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Amerika’nın halen dünya genelinde 172 ülkede 800 askeri üssü ve ABD dışında 320 bin askeri bulunuyor. Rusya’nın
ise yalnız 8 ülkede üssü var... Bunlardan 7’si eski Sovyet Cumhuriyetleri... Dünyayı asıl tehdit eden belli değil mi?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 17 Mart 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 612 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
FANUSLU LAMBA
IŞIĞINDA
n

2. sayfada

Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra kardeşi Hüsnü Falyalı ilk kez konuştu

Silahla
ce
kallesce

Halil Falyalı

Hüsnü Falyalı

ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'de Halk TV'ye konuşan Hüsnü Falyalı "Ağabeyim yasadışı bahsi bırakmayı planlıyordu"
dedi... Falyalı "Öncelikle biz burada yasalız. Burada yasal olarak bahis oynatan birkaç firma var.
Türkiye'deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı, her yasadışı bahis sitesi onun değildi" diye konuştu...
n "Ağabeyim hakkında o kadar çok
yazılıp çizildi ki, o kadar yalan
şeyler konuşuldu ki, kendisi
yaşasaydı zaten bahsi bırakmayı
düşünüyordu"...
n "Veysel Şahin'i de, Yaşam Ayavefe'yi
de tanıyorum. Yaşam Kıbrıs'tan gitti.
Çok sevdiğim birisi. Bu cinayetin
arkasında onun olması mümkün değil.
Söylemez Kardeşler ismini ilk kez bu
olayla duydum. Haklarında hiçbir şey
bilmiyordum..."
3. sayfada

İşgal altında

“GECE SESSİZ VE
KARANLIK, YİNE
HER ŞEY UYUMUŞ”

Barbaros Şansal Türkiye'deki iktidarı böyle tanımladı...

Rant hilafetinin iktidarı
"Linç, işgal,
yağma ve
ganimet
kültürü bu
topraklara
yüzyıllardır
vardı"...

6. sayfada

SIRASI
GELECEK

AMAÇ BAĞCIYA
YALAKALIKSA
ÜZÜM AŞKI
TEFERRUATTIR

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Borrel'den Tatar'a:

Derdini Anastasiadis'e anlat

Mevlüt Çavuşoğlu AB Temsilcisi Borrel'e,
"Tatar'la görüşün" dedi, Borrel ise Tatar'a,
"Sen derdini Anastasiadis'e anlat" dedi...
6. sayfada

Güneydeki Türk malları...

455 bin 306 dönüm

Kıbrıslı Türkler 225 bin 867 dönümlük tarım
arazisinin, 4 bin 737 daimi konut, 1342 yazlık
ev ve 2 bin 831 işyerinin sahibi...
7. sayfada
TC DEVLETİ İLE
SORUNUNUZ
YOKSA
NEYİ PROTESTO
EDİYORSUNUZ?
Aziz Şah

Kuzeyde 602 pozitif vaka, güneyde 3714 yeni vaka daha...

HATAY
SURİYELİLERİN
İSE KIBRIS DA
HATAYLILARIN
MI?
Canan Sümer

n 15. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

“GECE SESSİZ VE
KARANLIK, YİNE HER
ŞEY UYUMUŞ”
Bir yazıya “Bugünkü aklım olsaydı”
diye başlamak hiç hoş değil, ama sen
bugün eski bir yazının içine girip çıktın
ve gördün “Bugünkü aklım olsaydı”
diye yazıp yazıp gitmişsin işte...
Şimdi bulanık gözlerinle puslusun,
uyuşmuş ayaklarınla diken üstündesin,
ağrı üzerine senelerdir bitiremediğin bir
kariyerin var, çok da üstüne gelmek istemem ama doğrusu merak ediyorum,
ne olacaktı o günkü aklın olsaydı...
Yani o yazıyı yazdığın gün kendini
çok mu akıllı sanıyordun, neden? Delirme hakkını kullanmayıp üstüne bir
de kendini akıllı sanmanın aptalca bir
şey olduğunu bilmiyor muydun? Yazık!..
Doğmadığın şehirlerde kalıp, adayı uzaktan mı sevecektin, adaya yaşamaya değil ölmeye mi gelecektin?
Uzaklarda kalıp memleket
hasretinden prangalar mı eskitecektin
yoksa?
Ne yani, o günkü aklın olsaydı, ada
bir gün yaşlı biri olarak mutlaka varacağın pembe bir ütopya olarak mı duracaktı düşlerinin bir kenarında?
Ada dediğin kara bir ütopya oldu çoktan, uzakta kalsaydın görmeyecek miydin
bunu, kör mü olacaktın?
İşte buradasın, memleket dediğin başka
bir yere dönüşmüş, sen bir başkasına,
al sana hasret, dağ gibi duruyor içinde
ama bilmiyorsun ki bu hasret neye ve
kime, bilmiyorsun ki özlediğin ne?
Şimdi buradasın, burada adanın içinde,
bir yandan da dışında hissediyorsun
kendini...
O günkü aklın olsaydı küçücük bir
adada kaybolmanın marazını yaşayacağına, büyük şehirlerde kaybolmanın tadını mı çıkaracaktın? Eğer büyük şehir
derken İstanbul’u kastediyorsan, sevsinler, İstanbul mu kaldı!
Olsaydı o günkü aklın ne olacaktı
yani, uzakta kalacaktın, sana “Doğduğun
köyü anlat” diyeceklerdi ve sen de Aytotoro’yu mu anlatacaktın? Kimse kimseye doğduğu yeri sormuyor ki artık,
eskidendi o...
O günkü aklın olsaydı, kaybedilmiş
bir davanın peşinden sürüklenmeyecek
miydin, öyle mi sanıyorsun? Saçmalama!
Sen de biliyorsun ki, o günkü aklın
bugünkü aklındır yine...
Şimdi bulanık gözlerinle puslusun,
diken üstündesin uyuşmuş ayaklarınla,
gülsüz ipeksiz ve ilâçsızsın, kaygılı ve
kederlisin, ama Cemal Süreya’nın dediği
gibi biliyorsun, hatta eminsin ki, “Kimse
dokunamaz senin suçsuzluğuna”, üstelik
en önemlisi, sık sık muhabbetten muharebeye yol bağlasan da, aşkla dolusun
dört yanı nefretle kuşatılmış bu çirkef
yatağında...
Orada değil, buradasın, annen tarçına
bahar demeye devam ediyor, karanlık
gecelere lambasuyu kokusu siniyor
hâlâ...
Kaybettiğini sandığın şarkılar da burada, hadi söyle:
“Gece sessiz ve karanlık yine herşey
uyumuş. Bilirim susmayacak kalb-i virânımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gülleri
solmuş, kurumuş. Bilirim susmayacak
kalb-i virânımdaki kuş.”*
* Bestesi Gültekin Çeki’ye, güftesi
Hayri Mumcu’ya ait Segâh makamındaki
şarkı...

FANUSLU LAMBA IŞIĞINDA
Elektrikler yine birdenbire kesilince
fanuslu gaz lambasını yaktım masada...
Onun titrek ışığında yazıyorum bu
yazıyı...
Birer karaltıya döndü odadaki eşyalar...
Duvardaki resimler...
Nazım Hikmet karanlıkta bakıyor
bana...
Bakışıyoruz...
Karanlıkta...
Hava buz gibi...
Oda soğuk...
Mopskova'nın sıfır kırk derecesinde
hiç üşümedim bu kadar...
Cam gibi olurdu sokaklarda bu
mevsimde donan kar...
Odalar sıcacıktı ama...
Kıbrıs'ta ise odalar daha soğuk sokaktan...
O zeka küpü İngilizi bana hatırlatan
ne şimdi bu karanlıkta?
Bir satırla tarif etmiş şu bedbaht
yurdumuzu:
"Yazın sıcağından, kışın çamurundan, Türkün ağalığından, Rumun çalımından geçilmez"...
O halde ne işin vardı buralarda be
sör?
Ne işin vardı bitli Mısır'da...
Ve sinekli Hindistan'da...
İnek bokları arasında...
Kıbrıs bayırlarını ve dağlarını atla
dolaşmayı severdin sen...
Lawrence Durrel de severdi...
Bayılırdı Kıbrıs şaraplarına...
Martin Packard'a da bir fırsat vereydiniz keşke...
Barıştırsın bizi...
Herşey barış için değil miydi?
Adam çalışmış uğraşmış işte...
Onun barış için yaptığı çabaları
çok tehlikeli buldunuz...
Bay George Ball, Amerika Dışişleri
Bakanı, çıkagelmiş adaya...
Packard gezdirmiş onu burada...
Anlatmış yaptıklarını...

Gazete Duvar
Hakan Aksay
Gazete Duvar’ın gelişip
güçlenmesini, daha kurumsal bir yapı haline
gelmesini içtenlikle diliyorum. Eminim eski ve
yeni bütün Duvar emekçileri bu yolda ciddi katkılar yapacaktır.
Veda yazıları genellikle zor yazılır.
Ama bu durum, şu an benim için geçerli
değil. İçim rahat.
Çünkü şimdi burada vedalaşırken
söyleyebileceğim pek çok şeyi, Gazete
Duvar’da göreve başlamadan bir gün
önce
yayımlanan
söyleşide
vurgulamıştım.
Asıl zor olan, gazetenin yaşadığı
sarsıntıdan hemen sonra, “Duvar yıkıldı”
söylentileri arasında yönetime gelmekti.
“Gazete Duvar’ın yıkılmayacağı, hatta
daha sağlamlaşacağı” sözüyle işe
giriştiğimde bazı arkadaşlarımın bile
bana kuşkuyla baktığını hissediyordum.
Kısa süre sonra Duvar’da işlerin
düzene girme eğiliminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği telefonlar ve
mesajlar almaya başladım. Birkaç hafta

Güya takdir etmiş Ball da...
Ve ona demiş ki:
"Ama hepsini yanlış anladın be oğlum... Hedefimizin taksim olduğunu
kimse henüz söylemedi mi sana?"
***
Fanuslu gaz lambası ışığına nerden
gelip kondu Packard şimdi?
Onu bana hatırlatan ne?
Tüm bunların şimdi bile hala anlaşılamaması mı?
Bu taksimin İngiliz ve Amerikalının
işi olduğunu kaç kez yazdık söyledik...
Tereddütleri olanlar var hala ancak...
Usandık be usandık...
Hep aynı doğruları tekrarlayıp durmak da bir bıkkınlık verir sonunda...
Dünle beraber gitmeli ne varsa
düne ait...
Yeni şeyler söylemek lazım...
Ama Kıbrıs izin vermiyor buna...
Boğdu bizi...
Nefes borumuzu tıkadı...
Deliler gibi aynı dairenin etrafında
dönüp durmaya mahkum etti...
Delirmemek için çabalar gibiyiz...
Haplar...
Fallar...
Meditasyonlar...
Aklımızı büsbütün kaçırmamak
için...
"Sözün bittiği yerdeyiz" diyoruz
bin kere...
Bin kere "Bu memleket bizim" diyoruz...
"Birlik mücadele dayanışma"...
SAözlüğümüz eski bir din kitabı
gibi eskidi...
Yaprakları soldu...
Sözlüğümüzün arasına koyduğumuz
yaseminler kurudu...
Duvardaki "Ya taksim ya ölüm"
yazısını sildim, yerine "Seni seviyorum" yazdım...
Sildiler onu da...
Yeniden "Ya taksim ya ölüm" yaz-

Şener Levent

Açı
dılar...
***
Titrek lamba ışığının gölgeleri dansediyor duvarda...
Sosyal medyada herkes kan bağır...
Sövüyorlar...
Açık açık sövüyorlar...
Allah belanızı versin...
Kökünüz kurusun...
George Ball öldü...
Taksimi armağan ettiği çocuklar
mum ışığında matematik çalışıyorlar...
En kötüsü bu karanlık değil yine...
Karanlığı insanın içinde taşıması...
Sevgili bir ölümüzü toprağa verdikten sonra evimize dönünce omuzlarımıza çöken ağırlık...
Bizi teselli edemeyen "hayat devam
ediyor" mırıltıları...
Ruhumuza bir yılan gibi çöreklenen
karanlığı delecek hiçbir güzel söz, hiçbir
sevinçli bir şey yok haberlerde...
Hep böyle sürecek ve hiçbir şey değişmeyecek sancıları...
Hayra yorulmayan rüyalar...
Bir rock konserinde çılgın kalabalığın
coşkusunu özlediğimi farkediyorum
birden...
Teo Angelopulos'un "Ağlayan
Çayır"ına iniyorum sonra Anra Karanduri ile bi,rlikte...
Bilmediği dilin sözcüklerini satın alarak kurtuluş destanı yazan Yunanlı bir
şairle tanışıyorum...
Yemen'deki on bin ölü çocuk melekler
gibi dolanıyorlar etrafımda...
Ölü balıklar gibi cansız bedeni sahile
vuran Aylancığı kaldırıp kumların üzerinden alnından öpüyorum...
Duvardaki gölgeler elele tutuşup dansediyorlar...
Şarkılar söylüyorlar hep birlikte...
Bay Guterres'e mektup yazmıyorum
ben...
Uyumayanlar için radyoda çalınan
müziği dinleyeceğim geceyarısından
sonra...

