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Ratan Naval Tata

Ratan Tata Mumbaida bir Pers ailenin
oğlu olarak dünyaya geldi. 

Cathedral and John Connon School
okulunda ilk eğitimini Mumbaida
gördükten sonra Tata Cornell University
1962 yılında eğitimini tamamladı.

1991 yılında Ratan Tata, Tata Holding
(Tata) başkanı oldu.

Uluslararası Media Avrupa çelik devi
Corus şirketi açık artımında ele geçirmesi
ile ilgi noktası oldu.

Kendisi nazik ve tüm nezaket kuraları
benimseyen ve yaşatan ve insan sevgisi ile
bilinen bir erkek olarak tanınıyor.

Hayat ile ilgili çıkarımları tüm
dünyada dolaşıyor.

Böyle özlü ve temeli bulunan sözlerin
okullara ders olarak konması yerinde olur
ama bizde amaç eğitim ve öğretim değil.

6 ile 22 yaşındaki insanları oyalamak.
Sonra da işsiz, amaçsız, geleceksiz orta

yerde bırakmak…
Atasözlerinde bile ahlaksızlık yaşıyor

ve bunlar engellenmiyor.
Doğru söyleyeni dokuz köyden

kovarlar diyerek yalancılığı kutsuyoruz.
Bal tutan parmağını yalar diyerek

çıkarcılığı kutsuyoruz.
Köprüden geçerken ayıya dayı

diyeceksin diyerek ikiyüzlülüğü
kutsuyoruz.

Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyerek
hırsızlığı kutsuyoruz.

Kol kırılır yen içinde kalır diyerek
suçluluğu kutsuyoruz.

Kızını dövmeyen dizini döver diyerek
şiddeti kutsuyoruz.

Söz gümüşse susmak altındır diyerek
sinmeyi kutsuyoruz.

Bunlar gibi onlarcası var.
Oysa insanı insan yapan haksızlığa

isyanıdır.
Hayatında bir kez olsun haksızlığa

isyan etmemiş insanın koyundan farkı
yoktur.

Küresel kültürü ıskalayarak yerel
kültüre sıkışanlar geri kalmış toplumlar
içindeki yerlerinden kopamazlar.

Karnını zor doyuran kişinin on bin
liralık cep telefonu alıp kullanması uygar
olmak değildir.

Buna görgüsüzlük ve ahmaklık denir.
Bakalım Ratan Naval Tata neler

söylemiş:
Çocuklarınızı zengin olmaları için

eğitmeyin.
Onları mutlu olmaları için eğitin.
Böylece yetişkin olduklarında

eşyaların fiyatını değil değerini bilirler.
Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin.
Aksi durumda yiyeceğiniz olarak

ilaçları yemek zorunda kalırsınız.
Sizi seven hiçbir zaman terk

etmeyecektir çünkü bırakmak için 100
sebep de olsa tutmak için bir sebep
bulacaktır.

İnsanoğlu olmakla insan olmak
arasında pek çok fark vardır. Çok azı bunu
anlar. Doğduğunuzda sevilirsiniz.

Öldüğünüzde sevileceksiniz.
Arasını siz başarmalısınız…
Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız

yürüyün.
Fakat uzun yürümek istiyorsanız

beraber yürüyün…
Aya bakarsanız;  Tanrının güzelliğini

görürsünüz…
Güneşe bakarsanız; Tanrının gücünü

görürsünüz ve aynaya bakarsanız;
Tanrının en iyi yarattığını görürsünüz…

Bu yüzden kendinize inanın…
Bizler turistiz ve Tanrı bizim bütün Yol

Rezervasyonlarımızı ve varış yerlerimizi
önceden belirlemiş seyahat şirketimiz.

Bu yüzden Ona güvenin ve HAYAT
denilen yolculuğun keyfini yaşayın…

Dünyadaki altı en iyi doktor
1.Güneş ışığı
2.Dinlenme
3.Egzersiz
4.Diyet
5.Kendine Güvenme
6.Arkadaşlar
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Uğur DUYAN 

ANKARA (Anayurt) - Küresel
salgının 1. yılı dolmadan yeni

tip koronavirüse (Kovid-19) karşı in-
sanlığın en büyük umudu olan aşılar
az sayıda gelişmiş ülkede kullanıma
sunulurken, kimi ülkelerde de Acil
Kullanım Onayı (AKO) aldı. Önü-
müzdeki günlerde Türkiye'ye de ge-
tirilmesi beklenen Çinli üretici Sino-
vac'ın aşısı ise kamuoyunda aşı kar-
şıtı görüşlerin yeniden alevlenmesi-
ne neden oldu. Üstelik aşı karşıtlığı
yalnızca Türkiye'de değil bütün dün-
yada salgının söndürülmesinde baş-
lıca umudumuz olan yaygın aşılama
süreçlerini de tehdit edecek boyutla-
ra ulaştı.

