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• Saray’da çalışan 6 kişinin, Erdoğan’ın çocuklara dağıttığı oyun-
cakların bulunduğu depodan kolilerce kumandalı araba ve oyuncak 
bebeği çaldıkları ortaya çıktı. Sanıklar kötü bir şey yapmadıklarını, 
oyuncakların yine çocuklara ulaştığını yalnızca yolu kısalttıklarını 
söylediler.  
• Her yıl tekrarlanan imar afları, deprem gerçeğini ancak geçici bir 

korku olarak hissettiriyor. İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönü-

şüm için başlayan yıkımda yan binanın tek duvar olarak örüldüğü 

ortaya çıktı. Yıkılan bina nedeniyle duvarları yıkılan vatandaşlar 

“aydınlık” mekânlarının bir an önce kapanmasını bekliyor. 

• İzmir’in ikinci büyük ilçesi olan ve genellikle dar gelirli vatandaş-
ların yaşadığı Karabağlar, 478 bin kişilik nüfusuyla Türkiye’deki 50 
kentten daha büyük. Yoksulluğu da. Belediye, 2020 yılında 3007 ton 
topladığı pazar atıklarının 2021 yılında 1918 tona düştüğünü açıkladı. 
Yoksulluk ve geçim sıkıntısının en somut hali.  
• Türkiye Uzay Ajansı ilk uzay aracımızı Ay’a taşıyacak Milli Hibrit 

İtki Sistemi ateşleme testinin başarılı olduğu açıklarken, Adanalı 

kebapçı Yaşar Aydın da bir süredir üzerinde çalıştığı uzaya kebap 

gönderme projesini 12 Nisan’da gerçekleştirdi. Kebabın yanındaki 

kamera sayesinde dünyanın yuvarlaklığı ve atmosferi katmanları 

da görüldü. Yaşar Usta TUA’nın bir adım önünde. 

• Antalya’nın Kaş ilçesi’nde imamlık yaptığı sırada “rock”çı imam 
olarak tanınan ve yaptığı konser için izin almadığı gerekçesiyle ihraç 
edilen Ahmet Muhsin Tüzer görevine dönmek için AHİM’e başvurdu. 
Üçü uluslararası, 11 konser veren Tüzer, rock müzikle dinimizin tanı-
tımına katkı sağladığını söylüyor. 
• Elâzığ’ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkan-

lığını yapan Muzaffer Bayır’ın 6,5 kg esrar taşırken yakalanıp tu-

tuklandığı ve itirafçı olduğu ortaya çıktı. Bayır daha önce de kasten 

öldürmeye teşebbüsten 33 yıl ceza almış. Ocak’tan arta kalan ira-

desini suç için kullanmış. 

• Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan Ali Osman Akat’ın 
Başkanı olduğu L’Actone Holding’in fabrikasına Türk bayraklı 
“Türkiye’nin yerli ve milli kozmetik markası” yazılı afiş asıldı. Artık 
nerede bir yerli ve milli görsek….
• Gezi davasında Erdoğan’ı memnun eden karar çıktı. Kavala ’ya 

ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18’er yıl hapis.  Cezaların ardından 

Erdoğan “Yargıya güven arttı” dedi. AK Partili hakim olmak ayıp 

değil ki!

• 7/24 AKP propagandası yapılan Kanal 7 ve Ülke TV’nin bağlı olduğu 
Beyaz Holding, kamu ve belediyelerden 11 yılda 2 milyar 358 milyon 
liralık ihale almış. Nakşibendi cemaatine yakınlığı ile bilinen ortakla-
rın arasındaki bir isim çok tanıdık. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman. 
Görevini layıkıyla yapmış şimdi emekliliğini güvenli bir limanda ge-
çiriyor.  
• Seçilmiş belediye başkanının görevden alınması sonrası, 

hukuk(suzluk)un yardımıyla seçmen iradesine karşın ancak kura 

ile seçilebilen Menemen’in AKPli Başkanı Aydın Pehlivan’dan 

Erdoğan’a teşekkür hediyesi. 200 kilo ağırlığında 2,5mt boyundaki 

dev vazonun maliyeti belirsiz. Belirli olan her şeyi dev olan külliye-

ye çok yakışacağını düşünüyor olması. 

• Yeni Şafak ”Hasankeyf’te keyifler yerinde“ başlıklı haberinde yeni 
halinin, görenleri kendine hayran bıraktığı ve milyonlarca turistin 
ilgisini çekeceği müjdesi verildi. Tüm itirazlara karşın yapılan Ilı-
su Barajı’nın altında kalan ve tarihi 12 bin sene öncesine dayanan 
Hasankeyf’e, milyonlarca turist “modern konutları” görmeye gele-
cek! Yeni Şafak’tan bir turist masalı.
• Ukrayna, Rusya’ya karşı savaşmaları için yabancılara çağrı yapın-

ca Afrika’daki temsilcilikler önünde kuyruklar oluştu. 4,5 milyon 

Ukrayna’lı başka ülkelere sığınırken, Afrika’dan Ukrayna’nın sava-

şına sığınma peşinde olanlar var. Kendi ülkelerinde yaşamaktansa 

Ukrayna’da ölmeyi tercih edenler. Umutları  -yaşarlarsa eğer- ala-

cakları vatandaşlık. 

• Ümraniye belediyesi çalışıyor, ama 
kamu kaynaklarının nasıl heba edileceği 
üzerine. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 
isminin üzerinde yer aldığı 240 saatten 
sonra şimdi de 6 ton baklava alımı yap-
tı. “Vatandaş yesin” bahane, maksat İBB 
den kesilen musluklara can suyu.
• Hitler faşizminden kurtuluş günü ne-

deniyle yapılacak etkinliklerde yasakla-

malar. Avrupa’da Ukrayna savaşı baha-

nesiyle antikomünist fobi her geçen gün 

aşama kaydediyor. Almanya’da bile. Ar-

tık var olmayan SSCB’nin bayrakları ile 

zaferi temsil eden “Z” harfi bile yasaklar 

arasında. 

Vendetta


