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SAVAŞ VE SALGIN
YALANLARI
n
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BİRLİKTE
KAZANACAĞIZ

Dr. Ökten: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki sağlık sistemini ve
cumhurbaşkanının “giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren konuşmam esnasında KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi…
n “Oradaki tüm
meslektaşlarım ve KTTB
yönetici ve tüm kurumlar
tarafından konuşmamın
devamı için dakikalarca
alkışladılar, konuşmama
devam ettim”…
n “Konuşmamın sonunda
sağolsun meslektaşlarım ve
misafirler yine dakikalarca
ayakta alkışladılar. Hepsine
çok teşekkür ederim”…
n “Türk Tabipleri Birliği
olarak, Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği ve Kıbrıs halkının
yanındayız. Birlikte
mücadele edeceğiz, birlikte
3. sayfada
kazanacağız”…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

SÖZ DEĞİL
“SÖZÜN BİTTİĞİ
YERDEYİZ”
DİYENDİR BİTEN
Faize
Özdemirciler

Maraş’a liman
n Maraş bölgesine Yap-İşletDevret modelinde bir yat
limanı ve tesisleri
yapılacak… 7 Kasım 2017
tarihinde Bakanlar
Kurulu’nun aldığı bu kararda
yeni bir tadilat yapıldı ve
ihalenin uluslararası olması
kararlaştırıldı. 14 Mart 2022
tarihinde alınan bu karar
Resmi Gazete’de de
yayınlandı… İhaleye
“uluslararası” nitelik
kazandırılması bu ihalenin
TC’li firmaya verilmek
istendiği şeklinde
değerlendiriliyor…

DAVET
ETMEYİN...

Ali Osman

ÖYLE BİR
AYIP Kİ...

Mehmet Levent

TATAR İLE
ERHÜRMAN
ARASINDA NE
FARK VAR?

Aziz Şah

Kuzeyde 527 pozitif vaka, 1 ölüm! Güneyde 3294 vaka 2 ölüm...

BABAMIN AYAĞI
VE DOKTOR
HACIGAGO

Canan Sümer

n 13. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’daki savaş ile ilgili söyledikleri ve yaydıkları yalanlara baktıkça, koronavirüs
ile ilgili söylediklerine de inanmıyorum…
Aslında işin başında söylenenlere
de inanmamıştım…
Şimdi daha çok inanmıyorum…
Bunların kendi pis çıkarları için söylemeyecekleri hiçbir yalan ve yapamayacakları hiçbir şey yok!
En güvenilir insan hakları savunucularının birdenbire nasıl faşistleştiğini
gördükçe içimizdeki son umut kırıntıları da uçup gidiyor…
Tüm dünya medyası onların esiri…
Farkındasınız herhalde değil mi?
Koronavirüste ne yaptılarsa, bu savaşta da aynısını yapıyorlar…
Tüm sosyal medya ağları virüs için
aykırı görüş belirtenlere korkunç bir
sansür uygulamıştı…
O sansürü şimdi de bu savaş için
uyguluyorlar…
Rus haber kaynaklarından verilen
haberlerin bize ulaşmasını engelliyorlar…
Suriye’de de, burada da o kadar çok
yakın söylediler ki, koronavirüs ile
ilgili söylediklerinin de hiçbir inandırıcılığı kalmadı…
Evet, bir virüs vardı…
Ama salgın ilan edip bizi evlerimize
kapatmanın hiç gereği yoktu…
Salgın döneminde milyarderlerin
servetini ikiye katlaması, işin içyüzünü
ortaya çıkarmaya yeterdi…
Ancak diktatörce baskılarla herkesi
sindirmeyi başardılar.
Şimdi batıyı çılgına çeviren Ukrayna’daki savaşta da bu tür biyolojik silahlar kullanılabilir...
Gelen haberlere bakılırsa, Amerika
Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik tesisler kurmuş…
Oralarda neler yaptıklarını bilmiyoruz…
Ama Rusya’nın gücünü kırmaya yeminli olan batının yapamayacağı bir

SAVAŞ VE SALGIN YALANLARI

şey yok…
Tüm yabancı şirketler Rusya’dan
neden kaçtı?
Rusya’ya verilecek büyük bir zarardan kurtulmak için mi?
Bir bildikleri mi var?
***
Belarus diktatörüne katlanamayıp
ambargo uygulayan batı, Tayyip Erdoğan’a nasıl katlanıyor?
Erdoğan da diktatör değil mi?
Erdoğan’ın da faşist uygulamaları
yok mu?
Hatta Belarus diktatörü Lukaşenko’dan daha da beter değil mi?
Sen AB üyesi olan Kıbrıs’ı Belarusya’ya yaptırım uygulamaya zorluyorsun…
Ama Kıbrıs’ın 48 yıllık işgalcisine
laf yok!
Adaletin buysa yerin dibine batsın!
Rusya’yı Ukrayna işgalinden dolayı
da en sert biçimde kınamamızı talep
ediyorsun…
Ama bizim işgalcimize karşı ne
kadar hoşgörülüsün…

Korkusuz

ÇİN KAFASI

Hüsnü Mahalli
Pekin’den bir arkadaş
gönderdi.
Lise öğrencisi öğretmenine sormuş:
“Rusya neden Ukrayna ile savaşıyor?”
Hikayenin karmaşık
olduğunu bilen öğretmen ilginç örnekle anlatmaya başlamış.
“20 yıl önce genç, güzel ve hovarda
bir kadın anlaşamadığı zengin kocasından ayrılmış. Karısını seven adam
ona büyük bir servet bırakmış ve var
olan bütün borcunu ödedikten sonra üç
çocuğunu da ona bırakmış. Bu kadar
parayla şımaran kadın kocasının iş
rakibi ile ilişki kurmuş ve gününü gün
etmeye başlamış. Bununla da yetinmeyen kadın kısa bir süre sonra kasabanın
serseri gençlerine takılır olmuş onlar
da eski kocasından para sızdırmak için
evinin önünden geçerek rahatsız etmeye
başlamış. Ayrıldığı karısına ve onun

Dahası şu:
Tayyip Erdoğan dört ayağı üzerine
düşmüş bu savaşta da…
İşgalcimiz barış güvercini kesilmiş
birden…
Rusları da Ukraynalıları buluşturuyor…
Barış için arabuluculuk yapıyor onlara!
Başka bir ülkenin işgalcisi başka
ülkelerin savaşında nasıl bir arabulucusu olur?
Bu kadar mı ters döndü bu dünya?
Tayyip Erdoğan’ın daha başka kazançları da olacak bu savaştan…
Bu yaz tüm Rus turistler Türkiye’ye
akın edecek…
Sen Kıbrıs, sen AB’nin Rus cinnetine
boyun eğmenin cezasını çekeceksin…
Aha Rusya ile hiçbir derdin yok…
Yine de kapattın hava sahanı…
“Biz Ukrayna ile de, Rusya ile de
ilişkilerimizi bozmak istemiyoruz” diyemedin…
“Siz de 48 yıldır Kıbrıs’ta AB toprağını işgal eden Türkiye’ye bir laf

edin” de diyemedin…
Kuzu kuzu itaat ettin Rus nefreti ve
düşmanlığı ile dolu kararlarına…
Yurdumuzu parçalayıp bölen
NATO’nun kucağında oturuyorsun
hala…
***
Rusya ile ilişkilerini bozmayan Tayyip Erdoğan Ortadoğu’da da yeni kazanımlar elde edecek bu savaş vesilesiyle…
Pazarlık konusu yapmıştır bunu mutlaka Putin ile…
Suriye ve Libya’daki varlığını güçlendirecek…
Politika bu…
Çıkarlar meselesi…
Ben sana…
Sen bana…
***
Koronavirüse dönelim yine…
Artık kimse hiç umursamıyor değil
mi?
Pozitif vakalar binlerle ifade ediliyor
artık da umursayan yok!
Eskiden birkaç yüzü geçse kıyametkopardı…
Bunun aşılanmanın sonucu olduğunu
söyleseniz de inanmam…
Pek çok aşılı da hayatını kaybetti…
Hatta aşıdan dolayı kaybetti…
Dünyada birçok ülke tüm önlemleri
kaldırdı…
Bizde hala devam eden önlemler
var…
Geçtiğimiz son iki yılda gripten herhangi birinin öldüğünü duymadık…
Hepsi koronaya mı yazıldı?
2020 Mart’ından 2022 Şubat’ına kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde koronadan
195 kişinin öldüğü açıklandı…
Gripten ölen hiç yok mu?
***
Suriye ve Ukrayna’dan sonra batı
benim için inandırıcılığını kaybetti…
Hepsi yalan…
Savaş da yalan…
Salgın da yalan…

arkadaşlarına kızan adam intikam almak
için çocukların birisini kendi yanına
almış.
Bu duruma kızan kadın “çocuğumu
geri vermezsen ben de gider başka bir
adamla evlenir ve çocuklarına kötü
davranırım” demiş.
Kadınla evlenmek istemeyen genç
rakibini rahatsız etmek için kadınla
gönül eğlendirmeyi sürdürerek servetine
el koymayı planlamış.
Bundan cesaret alan kadın yanındaki
çocuklara kötü davranır olmuş ve kasabanın serserilerini eski kocasına saldırtmaya başlamış.
Durumdan haberdar olan koca uyarılarına rağmen çocuklarına kötü davranmayı sürdüren kadının evini basarak
iki çocuğunu alıp götürmüş.
Kadınla eski kocası arasındaki kavgayı
fırsat bilen kadının takıldığı adam “Sen
merak etme ben ve kasabanın tüm erkekleri senden yanayız sakın korkma”
diyerek kadını kışkırtıp durmuş. Bu

kışkırtmalardan cesaret alan kadın çocuklarını geri almak ve eski kocasından
intikam almak için eski kocasının kardeşine da sataşır olmuş.
İşin tehlikeli bir hal aldığını göre
eski koca eski karısının daha çirkin
oyunlara kalkışmasını önlemek için
evini basmış, neyi var neyi yok her şeyini almış sonra da kasabadan kovmuş.
Eski kocanın bu davranışından işin
ciddi olduğunu anlayan kadının sevgilisi
ve kasabanın serserileri kadını yalnız
bırakarak ortalıktan kaybolmuş ama
arada bir kadına haber göndererek “merak etme arkandayız” diyorlarmış.
Her şeyi elinden alınan kadın şimdi
kara kara düşünüyormuş:
“Acaba eski kocama dönsem mi”
diye!.
Öğrencisine dönen öğretmen:
“Söyle bakayım anladın mı şimdi”
Öğrenci “Evet” öğretmenim demiş
ve eklemiş:
Koca Rusya, karısı Ukrayna, kadının

gönül eğlendirdiği kişi Amerika, kasabanın serserileri NATO ülkeleri ve çocuklar Kırım, Donetsk ve Luhansk.
Öğretmen: Peki kocanın kardeşi kim?
Öğrenci: Belarus
Öğretmen: Peki sen kimden yanasın?
Öğrenci: Elbette kocadan yanayım.
Öğretmen: Erkek olduğun için mi?
Öğrenci: Büyük Önder Mao bize erkeklerle kadınların eşit olduğunu öğretmişti.
Öğretmen: Peki neden kocadan yanasın?
Öğrenci: Çünkü kadını kandıran,
gönül eğlendiren, servetine el koymak
isteyen sonradan da yarı yolda bırakarak
kaçan Amerika’ya karşıyım.
Öğretmen bir şey demeden sınıftaki
öğrenciler dakikalarca arkadaşlarını alkışladıktan sonra kızlarla oğlanlar çapkınca bakışlarla birbirine takılarak gülüşmüşler.
Hepsi bu kadar!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

SÖZ DEĞİL “SÖZÜN
BİTTİĞİ YERDEYİZ”
DİYENDİR BİTEN

Sık sık “sözün bittiği yer” derler,
sözün bitmediğini bilerek yaparlar bunu...
Büyük bir olay olur, o güne kadar
görülmemiş bir şey olur, şok olurlar,
donakalırlar, susmamak gerektiğini bilirler, ama susarlarsa kendilerini emniyete
alabileceklerini, belki bir vartayı daha
zarar görmeden atlatabileceklerini düşünerek susarlar ve suskunluklarına kılıf yaparlar “sözün bittiğ yer” nakaratını...
Söz değil, “sözün bittiği
yerdeyiz” diyendir biten...
Söylenmesi gereken sözü
söylemeyip susandır, konuşmayandır biten...
“Sözün bittiği yerde” olduğunu düşünmek belki susanın tesellisidir, belki
de susan züğürttür...
22 Ocak Madımak Provası esnasında
“sözün bittiği yer” ifadesini kullanan
çok olmuştu buralarda...
Oysa o linç girişimi tam da sözün
başladığı yer olmalıydı...
Saldırganlar taş yağmuruna tuttu “Afrika”yı, polis seyretti, saldırıyı televizyondan izleyenler “sözün bittiği yer”
dedi; saldırganlar meclisin damında tepindi “sözün bittiği yer”; saldırganlar
Akıncı’nın üstüne yürüdü “sözün bittiği
yer”; Tatar dahil pek çok UBP milletvekili saldırganları kucakladı “sözün
bittiği yer”...
Bir “sözün bittiği yer” diyerek sıvışanlar var, bir de söyleyecek sözü olanı
susturmaya çalışanlar...
Söz değil “sözün bittiği yerdeyiz” diyendir biten, söz değil, konuşana tahammül edemeyen, konuşanı susturmaya
çalışandır biten...
Tayyip Erdoğan’ın en iyi yaptığı şey,
muhaliflerini susturmak, susturamadıklarını hapse tıkmaktır, Türk Tabipleri
Birliği ile ezelden beri hiç yıldızı barışmadıysa, susmadıkları, boyun eğmedikleri, özellikle de Erdoğan’ın Suriye’deki savaşlarına yüksek sesle hayır
dedikleri içindir...
Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla
sağlık çalışanları greve gidince Erdoğan
yine çileden çıktı ve maaş hesabı yaparak
“En az ne alıyor bir doktor, 8-9 bin. En
fazla ne alıyor, 25-30 bin. Özel sektör
çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Gidiyorlarsa gitsinler” dedi.
Tabipler Birliği “Biz, topluma adanmış
bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradayız, burada kalacağız! Gidecek olan
hekimler değil” diye cevap verdi.
Bahçeli, çıtayı yükselterek "Bu ülkeden
gitmesi gereken TTB yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye
karşıtıdır. Gidişleri olsun da gelişleri
olmasın" dedi ve bir adım öne geçti...
Bu arada biz de Lefkoşa’daki Tıp
Bayramı töreninde atanmışlığın en sefil
haline tanık olduk.
Orada Türk Tabipleri Birliği 2'nci
Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” lafına
tepki koyarken, Tatar “Türkiye’nin bu
konularını burada konuşamazsınız. Senin
anlattığın nedir, burada biz Türkiye’deki
sorunları mı dinlemeye geldik” diyerek
sesini yükseltti...
Evet Tatar, Türkiye’deki sorunları da
dinleyeceksin...
Doktor Ali İhsan Ökten’in anlattığı
bizim de hikâyemizdir, dinleyeceksin...
Söz senin için bitmiş olabilir, sözün
bittiyse husolacaksın, başkalarının sözünü
kesmeyeceksin, konuşanları susturmaya
çalışmayacaksın, dinleyeceksin...
Çünkü “sözün bittiği yerde” değiliz
ve söz bitmeyince yazı da bitmez...

Ökten’den Tatar’ın konuşmasına
müdahalesi sonrasında açıklama
14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile dün
gerçekleşen kutlamada Türkiye’den konuk
olarak gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasına
müdahalesi sonrasında açıklamada bulundu.
Ülkede önceki gün ciddi tepkiler alan
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’nin davetlisi olan Doç. Dr. Ali İhsan
Ökten’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanları için
“giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren konuşmasına müdahale etmişti.
Konu hakkında açıklamada bulunan Ökten,
müdahale sırasında alkışlayarak konuşmasına
devam etmesini isteyen KTTB yöneticilerine
ve orada destek veren diğer tüm kurumlara
teşekkür ederek sözlerine ekledi: “Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte
mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız”
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konu hakkındaki açıklamasının tamamı ise şu şekilde:
Dün 14 Mart Etkinlikleri kapsamında
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki hekimlerin ve sağlık

Canan Sümer

BABAMIN AYAĞI VE
DOKTOR HACIGAGO

sistemini ve cumhurbaşkanının “giderlerse
gitsinler” sözünü eleştiren Konuşmam esnasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından
konuşmama müdahale edilmek istendi.
Oradaki tüm meslektaşlarım ve KTTB yönetici ve tüm kurumlar tarafından konuşmamın devamı için dakikalarca alkışladılar,
konuşmama devam ettim ve konuşmamın
sonunda ise sağ olsun meslektaşlarım ve
misafirler yine dakikalarca ayakta alkışladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Türk
Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız.
Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız.

