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1 Kas›m :

Sosyal demokrasinin, Cumhuriyet'in, ve bilimin
sembol isimlerinden Erdal İnönü öldü.
3 Kas›m :

Ankara'da TMMOB, KESK ve TTB'nin çağrısıyla
“Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye”
mitingine katılan 30 bini aşkın kişi, AKP Hükümeti'ni
ve ABD'yi protesto etti, barış ve kardeşlik taleplerini
dile getirdi.

Ekim enflasyonu TÜFE bazında yüzde 1.81'le
son 17 ayın en yüksek düzeyinde, yıllık artış yüzde
7.70'te. ÜFE'deyse yüzde 0.13 düşüş var.
5 Kas›m :

8 asker serbest. PKK'nın Dağlıca saldırısında
kaçırılan sekiz asker dün sabah Kuzey Irak'ta DTP
ve Kürt yönetimi yetkililerinin bulunduğu heyete
verildi.
9 Kas›m :

Kazdağı'nın altın aranarak talan edilmesine karşı
duran 34 belediye, “Madra Dağı ve Kazdağı
Belediyeler Birliği” çatısı altında toplanma kararı
aldı.

Türkiye'de sosyolojinin kurumsallaşması için
büyük emek veren ve ODTÜ'de Sosyal Bilimler
Bölümü'nün gelişmesinde rol oynayan Prof. Dr.
Mübeccel Kıray yaşamını yitirdi

10 Kas›m :
Nükleer Enerji Yasası Meclis'ten geçti.

12 Kas›m :
Hakkari'de PKK tarafından 21 Ekim'de kaçırılan

8 asker, “askeri disiplini aşırı derecede sarsma, emre
itaatsizlik ve izinsiz olarak başka ülkenin topraklarına
geçmek” gerekçesiyle tutuklandı.

13 Kas›m :
Fırtına, Azak Denizi'nin Karadeniz'e açıldığı

boğazda bir tankeri ikiye böldü. Tonlarca fuel oilin
denize aktığı kaza, 'Karadeniz için çevre felaketi'
olarak yorumlandı. Temizlenmesi yıllar alacak.

16 Kas›m :
Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta yüzde 9.2'ye

yükselirken, genç nüfusta işsizlik yüzde 19.2 düzeyine
çıktı. İşsiz sayısı da 2.4 milyona yaklaştı.

F tipi cezaevlerinde, baskı ve işkence şikâyetleri
yeniden alevlendi.

17 Kas›m :
Yargıtay Başsavcılığı, DTP'ye kapatma davası

açtı. başsavcılık sekizi milletvekili 221 yöneticiden
başka, partiye kayıtlı tüm üyelere de siyaset yasağı
istedi.

21 Kas›m :
Zonguldak'ta Türkiye'ye 20 yıl yetecek zenginlikte

kömür gazı rezervi bulundu
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22 Kas›m :
Fransa'dan Hollanda'ya, Almanya'dan Japonya'ya,

Rusya'dan Macaristan'a değin birçok ülkede işçi ve
emekçiler, emekçi düşmanı politikalara karşı grevde.

Milli Takım, son maçta Bosna Hersek'i devirerek
Euro 2008 biletini aldı.

Farklı kesimler ve düşüncelerden gelen 122 kadın,
'barış ilanı'nda buluştu: "Biz kadınlar barışa söz
verdik. Bizi birbirimize bağlayan en büyük özlemimizi
cümlelerimize döktük"
23 Kas›m :

Emekli-Sen üyeleri sendikalarının kapatılması
kararını protesto etmek için ülke genelinde eylem
yaptı.
24 Kas›m :

Öğretmenler Günü'nde Eğitim-Sen'in anketi :
Öğretmenlerin yüzde 48'i ek işle geçinebiliyor, yüzde
38'iyse fırsat bulsa ek iş yapacak. Yüzde 57'si kirada,
yüzde 82'si bankaya borçlu
25 Kas›m :

Bugün "Kadına Şiddete karşı Uluslararası
dayanışma Günü" : Türkiye'de kadınların yüzde
53.7'si eşinden, yüzde 29.8'inin kayınvalidesinden,
yüzde 2'si kayınpederinden, yüzde 13.3'ü de ailenin
diğer erkek bireylerden şiddet görüyor.
1 Aral›k :

Atlasjet'e ait yolcu uçağı, Isparta'nın Keçiborlu
ilçesi yakınlarında düştü. Kazada 57 kişi yaşamını
yitirdi.

Türkiye OECD'ye üye ülkeler arasında çocuk
yoksulluğunun en fazla yaşandığı üçüncü ülke oldu,
çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 18'inin yoksul olduğu
bildirildi.
3 Aral›k :

Engelliler Günü'nde : Engelli sayısı 8.5 milyon,
ulaşım, istihdam ve sosyal hayata katılımdaki sorunlar
çözülmedi.

4 Aral›k :
Kasım ayı enflasyonu, 37 ayın en yükseği:

Tüketici fiyatları yüzde 1.95, üretici fiyatları 0.89
arttı. Yüzde 4'lük hedefin çok uzağında kalan yıllık
tüketici enflasyonu yüzde 8.40, üretici enflasyonu
5.65 oldu.

8 Aral›k :
Çin'de maden ocağında grizu patlaması : 105 ölü.

10 Aral›k :
Türkiye Barolar Birliği ve 200'ün üzerinde sivil

toplum kuruluşu, hâkim ve savcıların atanmasında
mülakat sınavını getiren yasayı mitingle protesto
ederek, hükümete "Yargıya dokunma" uyarısında
bulundu.

11 Aral›k :
Avrupa'ya gitmek isteyen 85 mülteciyi taşıyan

tekne İzmir'in Seferihisar ilçesi yakınlarında battı.
53 ceset karaya vurdu.

Ekonomide yavaşlama yılın üçüncü çeyreğinde
sürdü, büyüme yüzde 2'de kaldı. Kuraklığın etkisiyle
tarımda daralma devam ederken, inşaat da durdu.
Özel tüketimdeki artış yüzde 3.6'da kaldı. Kesintisiz
büyüme rekoru 23 çeyreğe ulaştı.

Latin Amerika'da DB ve IMF'ye alternatif bir fon
kaynağı oluşturmak için Venezüella tarafından
geliştirilen Güney Bankası, 7 Latin Amerika ülkesinin
ortak imzasıyla kuruldu.

12 Aral›k :
Cezayir'de, Yüksek Mahkeme'yle BM Mülteciler

Yüksek Komiserliği binalarının önündeki
patlamalarda 62 kişi öldü.

13 Aral›k :
Yunanistan'da işçi ve emekçiler, hükümetin,

“sosyal güvenlik reformu” saldırısına karşı 24 saatlik
genel grev başlattı.
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