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SPORUN GÖR DEDİĞİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın
yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2021 sonuçları açıklandı

Orhan GüRDİl 5'te

GüNlERİN GETİRDİĞİ

Bunları biliyor 
musunuz?

Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı

ios:http//24saat.ios.web.tr
Android: http//24saat.droid.web.tr 

Gazetesine tamamen renkli  tablet ve cep 
telefonlarınızdan (Pazar günleri hariç) 

ÜCRETSİZ ulaşabilirsiniz.
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GAZETECİLER CEMİYETİNİN GÜNLÜK YAYIN ORGANIDIR

TüRKİYE’dE 1 MİLYon 259 Bİn öğRETMEn vE EğİTİM çALIŞAnI vAR

Öğretmenlere
aşılama başladı DAEŞ'in yöneticisi ve Eş-Şebab 

üyesi terörist yakalandı

HALK SAğLIğI uzmanı 
Prof. dr. Ahmet Saltık, 
siyasi iktidara “Şimdi 1 
Mart’ta açılım-saçılım ya-
parsanız bu bir facia ola-
bilir, salgın kontrolden çı-
kabilir. Masum insanların 
katili olursunuz, bunun 

bedelini ödersiniz. Yargı 
önünde bunun hesabı 
mutlaka sorulur, sorula-
caktır. Türkiye’de 28 bin 
kişinin korona virüs ne-
deniyle yaşamını yitirdiği 
açıklandı. Bu ölümlerin en 
az yarısı önlenebilirdi. Bu 
ölümleri durdurmak için 
derhal 2-4 hafta kapan-
mak gerekli.” uyarısında 
bulundu. S.2’de

Ölümleri durdurmak 
için derhal 2-4 hafta 
kapanmak gerekli

AnKARA Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in 
ortak operasyonuyla terör örgütü DAEŞ'in 
yöneticisi ve ona yardım eden bir kişi 
yakalandı. Şüphelinin yanı sıra "ganimet" 
olarak Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki Ezidi 
kız çocuğu da kurtarıldı. El-Kaide terör 
örgütüne yönelik operasyonda ise Eş-
Şebab üyesi terörist ele geçirildi. S.5’te

İçİŞLERİ BAKAnLIğIncA Bitlis ve 
Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları Ope-
rasyonu" başlatıldı. Operasyonda 
jandarma komando, JÖH, PÖH ve 
güvenlik korucu timlerinden oluşan 
781 personel görev alıyor. S.5’te

ERdoğAn: KAnLI TERöR öRGüTLERİYLE İŞ TUTMAYI TERcİH EdEnLER, AYnI KAFAYLA 
GİTTİKLERİ SüREcE, HIzLA SüRüKLEndİKLERİ KARA dELİKTE KAYBoLUP GİdEcEKLERdİR

"Türkiye’nin terörle mücadele 
harekatları hem meşru hakkıdır 

hem de insani görevidir" 

AnKARA'dA İKİ TERöR 
öRGüTünE dARBE

cHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 
gelecek aylarda yapılacağı duyurulan 
öğretmen atamasına ilişkin, "Bugün Türkiye'de 
83 bine yakın ücretli öğretmen var. Ataması 
yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmen 
bulunurken 20 bin atama müjde olarak 
açıklandı" dedi. S.3’te

CHP’li Karabıyık'tan 
"20 bin öğretmen 
ataması" eleştirisi 

TüRKİYE cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin grup top-
lantısında yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin terörle mücadele ko-
nusundaki kararlılığının, sadece 
içerideki terör sevdalılarını değil, 
dışarıda da epeyce bir kesimi ra-
hatsız etiğini ifade etti.

"BURAdAn bir kez daha tekrarlamak 

istiyorum: Türkiye’nin sınırları 
içinde ve dışında yürüttüğü terörle 
mücadele harekatları hem meşru 
hakkıdır hem de insani görevidir." 
diyen Erdoğan, dünyadaki her 
devlet gibi Türkiye'nin de kendisi-
ne yönelen tehditlere karşı müca-
delesini, gerektiğinde kaynağına 
kadar inerek sürdürme hakkına 
sahip olduğunu vurguladı. S.5’te

