
Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban
Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli
görüntülere de sahne oluyor. Alparslan
Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad-
desi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, bu-
rada besiciler tarafından satışa sunuluyor.
Pazarda satın aldığı koyuna maske takan
Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.
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E€itim-‹fl: Atamalarda
mülakata son verilsin

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), 2
Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesinde
taleplerini sıraladı. Eğitim-İş’in talepleri arasında ek öde-
melerde eşit işe eşit ücreti sağlayacak düzenleme, 3 bin
600 ek gösterge, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm
eğitim çalışanlarına verilmesi, 4 yıla 1 yıl yıpranma payı
verilmesi, vergi diliminden kaynaklanan gelir kayıplarının
önlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atananlar
hariç tüm kamu çalışanları için vergi oranının yıl boyu
yüzde 15’e sabitlenmesi, toplu sözleşmenin geçerli olduğu
süre boyunca sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi,
atamalarda sadece merkezi sınav puanı üstünlüğünün be-
lirleyici olmasını, mülakat veya sözlü sınav uygulamalarına
son verilmesi yer aldı. Demet ARAN’ın haberi 10’da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş
İlgezdi, salgın
ve ekonomik
krizin getirdiği
sorunlar nede-
niyle yurttaşla-
rın hayatta kal-
ma mücadelesi
verdiğini ifade
ederek, “Tespit-
lerimize göre
AKP iktidarının
53 bin kişi inti-
har etti. Bunla-
rın 777’si 15 yaş
altı kız çocuğu
idi” dedi. 10’da

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Adalet
Divanı'na belirli şartlar altında başörtüsü yasa-
ğının uygulanabileceğine hükmetmesi nedeniyle
tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamada, Adalet Divanı'nın başörtüsü kısıtla-
masıyla ilgili aldığı bu kararın din özgürlüğünü
alenen ihlal ettiğine vurgu yapıldı. 10’da

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 mil-
yar 630 milyon dozu aştı. "ourworldin-
data.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar
450 milyon dozla en fazla aşı yapılan
ülke olurken; bu ülkeyi 404 milyon 930
bin ile Hindistan, 337 milyon 240 bin ile
ABD izledi. Türkiye ise 63 milyon 139
bin 462 dozla 9’uncu sırada yer aldı.

Aşılama 3 milyar 630 milyon dozu geçti

Dışişleri’nden
başörtüsü tepkisi

15 yaş altı 777 kız
çocuğu intihar etti

Felakette can kaybı artıyor

Almanya’da kuzey eyaletlerinde aşırı ya-
ğışların neden olduğu sel ve su baskınlarında
ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayı-
sının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı
belirtildi. Açıklamada 670 kişinin de yara-
landığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sa-
yısının artabileceği kaydedildi. (AA)

ASKİ, dere yatakları ile atık su ve yağmur
suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması
ve suyun israf edilmeden kullanılması ko-
nusunda vatandaşları uyardı. ASKİ’nin açık-
lamasında bayramda kurban atıklarının ka-
nalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere değil,
belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması
konusuna dikkat çekildi. 3’te

ASKİ’den kurban uyarısı

İstanbul Tabip Odası, “Kovid-19 Aşısı Sonrası Sağlık
Çalışanlarında Görülen Yan Etkiler ve Kovid-19
Sıklığı” başlıklı anket çalışmasının sonuçlarını ya-
yımladı. Araştırmanın bulgularına göre, Türkiye’de
uygulanan iki aşıda da ciddi yan etkilere rastlanmadı.
Aşının uygulanmasıyla birlikte sağlık çalışanları
arasında hastalık ve ölümler azalırken aşı yaptıranlar
Kovid-19’u hafif atlattı ve aşının koruyuculuk süresinin
başladığı tarihten sonra hayatını kaybeden sağlık çalı-
şanlarının çoğunu aşı olmayanlar oluşturdu. İlçe sağlığı
merkezinde çalışanlarda aşı sonrasında Kovid-19 ge-
çirme sıklığı ortalamanın üstünde olurken diş hekimleri
ile ebe ve hemşirelerde Kovid-19’a yakalanma sıklığı
daha yüksek oldu. Salih KAPLAN’ın haberi 10’da

Meclis’te yoğun yasama mesaisi
Asgari ücretle çalışan işçiler için işverene
75’er liralık destek sağlanması kararını
da içeren torba kanun teklifi, TBMM
Genel Kurulu'ndan geçerek kabul edildi.
Kanun teklifine göre asgari ücretlilere yö-
nelik işverene verilen destek bütçeden
değil yine çalışanların gelirinden kesilerek
oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanacak. Toplamda 1,4 milyon işletmeye
6,2 milyar lira destek sağlanacak. 10’da

İşveren desteği yine işçinin cebinden

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın top-
lantısında, Genel Kurul' da OHAL Yasası’nın
kanunlaştığına vurgu yaparak, “Türkiye’yi
demokrasi liginden biraz daha uzaklaştıracak,
Türkiye’yi otokratik sistemle yönetilen ülkeler
arasına biraz daha yaklaştıracak bir yasayı
çıkardık” ifadelerini kullandı.  10’da

Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık,
Türkiye'de aşılama oranının hızla artmasına
karşın hastalığın da artmakta olduğunu be-
lirterek, toplum bağışıklığı sağlanmadan sal-
gını denetim altına almanın olanaklı olma-
dığını ve hızla yaygınlaşan Delta ve Delta
plus varyantlarının bulaşıcılığının yüzde 60-
65 daha yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'de
vakalarda yüzde 17 ve can kaybında yüzde
1 artış yaşandığını belirten Saltık, 'Kurban
Bayramının acıya dönüşmesin; aşılanalım
ve kişisel korunma önlemlerini sürdürelim'
çağrısında bulundu. Prof. Dr. Ahmet Saltık,
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin salgınla
mücadeleye etkisini, aşılmada gelinen son
noktayı ve Delta varyant tehlikesini Anayurt'a
değerlendirdi.  Uğur DUYAN’ın haberi 4’te

Afl› sa€l›k çal›flanlar›na
kalkan oldu

Prof. Dr. Ahmet Saltık, Kurban Bayramı’nda vakaların artabileceğine işaret ederek,
"Delta ve Delta artı (plus) varyantlarının bulaşıcılığı yüzde 60-65 daha yüksektir. 

3 değil 5 aşı da olunsa, yüzde 100 güvence yoktur" uyarısında bulundu.

Delta varyant endiflesi:
Yüzde 100 güvence yok

Maskeli koyun gülümsetti

Türkkan’dan 
OHAL tepkisi

Korona neyin
uyarısıdır

Orhan SELEN 3’te

Yarın Bayram!

M. Yahya EFE 4’te

Oltu sayesinde
kazanılan 
ilk zafer

M. Arif DEM‹RER 5’te

AK Parti 
seçim hazırlığı
yapıyor ama

Murat POLAT 9’da

Türkiye’deki
muhafazakâr

iktidarlar dönemi
Fuat YILMAZER 8’de

Pandemi
gölgesinde

bayram
Ezgi BARDAK 6’da

Kızılcahamam
kampından
izlenimler...

Orhan SAL 11’te

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi kabul edildi.  Yasaya göre, turizm
işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine
son verilecek. Öte yandan ekonomi ve terörle
mücadele alanında düzenlemeler öngören torba
yasa teklifi Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.
Böylece örgütlü suçlarda gözaltı süresi de uzadı.
Yasal düzenlemeler için 24 saatten fazla mesai
yapan Meclis ise 1 Ekim’e kadar tatile girdi. 

Gamze Akkuş İLGEZDİ

Lütfü TÜRKKAN


