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• Jeotermal elektrik üretimi özellikle Aydın bölgesinde yasa, yaşam ve 
gelecek tanımadan büyüyor. İnsana ve tarıma verdiği zararlar gözle gö-
rülür haldeyken şimdilerde yoğunlaşan burunla koklanan kötü kokular 
gündemde. Defalarca gündeme gelen jeotermal kaynaklı çürük yumur-
ta kokusuna, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği başkanın-
dan yanıt” Kokunun nedeni kanalizasyon” HAYIR yalanın ve talanın da 
kaynağı plansız JES’ler.   
•Nedim Şener uçtu. Katıldığı bir TV programında Cargill’de işten atı-

lan işçilerin kazandıkları mahkeme sonrası işe dönmek için yaptıkları 

eylemler için “Bu eylemi siyasi amaçla kullanmak kötü bir şey” dedi. 

Acınacak yandaşlık hali!

• ”Kuru Ekmek yiyorsa aç değildir” 
sözleriyle gündeme gelen daha 
sonra yediği kebapların parasını 
Çivril Belediyesi'ne ödettiği ortaya 
çıkan AKP milletvekili Şahin Tin’i 
geçen sayıdan hatırlayacaksınız. 
Ancak habere, akabinde ve hemen 
erişim yasağı geldi. Gündemi ve ya-
sakları belirleyen Vendetta’yı taki-
be devam edin! Siz okumuyorsanız 
“hassas vatandaşlar” okuyor. 
•Boğaziçi Üniversitesi’ne “kay-

yum” olarak atanan Melih Bulu’ya 

karşı protestolar sürüyor. Öğrenciler her gün değişik eylemlerle ka-

muoyuna ulaşmaya çalışıyorlar. Öğretim üyeleri de defalarca Bulu’ya 

sırtlarını dönerek tavır gösterdiler. Kayyum henüz Üniversite’den 

idari kadroya atayacağı birilerini bulamazken, devlet bankası kredi-

siyle aldığı milyonluk evini “boğaz”dan seçen Nagehan Alçı konuya 

yandaşlık yanında ev sahipliği üzerinden de eleştirdi.” Boğaziçi’nde 

öğrencileri daha gazlamaya çalışan akademisyenler var”. Yani “Böyle 

özerk ve özgür komşular istemiyorum”. 

•Sayısız gazeteci, 
muhalif ve hatta mil-
letvekiline benzer 
yöntemlerle yapılan 
ve asla gerçek bir so-
ruşturmaya uğrama-
yan saldırılarda, bu 
kez hedef büyüdü. 
Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Selçuk Özdağ’a silahlı 
saldırı. Uzun süre yakalanamayan saldırganlar, verilmeyen geçmiş ol-
sun mesajları, giderek üç beş yumruğun önemsizliğine en sonunda da 
Özdağ’ın kendini dövdürttüğüne geldi. İttifak devam edecekse şiddet 
teferruat. 
•AKP iktidarıyla giderek büyüyen, tartışmalı yapı SADAT resmi inter-

net sitesinde suikast ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini duyurdu. 

Kime ve ne için? 

•Polis ve MİT toplumsal olaylarda orduya ait silahları kullanabilecek. 
Ordunun kullanamadığı S-400 dahil.

•Yargıtay’a atanmasının üzerinden iki ay bile geçmeden AYM üyeliği-

ne aday olan, adaylığı için AYM seçim tarihi ertelenen, hiçbir dosyaya 

bakmadan en çok oyu alan İrfan Fidan’da mutlu son. AYM üyeliğine 

atandı. Her şey çok hızlı oldu. Adalet hızlı işliyor. 

•Basın İlan Kurumu'nun Evrensel, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri 
üzerindeki baskısı sürüyor. Gazetelere verilen 90 günlük ilana kesme 
cezaları bitmeden yenileri geliyor. Yetmezse davalar var, her habere 
verilen mahkeme kararı tekzipler var. En sonunda da Fahrettin Altun 
var. “Medya mensuplarının her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz” 
•Nihayet aşılama başladı. Sadece 1,5 milyona kişiye yetecek aşı için 

resmi risk grubuna neredeyse bütün iktidar yanlıları gayri resmi ola-

rak ilave edildi. Henüz Çin menşeli aşı dışında bir bağlantı yapamayan 

hükümete vatandaş soruyor. “Bize sıra ne zaman gelecek”. Yanlışa 

suç ortağı yapılmak istenen muhalefet ise tek ses; “Sıramızı bekle-

yeceğiz”.

•Bir araçla kaçırıldığı iddia edilen inşaat işçisi Gökhan Güneş günler 
sonra gözleri bağlı olarak Başakşehir yakınlarında bırakıldı. Kamuoyu-
nu ve sosyal medyanın yüksek sesle sorduğu sorular “Kimler ve neden” 
cevaplanmayı bekliyor. Geleceğe değil geçmişe dönüş.
•FBI, ABD ordusunu dolandıran 3 Türk’ü yakaladı. Sızdıkları gizli veri 

tabanı üzerinden ele 

geçirdikleri şemalarla 

savunma ihalesini ka-

zananlar, teslim ettik-

leri ürünlerin kalitesiz 

olduğunun anlaşılma-

sı üzerine tutuklan-

dı. Sanıklar parçaları 

Ankara’da bir sanayi 

sitesinde yapmışlar. 

Vendetta


