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Korkmuyorum, vazgeçmiyorum
ÇORLU TREN KAZASINDA OĞLUNU YITIREN MISRA ÖZ SEL’E 8 BIN 840 TL CEZA:

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 
2018’de meydana gelen, 7’si 

çocuk 25 kişinin yaşamını yitir-
diği tren kazası faciasında, eşi-
ni ve oğlunu yitiren Mısra Öz 
Sel, “kamu görevlisine hakaret” 
suçlamasıyla dün hâkim karşı-
na çıktı. Çorlu 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen dava-
da Mısra Öz Sel’e 8 bin 840 lira 
para cezası verildi. Öz, “İsterler-
se 800 bin lira ceza versinler, bu 
davada gerçek sorumlular yargı-
lanmadığı müddetçe hakkımızı 
aramaya devam edeceğiz” dedi.

Mısra Öz, sosyal medya pay-
laşımları nedeniyle dün hâkim 

karşısına çıktı. Duruşma sonra-
sında açıklama yapan Öz, 8 bin 
840 lira para cezasına çarptırıl-
dığını aktardı. 

Sorumlular nerede?
Mısra Öz, duruşma sonrası 

yaptığı konuşmada şu ifadele-
ri kullandı: 

“Mahkeme heyetine hakaret-
ten 8 bin 800 gibi bir cezayla ce-
zalandırılıyorum. Dava burada 
bitmedi. Mahkeme heyeti, 7 gün 
içinde itiraz etme hakkımın oldu-
ğunu söyledi. İsterlerse 800 bin 
lira ceza versinler, bu davada 
gerçek sorumlular yargılanmadı-

ğı müddetçe hakkımızı aramaya 
devam edeceğiz. En iyi bildikleri 
şey para olduğu için bizleri para 
cezasıyla korkutmaya çalışıyor-
lar. Korkmuyorum, vazgeçmiyo-
rum, hâkime de söyledim. Sözle-
rimin arkasında olmakla birlikte, 
bize verdikleri kararlarla bizi kor-
kutamayacaklar, 25 kişiyi bura-
ya getiremeyenler bizi getirme-
yi daha kolay olarak görüyorlar. 
Gerçek sorumlular buraya gel-
sinler, çünkü biliyoruz ki gerçek 
sorumlular bize bile rüşvet vere-
rek bizi susturmaya çalışıyorlar, 
oturdukları koltuktan.”   
l Haber Merkezi

Kira geciktiren 
kadına dayak

5. kattan düştü  

Bir apartmanda 
14 kişi pozitif

‘BAYILANA KADAR DARP EDİLDİM’

KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

‘MUTANT VİRÜS’ İDDİASI

İzmir Buca’da  iki 
çocuk annesi 

kadın, iddiaya gö-
re ev kirasını ge-
ciktirdiği için ev 
sahibi ve yanında-
ki 6 kişi tarafın-
dan bayılana ka-
dar darp edildi.

Senem Onat 
(43), yaptığı or-
ganizasyon işleri-
nin pandemiden etkilen-
mesi sebebiyle bir süre-
dir ev kirasını ödeyeme-
di. Bunun üzerine ev sa-
hibi M.Ç., Onat’ı arayarak 
evden çıkması gerektiği-
ni söyledi. Senem Onat, 
mart ayına kadar kontra-
tı olduğunu belirterek ev-

de kalmaya de-
vam etti. Yaşadı-
ğı dehşeti anla-
tan Onat, “Arka-
daşımın araba-
sının camını kır-
dılar. Beni ara-
larına alarak ço-
cuklarımın gözü 
önünde yerlerde 
sürüklediler. Kal-
bimin üstüne vu-

rup ‘Seni öldüreceğiz, biz 
aşiretiz’ dediler. Ev sahi-
binin eşi, gelini saçlarımı 
çekerken M.Ç., bana alt-
tan yumruk attı. Yediğim 
tekmelerin haddi hesabı 
yok. Olayın çocuklarımın 
gözü önünde olması üzü-
cü” dedi. l DHA

İstanbul’un Kâğıthane 
ilçesinin Hamidiye 

Mahallesi’nde bir bina-
nın beşinci katında ya-
şayan Güner Tekin, dün 
evinin balkonundan 
şüpheli bir şekilde düş-
tü. Çevredekilerin haber 
vermesi üzerine olay ye-
rine gelen sağlık ekiple-
ri, yaptıkları inceleme-

de kadının hayatını kay-
bettiğini belirledi. Poli-
sin yaptığı incelemenin 
ardından Tekin’in can-
sız bedeni kesin ölüm 
nedeninin belirlenme-
si için Adli Tıp Kuru-
mu morguna kaldırıl-
dı. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldığı kayde-
dildi. l AA

