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• Seçme-seçilme hakkı yok, kayyum hakkı var. Diyarbakır, Van, 

Mardin’de seçilmiş belediyelere, geçmiş kayyumlar zamanındaki 

yolsuzluklar ortaya çıkarken, herhangi bir mahkeme kararı olmadan 

kayyum atandı. Demokrasiye darbe, atamaları tanımıyoruz!

• Kadın cinayetleri 
sınır tanımıyor. 
Hükümet, adalet, 
polis, vatandaş 
herkes seyrediyor. 
Yalnızca Ağus-
tos ayının 23 
gününde 28 
kadın öldürüldü. 
Aklımızda Emine 
Bulut’un geride 
bıraktığı kızının 
feryadı kaldı 
“Lütfen Ölme 
Anne”

• Ormanlar yanıyor, Pakdemirli uçaklardan bakıyor. Özel firmayla 

yapılan havadan yangın söndürme işinde fiyasko. Firma, yangınları 

söndüremiyor ama Bakan’a yangınları seyrettirebiliyor. THK 

yangına gidemiyor çünkü, uçaklarının hem motoru yok, hem de su 

boşaltma sistemleri çalışmıyor! 

• Yeni bir ölüm tarifi. Hakkari’de sınır ticareti yapan köylülerin 
üzerine helikopterden açılan ateşle 14 yaşındaki Vedat Ekinci öldü. 

Vali cinayeti “coğrafi kader” olarak yorumladı. 
• Kurbanlık satışları kesat geçerken 

Diyanet’ten açıklama: Kurbanlık hayvan nakit 

olarak alınabileceği gibi kredi kartıyla tek 

çekim veya vadeli olarak da alınabilir. Taksitle 

alınırsa sevaplar vade bitiminde hesaba geçer. 

• Nükleer Güç Santralı Projeleri ile ilgili 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. 
Erdoğan “gecikmeye mahal vermeksizin 
tamamlanması ve ivedilikle sonuçlandırılması” 
talimatını verdi. Genelgede; arz fazlası 
olmasına rağmen, artan enerji talebinden ve 
her şeyiyle ithal olan projenin ithal kaynaklara 
bağımlılığı azaltacağından dem vuruldu. 
Nükleere “yan sanayi” muamalesi.

• Marmaris ilçesinde yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezarın, Karia 
uygarlığında yaşamış Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu ortaya 
çıktı. Halkın Çağbaba olarak isimlendirdiği, adaklar ve dileklerle 
ziyaret ettiği dövüşçünün bundan sonra hayatı yalnız geçecek gibi.
• Türkiye ile Venezuela arasındaki balayını yaşayan ilişki 

boşanmayla sonuçlandı. ABD’nin evliliğe yaptığı itirazın (tarafını 

seç) ardından Venezuela ile ticaret %99,5 azaldı. “Dünya 5’ten 

büyüktür."

• Hollanda’nın Nijmegen kentinde bir ilkokulun oyun bahçesi, fazla 
ses çıkardıkları gerekçesiyle öğrencilere kapatıldı. Bölge halkının 
parktaki çocuk sesinin 70 desibelin üzerinde olduğu iddiasıyla 
yaptıkları şikayet sonrası, gürültü 88 dB ölçüldü. Hollanda’da yaşlılar 
da oturuyor.

• Erdoğan, İstanbul-

İzmir arasını 3,5 saate 

(Söyleyenlerin yalancısıyız) 

indiren paralı otoyolun 

bir bölümünün açılışında 

(açılışlarımız sürecek) 

“Ferhat olup dağları deldik” 

dedi. Vatandaş cevapladı. 

“Deli Dumrul gibi geçenden 

de geçmeyenden de para 

aldınız.” 

• Türkiye dost bulmak için 
dünyayı dolaşıyor. Amerika, Avrupa, tekrar Amerika, yine Avrupa 
sonra Afrika derken şimdi de Asya açılımı gündemde. Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, ağırlık merkezlerinin “Yeniden Asya” olduğunu ilan etti. 
Komşularıyla geçinemeyenler, yeni komşular için şimdi Asya’da. 
• İmamoğlu’nun instagramdaki takipçi sayısının, Erdoğan’ın takipçi 

sayısına yetişmesi üzerine hesapların iptaline ve “tekrar sayıma” 

karar verildi!

• Kaz Dağları’nda siyanürle altın arayacak Kanadalı şirketin bugüne 
kadar 195 bin ağaç kestiği açıklandı. Onbinlerce çevre gönüllüsü 
katliamı protesto için su ve vicdan nöbeti tutuyor. Vicdanı olan 
duysun. 

Vendetta


