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Ţ� ��� µODFTJOF� EµOE»L��.JNBS� 4JOBO� (»[FM� 4BOBUMBS� �OJWFSTJUFTJ�
ZVSUMBSðOEB�LBMNBL�JTUFZFO�µÞSFODJMFSJOEFO�ŝ5PQMV�WF�CJSFZTFM�PMB-
SBL�"/"3Ĝï,�PMBZMBSB�LBUðMNBEðLMBSðOB�EBJSŞ�FNOJZFUUFO�ZB[ð�JTUFEJ��
Ţ� Gümüşhane’de yapımına 2015 yılında başlanan ve 51 milyon 

TL’ye tamamlanan has-

tane, zemindeki heye-

lan tehdidi nedeniyle 

açılamıyordu. Nihayet, 

neredeyse bir hastane 

bedeli olan 39 milyona 

unutulan küçük detay 

halledildi. Açılıyorrrr. 

Ţ�.FSLF[J�JEBSF�JMF�ï##�BSBTðOEB�IFTBQMBĝNB�BSBDðOB�EµO»ĝFO�UBL-
TJ�QMBLBTð�TPSVOV�ZJOF�¦µ[»MFNFEJ��6,0.&�ZBQðTðOðO�EFÞJĝUJSJMFSFL�
ZFSFM�ZµOFUJNMFSJO�B[ðOMðÞB�E»ĝU»Þ»�ŝEFNPLSBUJLŞ�ZBQðEB�FL�QMBLB�
UBITJTJ�ZJOF�SFEEFEJMEJ��"SUðĝðO�BUFĝMJ�LBSĝðUð�5BLTJDJMFS�0EBTð�#BĝLB-
Oð�&Z»Q�"LTVśOVO�UBLTJTJOEF�VZHVO�DJIB[�LVMMBONBEðÞð�HFSFL¦FTJZMF�
SVITBUðOðO�BTLðZB�BMðOEðÞð�PSUBZB�¦ðLUð�
Ţ Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, 

midye gibi deniz ürünlerinin helal olmadığını ve yenilemeyeceğine 

hükmetti. Duyan olur da, insanların işi gücü var sanılır. Diyanet İş-

leri, bırak bu işleri. 

Ţ�5.4'�#BĝLBO�:BSEðNDðTð�/FW[BU�"WVO¦�BZOð�BOEB����ĝJSLFUUF�Hµ-
SFW� ZBQNBTðOEB� CJS� TBLðODB� HµSNFEJ�� ��� ĝJSLFUUF� ZµOFUJN� LVSVMV�
CBĝLBOð����ĝJSLFUUF�ZµOFUJN�LVSVMV�»ZFTJ���ĝJSLFUUF�N»E»SMFS�LV-
SVMV�CBĝLBOð��ïOTBO»TU»�ZFUFOFLMFSJOMF�V¦VS�CJ[J�/FW[BU��
Ţ� Yaşanan sel felaketinden İkizdere’ye gelen Erdoğan için böl-

ge, yüzlerce jandarma 

tarafından kuşatıldı. 

Erdoğan, aylardır ye-

relde süren direniş için 

“Türkiye’nin değişik yer-

lerinden ne kadar sol var-

sa komünist varsa alıp 

buraya getiriyorlar ”dedi. 

Zaten seller de HES'leri 

mağdur ediyor. 

Ţ�"WSVQB�,PNJTZPOVOEBO����NJMZPO�&VSP�GPO�BMBO�35�,śUFO�B¦ðL-
MBNB�ŝ.FEZB�LVSVMVĝMBSðOðO�GPO�BMNBTð�NJMMJ�H»WFOMJL�TPSVOVEVSŞ��
Ţ�Mehmet Naci İnci, Boğaziçi’li 611 öğretim üyesi gibi yapmadı, sırtı-

nı değil yüzünü Rektörlüğe döndü. O şimdi “tepeden inme rektör”.