Gazete Duvar’a veda ve içten bir dilek
içinde Duvar toparlanmış, yaralarını
sarmaya girişmişti. Gazete çalışanları,
mutfaktaki arkadaşlarımız sağlam
durmuş, yeni yönetimin attığı adımlarla,
Duvar’a katılan köşe yazarları, video
yorumcuları ve değişik alanlardaki yeni
çalışanlarla güçlenmeye başlamıştık.
Burada sadece dört ay gibi kısa bir
süreden bahsediyoruz.
Yoruma yer bırakmayan, “ölçülebilir
başarılar” ortada:
Gazete Duvar’ın okunma oranları,
takipçileri, aktif ziyaretçileri belirgin
olarak arttı. Reklam alanında yapılan
değişiklikler sonrasında gelirler hissedilir
biçimde yükselmeye başladı. Kısa süre
önce sosyal medyada yeni bir
yapılanmaya gittik. Bir dizi alanda yeni
adımlar attık. İstanbul’da ve Ankara’da
Duvar’a daha çok yakışan yeni ofislere
taşındık.
Kuşkusuz eksikler, hatalar, tamamlanmayan çalışmalar da var. Ama dolu
dolu geçen dört ayın, bugün gazeteyle
vedalaşma aşamasında benim açımdan
benzersiz bir deneyim olduğunu belirt-

meliyim.
Bugün Gazete Duvar’la çalışma düzenine ilişkin olarak yaşadığımız görüş
farklılıkları nedeniyle yollarımızı
ayırıyoruz.
Kasım ayı başlarında uzunca süredir
dikkatle izlediğim, beğendiğim, iyi bir
gazeteye geldiğimi söylemiştim. Şimdi
giderken Duvar’la ilgili duygularım
değişmedi. Burası nitelikli bir gazete.
Türkiye’nin zor şartlarında medyanın
en iyi platformlarından biri.
Gazete Duvar’ın gelişip güçlenmesini,
daha kurumsal bir yapı haline gelmesini
içtenlikle diliyorum. Eminim eski ve
yeni bütün Duvar emekçileri bu yolda
ciddi katkılar yapacaktır.
Bu arada gazetenin imtiyaz sahibi ile
benim dönemimde işe alınan çalışanların,
köşe
yazarlarının
ve
video
yorumcularının göreve devam edeceği
konusunda olumlu bir görüşme yaptık.
Benim de onlara dostça çağrım ve
dileğim Gazete Duvar’a verdikleri
katkıları sürdürmeleridir. Güzel günler
diliyorum.
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Hüsnü Falyalı Halk Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu:

"Ağabeyim yasadışı bahsi
bırakmayı planlıyordu"
(Halk TV)

Öncelikle başınız sağolsun. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Annem ve babam
çok kötü. Hastalık olsa dersiniz ki
'hastaydı, çaresi yoktu' ancak böyle bir
ölüm kimseye yakışmaz. Allah kimseye
evlat acısı vermesin. (Gözleri doluyor.)
Ağabeyimin eşi de kötü.
Tüm ülke Falyalı ailesini merak ediyor. Biraz ailenizden bahseder misiniz?
Falyalı ailesi 1974’ten sonra Baf bölgesinden göçmen olarak Kıbrıs’ın Kumyalı
Köyü’ne gelmiş bir aile. Babamız
başöğretmendi. Annem ev hanımı. Ailem
tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticaret
yapıyordu. O zamanlar kendi dükkanımızı
açtık. Karpaz bölgesine beyaz eşya
satıyorduk. Bir ablam ve bir ağabeyim
vardı. Ablam üniversiteyi tamamlayıp İngiltere yerleşti. Orada yaşıyor.
Ağabeyinizin 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak
işe başladığı ve hızla yükseldiği iddia
ediliyor. Bu kadar kısa bir sürede nasıl
bu kadar mal varlığına sahip oldunuz?
Bunu söyleyen, bunu yazan araştırdı
mı hiç, yoksa başkasının söylediklerini
mi yazdı? Hiçbir zaman, hiçbir kapının
önünde güvenlik olarak durmadık.
Ağabeyim güvenlik görevlisi değildi.
Bizim büyüme sürecimiz 20 yıl değil.
Ağabeyim askerliğini bitirdi. Babam
beyaz eşya dükkanımızı ona verdi. O
işleri büyüttü. 4-5 şube daha açtı. Daha
sonra mermer işine girdi. Atölye açtı.
İzmir Torbalı’dan mermer getirdi. O zamanlar çok güzel para kazandı. 1998
yılında Sema Casino’nun işletmesini aldı.
2001 yılına kadar işletti. 2003 yılında
Salamis Casino’sunu aldı. 2007 yılında
ise bu oteli aldı. Bizim bir yağ fabrikası
vardı. Onunla ilgili bir şeyler yaptı.
Malvarlıklarımız böyle oluştu.
Sedat Peker ağabeyinizin bir
uyuşturucu ağının merkezinde
olduğunu söyledi. Halil Falyalı
bahsedilen uyuşturucu ağının içerisinde
miydi? Sedat Peker ile bir ilişkiniz var
mı?
Sedat Peker’i tanımıyoruz. Kendisi 67 yıl önce adaya geldi. Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker
kendisiyle tanışmak istedi. Ancak
ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker Binali Yıldırım’ın oğlu
Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde
olduğu bir uyuşturucu ticaretinden
bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne
gördük, ne de tanıdık. Babasını ise
Başbakan olması kaynaklı tanıyoruz.
Sedat Peker belki de gündem olsun diye
Kıbrıs’ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı
görüyorsunuz küçük bir yer. Burada nasıl
uyuşturucu satacaksın, nasıl ticaretini ve
transferini yapacaksın. Böyle bir ihtimal
var mı?
Ağabeyiniz yasadışı bahis oynatmıyor
muydu?
Öncelikle biz burada yasalız. Burada
yasal olarak bahis oynatan birkaç firma
var. Türkiye’deki yasadışı bahiste
ağabeyim vardı. Ancak her yasadışı bahis
sitesinin Halil Falyalı’ya ait olduğu söylenemez. Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004
yılında başladı.
Adanın önde gelenleri sizin
ağabeyinizden yasadışı bahisten çek-

ilmesini
istediğinizi
söylüyor.
Ağabeyinize ‘bırakın bu işi’ dediniz
mi?
Evet doğru. Aslında ağabeyim hakkında
o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar
yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi
yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu.
Halil Falyalı’nın Kıbrıslı siyasetçilere
çok yakın bir isim olduğu biliniyor.
Ayıca Ulusal Birlik Partisi’nin maddi
destekçisi olduğu ve siyasetçiler
tarafından korunduğu belirtiliyor.
UBP’ye maddi destek veriyor muydunuz?
Babam yıllarca UBP’de görev almış
bir isim. Genel sekreter yardımcılığı dahi
yaptı. Biz bu partinin içinde büyüdük.
Ağabeyim de bu partinin içerisindeydi.
Ağabeyim bu partiye para yardımı yaptığı
doğru. Tüm işadamları bunları yapar. Ancak siyasiler ağabeyimi nasıl koruyacaklar?
Burada bir devlet var, polis var, yargı
var. Kimi kimden koruyacaklar?
Bir başka iddia ise ağabeyinizin elinde
siyasetçilere ait şantaj kasetleri olduğu
böylelikle korunduğuydu…
Böyle bir şey mümkün değil. Bize
böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj
olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur… Gerçi artık o da kalmadı.
ABD’de ağabeyinize ve size yönelik
kara para aklamaya ilişkin bir dava
bulunuyor. Interpol’ün sizler hakkında
çıkardığı kırmızı bülten de kara para
aklama ve uyuşturucu ticareti gibi
ciddi iddialar var…
Tek suçlama kara para aklama. Kokain
ticaretine ilişkin ise DEA ajanının iddiası
var. Olay şöyle birisi gelmiş ağabeyimle
konuşmuş. ‘Şöyle şu kadar param var’
demiş. İsmini vermeyeceğim bu kişinin.
Ağabeyim de ‘o zaman getir halledelim’
demiş. 300 bin dolardan bahsetmiş bu
kişi. Ağabeyim de ‘tamam’ diyor yüzde
10’unu kesiyor. Ağabeyimle adamın ne
konuştuğunu bilmiyoruz. Daha sonra bu
dosya hazırlanıyor ve abartılıyor.
Çalışma ofisinizin içindeki ve
dışındaki çok sayıda kamera dikkatimi
çekti. Bu kameralar var mıydı yoksa
cinayet sonrası önlem amaçlı mı
taktırdınız?
Hayır. Kameralar çok önceden beri var.

Peki Halil Falyalı ya da siz herhangi
bir tehdit alıyor muydunuz?
Hayır. Ancak 8 Ocak’ta biri oteli aradı.
Ağabeyim ile görüşmek istedi. Ağabeyim
istemedi. Birkaç kez aradı. Yine ağabeyim
telefonlarına çıkmadı. Bunun üzerine bu
kişi, ‘Halil Falyalı’ya büyük operasyon
olacak’ diyerek telefonu kapattı. Bu olayı
emniyete bildirdik. Bekliyoruz. (İhbarı
yapan kişinin ismini soruşturmanın akıbeti
açısından yazmamayı uygun gördüm)
Sizce ağabeyinizi kim ya da kimler
öldürdü?
İnanın bilmiyorum. Ancak son dönemlerde ağabeyim çok fazla hedef gösterildi.
Milyon dolarlar kazanıyor şeklinde haberler yapıldı. Birileri ağabeyimi öldürerek
bunu elde etmek istemiş olabilir.
Türkiye’de tutuklu bulunan yasadışı
bahsin önemli bir ismi Veysel Şahin ve
şu an İngiltere’de bulunan Yaşam
Ayavefe isimleri cinayetle bağlantılı
denilerek ortaya atıldı. İkisiyle ilişkiniz
var mıydı?
Evet Veysel Şahin’i de Yaşam Ayavefe’yi de tanıyorum. Yaşam Kıbrıs’tan
gitti. Çok sevdiğim birisi. Onun isminin
ortaya atılması doğru değil. Bu cinayetin
arkasında onun olması mümkün değil.
Soruşturma kapsamında tutuklanan
isimler var. Söylemez Kardeşler de bu
isimler arasında…
Söylemez Kardeşler ismini ilk kez bu
olayla duydum. Haklarında hiçbir şey
bilmiyordum. Kim için neden yaptıklarını
bilmiyorum. Ancak dava sürecini takip
edeceğiz. Orada öğreneceğiz. Giden bizim
canımız.
Ağabeyinizden geriye büyük bir
servet kaldı. Eşi Özge Falyalı ile
aranızda bir miras kavgası olduğu
konuşulan konular arasında…
Bu mümkün değil. Zaten hesaplarımız
ayrıydı. Sadece otelde yüzde 10’luk bir
hissem var. Zaten oteli de ağabeyimin
eşi işletiyor.
Ağabeyinizin tabutunun üzerine konan Türk bayrağı tartışmalara neden
oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Türkiye’de Türk bayrağı şehitlerin üzerine seriliyor. O da bir şehit. Silahla,
kalleşçe öldürüldü.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