Türkiye’yi AB’ye şikayet ettiler

Rum tarafı Türkiye’nin de Rusya’ya
yaptırımlara uymasını istiyor
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Güven Yaratıcı Önlemlerin
(GYÖ) ileriye götürülmesinin daha sonraki
bir aşamaya ertelendiğini söyledi.
Haravgi gazetesinde “GYÖ’ler de Bir
Sonraki Duyuruya Kadar Rafa Kalktı” başlığıyla yer alan habere göre, GYÖ’lerin
ileriye götürülmesinin Ukrayna’da yaşanan
gelişmelerden ötürü daha sonraya ertelendiğini ifade eden Kasulidis, Kıbrıs Haber
Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada,
GYÖ’lerin ileriye götürülmesi için harekete
geçmesi beklenenlerin, Ukrayna’daki savaş
yüzünden faaliyetlerini daha sonraki bir
aşamaya ertelediklerinin açık olduğunu
ifade etti.
Ankara’nın Rusya aleyhindeki yaptırımlar
karşısındaki tutumu konusunda ise, buna
müsamaha gösterilmesine devam edilmesinin Rum kesimini şaşırttığını öne süren
Kasulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyaretini de değerlendirerek,
İsrail-Güney Kıbrıs ilişkilerinin bundan etkilenmediğini ifade etti.
AB Dış İlişkiler Konseyi’nin her toplantısında, Türkiye’nin, Rusya aleyhindeki
yaptırımlara uymama ihtimali konusunda
uyarıda bulunduklarını, öte yandan Türkiye’nin NATO üyesi ve AB katılımına aday
ülke olarak yaptırımlara uymakla yükümlü
olduğunu savunan Kasulidis, Türkiye’nin
bu tutumu konusunda, ABD, Birleşik Krallık, Fransa’ya ve aynı zamanda kısa süre
önce gönderdiği mektupla, Avrupa Birliği
(AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e şikâyette

Alaşya’dan notlar

bulunduğunu dile getirdi.
Kendilerini şaşırtan şeyin, Türkiye’nin
bu tutumuna müsamaha gösterilmesine devam edilmesi olduğunu ve şu anda bu konuda bir sessizlik hâkim olduğunu öne
süren Kasulidis, yaşanan gelişmelerin enerji
sektörüne etkileri konusunda ise, Paris’te
gerçekleştirilen gayriresmi zirve toplantısında yapılan açıklamalara atıfta bulundu.
Ankara’nın Ukrayna krizi konusunda
talep ettiği arabulucu rolü konusunda ise,
Türkiye’nin jeostratejik rolünün coğrafi
konumu, büyüklüğü aynı zamanda bölgesel
ve uluslararası düzeyde oynamaya çalıştığı
rol dolayısıyla her daim önemli olduğunu
ifade eden Kasulidis, Türkiye’nin şu an
Ukrayna krizi konusunda talep ettiği rolün,
kendisine ek bir değer katacağını düşünmediğini öne sürdü.
Avrupa Birliği’nin, enerji konusunda Rus
doğal gazından bağımsız olunması gerektiğini kabul etmesine rağmen, niyetin şu
anda bu piyasadan kopmak olmadığını
ifade eden Kasulidis, bunun ise, Avrupa’nın
ihtiyacı olan oranların, mevcut ihtiyaçlarından çok daha büyük olmasından kaynaklandığını belirtti.
Kasulidis, bundan ötürü, enerji bağımsızlığının yenilenebilir enerji kaynakları
aracılığıyla sağlanmasının, 2027 yılına
kadar elde edilmesinin beklendiğini sözlerine
ekledi.
Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının dün
bir açıklama yaparak, Ukrayna’daki Mariupol kentindeki kuşatmanın derhal kaldırılmasını istediğini de ekledi.

O zamanlar hayat masmavi bir tebessümdü yüzümde…
Her zerresini emerek büyüdüğüm.
Wifona marka pikabımızdan şarkılar
dinlerdim.
Nesrin Sipahi’nin“Artık Sevmeyeceğim” şarkısı evimizin saman sarısı duvarlarında yankılanırdı…
Eski cam büfemizde, yaldızlı bardakların arkasında sıralı onlarca romanı vardı
annemin. Hıçkırık, Samanyolu, Seven
Ne Yapmaz, Aşka Tövbe…
İlle de tutku, aşk, ihtiras…
İlle de hicran…
Annemin, Türkan Şoray’ın dudakları
ile gülümseyip, Hülya Koçyiğit gibi ağladığını hayal ettiğim…
Kerime Nadir ve Muazzez Berkant romanlarından aşkı öğrendiğim zamanlardı…
***
Soğuk bir kış günüydü…
Acı bir haber gelmişti eve…
Annemin ve nenemin feryatları arasında
babamın trafik kazası geçirdiğini anlamıştım… Haftalarca gidip gelmişti tüm
aile hastaneye…
Durumu hiç iyi değildi ama…
Bir ayağının kangren olduğunu ve kesilmesi gerektiğini söylemişti doktorlar… Amcam izin vermemiş,“bir de meşhur Rum DoktorHacıgago'yagösterelim”
diyerek diretmişti…
Onun için efsane doktor demeleri boşuna değilmiş…
Hiç para almadan, bir aylık tedaviden
sonra iyileştirmişti babamın ayağındaki
kangreni… Yıllar sonra onunla ilgili bir
yazı okumuştum…
Ve 1974 savaşı sırasında bile Türk
hastaları, yaralı mücahitleri tedavi ettiğini… Eli silahlı Rumlardan onları nasıl
koruduğunu öğrenmiştim…
Babam bu tedaviden sonra ameliyat
için Ankara’ya gitmiş ve aylarca orada
kalmıştı…
Ben pek farkında değildim ama “onun
yokluğunda akrabaların, komşuların yardımı ile yaşadık” der hep annem…
***
O zamanlar bizimle birlikte yaşıyordu
küçük dayım…
Çocuk sayılacak yaştaydı henüz…
Ve onun kitapları, kederli evimizin tesellisi, avuntusu olmuştu benim için…
Kızlar bu kitapları okumaz deseler de
dayımın “Teksas, Zagor, Tommiks” çizgi
romanlarının müptelası olmuştum…
Ve bir de Jules Verne kitaplarının…
Denizler Altında 20 bin Fersah…
Dünyanın Merkezine Yolculuk…
Ve Seksen Günde Devriâlem…
***
Şimdi dönüp de o günlere baktığımda
hepimiz bir romanın hiç ölmeyecek, hiç
yaşlanmayacak kahramanlarıydık sanki
o zamanlar…
Böyle soğuk, böyle tenha ve böyle
yalnız değildik…
Bu kadar sahte, bu kadar çıkarcı da
değildik sanırım…
Kalabalık bir mutluluk eşlik ederdi,
yoksul mutfağımızdan yayılan “gabira
ekmek” kokusuna.
Evimizin kerpiç duvarlarına çizdiğim
resimler ve bez parçalarından annemin
diktiği bebekler kadar masumdu her şey.
Gözlerimiz şimdiki kadar aç, ruhlarımız
şimdiki kadar yorgun değildi…
***
Şahin Sinema ’sının “kadınlara meccanen” günlerinde, annelerimizle yürüyerek sinemaya giderdik…
Ayşecik ve Ömercik’in acınası hallerine
ağlar… Kavuşamayan sevgililer için kederlenirdik…
Kendi yoksulluğumuzu, garipliğimizi
hiç bilmezdik ama…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Sınır tanımaz asla hiçbir yalakalıkta
Saygı nedir, ayıp nedir onu da bilmez
Öyle işler döner ki bu zifiri karanlıkta
Doğruluk dürüstlüğün lâfı da edilmez

KALAY-KALAYCI

HEM FEDERASYON,
HEM BAĞIMSIZ KKTC

Kabine değişikliğinde Türkiye baskısına karşı UBP’lilerden tık yok. Devletin
itibarını, sözde bağımsız KKTC’yi savunan UBP yerine, iki devleti değil
federasyonu savunan CTP dert ediyor. CTP milletvekili Erkut Şahali, “KKTC’yi
küçük düşüren, KKTC demokrasisini yaralayacak, KKTC’nin varlığını
sorgulatacak iddialar var. KKTC’nin itibarını düşünen her siyasetçi, Başbakan
başta, bunu izahla yükümlüdür” diyor mesela… İyi de, bir yandan KKTC’yi
savunmak, bir yandan da federasyon istemek, ekmeği bütün köpeği tok istemek
anlamına gelmiyor mu?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DAVET ETMEYİN...

Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte davetli olarak KKTC'de bulunan
Türkiye Tabipler Birliği temsilcisi Doç.
Dr. Ali İhsan Ökten de yaptığı konuşmada
Türkiye'deki sağlık sisteminin bozukluğundan söz etti... Eleştiri Tayyip ve AKP
hükümetineydi...
Bundan doğal birşey olamaz ki...
Tatar orasın başka bir ülke diyerek tepki
koydu ve davetli bir misafiri kendisinin
de davetli olduğu bir etkinlikte bağırıp
çağırarak, el kol hareketleri yaparak aşağılamaya çalıştı...
Yahu makamın ne olursa olsun, sen
orada bir misafirsin...
Seni Tatar olduğun için değil bir makamı
temsil ettiğin için çağırdılar...
Seni biliyoruz, "kelleci"...
Bir de Tayyip Erdoğan'ın "hık" deyicisi!
Zavallı Tayyip kimlere kaldı!
Düşünün Tayyip'in savunucusu Tatar!
Cumhurbaşkanlığı sitesinden bu olayı
da paylaşmış Tatar...
Ve Tayyip'i de işaretlemiş ki onun bu
çıkışını görsün ve kendisini alkışlasın!
Aferin desin diye...
Ancak bu gönderinin altına yorum yapmayı da kısıtlamış!
Tam bir ilkokul çocuğu gibi...
Arkadaşı imtihanda kopya çektiği zaman
elini kaldırıp, "Öğretmenim arkadaşım
kopya çekiyor" cinsinden bir öğrenci!
Misafir doktorun söylediği tek cümle
şu olmuş:
"Sizin durumunuz da bizimkinden farklı
değil"...
Doktorlar Tatar'ı değil, misafirlerini
ayakta alkışlarken, aslında Tatar'ı da protesto ettiler...
Ama onun anlayabileceğini sanmam...
Bu olaydan sonra da sosyal medyada
Tatar'a tepki yağdı...
Ancak burada bir parantez açmak lazım...
Tatar'ın bu sadakati, bu hareketleri nasıl
ki eleştiriliyor...
Ve eleştirenlerin başında da CTP'liler
geliyor...
Onlara da bir hatırlatma yapmak lazım
değil mi?
2019 yılında Ledra Palace'ta yapılan bir
toplantıda Türkiye'yi ve Erdoğan rejimini
eleştiren zamanın KTOEÖS Başkanı Selma
Eylem'in konuşmasını CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman tepkiyle karşılamamış
mıydı?
O da bir toplantıydı, bu da...
Ki Ledra Palace'taki toplantıda yabancı
misyon şefleri de vardı...
Tufan Erhürman'ın Eylem'in konuşmasına katılmadığını söylemesi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ve burada yaptıklarını
onaylaması değil miydi?
Şimdi sıra Tatar'da...
Erhürman'ın oradaki tepkisinin bir başka
türlü, farklı bir üslupla Tatar'dan gelediğini
görmekten aciz miyiz?
***
Suç bizim tabiplerde...
Böylelerini davet etmeyin etkinliklerinize,
olsun bitsin!

ÖYLE BİR AYIP Kİ...

Akaryakıtta 2.95 TL indirim

Akaryakıt ve döviz kurlarındaki
değer kaybı, benzin fiyatlarına da
yansıtılacaktır. Buna göre akaryakıt
fiyatlarında indirime gidilmiştir.
Yeni fiyatlandırma şu şekilde olacaktır:
Kurşunsuz benzin 95 Oktanın Litresinde 1.42 kuruşluk indirim yapılarak 18.75 TL’den 17.33TL’ye, kurşunsuz benzin 98 Oktan 19.00

TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel
Litresi 3.00 TL indirim yapılarak
21.07 TL’den 18.07 TL’ye ve Gazyağı’nda 2.44 kuruşluk indirim yapılarak 19.47 TL’den 17.02 TL’ye
çekilmiştir.
Bundan böyle, akaryakıt hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki
günlük değerler dikate alınarak fiyat
uygulanacaktır.

Özkıraç: Atama konusunu parti içi çıkarlara
alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz....

KIB-TEK üzerinde siyasi
oyunlara müsaade etmeyiz
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı
Kubilay Özkıraç, hükümetin, Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)
Yönetim Kurulu’nu atamadığını belirterek, kurum üzerinde oyunlar oynanmasına müsaade etmeyeceklerini
kaydetti.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada,
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nu
atamadığını ifade etti.
KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan Kıb-Tek’in başıboş bırakıldığını ve kurumda biriken sorunlara duyarsız kalındığını öne süren

Özkıraç, bunun, “hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde
çıkar çatışmaları olduğunu gösterdiğini” iddia etti.
“Hiçbir alanda irade ortaya koymayan merkezi hükümetin Kıb-Tek
özelinde de taht oyunlarına soyunması tarafımızca kabul edilemezdir”
diyen Özkıraç, şunları kaydetti:
“Kurulduğu ilk günden beridir
Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na akla
sığmayan isimleri atamaya çalışan,
liyakat anlayışına ters hareket eden
ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti
uyarıyoruz, Kıb-Tek üzerinde böyle
çirkin oyunlar oynamanıza müsaade
etmeyeceğiz.”

GÜNEYDE TURİZMDE 500 MİLYON
EURO KAYIP ÖNGÖRÜLÜYOR
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirleri kaybının 500 milyon Euro’ya ulaşabileceği ifade edildi.
Haravgi gazetesi, Kanadalı değerlendirme kuruluşu DBRS’nin Güney
Kıbrıs turizminin Rusya ile Ukrayna
arasındaki savaş ve özellikle Rusya’ya

uygulanan yaptırımdan ötürü 500 milyon Euro’ya yakın kayıp yaşayabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu
yazdı.
Habere, Rusya’nın Güney Kıbrıs
turizminde ikinci büyük pazar olduğu
ve bu ülkeden gelecek turist sayısında
yaşanabilecek olası kayıpların yüzde
20 ila 25 olabileceği de ifade edildi.

2 yıl aradan sonra kutlanan 14 Mart Tıp
Bayramı'nda bir konuğumuz vardı.
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten.
Türkiye Tabipler Birliği temsilcisi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından
organize edilen törende bir konuşma yaptı
sayın Ökten.
Ve bu konuşması sırasında Türkiye'deki
sağlık sistemi ile hükümeti eleştirerek, doktorların Tayyıp Erdoğan tarafından nasıl
aşağılandığını anlattı.
Vay sen misin Türkiye'yi ve Tayyıp Erdoğan'ı eleştiren?
Törende hazır bulunan Ersin Tatar'ı tut
tutabilirsen artık!
Kızdı!
Köpürdü!
Çaktı!
Gürledi!
Ellerini kollarını savura savura hakaretler
yağdırmaya başladı Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği'nin davetlisi olarak törene katılan
Dr. Ökten'e!
"Burası KKTC'dir. Biz buraya sizin ülkenizin sorunlarını dinlemeye gelmedik"
diyerek bir çocuğu azarlar ve aşağılar gibi
çıkıştı bütün saygı ve ahlâk kurallarını çiğneyerek!
***
Dur bakalım Ersin bey!..
Bu ne şiddet?
Bu ne celâl?
Kendini dağ başında mı sandın?
Yoksa kayyum olarak atanmış Silihtar
burçlarının bayraktarı mı?
İnsan bir misafirine böyle mi davranır?
Konukseverliğin Kıbrıslıların hasletlerinden olduğunu bilmiyor musun?
Anladık...
Seni Silihtar'a kayyum atayan "Sayın
Cumhurbaşkanı"na laf dokundurmazsın!
Ona uzanan dilleri keser, elleri kırarsın!
Ama bir konuğa böylesine hakaret va
aşağılama hiçbir saygı ve ahlak kuralına
sığmaz!
Sen Tayyıp'ı seviyorsun diye herkes sevmek zorunda değil!
Sen onun diktatörlüğünü alkışlıyorsun
diye herkes alkışlamak zorunda değil!
Sen durmadan yağ basıyorsun diye herkes
graso çekmek zorunda değil!
Türkiye'nin sağlık sorunlarını dinlemek
çok mu ağır geldi sana ki, "Buraya senin
ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik"
diyebiliyorsun bir bilim insanına?!
***
Sayın Ökten haksız yere uğradığı hakaretler karşısında ancak KKTC denilen bu
ceberrut yapının Tayyıp Türkiye'sinden
farklı bir yer olmadığını görmüş.
Ve "Anladığım kadarıyla burada da aynı
şeyler var" diyerek konuşmasını tamamlamış.
Törende hazır bulunan doktorlarımızın
Tatar'ı alkışlarla protesto etmeleri, Dr.
Ökten'i ise ayakta alkışlamaları, onurunu
her şeyin üstünde tutan insanlarımızın varlığını bir kez daha ortaya koydu.
***
Tatar'a gelince...
Bu ayıp yaşadığı sürece alnında kara bir
leke olarak durmaya devam edecek.

16 Mart 2022 Çarşamba_Layout 1 15.03.2022 22:53 Page 5

5

16 Mart 2022 Çarşamba

Onuncu köy
BAYRAM ÇOCUĞU

TAYYİP’İN SESİ OLDU!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında gerginlik!
Türkiye’den Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin
davetlisi olarak gelen Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan
Ökten’in konuşması sırasında Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ın müdahale etmesi ile ortam gerildi.
Dr. Ökten’in Türkiye’de hak mücadelesi
veren doktorların, şiddet, uzun nöbet saatleri
ve zorlu koşullar nedeniyle başlattığı grevin,
yalnız maaş olarak algılanıyor oluşu ve “giderlerse gitsinler” yaklaşımından bahsederken
Tatar “Türkiye’nin bu konularını burada
konuşamazsınız” deyince salonda bulunan
hekimlerden “ne münasebet” “devam edin”
sesleri ve alkışlar geldi.
Bunun üzerine Dr. Ökten konuşmasına devam
ederken Cumhurbaşkanı Tatar ise konuşma
sırasında salonda kalmaya devam etti.

Merter Refikoğlu
Tıp Bayramı ile ilgili bir konu daha ilgimi
çekti. Belki bu benim cahilliğim ama tüm
konuşmacılar bir kürsüden konuştu. Sıra ne
zaman ki Ersin Tatar’a geldi, paldır küldür
kürsü değişti, mikrofonlar aktarıldı, son saniye
yeni bir kürsü süslenip, püslenip, bayraklarla
donatıldı ve Ersin Tatar ordan konuşma yaptı.
Bu normal bir şeydir? Cumhurbaşkanlığı
rutin hareketidir? Bu kürsü özeldi? Kurşun
geçirmezdi? Prompter vardı kürsüde? Bir an
düşündüm Ali Pilli’ye ayrı kürsü, Faiz Sucuoğlu’na bir başka kürsü… Kamera şakası
gibi bir cumhurbaşkanımız var orasını artık
anladık da bu hareket de kamera şakası gibi
göründü bana.