Eskişehir’de 98 kişi-
nin yaşadığı 10 kat-

lı apartmandaki 14 ki-
şinin koronavirüs test-
leri pozitif çıkınca di-
ğer dairelerde yaşa-
yanlar için 10 gün ka-
rantina uygulaması 
başlatıldı. Virüsün mu-
tasyona uğrayan “mu-
tant virüs” olduğu id-
dia edilirken binanın 
girişi de polis ekiple-
rince güvenlik şeridiy-
le kapatıldı. l DHA

Kasada 5 TL 
bırakıp kaçtılar

60 kadın 
kurtarıldı

980 BIN TL 
ÇALDILAR

‘PEMBE MASKE’ 
OPERASYONU

2 SAĞLIKÇIYI YITIRDIK

MUTANT VIRÜS 2 ILDE DAHA

İstanbul Fatih’te, 
maskeli 3 kişi soka-

ğa çıkma kısıtlama-
sının olduğu 7 Şubat 
Pazar günü 19.45 sı-
ralarında, bir şarküteri 
zincirine ait dükkâna 
yan binanın depo bö-
lümündeki duvarı de-
lerek girdi. 2 kişi, 1 
saatlik uğraş sonucu 
kasadaki 980 bin TL’yi 
çaldı. Kasada yalnızca 
5 TL bırakan hırsızlar, 
parayı çaldıktan sonra 
motosikletle kayıplara 
karıştı.l İHA

Ankara’da yerli ve ya-
bancı uyruklu kadın-

lara fuhuş yaptıran 14 
zanlı, 26 ayrı noktada-
ki “Pembe Maske” isim-
li eşzamanlı baskınla ya-
kalanarak gözaltına alın-
dı. Operasyonlar sonu-
cunda 17 yabancı uyruk-
lu olmak üzere 60 kadın 
kurtarılırken 14 zanlı gö-
zaltına alındı. Aramada, 
157 bin TL ve sokağa 
çıkma yasağını ihlal ede-
bilmek için düzenlenmiş 
sahte evraklara el konul-
du. l ANKARA 

Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan mik-
robiyoloji uzmanı Dr. Necmi Arslan ile 

Manisa’nın Demirci ilçesinde eczacı Halil Bozdağ, 
koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Mutant virüs Trabzon ve Çankırı’da da görüldü. Çan-
kırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte 6 kişide mutasyon-
lu koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ayaz, bu ki-

şilerin genç olduğunun da altını çizdi. 

Senem Onat Çorlu’daki tren faciasında 9 yaşındaki oğ-
lu Oğuz Arda Sel’i ve eşi Hakan Sel’i yiti-
ren Mısra Öz Sel’e, mahkeme heyetine “üç 
maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” 
ifadeleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Tekirdağ Cezaevi’nde hü-
kümlü olarak kalan Çağ-

daş Hukukçular Derneği üye-
si avukat Engin Gökoğlu’na eşi 
tarafından gönderilen “Kafka 
Okur”, “Masa”, “Bavul”, “Ot” 
gibi mizah dergileri cezaevine 
alınmadı. Gökoğlu, “Eşim geçen sene oldu-
ğu gibi bu sene de bana posta yoluyla ka-
rikatür ve mizah dergileri yolladı. Fakat 
bu dergiler bu sene bana verilmedi. Çün-
kü hapishane idaresi gelen dergileri ‘hedi-
ye olarak’ değerlendirdi” dedi. 

‘Hediye değil, okumalık’
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 3.5 

yıldır kalan Gökoğlu, cezaevinde yaşadı-
ğı hak ihlalini gazetemiz ile paylaştı. Gö-
koğlu, eşi tarafından gönderilen dergilerin 
kendisine verilmediğini belirterek dergile-
rin “hediyelik” değil, “okumalık” dergiler 
olarak kendisine gönderildiğine değindi. 

Gökoğlu, “Ama yok. Hapishane idare-
si ‘Sen bilmezsin onlar hediyedir, ama 
hediyen de giysi ya da kitap olsaydı ve-
recektik’ diyor. Ben de yanlış karar in-
faz hâkimliğinden döner diye başvurdum. 
Çünkü anayasaya, İnfaz Kanunu’na göre 
de ben haklıyım. Ama itirazım reddedildi. 
Nasıl ama sizce mizah dergisine ihtiyacım 
var mı? Durumun kendisi kara mizah de-
ğil mi? Geçen sene bu dergilerin tamamıy-
la beraber içindeki poster ve takvimleriy-
le almıştım. Aradan bir yıl geçti, yasaklar, 
yasadışılıklar arttı. Ellerinden gelse gün-
lük gazeteleri dahi yasaklayacaklar. Kitap, 
dergi, gazete okumak, siyasi tutsağın ek-
meği suyudur” dedi. 