HATAY SURİYELİLERİN
İSE KIBRIS DA
HATAYLILARIN MI?
Şu Hatay'ın ne çok benzerliği var bizim Kıbrısımızla..
Galiba tek fark şu: Bizi bağlamadılar
daha.. İlhak yok yani henüz...
Olması mümkün ancak...
İştahı kabaran çok..
Sanırım bu meselede en büyük sorun,
bizim güneyle olan coğrafik bağlantımız...
Tek başına ayrı bir adacık olaydı,
Kuzey Kıbrıs'ı çoktan bağlarlardı herhalde...
Neyse, bağlanmış kadar olduk zaten..
Türkiye içimizde dışımızda..
Her yerde..
Nefes aldığımız her yerde...
*
Meseleye bakın şimdi...
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş
ne buyurmuş..
Gayleler almış Lütfü Bey'i..
Neden?
Hatay'da doğan dört çocuktan üçü
Suriyeliymiş..
Ve işte bundan dolayı Hatay elden
gidiyormuş! Şu işe bakın..
Ne maraz bu maraz..
*
O halde biz burada Kıbrıs'ta ne diyelim?
Dön bir de bize bak başkan...
Senin hesabın tamam...
Ve biz bu hesaba göre Kıbrıs'ı çoktan
kaybettik..
Doğan her altı çocuktan beşi Türkiyeli... Hataylı...
Adanalı, Maraşlı, Karadenizli..
Kıbrıs gitti gider..
Haberin yok mu?
Ne demiştik?
Geldiler...
Kan döktüler... Aldılar... Kaldılar..
Senin Hataylılar da bize geldiler..
Hatay'ı Suriyelilere bıraktılar..
Zararı yok..
Sor Tayyip Bey'e istersen..
Hepimiz din kardeşiyiz değil mi?
Kıbrıslı, Suriyeli, Hataylı yok.. Müslüman var!
*
Biz burada yalnız toprak, kredi, mal
vesaire değil...
Vatandaşlık da verdik onlara..
Korkmayın, siz de verin...
Bizim burada doğanlar kim olursa
olsun, Kıbrıslı sayılıyor..
Kıbrıslı saymayanı ırkçı sayarlar..
Yalnız sağcılarımız değil, solcularımız
da aynı fikirde...
Sokaklarımıza gel de gör..
Tayyip Erdoğan posterleri selamlar
seni.. Karpaz'da bir de Tayyip Erdoğan
okulu.. Heykelini dikmediler henüz..
Ama onu da dikerler yakında...
Güçlü bir yalaka takımımız var!
*
Hem Hatay Suriyelilerin eline geçiyor
diye neden bu kadar şikayetçisin ki?
Eskiden de Suriyelilerin değil miydi?
Bak bizde de bu diyarın Türkiyelilerin
eline geçmesini öyle yorumluyorlar..
Zaten eskiden de Osmanlınınmış..
Şimdi yeniden Osmanlının olursa ne
çıkar! Maraş'a bak..
Hala Abdullah Paşa'nın diyorlar...
*
Aldırma...
Boş ver be Lütfü Efendi..
Bir dostumuzun her sofrada dediği
gibi, yemene bak..
Hepimiz din kardeşiyiz dedim ya..
Ha senin.. Ha benim...
Ne farkeder ki..
Emekçiye gol olmasın yeter ki!...
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Sağlık için süt için diyorlardı bir zamanlar
Sen artık sağlıksız büyüyeceksin çocuk...
Çünkü bunu imkânsız kıldı süte zamlar
Sağlık için sütü sana haram ettiler çocuk

KALAY-KALAYCI

DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTEDİR?

Önce Ali Bizden, sonra Ahmet An, Ali Kişmir
ve eski CTP milletvekili Dr. Okan Dağlı güvenlik tehdidi oluşturdukları
gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadılar, onlara terörist muamelesi yapıldı ve
sınırdışı edildiler. Bunun hesabını soran bir örgüt ya da parti var mı? Yok.
Lefkoşa’daki TC Elçiliği’ne listeyi açıkla demenin veya “Türkiye’nin
yasaklılar listesinde kimler var?”, “Sınırdışı edilenlerin suçu nedir?” diye
sormanın anlamı var mı? Bu soruları soranların Türkiye’de onlarca
gazetecinin siyasetçinin niçin hapse tıkıldığından haberi yoktur herhalde.
Selahattin Demirtaş neden hapistedir? Demirtaş katil mi?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

AMAÇ BAĞCIYA
YALAKALIKSA ÜZÜM
AŞKI TEFERRUATTIR

SIRASI GELECEK
Gelin sesli olarak düşünelim...
Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak
meselesini yani...
Tayyip Erdoğan ve AKP’si önce polisi,
ardından askeri kendine bağladı...
Biraz demokrat davrananlar olduysa hemen
hakkından geldi...
Mahkemeler, savcılar, hakimler onun elinin
altında...
Hukuka dayanarak krar verenler ya Fetöcü
ilan edildi, ya da görevden alındı, sürüldü...
Siyasetçiler eğer Tayyip’e göre tehlikeli
iseler hemen tıtuklandılar ve terör örgütü
üyesi ilan edildiler...
Gazeteciler ve yazarlar da aynı...
Bizde olmayacak mı bunlar?
Ta Akıncı döneminden başlayan mahkemeleri kontrol altına alma girişimleri Akıncı’nın tepkisi nedeniyle gerçekleşmedi...
Daha sonra mahkemelere yapılan eyleme
de yine buradaki hukuk camiası avukatları,
savcıları ve hakimleriyle tepkilerini ortaya
koydular...
Bizler gazeteci olarak hala yargılanmaktayız...
Herkes sessizliğini korurken biz avazımızın
çıktığı kadar bağırıyoruz ya, bizi buradaki
elçisi, askeri vasıtasıyla dize getrirmeye çalışıyor...
Diz çöktürmeye yani...
Sendikalar için neler düşündüklerini Talat’ın
cumhurbaşkanlığı döneminden beri biliyoruz...
Sıraya doktorlar geldi şimdi...
Bunu da Tatar’ın ağzından dinlemek nasip
oldu...
Türkiye’deki sağlık sistemini eleştiren davetli doktoru neredeyse kovacaktı...
O kadar ki yani yalakalıkta o kadar ileri
gitti ki bu olayı Cumhurbaşkanlığı sitesinden
yayınladı ve görmesi için de Tayyip Erdoğan’ı
işaretledi...
Tabii bunu yaparken yazılanların altına
yapılacak yorumları dakapattı...
Bir yazı okumuştum sosyal medyada...
Bir doktor tarafından yazılmıştı sanırım...
Politikacılara hitap ediyordu yazısında.
“Ben bir gün önlüğümü çıkarıp asacağım
ama ben onu yaptıktan sonra bile doktor
ünvanımı taşıyacağım. Sizler oturduğunuz
koltuklardan kalktığınız zaman size selam
verecek birisini bulamayacaksınız.”
Dönüp etraflarına bir baksalar Özgürgün’ün
nerede olduğunu görecekler...
Ersan Saner’in de buralarda barınamadığının farkına varacaklar...
Toplumun aleyhine, toplumu başka işgalci
bir ülkeye şikayet etmenin sonunun ne olacağını şu anda düşünemeyebilirler...
Ama bunun dasırası gelecek...
O düşünemedikleri şey başlarına geldiğinde
yanlarında kimseyi bulamayacaklar...
Yalakaların yalakaları olabilir...
Soytarıları da...
Ama unutulmasın ki ipi ilk çekecek olan
onlar olacaktır...
Tayyip’in gücüne güvenerek burada bir
halt olduklarını sananlar bunun hesabını
eninde sonunda vereceklerdir...
Onlar vermezse çocukları verecek...

30 yıl hapis cezası...

Akdoğan’ın istinaf talebi reddedildi

(Kamalı Haber) - Tartıştığı eşi Akile Nacisoy’u, ikinci kattaki evlerinin
balkonundan atarak öldürüp 30 yıl hapis cezası alan Yaşar Akdoğan’ın
mahkûmiyet ve ceza kararının hatalı olduğuna dair başvur vurmuş olduğu
istinaf mahkemesi talebi reddetti.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 2016 yılının Aralık ayında, yaşadığı
apartmanın balkonundan düşerek ölen Akile Nacisoy Akdoğan’ın cinayete
kurban gittiğine karar verip 30 yıl hapse mahkûm ettiği Yaşar Akdoğan’ın
İstinaf başvuru yüksek mahkeme heyeti tarafında reddedildi.

Tahir Yüksel hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Tahir Yüksel yaşama gözlerini
yumdu. Uzun süredir yoğun bakımda olan ve sağlık sorunları ile
mücadele eden; Lefkoşa'nın sevilen yüzü Tahir Yüksel geçtiğimiz akşam
saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaslı ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

RUM TARAFI GÜVEN YARATICI
ÖNLEMLERDEN VAZGEÇMİYOR
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemleri
canlı tutmak amacıyla gelecek hafta
Brüksel’de temaslarda bulunacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis’in gelecek
hafta katılacağı AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde, Rum
tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemleri, mevkidaşlarıyla görüşme
niyetinde olduğunu yazdı.
Habere göre, diplomatik kaynaklar
gazeteye yaptıkları açıklamada
herkesin dikkatini Ukrayna konusuna
verdiğini ancak bunun, Kıbrıs Rum

tarafının kendi çabalarından
vazgeçeceği anlamına gelmediğini
belirttiler.
Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis,
yapacağı temaslar çerçevesinde,
Türkiye’nin, Rusya’ya karşı
yaptırımların uygulanmasına ilişkin
tavrını ve Kıbrıs ile ilgili genel tavrını
gündeme getirecek.
Gazete haberinde ayrıca, Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis ile Meclis
Başkanı Annita Dimitriu’nun dün bir
araya gelerek iki kurumun işbirliğinin
sistematik hale getirilmesi ve koordinasyonun sağlanması konularını ele
aldığını yazdı.

İnsan dilinden düşürmediği, et-tırnak olduğu
ve günde beş vakit şükranlara boğulduğu,
bir ayağı Silihtar'daysa bir ayağıyla da her
köşesini adım adım dolaşıp durduğu anavatanının sorunlarını dinlemekten bu kadar mı
sıkılır?
Başı bu kadar mı ağrır, bu kadar mı tahammülsüz olur çok iyi niyetli bir bilim insanının ağzından bu sorunları duymaktan?
Da kalkıp, o anavatanın sorunlarını dile
getiren saygıdeğer bir bilim insanına, "Burası
KKTC'dir. Biz buraya senin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik" diyebilecek kadar
kendini kaybeder?
Ya da ne bileyim...
Böyle bir rezaletin altına imza atarak
aslında kendine çok yakışan tam kişiliğini
sergiler...
Bu nasıl bir anavatan sevgisidir ki, o anavatanın sorunlarını uzaktan dinlemek bile
kişiye zül sayılır?!
Ama nasıl olur diye şaşırıp durmayın artık...
Maksat bağcıya yalakalık yapmaksa...
Üzüm aşkı bile teferruat kalır!
Bizim kayyumun anavatan aşkı da böyle
birşey işte!
***
Kıbrıs Rum tarafı Türkiye'yi AB'ye şikâyet
etmiş.
Neden?
Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulamıyormuş
da onun için!
Şu Rumların işine akıl sır edirmek mümkün
değil.
48 yıldır Kuzey Kıbrıs'ı askeri ve sivil
işgal altında bulunduran...
Burada saymakla bitmeyecek hukukdışı
oldu-bittiler yaratan...
Çözümü engellemek için kabul edilmesi
mümkün olmayan talepler ileri sürüp hep
imkânsızı isteyen Türkiye'ye AB'nin bugüne
kadar neden en küçük bir yaptırımda bulunmadığını sorgulayıp bundan şikayetçi olacaklarına ve Avrupa Parlamentosuna bunu
içeren bir soru önergesi vereceklerine...
Rusya'ya yaptırım uygulamıyor diye kalkıp
Türkiye'yi AB'ye şikâyet ediyorlar!
Tam da ne perhiz, ne lahana turşusu misali!
Belli ki bu AB'nin Türkiye'ye yaptırım
gücü ve iradesi olmadığını hâlâ anlamadı
Rum tarafı!
Türkiye AB toprağı Kıbrıs'ta 48 yıldır işgalci.
Ve AB, kendi toprağındaki bu askeri ve
sivil işgali 48 yıldır sadece seyrediyor!
Bu işgali sonlandırmak için en küçük bir
yaptırımın "Y"si bile yok!
Şimdi siz kalkıp da AB toprağı olan Kıbrıs'ta
işgalci konumundaki Türkiye'yi Rusya'ya
yaptırım uygulamıyor diye AB'ye şikâyet
ediyor ve bu şikâyetinizin dikkate alınmasını
bekliyorsunuz!
Üzgünüm Nikos!..
Bu çok uzak bir hayal!
Türkiye'den siz de çok korkuyorsunuz
ama...
Sanırım AB'nin korkusu, sizinkinden daha
fazla!
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Onuncu köy
İŞGALCİSİ İLE
SORUNU OLMAYAN
SENDİKALAR

İŞGALCİ DEFOL!
Zeki Beşiktepeli
Bizlere Türkiye tarafından dayatılan
İŞGALCİ REJİMİNE ve ESARETİNE
LANET OLSUN.
Bu mu ÖZGÜRLÜK, bu mu İNSANLIK, yokluklar içerisinde kaç yıl daha
yaşatacaksınız bizleri.
2022 yılında başka gezegenlere gitmeye
çalışan dünya insanı, İŞGAL edilmiş
3288 km² Kuzey Kıbrıs’a ELEKTRİK
VEREMİYORSUNUZ.
BRAVO AKP, BRAVO TÜRKİYE.