MEHMET ALİ TALAT
MÜDAHALEYİ ÇAĞIRIRKEN

Osman Belin
-"Türkiye otur derse oturur kalk derse kalkarım"…
" Hristofyas gelip görsün kimdir egemen
buralarda - TC deniz kuvvetleri gemisinden
kaptan şapkacığı ile tatbikat sırasında yapılan
açıklama "…
-" Be arkadaşlar ama o 50 sandalyenin tümünü da alsak yapamayacağımız şeylerdir
bunlar "… - " Türkiye’de oy hakkım olsaydı
ben da AKP ye oy veririm"…
- " Annan planı kabul edilmiş olsaydı asker
darbe yapacaktı"…

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Ali Ihsan Ökten
14 Mart Etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki
hekimlerin ve sağlık sistemini ve
cumhurbaşkanının “giderlerse gitsinler” sözünü
eleştiren Konuşmam esnasında KKTC
Cumhurbaşkanı tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi. Oradaki tüm
meslektaşlarım ve KTTB yönetici ve tüm kurumlar tarafından konuşmamın devamı için
dakikalarca alkışladılar, konuşmama devam
ettim ve konuşmamın sonunda ise sağolsun
meslektaşlarım ve misafirler yine dakikalarca
ayakta alkışladılar. Hepsine çok teşekkür ederim.
Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız.
Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız.

UTANMAMAK

Hasan Ulaş Altıok
Hâlâ daha “TC mi müdahale etti?” diye
soran bir muhalefet anlayışı ile varoluş mücadelesi verilemez. Sadece bir süre daha
mecliste yer alan muhalefet olunur. Belki de
“güçlü muhalefet” olunur. Hepsi o kadar.
***
Yaptıklarından biz utanç duydukça onlar
oylarını artırıyor. Artırmaya da devam edecekler. Gerekirse darbe niteliğinde en sert
müdahaleler yine yapılacak. Ve yine onlar
kazanacak, biz utanacağız. İşte samimi olarak
bunu konuşmaya ve bu duruma hep birlikte
çözüm bulmaya kalkınca ülkemizde işler de
yoluna girmeye başlayacak. Utanmaya son
vereceğiz, hak ettiğimiz yaşamı yaşama
fırsatını kazanacağız.

MERHAMET

Feriha Altıok
14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili toplantıda
Türkiye'den davetli Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in
konuşması içinde, Erdoğan'ın Türkiye'deki
doktorlarla ilgili sözlerini eleştirdiği sırada,
Tatar'ın öylesine öfkeye gelip sözler savurmasını, onun o anda nasıl bir sıkıntı içine
düştüğünü anlayamadığımız, onun o haliyle
empati kuramadığımız için onu anlamadık.
Tanımadığımız bir duyguydu çünkü Tatar'ın
o andaki ürküntüsü...
Makamını borçlu olduğu birini gücendirmek… O zaman merhamet biraz! Anlamadığımız bir öfkeye biraz merhamet! Sahip olunamayacak bir külliyeye, hayaldeki o saraya
biraz merhamet!

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Erkan Çavuş
En küçük bir yasak Rusya'da, Suriye'de,
Çin'de, Kuzey Kore'de, Küba'da vs. olsa
kıçını yırtıp başına giyecek olanlardan tık
yok. Çok övdüğünüz, övmekten geberdiğiniz
Avrupa denen emperyalist burjuva diktatörlüğünün halklarına sunduğu haber alma özgürlüğü! Sadece kendi yalancı batı medyasından bilgi edinebileceğiniz, yani size istediği
masalı anlatabileceği bir gelişmiş medeniyet,
özgürlükler diyarı, demokrasinin beşiği, falan
filan.

'SAVAŞTA ÖNCE GERÇEKLER KATLEDİLİR'...
Hamide Rencüzoğulları
Bugün (15 mart) Suriye halkına ölüm
ve yıkımı getiren vekalet savaşının 11.
yılı. Savaşın başında Cihat çağrısı yapan
selefi şeyhi Adnan Arur'un; ne "Bütün Alevileri öldürün. Onların kadınları ve malları
size helaldir" fetvasını,
Ne de "Ey Suriyeliler Türkiye'ye sığının,
Erdoğan size kucak açacaktır" çağrısını
unuturum.
***
Ukrayna ordusuna bağlı neo-Nazi Azov
taburunun Donetsk'te yerleşim yerlerine
attığı füzeler sonucunda 20 sivil yaşamını
yitirdi, otuzdan fazla yaralı var.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Baş-

kanı Denis Puşilin yas ilan etti. Batı medyası
bunu yazmayacak!..
***
'SAVAŞTA ÖNCE GERÇEKLER KATLEDİLİR'...
Manipülasyon nedir? Çaktırmadan başkalarının algısını değiştirmektir. Gerçekleri
çarpıtmaktır..
Bu çarpıtmanın karşısında Libya müdahalesinden bu yana çok bedel ödeyenlerdenim.
Onca deneyimden sonra yine maskeler
düştü ve yine hala manipüle edilen çok sayıda insanı görmek gerçekten üzücü..
Bu da bugünkü örnek
İliştirilmiş bir "gazeteci", 6'sı çocuk 20

BAKIMEVLERİ
Turgut Ergel
Kalkanlı Yaşam Evinde bir
ay önce yaşanan olay ile ilgili
mahkeme vardı.
Oradaydım!!! Öncelikle
sağlık bakanlığı ve tüm kurumları temel sağlık, sosyal
hizmetler, mahkeme, yargı
incelemelidir...
Neden mi!
Be insanlar orda da bir şeyler var deniliyor isimler geziyor lakin, Başsavcılık konu
ile ilgilenmediği yönünde konuşmalar dönüyor. Mehmet
abimiz yaşanan olayları başsavcılığa verdim diyor anlatıyor ekliyor...
Kısacası Kalkanlı Yaşam
Evi baştan aşağı ya sorgula-

nacak ya da baştan aşağıya
yenilenecek...
Biz orada yayın yaparken
bunu da eklemek istiyoruz!
Hasta bakıcıların kimler
kimi ile ne yapar ya da orada
bulunan başhekim orada mı
kalır, köpeği var mı kedisi
var mı, beni ilgilendirmez!!!
Ben orada hastalara karşı bir
saldırı gelirse meydana çıkarım kimsesi babamın oğlu ya
da kızı değil!!
Sağlık bakanı Ali PİLLİ
gereğini yap neyse konu çık
gel ya tüm herkesi soruştur
yada soruşt !!!
Yahu ne demek bir bakım
evinin civarında içerisinde
kamera yok yahu!!!

insanı katleden ne Nazilerin füze saldırısını
bu şekilde verdi...
Donetsk'te patlama meydana gelmedi,
neo-Nazilerin füze saldırısı oldu!.. Ve
2014'te beri devam eden saldıların sonuncusu böyle bir vahşet yarattı.
Faili söylememek bilinçli bir tercihtir
ve bu da gazetecilik değildir!..
Not: ABD'li bir gazetecinin ölmesi ve
bir kameramanın yaralanması haberini dünya bu manipülatörden duydu. Rusya ordusu
vurdu dedi. Ukrayna ordusu ise kendi askerlerinin vurduğunu açıklamıştı oysa…
Savaş ölümdür..
Çarpıtmayla yapılan savaş çığırtkanlığı
daha ölümcüldür NOKTA

ŞİRİNLER
Ahmet Said Sayın
Yeri ve zamanı değildi. O makama oturan birine yakışmadı.
Olgun bir hareket olmadı. Belki
de zihinaltındaki amaç, Türkiye’ye şirin görünmekti. Ama ne
olursa olsun, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar'ın düşünce özgürlüğü
vardır. Düşüncesini usulü ile dilediği yer ve zamanda dile getirebilir. Ve bana sorarsanız, üslubu
çok yanlış olsa da, söylediğinde
haklıdır.
Hem de çok haklıdır. Burası,
Türkiye’nin iç sorunlarının konuşulacağı bir yer değildir. Bizim
iç sorunlarımız nasıl ki Türkiye
tarafından ele alınınca müdahale
kabul ediliyorsa bu da öyledir.
Mesele, muhalefetin işine geldiği

gibi davranmasıdır. Bazı dönem
AKP'ye güvenen dönem dönem
Kemalistliğe sarılan bazen de
faşist/kökenci bir dil ile konuşan
Kıbrıs Türk muhalefeti önce ne
istediğine karar versin. Ha, çok
cesur iseniz
TC Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ı eleştirmek istiyorsanız,
onun karşısına çıkar ve bunu
yaparsınız. Fısıldaşarak değil.
Hatta, bu fırsat ayağınıza kadar
geldi, siz meclise gitmeyerek bu
fırsatı elinizle ittirdiniz.
Bir bakıyorum, sohbetlerde
kahraman ama uygulamada korkaksınız. Mahallenin kavgacı
abisi sokağa çıktığı vakitte korkusundan evde oturan hanım evladı gibisiniz.
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Cumhuriyet

PUTİN'E MEKTUP

GÜNLÜK

Ataol Behramoğlu
"Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin
Rusya Devlet Başkanı,
2007 yılında Moskova-Kremlin’de
Puşkin Madalyası törenindeki karşılaşmamızı bilmem hatırlar mısınız?
Törenden önceki yemek henüz
başlamamışken, büyük salonun ortasındaki masanıza gelmiş, Puşkin
Madalyası’na değer görülen Türk
şairi olarak kendimi tanıtmış, adınıza
imzaladığım Puşkin’den şiir çevirileri
kitabımı size takdim etmiştim.
Karşılıklı birkaç nezaket cümlesinden çok, benim için unutulmaz
olan, masanıza gelen kişiyi ayağa
kalkarak karşılamanız ve öylece de
uğurlamanız olmuştur.
Sayın Vladimir Putin,
Rus edebiyatı üzerine kitaplarım,
yazılarım, çeviri ürünlerim ve akademisyen kimliğimle Büyük Rus
kültürünün ve edebiyatının Türkiye’de tanıtımına sevgiyle, onurla
emek vermiş; başta Puşkin ve Lermontov’unkiler olmak üzere büyük
Rus şairlerinin şiirlerinin Rusçadan
Türkçeye kitap oylumunda ilk çevirmeni olmuş, uluslararası Puşkin
Madalyası’nı onurla taşıyan bir Türk
şairi olarak, devlet başkanı olduğunuz
Rusya’nın, özbeöz kardeşi Ukrayna’ya, pek çok ölüme ve tarifsiz
acıya yol açan müdahalesini çok
büyük bir kederle ve kaygıyla izliyorum.
Müdahaleye yol açan başlıca nedenlerin kuşkusuz bilgisine ve bilincine sahibim.

NATO’nun ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı
blokunun; Sovyetler Birliği dağılmış
ve Varşova Paktı ortadan kalkmışken,
bu kez Rusya’yı siyasal ve ekonomik
hasım olarak düşmanlık hedefine
koymuş olduğunu; kışkırtıcı eylemler
ve girişimlerle ülkenizi yıpratmaya,
güçten düşürmeye çalıştıklarını biliyor ve görüyorum.
Ukrayna müdahalesi vesilesi ile
de Rusya’ya, Rus kültürüne; Lev
Tolstoy, Fyodor Dostoyevski gibi
evrensel edebiyatın onur doruklarındaki Rus yazarlarına, Pyotr Çaykovski gibi büyük, duygu dolu, hümanist bir yaratıcıya, ülke dışında
çalışan Rus sanatçılara yapılan kabalıkları, insanlık kültüründen nasibini alamamış saygısızlıkları, üzüntüyle, teessüfle kınıyorum, ayıplıyorum.
Fakat bütün bunlara karşın, ülkenizin ve kültürünüzün dostu, hiçbir
vicdan sahibi, akıldan ve sağduyudan
yoksun olmayan kişi, bunca acıya
yol açan bu müdahaleyi doğru bulamaz, onaylayamaz.
Sayın Vladimir Putin,
Çok yıllar önce Moskova Devlet
Üniversitesi’nde Rus edebiyatı konusunda yüksek lisans öğrenimi görmekte olan bir gençken, bir akşamüstü odamdan çıkmış, tam o sırada
gerçekten de gökten ipek dökülür
gibi yağmaya başlayan karın üzerinden bale yaparcasına ve hayaller
içinde geçip giden bir genç kızın
verdiği esinle odama döndüğümde
“Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar” adlı

BAKAN EVREN AKARYAKIT
FİYATLARININ GÜNLÜK
BELİRLENMESİ KARARI
HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,
akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek,
halkın alım gücü ve piyasa dengelerini
korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde
değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamaya göre akaryakıt tüzüğünde
yapılan değişiklikle ilgili açıklama yapan
Bakan Kutlu Evren, “Bu değişiklikle, 5 günde
bir yapılmak zorunda kalınan fiyat
düzenlemeleri yerine, yeni düzenleme ile
güncel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki
günlük değerler alınarak fiyat belirlenmesine
gidilecektir. Petrol ve döviz kurları
düştüğünde benzin fiyatları da güncel olarak
düzenlenecek ve denetlenecektir. Petrol ve
dövizdeki artışla da güncel düzenleme
yapılacak piyasa dengeleri korunacaktır”
ifadelerini kullandı.

UNITECYPRUSNOW
GEÇİŞLERİ
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN
ÖNERİLERDE BULUNDU

UniteCyprusNow (UCN), kuzey ile güney
arasındaki geçişlerde yaşanan sıkıntıların
aşılmasına yönelik öneriler sundu.
UCN, “Geçişler Teknik Komitesi’nin
canlandırılması, süreci hızlandırmak için
teknolojinin kullanılması, teknik altyapı ve
personel eksikliğinin giderilmesi, Lefkoşa’da
araçlar için yeni geçiş noktaları ve Yeşil Hat
ticaretine yönelik Haspolat’ta araç geçişi için
yeni geçiş noktası ve Metehan yolunda kaçış
noktaları açılması” önerilerinde bulundu.
Açıklamada ayrıca pandemiye karşı iş
birliğine devam edilmesi, AB’den mali ve
teknik destek sağlanması gibi önerilere de
yer verildi. Yapılan açıklamada, özellikle
araçlar için ayrılmış geçiş noktalarında uzun
kuyruklar oluştuğu, Yeşil Hat’ın farklı
taraflarında yaşayan, çalışan, ticaret yapan
kişiler, tedavi gören hastalar, öğrenciler ve
aileleri ile düzenli geçiş yapanların bu
sorundan en fazla etkilenen kişiler olduğu
belirtildi. Açıklamada, “BM Genel
Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin
toplumları yakınlaştırmaları için adım
atmaları yönünde liderlere yaptığı sayısız
çağrıya rağmen pratik olmayan ve zaman
alan prosedürler yüzünden, Kıbrıslıların aynı
şehir içinde yaptıkları küçük bir seyahat için
bile uzun kuyruklara maruz kalmakta, her iki
tarafta ikişer defa olmak üzere günde dört
kez bu işkenceyi yaşamaktadırlar.” denildi.

şiirimi yazmıştım...
Günlerdir Kiev’e ve çevresine yağan, böyle bir kar değil ne yazık ki.
Tıpkı İkinci Dünya Savaşı’nda,
ülkeniz Nazi işgali altındayken kanla
karışarak yağan bir kar bu.
Ülkenizin, insanınızın o yıllarda
yaşamış olduğu tarifsiz acıları dile
getiren Tvardovski, Surkov, İsakovski ve kişisel olarak da dostluğunu kazanmış olma onurunu yaşadığım Simonov gibi büyük SovyetRus şairlerini Türkçeye kazandırmış
bir Türk şairi; dilinizin, edebiyatınızın, kültürünüzün bir dostu olarak
sizden bu acılara bir an bile gecikmeksizin son verilmesini, yaraların
sarılmasına başlanmasını, yurtlarını
terk eden ve etmekte olan Ukrayna
yurttaşlarına ülkelerine dönme ve
ülkelerinde kalma güvencesinin inandırıcılıkla verilmesini sağlamanızı
bekliyorum ve önemle talep ediyorum.
Bunları başarmanız geri adım değil, ülkenizin, Rusya’nın büyük-hümanist edebiyatına, sanatına, kültürüne; nice acılardan geçmiş büyük
ve barışsever halkınıza karşı göreviniz, gönül borcunuz olacaktır...
Ataol Behramoğlu
İstanbul, 13.03.2022
Asya-Afrika Yazarlar Birliği LOTUS,
Avrupa HOMEROS Ödülleri ve
PUŞKİN MADALYASI sahibi"
(Cumhuriyet Gazetesinden alıntıdır)

BAYSEN ZAMLARI PROTESTO ETTİ:

HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BaySen) ülkede son zamanlarda ardı
arkası kesilmeyen zamların BRTK
çalışanları dâhil tüm vatandaşları
etkilediğine dikkat çekerek, “kimsenin dayanacak gücü kalmadı”
dedi.
Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, yaptığı yazılı açıklamada,
sendika olarak, yapılan zamlara
sessiz kalmalarının mümkün olmadığını, elektrik, tüp gaz, benzin,
market reyonlarında bulunan tüm
ürünlere, ayrıca yakın zamanda
ekmeğe yapılan ve yine yapılacağı
söylenen zamlar karşısında ekonomik öngörülebilirliğin yerini
günlük fiyat artışları ve istikrarsız
süreçlerin aldığını ifade etti.
Yakın zamanda asgari ücrete
yapılan artışın bu zamlar karşısında
eridiğini; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak asgari ücreti yeni ekonomik gerçekler ışığında tekrardan belirlemesi ge-

rektiğini söyleyen Kanat, aynı
şekilde hayat pahalılığının da tekrardan değerlendirilmesi ve bu
zamlar karşısında her ay hayat
pahalılığı oranlarının değişerek
maaşlara yansıtılmasını istedi.
Kanat, şunları kaydetti:
“Bu ekonomik şartlar altında
öngörülen asgari ücret, maaşlar
ve hayat pahalılığı hakkaniyet,
adalet ve ekonomik gerçeklerle
bağdaşmamakta olup, bu ülkeyi
yönetenlerin bu ülke vatandaşları
için artık adaletli adımlar atması
ve vatandaşlarının refah içerisinde
yaşamasını sağlaması gerekmektedir.
Bay-Sen Sendikası olarak yapılan zamları protesto ederek sessiz
kalmayacağımızı ve gerekli tüm
adımları gerek Bay-Sen olarak
gerekse diğer sendika ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde olarak yerine getireceğimizi
kamuoyu ve değerli üyelerimiz
ile paylaşırız.”

HATAY ELDEN GİDİYOR-MUŞ!

