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1 Eylül :
Dünya Barış Günü'nde, başta Ortadoğu ve diğer

birçok ülkede milyonlarca insan, işgal ve çatışmaların
elinde kıvranıyor

KESK , hükümetin toplu görüşmede önerdiği
zam oranının günde 1.7 YTL'lik artışa denk geldiğini
belirterek, “Bu parayla günde ancak 3 simit alınabilir”
dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü İstanbul'da acil
olarak 400 yeni okula ihtiyaç olduğunu bildirdi.
2 Eylül :

Türkiye Barış Meclisi, kuruluşunu ilan etti. 375
delege ile toplanan Meclis, tercihini barıştan yana
yapan kurumları güçlü bir irade oluşturmaya çağırdı

Türkiye son 25 yılda 433 milyar dolar faiz
ödemesi yaptı. Halktan toplanan her 100 dolarlık
vergi gelirinin 51'i faize gidiyor

Hasankeyf'e destek amacıyla yola çıkan Sadakat
Treni Batman'a ulaştı.

İsveç'te bir yerel gazetenin Hz. Muhammed'i
rencide edecek şekilde tasvir eden bir çizim
yayımlaması tepkilere yol açtı.
3 Eylül :

TZOB, Ramazan ve kuraklık nedeniyle gıda
fiyatlarındaki artışa dikkat çekti

Yatağan Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesinin
baca gazı arıtma tesisi, 10 gün önce devre dışı kaldı.
Baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan 3'üncü ünite
nedeniyle ilçede kükürtdioksit oranı 395 mikro-
gram/metreküpe ulaştı.
4 Eylül :

Tuzla tersaneler bölgesinde Bekir Özmen isimli
işçi, iş kazasında can verdi. Özmen, son 15 gün içinde
can veren 5'inci işçi oldu

Irak'taki İngiliz işgal askerleri, ülkenin ikinci
büyük kenti Basra'nın içindeki son üslerinden de
çekildi.

Fransız kamu gaz dağıtım şirketi Gaz de France
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(GDF) ile özel gaz dağıtım şirketi Suez birleşiyor.
Yeni grup, dünyanın dördüncü büyük enerji şirketi
olacak

5 Eylül :
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ tarafından

yapılacak termik santral ve çimento fabrikasının çev-
reyi kirleteceğine dikkat çeken çevre örgütleri, tesis-
lerin kurulmaması için imza kampanyası başlattı.

Birleşmiş Milletler, 7 yıllık ekonomik baskı ve
tecritin, Filistin'de yoksulluğun “görülmemiş düzeye”
ulaşmasına neden olduğunu bildirdi.

7 Eylül :
İskenderun Sarıseki beldesinde taş ocağı yapılması

planlanan alanda orman yangını çıktı.
Dünyaca ünlü İtalyan tenoru Luciano Pavarotti,

pankreas kanseri sonucunda vefat etti
8 Eylül :

Siyanürle altın aranmasına karşı çıkan Kazdağı'nın
eteklerinde yaşayan köylüler, siyanürcü şirkete dava
açmaya hazırlanıyor.

BBC'nin 22 ülkede 23 bin kişinin katılımıyla
yaptığı dev anketin sonuçları, dünya nüfusunun yüzde
67'lik çoğunluğunun ABD liderliğindeki işgal gücünün
bir yıl içinde Irak'tan çekilmesini istediğini ortaya
koydu.

Bugün 8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü,
dünyada 774 milyon kişi okuma yazma bilmiyor.

10 Eylül :
Türkiye Ziraatçılar Derneği , bu yıl buğday

ithalatının 2 milyon ton olacağının öngörülmekte
olduğunu belirterek, "Bunun maliyeti yaklaşık 2
milyar YTL olacaktır" dedi.

11 Eylül :
Milli Eğitim'e göre öğretmen açığı 20 bin.

Öğretmenlik için sıra bekleyenlerin sayısı ise 180
bin. İşsiz öğretmen kuyruğuna bu yıl 62 bin aday
daha girecek
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Aralarında bir dekanın da bulunduğu 14 Türk
fizikçi, uluslararası yayınlarda çıkan 65 makalede
intihalle (aşırma) suçlandı. ODTÜ, iki akademisyene
uzaklaştırma verdi.
12 Eylül :

Ankara facianın eşiğinden döndü. Yaklaşık 300
kg patlayıcının olduğu bir araç bulundu.