Salih Olgun Mehmet
TC devletinin bizimle ve bizim de bu
devletle sorunumuz var!
Türkiye halkları bizim kardeş
halklarımızdır!
Ve onların da bu devletle sorunları
vardır!
Çünkü bu devlet NATO planları
çerçevesinde Kıbrıs'ın kuzeyini işgal edip,
sömürgeleştirmiş, demografik yapımızı
değiştirmiş ve asimilasyon uygulamalarına
devam etmektedir!
İşte bu nedenlerle
bizler işgali ve sömürge yönetimine
hayır diyoruz!

ÇETEPEEE

ÇAVUŞ VE ONBAŞI
Hasan Kahvecioğlu
“İki egemen devlet” hayali ile
uğraşırsan, elbette seninle kimse
görüşmeyecek…
Ne yani? çavuşoğlu istedi diye,
BOREL SENİNLE GÖRÜŞECEK
MİYDİ?
TATAR DİYOR Kİ: “Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell’e ‘Sayın Tatar’la
görüş’ dedi, görüşmedi. ‘Benimle
görüşmek istiyorsan, derdini Anastasiadis’e
anlatacaksın, o bana anlatacak’ diyor.
Böyle bir haksızlık yapılıyor.”

TUTARSIZLIK
TUFAN’I
Yalçın Oytam
Dersimiz siyaset.
Soru 1: Aşağıdaki yazıdaki tutarsızlıkları
değerlendiriniz.
Birkaç noktayla başlayalım.
1. Övgüyü diktatöre, eleştirileri
kayyumlarına yöneltme.
2. "Savaş nerede olursa olsun karşı
gelinmelidir" ancak Türkiye Suriye'yi
işgal edince destek beyan eder.
3. Zorlu seçimiyle kayyumlar meclisin
itibarını yerle bir eder, ancak diktatör
cumhurbaşkanı atarken itibar pek bozulmaz... çok da şeyetmemeye dikkat eder.
4. Işgal ve Meşruiyetsizliğin belirlediği
şartlarda, kayyumlar seçilmeyip kendisi
seçilse "Kıbrıs Türk devleti" nin kendi
ayakları üzerinde durma idealine halel
gelmeyecek!
5. Günde beş defa namaz kılan ama
günün geriye kalan bölümünde usulsüz
ticaretle meşgul olan bezirgan misali,
günlük mesaimiz KKTC temelinde
cereyan eder, ancak soran olursa federal
Kıbrıs cumhuriyeti isteriz. Soran olursa
yani...

POLİS SINAVI
Turgut Ergel
Düşün ada içinde büyük bir takımda
futbolcusun...
Ve düşün hemen hemen senede iki ya
da bir defa sağlık kontrolü yapılır ve
maçlara çıkan takımına galibiyet getirin.
Polis sınavına girdin 150 kişiden biri
oldun!
Düşün ki bu gün çağırıldın!
150 kişi içinden bir arkadaşımız dedi
en büyük rütbeli bir adam!
Sağlık sorunları nedeni ile aramızdan
ayrıldı dedi!
Sağlık olsun be dost sağlık olsun de!
Biz köylüler hep bir laf söylerik Allah
bir kapı kapatır bir kapı açar.

HAVALAR ISININCA SEBZELER
UCUZLAYACAK DİYOR SUCUOĞLU
Murat Kanatlı
Gerçekten anlamak zor, biz tüm işgallere
karşıyız, savaş hemen dursun deriz da
bazılarının açıklamaları aklımı karıştırır,
Putin Ukrayna için çarlık Rusya parçası
deyince fena ama Kıbrıs Osmanlı'nın idi
deyip hak talep edince tamam, Putin soydaş
Donbas halkını kurtarmaya gidiyorum deyince fena, Türkiye soydaş kurtarmaya
gelince tamam, Putin nazilerden temizlemeye gidiyorum derkan fena, faşist Sampson ve EOKA-B'den Kıbrıs'ı temizlemeye
gelinmesi tamam, Putin operasyon yaparken
BM şartına uymadığı için fena, işgalci,
garanti antlaşması falan deyip BM şartı
yok sayan Türkiye barış harekatı yapması

hak, uygun, benzeri zeytin dalı operasyonu
için geçerli toprak bütünlüğünü saygı
Ukrayna için gerekli, Suriye ve Kıbrıs
Cumhuriyeti toprak bütünlüğü konuşulmaz,
liste uzayıp gider, iyi kötü tamam yanlışa
herkes keyfine göre karar verir?
***
Biri Sucuoğlu'nun kulağına savaş var,
gıda krizi ciddi boyutta, tüm dünya önlem
üstüne önlem kararı alır, fiyatların
ucuzlaması imkansız diye fısıldayabilir
lütfen? Neysa boşuna boşbakan demeyiz,
deycek, ey halkım siz bunun laflarına
aldırış etmeyin, gıda egemenliği önemli
önlem almazsak ilerde daha çok canımız
yanacak…

MAĞUSA HÜZÜN VEREN BİR YERE DÖNÜYOR

Mertkan Hamit
Haftasonu güneyden kuzeye gelen bir
otobüs yabancı ziyaretçi grubuna rehberlik yapan arkadaşım, Mağusa
Suriçi'ndeki ziyaret edilebilecek tüm
tarihi mekanların erişime açık olmadığını
ifade etti. 50 kişilik, giriş parası vermeye
hazır olan grup Martinengo Burcu, Kara
Kapısı, Othello Kalesi, St Mary Ermeni
kilisesi gibi İki Toplumlu Kültürel Miras
Komitesinin desteklediği, Avrupa Birliği
finansmanı ve UNDP teknik desteği ile
yapılan bu mekanlara giremeden kentten
ayrılmış.
10 yıl önce Kıbrıs'a ilk döndüğümde,
Suriçindeki esnafın en büyük şikayeti
ziyaret eden turistlerin, para harcamadığı
suriçinde bir tur atıp ayrıldıklarına dairdi.
Süreç içinde Mağusa Suriçine yönelik
ilgi arttıkça, bu konuda hızlı bir dönüşüm
olmuş, Covid19 krizi olmadan önce
Mağusa Suriçi'nde turizm varlıkları ve
işletmelerin
sunduğu
hizmetler
yoğunlaşmıştı. Ardından pandemi turizmi
çarptı, şimdi geçti geçiyor diyoruz ama
hala daha turizm konusunda tarihi
varlıklara erişim konusunda hiçbir önlem
alınmadığını öğreniyoruz.
Turizm varlıkları konusunda yıllardır
Mağusa'da bir yetki karmaşası var. Eski
eserler, belediye ve turizm bakanlığı

arasında kimin nereden yetkili olduğu
bir türlü anlaşılmıyor. Orjinal adı Aziz
Peter ve Aziz Paul kilisesi olan ve halk
arasında Buğday Camisi olarak bilinen,
Mağusa'nın tarihinde sosyal etkinlikler
için kullanılan kiliseyi bile 2022 yılında
200 metre uzağında başka bir cami
olmasına rağmen cami olarak kullanıma
sokarken; kentin diğer varlıklarına kilit
vurularak kullanılamıyor olmasının hangi
mantıkla açıklanabileceğini bilmiyorum.
Mağusa son yıllarda gittikçe yaşaması
hüzün veren bir yere dönüyor. Son iki
yıldır Mağusa Suriçi'nde kamu kaynakları
ile iki şey yapıldı. Biri sosyal bir mekan
olarak kullanılan Aziz Peter ve Aziz
Paul Kilisesi / Buğday Camisinin, kimsenin gitmediği bir ibadethaneye
çevrilmesi, diğeri ise Venedik Mimarisinin çok önemli bir örneği olan
Kara Kapısının üstüne beton dikilerek
bayrak direkleri dikildi. Bu arada turizm
varlıkları kilit altında tutularak, kimsenin
erişilmemesi sağlandı.
Buna dair paylaşımı yazarken de elektrikler kesildi. O yüzden haddimi bilerek,
herhangi birşey beklemeden, herhangi
bir iyileştirme umudu olmadan, yapımda
ve
yayında
emeği
geçenlere
"teşekkürlerimi" sunuyorum.
#vivabanana

Mustafa Billur
Ne parti, ne partililer be gardaş...
ÇeTePeee'ye yazılanlara verilen ilk
dersler:
101: Parmak ardına saklanma sanatına
giriş
102: Kıvırmanın incelikleri
103: Çok konuşup az söyleme teorisi
104: Mış gibi siyaset tarihi
105: İncelemeli havanda su dövme
stratejileri
106: Koşulsuz itaatin dünü bugünü

AYNI HALTI
YİYENLER
Ümit İnatçı
Yeni bir kavram düşündüm
"benzeşmenin inkarı". Yıllarca aynı haltı
yiyorsun, üzerine de bir haklılık tavrı
ortaya koyuyorsun; başkaları da aynı
şeyi yaptığı zaman işine gelmediği için
"ne alaka" diye kıvırıyorsun:
Benzeşmenin inkarı, bir çeşit kıvraklık
işte...

KAMU YATIRIMI
YAPILMADIĞI MÜDDET
ELEKTRİK KESİLECEK

Hasan Ulaş Altıok
Akşam
saatlerinde
kapasite
yetersizliğinden kesilen elektriği solar
enerji ile ucuza üretmeye çalışanlara ne
denir bilmem ama yaşadıkları ülkeye
KKTC denir. Bugün elektrik kesiliyorsa,
tüm hükümetlerin sorumluluğu vardır.
Bile bile gelen bir sorundur bu. Şu an
söylenenler hep laf, hep şov, hep boş.
Elektrik talebi belli, artış hızı aşağı
yukarı belli, yatırım yapmıyorsan en
azından sus! Popülizm yapma. Bizleri
aptal yerine koyma. Gerçekten bıktık!
Hepiniz sorumlusunuz!

POLİS SINAVI
Hüseyin Bahça
Düşünsenize çocukluğunuzdan beridir
aktif bir sporcusunuz. Amatör ve yarıprofesyonel ölçekte futbol, voleybol ve
atletizm yaptınız. Tüm branşlarda spor
yapabilmek için KKTC Sağlık
Bakanlığı'nın denetimlerinden geçtiniz.
Ayrıca on iki ay askerlik yaptınız. Askerlik yaptığınız süre içerisinde, spor etkinliklerinden dolayı defalarca mükâfat
aldınız.
Gel zaman, git zaman polislik sınavı
açıldı. Tüm sınavlardan başarı ile geçtiniz.
Mükâlattan sağ salim çıktınız.
Ve sağlık kontrollerinde "sağlık
sorunları" nedeniyle elendiniz. Evet.
Maalesef düşünebilecek bir durum yok.
Beyin iflas. Ve maalesef bu bir hakikat.
KKTC hakikati. Ve bu ülkenin gencecik
bir insanına yapıldı.
Tek sevincim hakkımı arayacağım herhangi bir eylemde bu insanla karşı karşıya
gelmeyecek oluşum.
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Modacı Barbaros Şansal:

Hukuk ve ekonomiden ziyade
liyakat ve ahlak krizi var

(Halk TV) - Modacı Barbaros
Şansal geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da
bir programa katılacaktı.
Ancak Urfa’da yaşayan bir kısım
gazeteci, siyasetçi ve hükümete
yakın sendikacı, Şansal’ı tehdit
ederek hedef gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Şansal programını
iptal etti. Daha öncede tehdit edilerek, linç girişimine maruz kalan
Şansal halktv.com.tr’nin sorularını
yanıtladı.
Havalimanında linç edilmenizin
üzerinden 5 yıl geçti. Ancak yıllar
geçmesine rağmen ülkedeki linç
girişimleri devam ediyor.
Sanatçılar, gazeteciler linç ediliyor.
Bu
durumu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Linç, işgal, yağma ve ganimet
kültürü bu topraklarda yüzyıllardır
vardı. Sanırım var olmaya da devam
edecek. Organize olduğu aşikâr
linç girişiminden sağ çıkmam mucizeydi. Ancak yüce Türk yargısı
inandırıcı delil bulamadığından
bana saldıran 13 sanık beraat etti.
Sadece bir kişiye ufak bir para
cezası verildi. Asliye hukuk
mahkemesinde açtığım tazminat
davasında ise mahkeme sübut delil
olmadığını iddia ederek tazminat
talebimi ret etti. Yaşadıklarıma
ilişkin açılan her iki davayı da
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız.
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da
olacaktınız. Ancak etkinliğinizin
duyulması üzerine tehdit ve tepki
mesajları gelmeye başladı. Kendi
ülkenizin bir şehrine gidemiyor
olmak size neler hissettirdi?
Bırakın ülkemin bir şehrine
giderken
tedirgin
olmayı
yurtdışında bile aynı çirkin
davranışlarla karşılaşabiliyoruz.
Sanırım
son
20
yıldaki
kutuplaşmakta olan toplumun
hadsizliğinden kaynaklı bu
yaşananlar. Üzülüyor muyum? Tabi
ki üzülüyorum. Ancak korkuyor
muyum? Hayır korkmuyorum. Tüm
bu nedenlerden ülkem benim için
gittikçe değersizleşen bir yere
dönüşüyor.