15 Mart, dün, Suriye savaşının 11’inci yıldönümüydü. Selefi
şeyhi Adnan Arur’un "Bütün Alevileri öldürün. Onların kadınları
ve malları size helaldir" fetvası ile cihat başladı… Sonra da
"Ey Suriyeliler Türkiye'ye sığının, Erdoğan size kucak açacaktır"
dedi… Türkiye cihatçı otobanına döndü. Avrupa’dan, Kafkaslardan
ve Orta Asya’dan Suriye’ye savaşmaya gitmek isteyen herkese
sınırlarını açtı Ankara… Sedat Peker’in de itiraf ettiği gibi, cihatçılara silah gönderdiler! 11 yıllık bu savaşın ağası oldu Türkiye… Dün Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer, tam da savaşın
11’inci yıl dönümünde, Türkiye’nin ateşe odun taşıdığı Suriye
savaşından kaçan mültecileri hedef aldı… Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ırkçı sözlerini SÖZCÜ gündeme
taşıdı: Suriyeli kadınların her yıl bir çocuk doğurduğunu, nüfus
patlaması yaşandığını iddia eden Savaş, “Suriyelilere vatandaşlık,
seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle
giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Toprak almaları yasak ama
Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar.
Uyarıyorum, “Hatay gidiyor” dedi: “Hatay'ın nüfusu 1 milyon
670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var.
Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde… Reyhanlı'da Suriyeli
aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı… Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan.
Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele
veriyoruz”… Hatay elden gidiyormuş! Suriye savaşı için cihatçılar
ve silahlar Hatay’dan geçerken düşünecektiniz, komşunuzun
evini yakarken düşünecektiniz!
ANKARA’NIN PARASI
CTP milletvekili Erkut
Şahali, “Türkiye para
verecek diye, Türkiye’nin
talepleri doğrultusunda bir
siyasi yapı altında yaşamak
zorundaysak, o kaynak
gelmesin. Biz satılık değiliz”
dedi. CTP’nin bundan
sonraki sloganı “Ankara’nın
parasını istemiyoruz”
olsun…
*
TC’NİN CEZAEVİ
KTAMS Başkanı Güven
Bengihan “Yeni cezaevi
binası 1 yıl önce
tamamlandı ama İçişleri
Bakanlığı binayı teslim
alamadı. İnşaat Dairesi,
Mimar Mühendisler Odası,
cezaevine girip göremedi.
Görmedi değil, göremedi”
dedi. Neden? Çünkü
cezaevini TC yaptırdı,
cezaevi TC’nindir…
*
ÖZGÜR BÖLGE
Hollandalı AP milletvekili
Sophie Veld, “altın
pasaportlar” konusunda
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni uyardı
ve
“Ekonominizi karanlık işler
üzerine kuramazsınız” dedi.
İyi ki KKTC AB’de değil…
Özgür bölge artık
KKTC’dir…
*
TABİPLER BİRLİĞİ
Tabipler Birliği'ne saldıran
Bahçeli “Gitmesi gereken
Tabipler Birliği yönetimidir.
Gidişleri olsun da dönüşleri
olmasın” dedi. Türkiye’de
Tabipler Birliği
Tayyipgillerin ele
geçiremediği en sağlam
kalelerden biridir..

“Tırnak”...
" Bir öneride bulunayım.
“Karnım tok/Sızım yok” senin
bundan sonraki rehberin olsun.
Yani, başka bir şey isteme,
ikide bir milli piyango bileti alıp
ikramiye çıkarsa ne
yaparımdan vazgeç. Biliyoruz
ne yapacağını. Dağıtacaksın.
Belki de bunun için sana
çıkmıyor. Bir düşün. Amma
gonuşdun be gardaş. Mır mır
mır. Mır mır mır! Hiç susman.
Bırak da rahat bir yemek
yeylim! Hiç merak ettin mi?
Neden bu kadar çok uyuyor
diye? Söyleyeyim gardaccığım.
Gızma. Sesini duymamak için.
Biliyorum sen bensin ama gene
de senden bıktım. Hem de çok.
Kim bilir rüyaları da sen
kurgulan. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Siz okulları en iyi teknoloji ile
donatsanız da, öğretmen iyi
değilse o teknolojinin de bir
anlamı yoktur. Bugün
özellikle orta öğretimde
okulların çoğunda akıllı
tahtalar mevcuttur. Bu akıllı
tahtaların ne sıklıkta
kullanıldıklarını açıkçası çok
merak ediyorum."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI
100 DOLARIN ATINA İNDİ
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.
Önceki gün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil
fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat
09.30 itibarıyla kapanışa göre
yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar
oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70
dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-

Ukrayna Savaşı'nda müzakere
adımlarının arz endişelerini hafifletmesi ve dünyanın ikinci en
büyük petrol tüketicisi Çin'de
artan Kovid-19 vaka sayılarının
talebi zayıflatacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları böylece
yaklaşık son iki haftanın en düşük
seviyelerini gördü.
Brent petrolde teknik olarak
104,72 ile 109,51 dolar aralığının
direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak
izlenebileceği belirtiliyor.

Dr. Ali İhsan Ökten
Türk Tabipleri Birliği’nden
gelen Dr. Ökten ile Tatar
et ve tırnak olamadılar.
Tatar’ın Türkiye ile et ve
tırnaklığı da yalan çıktı!
Tatar, Atatürk gibi
kendisini Türk
hekimlerine teslim etmeyi
kabul etmedi… Tatar’ın
sözünü kesmesinden sonra
Dr. Ökten şöyle dedi: “Anladığım
kadarıyla burada da aynı şeyler var”… Şıp diye
anladı durumu! Sosyal medyadan da şöyle dedi: Türk
Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve
Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz,
birlikte kazanacağız’’…
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16 Mart 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Türk Tabipleri Birliği temsilcisinin
yaptığı konuşmayı ‘bütünüyle reddetti’
Ersin Tatar…
Tufan Erhürman ise Kıbrıslı sendikacı
Selma Eylem’in konuşmasını ‘bütünüyle
reddetti’…
Tatar ve Erhürman aynı ‘kaygı’yla saldırdı karşısındaki insana: Ankara kaygısı!
Tatar Türkiye’yi Kıbrıs’tan eleştiren Türk tabibine saldırdı…
Erhürman ise TC işgalini
ve sömürgeciliğini Kıbrıs’ta
arabölgeden eleştiren Kıbrıslı sendikacı öğretmene
saldırdı…
Tatar’ın tavrı ile Erhürman’ın tavrı nitelik olarak ‘bütünüyle’
aynıdır!
İki olay arasındaki tek fark Erhürman
Selma Eylem’e Ankara korkusundan
karşı çıktığında sesini çıkarmayanların,
Tatar aynı Ankara korkusuyla Türkiyeli
hekime karşı çıktığında ‘utanma nöbeti’ne
girmesi!
Erhürman Selma Eylem’i panelde hedef
aldığında protesto edilmedi, Tatar ise
Türkiyeli tabibi hedef aldığında Kıbrıslı
hekimlerce protesto edildi…
İki olay arasındaki tek fark insanların
verdiği tepki; yoksa Tatar ile Erhürman’ın
karşı çıkış şekli ve nedeni aynı!
-Aman Ankara kızmasın; her türlü azarlayacak zaten, bahane arar Ankara, şovumu yapayım da azar azalsın!
Hannah Arendt’in dediği gibi:

TATAR İLE ERHÜRMAN
ARASINDA NE FARK VAR?

-‘Totaliter rejimlerde memurlar liderlerinin sadece emirlerini değil, niyetlerini
de uygularlar’…
Sömürgelerde de böyledir; ‘kraldan
çok kralcı’ sözünün kaynağı bile budur.
Tufan Erhürman şöyle demişti:
-‘‘Tabii gecenin konusu bu değil ama
maalesef iki cümleyle de olsa Selma Eylem’in konuşmasında söylediklerine hiçbir
şekilde katılmadığımı, bunları reddettiğimi, tek tek ele almayı da gerekli görmediğimi, konuşmayı bütünüyle reddettiğimi söylemek zorundayım. Çünkü hiçbir şekilde kabul edilebilir şeyler değil
söylenenler… Ama gecenin konusu bu
değil’’…
Gecenin konusu neydi?
Kıbrıs’ta barış ve çözüm!
Selma Eylem ne anlatmıştı?
TC devletinin Kıbrıs’ın kuzeyinde yürüttüğü çok boyutlu sömürgeciliği…
Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin yürüttüğü asimilasyoncu, imhacı, inkarcı,
ilhakçı kolonizasyon politikası ile Kıbrıs’ta barış ve çözümün maddi koşullarını
ortadan kaldırması bir ‘barış ve çözüm
toplantısı’nın konusu değil mi?
Tufan Erhürman’a göre değil!
Tatar ise TTB temsilcisi Dr. Ali İhsan
Ökten’e şöyle dedi:
-“Burası KKTC’dir, sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik”…
Konuşma 14 Mart Tıp Bayramı’nda
yapılıyor!
Tıp Bayramı Türkiye’nin bayramı…
Türkiye’nin her bayramı gibi Kıbrıs’ın
kuzeyindeki sömürge idaresinde Tıp

Bayramı da kutlanıyor.
Türkiye’nin Tıp Bayramı’nda Türkiye’nin sağlık sorunlarından ve sağlıkçılara yönelik şiddetin konuşulmasından
rahatsız oldu Tatar…
2000’lerin başından beridir kademe
kademe sağlıkta özelleştirme ve liberalleştirme ile her manada şiddet çığırından çıktı. TTB temsilcisi Dr. Ökten
de bunlardan bahsetti.
Türkiye’de uygulanan neo-liberal sağlık politikaları senelerdir Kıbrıs’ın kuzeyine de dayatılmaktadır. Yani Tatar’ın
duymak istemediği gerçekler Kıbrıs’ın
kuzeyindeki sağlık sistemsizliğinin gerçekleridir. Anlatılan bizim hikâyemizdir!
Burada Dr. Ökten’i alkışlayanların ve
Tatar’ın tavrından utananların başka bir
ikiyüzlülüğü var!
Sağlıkta neo-liberal yıkım politikaları
(Genel Sağlık Sigortası, Kamu-Özel Ortaklığı Şehir Hastanesi, taşeronlaştırma-dışarıdan hizmet alımı, özelleştirme
vb.) Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine
çoktan geldi! Kimisi meclisten geçti,
kimisi protokoller aracılığıyla yürürlükte;
meclisten geçerken muhalefetin sesi çıkmadı! Dr. Ökten’i alkışlayanlar sağlıkta
özelleştirme konusunda gayet sessiz!
Dr. Ökten konuşmasını, “Anladığım
kadarıyla burada da aynı şeyler var”
diye bitirdi.
Burası Türkiye’nin sömürgesidir. Siz
söylemediniz bunu Türk tabibine, Tatar’ın kurduğu bir cümleden ve el-kol
hareketlerinden kendisi anladı bu gerçeği!

Gürcafer: Sektör çalışamaz, iş
yapamaz, teklif hazırlayamaz durumda

Özgür Gazete
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
(KTİMB) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri,
kamu ihalelerine katılan müteahhitler ile
dün toplantı yaparak, Kamu ihale Yasası
kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine vardı
Dövizde olan tırmanışı dikkate alarak
müteahhitlerin korunabilmesine yönelik
karar alındı
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer konuya
ilişkin açıklamasında, KTİMB olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı dikkate alarak
müteahhitlerin korunabilmesine yönelik
fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve
ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği
sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan
ihalelerde bunun gereğinin yapılmadığını
kaydetti.
Birim fiyat listelerinin ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli hale geldiğini
aktararak bu şartlarda hiçbir ihaleye katılmama kararı alındığını belirtti.

Gürcafer: Sektör çalışamaz, iş
yapamaz, teklif hazırlayamaz durumda
İnşaat sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte
derin ekonomik krizler içerisinden geçtiğini
söyleyen Cafer Gürcafer, kontrol edilemeyen
piyasaların sektörü çalışamaz, iş yapamaz,
teklif hazırlayamaz durumda bıraktığını
ifade etti. Bazı üst düzey bürokratların ise
bu koşullar karşısında umursamaz bir duruş
sergilediğini aktaran Gürcafer, bunun kabul
edilebilecek bir seçenek olmadığını sözlerine
ekledi.
“Bazı kalemlerde inanılmaz artışlar
görülmüştür”
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:
“Planlama İnşaat Dairesi’nin Yapı İşleri
Birim Fiyat listesinin en son yayınlanma
tarihi 30.11.2021’dir.
KTİMB’nin koşullar nedeniyle yapmış
olduğu piyasa çalışmasına göre 04.03.2022
tarihli birim fiyat çalışmasına göre bazı kalemlerde dahi inanılmaz artışlar görülmüştür.

Buna göre iki takvim tarihi arasında bile
tüketici fiyatlarında yüzde 291, çalışanlar
asgari ücret yatırımlarında yüzde 41, akaryakıt fiyatlarında yüzde 62, döviz fiyatlarında
yüzde 11, elektrik fiyatlarında yüzde 175,
alüminyum fiyatlarında yüzde 40, ısı yalıtım
malzemelerinde yüzde 55, betonarme malzeme işlerinde yüzde 64, artış olduğu ve
rakamların sürekli değişkenlik gösterdiği
tespit edilmiştir.
“Teklif verilmemesi yönünde görüş
birliğine varıldı”
KTİMB olarak Başbakan Sucuoğlu ile
yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı
dikkate alarak müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde
belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali
hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin
yapılmamış olması, birim fiyat listelerini
ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli
hale gelmesi nedeniyle, bu şartlarda Kamu
ihale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı”

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

ELÇİLİK
ÖNÜNDEKİ EYLEM
DOĞRU FAKAT İÇİ
BOŞALTILMIŞTI

Bu Memleket Bizim Platformu toplantılarında bir süre ben de katıldım.
Mesleğim dolayısıyla ara verdiğim
bu tür toplantılara emekli olunca özgürce katılama olanağı bulmuştum.
İlk hayal kırıklığım Türk Öğretmen
Koleji yıllarımdaki soldaki incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden
dolayı tartışmaların yaşanması oldu.
Herkes en doğrunun kendisinin ildiği
inancındaydı. Doğru tespitler özellikle
parti politikalarına ters düşerse onay
verilmiyordu. Bir ara formülle gerçekler örtülerek, ifadeler yumuşatılarak
kabul edilirdi. Bu da anlam kaymasına
yol açıyor ve etkin bir söylemi engelliyordu.
Bu memleket bizim Platformunda
tartışmalar yapıldıktan sonra ortaya
çıkan ortak metin kimseyi memnun
etmeyen bir ara formülle ifade edilir.
Yani ne şiş yansın ne kebap.
Oysa doğru tespit yapan ve olayları
iyi analiz eden örgüt temsilcileri vardı.
Ben bazı nedenlerle son toplantıya
katılamadım. Anladığıma göre Türkiye’ye karşı öfke büyüyor. Özellikle
sendikaların hayat pahalılığı konusundaki tutumları, Türk Lirasının kullanılması, Türkiye’nin hayatın her alanında açık müdahalesi toplantıdaki
herkesi rahatsız ediyor. Bunu gizleme
gayreti boşunadır.
Bütün bu tespitlere karşı ortak bir
eylem yapılması, gerçeklerin hem
halka hem de buradaki Türkiye Elçiliği
aracılığı ile Ankara’ya iletilmesi konusunda bir uzlaşı sağlanamadı ki
konu Türkiye’ye girişlerde yasaklamalar ile geçiştirildi. Bu yasaklamalar
ana sebep gösterilerek bir protesto
eylemi olarak TC Lefkoşa Elçiliği
önünde basın açıklaması yaparak Elçiliğe bir mektup iletildi. Randevu
talep edildi.
Şimdi gelelim esas konuya:
Bugüne kadar basına yansıyan dört
vatandaşımızın Türkiye’ye girişleri
havaalanlarında engellendi ve geri
gönderildiler. Bu tür engellemeler için
tepkiler basın açıklamaları ve kınamalarla geçiştirildi. Hükümet zaten
vurdumduymaz.
Peki ne olmuştu da BMBP’nin aklına
şimdi TC elçiliği önünde günler sonra
eylem yapma fikri oluştu. İlk engellenen kişi olan Ali Bizden için bu
eylem niçin akla gelmedi. Niye anında
bu tepki yapılmadı.
Türkiye’nin yaşamın her alanındaki
müdahalesini sadece giriş yasaklarına
indirgeyerek günü kurtarmak için eylem yapılması sanırım bazı örgütlerin
içine sinmedi. Bunun da sebebi başta
da yazdığım gibi Erdoğan başkanlığındaki rejimle kavgayı göze alamayan
örgütlerin baskısıdır. İnsanlarımız evine
ekmek alamazken, işsizlikle boğuşurken, Türk lirasının değer kaybetmesinin
bütün sıkıntıları yaşanırken siz Elçilik
önünde giriş yasaklarını gündem yaparsanız meydanlara kimseyi çekemezsiniz. Sadece güvensizlik yaratırsınız. Eylemin içeriği boş ama adres
doğruydu.
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

ONLAR
SEÇMEMİŞMİŞ!

Bengihan: Bu ülkenin yurttaşından fazla öğrenci diye gelen suçlu var içerde...