12 Eylül darbesini protesto eden meslek odası ve
sendikalar, 12 Eylül darbecilerini yargılayacak bir
anayasa istediklerini belirttiler.
13 Eylül :

Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi
Derneği'ne çete davası açıldı. Dernek Başkanı Tüner
Ünal dahil 19 kişiye, 23 yıl ile 57 yıl arasında hapis
cezası istendi. Suçlamalar: Çete kurma, 'koruma'
adıyla çıkar temini, yağma, silah bulundurma...

Büyükçekmece'de, İSKİ'ye ait kolektöre temizlik
amacıyla giren 3 işçi akıntıya kapılarak öldü.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB,
Türkiye Diş Hekimleri Birliği ve Türkiye Eczacıları
Birliği “Özgür ve Demokratik Bir Türkiye Yolunda
Yeni Anayasa” başlığıyla bir çalışma başlattı.
15 Eylül :

Irak'ta pek çok araştırma yapmış Britanyalı
kamuoyu yoklama şirketi ORB, Mart 2003'ten beri
ölen Iraklı sivillerin sayısını 1.2 milyon olarak hesap
etti. Buna göre Bağdat'ta her iki evden biri savaşa
kurban vermiş
16 Eylül :

Türkiye'nin en zengin 100'ünün malvarlığı 170
milyar doları geçti. Servetinin büyüklüğü milyar
doları geçenlerin sayısı geçen yıl 41 iken bu yıl 3
artışla 44 oldu.

Afrika'da yaklaşık bir milyon kişinin uzun bir
süredir devam eden yağmurların neden olduğu selden
etkilendiği öğrenildi. Sel nedeniyle kıtlıkla boğuşan
kıtada tarım ürünleri de telef oldu.
17 Eylül :

Iraklı aileler, maddi sıkıntılarının yanı sıra
güvenceleri olmaması nedeniyle çocuklarını okula
gönderemiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10 binden fazla

gösterici, Alman ordusu ve NATO'nun Afganistan'dan
çekilmesini istedi

Kuzey Irak'ın üç bölgesinde 16 bin kişinin
koleraya yakalandığı, bunlardan 10'unun öldüğü
bildirildi.

18 Eylül :
Dink suikasti zanlılarını övücü ifadelerin yer

aldığı ırkçı şarkı nedeniyle İsmail Türüt ve Ozan Arif
hakkında soruşturma açıldı

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Nijeryalı Festus
Okey'in karakolda ölmesiyle ilgili olarak yaptığı so-
ruşturmayı tamamladı. Okey'i vuran polis memuru
Cengiz Y. bilinçli taksirle adam öldürmekle suçlandı.

İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre değiş-
meyerek yüzde 8.8'de kaldı. Tarım dışı sektörde işsiz-
lik oranı sabit kalarak yüzde 11.5 olurken, genç
nüfusta işsizlik oranı 1.7 puan artışla yüzde 18.4'e
yükseldi.

Yunanistan'da yapılan genel seçimlerden
iktidardaki “Yeni Demokrasi Partisi” (YDP) kan
kaybederek birinci çıktı.

19 Eylül :
Konfederasyonlar ve siyasi partiler, Emekli-Sen'in

kapatılmasına karşı mücadelenin içinde yer alacaklar
21 Eylül :

Emekli-Sen'in kapatma davasında, hükümet geri
adım attı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı duruşmaya
katılmayınca, dava dosyası işlemden kaldırıldı.

Fransa'da 'reform' saldırısı. Sarkozy, emeklilik
haklarını budamayı ve memur sayısında azaltma
planlıyor. Sendikalar plana karşı grev çağrısı yaptı.

22 Eylül :
İnsan Hakları Derneği , 2005 yılında ifade

özgürlüğünü ihlal eden toplam 192 kişi hakkında
dava açılmışken, 2007'nin ilk altı ayında bu rakamın
451'e ulaştığına dikkat çekti.

