
BORSA İstanbul’dan ay-
lık 18 bin lira huzur 
hakkı aldığı ortaya çı-
kan İletişim Başkanı 
Altun’un, “İHL Grubu” 
adlı gruba yazdığı mesa-
jı gazeteci Hilal Kaplan 
paylaştı. Altun, “huzur 
hakkını hayra harcadı-
ğını” belirtti. >> 5’te

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nın kritik önemdeki 
temsilcilikleri arasında yer alan Washington 
Büyükelçiliği’ne Tokyo Büyükelçisi eski AKP 
milletvekili Murat Mercan atandı. Sabah yazarı 
Kerem Alkin OECD Daimi Temsilcisi, AFAD Baş-
kanı Mehmet Güllüoğlu da Tanzanya Darüsse-
lam Büyükelçisi oldu. >> HÜSEYİN HAYATSEVER 7’de

AZERBAYCAN, Ka-
rabağ zaferini yarın 
TSK komando birlik-
lerinin de katılacağı 
geçiş töreniyle kut-
layacak. Erdoğan’ın 
da töreni izlemesi 
bekleniyor.

AZERBAYCAN 
Cumhurbaşkanlığı’ndan 
Veliev, Türkiye’nin 
katılımının bir me-
saj olacağını belirte-
rek “Ermenistan’ın tek 
şansı işbirliği” dedi.  
>> SERTAÇ EŞ 6’da

FETÖ’NÜN TSK yapı-
lanmasına yönelik İz-
mir’deki soruşturmada 
304 kişinin yakalan-
ması için 50 ilde ope-
rasyon yapıldı. Sağlık 
Bakanlığı ve GATA ya-
pılanmasına ilişkin de 
gözaltılar var. >> 12’de

18 BİN LİRA HUZUR

BÜYÜKELÇI ATAMALARI

TSK DE ZAFER TÖRENINDE OLACAK

YÜZLERCE KIŞIYE FETÖ GÖZALTISI

Altun, hayra 
harcamış

AKP’nin gözde 
elçisi ABD’ye

Bakû’da tarihi 
güne hazırlık

Büyük operasyon

KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945)   BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (1945-1991) İLHAN SELÇUK (1992-2010)ÇARŞAMBA 9 ARALIK 2020 FİYATI 2.5 TL  KKTC’DE 3 TL96. YIL SAYI: 34759

AYRI MESLEK 
KANUNU 
ÇIKMALI 

BİRLEŞİK 
KAMU- IŞ’TEN 
DAYANIŞMA

>> FİGEN ATALAY’IN 
Eğitim Sayfası 8’de >> 4’te

Türkiye’nin sipariş ettiği Çin aşısından iyi haber geldi. Uzmanlar temkinli, ama ‘güvenli’ diyor

En güçlü silah:

Ağabey kardeş ihalesi

Bakımevinde TACIZ

AŞI
50 MİLYON YETMEZ
SINOVAC’IN Endonezya’da-
ki Faz 3 denemelerinde yüzde 
97 koruma sağladığı bildirildi. 
Halk sağlığı ve enfeksiyon has-
talıkları uzmanları “Güvenilir-
liği konusunda sorun yok. Aşı 
Türkiye’de de rapor almalı. 
50 milyon aşı yetmez” de-
di. >> SARP SAĞKAL 3’te

TÜRK Eczacıları Birliği ve Türk Ta-
bipleri Birliği, aşı karşıtlığı ya da ka-
rarsızlığının engellenmesi için bi-
limsel verilerin paylaşılması gerek-
tiğini belirterek “Aşılama planı için 
seferberlik başlatılmalı” dedi. >> 3’te

STRATEJİ ZAMANI
BİLİM insanları koronayı 
yok edecek silahı geliştirdi-
ler. Aşılara verilen acil kulla-
nım izinleri, güvenli ve etkin 
olmadıkları anlamına gelmi-
yor. Şeffaflık ve iyi bir aşıla-
ma stratejisi ile Türki-
ye de beladan kurtula-
cak. >> ORHAN BURSALI 3’te