ÇIKIN SÖYLEYİN: ‘TÜRKİYE
TOPLUMUMUZA İLAÇ
AMBARGOSU UYGULUYOR’…

Sosyal medyada yazdıklarınız
binlerce beğeni alıyor. Ancak bir
yandan da şikayet ediliyorsunuz.
Yazdıklarınız ve konuştuklarınız
nedeniyle hakkınızda açılan
toplam kaç dava var? Yargılama
süreçleriniz ne durumda…
(Gülüyor) Öküz altında buzağı
arayanlar mahallenin dedikoducu
muhbirleri
gibi
beni
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER) üzerinden şikâyet ediyorlar. Yargılanıyorum ve bu davalardan bazen ufak tefek cezalarda
çıkıyor. Mesela dike dike dedim
diye hapis cezası verdi yargıç. Edebi ve hukuki bilirkişi artık ne
anladıysa. Yahu ben terziyim dikmek mesleğim… Şu an ise
hakkımda süren soruşturma ve
davalar var. Sanırım 8-10 tane.
Avukatım takip ediyor.
‘Hukuk ve ekonomiden
ziyade liyakat ve ahlak krizi
olduğu kanısındayım’
Türkiye şu an bir hukuk ve
ekonomik kriz içerisinde. Siz
ülkemizin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Sizce bu kriz nasıl son
bulur?
Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk
ve ekonomik krizden ziyade liyakat
ve ahlak krizi olduğu kanısındayım.
Yetersiz eğitim, hadsizlik, yolsuzluk, rüşvet almış yürümüş. Rant

hilafetinin iktidarı hüküm sürmekte.
Ne diyelim umarım düzelir ama
düzelme bu en az 25-30 yıl
süreceğini düşünüyorum.
‘Üretmeye ve yaratmaya tam
gaz devam’
Mesleğe veda ettiniz. Özlüyor
musunuz? Zamanınız nasıl geçiyor? Yıldırım bey neler yapıyor,
nasıllar?
Sık sık Türkiye’ye geliyorum
ancak her geldiğimde aslında biraz
daha yabancılaştığımı fark ediyorum. Artık Kıbrıs’ta yaşıyoruz.
Yıldırım Mayruk adına yeni bir
atölyemiz, butiğimiz ve tekstil
sanat galerimiz var. Güvenli ve
huzurlu bir coğrafyada yaşamak
çok özel tabi Kuzey Kıbrıs’ın emsal
hukuku, doğası ve insanının çağdaş
ve laik yaşantısı da kreması oluyor.
Ayrıca sık sık dünya başkentlerine
yolculuk yapıyorum. Güney
Kıbrıs’tan da katılan güçlü
dostlarımızla adada kalıcı barış
için de mücadele ediyoruz.
Bahçeyle uğraşıp ufak çapta tarım
da yeni hobilerim arasında. Yine
üretmeye, yaratmaya tam gaz devam. Sanırım hayatımdaki en
radikal değişiklik ticaret ve
yaşamımda para birimimim artık
Türk lirası olmaması. En önemli
hatırası ise hala sadece TC. kimlik
kartı taşıyor olmam.

Tatar: Çavuşoğlu Tatar’la görüşün dedi,
Borrell ise derdini Anastasiadis’e anlat dedi
Özgür gazete - Cumhurbaşkanlığı
makamına Ankara’nın seçimlere müdahalesiyle getirilen Ersin Tatar, AB
Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell’in kendisiyle görüşmeyi kabul etmemesine “Anastasiadis’le
görüşüyorlar, benimle görüşmüyorlar,
ben de Kıbrıs Türk halkının
seçilmiş(!) lideriyim” diyerek isyan
etti
Tahsin Eruğruloğlu’nun kabineye
atanması şartıyla Antalya Diplomasi
Forumu’na gidebilen Kıbrıslı
siyasetçiler arasında yer alan Tatar,
temasları hakkında Milliyet gazetesine konuştu.
Tatar, Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışlarında gündeme gelen
İsrail ve Mısır gazının, ‘KKTC’nin
deniz yetki alanlarından(!) geçmek
zorunda olduğunu öne sürerek, bu
durumun kuzey Kıbrıs’ın statüsüne
olumlu etki yapacağını savundu.
Avrupa’nın enerjide Rusya’ya olan
bağımlılığı nedeniyle önemli

GÜNLÜK

gelişmeler yaşandığına dikkat çeken
Tatar, Doğu Akdeniz projesinin tamamen rafa kalktığını söyleyerek, “İsrail, Mısır ve o bölgeden AB’ye
doğalgaz götürülecekse, gazın gelmesi Kıbrıs’tan çok daha kolay.
Kıbrıs’tan Türkiye 65 km. Böyle
bir gaz rotası ister istemez bize statü
kazandıracaktır, kazandırmak zorundalar, çünkü onlar tanımayabilir ama
Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. (Böyle
bir rota) KKTC’nin mutlaka deniz
yetki alanından geçer” ifadelerini
kullandı.
Söz konusu enerji rotasının
Kıbrıs’ın
Karpaz
Burnu’na
dokunmasının, orada yeni yatırımlar
getireceği için daha iyi olacağını
savunan Tatar, Karpaz’dan geçmese
de KKTC’nin mutlaka bu işin içinde
olacağını söyledi.
Tatar, “Denizden geçecek olsa bile
KKTC deniz yetki alanlarından geçecek. Biz de bu işin içinde olacağız
inşallah” diye konuştu.

“Ben de Kıbrıs Türk halkının
seçilmiş lideriyim, benimle
görüşmüyor”
İki devlet politikasının her zaman
hedefleri olduğunu söyleyen Tatar,
“O bakımdan mutluyuz, fakat hiç
kolay olmuyor, hayal kırıklığına
uğradım. Demokrasiyi, insan
haklarını savunan bir ülkeler
topluluğu her gün Anastasiadis’le
görüşüyor. Ben de Kıbrıs Türk
halkının seçilmiş lideriyim, benimle
görüşmüyor. Bu Kıbrıs Türk halkına
da hakarettir” ifadelerini kullandı.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell’in kendisiyle
görüşmediğini
belirten
Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu, (AB Dış İlişkiler Yüksek
Temsilcisi Josep) Borell’e ‘Sayın
Tatar’la görüş’ dedi, görüşmedi.
‘Benimle görüşmek istiyorsan, derdini Anastasiadis’e anlatacaksın, o
bana anlatacak’ diyor. Böyle bir
haksızlık yapılıyor.”

Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyine ilaç ambargosu uyguluyor. Faiz
Sucuoğlu “TC yetkililerinden ilaç yasağı listesinden KKTC’nin
çıkarılması istendi” dedi… Bu durumu Şubat sonunda TC
Sağlık Bakanı’na ilettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin
de sorunu TC yetkililerine yazılı olarak ilettiğini ve ilaç yasağı
listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini söyledi… Bilirsiniz
Pilli’nin ‘halledeceyiiiiik’lerini… Ya da Ankara’nın uşaklarını
ne kadar kaale aldığını… Daha önce başta MS olmak üzere
kronik hastaları aylarca ilaçsız bırakıp, ‘halledeceyiiiiik’ dedi
Pilli… 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilaç sıkıntısının şu an için en
önemli sorun olduğunu ve buna odaklandıklarını açıklayan
Pilli, sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Konu Kıbrıs’taki uşakların ne hedeflediği değil, Ankara’nın
ne dediğidir… Asya bebek süreci yaşandı, Bakanlar Kurulu
kararıyla Ankara’ya giden Kıbrıslı bir bebeciği değil tedavi
etmek, bir cilt kremi vermediler… MS hastalarının ilaçlarında
da aynı durum yaşandı; halledecektiniz… Çıkın açık açık söyleyin, ‘Türkiye Kıbrıs Türk toplumuna ilaç ambargosu uyguluyor,
halledemedik’… Bir yandan et ve tırnak demagojisi yapıp,
diğer yandan ilaç bile getiremiyorsanız Türkiye’den; İstanbul’daki
bir semt kadar olan KKTC’ye ilaç satmayı yük sayıyorsa
Ankara, çıkıp bunu açıklayacaksınız topluma… TC ‘‘ilelebet
yaşayacak’’ dediğiniz KKTC’ye ilaç ambargosu uygular ve
bunu kaldırmak için 2-3 haftaya ihtiyacınız var! Yani Batı’nın
Rusya’ya yaptığını Türkiye de KKTC’ye yapıyor…
UNUTMADIK
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, yine 4’lü
hükümet döneminde
yaptıkları icraatlarla övündü.
4’lü hükümetin en mühim
icraatı “Afrika”
saldırganlarını şartlı tahliye
ile serbest bırakmaktı.
Unuttuğumuzu sanmayın…
*
ÇAKMAK HASAN KİBRİT
HÜSEYİN
KTAMS Başkanı Güven
Bengihan “Akaryakıttan 2
kuruş indirip, zammı süte
çaktılar!” dedi. Yarın sütü de
1 kuruş ucuzlatıp zammı
ekmeye çakarlar. Çakmak
Hasan kibrit Hüseyin
bunlar…
*
CTP milletvekili Doğuş
Derya CHP ve İYİ Parti’ye
seslendi. Neden? KKTC
hükümetin Türkiye’nin
yaptığı müdahaleleri
görmüyorlarmış. Ölü
gözünden yaş beklemek
diye buna derler…
*
KATİL AMERİKA
ABD’de, Putin'i 'savaş
suçlusu' ilan eden tasarı
onaylandı. Savaş suçlusu
deyince ilk önce hangi
devlet akla gelir? Amerika!
*
OKAN DAĞLI
Türkiye’ye girişine izin
verilmeyen CTP’li eski vekil
Dr. Okan Dağlı, girişine izin
verilmeyişinin gerekçelerinin
araştırılması talebiyle
hazırladığı dilekçeyi Meclis
Başkan Yardımcısı Fazilet
Özdenefe’ye teslim etti. Top
mecliste, kale Ankara’da…

“Tırnak”...
"Bıraktıkları yerden devam etmek
zorlukları artırır;
çözüm yolunu uzatmaktan başka
bir şey yapmamış oluruz.
En iyisi "sıfırdan" başlamaktır.
Sıfırdan temeli atılan her şey,
eskisinden daha sağlam olur!
Bunun için çizmemiz gereken yol
haritası, "bir şeyler yanlış gidiyor
mu?" sorusunu sormakla başlar.
Herkes sizinle aynı fikirde mi
peki?"
Dr. Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"Bu ülkede Lale devri çoktan
bitmiştir! Cevizcinin çuvalı da
bitmiştir… Bundan böyle dilencilik
yapmak da fayda etmeyecektir!
Attığımız imzalara sadık kalıp
yerine getirirsek ne ala… Aksi
halde zaten ekonomisi yerlerde
sürünen bu ülkeyi beklenenden
çok daha kötü günler
beklemektedir! Antalya’da
KKTC hükümeti ve bundan
sonraki hükümetlere son bir
avans ve şans verilmiştir…
Bunu iyi kullanan kalır
kullanamayan öyle bir gider ki
bir daha dönüşü filan da
mümkün olamaz!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