Halk Sağlığı ve Sağlık Hukuku
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, aşı
karşıtların 2 ana kümeye ayrıldığını,
ilk kümenin kategorik olarak karşıt
kesimleri içerdiğini, 2. kümenin ise
aşıya karşı çekimserlik taşıyanlardan
oluştuğunu söyledi. Dr. Saltık, ilk
kümeyi oluşturan ve aşıya katı bi-
çimde karşı duran çevrelerin ikna
edilmesinin zor olduğunu, aşı çekin-
cesi olan çevrelerin bilimsel daya-
naklar ve saydam yönetim anlayışı
ile ikna edilebileceğini ifade etti. 

Kovid-19'un küresel bir salgına
dönüşmekle kalmadığını, yaşamın
her noktasını etkilediğini anımsatan
Dr. Saltık, aşı karşıtı çevrelerin ısrar-
cılığı karşısında Anayasa ve yasalara
göndermede bulunarak, iktidarın aşı-
lamayı zorunlu kılabilecek hukuksal
süreçleri başlatmasının, temel hak ve
özgürlükleri korumak açısından 
kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Aşıya katı biçimde karşı çıkan
çevrelerin sözde bilimsel dayanak-
larla halka yanlış ve çarpıtılmış bil-
giler verdiğini ve bu duruma karşı
bir önlem alınmasının gerektiğini de
ekleyen Dr. Saltık, şunları kaydetti: 

"Küresel salgın başladığında sesi
soluğu çıkmayan aşı karşıtları, 
ufukta net bir biçimde aşılar gözü-
künce birdenbire ortaya döküldüler,
kampanyalarını başlattılar. Görüşle-
rinin dayandığı bilimsel olgular- ka-
nıtlar yok. Kimi hekim, kimi uzman
görünümlü hatta hekimlik unvanı sa-
hibi kimi insanları konuşturuyorlar,
video kayıtları alıyorlar. Sosyal

medya olanağı ile bütün dünyaya
görüşlerini dağıtıyorlar ama inanıl-
maz falsolarla dolu bunlar. Örneğin
İngilizce bir videoda, burundan ör-
nek almak için kullanılan sürüntü
çubuklarının (nasal swab) kan-beyin
bariyerini zedeleyeceğini dolayısıyla
yaşamsal tehlike doğurabileceğini
duydum. Hekim olarak takdim edi-
len bir konuşmacıdan duydum bu
sözleri. 44 yıllık hekim ve 40 yıllık
Halk Sağlığı Uzmanı olarak burun-
dan sokulan sürüntü çubuklarının
böylesi bir zarar verebileceğini duy-
madım, böyle bir anatomik ve tıbbi
gerçeklik yok, böyle bir şey yok. Or-
talama halk buna inanma eğiliminde
oluyor. Uzmanlarımızın sürekli ola-
rak aşıyla ilgili bilimsel gerçekleri
halka açıklaması, aşılar hakkında sü-
rekli eğitim vermesi gerekiyor."

Kovid-19'a karşı geliştirilen ve
kullanıma giren ve girecek olan aşı-
ların yeterince etkili olduğunu dola-
yısıyla halkın aşı yaptırmaktan ka-
çınmamasını öneren Dr. Saltık, in-
sanlığın hastalığı tedavi edecek öz-
gül ilaçlardan yoksun olduğunu
anımsattı ve aşının, azgın salgının
ortasında elimizdeki en etkili çö-
zümlerden olduğuna işaret ederek,
şöyle konuştu: 