"öğRETMEnLERİMİzİn burada elbette 
aşı olması bugün (dün) söz konusu 
ancak daha sonraki süreçte öğretmen-
lerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşı-
larının yapılması söz konusu olacak." 
diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"AŞI tedarik sürecine bağlı olarak da 
Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili plan-
lamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 
259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz 
haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşları-
mız gibi e-Nabız'da ya da 2023'e kısa 
mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra 
geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha 
sonra da yine istedikleri şekilde randevu 
sistemi oluşuyor ve  oraya bağlı olarak 
aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. 
İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygula-
ma söz konusu olacak." S.3’te

"Eren-11 Sehi 
Ormanları 
Operasyonu" 
başlatıldı

Mehmet Necati GÜNGÖR

Demirel'in sabrı

3'te

ÇIĞlIK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunul-
mazlığının kaldırılmasına ilişkin aralarında HDP'lilerin de 
olduğu 33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını açıkladı. S.5’te

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
33 FEZLEKE MECLİSE GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu 
ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda Kovid-19 aşısının ilk dozunu 
yaptırdı, eğitim çalışanlarının da aşılanmasına başlandı

İLK AŞIYI BAKAn 
SELçUK oLdU

HALK SAğLIğI UzMAnI PRoF. dR. 
AHMET SALTIK, İKTİdARA SESLEndİ:

SEMRA TOPÇU

BASIn İLAn 
KURUMU 
Genel Ku-
rulu kararı 
uyarınca, 
30 Nisan'a 
kadar sü-
reli yayın-
lar için ilgili 
yönetmelikteki fiili satış adedi 
şartı uygulanmayacak. Kısa 
çalışmadan yararlanan ga-
zetelerin kadrosunda görev 
yapan fikir işçileri, Türkiye İş 
Kurumunun izni ölçüsünde 
gazetelerin asgari kadrosun-
da tam ve eksiksiz çalışmış 
kabul edilecek. S.3’te

döRT kişilik bir ailenin dengeli 
ve sağlıklı beslenebilmesi 
için yapması gereken gıda 
harcaması şubatta önceki aya 
göre 46 lira daha artarak 3 bin 
313 liraya kadar çıktı. 

AYnI ailenin yoksulluk sınırı 
ise 11 bin 466 liraya yükseldi.
Açlık sınırının 489 lira 
arttığı son bir yılda, gıda 
dışı harcamalarda 954 lira, 
yoksulluk sınırında ise bin 372 
lira yükseliş yaşandı. S.4’te

AÇLIK SINIRI 3 BİN 313 LİRA

PAndEMİ sürecinde gıdadan kömüre, kır-
tasiye malzemelerinden alışveriş kartına, 
sütten giysiye kadar ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olan Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi şimdi de ücretsiz bebek bezi ve be-
bek maması desteğinde bulundu. S.4’te

BÜYÜKŞEHİR’DEN BEBEK
BEZİ VE MAMA DESTEĞİ

İstanbul'da ‘Mega 
Projeler’ Kuzey 

Ormanları'nı 
tehdit ediyor

3. KöPRü, İstanbul 
Havalimanı ve Kanal 
İstanbul Projesi.  
Her bir ‘mega proje’ 
kesilen milyonlarca 
ağaç demek. Söz 
konusu projeler 
Kuzey ormanları’nın 
giderek azalmasına 
neden oluyor.

BİK'ten basın 
kuruluşlarına 

Kovid-19 desteği 

3 büyükelçi 
merkeze çekildi, 

4 ülkeye yeni 
büyükelçi atandı 
cUMHURBAŞKAnI Recep 

Tayyip Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan kararlara göre, 
Türkiye'nin Washington 
Büyükelçisi Serdar Kılıç, 
Belgrad Büyükelçisi Tanju 
Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi 
Levent Murat Burhan 
merkeze alındı.

WASHİnGTon 
Büyükelçiliğine Türkiye'nin 
Tokyo Büyükelçisi Hasan 
Murat Mercan, Tokyo 
Büyükelçiliğine Çok Taraflı 
Siyasi İşler Genel Müdürü 
Korkut Güngen, Belgrad 
Büyükelçiliğine Enformasyon 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hami Aksoy, Dublin 
Büyükelçiliğine ise Strateji 
Geliştirme Başkanı Mehmet 
Hakan Olcay atandı. S.3’te

MELİKE cEYHAn'In 
HABERİ SAYFA 2'dE
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H

aptal salak yerine koymamak 

politikalar nedeniyle masum insan 

SEMRA TOPÇU
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NAZ AKMAN

sosyal sorumluluk projelerine 
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