OLGUN
AMCAOĞLU

Tüketiciler Derneği yılın
en başarılı siyasetçisi
seçti Amcaoğlu’nu!
Amcaoğlu, "şiarımızda
memlekete hizmetin şekli
hiç önemli değildir.
Hizmete devam" dedi…
Ankara Amcaoğlu’nun
üzerini çizdi! Nedeni ise
Eğitim Bakanlığı koltuğunda
otururken Meral Akıncı’nın
derneği KAYAD ile imzaladığı protokol!
Okullarda “Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Ev İçi Şiddet”
konularıyla ilgili eğitim verilmesine yönelik işbirliği
protokolünü imzalayınca Amcaoğlu hedefe oturtuldu.
Ardından da bakanlık koltuğu gitti… Ankara için kadın,
toplumsal cinsiyet eşitliği yoktur. Ankara’nın gözünden
düşmek an meselesidir!
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17 Mart 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

TC DEVLETİ İLE
SORUNUNUZ YOKSA
NEYİ PROTESTO
EDİYORSUNUZ?
Bu Memleket Kimin Platformu eylem yaptı.
Kimin olduğunu bilmedikleri bu memlekette bazı
şeyleri protesto etmek için TC Büyükelçiliği’nin
önüne gittiler.
Bu memleketin kimin olduğunu
bilmeyen platform adına Amme
Memurları Sendikası Başkanı Güven
Bengihan “Kıbrıslıtürklerin ne TC
devleti ne de halklarıyla hiçbir sorunu
yoktur” dedi…
TC Büyükelçisi’nin yerinde
olsaydım kapının önüne çıkar,
-O zaman neden geldiniz, diye sorardım!
-TC Devleti ile sorununuz yok, halklarıyla da
sorununuz yok; o zaman ne işiniz var TC
Büyükelçiliği’nin kapısının önünde?
‘Sorunumuz yok’ dediğiniz Türkiye halkının
bile TC Devleti ile sorunu var. Kürdü anadilde
eğitim hakkı ister, işçisi açlık sınırının üstünde
asgari ücret ister, madencisi gasp edilen haklarını
ister, fabrikalarda işçiler sendika hakkı ister,
kadınlar tecavüze uğramadan ve öldürülmeden
özgürce yaşamak ister, hekimler insani şartlarda
çalışmak ve şiddette maruz kalmamak ister…
Kıbrıs’ta sizin Türkiye Devleti ile sorununuz
yok, ama Türkiye halkının Türkiye Devleti ile
çok ciddi sorunları var!
Bu Memleket Bizim Platformu ilk günden
beridir ‘bu memleket bizim’ derken, o ‘BİZ’in
kim olduğunu bir türlü tanımlayamadı!
‘Biz’ sorunu büyüdükçe büyüdü; oldu Bu Memleket Kimin Platformu!
Kıbrıslının ne istediğini bilmemesi ve ne
düşündüğünü söyleyemeyecek kadar korkak
olmasının aynasıdır TC Büyükelçiliği’nin önüne
gidip ‘bizim sizinle sorunumuz yok’ denmesi…
TC’nin Kıbrıslı Türk toplumu ile çok ciddi
sorunları var. Sorunu olmasa 1974’ten beridir
sistematik olarak asimilasyon, imha, inkar ve
ilhak politikası yürütmezdi.
Bir ‘KARA LİSTE’ sonucunda TC İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ve Valiliklerin
kararlarıyla Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişi
ve dahi limanlarından transit geçişi yasaklandı.
Bunun hesabını sormak ve protesto etmek için
koca koca sendikalar ve partilerden oluşan Bu
Memleket Bizim Platformu TC Elçiliği’nin önüne
gidip, 48 senedir Kıbrıs Türk toplumunu Batı ile
oturduğu müzakere masalarında kullanmak için
rehin olarak tutan Ankara’ya ‘‘Bizim TC Devleti
ile sorunumuz’’ yok diyor.
Sen değil miydin ‘Ne paranı ne memurunu ne
askerini ne paketini’ diyen?
Sen değil miydin ‘Ankara elini yakamızdan
çek!’ diyen?
Şimdi diyorsun ki ‘Benim TC Devleti ile hiçbir
sorunum yok’!
Ne kurduğu işgal rejimi ile, ne yarattığı
ekonomik yıkımla, ne din dayatması ve imam
hatiple, ne külliyesiyle!
2000’lerin başında Bu Memleket Bizim Platformu Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini TC
Büyükelçisi ve iki TC’li Generalden oluşan Üst
Koordinasyon Kurulu ile yönettiğini söylüyordu…
2022’de geldiğimiz noktada Türkiye’ye girişi
yasaklanan Kıbrıslı aydınların hesabını sormak
için gittikleri Sömürge Valiliği’nin önünde ‘‘Bizim
TC Devleti ile sorunumuz yok’’ diyor!
5 Haziran 1989’da Yenidüzen’de yazdığı bir
yazıdan dolayı Özker Özgür’ün pasaportuna TC
Elçiliği tarafından el konuldu.
25 Şubat 2022’de kendisine verilen ‘diplomatik
pasaport’la Türkiye’ye giden CTP’li eski vekil
Okan Dağlı G82 koduyla ‘Türkiye aleyhinde
faaliyette bulunmak’tan Kıbrıs’a geri gönderildi.
1974’ten bugüne TC sömürgeciliğinin
Kıbrıslılara karşı uygulamaları sistematik bir hâl
aldı. Kıbrıslı muhalefet ise parmağının arkasına
saklanacak diye geri geri giderken uçurumdan
düştü!
Eskiden ‘‘Türkiye halkıyla sorunumuz yok,
devleti ile sorunumuz var’’ derdiniz; şimdi devlet
ile de sorununuz kalmadığına göre neyi protesto
ediyorsunuz?

RUSYA UKRAYNA’DAKİ DURUMU KKTC
İLE KIYASLAMAYA DEVAM EDİYOR
Rusya’nın AB Büyükelçiliğinin, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kısa
süre önce, Ukrayna’daki durum için
KKTC’yi örnek gösteren açıklamasında,
KKTC’ye atıf yaparken “sözde” kelimesini
kullanmaması konusunda, Euroactiv’e
yazılı bir açıklamada bulunduğu haber
verildi.
Rusya’nın AB Büyükelçiliğinin, konuyla
ilgili açıklamasında, Rusya’nın Kıbrıs
sorunundaki tutumunu değiştirmediğini
belirttiğini yazan Fileleftheros gazetesi,
Rusya’nın AB Büyükelçisi Vladimir
Chizhov’un 25 Şubat tarihinde Euroactiv’e
verdiği
demeçte,
bu
konuyu
yorumlamasının istendiğini ifade etti.
Gazeteye göre Chizhov açıklamasında
kısaca şu ifadeleri kullandı;
“Lavrov’un bunu neden söylediğini
açıklayabilirim. Bunu, bir tarafın diğerini
resmen tanımadığı ve iki taraf arasında

diyalog örnekleri olduğuna dair tezin
temeli olarak kullandı. Kıbrıs’taki
toplumlararası müzakereler net bir
göstergedir. Şahsi tecrübemden de bildiğim
kadarıyla, BM Genel Sekreteri, iki tarafı
da eşit bir temelde bir araya getirerek, bu
diyalogu kolaylaştırıyor. Bu bir buluştur.
Bir taraf uluslararası tanınmış Kıbrıs
Cumhuriyeti iken, diğeri ise yalnızca
Türkiye tarafından tanınan, tanınmayan
KKTC’dir. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanının, Kıbrıs Rum toplumunun lideri olarak, alter ego’suyla bu
görüşmelere katılmasını engellemez. Sözde
KKTC’nin sözde başkanı ise, bu
görüşmelere Kıbrıslı Türklerin lideri olarak
katılır. (Βu görüşmelerde) pek bir ilerleme
kaydetmediklerini itiraf etmem gerekir.”
EUROACTIV’in Rusya Büyükelçiliğine
“Kıbrıslı Rum Başkanın Kıbrıs Türk lideriyle görüşmelere katılmasının, resmi

hükümetin KKTC ismini tanıdığı anlamına
gelip gelmediğini” sorduğunu da yazan
gazete, Rusya Büyükelçiliğinin yanıtının
ise şu şekilde olduğunu aktardı;
“Hayır bu anlama gelmez. Konu,
Büyükelçi Vladimir Chizhov’un size
verdiği demeçte yer alan ilgili pasajda
detaylı bir şekilde açıklanmıştır.”
Gazeteye göre Rusya Büyükelçiliği,
Lavrov’un KKTC’ye atıf yaparken neden
“sözde” kelimesini kullanmadığı konusunda
ise, Çinli filozof Konfüçyüs’ün “Karanlık
odada kara kediyi aramayın. Özellikle de
odada kedi yoksa” sözüne atıfta bulunarak,
Rusya’nın konuyla ilgili olarak defalarca
belirttiği resmi teze bakılması gerektiğine
işaret etti.
Gazeteye
göre
Büyükelçilik,
Moskova’nın Kıbrıs sorunu konusunda
tutum değiştirmediğini de sözlerine ekledi.

GÜNEYDE 455 BİN 306 DÖNÜM TÜRK MALI VAR
RUM GÖÇMENLER BİRLİĞİ’NE
GÖRE, TÜRKLERİN GÜNEYDE
TOPLAM 455 BİN 306 DÖNÜMLÜK
MALI VAR. KIBRISLI TÜRKLER
225 BİN 867 DÖNÜMLÜK TARIM
ARAZİSİNE, 4 BİN 737 DAİMİ
KONUT, BİN 342 YAZLIK EV VE 2
BİN 831 İŞ YERİ SAHİBİ...
Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla
ilgili tartışmalar gündemde kalmaya devam
ediyor.
Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde,
Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan
sıkıntıların, dün gerçekleştirilen Meclis
Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını
yazdı.
Habere göre, toplantıda, ‘Kıbrıs Türk
mallarına talepte bulunan göçmenlere yanıt
verilmemesi, Kıbrıs Türk mallarının kira
bedellerinin alınmaması, ilgili kontrol ve

denetimlerin yapılmaması’ gibi konular
ele alındı.
Kiralanan Kıbrıs Türk mallarının kira
bedellerinin alınamadığını yazan gazete,
geri ödeme için bekleyen kira bedelinin 8
milyon 304 bin Euro olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan Haravgi gazetesi, Meclis
Göçmenler Komitesi toplantısında Kıbrıs
Türk mallarının ve göçmenlere verilen
ticari dükkanların değerlendirilmesinde
sorunlar yaşandığını yazdı.
Gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi
tarafından göçmenlere verilen ev ve
dükkanların “statik yeterliliğiyle”, pandemi
ve ekonomik sorunlar nedeniyle ödenemeyen kira bedellerinin ele alındığını belirtti.
Habere göre, toplantı sonrasında
açıklamalarda bulunan Meclis Göçmenler
Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Kıbrıs

Türk ev ve dükkanların yeterliliği konusunda var olan sorunların teyit edildiğini ve
gerekli denetimlerin de yapılmadığına vurgu yapıldığını ifade etti.
Kettiros, bu binalarda yapılan denetimlerin sadece “gözle” olduğunu söyledi.
Öte yandan, Politis gazetesi, Rum Göçmenler Birliği’nin (PEP), Güney
Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarını kullanan
20 bin 261 kullanıcıdan 2 bin 785’inin
ise hak sahibi, bir diğer deyişle göçmen
olmadığı yönünde şikayette bulunduğunu
yazdı.
PEP, toplam 455 bin 306 dönüm olan
Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malının
değerinin milyarca Euro olduğunu tahmin
ediyor.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs
Türk malı olarak 4 bin 737 daimi konut,
bin 342 yazlık ev, 2 bin 831 iş yeri, 225
bin 867 dönüm tarım arazisi bulunuyor.

