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Ţ� Tarihinin en derin krizini yaşayan Türkiye’de saray ve çevresi 
düzeltemedikleri bugünler yerine 2023 sonrasını vaat ediyor. Her 
şeyin değişeceği bu tarih sonrası için de önce siyasi mühendislik 
olarak adlandırılan seçim kanunu değiştiriyorlar. Mühendislik değil 
siyasi müteaahitlik!
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Ţ�Hukuk sisteminde sağlana-
mayan adalet sokakta gerçek-
leştiriliyor. Gün geçmiyor ki, 
onlarca kişinin katıldığı kavga 
veya silahlı çatışma olmasın. 

Adalet son olarak İstanbul Adalet Sarayı önünde dağıtıldı. Duruş-
ma sonrası çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. 3 kişi öldü, 1’i 
ağır 4 kişi yaralandı. Olaylar o kadar kanıksandı ki görüntüleri çe-
ken bir kişi, “film mi çekiliyor burada” diye paylaştı. 
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Ţ Çanakkale köprüsü her zamanki hayal rakamlı geçiş garantisi ile 
açıldı. Bir haftalık ücretsiz geçiş sona erince feribot kuyrukları oluş-
tu. Günlük geçiş net-brüt 6 bin. Geçmeyen geçiş net 39 bin.
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)B[JOF�WF�.BMJZF�#BLBOð�/VSFEEJO�/FCBUJśZF�LPOVĝNB�ZBTBÞð�JEEJB-
Tð��#VOEBO�TPOSB�POVO�ZFSJOF�ŝCFO�FLPOPNJTUJNŞ�LPOVĝBDBL�

Ţ�Yurt dışında çalışabilmek için TTB’ye belge başvurusu yapan he-
kim sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Erdoğan 
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Yeni 
mezunları istihdam ederiz. Daha da ileri gidiyorum gerekirse yurt 
dışından gelecekleri istihdam ederiz”. İstihdam saraydan başlıyor 
bütün profesörler pratisyen oluyor. 
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Ţ� Galatasaray yıllık olağan 
genel kurulunda söz alan 
bir üye (C.Öncü), 2021 yı-
lında vefat eden Mustafa 
Cengiz’i anarken, ondan 
önceki başkan Dursun Öz-
bek için de rahmet diledi. 
Özbek, gaipten değil salon-
dan seslendi. BURADAYIM.
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TJOF�IFS�EBJN�NB[IBS��
Ţ� Krizler en sert darbeyi alttakilere vuruyor. 
Türkiye’nin en altında ise 5 milyon Suriyeli var. 
En berbat işlerde çalışıp, en kötü koşullarda ya-
şıyorlar, 4 bin değil 2 bin lira ödeniyor. 2000 lira-
nın 500 yüz lirası sadaka olarak yoksullara da-
ğıtılıp vicdanlar rahatlatılıyor. Kalan 1500 cebe. 
Bu aslan payı muhafazakâr KOBİlere gidiyor. 
Bu cins Anadolu  kaplanlarında sigorta yok, işçi 
sağlığı ve güvenliği, çevre derdi yok. Varlıkları, 
siyasal bağlantılara, hemşeri derneklerine ve 
tarikatlara bağlantılı. Üretimin tüten dumanı, 
tüm emekçilerle birlikte beş milyon Suriyeli’nin 
yanışından çıkıyor. (Alıntı: A.İlyas Başsoy)
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