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NEFES ALMA VERGİSİ GELİYOR
Nefes alan vergi verecek! İstanbul’da,
“Ozon Tabakamıza Maşallah” konulu
panelde konuşan vergi uzmanı
Vahit Veren, “Ben aldım oldu, devri
bitti. Nefes alma artık yıllık olarak
vergilendirilecek. Çünkü fazla nefes
alanlar var. Bu kayıt dışılığa seyirci
kalamayız” dedi. Konuyla ilgili
çalışmanın tamamlanmak üzere
olduğunu belirten Veren “Vergiler
vatandaşın havayı çekiş gücüne göre
belirlenecek ve kaçak nefes alanlar
cezalandırılacak” şeklinde konuştu.
Tüketici Dernekleri Federasyonu
(TÜDEF), nefes alma vergisini eleştirdi.
Yapılan açıklamada “Bu ne biçim
vergi? Akaryakıt ürünlerine yapılan
zamlara karşı çıkmadık diye bu yapılır
mı? Ülkemizde 80 milyon insan var.
Beyin ölümü gerçekleştiği halde

aramızda dolaşanlar var. Yaptığınız
ayıp olmadı mı?” denildi. Bazı
vatandaşlar ise, nefes alma vergisi
vermemek için kendisine oksijen tüpü
taktırdı. Tüpçülerse, bu durumdan
memnun. Bir tüpçü, “Tüplerimiz
garantili, patlama çatlama yok.
Takması kolay, görünümü şık” dedi.

MEHMET TEVLİM

AHMET ZEKİ YEŞİL

KIDEMIMIN TAZMINATI
ARANIYOR
Kıdem tazminatı denilince sırra kadem basan deneyimli, ham hum şaralopçu,
almayı seven, vermeyi unutan, kitabında ver fiil kökünün “V”si olmayan
şirket müdürü aranmaktadır.
Geçmişinde üç kâğıtçılıklarıyla şirketleri ihya etmiş olanlar tercih edilecektir.
VERMEZ ALIR HOLDİNG
*Kıdem tazminatını deve yapmanın yolu iş yerindeki işçileri sendikasız
yapmaktan geçer. Sendikasız iş yerinde huzur var. Huzur var, para var.
*Kıdem tazminatı mı, geçmişe mazi, yenmişe kıdem tazminatı derler.
Aslında yenmişe kuzu derler, ama kuzu çok yağlı olur, kolestrolü artırır.
Siz boş verin kuzuyu, kuzu gibi kıdem tazminatlarını yiyin…

SAVAŞ ÜNLÜ

*Kıdem tazminatını deve yapmak için iflas edin. Ne iflası mı? Ben mi
öğreteceğim onu da. Hileli, hilesiz ne fark eder ki yeter ki siz iflas edin…
VERECEĞİZ
Kıdem tazminatını mezarda bile olsa vereceğiz. Kıdem tazminatı mezarda mı
verilecek, diye soruluyor. Evet mezarda vereceğiz. Görevli noter huzurunda
ölmüş işçinin mezarına gidilecek. Kıdem tazminatını almaya hak kazandığı
bildirilecek. Üç gün beklenecek. Meftadan yani ölen işçiden bir talep
gelirse kıdem tazminatı anında ödenecek. Talep gelmezse biz ne yapalım.
Kıdem dolayısıyla bize kalır. Ondan sonra da desinler de görelim, kıdem
tazminatının üstüne yattığımızı…
HAP YAP PARA KAP HOLDİNG…

İBİBİKLER

Kıdemli bir işçisin ama kıdem
tazminatını elinden almak istiyorlar.
Umurunda değil. Nazım Hikmet’in
dizelerine imzamı atarım hani.
“Demeğe de dilim varmıyor ama
kabahatin çoğu senin, canım
kardeşim!”
***
Zeytinliklerin imara açılması
gündemde ya. Yakında Bence asıl
incirlikler imara açılsın. Bir çuval
incir nasıl berbat edilir, cümle
dünya görsün !...
***
Reklam aralarında uyuyor, dizilerde
uyutuluyoruz!...
***
Zeytin gözlüm sana meylim
nedendir?
Bu zeytinliklere göz dikmenin
kabahati kimdedir ?
HÜSEYİN ASLAN