İNGİLİZ ÜSLERİ GÜMRÜK MAKAMLARININ AÇIKLAMASI

“KKTC’DEN ALINAN AKARYAKIT TESPİT ETTİK”

İngiliz Üsleri gümrük makamları, yazılı
açıklama yaparak, çok sayıda modifiye
ağır vasıtalarda, KKTC’den satın alınan
akaryakıt tespit ettikleri iddiasında bulundu.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz Üsleri Doğu bölgeleri gümrük sorumlusu Mark Hartley’nin ilgili
açıklamasına yer verdiler.
Gazete yapılan açıklamada, İngiliz
üsleri gümrük personelinin, Beyarmudu
ve “Strovilya”(Akyar) geçiş noktalarındaki
düzenli operasyonlarının, KKTC’den
yapıldığı iddia edilen “akaryakıt
kaçakçılığına sekte vurduğunun” ifade
edildiğini yazdı.
Habere göre aynı bilgilendirme

çerçevesinde, son haftalarda gümrük personelinin, ticari ağır vasıtaların (HGV)
haftada birkaç kez sınır kapılarından
geçtiğine dair şüpheli durumlar tespit
ettiği de ifade edildi.
Yapılan
açıklamada,
gümrük
memurlarının, kaçakçılık için düzenlenen
araçları tespit etme konusunda eğitimli
olduğu ve araçların aranmasında ileri
teknikler kullandıkları, bu nedenle “özel
yakıt tankları” olarak tasvir edilen ve
bunları kullanan çok sayıda ağır vasıta
tespit ettiği belirtildi.
Hartley açıklamasında, KKTC’deki
düşük akaryakıt fiyatları ve Türk Lirasının
değer kaybı nedeniyle organize kaçakçı
gruplarının, Güney Kıbrıs’ta kara borsada

satmak için büyük miktarda akaryakıtı
taşımaya çalıştığını savundu.
Hartley olaylara ilişkin “somut örnek”
vererek, bir ticari otobüs şirketinin, otobüslerden birinin KKTC’ye geçmesi için
sigortaladığını, akaryakıt temin etmek
için sürekli kuzeye geçerek bunu “ikmal”
(benzin pompası) olarak kullandığını,
akaryakıtı şirketin diğer 16 otobüsüne
taşıdığını belirtti.
Hartley, bahse konu otobüse el
konulduğunu ve bin 480 Euro para cezası
kesildiğini de söyledi.
Hartley, diğer operasyonlar çerçevesinde
de 6 bin Euro değerinde para cezasının
kesildiğini ifade etti.
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ÇİĞ SÜTE ZAM
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,
çiğ
süt
fiyatlarının
yeniden
düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
(SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun yaptığı
toplantıda belirlediği üretici çiğ süt
fiyatları dünden itibaren uygulanacak.
Buna göre, inek sütü litre başına
soğuk zincir 4.87’den 5.81 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 4.77’den 5.66 TL’ye
yükselirken, açık 2.70 olarak aynı kaldı.
Koyun sütü litre başına soğuk zincir
10.47’den 12.21 TL’ye, buzlukta
soğutulmuş 10.17’den 11.91 TL’ye,
açık 9.77’den 11.51 TL’ye yükseldi.
Keçi sütü litre başına soğuk zincir
7.92’den 9.21 TL’ye, buzlukta
soğutulmuş 7.57’den 8.91 TL’ye, açık
7.23’ten 8.51 TL’ye yükseldi.

17 Mart 2022 Perşembe
DAĞLI, TÜRKİYE’YE GİRİŞ ENGELİNİN MECLİS TARAFINDAN
ARAŞTIRILMASI TALEBİYLE ÖZDENEFE’YE DİLEKÇE VERDİ
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı
Fazilet Özdenefe, eski Gazimağusa Milletvekili Okan Dağlı’yı, dilekçesini teslim
almak üzere kabul etti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Okan
Dağlı, yakın geçmişte Türkiye’ye girememesinin gerekçelerinin araştırılması
talebiyle hazırladığı dilekçeyi Özdenefe’ye
teslim etti.
Dağlı, “KKTC yetkili otoritesi tarafından
kendisine verilen diplomatik pasaportuyla
Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı esnada
G-82 (Genel Güvenlik Aleyhine Faaliyetler)
tahdit kaydı/giriş yasağı resmi evrağı kendisine tebliğ edilmek suretiyle T.C yetkili
makamları tarafından girişine izin
verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılmasını”
talep etti.
Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece
görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş

Bumin Bezmen

DİLLERİ ÇÖZÜLDÜ!

milletvekillerine de sahip çıkmasının
gerekliliğine değinerek, Dağlı’nın Türkiye
Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet
Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin
açığa kavuşturulması hususunda gereğinin
yapılması amacıyla dilekçeyi ivedilikle
Divan gündemine taşıyacağını ve konunun
takipçisi olacaklarını ifade etti.

“ÇAMLIBEL YERLİ ÜRÜN PAZAR YERİ” PAZAR GÜNÜ AÇILACAK
Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme,
Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (ÇamSev), TİKA Lefkoşa Koordinatörlüğü
tarafından desteklenen Çamlıbel Yerli Ürün
Pazar Yeri’nin açılışının Pazar günü
yapılacağını açıkladı. Dernek, açılışın
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından
yapılacağını bildirdi.

Çam-Sev Yönetim Kurulu ve Organize
Komitesi imzasıyla yapılan açıklamaya
göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6
Mart’ta açılışı yapılamayan Çamlıbel Yerli
Ürün Pazar Yeri, Pazar günü saat 11.30’da
Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açılacak.
Açılışta konuşmaların yanı sıra Lapta
Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor

gösterisi, Berk Çomunoğlu ve arkadaşlarının
müzik dinletisi de yer alacak. Ayrıca gavcar
mantar pilavı ikramı yapılacak. Tüm halkın
davetli olduğu açılışta, ürün satışları saat
09.00’dan itibaren başlayarak, gün boyu
devam edecek. Açılışın ardından her Pazar
günü Çamlıbel Yerli Ürün Pazarı Lapta
Belediyesi’nin kontrolünde devam edecek.

BM GENEL SEKRETERİ:

YEMEN'DEKİ SAVAŞTA EN AZ 10 BİN ÇOCUK ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,
Yemen'de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun
öldüğünü bildirdi.
Guterres, BM, İsveç ve İsviçre tarafından düzenlenen Yemen'e
İnsani Yardım Konferansı'nda, Yemen halkının 7 yıldır iç savaşta
ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve terör yaşadığını söyledi.
"Yemen'de en az 10 bin çocuk dahil on binlerce kişi öldü.
Her 3 Yemenliden 2'si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk
ise aşırı derecede yoksulluk çekiyor." diyen Guterres, Yemen'de

fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım
programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Guterres, gelecek haftalarda büyük kentlerde 4 milyon Yemenlinin temiz içme suyuna erişimi kaybetme riskine dikkati çekti.
"Yemen'de 17 milyondan fazla kişiye ulaşmak için 4,3 milyar
dolar fona ihtiyaç duyulduğunu" aktaran Guterres, yaşanan
insani felakete son vermek için şiddet döngüsünü kırma,
çatışmalara son verme ve barışçıl bir çözüme ulaşma çağrısı
yaptı.

RUSYA AVRUPA KONSEYİ'NDEN RESMEN AYRILDI
Avrupa Konseyi'nden ayrıldığını resmi
tebligatla Konsey Genel Sekreterine bildirdi.
Tebligatta, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinden (AİHS) çekilme niyeti de
dile getirildi.
Rusya, 28 Şubat 1996 tarihinden bu yana
üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden çekildiğini
resmen tebliğ etti. Avrupa Konseyi sözcüsü
Daniel Holtgen, Rusya Federasyonu'nun
Avrupa Konseyi'nden ayrıldığına dair resmi
tebligatı Konsey Genel Sekreteri Marija

Buric'e ilettiğini kaydetti.
Holtgen, Rusya'nın Londra Anlaşmasının
7'nci maddesi uyarınca üyelikten ayrıldığını,
ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini
(AİHS) feshetme niyetini de Genel Sekreter'e
ilettiğini bildirdi.
Avrupa Konseyi'nin kuruluş sözleşmesi
olan Londra Anlaşması'nın (Avrupa Konseyi
Statüsü) 7'nci maddesi, Konsey'in herhangi
bir üyesinin Genel Sekretere bildirimde bulunmak suretiyle Konsey'den çekilebileceğini,

bildirimin mali yılın ilk dokuz ayı içinde
yapılması durumunda çekilmenin mali yıl
sonunda hüküm kazanacağını belirtiyor.
Rusya yönetiminin kararı, Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisinin (AKPM) Rusya'nın
üyeliğine dair bir oylamaya hazırlandığı
anda geldi.
AKPM, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ederek
Avrupa Konseyi Statüsünü ihlal ettiğini belirten ve bu nedenle üyelikten çekilmesini
isteyen bir kararı oylamaya hazırlanıyordu.

AB'NİN YENİ RUSYA YAPTIRIM PAKETİ ZENGİNLERİ HEDEF ALDI
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik
dördüncü yaptırım paketi lüks ürünlerin
ihracatını, demir çelik ürünlerinin ithalatını
yasaklıyor, ayrıca Rus milyarder Roman
Abramoviç'in
mal
varlıklarının
dondurulmasını öngörüyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya karşı
saldırılarını sürdüren Rusya'ya yönelik
dördüncü yaptırım paketi Salı akşamı AB
Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
AB maliye bakanlarının üzerinde
uzlaşmaya vardığı yaptırım paketi, şampanya,
mücevher, sanat eseri gibi lüks kategorisinde
bulunan ürünlerin, fiyatı 50 bin euroyu aşan
otomobillerin AB ülkelerinden Rusya'ya
ihraç edilmesini yasaklıyor.
AB'nin yaptırımları ile bazı demir, çelik
ürünlerinin ithalatına ve enerji alanında
Rusya'da yeni yatırımlara da kapsamlı yasak
getiriliyor.
Almanya gibi AB ülkelerinin enerji arzını
Rusya'dan karşılaması nedeniyle Rusya'dan

çerçevesindeki "en çok gözetilen ülke"
statüsü de kaldırılıyor.

doğal gaz, petrol ve kömür ithalatına ise
yasak öngörülmüyor.
Yeni yaptırımlarla Rusya'ya ticaret alanında
imtiyazlar tanıyan Dünya Ticaret Örgütü

Sosyal Medya

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Ayrıca, aralarında İngiliz Chelsea futbol
takımının sahibi Rus milyarder Roman
Abramoviç'in de bulunduğu 15 kişi de
yaptırım listesine dahil edildi. Buna göre,
Abramoviç'in AB ülkelerindeki mal varlığının
dondurulması öngörülüyor.
AB Resmi Gazetesi'nde, Abramoviç'in
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
"uzun yıllardır, sıkı bağlara" sahip olduğu
belirtilerek, "Devlet Başkanı ile ayrıcalıklı
bir temasının, iyi ilişkilerinin olduğu" ifade
edildi. ABD'li Forbes dergisine göre,
Abramoviç'in toplam servetinin yaklaşık 6
milyar 600 milyon euro olduğu belirtiliyor.
İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali
nedeniyle geçen hafta Abramoviç'e yönelik
yaptırım kararı almıştı.

Daha önce de söyledik, yazdık, toplum
liderliği seçimlerinde, sözde genel
seçimlerde, Afrika saldırılarında,
Türkiye'nin egemen iki devlet talep
ettiği günlerde sesi sedası çıkmayan,
dut yemiş bülbüle dönen CTP'liler ağız
birliği
etmişcesine
konuşmaya başladılar.
Neden bülbül kesildiler, çünkü karşılarında
Tatar ve Sucuoğlu var!
İstediğin kadar konuş
söyle, çekinmeden, ister
bağırarak,
ister
haykırarak konuş, nasılsa Türkiye ve
Türkiye'yi yönetenler için söyleyecek
tek sözleri yok, yüklen Tatar'a, yüklen
Sucuoğlu'na!
Nasıl olsa halk derin uykuda, ya da
onları dinleyenlerin alnında Karpaz'da
doğada yaşayan Kıbrıs'ın sembolü
hayvanların isimleri yazılı.
Neden bu hale geldiğimizi, memleketin çekilmez, yaşanmaz hale geldiği,
TL kullanımı ve çözümsüzlük yüzünden
olduğunun nasılsa halkımız farkında
değil, onun için hücum Tatar'a ve
Sucuoğlu'na!
Derya hanımdan sonra dün de davudi
sesli CTP'li Erkut Şahali gürledi!
Efendim o da başkan Erhürman gibi,
KKTC'nin itibarından, KKTC'nin küçük
düşürülmesinden, ve de en mühimi
KKTC'nin demokrasisinin yara
aldığından şikayeti var!
Tek dertleri yalnız bunlar olsa neyse,
başka dertleri de var bu beylerin.
Kendilerini KKTC yalanına o kadar
kaptırmışlar ki, Oğuzhan Hasipoğlu'nun,
Hasan Taçoy'un bakanlık yapamayacak
herhangi bir kusurları kabahatleri mi
varmış ki, bakanlıkları değiştirilmiş
veya bakanlıktan alınmışlar!
Ne dert ne gam ama değil mi, tek
cümlede söyleyebilecekleri ''Be
arkadaşlar bu Kıbrıs sorununa çare bulamazsak, TL kullanmaya devam edip,
Türkiye'nin kuyruğuna takılıp gidersek
daha çok çekeceğimiz var'' diyerek
gerçekleri konuşacaklarına, insanlarımızı
aptal sanıp, Hasipoğlu'nun, Taçoy'un
gaileleri peşindeler!
Alın size sözde, sahte solcu muhalefet!
Gerçekleri atlayıp konuşamayan,
sözde çözümcü ve federasyoncu CTP'nin vekillerinin son komik halleri
bunlar.
Varsa da, yoksa da KKTC ve sözde
meclisinin itibarı, KKTC'nin olmayan
demokrasisi!
Boşuna insanlarımız CTP işgalin ve
sömürü düzeninin kalın bir örtüsüdür
demiyor, eleştirmiyor, yerden göğe
kadar haklılar.
Her konuşmaları, her hareketleriyle
KKTC'nin savunuculuğunu yapmaktan
çekinmiyorlar, çıkıp da KKTC sonsuza
kadar yaşayacak deseler inanın onlara
daha fazla saygı duyacağım.
Yıllardır halkı kandırmaktan
bıkmadılar, usanmadılar, şimdi de AP
bilmem ne toplantısı için Fransa'ya
UBP'li birine bir de CTP'li ekleniyor,
toplantılara katılacaklarmış .
Parlamenterler toplantısıymış, TC'li
vekillerle parlamentoya giriyorlar ama
salon değil, dinleyiciler kısmında veya
kantininde oturup, sadece sesleri
dinleyebiliyorlar.
Dostlar alışverişte görsün, KKTC'yi
temsil ediyorlar, örtü işi dedik ya onlara
ait!
Tek dertleri bu örtünün her gün daha
da kalınlaşması!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BUGÜN DE
“DON”LU
GEÇTİ YARINA
ALLAH KERİM
KISACA...