‘Yasaya aykırılık yok’
Gökoğlu’nun yaptığı itirazlar reddedildi. 

Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kuru-
mu, “Gelen yayınların hükümlüye dışarı-
dan gönderilen hediyeyi kabul etme esas-
larına uymadığı belirlenmiştir” dedi. 

Tekirdağ 2. İnfaz Hâkimliği ise “Hediye 
olarak ancak kitap ve giyim eşyası kabul 
edilebilir. Başvurucuya gönderilen yayı-
nın dergi, gazete olduğu, ayrıca ziyaret-
çisi tarafından getirildiği nedeniyle usul 
ve yasaya aykırılık bulunmadığından 
şikâyet başvurusunun reddine karar ve-
rilmiştir” denildi. l İSTANBUL

KARIKATÜR DERGILERINI CEZAEVINE ALMAYAN IDARE: GIYSI, KITAP OLSA VERIRDIK 

Kara mizah gibi

SARP SAĞKAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Saltık, Türkiye’nin Çin’den 
sipariş ettiği aşıların sözleşmesi-
nin açıklanması gerektiğini belir-
terek “Sanki ‘paran kadar aşı ge-
liyor’ durumundayız. Ne kadar 
para verebiliyorsan Çin firma-
sı da o kadar aşı gönderiyor diye 
düşünüyorum” dedi. 

‘Bulaş değeri yüksek’
Önümüzdeki haftadan itibaren 

okulların açılma sürecini de de-
ğerlendiren Saltık, Sinovac aşı-
sının koruyuculuğunun yüzde 
50.56 olduğunu belirterek “Bütün 
önceliği sadece okullara versek 
bile ancak 2 ay sonra yarı oranda 
bir bağışıklık sağlamış olacağız. 
İki öğretmenden biri aşılı ve bağı-
şıklı, diğeri değil. Yapılacak en iyi 
işlerden biri, en az 2-4 hafta tam 
kapatma ile salgının hızını düşür-
mek ve kontrol edilebilir hale ge-

tirmek. Ondan sonra da gıdım gı-
dım azaltılan sıkı önlemlerle za-
mana yayarak süreci devam ettir-
mek. Bütün öğretmenler, okul ça-
lışanları, servis görevlileri aşılan-
madı. Çocuklar da virüsü belirti-
siz geçiriyor ve taşıyıcı oluyorlar. 
Hastalığı bulaştırmak bakımın-
dan en riskli küme kabul ediliyor-
lar. R0 değeri (bulaş değeri) 1’in 
üstünde. Birin altına inmedikçe 
okulları açmayı düşünmememiz 
gerekiyor” dedi.

Virüsün mutasyon geçirdiği-
ni ve bunun aşılamayı da etki-

leyebileceğini belirten Saltık, 
“Almanya’da iki doz aşı olmala-
rına karşın yaşlı huzurevlerin-
de salgın patlak vermiş durum-
da. O nedenle okulların açılması 
için hiçbir somut koşul görünmü-
yor. Buna karşın açmayı düşünü-
yor olmaları, ticari kaygılardan ve 
özel sektörü rahatlatmaktan ola-
bilir. Ne yazık ki bir anonim şir-
ket gibi yönetilen Türkiye’de tica-
ri kaygılar öne çıkıyor” ifadeleri-
ni kullandı.

‘Onay kalkabilir’
Sinovac aşısının mutasyon-

dan daha az etkileneceğini belir-
ten Prof. Dr. Ahmet Saltık, “An-
cak aşının koruyuculuğu 50.65 
olarak açıklandı. Mutasyon nede-
niyle bu sayı düşerse aşının bir 
anlamı kalmayacak ve acil kul-
lanım onayı yetkisi belki de kal-
dırılacak. Çünkü DSÖ, acil kulla-
nım onayının yüzde 50 koruyu-
culuk üstünde olmak koşuluyla 
verilebileceğini açıklamıştı” diye 
konuştu. l ANKARA

ZEHRA 
ÖZDİLEK

İstanbul’da önceki akşam etkili 
olan kuvvetli fırtına ve lodos ne-

deniyle çok sayıda ev ve araçta 
hasar oluştu, birçok bölgede ça-
tılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı 
işyerleri ve araçlarda ağır hasar-
lar meydana geldi. Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan 
(AFAD) yapılan açıklamada, 
“İstanbul’da şu ana kadar 18 il-
çeden toplam 193 çatı uçması, 
13 ağaç devrilmesi, 191 araç ha-
sarı, bir halk ekmek büfesi hasarı 
bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmış-
tır. Hasar tespit çalışmaları de-
vam etmektedir” denildi.