İngiltere’de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı uygulanma-
ya başlandı. İlk aşı 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli ka-
dına yapıldı. Keenan, herkesi aşı yaptırmaya çağırdı. >> 7’de

İlk yaygın 
kullanım

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEMİŞ

İMAMOĞLU’NUN İSYANI

‘Öncelikle şeffaf olun’
YOĞUN 
BAKIM 

UÇURUMUN 
KIYISINDA >> 9’da

Yalvarırım
KAPATIN
İBB’NİN, Covid-19 nedeniyle ya-
şamını yitiren çalışanı Dr. Ümit 
Erdem için İstanbul Tabip Odası 
anma töreni düzenledi. Oda yö-
neticilerinin tam kapanma çağ-
rılarına destek veren İBB Başka-
nı İmamoğlu, “Ölüm sayılarında 
azalma yok. 2-3 hafta bütün sağ-
lıkçılarımız nefes alsın. Devleti-
mizin gücü yeter. Tedbir alsınlar, 
yalvarıyorum” dedi. >> 3’te

MUHİTTİN BÖCEK 
GÖREVE BAŞLADI >> 5’te

10 GÜNLÜK KARANTİNA
EMEK SÖMÜRÜSÜ >> 9’da

HAYAT EVE SIĞMIYOR
>> MEHMET KIZMAZ 6’da

PANDEMI ORKESTRASI
SUNAR: ILK SOLIST BIRET >> 13’te

AKP’li belediyenin tabela ihalesi, ‘benzer iş’ denilerek inşaat şirketine verildi

Evde başlayan şiddet ve istismar, sığındığı yerde de sürdü. İstirmarcı tutuklandı

BEYKOZ Belediyesi’nin 
tabela yapım ihalesini, 
AKP’den belediye başkanlı-
ğı için aday adayı olan Kemal 
Kaya’nın kardeşi Kamil Sa-
vaş Kaya’nın şirketi kazandı. 
İnşaat işi yapan şirketin iha-
leyi alabilmesi için, inşaat ve 
tabela işleri benzer iş sayıldı.

Suriye’de savaşın başladığı 
2011 yılından itibaren yüzler-
ce okul zarar görerek eğitim 

veremez hale geldi. Çocuk-
larının eğitimlerine devam 

etmesini isteyen siviller, al-
ternatif yöntemler geliştiri-
yor. Okulsuz kalan bu İdlibli 
çocuklar da barındıkları ça-

dırları sınıfa çevirmiş.

KAMİL Savaş Kaya’nın işyeri 
adresi olarak, Kemal Kaya’nın 
ikamet yerini gösterdiği de or-
taya çıktı. Beykoz Belediye 
Meclisi’nin CHP’li üyesi Sata-
loğlu, şirketin işi başka firma-
ya yaptıracağının açık oldu-
ğunu, maliyetin artacağını be-
lirtti. >> HAZAL OCAK 5’te

CHP Maltepe ilçe yöneticisi Umut Karagöz’ün tutuklandığı 
cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri 
ortaya çıktı. Görüntülerde Umut Karagöz’ün Z.Y’yi darp etti-
ği ve saçından tutarak tuvalete götürdüğü görüldü. >>  6’da

ÇADIRDA OKULLU OLMAK

ŞEHİT 
BABASINA 

BÜYÜK 
AYIP 
 >> 6’da

KILIÇDAROĞLU: 
BELEDİYELERİMİZ 

TARİH YAZDI
>> 5’te

GÖKÇEK’TEN MAFYA DİLİ >>
 4

’t
e
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Komandolar “Şehitler 
ölmez, vatan bölün-
mez” sloganıyla tö-
ren hazırlığı yaptı.

TEB VE TTB’DEN İKTİDARA AŞI ÇAĞRISI

EVDE başlayan şiddet ve istismar sığındığı ba-
kımevinde de sürdü. 8 yaşında annesinden gör-
düğü şiddet sonucu gözünü kaybeden, ardın-
dan kardeşinin tacizine uğrayan S.A., gönde-
rildiği bakımevinde de istismar edildi. S.A’nın 
şikâyeti üzerine bakımevinde istismarcı Kamu-
ran Şahin tutuklandı. >> KÜBRA KÖKLÜ 9’da 