BARIŞ
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İBRAHİM ORMANCI

SUNDER ERDOĞAN

BARIŞ İNAN

HÜSEYİN ÇAKMAK

KATAR KİME NE KATAR?
Katar dediğin nohut oda, bakla sofa bir devlet…
Ama maşallah hallerine bakmadan her şeyimizi parasını bastırıp aldılar,
almaya da devam ediyorlar netice serbest piyasa…
Yarın öbür gün aldıklarını ülkelerine götürme imkânı olursa ülkelerine
sığdıramayacaklar, yanlarında bir depo devlet kiralamaları gerekecek.
Her depremden sonra nasıl deprem uzmanları, terör olaylarından sonra
terör uzmanları her yerden fırlayıp ahkâm kesiyorsa bu kez de formül
şaşmadı Katar krizinden sonra Katar uzmanları her köşede boy göstermeye
başladı.
Gördük ki herkes futboldan anladığı kadar Katar’dan da anlıyormuş…
Son günlerde her şey epey hızlı gelişti…
Önce biz Trump’u evinde ziyaret ettik; tam
Fettullah’ı isteyecektik ki o bizden önce
davranıp bizdeki tutuklu papazı istedi. Tam
terör olaylarına karşı tavrımızı koyarak
manşetlere çıkmayı niyetlenirken de bizim
korumalar Beyaz Saray önünü Taksim
Meydanı sanıp gösterici dövünce o şekilde
manşetlere çıktık…
Trump bizden sonra soluğu Suudi Kralın
yanında aldı; sattığı silahlar karşısında
milyar dolarları cebe atıp keyfinden bir de
kılıç dansı yaptı.
Tabii silah satışı işin kamuflesi önemli olan
para almak…
Hani bazı mafyalar da olur, parası olan
esnafın yanına gelir “Ben seni koruyacağım,
kollayacağım sen de bedelini ödeyeceksin”
diye; bildiğin haraç yani… Kem küm ederse
dükkânın camlarını indirir aşağıya “Bak
korunamıyorsun” işte der. Veya eşrafı birbirine düşürür sonra ara bulma
ayağına kendi payını alır buna da “racon kesmek” derler…
Durum aynen böyle “Bunca yıldır onları koruyoruz, kolluyoruz, çobanlık
ediyoruz e bedelini de alalım bari” diye kolları sıvadı.
8 İslam ülkesinin Katar’a tavır koması bununla bağlantılı. Trump Katar
emirini boşuna davet etmedi Beyaz Saray’a oturup racon payını konuşacaklar
elbette. Tabii terör örgütüne destek vermek de işin bahanesi, çünkü iş
desteğe gelince hepsinin katkısı var o işte. Ama kısa çöpü o çektiğinden
olsa gerek ihale ona kaldı.
Durumun buraya kadar olan kısmı Arap ülkelerinin kendi aralarında sık
sık yaşanan bir durumdan ibaret.
Ama biz de her “hıyarım var” diyene tuzumuzu alıp koşma geleneğimiz