"Halkımızın ve aşı karşıtlarının
unutmaması gereken; biz hekimlerin
hastalığı sağaltırken (tedavi eder-
ken), verdiğimiz sağaltımın destek
amaçlı olduğudur. Hastalığı sağaltır-
ken gelişen komplikasyonları, örne-
ğin böbrek yetmezliğini tedavi edi-
yoruz. Vücut virüse yenene dek 
destek tedavisi veriyoruz, virüsü 

yenebilirse tabii."
Hastalığa karşı kullanılan ilaçlara

virüsün yer yer direnç geliştirdiğinin
gözlendiğini de kaydeden Dr. Saltık,
virüsün mutasyon geçirme olasılığın
yüksek olduğunu, mutasyonun virü-
sü zayıflatmaktan çok güçlendirebi-
leceğine değinerek, "İngiltere'de Ko-
vid-19 virüsünün mutasyon geçiren
(varyant) bir türüne rastlandı. Yani
bu olasılık-risk hep var. Bu da en
çok ilaç çalışmalarını ve aşı çalışma-
malarını ve hastalığın yayılımını
olumsuz etkileyecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN 
YETKİSİ VAR
Katı (kategorik) aşı karşıtlığının

salgını ortadan kaldırmada toplum-
sal bir soruna dönüşebileceğini kay-
deden Dr. Saltık, iktidarın bu nokta-
da anayasal ve yasal yollara başvu-
rabileceğini ve aşıyı zorunlu kılabi-
leceğini ifade etti. Sağlık hukuku 
uzmanı da olan Dr. Saltık, sözlerini
şöyle sürdürdü:

"Anayasa'nın 56'ncı maddesinde
'herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevre-
de yaşama hakkına sahiptir' yazıyor.
Türkiye'de nüfusun çok büyük bir
kesiminin aşılanması gerek, yüzde
10'luk bir kesim bile aşılanmayı red-
dederse salgın uzar. O nedenle de aşı
yaptırmamak keyfe keder bir karar
değildir. Anayasa'nın 12'nci maddesi
de temel hak ve özgürlüklerin kulla-
nımıyla ilgilidir. Kesin aşı karşıtları,
'bu beden benim' diyerek aşıya karşı
çıkabiliyorlar. Anayasanın 12'nci
maddesinin 2. fırkası 'Temel hak ve
hürriyetler, kişinin topluma, ailesine
ve diğer kişilere karşı ödev ve 

sorumluluklarını da içerir' diyor. El-
bette kişinin anayasal ve hukuksal
dokunulmazlıkları vardır, bunlara
kimse müdahale edemez ancak top-
lum içinde birlikte yaşamanın da
kimi kuralları vardır. Bilimsel bir ge-
rekçe- kanıt olmadan aşıyı reddet-
mek, yaptırmamak bu bağlamda, te-
mel hak ve özgürlüğünü kullanmak
değil; başkalarının temel hak ve öz-
gürlüklerini, sağlıklı yaşam hakkını 
çiğnemektir.

Bu bağlamda, 1593 sayılı Umu-
mi Hıfzıssıhha Yasamızın 72'nci
maddesinde, salgın hastalıklar duru-
munda aşının zorunlu kılınabileceği
yazıyor. Apaçık bir salgın yaşıyoruz.
11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Ör-
gütü Kovid-19'u küresel salgın ilan
etti. Türkiye de aynı gün ilk hastası-
nı duyurdu. Dolayısıyla iktidar, yani
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan is-
terse anılan 72'nci maddeye dayana-
rak aşının zorunlu olduğunu ilan
edebilir."

"Türkiye’de 90 milyon insan 
yaşıyor. Şimdilik 0-18 yaş arası 
20 milyon çocuk aşılanamayacak.
Kalan 70 milyondan hastalığı geçi-
ren yaklaşık gebe ve emziklilere 
tıbben aşı yapılamayacak 5 milyon
dolayında düşülürse; 65 milyon 
insanımızın firesiz aşılanması 
gerekir. Yüzde 90 koruyucu bir aşı
kullanılsa, 65 milyon aşılananın 58,5
milyonu bağışık olur. 2 milyon da
hastalığı geçirip bağışık olanlarla
yaklaşık yüzde 66-67 demektir ki,
Türkiye'deki 3 kişiden ancak 2’si ba-
ğışıklanmış olur. Bu düzeydeki bir
toplum bağışıklığı ile çok azgın sal-
gın ancak sınırlanabilir. O yüzden,
güvenlik-etkinlik bakımından kanıt-
lanmış herhangi bir aşıya, ayrımsız
evet denmelidir. Uzayan salgın mu-
tasyon riskini büyütür, mutasyon sal-
gını sonlandırmayı zorlaştırır. Ma-
sum insanlar hastalanır, ölür. Ekono-
mi büyük bedeller öder. Aşıların kı-
sırlık yaptığı günümüze dek görül-
memiştir. İçimize yonga (çip) yerleş-
tirileceği tümüyle saçmalıktır. Cep
telefonları, bilgisayar ve internet,
kredi kartı vb. araçlar izlenmeye 
yeter de artar da. Dolayısıyla aşılara
karşıt olmanın hiçbir haklı – 
bilimsel gerekçesi yoktur."

