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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

“Bütçeye ‘evet’ dememiz
felsefemize ayk›r›d›r”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda

yaptığı konuşmada, 2021 yılı bütçesinin
83 milyon vatandaşa getirdiği hiçbir
artı olmadığını söyledi. 2021 yılı büt-

çesiyle işçiye, emekliye, esnafa, manava,
bakkala, sanayiciye, so-
kak esnafına, memura hiç-

bir şey verilmediğini sa-
vunan Kılıçdaroğlu, "Bu
bütçe tamamen tefecilere
hizmet eden bir bütçedir.

Kaynağın önemli bir kısmı
faizlere ödeniyor. Dolayısıyla

bu bütçeye 'evet' dememiz
felsefemize de aykırıdır" de-

ğerlendirmesinde bulundu. 10’da

Küresel salgının birinci yılı
dolmadan Kovdi-19’a karşı
insanlığın en büyük umudu
olan aşılar Türkiye ve dün-
yada aşı karşıtlığının ye-
niden alevlenmesine neden
oldu. Halk Sağlığı ve Sağ-
lık Hukuku Uzmanı Prof.
Dr. Ahmet Saltık, katı aşı
karşıtlığının salgını ortadan
kaldırmada toplumsal bir
soruna dönüşebileceğine
işaret ederek, iktidarın bu
noktada yasal yollara baş-
vurarak aşıyı zorunlu kı-
labileceğini söyledi. Uğur
DUYAN’ın haberi 3’te

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup
Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu hafta, Maraş
Katliamı’nın yıl dönümü olduğunu dile getiren Akşener, "Ülkeyi
felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır. Bu olaylara
sebep olan süreçler, asla unutulmamalıdır" diye konuştu. 10’da

Türk-İş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari
geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yan-
sıtmadığını kaydetti. Türk-İş tarafından,
"Bu rakamlar ülke gerçeklerini kesinlikle
yansıtmıyor. Aylık 2 bin 324 lirayla ge-
çinilmediğini işverenler de hükümet de
gayet iyi biliyor" açıklaması yapıldı. 9'da

Türk-İş'ten TÜİK’e asgari ücret tepkisi

“Bazı olaylar asla
unutulmamalıdır”

Çevrim içi mevlit

Batman'ın Kozluk ilçesinde Afganistan uy-
ruklu düzensiz göçmenleri taşıyan 72 EY 261
plakalı minibüs, Batman Siirt kara yolu
Kozluk ilçesi mevkisinde devrildi. Olay yerine
AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Kazada, olay yerinde bir
kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi, 112
Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın cenazesi,
belediye görevlilerince asri mezarlığa defnedildi.
Yılmaz'ın yakınları, cenaze için uzaktan bağlantı
yoluyla görüntülü mevlit okuttu. Mevlit prog-
ramına Türkiye'nin farklı illerindeki ve Al-
manya'daki Yılmaz'ın yakınları katıldı. (AA)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları
üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye
genelinde denetimler artırıldı. Haksız Fiyat De-
ğerlendirme Kurulu, birçok ürün kategorisinde
fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdiği 283
firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari
para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. 9’da

Fahiş fiyata ceza

Pandemi sürecinde kafe ve barların ka-
palı olması nedeniyle ciddi ekonomik
problemler yaşayan kafe-bar emekçile-
rinin oluşturduğu Kafe-Bar Emekçileri
Dayanışma Ağı, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Ankara İl Müdürlüğü önünde
açıklama yapmak istedi. Polis açıklama
yapmalarına izin vermeyince dilekçe
imzalayan kafe-bar emekçileri dilekçe-
lerini müdürlüğe teslim etti. Kafe-Bar
Emekçileri Dayanışma Ağı’nın yazılı
açıklamasında “İnsanca yaşamamız
için de tedbir almak zorundasınız” de-
nildi. Demet ARAN’ın haberi 10’da

“Aşımız çalışmayacak diye bir konu yok”
Tarım Kredi iştiraki Güb-
retaş'a ait maden sahasında
3,5 milyon onsluk altın
varlığı tespit edildi. Tarım
Kredi Genel Müdürü Poy-
raz yaptığı açıklamada,
"Bugünkü fiyatlar üzerin-
den hesaplandığında, 6 mil-
yar dolarlık bir değerden
bahsediyoruz" dedi. 10’da

Gübretaş madeninde dev altın rezervi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde
mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve
salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm
virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli
olarak tarandığını belirterek, "Eylül ayından beri
ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sü-
rede neticelenecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın salgının ikinci
dalgasının zirve noktasının geride bırakıldığı
yönündeki açıklamasının ardından Türk Tabipleri
Birliği’nden (TTB) korkutan uyarı geldi. TTB’nin
online basın toplantısında konuşan Dr. Emrah
Kırımlı, pandeminin İstanbul’dan izlendiğini,
İstanbul’da vakalar artınca tedbirlerin sıkılaştığını
ancak İstanbul’da vakalar azalma eğilimi gös-
terince de tedbirlerin azaldığını söyledi. Özellikle
Akdeniz Bölgesindeki vaka artışına dikkat çeken
Kırımlı, pandemi nedeniyle aile sağlığı mer-
kezlerinde kanser taramalarının yeterli sıklıkta
yapılamadığını ve bu nedenle en az 3 bin kişinin
kolon kanserinde erken tanı şansını kaybettiğini
dile getirdi. Demet ARAN’ın haberi 10’da

“‹nsanca yaflamam›z için  
tedbir almak zorundas›n›z”

Türk Tabipleri Birliği’nin basın toplantısında açıklamalar yapan Dr.
Emrah Kırımlı, pandeminin ülke genelinde İstanbul’un baz alınarak takip
edildiğini ancak vaka sayılarının illerde katlanarak arttığını söyledi.

Feci kaza 6 yaralı

“Suşların incelenmesi kısa
sürede neticelenecek”

Ratan  
Naval Tata

Orhan SELEN 3’te

Menemen olayı

M. Yahya EFE 4’te

İlk kadın
milletvekillerimiz

(1)
Harika ÖREN 7’de

SMA’lı
çocuklarımız

Oktay TAfi 6’da

Bu nasıl 
bir beladır?

Osman YAZICI 5’te

Avrupa Birliği
macerası

tekrarlanmamalı
Fuat YILMAZER 8’de

Kovid-19 aşısını geliştiren
BioNTech'in kurucu ortağı
Prof. Dr. Şahin, İngiltere'de
yeni tip koronavirüsün
daha hızlı yayılan türünün
ortaya çıkmasına ilişkin
geçmiş mutasyonları hep
takip ettiklerini ve bu ko-
nuda bir sıkıntı görme-
diklerini söyledi. 10’da

Devletin valisi
işte böyle olur 

Murat POLAT 9’da

Kemal KILIÇDAROĞLU

Meral AKŞENER

Ahmet SALTIK

Fahrettin KOCA

Aşı karşıtlığına karşı 
yasal çözüm var


