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Items (643) 10 tane random parayi sola, diger 90 tanesini saga alin. 10 tane parayi ters cevirin. iki tarfta da esit sayida yazi olacaktir. daha da düşecek demek için önce biraz da olsun düşürebilmek gerekmiyor mu?bu adama tapan kişilere soruyorum, zerre kadar da olsa şu söze inanabiliyor musunuz? ekonomi konusunda her hamlesinde çuvallayan,
işsizlik ve enflasyonu rekor seviyelere çıkaran , faiz için dini hükümleri baz alırken , islam yalanı helal saymışçasına resmi enflasyonu %80 yerine %30 gösteren bu adama nasıl inanabiliyorsunuz? şifre tersten girildiğinde kapıyı ilyas salman açıyor. su an dunyada kuzey kore lideri kim jong-un mustafa kemal ataturk'ten daha cok taninmaktadir. ama bu
durum bu adamla ataturk'un kiyaslanabilecek çapta oldugunu gostermez. 'tarih' cevabını vermenizin ardından ermeni meselesi'nin sorulması kaçınılmazdır. bu insanlara "evet bütün arşivlere girdim rusça türkçe ermenice ve daha çeşitli dillerdeki bütün belgeleri okudum gerçeği açıklıyorum: " şeklinde cevap verilmelidir.(bkz: sen ne biliyorsan ben de
onu biliyorum) - "khal drogo yapınca şak şak şak, ramsey yapınca auuuvv." norveç'te benim babam da subay olur. orta doğu'da iki günde pokemona çevirirler bu şeker oğlanı. o sapık diye tutuklanan şahısın adı bilal idi , yüzü çocukken yanmış gariban bir inşaat işçisiydi hemşehrimdi tanırdım . hayatı zindan oldu garibin bir zaman cezaevinde yattı o
olmadığı anlaşılınca salıverildi. belkide öleydim daha iydi dedi kimbilir kaç kez. uzun bir süre ne kendi psikolojisi ne aile psikolojisi ne de çevresindekilerin psikolojisi düzelmedi. bir müddet sonra devletten bir miktar tazminat aldı buna karşılık. kısa bir dönem yanımda çalışmışlığı var inşaat demir ustalığı yapardı. ara ara sohbetlerimiz oldu hiç bahsi
geçmeden bu yaralı konunun yüzü yaralı gönlü güzel adamla ufak tefek sohbetler ederdik. hep ona baktığımda aklıma gelen ilk şeydir , bu toplumun kendi suçlarına kurban arayışları. ve buldukları kurbanların hep böyle gariban ve fiziksel görünüşlerinden ötürü önyargıların kurbanları oluşlarıdır.sonrası öyle işte sonrası birbirinin tekrarı hiç
değişmeyen toplumsal şuur ve onun harcadıkları ��l-akyildizin-isyani başka bir mülakat sırasında, bir danışmanlık şirketinin işe alım uzmanı ile gelişen bir diyalog;+: şirketin işe alım uzmanı- : ben + müşteriniz sizden bir konuda acil bir sunum istedi. müdürünüz 1 saat içinde bu sunumu hazırlamanızı ve müşteriniz gelince onlara sunmanızı bekliyor.
ama konuyu hiç bilmiyorsunuz, en ufak bir fikriniz bile yok, ne yaparsınız?- bu konuda bilgi sahibi olan takım arkadaşlarıma danışırım.+bu konuda bilgi sahibi olan kimse yok ekipte.- o zaman müdürüme sorarım, nasıl bir yol izlemem gerektiğini.+ müdürünüz de bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığını, müşteriden acil istenen bir sunum olduğunu ve
sizin halletmeniz gerektiğini söyledi.- konuya bağlı olarak şirket içi belgelerden, eğitimlerden veya internet üzerinden araştırma yaparım. en kısa sürede bulabildiklerimi derleyip sunumu hazırlarım.+ bu konuyla ilgili şirketinizde bir bilgi veya doküman bulunmuyorsa?- o zaman bu sunumu yapmak için doğru adres değiliz demektir. belki de müşteri
yanlış bir şirketten yanlış birşey istemiştir, karıştırmıştır. en önce bunu kontrol ederim. +... (gülümseme ve sessizlik)hayır nasıl profesyonel bir şirketsek artık, sahip olduğumuz hiç birşey yok. sadece müdür, müşteri ve ben varız sanırım. insanın çalışası gelmiyor zaten bu sorulardan sonra. hadi itiraf edin ilk bölümde hocayı duyunca cin çıkartan
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