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•Geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sorası araçların ve ormanlık arazi-

nin zarar gördüğü Ekmeksiz Plajı çevresini ziyaret eden AKP İzmir mil-

letvekili Hamza Dağ yüreklere su serpti. “Alanda zarar gören ağaçlar 

sonbaharda kesilecek, mangal kömürü olarak ekonomimize kazandı-

rılacaktır”.

•Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar yayın ilkelerini açıkladı. “Yorum yok, 

taraf yok. Yorum yapanı kulağından tutar atarım. Baskı olursa kapa-

tır giderim”. Yusuf Yusuf  TV 

•Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Gürler, koronavirüs nedeniy-

le üniversitelerin aldığı uzaktan eğitim kararı, “şehir ekonomisini ve 

tüccarını olumsuz etkiler” diyerek gözden geçirilmesini istedi. Sağlık 

mı, ticaret mi ?

•Salgınla baş edemeyenler Türk Tabipleri Birliği’ni düşman ilan etti. 

Daha önce de “barışı ve insan hayatını savunmaları” nedeniyle hedef 

yapılan TTB, bu kez 

Bahçeli tarafından 

“tehlikeli” bulu-

narak kapatılması 

istendi. Ancak çağrı 

ters tepti, salgının 

başından beri top-

lumun umudu ve 

ışığı olan doktorlar 

ve örgütleri TTB’ye 

olan güven ve saygı 

daha da arttı. 

•Ziya Selçuk,” uzaktan eğitim sürecinde çocuklar sıkılmasın diye onla-

ra kitap vb. şeyler hediye edeceğiz” dedi. Kitabı, sıkılmamak için kul-

lanılan bir hediye olarak tanımlayan Milli Eğitim Bakanı. 

•Soylu, Somalı madencilerin yürüyüşünün engellemesini hak ihlali 

olarak kabul eden AYM’ye seslendi. “Bisikletinle işe gidebilir mi-

sin? AYM Başkanı ben varım, sen var mısın?” Soylu’nun “hizası”na  

Bahçeli’den destek. “AYM yeni baştan yapılandırılmalıdır”.

•Helikopter “beyaz Toros”ların yerini mi alıyor. Van’ın Çatak ilçesinde 

iki kişinin gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edil-

di. Yoğun bakımdaki vatandaşlardan biri hayatını kaybetti. 

•Korona mücadelesinde “top” vatandaşlarda. Erdoğan, “Vatandaşla-

rımız bireysel sorumluluklarını yerine getirdikleri müddetçe Allah’ın 

izniyle bu işin üstesinden rahatlıkla kalkarız”. Anlık mitinglerime ve 

çay atma törenlerime gelenler hariç.

•Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs nedeniyle belirlediği ek ödemelere 

göre, profesörler%26, din görevlileri %100 ek ödeme alacak. Ameliyat-

hane ile gasilhane arasındaki tercih farkı. 

•Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep’te “dev açılış” olarak duyur-

duğu “300 fabrika”nın bazılarının 15 hatta 45 yıllık olduğu, birinin 

de erken davranan İçişleri Bakanı Soylu tarafından daha önce açıldığı 

ortaya çıktı. 

•Yeni genelgeyle açık havada müzik ve festival etkinlikleri yasaklan-

dı. Devletten hiçbir destek alamayan sanatçılar yaşadıkları derin krizi 

protesto ediyorlar. Sanat ve kültür, virüsten daha tehlikeli. 

•Koronavirüs toplumu yeniden dizayn etmek ve muhalefeti etkisiz-

leştirmek için bahane oldu. Talep etmek, bilgilendirmek veya protes-

to etmek için Anayasal hak olan bir araya gelme hakkı yasak. Siyaset 

siyasetçilere bile yasak. Sebep toplum sağlığı. 

•TELE 1’den sonra HALK TV’nin ekranı da 5 gün karartıldı. Sırada li-

sans iptali var. Demokrasi iptali az sonra.

•Uzaktan eğitimde iyi bir şey. EBA çökünce Bakan memnuniyet belit-

ti. “Bu iyi bir şey, çünkü EBA’ya talep fazla.  

Vendetta


