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ŢSağlık çalışanları hızla 
tükeniyor, hem nicelik 
hem de nitelik olarak. Ay-
lardır süren zor ve yeter-
siz çalışma koşulları yüz-
lerce sağlıkçıyı aramızdan 
aldı. Öte yandan sağlıkta-
ki yanlış politikalar hasta 
yakınlarının çalışanlara 
şiddeti olarak dönerken, 
artık hem acil hem de ba-
rikat nöbeti tutuyor. 
Ţŝ�SFUJN� FLPOPNJTJ� UB�
WBO� ZBQUðŞ� B¦ðLMBNBTðOðO�
OFEFOJ� BOMBĝðMEð�� 5BN� LB�

QBTJUF�JMF�»SFUJMFO�CFL¦JMFS�QJZBTBZB�T»S»ME»�����CJO�CFL¦J�TPLBLMBSEB��
�SFUJN�EFÞJM�H»WFOMJL�FLPOPNJTJ��
ŢA Haber ve AKİT yalan haberde yarışıyor. A Haber’in “Sezgin Tanrıku-
lu terörist cenazesine katıldı” haberi photoshop çıktı. Tanrıkulu’nun 
Tahir Elçi’nin cenazesine katıldığı fotoğrafa photoshop yapılmış. 
Ţ�BLðDðśEBO�NFLUVQMBS�EFWBN�FEJZPS��%BIB�µODF�#BI¦FMJ�WF�&SEPÞBOśB�
EB�NFLUVQ�ZB[BO��BLðDð�CV�EFGB�,ðMð¦EBSPÞMVśOB�ZB[Eð��:BMOð[� J¦FSJLUF�
µWH»�WF�EFTUFL�EFÞJM�IBLBSFU�WF�UFIEJU�WBSEð��4BWDðMBS�HµSFWF�¦BÞSðMEð�
BWEFUMFSJ�CFLMFOJZPS��

ŢBütçe görüşmelerinde Türkiye’nin 154 ülkeye yardım yaptığı açıklan-
dı. Yardımın hası 5 milyon dolarla Tunus’a. Müslüman Kardeşler’in 
başını  (İHVAN) çektiği gerici bloğun kurduğu hükümetin, ekonomik 
krize karşı dayattığı “ulusal dayanışma” çağrısını reddeden çalışanlar 
bir çok işkolunda iş bıraktı. Bakalım AKP’nin ihvan sevgisi ve parası, 
Tunus halkının iradesi etkileyebilecek mi ?
Ţ5#..śEF�ŝ:FMJ[Ş�LPE�BEðZMB�1FSJTDPQF�ZBZðOð�ZBQBSLFO�UFMFGPOVO�LB�
NFSBTðOð�LFOEJOF�¦FWJSFSFL�EFĝJGSF�PMBO�",1�NJMMFUWFLJMJ�"INFU�)BNEJ�
�BNMð�ïTUBOCVMśEBLJ�ïTLFOEFSQBĝB�$BNJJ�EVWBSðOEBLJ�����ZðMMðL�¦FĝNFZJ�
ZFOJMFEJLUFO�TPOSB�LJUBCFTJOF�CBCBTðOð�BEðOð�ZB[EðSEð��#BCBTðOB�EB�UBSJ�
IJ�¦FĝNFZF�EF�ŝ&M�'BUJIBŞ����
ŢTürkiye’ye yatırımların görüşüleceği AB zirvesinden önce Oruç Reis 
Antalya Limanı’na çekildi. Daha önce de bakım denilerek Antalya’ya 
demirlenen geminin seferleri Karşıyaka-Konak körfez seferlerine 
benzedi. Coğrafi  havaya değil siyasi havaya göre demirleniyor, çözü-
lüyor.
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UBN�LBQBONBMBS�CBĝMBEð��5»SLJZF� JTF�HJ[MFOFO�CJMHJMFSMF�EVSVNV�JEBSF�
FUNFZF� ¦BMðĝðZPS��/FSFEFZTF� TðGðSMBOBO�IB[JOFEFO� HBSBOUJ� µEFNFMFSF�
NJMZBSMBS� BLUBSðSLFO� WBUBOEBĝB� ZBMOð[DB� B¦MðL� Nð� IBTUBMðL� Nð� TF¦J�
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ZPLTVMMVL�¦ðLðZPS�
ŢMeteorolojinin yurdun geneli için en az 5 günlük yoğun yağış ve fırtı-
na uyarısı verdiği hafta Diyanet İşleri Başkanlığı kuraklığa karşı cami-
lerde yağmur duası konulu hutbe duası yaptırdı.
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ŢPlastik atıklar dünyayı tehdit etmeye devam ederken, kirliliğe neden 
olan şirketler değişmiyor. “Break Free From Plastic” isimli denetleme 
kuruluşunun raporuna göre son üç yıldır üst üste en çok kirliliğe sebep 
olan fi rmalar Coca Cola, PepsiCo ve Nestle.  
Ţ'PSNVMB���5»SLJZF�BZBÞð� ïTUBOCVMśEB� ZBQðMEð��(SBOE�1SJY� TPOSBTð� µE»M�
L»ST»T»OF� ¦ðLBOMBSðO� FMJOF� WFSJMFO� ĝJĝFMFSEFO� U»N� TBMMBNBMBSB� LBSĝðO�
LµQ»L�ZFSJOF�4QSJUF�NBSLB�HB[P[�¦ðLUð��(B[P[VOB�'PSNVMB�
Ţ5JDBSFU�#BLBOMðÞð�-(#5� JCBSFTJ� JMF�HµLLVĝBÞð� UFNBMBSðOB�¦PDVLMBSðO�
gelişimini olumsuz etkileyeceği nedeniyle +18 yaş uyarısı getirdi. 
Renkli boya kalemleri ka-
rarın iptali için mahkemeye 
gidiyor. 
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