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İmsak
İstanbul 03:32
Ankara 03:24
İzmir
03:56
Adana
03:32
Diyarbakır 03:07
Trabzon 02:50
Konya
03:38
Gaziantep 03:23

Güneş
05:29
05:16
05:43
05:15
04:53
04:46
05:24
05:06

Öğle
13:09
12:53
13:16
12:43
12:24
12:26
12:55
12:35

İkindi
17:05
16:47
17:07
16:32
16:14
16:22
16:45
16:24

Gazetelere el koyacak,
patronlardan hesap soracak

Haziran seçimiyle ilgili bir
makale yayınlayan İngiliz The
Economist dergisi, sandıktan
AK Parti’nin birinci çıkacağını yazdı.
Oldu mu şimdi? Nerede kaldı
sürpriz?
Kimse bilmiyordu, nasıl tahmin
ettiler, hayret!
İngiliz dergisi seçimden on gün önce
sonucu açıklayınca heyecanı kaçtı.

Hâlbuki CHP Genel Sekreteri
Gürsel Tekin kendilerinin birinci
olacağını düşünüyordu.
Yoksa yanlış mı hatırlıyorum?
İktidar olacaklarını söylemişti
ama orası doğru.
Koalisyon düşünmüş de olabilir.
28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı olarak Demirel, ne
yapmıştı?
Erbakan anlaşmaya uyarak
Başbakanlıktan ayrılınca, ikinci
partinin lideri ve hükümet ortağı
olan Çiller’i görevlendireceğine,
Mesut Yılmaz’a hükümet kurma
görevi vermişti.
O zaman ANAP kaçıncı sıradaki
partiydi?
Üçüncü mü, dördüncü mü?
Sözün kısası mümkündür böyle
işler.
Tek gözardı edilen husus, bugün Çankaya’da Demirel yok.
Zaten Çankaya da yok.

HESAP
SORMANIN ŞEKLİ BİR GARİP
Konuya dönelim… Gürsel Tekin,
8 Haziran’da bazı gazetelere el
koyacağını açıklamıştı.
İsim vermedi fakat nedense biz
üstümüze alındık.
Cumhuriyet’e ve Hürriyet’e el
koyacak değil ya.
Dolayısıyla jüri buradaki kinayeyi dikkate almasın.
8 Haziran’da ilk işlerinin kirli gazetelere el koymak olduğunu açık-

layan Gürsel Tekin,
bununla da yetinmeyeceklerini belirterek
şöyle söyledi:
“İşadamlarından
da patır patır hesap
soracağız.”

Seçim yaklaştıkça
bazı açıklamalar daha
fazla dikkat çekici hale
geliyor.
Tekin’in sözlerine
bakınca, Türkçesinin
de gayet zayıf olduğunu görüyoruz.
Ne demek patır patır hesap
sormak?
Patır patır ağaçtaki elmalar
düşer.
Eski bir duvarın tuğlaları, kerpiçleri patır patır dökülür.
Öküz bir yandan otlarken, bir
yandan patır patır def-i hacet eyler.
Fakat hesap patır patır sorulmaz.
O olsa olsa çatır çatırdır.

Ertesi gün bazı gazeteler sözleri
aynen yayınladı fakat Hürriyet
patır patır kısmını çıkarmıştı.
Demek orada dilden anlayan
birileri var. Aferin.
Her ne şekilde olursa olsun, ister
patırlı ister çatırlı, İngiliz dergisi Gürsel
Tekin’in hevesini kursağında bıraktı.
Seçim sonuçları açıklandığında,
el koyma heveslisi arkadaş durduğu yerde hatır hatır kaşınmaya
başlarsa, kimse uyuz olduğunu düşünmesin, tamamen psikolojiktir.
Biz de burada yine her zamanki
gibi olan biteni satır satır yazmaya
devam edeceğiz.
O istemediği sonuçla karşılaşmamak için sabah akşam yatır yatır
gezse bile nafile.

CHP NASIL İKTİDAR OLUR?

Hatırdan, satırdan, yatırdan bahsettik; geriye bir katır
kaldı. O da noksan
kalmasın.
CHP’nin iktidar
olmak için bugüne
kadar yaptıkları
şüphesiz takdire
değerdir.
Fakat bu halk, bu
millet, bu seçmen
kitlesi onları bir türlü
anlamıyor.
Ne yapsalar sandıktan birinci
çıkmaya yetmiyor.
Bu durumda tavsiyemize kulak
versinler.
Geceleri yatmadan önce birer
bardak katır sütü içmelerini tavsiye
ederim.
İktidara gelmek yüzde yüz garanti.