gereği alelacele yaptık yapacağımızı; hazırladık askeri birliklerimizi…
Gitsek ne yapacağız pek belli değil; belli ki yakında yangın yerine dönecek
bu yüzden kaçılacak mallar var. Ama kavga eden karı koca arasına girmek
ne kadar tehlikeliyse kapışan Araplar arasına girmek de o kadar tehlikeli;
bir bakarsın onlar barışırlar “sana ne oluyor, biz dövüşürüz de sevişiriz
de” diyerek dayağı sana atarlar.
Durum ciddi, terörist olmakla suçlananlarla kurulan temaslar var; mutlaka
“Ticari temasları bir şekilde anlatabiliriz ama alnımızdan öptürmeyeydik
iyiydi” diye içlerinden geçiriyorlardır…
Tabii bir yanda can kuşumuz Suudi bir yanda kankamız Katar… Üstelik
bu defa mezhepleri de aynı, birinden yana
olsan öteki gönül koyacak… İki ucu bile kirli
değil, değnek komple düşmüş düşeceği
yere…
Ortadoğu konusunda son derece doğru
saptamaları olan ama kimse tarafından
ciddiye alınmayan (Tıpkı Yunan
mitolojisindeki Kâhin Kassandra gibi)
gazeteci Hüsnü Mahalli’nin durumla ilgili
attığı “tweetlere” baktığımızda Katar’ın kime
ne katacağı konusunda az çok fikir
edinebiliyoruz…
•Katar işi bir başlangıç. İkinci “Arap Baharı”
ya da BOP yeni başlıyor!
•Trump’ın konuşmasına bakılırsa Katar
emiri Temim direkt uluslararası ceza
mahkemesine.
•Suriye konusunda birer CIA-Mossad
operasyon merkezi gibi beraber yayın yapan
Suudi El-Arabiye ve Katar El-Cezire
televizyonları şimdi düşman
•Bu Katar işi tam bir dalavera. 6 yıldır bu ülkenin terörü desteklediğini
söylüyorum.
Şimdi Trump beni destekliyor!!
•Kaderin cilvesine bakın : Birlikte Suriye’yi yıkan S.Arabistan ve ABD
müttefikleri Ka-tar’ı terörü desteklemekle suçluyor. Şamata çok!!
•“Arap Baharı” sürecinde Katar’ın (kiminle)başta Suriye olmak üzere tüm
terör örgütlerini desteklediğini söylediğimizde neden kızıyorlardı?
•Üç gün önce söylemiştim : İşler çok karışacak… Şimdi :Daha da karışacak!!
•Türkiye gibi bir ülke neden Katar gibi bir ülkenin yanında olur?
•Anlayan varsa kesin Arap olur:))
ATAY SÖZER

Katar dediğin nohut oda,
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HÜLYA ERŞAHİN

AŞKIN AYRANCIOĞLU

ARAGON

EMRE YILMAZ

TAYFUN AKGÜL

COŞKUN GÖLE
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ASLI ALPAR

İSMAİL DOĞAN

LÜTFÜ ÇAKIN

MİZAH DÜNYASININ HAZİRAN-TEMMUZ KAYIPLARI
’da yaşıyor.

HATİCE DOĞAN

MEHMET ZEBER

MİZAH BAHÇESİ
Türkiye
Gazeteciler
Sendikası’nın 13 Haziran 2017
tarihinde
yaptığı
basın
açıklamasına göre 161 gazetecimedya çalışanı ve karikatürcü
cezaevinde bulunuyor. Biz de Homur
Mizah Grubu olarak sendikanın
cezaevinde bulunanlar için yaptığı
dayanışma çağrısına katılıyoruz.

Ressam Haydar
Özay’ın Resim Sergisi
Ressam Haydar Özay
Şişli Belediyesi, Nazım
Hikmet Kültür ve Sanat
Evi’nde, Nazım Hikmet
Vakfı öncülüğünde
3-11 Haziran 2017
günlerinde Nazım portreleriyle sanat severlerle
buluştu.

DISK’e bağlı
Gıda-iş Sendikası,
geçen yıllarda
aramızdan ayrılan
şair-yazar Sennur
Sezer adına Emek
ve Direniş Öykü ve
Şiir Yarışması düzenledi. Haziran
ayı içinde ödüller sahiplerini buldu

Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayıda katkısı bulunanlar: Ahmet Zeki Yeşil, Aragon, Aslı Alpar, Asuman Küçükkantarcılar, Aşkın Ayrancıoğlu, Atay Sözer, Atilla Atala, Barış, Barış İnan, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir,
Emre Bakan, Emre Yılmaz, Ferit Avcı, Güngör Kabakçıoğlu, Hatice Doğan, Haydar Özay, Hülya Erşahin, Hüseyin Aslan, Hüseyin Çakmak, İbrahim Ormancı, İsmail Doğan, Mehmet Tevlim,
Mehmet Zeber, Lütfü Çakın, Nazım Hikmet, Savaş Ünlü, Seyit Saatçi, Sunder Erdoğan, Tayfun Akgül
Web: homur.blogspot.com Haber: homurmizah@yahoo.com