Cezaevinde 578 kişinin 132’si TC’li
191’i ise 3. dünya ülkesi vatandaşı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri
Sendikası (Kamu-Sen), Merkezi Cezaevi
binasının sağlık ve güvenlik açısından hem
mahkûmlar hem de cezaevinde görev yapan
çalışanlar açısından “yetersiz” kaldığı gerekçesiyle ve yeni cezaevi binasının halen
hizmete açılmamasını protesto etmek için
Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması
yaptı.
İki sendika, bir an önce Cezaevi Teşkilat
Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi ve Merkezi
Cezaevi’ndeki mahkum ve çalışanların yeni
cezaevi binasına taşınmalarının sağlanması
çağrısında bulundu.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan
ve Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan,
bugün, Merkezi Cezaevi’nde çalışan gardiyanların da katılımıyla, Merkezi Cezaevi’ndeki sıkıntılara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS’ın
Genel Başkanı Güven Bengihan, bugün,
yine Merkezi Cezaevi’nin kapısının önünde
olduklarını belirterek, cezaevi binasının yetersiz koşulları, personel eksikliği ve cezaevindeki artan suçlu sayısından dolayı burada
çalışanların “güvenlik ve sağlık” konularında
sıkıntı yaşadıklarını yineledi.
Mevcut cezaevinin mahkûmlar açısından
da sıkıntılarına işaret eden Benghihan, mahkumların topluma kazandırılmasının cezaevinin gerçek amacı olduğunu belirterek,
“Bırakın burada mahkumların topluma kazandırılmasını, burası potansiyel suçlu yetiştirme yeridir” dedi.
“YENİ CEZAEVİ BİNASI
TAMAMLANALI YAKLAŞIK BİR
YIL OLDU. ANCAK, İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI TESLİM ALAMADI”
Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyanların “büyük rahatsızlık” içerisinde olduklarını ifade eden Benghihan, “Defalarca
bu kapının önüne çıktık, grevler yaptık,
ancak yeni cezaevi binasına taşınma gerçekleşmedi” diye konuştu. Bengihan, şöyle
devam etti:
“Araştırdığımız zaman; yeni cezaevi binası
tamamlanalı yaklaşık bir yıl oldu. Ancak,
bu ülkenin İçişleri Bakanlığı, daha, yeni
cezaevi binasını teslim alamadı. Bu ülkenin
Planlama İnşaat Dairesi, bu ülkenin Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği yetkilileri, yeni
cezaevini girip göremedi.”
“YENİ CEZAEVİ BİNASI 118
MİLYON TL’YE MAL OLDU,
YALNIZLIĞA TERK EDİLDİ”
Ülkede var olan kurumlara sahip çıkılamadığını savunan Güven Benghihan, yeni
cezaevi binasının 118 milyon TL’ye mal
olduğunu belirtti.
Bengihan, “Yeni cezaevi binası Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarıyla, Türkiye
Cumhuriyeti halklarının kendi ödediği vergilerle, bu ülkede yeni, çağdaş bir cezaevi
binası olsun diye yapılmıştır. Ancak yeni
cezaevi biteli bir yıl oldu ve teslim alınmadı.

Şu an yeni cezaevi yalnızlığa terk edildi,
içerisindeki kamera, bilgisayar sistemleri
atıl durumda. Tüm alt yapısı atıl durumda.
118 milyon, yazık değil mi?” diye sordu.
Güven Bengihan, “118 milyonluk yeni
cezaevi binası yaparsınız ama binaya taşınmazsınız. Bu sorumsuzluktur ve buna sessiz
kalmayan gardiyanlar ve onlarla birlikte
mücadele eden sendikaları buradadır… Biz,
çağdaş bir cezaevi istiyoruz, görevimizi layıkıyla, güvenli bir şekilde yapabilecek ve
bitmiş cezaevine taşınmak…” ifadelerini
kullandı.
“CEZAEVİ YENİ TEŞKİLAT YASASI
KADÜK OLDU”
KTAMS Başkanı Bengihan, Cezaevi Yeni
Teşkilat Yasası’nın seçimlerden dolayı kadük
olduğunu söyleyerek, “Yeni cezaevi için
oluşturulan ve daha önceden Meclis komitesinde bekleyen ve maalesef seçimler nedeniyle kadük olan Cezaevi Yeni Teşkilat
Yasası mefta oldu.
Biz, Teşkilat Yasası’nı görüşmelerini ve
yürürlüğe koymalarını bekledik, ama seçim
nedeniyle Meclis’te bekleyen tüm tasarılar
kadük oldu.” dedi.
“Bu çalışanlar, halk, sizin iradesizliğinizin
suçunu mu çekecek?” diyen KTAMS Başkanı
Bengihan, “Bundan daha doğal ne olabilir;
can güvenliğinin, sağlığının uygun bir ortamda olmasını talep etmek her çalışanın,
her insanın hakkıdır” ifadelerine yer verdi.
“MAHKUMLAR İLE TUTUKLULAR,
MÜLTECİLER VE SİVİL HALKIN
DA BULUNDUĞU ‘MAVİ KALEM’
PANDEMİ YURDU’NDA
TUTULUYOR”
Covid-19 pozitif mahkumlar ile tutukluların, mülteciler ve sivil halkın da bulunduğu
“Mavi Kalem” adlı bir pandemi yurdunda
bir arada tutulduklarına işaret eden Bengihan,
“Bu pandemi yurdundaki mahkumların kaçabileceği konusunda yetkililere uyarılarda
bulunduklarını ancak bu uyarıların dikkate
alınmadığını, mahkumlardan buradan kaçmasından da gardiyanların sorumlu tutulmak
istendiğini” söyledi. Bengihan, sendikanın
tüm uyarılarına rağmen pandemi yurdunda
gerekli güvenlik önlemlerini almayan yetkililere eleştirilerde bulundu.
İKİ SENDİKADAN ORTAK
ÇAĞRI: “BİR AN ÖNCE CEZAEVİ
TEŞKİLAT YASASI’NIN
MECLİS’TEN GEÇİRİLMELİ
MAHKÛM VE ÇALIŞANLARIN
YENİ CEZAEVİNE TAŞINMALI”
Bengihan, KTAMS ve Kamu-Sen olarak
bir an önce Cezaevi Teşkilat Yasası’nın
Meclis’ten geçirilmesini ve merkezi cezaevindeki mahkûm ve çalışanların yeni cezaevine taşınmalarının sağlanması çağrısında
bulundu.
Bengihan, yeni binanın gerçek anlamda
amacına hizmet edebileceğini, bunun için
yasaların ve personel eksikliğinin giderilmesi
gerektiğini söyledi.

“CEZAEVİNDE 578 MAHKÛM VE
TUTUKLU VAR. 191’U ÜÇÜNCÜ
DÜNYA ÜLKELERDEN, BUNLARIN
113’Ü ÖĞRENCİ”
Ayrıca Bengihan, mevcut Merkezi Cezaevi’ne ilişkin bazı güncel rakamları da paylaştı.
Bengihan, 1982’de, 175 kişi için inşa
edilen Merkezi Cezaevi’nde şu an 578 mahkûm ve tutuklu bulunduğunu; bunların
175’inin KKTC; 132’sinin TC; 80’inin
KKTC-TC çift uyruklu ve 191’inin de
üçüncü dünya ülkelerden oluştuğunu söyledi.
Bengihan, üçüncü ülkelerden 191 kişiden
113’ünün öğrenci olduğuna dikkat çekti.
Cezaevinde üçüncü dünya ülkelerinden
gelen 113 öğrencinin bulunmasının nedenlerinin araştırılması gerektiğini Bengihan,
“Ülkeye girişlere önem verelim. Öğrenci
adı altında ülkeye gelerek, uyuşturucu ticareti,
fuhuş ve para aklama olaylarına karışanlar
bu ülkede cirit atıyor” dedi.

ATAN: “YILLARDIR ÇAĞDAŞ BİR
CEZAEVİ İÇİN MÜCADELE
EDİYORUZ”
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da
yaptığı açıklamada, “Yıllardır çağdaş bir
cezaevi için mücadele ediyoruz. Bu insanların
yaşadıklarını kendileri bilir. Bunun nedeni
de beceriksiz, itibarsız, yönetim bilgisi olmayan kişilerin bu ülkeyi yönetmesinden
kaynakladır” dedi.
Dün Bakanlar Kurulu’ndan hayat pahalılığı
ödeneğini öteleme ya da durdurma çabası
olduğu yönünde bir takım duyumlar aldıklarını ifade eden Atan, şöyle konuştu:
“Şu an cezaevinde çalışanların sosyal yaşantısı diye bir şey de kalmadı. Hem bu
zorluklar içerisinde çalışıyorlar, hem de çalıştıkları halde… Ek mesailerinden tutun
yasaları olsun hep söylemde kaldı. Cezaevi
Teşkilat Yasası kadük oldu, eğer bunu bir
an önce düzeltmezlerse sıkıntı daha da
büyük olacak... 118 milyon gibi bir miktar
harcanıp çağdaş bir cezaevi yapılıyor ama
sonuca bakıyorsunuz bir hiç. Bu çalışanların
hakları, güvenlikleri ile ilgili hükümet gerekli
tedbirleri almazsa sıkıntılar çok daha büyük
olacaktır.”
“İNSANLARIMIZ ARTIK SADECE
BENZİN VE ELEKTRİK İÇİN
İŞLİYORLAR”
KTAMS Başkanı Bengihan, basın açıklamasında, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinerek, “Giderek yoksullaştığımız bir dönemde akaryakıta ve elektriğe
yapılan bu zamlar çok büyük bir insafsızlıktır.
İnsanlarımız artık sadece benzin ve elektrik
için işliyorlar” dedi.
Bengihan, akaryakıt fiyatlarını günlük belirlemek üzere dünkü Bakanlar Kurulu’ndan
tüzük geçirilmesini de eleştirdi ve “Brent
petrolün varil fiyatı yükseldiğinde benzinin
ve mazotun fiyatını artırdınız. Varil fiyat
103 dolara düştü, fiyatlarda bir indirime
gitme niyetiniz yok mu?” diye sordu.

Tabibler Birliği'nin toplantısında
konuşan Türkiye'den bir doktorun
konuşmasına müdahale edip ''Ülkenizdeki siyaseti buraya taşımayınız,
orada siyaset yapınız" diyen Tatar'ın
konuşmasına, CTP'li vekil Doğuş
Derya çok üzülmüş.
Özür dileriz, ama biz seçmedik
diye de yorum yapmayı ihmal etmemiş!
Tatar'ı kimler seçmiş bir de onları açıklasaydı ya Derya hanım.
Tatar'ı kimler seçti,
seçilmesi için kimler
gayret gösterdi onları tek tek açıklamalıydı.
Bir özürle bu işi geçiştirme olmaz,
bağlı bulunduğu parti adına mı özür
diledi yoksa kendi adına mı konuşarak biz seçmedik mi demek istedi,
açıklaması lazım!
Kendi adına ben seçmedim derse
inandırıcılığı var, ama partisi için
konuşuyorsa doğruyu söylemiyor
demektir.
Partisinin başkanı daha seçim startı
verilmeden, Akıncı için süs bitkisi
benzetmesi yaptığını unuttuğunu
sanmam.
Seçimlerden sonra, taşıma nüfusun
yoğunluğu olduğu yerlerdeki sonuçlar için, yine parti başkanı Tufan
Erhürman'ın bu bölgeler için yapılan
eleştirileri ''Irkçılık yapıyorsunuz''
diye cevapladığını yine unutmuş
olamaz.
Sayın Doğuş Derya, partisinin başkanının seçimlerden yine hemen
sonra ''Kıbrıs'ta yaşayan herkes Kıbrıs Türk halkıdır'' dediğini de unuttuğunu sanmam.
Peki o zaman Doğuş Derya'nın
söylediği biz seçmedik sözü geçerli
olamaz değil mi?
Tekrar edeyim, siz seçmiş olamıyabilirsiniz Derya hanım, ama Tatar'ın seçilmesinde mensubu olduğunuz siyasi partinin yani CTP'nin
ve onun genel başkanının çok katkıları olduğunu unutuyorsunuz!
Taşıma nüfus, işgal, sömürge, rehinelik, mensubu olduğunuz partinin
lugatında mevcut olsaydı, sizin ve
partinizin veyahut sempatizanlarınızın Tatar'ın seçilmesinde katkısının
olmadığına inanırdık.
Biz seçmedik deyip partinizin günahlarından arınacağını sanmayın.
Eğer Tabibler Birliği'nin toplantısında TCli doktorun Tatar tarafından eleştirilmesinden rahatsızlık duyup, biz seçmedik diyerek konuşma
yerine, dün BMBP ile TC Elçiliğinin
önüne gidip başımıza böyle birinin
seçtirilmesini protesto eder, biz değil,
TC'li yetkililer ve sizler seçtirdiniz
diye haykıraydınız inandırıcı olurdunuz Derya Hanım!
BMBP'nin veya bir başka örgüt
veya kuruluşun, elçilik önündeki
gösteriye CTP ve sizler katılmadığınız, işgal, sömürü, rehinelik sözlerini lugatınıza eklemediğiniz, TC
Elçiliğine sadece emir ve talimatlar
almağa gittiğiniz sürece Tatar'ı siz
seçmiş, yahut da Tatar'ın seçilmesine
yardımcı olmuşsunuz demektir.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...
ALINTI

BİZİM DUVAR

ARŞİV

ŞARAP
GİRMEYEN EVE
DOKTOR
GİRER
KISACA...

KOMİK

Tufan Erhürman, Doğuş Derya, Asım
Akansoy, yani CTP’liler diyor ki, UBP
müdahaleyi çağırıyormuş… Bu yüzden
Ankara müdahale ediyormuş! Hırsızın
hiç suçu yokmuş, hep ev sahibiymiş
suçlu. Berberoğlu’na silah çekildiğinde
suçlu Berberoğlu’ydu demek ki…
1981’de Özker Özgür’e CTP’nin
hükümete giremeyeceğini söylediğinde
Ankara, müdahaleyi Özgür çağırmıştı!
Kendi tarihini bile unutanlar komik
duruma düşerler…

“O etkileyici kadın yakında yollara revan
olacak, Milano'dan St. Petersburg'a doğru”

Bizim Mandra
14 Mart Tıp Bayramı
töreninde Tayyıp Erdoğan'ın
doktorlara tavrını ve sağlık
sistemini eleştiren konuk
Türkiye Tabipler Birliği
temsilcisi Doç. Dr. Ali İhsan
Ökten'e Tatar'ın "Burası
KKTC'dir, biz buraya senin
ülkenin sorunlarını dinlemeye
gelmedik" diyerek hakaretler
yağdırması, halk arasında
büyük öfke ve infial yaratır.
Vatandaşlar "Dünyada ayıp
denen birşey var, haberin
yok mu Ers?" derken,
sokaktaki adam "Galiba
anasından bubasından hiç
terbiye görmedi" diye kendi
kendine söylenir...

DİP NOT
ABD merkezli
Amazon Yayınevi,
Ukraynalı neo-nazi
Azov Taburu'nun
amblemlerini taşıyan
tişörtleri satışa çıkardı.

Tüylü şapkası, omuzlarını açıkta bırakan
giysisi, gözlerinizin içine doğrudan, görüyormuş gibi bakışıyla pek etkileyici olan
kadın henüz bilmiyor ama yakında bir kasanın
içine hapsedilerek, yollara revan olacak, Milano'daki Palazzo Reale'den St. Petersburg'a
doğru…
Avrupa ile Rusya arasında patlak veren soğuk savaşın bir ayağı da sanat oldu. Olay
adeta rehine değiş tokuşuna döndü. Kültürler
arası diyaloğun askıya alınmasının en tarihi
süreci yaşanıyor.
Avrupa'daki sanat eserlerinin geri çağrılma
süreci St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin
Müdürü Mikhail Piotrovsky imzalı "tebligat"
ile başladı. Rusya eserlerin ait olduğu meşru
müzelerine geri gönderilmesini emrediyor.
Roma, Milano, Paris, Amsterdam ve daha
birçok Avrupa kentindeki sergiler bitmeden
eserler elçi olma niteliğinden koparılıp görülme
olanağından yoksun bırakılıyorlar.
Paris'te sergilenen Morokov koleksiyonu
2 Nisan'da bitecekti ama kapılarını kapatıyor.
Manet, Monet, Pissarro, Loutrec, Renoir önümüzdeki günlerde yola çıkıyor. Milano'dan
Tiziano, Picasso yollara koyulacak eserler
arasında.
Odessa'da İsa'nın heykeli sığınağa indirilirken
Belarus ve Ukrayna'daki Rus sanat eserleri
ne olacak kimbilir. Sanatta sınır olmadığını
anlatmaya çalışmak fazla mı naif kaçıyor?
Hitler dahil birçok katil iç dünyasına çekildiğinde sanatın yüce değerlerine sığınır,
odaya kapanıp Mahler dinler… Bu savaşta
sözde kültürlerarası diyalog oyununa devam
edilmedi.
1980'lerin ortasıydı. Almanya Cumhurbaş-

VİRGÜL

ANKARA MUHALEFETİ

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı
Gardiyanoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nda liberal
politikalar talep etti! Ankara’nın dayatmalarını
talep etti… ‘‘14 Mart bayram değil hesap
verme günü’’ derken Ankara adına hesap sordu!
‘‘Devlet artık eczacılık yapmayı bırakmalı sadece
yatılı hastalar için ilaç alımı yapmalı. 1984 yılından
beri Genel Sağlık Sigortası’na geçilememektedir’’
dedi. TC bundan iki sene önce Sucuoğlu’na
Çalışma Bakanı iken imzalattı GSS’yi! Yakında
geçer merak etmeyin… Muhalefet bile Ankara
muhalefeti! Ankara’nın isteklerini dillendiriyorlar…

İŞGAL
REJİMİ
DENİYOR
ONA!