Salt›k: Afl› karfl›tl›€›na 
karfl› yasal çözüm var

ANKARA (Anayurt)- Keçiören Be-
lediye Başkanı Turgut Altınok, Tür-

kiye’de belediye eliyle yaptırılan en faz-
la park ve yeşil alanın Keçiören’de oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Keçiören’de 514
parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 par-
kımızı son bir buçuk yıl içinde baştan
sona yeniledik. 30 da yeni park inşa et-
tik. Aynı zamanda imar atığı birçok 
noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize
kazandırdık.” dedi.

Keçiören’de kişi başına düşen yeşil
alan miktarını artırmak için yeni inşa
edilen parklarda özellikle ağaçlandırma
alanlarının oluşturulduğunu da kaydeden
Altınok, “Paklarımızı çocuk oyun alanı,
fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu
yolu, futbol sahaları, bank, çardak ve ye-
şil alanlarla donattık. Son bir yılda ilçe-
mizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon
700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi
yaptık. Ağaç türünden ise 109 bin 985
adet fidanı toprakla buluşturduk dedi.

Keçiören’de 191
park yenilendi

Mutlu’da umutlu dönüşüm
ANKARA (Anayurt)- Ma-

mak Belediyesi, ilçenin vit-
rini olan Mutlu Mahallesi’ni mo-
dern bir görünüme kavuşturacak
dönüşümün fitilini ateşledi. Böl-
ge yapısına uygun projeler ürete-
rek vatandaşların hem sosyal
hem de fiziki anlamda yaşam ka-
litesini yükseltmeyi ve bölgeyi
çağdaş bir görünüme kavuştur-
mayı hedefleyen Mamak Beledi-
yesi, bölgedeki plansız ve düzen-
siz yapılaşmanın tamamen orta-
dan kalkması için bir örnek oluş-
turacak Mutlu Taş Ocakları
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Projesi’nin startını verdi. 

Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse, Mamak Kaymaka-
mı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak
İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve
Mutlu Mahalle Muhtarı Hüseyin
Kara ile birlikte Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği
kapsamında yapılacak Mutlu Taş
Ocakları Kentsel Dönüşüm Ala-
nı’nda incelemelerde bulundu.
Yatay mimari esas alınarak 61
hektarlık alanda gerçekleştirile-
cek proje kapsamında 1260 ko-
nut ile birlikte yeşil alanlar, sos-
yal donatı alanları inşa edilecek.
Projenin son aşamaları tamam-
landığında önümüzdeki haftalar-

da hak sahipleriyle anlaşmalar
başlayacak.

ÖZEL BİR KENT 
ORTAYA ÇIKACAK
Ulaşımdan altyapıya, spordan

tarihi ve kültürel mirasa kadar
her alanda Mamak’ı geleceğe ta-
şıyacak yatırımların startını bir
bir veren Mamak Belediyesi,
Mutlu Mahallesi kentsel 
dönüşüm için düğmeye bastı. 

Plansız yapılar ve gecekondu-
larla görüntü kirliliğinin yaşandı-
ğı mahalle de konutların yanı
sıra, ticaret alanları, sosyal donatı
alanlarıyla çok özel bir kent 

ortaya çıkacak.
Projenin başlamasıyla şehirci-

lik anlamında yeni bir yaşam se-
viyesine çıkılacağını kaydeden
Başkan Köse, “Konutların yanı
sıra ticaret alanları, alışveriş mer-
kezleri, sosyal donatı alanlarıyla
çok özel bir kent ortaya çıkacak.
Şehircilik anlamında yeni bir ya-
şam seviyesine çıkacağız. Yani
biz yeni bir mahalleden çok yeni
bir kentte yaşam alanı planladık.
Araçların sokaklara giremediği,
itfaiyenin giremediği, ambulansın
giremediği bir ortamdan bir ya-
şam alanına kavuşacağız” dedi.


