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• Yine METRO Turizm, yine istismar. Annesi ve dedesiyle 
seyahat eden 10 yaşındaki kız muavinin istismarına uğradı. 
Şüpheli Cihan T. tutuklandı. Tacize uğramayan METRO 
yolcusu kalmasın. 
• Her itiraz itinayla yasallaştırılır. 2017 referandumunda 
tartışma yaratan ancak EVET çıkartan mühürsüz oy pusulası 
kullanımı yasallaştı. “Seçim bir şeyi değiştirseydi yapılmazdı”.
• Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen 
Kadir Mısırlıoğlu’nu hastanede ziyaret kuyruğu. 
Cumhurbaşkanı’ndan sonra bakanlar ve devlet erkanı da 
hastanede. 
• Üsküdar Belediyesi ilçenin tapusunu tarikatların üstüne 

yaptı. Nerdeyse 
cemaatlere tahsis 
edilmeyen kamu bina 
ve arsası kalmadı. 
• Atiker Kon-
yaspor’dan, Meh-
metçik kıyafetli Afrin 
duası. Futbolcularına 
asker kıyafeti 
giydiren yöneticiler 
yabancı oyuncuları 
da mesajdan muaf 
tutmadı. Onlar da 
hem asker oldular 
hem de Müslüman. 
Ekmek parası ! 

• İstanbul BB Başkanı Mevlüt Uysal, “Metroda birinci 
önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak. Tutarsa suda 
da uygulayacağız ”dedi.

• Orhan Gencebay’ın istifa ve suçlamalarıyla başlayan MESAM 
krizine standart OHAL uygulaması. Yavuz Bingöl MESAM’a 
kayyum atandı, ancak kabul etmeyince genel kurula 20 gün 
kala Coşkun Sabah kayyum oldu, Sanat ise memur.. 
• “Mehmet Bir Cihan Fatihi“ dizisinin set işçileri ücretlerini 
alamadığı gerekçesiyle işi durdurdu. Ama bölüm başına 350 
bin alan İmirzalıoğlu tek başına da olsa, İstanbul’u alacağına 
yemin etti.
• “Sefer görev emri olan hazır olsun” sözü yetti. Herkes sefer 
görev emri var mı diye internete hücum etti. “Beni de Afrin’e 
götür” ama mümkünse şimdi değil !
• Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız ya doğruyu 
söylüyor, yada dokusunun sosyalle problemi var. Bu kez 
yorgana taktı. “Yatağa yatar yatmaz gözünüzü kapatıp 
uyuyun, yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri rahatsız 
eder” Sonra bunu asansöre de uyarladı. 

• RTÜK’ün sevgili çocuğu bu kez cezalandırıldı. Akit TV’de 
“sivil öldürecek olsak Cihangir’den Nişantaşı’ndan Etiler’den 
başlarız” diyen sunucu Ahmet Keser istifa etti. 
• Cumhuriyet davasında Akın Atalay rehin kaldı. Murat 
Sabuncu ve Ahmet Şık 500 gün sonra tahliye edilirken, 
Atalay, “kaptanlar gemiyi en son terk eder denilerek” hakim 
tarafından alıkonuldu. 
• 14 yılda 60 milyar dolarlık kamu malını satmayı başaran AKP 
iktidarı bu kez de şeker fabrikalarını özelleştiriyor. Fabrikaların 
satışına gerekçe, yapılan toplam zarar, Saray’ın 13 günlük 
masrafı. 
• Çocuk istismarının önüne geçilmesi için ağır cezalar 
getirmeyi planlayan tasarı tartışılıyor. Tasarıya göre vakanın 
yaşandığı semtin, beldenin, okulun veya yurdun ismini 
yazana ceza verilecek. Yapana bir şey yok, açıklayan yandı. 

Vendetta

Alışkanlıklarınızdan Vazgeçmeyin!

42 W Normal, 8 W Enerji Tasarruf

Downlight ve Sensörlü Armatürlerde Kullanıma Uygun Tasarım

lu Lambaya Eşdeğer Işık
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6W 
530 Lümen 
88 Lümen/W
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