‘‘Ülke
tuhaf ilişkiler
sarmalında
sürükleniyor…’’
Erkut Şahali
(CTP)

kanı Weizsacker, büyük bir davet vermişti
Charlottenburg Sarayı'nda. Çok gösterişli bir
geceydi. Biz Türkiye'den üç gazeteci gitmiştik.
Milliyet'ten ben, Cumhuriyet'ten Okay Gönensin, bir de Tercüman'dan bir arkadaş.
Almanya Dış İşleri Bakanlığı, Berlin Filarmoni'nin konserine bilet vermişti. Şef Herbert von Karajan'dı.
İlerleyen yaşına rağmen hâlâ karizmatik
ve çok yakışıklı olan von Karajan çok etkileyici
idi. Bir ara alkış için ayağa kalkan komşu
koltuktaki Alman'a bilgiçlik taslamak için
"Naziliği unutuldu galiba" gibi bir laf attım.
O da dönüp "Elini sıkmıyoruz, alkışlıyoruz
sadece" dedi.
İyi cevaptı, hiç unutmadım.
Herbert von Karajan 20. yüzyılın en önemli
müzik otoritelerinden biriydi. 34 yıl Berlin
Filarmoni Orkestrası'nı yönetmişti. 19331945 yılları arasında Nazi Partisi'ne üye olmuştu. Karajan bir Müttefik Mahkemesi'nce
aklandı ama insanların gözünde aklanması
uzun sürdü. 1955'te ABD'de çıktığı ilk konserde
acayip yuhalandı… Sonra ne mi oldu? Hiiiç,
Viyana'da, Salzburg'da, Milano La Scala'da,
Londra, Paris, New York Senfoni Orkestralarında parlak kariyerine devam etti.
Valery Gergiev'i Münih Filarmoni'de istemeyen Almanlar, Nazi Partisi üyesi bir şeften
vazgeçmeyi düşünmemişlerdi bile.
Londra Royal Opera House'un Rus baş
balerininin oturumu iptal edildi.
Avrupa'nın belli başlı şehirlerindeki içinden
"Rus" geçen tüm sergi ve kitap etkinlikleri
de durduruldu.
(Bu yazı Ayça Atikoğlu’nun t24’te yayımlanan “Sanatın soğuk savaşı başladı”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 16 Ağustos 2021
Kaçak olup olmadığı ve kalitesi
belirlenemeyen 2 bin 400 tonluk akaryakıtı
Türkiye’de İskenderun Petrol
Rafinerisi’nden ülkemize taşıyan tankerler
Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaştı…
Akaryakıtın boşaltılması için sıra bekleyen
tankerler Teknecik’te trafiği aksattı…

Gözden kaçmayanlar...
KOMŞUSUNUN EVİNİ YAKAN
Türkiye’nin ateş taşıdığı Suriye
savaşının 11’inci yılında Hatay
belediye başkanı Suriyeli
mültecilerden şikayet etti… 1 milyon
670 bin nüfusta gayri resmi olarak
800 bin kişi olduğunu söyledi.
Azmış! Kıbrıs’taki durum
düşünülünce… Çok az! Hatay
Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘‘Türk
vatandaşları 12 yıl geçmeden
KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli
niye hemen vatandaş oluyor’’ diye
şikayet etti! 12 yıl değil o, 5 yıldır!
Hatay elden gidiyor derken bile
Kıbrıs’ı ilhak etmek akıllarında
duruyor…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Başbakan Faiz
Sucuoğlu’nu bu topluma bir
haftadır yaşattıklarından
dolayı esefle kınıyorum…’’
Fazilet Özdenefe (CTP)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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YAŞLILAR VE
HASSAS GRUPLAR
İÇİN 4’ÜNCÜ DOZ AŞI
TAVSİYESİ

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Güney Kıbrıs’taki Ulusal Aşı Danışma
Komitesi’nin yaşlı, hassas gruplara ve
sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı
yapılması tavsiyesinde bulunduğu
belirtildi.
Haravgi gazetesi, 4’üncü doz aşının, 70
yaş üzeri olanlara, yaşlarından bağımsız
olarak huzurevlerinde ve diğer kapalı
yerlerde çalışan sağlık çalışanlarına ve
hassas gruplara mensup kişilere
yapılmasının tavsiye edildiğini yazdı.
Gazete haberinde, Aşı Danışma
Komitesi’nin, mRNA aşısıyla 12 yaş
üstü kişilerin de 3’üncü doz aşı
yaptırması tavsiyesinde bulunduğunu
belirtti.
Habere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Danışma Komitesi, dün Sağlık Bakanı
Mihalis Hacıpantelas ile toplantı
gerçekleştirdi.
Toplantıda, “test to stay”
uygulamasının, ana okul ve okul
öncesine genişletilmesine de karar
verildi.

TATAR DEDİYSE
NORMAL...

Aya bakarak günün güzel geçeceğine
karar verdim.
Çok hoştu ay.
Sarıydı, büyüktü, güzeldi.
Hani eve koşup, fotoğraf makinesini
alıp, tripota koyup çekecektim.
Da zamanım yoktu...
Anı o an yaşarsan an güzelleşir, kalıcılaşır.
Anında müdahale budur.
Anında işi bitirmek.
Zamana oynarsan zamanın yetmez gülüm.
Bugün düne takıldım.
Bir de petrol fiyatlarına.
Petrol pahalı, hıyar 40,
domates 30 TL.
Böyle saçma sapan günlerden geçerken...
Maaşların fiyatlara yetmediği zamanlarda durup bakınırken.
Bir çıkış aramak gelir içimden.
Düşünürüm.
Acaba Tanzanya’ya gitsem oradaki yaşam nasıldır?
Düşününce böyle iyi oluyor.
Mesela Tanzanya’nın başında Tatar yok.
Bu güzel.
Başka ülkelere yalakalık yapan cumhurbaşkanı istemiyorum.
İstemek değil düşünemiyorum bile.
Burası tuhaf bir yer olmuş.
Nasıl bu duruma düştüğümüzü düşüne
düşüne düşüncelerimde tıkandım.
Hani, beni siz seçtirdiniz, minnetim
bundandır, diye yapıyor desem, değil
çünkü o seçimden önce de böyleydi.
Şaşırmamalı.
Bunu hayra yormak, kızmak, üzülmek...
Bunları geçtik.
Beş veya yedi duyumuz varsa bir de sekizinci duyu lazım ki sadece bunlarla ilgilensin.
Hiçbir açıklama Tatar’ın bu davranış
türünü izah edemez çünkü.
Sen seçilmiş cumhurbaşkanı olacaksın.
Demkorasi var, dediğin yerde misafirlerinin konuşmasını protesto edip bir de
müdahle edeceksin.
Şaşırdık mı?
Şaşırmamalıyız.
Normal.
Görünen köyün minareleri zaten çoktan
ortadaydı.
Bizim derdimiz böyle küçük meseleler
olmamalı.
Bunlar ufak iş.
Tatar’dan ne beklerin?
Hiç...
Ona bakıp sadece vay be, bunu da mı
söylemiş, bile demeyip geçeceksin.
Yoksa başka türlü ayın rengini fark edemezsin.
Güzelliğini dünyanın anlayamazsın.
Dünkü olunları okuyunca dedim ki...
Her gün Türkiye’nin herhangi bir şehrinde Kıbrıs’ın sorunlarını anlatan Tatar...
Türkiye’den davetle gelmiş Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Türkiye ile
ilgili sorunlardan da bahsettiği konuşmasına
müdahale ederek Türkiye’nin bu konularını
burada konuşamazsınız, kendi meselenizi
orada konuşun” dedi.
Tatar söylemiş...
Ona neden kızayım?
Kızmak için önem verdiğinden çıkacak
yanlış bir cümleye bak.
Tatar demiş, yapmışsa, geç.
Normaldir.

ANASTASİADİS,
PURNARA’DAKİ
MÜLTECİ KAMPINI
ZİYARET ETTİ

Ülke genelinde devam eden fırtınalı hava nedeniyle Dikmen’de elektrik hatları
koparken, bazı evlerin su depoları uçtu, ağaçlar devrildi. Dikem Belediyesi'nin ve
Kıb-Tek’in bölgede sorunları giderme çalışmaları sürüyor.

Mağusa ve Güzelyurt’ta yangın
Mağusa ve Güzelyurt’ta meydana gelen
yangınlarda can kaybı ve yaralanma
meydana gelmezken maddi hasar yaşandı.
Yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Gazimağusa’da, 14.03.2022 tarihinde,
saat 05:30 sıralarında, Tuzla köyünde
Eşref Salih Sokak üzerinde bulunan
Mehmet Özaydın’a ait köpek barınağındaki ampülün yere düşerek bez parçalarının alevlenmesi sonucu bir yangın
meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri
tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; barınağın çatısı ve barınak içerisinde muhafaza edilen 10 adet kamış
hasır, 1 adet köpek kulübesi, elektrik
prizi ve 5 metre uzunluğunda elektrik
kablosu ve ayrıca, yangının Hasan Dörter’e ait ikametgahın yardımcı evine sirayet etmesinden dolayı yardımcı evin

çatısı, 5 adet ahşap kalas ve 3 adet
lambiri yanarak zarar gördü.
Yangında mahsur kalan İsmet Kali,
itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı
Güzelyurt’ta, Akçay köyünde
15.03.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Naci Talat caddesi üzerinde bulunan
Ali Kali’ye ait ikametgahtaki odun sobasının aşırı ısınarak yanında bulunan
koltuğun alevlenmesi sonucu bir yangın
meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri
tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; oturma odası ve içerisindeki eşyalar
tamamen, misafir ile mutfak odaları ve
içerisindeki eşyalar ise kısmen yanarak
zarar gördü. Yangın sırasında ikametgahın
banyo odasında mahsur kalan ev sakini
İsmet Kali, İtfaiye ve Polis ekiplerince
herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

NATO, 30 BİN ASKERLE NORVEÇ'TE TATBİKAT YAPIYOR
NATO: "AVRUPA GÜVENLİK VE
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ TÜM
ÜLKELERDEN GÖZLEMCİLER
SOĞUK MUKABELE
TATBİKATINA DAVET
EDİLMİŞTİR ANCAK RUSYA
DAVETİ REDDETMİŞTİR"
NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce
uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te
tatbikat düzenliyor.
Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk
Mukabele 2022" (Cold Response 2022)
tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra
ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan
askerler katılıyor.
Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220
uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava
koşulları ve zorlu arazide eğitimler ya-

pıyor.
Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete
geçirildiği" senaryo uygulanıyor.
NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun
süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı
vurgulandı.
NATO müttefiklerinin tatbikatlarda
şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet
edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir.
Norveç gözlemciler için kayıtları 23
Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in dün “Kokkinotrimithia”
köyü yakınlarında bulunan ve son
dönemde içerdiği zorlu koşullarla
gündeme gelen “Purnara” mülteci
kampını ziyaret ettiği, ziyaret
sonrasında ise kamptan reşit olmayan
çocuklar da dahil bir grup mültecinin
başka yerlere taşınması yönünde karar
çıktığı bildirildi.
Haravgi ve Güney Kıbrıs’ta yayımlanan
diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a
sığının kaçak mültecilerin barındığı ve
kötü koşulları sebebiyle son dönmede
birçok kez Rum basının gündemine
gelen “Purnara” mülteci kampını dün
ziyaret ettiğini yazdı.
Haravgi, kampa kalabalık bir heyetle
“şov yaparcasına” giden
Anastasiadis’in, kampı çevreleyen
tellerin ardından, tellerin diğer
tarafındaki mültecileri gözlemlediğini ve
kamp hakkındaki şikayetleri dinlediğini
belirtirken, yaptığı açıklamada ise
İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in “iyi iş
çıkardığını” söylediğini aktardı.
Haberde, kamp ziyareti sırasında Nuris’i
savunan Anastasiadis’in ziyaret
sonrasında yetkililerle bu konuda bir
toplantıda bir araya geldiği, toplantı
sonrasında ise “işini iyi yapan Nuris’e
rağmen yeni önlemler açıkladığını”
belirtildi.
Habere göre Nuris, dünkü toplantı
sonrasında yaptığı açıklamada, Purnara
kampında kalan ve reşit olmayan
kişilerin “Menoyia” bölgesindeki
“Limnes” kampına gönderileceklerini,
150’ye yakın mültecinin ise önümüzdeki
günlerde başka bir yere
yerleştirileceklerini ifade etti.

AP MİLLETVEKİLİNDEN
GÜNEY KIBRIS’A:
“EKONOMİNİZİ KARANLIK
İŞLER ÜZERİNE
KURAMAZSINIZ”
Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP)
milletvekili Sophie in’t Veld’in, “altın
pasaportlar” konusunda Güney Kıbrıs’a
hitaben “ekonominizi karanlık işler
üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez”
ifadelerini kullandığı haber verildi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere
göre, kısa süren önce Avrupa
Parlamentosu’nda onaylanan ve Avrupa
Komisyonu’nu “altın pasaportların
yasaklanması ve altın vizeler
konusunda katı düzenlemelerin kabul
edilmesi için öneri sunmaya çağıran”
raporun raportörü olan Sophie in’t Veld,
açıklamasında kısaca şu ifadeleri
kullandı:
“Kıbrıs ve Malta gibi ülkeler için, altın
pasaportlarla ilgili programın, ulusal
bütçelerinin büyük bir parçasını teşkil
ettiğini anlıyorum. Ancak ekonominizi
karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu
uzun sürmez. Dolayısıyla Kıbrıs
hükümeti ve diğer hükümetlerin, bu
çağrıya dikkat etmesini ve en
nihayetinde askıya alınan bu programa
son vermelerini umuyorum.”
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

66 MİLYONUN İÇİNDE
TABİPLER YOK MU?

Önce soralım, davetli misafire nasıl davranılır?
KKTC Cumhurreisliği, ‘Resmi Facebook Sayfası’ ilgi çeken bir paylaşımda bulundu 14 Mart
Pazartesi günü…
O paylaşımdan bir özet:
-{(…) Ersin Tatar’dan, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı hedef alan konuşmalara sert tepki
(…) Tatar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı
etkinliğine katıldı. Etkinlikteki
konuşmacılardan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç.
Dr. Ali İhsan Ökten’in, Türkiye’de yaşandığını
iddia ettiği doktor sorunlarını dile getirdiği ve
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı cümlelerine sert
tepki gösteren Tatar, Türkiye’nin sağlık konularının KKTC’deki tıp bayramı etkinliğinde
dile getirilmesini kınayarak günün anlam ve
öneminin dışına çıkılmasını eleştirdi.
“Doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaptığı
fedakârlıklar asla unutulmayacak”
(…)}
***
Özeti okudunuz değil mi?
Konuyla ilgili yorumu, artık sizler yapacaksınız değerli okurlarım…
Lefkoşa’da özel bir salonda yapılan Tıp
Bayramı etkinliğinde yaşanan olayın videosunu
paylaşanlar oldu…
Etkinlikteki bazı hekimler, Cumhurreisi E.
Tatar’ın “davranışını” onaylamadıklarını sözle
ve alkışla protesto ettiler!
Türkiye’deki Türk Tabipler Birliği’ni temsilen, davetli misafir Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in,
kürsüdeki konuşmasını sürdürmesini -söylediklerinde haklı olduğunu- ısrarla belirttiler…
Böylelikle, tarihe geçecek “enteresan” bir
olay yaşandı KKTC’de…
Davetli misafire saygısızlık ederek.
***
Gerçeklerin daha kolay anlaşılması adına,
Türkiye’deki bazı verileri paylaşalım:
Türkiye’de milyonlarca insan açlık sınırının
altında, “almakta oldukları bir maaşla, ‘yaşamaya’ çalışıyorlar!”
2 Temmuz 2021 tarihli açıklamasında, Türkiye’deki Tüketici Hakları Derneği (THD):
“Türkiye’de 16 milyon aç, 50 milyon da
yoksul insan yaşıyor.
Türkiye nüfusunun yarısından fazlası açlık
ve yoksulluğa mahkûm yaşıyor,” diyerek,
THD Genel Başkanı Turhan Çakar imzasıyla,
yapılan araştırma kamuoyuyla paylaşılmıştı…
O araştırmada, Türkiye’nin nüfusu 83,8 milyon dolayında kabul edilirken…
2021 Haziran ayına ilişkin, 4 kişilik bir hanenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk
sınırı ise 9 bin 332 TL olarak hesap edildiği
belirtilmişti…
Aradan geçen 9 aylık süredeki hayat pahalılığını hesaba katmasak dâhi, söylenenlere bakılırsa bu yıl Türkiye, hâlâ 8 bin TL brüt maaş
alarak çalışmak zorunda olan hekimler var,
diyorlar…
Yıllarca okuyup, çeşitli zorluklara göğüs gererek hekim olan bir bireyin, zor ve riskli
çalışma koşullarını hesaba katmasak bile, maaş
olarak hakkı, günümüz Türkiye’sinde ya da
KKTC’de kaç TL olursa o hekim, insan onuruna yakışır, aldığı eğitime/unvana uygun bir
maaş olur?
Bu miktarı kestirebilmek için allame-i cihan
olmaya gerek yoktur!
Bir ev, bir aile geçindirmenin asgari şartlarını
herkes biliyor…
83,8 milyonluk Türkiye’nin 66 milyonu feci
durumdadır!
Ne yani, söylenenler yalan mı?
O 66 milyonun içinde, tabipler -hekimleryok mu? Gene gonuşuşuruk buraşda.

OMBUDSMANLIĞA İLKAN VAROL’UN
ATANMASI TEKLİFİ KOMİTEDE ONAYLANDI
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi
İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yüksek Yönetim
Denetçisi (Ombudsman) görevine İlkan
Varol’un atanması teklifini oy birliğiyle
onayladı.
Emine Dizdarlı’nın görev süresinin
dolmasının ardından bir süredir boş bulunan Ombudsman makamına, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da onaylanması halinde İlkan Varol atanacak.
Varol halen Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi
İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk
başkanlığında bugün saat 12.00’de toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre Komite,
gündeminde bulunan “YÖDAK Üyeliği
İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirmesi” ve “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) Olarak Atanması Hususundaki Teklifi” konularını görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, YÖDAK üyeliği için yapılan başvuruları görüşerek adayların yasada aranan
niteliklere sahip olduklarını oy birliğiyle
onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.
Komite daha sonra, Cumhurbaşkanı

Ersin Tatar’ın İlkan Varol’un Yüksek
Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak
atanması teklifini ele aldı ve Varol’un
yasada aranan niteliklere haiz olduğunu
tespit ederek teklifi oy birliğiyle onayladı;
Meclis Genel Kurulu gündemine sundu.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler
ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına,
CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili
Ongun Talat, UBP Milletvekili Sadık
Gardiyanoğlu, UBP Milletvekili Fırtına
Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı
katıldı.

açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi
bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin
tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.
YAVORİV ÜSSÜNE SALDIRI
Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın batısında yer alan Yavoriv askeri eğitim
merkezini seyir füzeleri ile hedef aldığını
belirten yetkili, yaklaşık 24 füzenin fırlatıldığını ve en az 7 binanın isabet
aldığını bildirdi.
Yetkili, bu saldırıda ölü ve yaralı
sayısını teyit edemeyeceğini ifade ederek
“Şunu not etmek istiyorum; bizim değerlendirmemize göre bu füzelerin tamamı
uzun menzilli bombardıman uçaklarından
Rusya hava sahası içinden fırlatıldı, Ukrayna hava sahasından değil. Yine ifade
ediyorum; bu saldırı, uçuşa yasak bölge
fikrini savunanlar için Ukrayna içerisinde
uçuşa yasak bölge ilan etmenin bu tür
saldırılara karşı hiçbir etkisi olmayacağına
dair bir örnektir.” diye konuştu.
Yavoriv askeri eğitim merkezinde
ABD hükümetinin herhangi bir kurumuna bağlı kimsenin bulunmadığını
vurgulayan yetkili, ABD vatandaşı herhangi birinin orada olup olmadığını ise
bilmediğini ve bu üssün batıdan gelen
askeri yardımların gittiği yer olmadığını
söyledi.