BURASI SÖZÜN
BİTTİĞİ NOKTA
Yaşar Okuyan’ı gördüm geçenlerde ekranda. Basın toplantısında
Doğu Perinçek’in yanında oturuyordu.
Bir zamanların meşhur MHP’lisinin, aradan yıllar geçince Perinçek’in sağ kolu olmasını çok yadırgamış arkadaşım gösterdi.
Bir diğeri ise Âgâh Oktay Güner… Geçenlerde başörtülüleri
fena aşağılamıştı. Ben de arkadaşıma onu hatırlattım.
Al birini vur öbürüne dedi üçüncü arkadaş.
Aslında hiç gerek yok. Onları
vuran vurmuş zaten. (Türk-İslam
Ülküsü diye kükrüyordu bu adamlar bir zamanlar.)
30 yıl öncesi değil, bugünün
MHP lideri, terör örgütü güdümündeki partiye oy istiyorsa, söylenecek söz mü kalmıştır?

Akşam
20:36
20:18
20:36
19:59
19:42
19:53
20:13
19:51

Yatsı
22:22
22:00
22:14
21:34
21:19
21:39
21:50
21:26

hava
durumu

namaz
vakitleri
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Adana

26/16

Erzurum

19/7

Mekke

37/26

Ankara

16/10

Gaziantep

25/14

Moskova

23/14

Antalya

23/17

İstanbul

23/16

New York

26/15

Konya

18/11

İzmir

24/14

Londra

Edirne

26/13

Trabzon

19/17

Paris

18/7
20/10

Laboratuar

hastaya geliyor

Artık hastanın tahlilleri için başka
bir hastane ya da labaratuvara
gönderilmesi durumu kalmıyor.
Kamu hastanesinden hizmet
alan hastalar önceden numunesini vermek için başka
hastaneye yönlendiriliyordu. Fakat artık hasta muayene
olduğu yerde numunesini
veriyor. Hastaneye
de o numuneyi
doğru şekilde
değerlendireceği yere
iletmek
kalıyor.

İ

stanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneler Birliği Fatih Sultan
Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Labaratuvarı bu birliğe
bağlı İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan 11 hastane ve 10 semt
polikliniğine hizmet veriyor. Merkez
Labaratuvarı Biyokimya Koordinatörü Dr. Pınar Eker, “Günün belirli
saatlerinde 11 hastaneden ve 10 semt
polikliniğinden numuneler Merkez
Labaratuvarı’na yönlendiriliyor ve
hastanın başka yere gitmesine gerek
kalmıyor” diyor.

GÜNDE 6 KURYE ÇALIŞIYOR
Her hastanede çekirdek labaratu-

varlar bulunduğunu ve bu labaratuvaların acil olan her durumda
ihtiyaca karşılık verdiğini söyleyen
Dr. Eker devam ediyor: “Sadece acil
olmayan numuneler ve ileri tetkikler ‘Merkez Labaratuvar’a yönlendiriliyor. Günde 6 sefer ve toplam
21 merkezden kurye ile numuneler
bize naklediliyor. Örneğin Şile
Devlet Hastanesi’nde muayene olan
bir hasta için doktoru ileri derecede
bir tahlil istediyse eskiden hastanın
sevki olsa da başka bir merkeze
gelmesi gerekiyordu. Şimdi hasta
bulunduğu hastanede numunesini
veriyor ve o numune uygun şartlarda ‘Merkez Labaratuvar’ a aktarılı-

yor. Sonuç burada değerlendirilip
dijital ortama aktarılıyor. Sonuç da
hastanın ayağına geliyor.”

EvinE YAKIN HİZMET
Dr. Pınar Eker yakında yürürlüğe
girecek olan ve hastalara kolaylık
sağlayacak yeni hizmetleri ile ilgili
olarak da şunları söylüyor: “Hasta
evine uzak bir merkezde muayene
olabilir. Fakat hasta o gün aç değildir, ve ertesi gün numune vermesi
gerekebilir. Bu yeni hizmetle hasta
tekrar evine uzak merkeze gitmeden
numunesini evine yakın merkezde
verebilir. Sonuç dijital ortamda doktor ve hastaya iletilir.”