Kırıkkale Cezaevi dayakla açıldı. Kırıkkale F
Tipi Cezaevi, sevk edilen 70 kişiye uygulanan işkence
ve kötü muameleyle kapılarını açtı. Tutuklulara sevk
sırasında dayak atıldı. Oruç tutmadıkları halde zorla
sahura kaldırıldılar



ABD, önceki gün son dönemlerin en büyük
ırkçılık karşıtı gösterisine sahne oldu. Eyleme, ülkenin
dört bir yanından binlerce siyah ABD'li katıldı.
23 Eylül :

Ekonomist'in araştırmasına göre Anadolu'nun
250 büyük şirketi kârlarını 2006 yılında 2005'e göre
yüzde 125.5 oranında artırdı.
25 Eylül :

Muş'ta yeni kurulan Alparslan Üniversitesi'nin
ilk akademik yılı açılışı öğrencisiz ve hocasız yapıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir maden
ocağında meydana gelen göçükte iki işçi öldü. Aynı
maden ocağında son bir yılda meydana gelen 4 ayrı
göçükte 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Türkiye'nin Irak savaşına katılmamasına rağmen
İncirlik Üssü'nü ABD birliklerine kullandırarak destek
verdiğinin altını çizen ÇHD ve Küresel BAK üyeleri,
üssün kapatılması için Danıştay'a dava açtılar.
26 Eylül :

"Onlar zaten kazandılar". Novamed grevi hem
grevdeki kadın işçilere hem de fabrikada çalışan
işçilere yeni kazanımlar sağladı. Antalya Serbest
Bölge'de kurulu Novamed'de çalışan 81 işçinin grevi,
bugün tam bir yılını doldurdu.
27 Eylül :

Bursa'da iki yıl önce beş kadın işçinin ölümü,
beş işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangının çıktığı
yatak fabrikasının sahibi, 10 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı. Ceza 182 bin YTL paraya çevrildi.

Türkiye rüşvet liginde 64'üncü. Uluslararası
Saydamlık Örgütü'nün Yolsuzluk Algılama
Endeksi'nde dört sıra inen Türkiye 64'üncü oldu.
Dünyanın en 'temiz' ülkeleri Yeni Zelanda, Danimarka
ve Finlandiya.

Vietnam'da yapım halindeki bir köprünün çökmesi
sonucu 60 kişi öldü.
28 Eylül :

ABD Senatosu, Irak'ın 'etnik temelde' bölünmesini
öngören tasarıyı kabul etti.
30 Eylül :

“TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücret-
lendirme Sempozyumu” sonuç bildirgesi yayınlandı.

Toplam işsiz mühendis oranı yüzde 20.
1 Ekim :

Elektrik zammını meşrulaştırmak için söylenen,
'Türkiye, elektrikte en ucuz ülkeler liginde' iddiası
gerçeği yansıtmıyor. 'Satın alma gücü paritesi'
kullanıldığında Türkiye elektriği en pahalı kullanan
ülkeler arasına giriyor.

ABD yönetiminin, İran'ın bölgede artan nüfu-
zundan endişe eden Körfez ülkelerini, bu ülke ile
olası savaşa karşı hazırladığı iddia edildi.

İran Meclisi, ülkede orduya eş milis gücü Devrim
Muhafızları'nı “terörist” örgüt ilan etmeye çalışan ABD'ye
sert yanıt verdi. Meclis, ABD ordusu ve Amerikan gizli
servisi CIA'yı terör örgütü olarak ilan etti.

2 Ekim :
Türkiye'nin yıllık ihracatı ilk kez 100 milyar

doları aştı. İhracatçılar rekor nedeniyle ilk Meclis
binasında tören düzenleyip 'İhracatçı Andı' içti.

3 Ekim :
Zehirli atıklarını Porsuk'a deşarj eden Eskişehir

Şeker Fabrikası, tüm şikayetlere ve verilen para
cezalarına rağmen, çevreyi kirletmeye devam ediyor.

4 Ekim :
Güney Afrika'da bir altın madeninde meydana

gelen kazada 3 bin 200 maden işçisi mahsur kaldı.
5 Ekim :

Kuzey Kore'nin başkenti Pyogyang'da, tarihi
zirvede bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore liderleri,
Kore Yarımadası'nın bölünmesiyle sonuçlanan
dünyanın en eski ve kanlı savaşlarından Kore
Savaşı'nın (1950-53) resmen bitirilmesi konusunda
anlaşmaya vardı.

Güney Afrika'da madende mahsur kalan işçilerin
tamamı kurtarıldı.