İSPANYA BAŞBAKANI, AB ENERJİ POLİTİKASINDA
REFORM İÇİN 8 ÜLKE BAŞBAKANIYLA GÖRÜŞECEK
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte elektrik,
doğal gaz ve akaryakıtta artan fiyatlar karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) enerji politikasında reform yapılması düşüncesiyle
8 ülke başbakanıyla görüşme gerçekleştirecek.
Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, İspanya'nın AB'nin enerji politikasında değişim önerisine destek bulmak için Sanchez'in 8 ülkenin başbakanını kapsayacak
ikna turuna yarın başlayacağını duyurdu.
Sanchez'in yarın Madrid'de Hırvatistan
Başbakanı ile görüştükten sonra sırasıyla
Slovakya, Romanya, İtalya, Almanya ve

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna,
Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10
Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a
kadar iptal ettiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından
yapılan bilgilendirmede, şunlar
kaydedildi:
"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar
Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi
çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar
Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal
edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi
acentenizden, web sitemizden ya da 0
850 333 0 849 numaralı çağrı
merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

ÖLÜM SEBEBİNİN TESPİTİ
İÇİN KAN VE DOKU
ÖRNEKLERİ ALINDI

PENTAGON: ÇİN, RUSYA’YA SİLAH DESTEĞİ
VERİRSE BUNUN SONUÇLARI OLACAK
ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Çin’in Rusya’ya askeri
malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.
Pentagon’da bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili,
Rusya’nın operasyonlarının büyük ölçüde
yavaşladığını belirtti.
Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların
hatırlatılması üzerine yetkili, “Bu konuda
haberler gördük ve size sadece bu konuyu
çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin
de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya’yı
malzeme bakımından desteklerse bunun
Çin için sonuçları olacak.” dedi.
Çin’in daha önce Batı'yı suçlayarak
üstü kapalı bir şekilde Rusya’nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili,
askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini
ancak bu durum da dahil Çin’in savaşla
ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için
askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı

THY'DEN SEFER
İPTALLERİ AÇIKLAMASI…

İrlanda'ya gideceği, İtalya'da iken Yunanistan ve Portekiz başbakanlarıyla da toplantı yapacağı bildirildi.
AB'nin mevcut enerji fiyatları krizine
çözüm bulması gerektiğini vurgulayan
Rodriguez, "Enerji fiyatlarının sonuçlarını
en aza indirmek için gaz fiyatlarını elektrik
fiyatlarından ayrıştırmayı, yenilenebilir
enerji stratejisini mümkün olduğunca hızlandırmayı ve İspanya'daki uluslararası
gaz bağlantılarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Sanchez, İspanya'nın önerilerine
gerekli desteği bulması halinde 24-25
Mart'ta yapılacak AB Zirvesi'nde konuyu
ana gündeme taşımayı planlıyor.

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde,
önceki gün denizde ölü bulunan Mina
Modaresi Oloomi’nin (K-33) yapılan
otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için
kan ve doku örnekleri alındı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye
göre, Oloomi’nin ölüm sebebi yapılacak
tetkiklerin ardından belli olacak.

BIONTECH'İN
KURUCULARI ŞAHİN VE
TÜRECİ ALMANYA’NIN
BÜYÜK BİLİM ÖDÜLÜNÜ
ALDI

Kovid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli
bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar asıllı bilim
insanı Prof. Dr. Katalin Kariko,
Almanya’da tıp dünyasının en önemli
ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich
ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü"
aldı.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in
kurucu ortakları Türeci ve Şahin ile
şirketin Başkan Yardımcısı Kariko'ya
Frankfurt’taki St. Pauls Kilisesi’nde
düzenlenen törende 120 bin avro
değerindeki "Paul Ehrlich ve Ludwig
Darmstaedter 2022 ödülü" verildi.
Paul-Ehrlich Vakfı Başkanı Thomas
Boehm, törende yaptığı konuşmada,
Türeci, Şahin ve Kariko’nun hastalıkları
önleyici ve tedavi edici amaçlar için
mesajcı RNA'yı (mRNA)
geliştirmelerinden dolayı
ödüllendirildiklerini belirterek, üç bilim
insanın bu çalışmalarının Kovid-19’a
karşı etkili bir aşı ile sonuçlandığını ifade
etti.
Cambrige Üniversitesinden John Walker
de BioNTech şirketindeki bilim
insanlarının Kovid-19’a karşı hızlı bir
şekilde geliştirdikleri aşı ile dünya
çapında sayısız insanın yararlandığına
işaret etti.
BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) Şahin,
törende yaptığı konuşmada, ödülü bilim
dünyası adına aldığını dile getirerek, onur
duyduklarını vurguladı.
Şahin, mRNA teknolojisiyle Kovid-19
salgınında milyonlarca hayatın
kurtarıldığını belirterek, bu teknolojinin
kanser dahil birçok hastalığa çare olması
için çalıştıklarını söyledi.

İNGİLTERE, RUSYA'YA
LÜKS TÜKETİM
ÜRÜNLERİNİN İHRACATINI
YASAKLADI

İngiliz hükümeti, Rusya’ya yüksek kaliteli
lüks tüketim ürünlerinin ihracatını
yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat
kalemlerine ise ek gümrük vergisinin
getirilmesine karar verildiğini bildirdi.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada,
Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim
ürünlerinin ihracatının yasaklanmasına
karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, son yaptırımların son adımı
olarak artık Rusya ile ticarette yüzlerce
üründe Dünya Ticaret Örgütü
kapsamında uygulanan Milletlerarası
Hukuk Açısından En Çok Gözetilen Ulus
Kaydı esasının gözetilmeyeceği
kaydedildi.
Hükümetin açıklamasında, Rusya’dan
içerisinde votka, çelik, gübre, çimento,
tahıl ve kürk ürünlerinin bulunduğu
yüzlerce ürünün ithalatında mevcut
vergilere ilaveten yüzde 35 ek vergi
uygulanmasına karar verildiği ifade
edildi.
Açıklamada İngiltere’nin Rusya’dan
ithalatında ek vergi uygulamasına karar
verilen kalemler arasında, alüminyum,
meşrubat ürünleri, cam ürünleri, yağ,
kağıt, makina, sanat eserlerine ve antika
parçalarına da yer verildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kedere veremem pas
Kesinlikle tutmam yas
Ülkeyi merak etme
"Aynı hamam, aynı tas"

Özdeyişler

Tadımlık

"Denedikten sonra dost
edindiklerini bağrına bas, ama her
ilk tanıştığınla hemen el sıkışıp
dost olma."
Shakespeare

Yüreğin daralsa da her şarkıda
söner gecenin yangını büyür ümit
hasretindir bu doğurgan deniz
yoksa şaşırmazdı yolunu hiçbir afrodit
Hakkı Yücel

Kitap Dünyası
KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

ALEVİLER, “YOL KARDEŞLİĞİ” PROJESİ
İLE KKTC’DE BİR ARAYA GELİYOR

AHMET SANVER’İN 16’NCI
KİTABI YAYIMLANDI
İş insanı Ahmet Sanver’in Kıbrıs tarihini,
kültürünü, örf ve adetlerini konu alan, 16’ncı
kitabı “Bitmeyen Hatıralar” yayımlandı.
Yazdıklarının ve yazacaklarının, kurgu ve
hayallerden değil, yaşanmış olaylardan
oluştuğunu kaydeden Sanver, “Bu öykülerde
her yaştan insanın kendinden bir şeyler
bulacağına inanıyorum” dedi.

DEVRİM TAYANÇ
MALYALIZADE SANAT
ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİNİN
SERGİSİ 21 MART’TA
AKM’DE
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi
öğrencilerinin eserleri, 21 Mart’ta Lefkoşa
Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak sergide
sergilenecek. Sergi açılışı, saat 18.00’de
yapılacak. Atölye öğrencilerinin sergisi 29
Mart’a kadar gezilebilecek.

HOLLANDA'DA TÜM KOVİD19 KISITLAMALARI
KALDIRILIYOR
Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers,
Kovid-19’un artık büyük bir tehdit
oluşturmadığını ve kalan tüm virüs
önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.
Kuipers, düzenlediği basın toplantısında,
Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olmasına
rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el
yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin
geçerli olacağını söyledi.
Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların
tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers,
seyahat edenler için de kuralların
değişeceğini açıkladı.

DÜN

KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Fransa
Metz Alevi Kültür Merkezi, “Yol Kardeşliği”
projesi kapsamında, KKTC’de düzenleyecekleri bir dizi etkinlikle bir araya gelecek.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
(AABK) tarafından yapılan açıklamada,
proje kapsamında, Lefkoşa Alevi Kültür
Merkezi Cihangir Cemevi'nde cuma günü
saat 19.30’da Birlik Cemi, cumartesi günü
saat 19.30’da ise müzikal dinleti gerçekleştirilecek.
Etkinliklere tüm Alevilerin davet edildiği
açıklamada, ikinci aşamaya gelen “Yol Kardeşliği” projesiyle, “diyaloğu, dayanışmayı,

paylaşmayı diri tutarak, yolu sürdürmenin
hedeflendiği” kaydedilerek, projede yer
almak isteyen kurumlara başvuru çağrısında
bulunuldu.
Açıklamada, projenin, her türlü asimilasyona karşı; Alevilik inançsal hizmetleri olan
erkânları, ritüelleri ve sosyal, kültürel çalışmaları kapsayan, özellikle inancın temel taşı
olan musahiplik (kardeşlik) bağını yeniden
canlandırıp, yaygınlaştıracağı belirtildi.
Açıklamada, 05391181810 numaraları telefondan projenin Kıbrıs ofisinden bilgi alınabileceği kaydedildi.

AB, UKRAYNALI SIĞINMACILARIN GRİVNALARINI
DÖNÜŞTÜRECEK SİSTEM HAZIRLIĞINDA
Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı sığınmacıların
yanlarında getirdikleri grivnaları avroya çevirmelerini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışma yapıyor.
AB üyesi ülkelerin maliye bakanları Brüksel'de Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında bir araya geldi.
Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan
AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı
Bruno Le Maire, "Rusya’ya yönelik yaptırımlar
konusunda bütün seçenekler masada duruyor."
ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarını yükselttiğini anımsatan Le Maire, "Savaş, özellikle
gaz, petrol ve bazı gıda ürünlerinde şiddetli
bir artışa yol açıyor." diye konuştu.
Le Maire, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına
karşı ortak bir ekonomi stratejisi belirlemek
gerektiğini ifade etti.
AB Komisyonu'nun Ukrayna parası grivnanın
Avrupa bankalarında konvertibilitesi üzerinde
çalıştığını anlatan Le Maire, maliye bakanlarının
bu çalışmayı desteklediklerini vurguladı.
Ukraynalı sığınmacıların çoğunlukla çocuklarıyla gelen kadınlar olduğunu ve yanlarında grivna getirdiklerini belirten Le Maire,
"Ukraynalılar, yanlarında getirdikleri grivnaları
avroya çeviremiyor. Bu sorunu hızla çözüme

kavuşturmak için AB Komisyonu ve Avrupa
Merkez Bankası (ECB) ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis
Dombrovskis de, Ukraynalı mültecilerin paralarının avroya dönüştürülebilmesiyle ilgili,
"Bu konuda hızla ilerleme sağlayacağımızı
umuyorum." dedi.
Söz konusu grivnaların dönüşümü konusunu
detaylı biçimde değerlendirdiklerini belirten
Dombrovskis, "Bir çözüm bulacağız." derken
Dombrovskis, AB'nin Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketini kabul ettiğini anımsattı
ve Rus ekonomisinin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.
AB yaptırımları ve Rusya'nın misillemelerinin
AB ekonomisine maliyeti olduğuna işaret
eden Dombrovskis, enerji ve gıda fiyatlarının
yükseldiğini hatırlattı. Dombrovskis, bu aşamada savaşın ekonomik etkisini doğru biçimde
ölçmenin mümkün olmadığını ancak büyümenin ciddi biçimde etkileneceğinin altını
çizdi.
AB üyesi ülkelerle devamlı temas halinde
olduklarını anımsatan Dombrovskis "Şimdiye
kadar dört yaptırım paketi çıkardık. Daha
fazlası üzerinde çalışmaya hazırız." yorumunu
yaptı.

Satılık Arazi
Haspolat'ta üniversiteye yakın ana cadde üzerinde 3 evlek
1300 ayakkare arazi satılıktır.
Tel:0548 8660060

YUVA ARANIYOR
Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı
Apt. No:1 Aydemet Metehan Rush
Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı
03923301277
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok
Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu)
Küçük Kaymaklı
03922285515
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan
Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan
Sahası karşısı
0392 227 61 81
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1
1/A Kozan Döviz Yanı
03928151188
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur
Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
MAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi
Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh.
2.5 Mil Yolu No: 136/ B2
03923661994
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke
7278 565

Acil Telefon
Numaraları
Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya

ERBAY HOCA (RAMAN)

Şener İzmen
Onu ilk kez 70/71 döneminde o zamanki
adı, Lefkoşa Türk Yapı Sanat Enstitüsü'nde
tanımıştım. O ögretmen, ben talebeydim.
Farklı bölümlerde olduğumuz için bana
ders vermiyordu, fakat teneffüslerde etrafını çeviren öğrencilerden biri de bendim, bizlerle sohbet etmeyi seviyor, daha
çok futbol konuşuyorduk. İyi bir Galatasaray ve Gönyeli taraftarıydı ama asla
fanatik değildi...
Yıllar sonra yolumuz Gönyeli Spor
Kulübü'nde kesişti. O kulübü çalıştırıyor,
ben de özel bir şirkette pazarlamacılık
yaptığım için kendisine gıda ile ilgili
mal tedarik ediyordum. O kadar meraklıydı ki
kulübte her türlü etkinlik yapılıyordu.
Yemekleri bile kendi yapıyordu. Çok iyi
dost olmuştuk. İkramda bulunmadan beni
katiyen göndermezdi...
Türkiye'de yapılan önemli futbol karşılaşmaları öncesi kulüpte hazırlığını yapar, TV ekranı karşısına sandalyeleri
dizer maç saatini beklerdi...
Yine bir F.Bahçe/ G.saray maçı öncesi
sandalyeler dizilmiş, 70 seksen kişilik

bir topluluk maçı izlemeye başladık. Benimle beraber 3 kişi daha Fener taraftarı,
geriye kalanların büyük çoğunluğu ise
G.Saray'lıydı. Maçın ilk yarısını G.Saray,
3/0 önde bitirmiş salonda büyük bir coşku
ve 3 kişilik bir grubun bize sataşması
vardı. Fenerli arkadaşlar bunun üzerine
maçı yarıda bırakıp kulüpten ayrılmak
zorunda kaldılar bir tek ben kalmıştım...
Erbay Hoca bir taraftan servis yapıyor
diğer taraftan da maçı izliyordu...
2.yarıda Fener, arka arkaya attığı gollerle
beraberliği yakalayınca, ben de gayri ihtiyarı sevinç gösterisi yaptım. Bunun
üzerine sinirlenen o üç arkadaş, hışımla
üzerime doğru gelince Erbay Hoca birden
yanımızda bulundu.Onlara sinirli bir şekilde "Çok ayıp size. Sizin sevinme hakkınız var da onun yok mu? Çabuk kulübü
terkedin "...
O kişiler, öz be öz Gönyeli'li idiler ve
ne zaman kulübe mal götürmeye gitsem
oradaydılar...
Ve Erbay Hoca, işte böyle güzel bir
adamdı. Efendi, centilmen herşeyden
önce iyi bir iş adamı ve sporseverdi...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ağaç
budama çalışması nedeniyle bugün
Yukarı Bostancı Askeri Lojmanlar
Bölgesi, Sandal Sokak ve civarına
elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt
bölge amirliğinden verilen bilgiye göre,
kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında
gerçekleştirilecek.

CTP GENÇLİK
ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Tanıdığım en mükemmel insanlardan
biriydi...

Kuzeyde 527 pozitif vaka, 1 ölüm! Güneyde 3294 vaka 2 ölüm
"Toplam 14.206 test yapıldı, 527 pozitif
vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 320 kişi
taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206
olup, 527 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi
vefat etmiş, 320 kişi taburcu edilmiştir.
245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116
kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30
kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
527
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 527
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 320
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462
Toplam Vaka Sayısı: 74.268
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 70.177
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 890
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 209
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:

BOSTANCI’DA BAZI
BÖLGELERE 4 SAAT
ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK

1891

CTP Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Tabipler
Birliği’nin davetlisi olarak Türk Tabipler
Birliği’ni temsilen adaya gelen Doç. Dr.
Ali İhsan Ökten’e Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın yaptığı müdahaleyi “saygısızlık”
olarak değerlendirdi.
CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan
açıklamada, “İfade özgürlüğüne
müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm
hekimler tarafından tepki konulan
davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar
da haklı olduğunu da ortaya koymuştur.
Hocamızın dediği gibi, ‘sorunlarımız
aynıdır’”denildi.
Açıklamada, “Hem Ali İhsan Hocamızın
hem de bu zihniyete rağmen canla başla
çalışan tüm sağlık çalışanlarının
bayramını tekrardan en içten
duygularımızla kutlarız” ifadelerine de yer
verildi.

KLASİK ARABALAR,
27 MART PAZAR
GÜNÜ GAZİMAĞUSA
NAMIK KEMAL
MEYDANI’NDA OLACAK

Avrupa, Rusya’ya herşeyin ihracatını yasakladı

Klasik arabalar, 27 Pazar günü
Gazimağusa’da sergilenecek.
Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Klasik
Otomobil Derneği Başkanı Gökhan
Necipoğlu, Asbaşkan Tolga Tekin bugün
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail
Arter’i ziyaret ederek 27 Mart’ta
gerçekleşecek etkinlikleriyle ilgili
görüştü.
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği
Başkanı Asbaşkanı Tolga Retin, sezonun
ilk etkinliği olan Tekerlekler Cirilensin
gezisinin 27 Mart Pazar günü
yapılacağını, Lefkoşa, Güzelyurt ve
Girne’den 100 aracın katılacağı gezi
kapsamında araçların Lefkoşa’dan sabah
saat 09.00’da yola çıkarak 11.00
civarlarında Gazimağusa Namık Kemal
Meydanı’nda olacağını söyledi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail
Arter, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil
Derneği’nin organizasyonuyla her yıl
olduğu gibi bu yıl da klasik arabaların
Gazimağusa’da sergilenmesinden
mutluluk duyacağını belirtti.
Arter, klasik araba severlerin her yıl bu
etkinliği beklediğini, insanların yıllar önce
üretilen bu klasik araçları görmesine
katkı sağlamaktan mutlu olacaklarını
ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya‘ya yönelik
dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin
enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks
ürün ihracatını yasaklıyor

GÜZELYURT’TA
5 SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ YAPILACAK

Güney
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan
92 bin 295 test neticesinde 3 bin 294 vaka
belirlendi. 2 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam ölü sayısı 904’e, vaka sayısı
ise 360 bin 78’e yükseldi.
TÜRKİYE
Türkiye'de son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi
pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs
Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden
paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 333 bin
196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614
kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını
yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553
oldu.