İstanbul’da önceki gün akşam 
saatlerinde başlayan fırtına, ge-
ce de etkili oldu. Gaziosmanpaşa 
Karadeniz Mahallesi’nde 4 katlı 

iki binanın çatısının düşmesi ne-
deniyle park halindeki 5 araç ha-
sar gördü. 

Dalgalarla fotoğraf
Kadıköy, Maltepe ve Kartal sa-

hilinde vatandaşlar, yer yer 2 
metreyi bulan dalgalar önünde 
hatıra fotoğrafı çekti. Caddebos-
tan sahilindeki bazı bölgelere lo-
dos nedeniyle kırmızı yosun vur-
du. Bölgeye gelen belediye ekip-
leri, kıyıda biriken kırmızı yosun-
ları topladı.

Silivri’de fırtına dev dalgalara 
neden oldu. Mimar Sinan Mahal-
lesi, Kumluk mevkii sahilinde, fır-
tınayla devrilen bir ağaç denize 
düşerken dalgalar, kıyıdaki kaldı-
rım taşlarını da söktü. 

Sultangazi 75. Yıl 
Mahallesi’nde evin çatısı uçtu. 
Rüzgâr nedeniyle savrulan çatı 
bir kişinin üzerine düştü. Çatıdan 
savrulan parçalar başka bir bina-
ya da çarptı. Çarpmanın etkisiy-
le 3 katlı apartmanın tüm camla-
rı patladı. Bir dairenin ise duva-
rı delindi. 

Kameriyeyi söktü
Esenler’de de fırtına yüzünden 

çatıdan kopan parçalar başka bi-
nanın üzerine uçtu. Zeytinburnu 
sahilinde ise karaya oturan kar-
go gemisi, denize doğru sürük-
lendi. Avcılar’da fırtına, Ambarlı 
Mahallesi’nde bir binanın çatı ka-
tında bulunan kameriyeyi söke-
rek uçurdu. l Haber Merkezi 

Lodos uçurdu

Esenler’de iki farklı so-
kaktaki apartmanda 
balkon pencereleri ye-
rinden söküldü. Çatı-
lardan kopan parçalar 
başka binaların çatıları-
na uçtu. Sultangazi’de 
bir apartmanın tüm 
camları patladı. 

FIRTINA ISTANBUL’U VURDU, ÇATILAR UÇTU: 3 YARALI

Prof. Saltık, okulların açılma sürecine karşı yetkilileri uyardı: 4 hafta tam kapanma

Yarı bağışıklık için 2 ay şart
DAMLA DAMLA Prof. Saltık, 
salgının gidişatını ve aşılama 
sürecini Cumhuriyet’e 
değerlendirdi. Türkiye’nin 
Çin’den aldığı aşıların 
teslimatındaki yavaşlığı 
yorumlayan Saltık, “Acaba 
Türkiye’ye aşı neden sadece 
1 ülkeden ve damla damla 
geliyor” sorusunu yöneltti. 

SULTANGAZI

Çatısı uçan binalar ve ortalıkta kalan eşyalar havadan görüntülendi.

MUTASYON 
GÜNCELLEMESİ 

Sağlık Bakanlığı, korona-
virüsün mutasyona uğ-

raması üzerine filyasyon 
rehberinde güncelleme 
yaptı. Buna göre hastaların 
olabildiğince odalarda tek 
yatırılması sağlanacak. Mu-
tasyon virüse yakalanan kişi 
10 gün izole olduktan son-
ra test edilecek. Testi pozi-
tif çıkana 48 saat aralıklarla 
kontrol testi yapılacak.   
l ANKARA / Cumhuriyet

ODYOMETRİ 
TEKNİKERLERİ: 
SESİMİZİ İŞİTİN!

İşitme testinden kulak ölçümü-
ne, denge bozukluğu oluşturan 

hastalıkların tanısından işitme ci-
hazı üretimine kadar birçok farklı 
alanda çalışabilen odyometri tek-
nikerleri atama bekliyor. Sayıla-
rı 20 bini aşan teknikerler, Sağ-
lık Bakanlığı’nın bu alanda 13 ki-
şilik kontenjan açması ile hayal 
kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Od-
yometri Birlik Platformu da yap-
tığı açıklamada, “Atanmak isti-
yoruz, sesimizi işitin” ifadelerine 
yer verdi. l Haber Merkezi
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