Ţ�#BĝUB�.BOBWHBU�WF�.JMBT�PMNBL�»[FSF�ZVSEVO�CJS¦PL�ZFSJOEF�¦ðLBO�
ZBOHðOMBS�H»OMFS�TPOSB�TµOE»S»MFCJMEJ��,JNJO�TµOE»SFDFÞJOEFO�EBIB�
¦PL�LJNJO�ZBLUðÞð�5),�OðO�ŝZFUFSTJ[Ş�V¦BLMBSð�LPOVĝVMEV��.»EBIB-
MFEF� HF¦� WF� ZFUFS-
TJ[� LBMBO� CBLBOMðL�
¦BSFZJ� IBCFSMFSF� WF�
HµO»MM»MFSF� ZBTBL�
HFUJSNFEF�CVMEV�

Ţ Somali’ye 30 milyon dolar bayram parası. Bununla birlikte son 6 

yılda aktarılan hibe miktarı 117 milyon, 10 yıldaki ise 1 milyar doları 

aştı. Somali’de Mogadişu havaalanı Favori LLC, limanı ise Albay-

rak Grubu tarafından işletiliyor. Hibeler Türkiyeli sermayeye öde-

melerin aksamaması için garanti olarak(mı) aktarılıyor. 

Ţ�����śUF�BZB�VMBĝBDBL�6[BZ�"KBOTðśOðO�GBBMJZFU�SBQPSVOB�HµSF�BKBOT�
�����ZðMðOEB����NJMZPO�IBSDBNðĝ��#V�LPOVEB�TðOðSMð� JEEJBTð�PMBO�WF�
ŝ�����BZB�JONFZFDFÞJ[Ş�EJZFO�"MNBOZB�CJMF�CV�BMBOB����NJMZBS�EPMBS�
IBSDBEð���PÞV�7ï1�PMNBL�»[FSF�LJSBMBOEðÞð�BSB¦MBSMB�H»OEFNF�HFMFO�
BKBOT�LJSBMBEðÞð�ŝ7ï1�BSB¦MBSMB�BZBŞ�VMBĝNBZð�E»ĝ»O»ZPS�PMNBMð��
Ţ�Afganistan artık Taliban’ın. ABD’nin 20 yıllık yıkım savaşı sonuç 

verdi. Rus’lara karşı des-

teklenen radikal islam, Su-

riye, Yemen, Irak, Libya’da 

yarım kalan zaferlerini 

Afganistan’da kutluyorlar.. 

Diğer ABD yanlısı Müslü-

man ülkede olduğu gibi artık 

Afganistan’da da kadının adı 

yok. Tüm yabancılar ülkeyi 

terk ederken Türkiye ise ha-

vaalanı pazarlığında. Ne de 

olsa “Taliban’ın inancıyla ters bir yanımız yok".

Ţ�.JMMFU� JUUJGBLð�UðLBOEðL¦B�ŝĝJNEJMJLŞ�CJUFO�CJUNFZFO�OF�WBSTB�B¦ð-
ZPS�� ���"ÞVTUPTśVO� C»Z»L� UBBSSV[VO� CBĝMBOHðDð� PMEVÞVOV� VOVUUV-
SVQ�����śF�LJMJUMFZFO�JUUJGBL�.BMB[HJSUśUF�PCBŝMBSEBO�TPOSB�ŝTJODFŞ�
����śEFO�CVH»OF� T»SFO�"OLBSB�4JWBT�:)5śJ� B¦NBZB� ¦BMðĝðZPS��6[-
NBOMBSðO�B¦ðMðĝB�IB[ðS�PMNBEðÞð�JGBEF�FUJLMFSJ�IBU�ZFOJ�:)5�LB[BMBSðOB�
HFCF��
Ţ DEÜ’nin tercih değil zorunluluk dediği ancak YÖK’ün bile yalanla-

dığı yabancı öğrenci kontenjan artışı, Tınaztepe Kampüsü önünde 

öğrenciler tarafından protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında 

“ilave kontenjanlar, yabancı öğrencilere göstermelik YKS ile birlik-

te 3 bin ile 50 bin TL arasında satışa çıkarılmıştır. Artık DEÜ’nde 

eğitim daha da nitekliksizleşecek, amfiler taşacak, ring kuyrukları 

artacak, yemek sıraları uzayacaktır. DEÜ kimsenin arka bahçesi de-

ğildir” dendi. Katılıyoruz özellikle de (Sn) Nükhet’in.

Ferhan Şensoy