6 Ekim :
Amerikan işgali altındaki Irak'ta rüşvet ve

yolsuzluk olaylarının “olabilecek en kötü durumda”
olduğu belirtildi.

7 Ekim :
ABD'li ünlü DNA araştırmacısı Craig Venter,

laboratuvardaki kimyasallardan yapay kromozom
üretti.
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8 Ekim :
(OECD), Türkiye'nin, geçen yıl 20 milyar doların

üstünde doğrudan yabancı sermaye çekerek, tarihi
bir rekor kırdığını söyledi.
11 Ekim :

Türkiye Loto'ya yılda ortalama 1.7 milyar, Kazı
Kazan'a 233 milyon, piyangoya 63 milyon YTL
yatırdı. Beş yıllık rakam 12.1 milyar. İddaa, dünya
üçüncüsü oldu.
13 Ekim :

Irak halkı bayrama kanlı başladı. ABD ordusu
Tartar Gölü'nde dokuzu çocuk, altısı kadın 15 sivili
öldürdü. Tuzhurmatu'daki çocuk parkında dün şeker
yüklü bir el arabasına konan bomba bir çocuk ve
babasını katletti
15 Ekim :

Daha sondaj aşamasındaki 10 firma, Kaz Dağ-
larındaki asırlık ağaçları katlediyor.
17 Ekim :

Haber-İş'le toplusözleşmede anlaşamayan Türk
Telekom'da 25 bin 680 işçi greve çıktı
18 Ekim :

Kuzey Irak'a sınır ötesi harekât için hükümete
yetki veren tezkere, 507 oyla kabul edildi. Tezkereye
ÖDP'li Uras, 16 DTP'li milletvekili ve bir bağımsızın
yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erdem
de 'Hayır' dedi
19 Ekim :

Vatandaşların tepkisi üzerine Çevre ve Orman
Bakanlığı Kazdağları'nda inceleme başlattı.

Hükümet 2008 için memura yapacağı maaş
artışında tavize yanaşmadı. Ocakta memur ortalama
yüzde 4,3, yıllık bazda da yüzde 7,46 zam alacak.
En düşük maaş ocakta 776, temmuzda 812 YTL
olacak.

Fransa'da işçi ve emekçiler, Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy'nin “reform” saldırısına grevle yanıt
verdiler. Grev ülke çapında etkili oldu.

Pakistan'ın eski kadın başbakanı Benazir Butto'nun

sürgünden dönüşü kanlı oldu. Butto'nun konvoyuna
bombalı saldırı düzenlendi, 80'e yakın kişi öldü.

20 Ekim :
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri

Genel Müdürlüğü'nde başlatılan yolsuzluk operas-
yonunda, 7'si bürokrat olmak üzere, aralarında BO-
TAŞ'a iş yapan bazı müteahhitlerin de bulunduğu 30
kişi gözaltına alındı

22 Ekim :
Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon düzenlemesine

izin veren tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin
ardından Hakkari'den bütün ülkeyi yasa boğan çatışma
haberi geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı
Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 12 askerin
yaşamını yitirdiği, 16 askerin de yaralı olduğu bil-
dirildi.

Referandum sonucu : Evet %68,92 , Hayır
%31,08, Katılım : %67

23 Ekim :
Uluslararası piyasalarda petrolün varili geçen

hafta ilk kez 90 doları görürken, Almanya merkezli
“Enerji İzleme Grubu”nun (EWG) hazırladığı raporda,
petrol üretiminin önümüzdeki yıllarda azalacağı öngö-
rüsünde bulunuldu ve olası “aşırı petrol kıtlığı”nın
dünyada daha fazla savaş ile sosyal çöküntü yarata-
bileceği uyarısı yapıldı

25 Ekim :
Antalya'daki Kardiyoloji Kongresi'ne sunulan

araştırma: Türkiye, 22 Avrupa ülkesi içinde, 50 yaş
altında kalp krizi geçirme oranında yüzde 20'yle
birinci. Baypas ve balon ameliyatlarında da durum
aynı.

29 Ekim :
Cumhuriyet Bayramı'nı yurdun dört bir köşesinde

coşkuyla kutladık.
Savaş karşıtları ABD'yi sarstı. Ülke çapında dü-

zenlenen eylemlerde, Irak işgalinin bitirilmesi istendi.
İşgal karşıtları savaşlara karşı çıktı.