Parfümden ayakkabıya kadar...
Rusya’ya lüks araba ve mücevher gibi
ürünlerin ihracatı yasaklanacak, Kremlin‘le
bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif
rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklenecek.
AB’deki kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus şirketlerinin derecelendirilmesine
yasak getirilecek. Bu yasak, Rus firmaların
AB mali piyasalarına erişimlerini daha fazla
kaybetmelerine neden olacak.

Rusya’dan demir ve çelik ürünleri
ithalatına yasak uygulanacak
AB Komisyonu, üye ülkelerin RusyaUkrayna savaşı nedeniyle kabul ettikleri
yeni yaptırım paketinin detaylarına ilişkin
açıklama yayımladı.
Buna göre, Rusya’nın askeri sanayi gibi
çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle
herhangi bir işlem yapılamayacak. Rusya’dan
demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak.
ABD ve Avrupa Rusya'ya hangi yaptırımları uygulayacak? - Son Dakika Haberleri
Söz konusu yasak nedeniyle Rusya’nın
3,3, milyar Euro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor. Bu alandaki ithalat kotaları diğer
üçüncü ülkelere dağıtılarak telafi edilecek.
Rusya enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirilecek. Sivil nükleer enerji
ve belirli enerji ürünlerinin AB’ye taşınması
konusunda ise istisna uygulanacak.

Dünya Ticaret Örgütü imkaları da
askıya alınacak
Rusya’nın “en çok kayrılan ülke” statüsü
reddedilecek, Rus ürün ve hizmetleri bu
statüden faydalanamayacak ve Rusya’nın
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak
sahip olduğu imkanlar askıya alınacak.
Söz konusu yaptırımlar bu aşamadan
sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak
yürürlüğe girecek.
Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya’ya
300 Euro’dan daha pahalı havyar, içecek,
puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto,
takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın
ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin
yasaklanması bekleniyor.

Rus şirketlerinin derecelendirilmesine
yasak getirilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rus milyarderlere seyahat yasağı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç‘in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin
AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin
mal varlıklarının dondurulması ve seyahat
yasağı getirilmesi bekleniyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “AB üyesi ülkelerin Rusya’ya
karşı dördüncü yaptırım paketini hızla kabul
etmesini memnuniyetle karşılıyorum.” ifadesini kullandı.
Borrell: Ukrayna’yı ve halkını
desteklemeyi sürdürmekte kararlıyız
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Von der Leyen, söz konusu yaptırımların
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in
haksız savaşı finanse etme yeteneğini zayıflatacağını, işgal durana kadar Kremlin
üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuyla
ilgili paylaşımında, “Ukrayna’yı ve halkını
desteklemeyi sürdürmekte kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.
Borrell, dördüncü yaptırım paketinin
Kremlin’in savaşı finanse etme kapasitesini
felce uğratmayı amaçladığını, Rus ekonomisine ve lojistiğine darbe vuracağını belirtti.

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5
saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KıbTek) yapılan açıklamaya göre, alçak
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00
saatleri arasında Güzelyurt Ardahan
Caddesi, Lale Sokak ile Şht. Arif Ruso
Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

ALMANYA BAŞBAKANI
SCHOLZ, RUSYAUKRAYNA SAVAŞINDA
DERHAL ATEŞKESİN
SAĞLANMASI ÇAĞRISI
YAPTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz,
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı
savaşta acil ateşkesin sağlanması
gerektiğini söyledi.
Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı
görüşmenin ardından düzenlenen basın
toplantısında, görüşmede güncel,
bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığını
belirtti.
Ukrayna'daki savaşın kınanması
konusunda hemfikir olduklarını kaydeden
Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'e çatışmaları durdurması ve askeri
kuvvetlerini geri çekmesi çağrısında
bulundu.
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MACRON, RUSYA'YA SİLAH SATIŞLARININ
ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU SAVUNDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
ülkesinin Rusya'ya 2020'ye kadar teslim ettiği
silah ve savaş uçağı satış sözleşmelerine ilişkin
Disclose internet sitesinin haberinin doğruluğunu
teyit ederek, bunun uluslararası hukuka ve
Fransa'nın taahhütlerine uygun olduğunu savundu.
Macron, Mauges-sur-Loire kentinde Ukraynalı mültecilerin kabul edildiği merkeze
gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda
bulundu.
Fransa'nın, Avrupa Birliğinin (AB) 2014'teki
silah ambargosuna rağmen Rusya'ya 2020'ye
kadar silah teslimatına devam ettiğine yönelik
Disclose internet sitesinin haberine ilişkin
soruya cevaben Macron, Fransa'nın uluslararası
hukuka uygun şekilde davrandığını, eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "yapıcı kararlar
aldığını" belirtti.
Rusya ile yapılan bazı silah satış sözleşmelerinin iptal edildiğini ifade eden Macron,
Disclose internet sitesinin haberinde silah satış
sözleşmelerine ilişkin yer alan bilgilerin Fransa
tarafından gizlenmediği, bunun Fransa'nın taahhütlerine uygun olduğunu savundu.
Macron, "Fransa, 2014'te alması gereken
kararları aldı. Bu kararları ben almasam da
savunuyorum." dedi.
Ukrayna'da önceliğin ateşkesin sağlanması
olduğunu yineleyen Macron, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'e baskının sürdürülmesi
halinde bunun sağlanabileceğini söyledi.
Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy ile devamlı temas halinde olduğunu,
savaşa ilişkin somut sonuç olabileceğini düşündüğünde Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşının birkaç haftadır
sürdüğünü anlatan Macron, "Bizim görevimiz
Ukraynalıları ağırlayabilmek, en iyi şartlarda

KİEV'DEKİ RUS
SALDIRISINDA TOP
MERMİSİNİN İSABET
ETTİĞİ APARTMANDA 4
KİŞİ ÖLDÜ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların
düzenlediği saldırılarda bir apartmana
daha top mermisi isabet etmesi sonucu
16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi
hayatını kaybetti.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko,
Telegram kanalından yaptığı açıklamada,
bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin
Kiev'e düzenledikleri saldırı sırasında bir
top mermisinin isabet ettiği
Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda
çıkan yangını hala söndürmeye
çalıştıklarını söyledi.

UKRAYNA'DA ZELENİY
GAY KÖYÜNDEKİ OKULUN
ENKAZINDAN 7 KİŞİNİN
CESEDİ ÇIKARTILDI

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan
Zeleniy Gay köyündeki okulun
enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin
ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar
Servisi'nin Facebook hesabından yapılan
açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye
bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava
saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

ZELENSKİY, RUSYA'NIN
DİĞER AVRUPA
ÜLKELERİNİ DE HEDEF
ALABİLECEĞİ UYARISINDA
BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi
olduğunu ve Avrupa'nın diğer bölgelerini
de hedef alabileceği uyarısı yaptı.
Zelenskiy, video konferans yoluyla,
İngiltere'nin başkenti Londra'da
düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF)
Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti.
Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı
işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen
ülkelere teşekkür eden Zelenskiy,
ülkesine daha fazla destek verilmesi
çağrısında bulundu.

onları korumak. Fransa, üzerine düşeni yapacak
ve yapıyor." ifadelerini kullandı.
Fransa'da 100 bine kadar Ukraynalı mülteciyi
ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getiren
Macron, Rusya'da televizyon kanalında akşam
haberleri bülteni esnasında spikerin arkasına
geçerek savaşı protesto eden gazeteci Marina
Ovsyannikova'ya konsolosluk koruması sağlanması için gerekli işlemleri başlatacaklarını
aktardı.
Macron, Putin ile bir sonraki görüşmesinde
bunu önereceğini söyledi.
FRANSA'NIN RUSYA'YA SATTIĞI
SİLAHLARIN UKRAYNA'DAKİ
SAVAŞTA KULLANILDIĞI İDDİASI
Disclose internet sitesinin gizli ve resmi
belgelere dayandırdığı dünkü haberine göre,
Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu
son teknoloji askeri teçhizatlarla donatmış,
böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize
edilmişti.
Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş
ekipmanı teslim etmişti. Bu ekipmanların değerinin, 152 milyon avro olduğu ifade ediliyor.

Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den
fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal
kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş
uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız
devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve
Safran şirketleri satmıştı.
Termal kameralar, geceleri insanları hedef
alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları
tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar,
ateş açma özelliğine sahip.
Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve
savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların
Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı ileri sürülmüştü.
Bu satışların Avrupa Birliği'nin (AB) 1
Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik
uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı
vurgulanmıştı.
Disclose'a açıklama yapan AB Komisyonu,
AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra
saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu
teslimatların durdurulması gerektiğini belirtmişti

İNGİLTERE, RUSYA VE
BEYAZ RUSYA’YA YÖNELİK
YAPTIRIM LİSTESİNE 370
KİŞİ VE KURUM EKLEDİ

İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha
Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik
yaptırımlar kapsamına eklendiğini
duyurdu.
İngiliz hükümetinde yapılan açıklamada,
İngiltere’nin Rusya ve Beyaz Rusya’ya
yönelik uygulanan yaptırımlar kapsamına
370 yeni kişi ve kurumun daha eklendiği,
böylelikle her iki ülkede toplam yaptırım
uygulanan kişi ve kurum sayısının binin
üzerine çıktığı kaydedildi.
İngiliz hükümetinin yaptırım listesinde,
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan
Yardımcısı ve Rusya Eski Devlet Başkanı
Dmitriy Medvedev, Rus Alfa Bank’ın
Kurucusu Mikhail Fridman, Rus boru hattı
şirketi Transneft’in Başkanı Nikolai
Tokarev’in kızı Maya Bolotova, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın
Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ve
Rusya’nın en büyük havalimanı
Sheremetyevo’nun Yönetim Kurulu
Başkanı Alexander Ponomarenko gibi
önemli üst düzey isimler yer aldı.

UKRAYNA'DAKİ
SALDIRILARDA
FOX NEWS KAMERAMANI
HAYATINI KAYBETTİ

ABD televizyon kanalı FOX TV
kameramanının, Ukrayna'da dün aracına
açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği
belirtildi.
FOX News Media CEO’su Suzanne Scott
tarafından yapılan açıklamada, başkent
Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş
kameramanı Pierre Zakrzewski'nin
aracının isabet aldığı belirtildi.
Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de
çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat
başından beri Ukrayna'da görev yaptığı
kaydedildi.
Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News
haber kanalı savaş muhabiri Benjamin
Hall'un yaralandığı ve hastaneye
kaldırıldığı duyurulmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da devam eden
saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent
Renaud isimli Amerikalı gazetecinin
öldüğü bildirilmişti.

RUS SALDIRILARININ
ARTTIĞI KİEV’DE SOKAĞA
ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Rus güçlerinin son iki günde saldırılarına
hedef olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
bu akşamdan itibaren 36 saatlik sokağa
çıkma yasağı uygulanacak.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
sokağa çıkma yasağının bu akşam
20.00'da başlayacağını ve perşembe
07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.
Kiev’de Rusya ile 24 Şubat’ta başlayan
savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah
07.00 arasında sokağa çıkma yasağı
uygulanıyordu.
Rus güçlerinin son iki günde Kiev'e
düzenlediği saldırıların artmasının
ardından gündüz de sokağa çıkma yasağı
uygulanmış olacak.
Rus güçleri, dün ve bugün Kiev'de
sivillere ait bazı yerleşimleri hedef almış,
saldırılarda en az 7 kişi hayatını
kaybetmişti.

NATO, RUSYA'YI KİMYASAL
SİLAH KULLANMAMASI
İÇİN UYARDI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah
kullanıp saldırılara bahane yaratmak için
suçu karşı tarafa atmasından endişe
duyduklarını belirterek, Rus güçlerini
kimyasal silah kullanmaması için uyardı.
Stoltenberg, yarın Brüksel'deki NATO
karargahında düzenlenecek ve NATO
müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna,
Gürcistan, İsveç, Finlandiya savunma
bakanlarıyla AB Yüksek Temsilcisi'nin de
katılacağı olağanüstü nitelikli NATO
Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde
basın toplantısı düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "gaddar
bir işgal" olarak niteleyen Stoltenberg,
Kremlin yönetiminin daha önce
söylediklerinin aksine Ukrayna'yı işgal
ettiğini, yalanlar söylediğini belirtti.
Stoltenberg, "Rusya şimdi Ukrayna'da
biyolojik laboratuvarlar ve kimyasal
silahlar bulunduğuna dair saçma iddialar
ortaya atıyor. Bu da başka bir yalan.
Moskova'nın, olası kimyasal silah
kullanımını da içeren yanıltıcı bir
operasyon düzenleyebileceği endişesini
taşıyoruz." dedi.
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ŞaMpiyonlar
ligi’nDE BugÜn
Şampiyonlar ligi son 16 turunda bu akşam 2
karşılaşma oynanacak. program şöyle:
Juventus (italya) - Villarreal (ispanya): (1-1)
lille (Fransa) - Chelsea (ingiltere): (0-2)

İlk yarı finalist MTG

n Nicosia Group Kıbrıs Kupası
çeyrek final ilk maçında 1-1’lik
sonucun rövanşında Mağusa Türk
Gücü rakibi Mesarya’yı 4-1 mağlup
etti ve adını yarı finale yazdırdı.
MTG’den Sadık Balarabe hat-trick
yaptı

Cimnastikçiler en zor
hareketleri liderimiz
anısına yaptılar

Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına yapıldı. Dr
Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız"
Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası,
KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl
Küçük Spor Salonunda düzenlendi.
Türkiye’den Türkiye Cimnastik Federasyonu hakem eğitmeni ve hakem Yeliz Ilgar’ın
da katkı koyduğu yarışmada cimnastikçiler,
zorlu hareketleri başarıyla yaparlarken,
ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı.
Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne
Conkbayır’ın 67,8 puanla birinci olduğu
Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "MinikKız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren sporcular Ankara’da
düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik
Kızlar Müsabakasına KKTC Milli Takımı
olarak gitmeye hak kazandılar. Şampiyonada
dereceye girenlere ödülleri ise KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu
ile Dr Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük
tarafından verildi.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Halil E.
Canaloğlu, İsmail Egeli
MAĞUSA T. GÜCÜ: Yusuf Yontar,
Uğur Gök, Halil Uçar, Mickael Pote, Sadık
Balarabe, Mehmet Erol, Nevzat Duran,
Lawrence Ogbe, Ünal Kaya, Bünyamin
Ayaz, Şenol Şöför
MESARYA: Hasan Piro, Abdullah Erol,
Orhan Kalaycı, Mustafa Ayker, İbrahim
Çıdamlı, Remzi Betmezoğlu, Ertaç Taşkıran,
Okan Göktürk, Candy Agbane, Bilal Ceylan,
Yusuf Altıner
GOLLER: Dk.11, 90 ve 90+4 Sadık
Balarabe, Dk.14 Şenol Şöför (MTG) –
Dk.63 Remzi Betmezoğlu (Mesarya)
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final
ilk ayağında 1-1’lik sonucun ardından Mağusa Türk Gücüc ile Mesarya rövanş maçında karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük
Stadı’nda rakibini 4-1 mağlup eden Mağusa
Türk Gücü ilk yarı finalist oldu. MTG’nin
yarı finaldeki rakibi Yenicami – Girne Halk
Evi eşleşmesinde tur atlayacak taraf olacak.
Sadık’tan hat-trickMağusa Türk Gücü mücadelenin ilk yarısını 11’inci dakikada Sadık
Balarabe ve 14’üncü dakikada Şenol Şöför’ün kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı. 63’üncü dakikada Remzi Betmezoğlu’nun golü skoru 2-1 yaparak Mesarya’yı

umutlandırsa da 90 ve 90+4’üncü dakikalarda Sadık Balarabe’nin golleri mücadeleyi
MTG’ye 4-1 kazandırdı.
3 karşılaşma bugün oynanacak
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı
finale yükselecek son üç takım yarın oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. Tüm

GAÜ farklı
kazandı: 101-42
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Prolig'de
erteleme maçında Küçük Kaymaklı ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada
Girne ekibi farklı galip gelerek
2'de 2 yaptı. GAÜ ilk yarıyı
da 43-15 üstün geçtiği maçın
ikinci yarısında da rahat bir
oyun ortaya koyarak galibiyete
ulaştı. 101-42'lik skorla kazanan
GAÜ'de Hamit Çeliktaşlılar 27
sayı üreterek maçın en skorer
ismi olurken, Fuat Çağdal 25
sayı ile maçı tamamladı. Girne
ekibinde 21 sayı 22 ribaunt ile
oynayan Praise Okafor maçın
en verimli oyuncusu oldu.
K.Kaymaklı'da Qumsiesh'in 14
sayılık performansı yenilgiyi
önlemeye yetmedi.

Atletizmde eğitim ve gelişim
seminerleri yapılacak
Atletizm Federasyonu’nda geçtiğimiz ay
Ferhat Sakallı başkanlığında göreve gelen
yönetim kurulu, eğitim ve gelişim seminerlerine başlıyor. Bu çerçevede ilk olarak
Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Ardından
Antrenör Gelişim Semineri ile 1. ve 2. Kademe Antrenörlük kursları gerçekleştirilecek.
Ayrıca Hakem Kursu ile yeni hakemlerin
yetiştirilmesi, mevcut hakemlerin de bilgilerini güncellemesi hedefleniyor.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

maçların 14.00’te başlayacağı program
şöyle:
Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar –
K. Kaymaklı (0-3): Osman Özpaşa
Mete Adanır Stadı Girne H. Evi – Yenicami (2-6): İsmail Ercan
Cihangir Stadı Cihangir – Doğan T.
Birliği (1-2): Kerem Eran
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