MAĞDUR!



Ali Pilli “Devlet herşeyi satın alabilecek
güçte değil. Bazı zor bulunabilen
onkoloji ve diğer önemli ilaçları
alacağız. Ancak geriye kalanın
vatandaşlar tarafından eczaneden
alınmasını istiyoruz. Devletin her ilacı
alabilmesi artık zor. Bu sistem
vatandaşımızı mağdur ediyor” dedi…
Ankara’nın dayattığı Genel Sağlık
Sigortası meyvelerini vermeye başladı.
Artık ilaçlar hep özelden alınacak!

Bizim Mandra
Bakanlar Kuurlu'nda hayat
pahalılığı ödeneğinin
kaldırılmasının görüşüldüğü
ve Başbakan Faiz Sucuoğlu
hariç, tüm bakanların buna
olumlu oy verdikleri yolunda
çıkan haberler mandra halkı
arasında şiddetli şok etkisi
yaratır. Vatandaşlar bu
inanılmaz kararın halkın
nabzını tutmak ve sabrını
ölçmek için alındığını
belirtirken, sokaktaki adam
"Bu düpedüz isyana
teşvikten başka birşey değil.
Bunun adına da despot
çılgınlığı denir" diyerek
tepkisini dile getirir...

DİP NOT
TC Hazine ve Maliye Bakanlığı
verilerine göre, Tayyip
Erdoğan’ın 'örtülü ödenek'
harcaması, Şubat ayında 169
milyon TL oldu. Bu rakam,
Ocak ayının üç katı fazla.



Rusya'nın Ukrayna operasyonunu NATO’nun
kışkırttığını söylemek ABD’de yasaklanmış durumda...
RT ve Sputnik uluslararası erişime sahip,
birden fazla dilde yayın yapan platformlar.
İki platform da, ABD'deki kurumsal medya
tarafından göz ardı edilen görüşler için alan
sunuyor.
Örneğin, benim yaptığım programda, siyasi
mahkumlar, uluslararası toplumsal hareketler,
tarih, spor, sanat, edebiyat sosyalist, antiemperyalist bakış açısıyla ve kapitalist sistemin
çelişkilerinin bir parçası olarak ele alıyoruz.
Bu, egemen sınıf için megafon işlevi gören
ABD'deki milyarderlerin sahip olduğu medyada kesinlikle duyulmamış bir şey.
Rus devletine ait medya için çalışan gazeteciler tam editoryal kontrole ve yayınlarımızı
takdir eden bir izleyici kitlesine sahip olmamıza rağmen “Putin Kuklaları” veya “Kremlin
propagandacıları” olmakla suçlanıyoruz.
Amerikan halkı, ticari medya tarafından,
Irak'taki Kitle İmha silahları, Rusya'nın ABD
seçimlerine "müdahalesi" veya dünyadaki
devrimci hükümetlerin sözde vahşeti dahil
birçok konuda yalanlara maruz bırakıldı.
Ukrayna konusunda ABD, kendi ikiyüzlülüğüne gömülmüş. ABD, kendini “özgürlükler
diyarı” olarak adlandırıyor. Amerika özgürlük,
adalet ve eşitlik ideallerini desteklediğini
iddia ederken 140 milyon kişi yoksulluk sınırında veya altında yaşıyor. ABD Kongresi
Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım göndermek için 15.6 milyar dolarlık Covid yardımını çöpe attı ve bu Neo-Nazilerin eline
geçecek.
ABD basın özgürlüğünü önemsediğini ilan
ederken medya kuruluşlarını sırf Rus oldukları
için karartıyorsa, bu da ikiyüzlülüğün örneğidir. ABD tarafından yürütülen sansür, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu hakkındaki “dezenformasyonla” mücadele etme amacına sahip, ancak sansüre
tabi tutulan kaynaklar ABD ve NATO'nun

VİRGÜL
KUKLA HALLERİ

Faiz Sucuoğlu açıkladı geçtiğimiz günlerde: “Türkiye
Cumhuriyeti yetkililerinin 2022'nin ilk yarısında
temellerini atacaklarını açıkladığı Lefkoşa'daki
hastanenin ihalesi iptal edildi”… Ali Pilli’nin
bundan haberi mi yok nedir; yoksa acil ilaçları bile
Türkiye’den getiremeyen Pilli kendini TC Elçisinden
büyük mü zanneder ki, 500 yataklı Lefkoşa Devlet
Hastanesi’ni tamamlayarak hizmete açmakta
kararlıyız… Yeni hastaneden vazgeçilmedi, BRT
arkasında yapılması hedefimizdir, bundan asla
vazgeçilmemiştir dedi!.. Bu arada yapılacak
hastanenin arazisi de TC Büyükelçiliği’nin üzerine
geçirilmişti…

MECLİS
KUKLA
PERDESİ
OLUNCA…



“Siyasette itibarı
bozan hükümetler
değil, meclis. Orada
yaşananlar…”
Hasan Taçoy
(UBP)

politikasını başından beri eleştirdi.
İnsanlar, bu baskının amacının Amerikan
halkını Rusya ile bir savaşı desteklemeleri
için manipüle etmek olduğunu anlamalı. Bazı
Amerikalıların uçuşa yasak bölgeyi desteklediklerini
görüyoruz. Olası bir uçuşa yasak bölge
ilanı Washington ve Moskova arasında tüm
insanlığı ortadan kaldırabilecek bir nükleer
savaşı tetikleyecek çok ciddi bir sorun.
ABD'deki ve dünyadaki barışsever insanların, bu her şeyi imha edebilecek savaşa
meydan okuyan medyanın sesini güçlendirmesi çok önemli, bu deliliğe direnmek için
örgütlenmeliyiz.
ABD medyasının Ukrayna'daki savaşı ele
alışı, Putin'in bir anda uykusundan uyanıp
can sıkıntısından ya da kana susamışlıktan
Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandırma biçiminde. ABD ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kışkırtmadaki
rolünün altını çizmek yasaklanmış durumda
ve Amerikan halkı Rus karşıtı duygular beslemeye o kadar şartlandırılmış ve hükümet
onlara kimi düşman olarak işaret ederse ona
saldırmaya o kadar hazır hale getirilmişler
ki, pek çok kişi bu anlatıları soru sormadan
yutuyor.
Ben Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemiyorum, ancak ABD bu savaşın, Rusya'nın
meşru güvenlik endişelerini reddetmelerinin
sonucu olacağını biliyordu. ABD/NATO'nun
Rusya'yı kuşatması kasıtlı bir politika. Ancak
birisi bunu gündeme getirirse, Rusya'nın işgalini desteklemekle suçlanıyor. Yani sözde
ifade özgürlüğüne değer veren ABD, görüş
farklılıklarını suç gibi ele alıyor.
(Bu yazı ABD'de yayın yapan Radyo
Sputnik programcılarından Sean Blacmon’un soL’da yayımlanan söyleşisinden
alınmıştır...)

Tarih 17 Ağustos 2021

Yeşil Barış Hareketi Güven Yapı
Kooperatifi’nin Girne’de site inşaatına
başladığı arazinin kiralama kararı
hakkında Yüksek İdare Mahkemesi’nde
ara emri aldırdı… Yargıç Talat Usar ara
emri ile yürütmenin durdurulmasına karar
verdi… Davanın esası Cuma günü
görüşülecek…

Gözden kaçmayanlar...

BATAKLIK

Ankara belediye sayısını azaltacaksınız
dedi. Belediye başkanları UBP’yi hedefe
aldı… Esentepe Başkanı Cemal
Erdoğan, “Önümüzdeki dönem hiçbiri
milletvekili olamayacak. Başbakan her
türlü riski alırım dedi… Biz değil destek
aleyhte propaganda yapacağız… Siyasi
riski biz ödeyeceksek onlar da
ödeyecek. O halde Maliye Bakanlığı’nı
da KIB-TEK’i de kapatalım. Batıkmışlar
ya... Gerekçe bu imiş ya” dedi… Bu
mantıkla gidince, KKTC de batık,
kapatın gitsin! 48 senedir Kıbrıs’ın
kuzeyinde bütçe denkleşmedi. Herşey
batık, çünkü burası işgalcinin batağı!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Bizim gördüğümüz Sayın
Başbakan Türkiye Cumhuriyeti
ile olan ilişkileri de sağlıklı bir
biçimde yürütememektedir…’’

Karikatür: Carlos Latuff

Kudret Özersay (HP)
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HER ŞEY ÖYLE
DURUYORDU
Çok soğuktu...
Sobalar cayır cayırdı...
Hava bildiğin duman...
Ay ise bakıyordu...
Lefkoşa kalabalık ve trafik yoğunluğu
ile cebelleşiyordu.
Omorfo bahçeleri içinde yemyeşil, başındaki Trodos esintiliydi.
Limnidi doğallığını koruyup yaza hazırlanıyordu.
Çilek bahçeleri, erik ağaçları, asırlık
asması yerindeydi.
Verigolar hala uyanamadılar nasıl kış uykusuysa
bu...
Bekle ki güneş ısıtacak,
yapraklar açılacak, toplanacak, dolma yapılacak.
Hem de ne dolma.
Doğal mı, doğal...
Güzel mi, güzel.
Bunlar Kıbrıs’a has yiyecekler sayılabilir
hellim gibi molohiya gibi.
Zeytinliyi bilmezdi başkaları.
Zeytin çekirdekleri çıkartılmalı, zeytinyağı ile yoğrulmalı, katı olsun diye de
hamur iyice bastırılmalı.
Sonra tadına doyum olmaz.
Başka ülkerde de gördüm zeytinliyi.
Onlar çekirdeklerini çıkartıp yapıyorlar
ki daha kibarca.
Ama tat yok.
Girne’ye hiç girmedim.
Girmek de istemiyorum deli kalabalık
şehre.
Toplamışlar yabancılar için bir sürü
apartmanı, koymuşlar Girne’nin merkezine
ki ülkeye ekonomik katkı.
Ne yalan, ne akılsızlık.
Şimdi de bilmem kaç kişiye buradan
mülk alma, satma, sattırma izni verildiği
yazılıyor haberlerde.
Buna kızmak mı üzülmek mi onu da
bilemedim.
Başımızdakiler ki istemesek de oradalar...
Onlara ne diyeceğimi bilemiyorum.
Bir şey diyecek olsam mahkemelerde
uğraş dur ki haklısn.
Ama adamı çıldırtır bunlar.
Dağları eritmeyin, yeter, dedikçe dağları
eritip gidiyorlar.
Toprak en değerli varlığımız olmalıydı...
Tuğla yok, dedi mimar arkadaşım.
Nasıl yokmuş?
Fabrikalar durmuş, üretmiyorlar.
Vay be.
Nereden üretiyorlar tuğlayı?
Kendi toprağımızdan, dedi.
Topak biter ama deyince de bitmez,
çok var çok, diyor arkadaş.
Hangi gözlük bunu böyle gösteriyor?
Üremeyen, çoğalmayan bir şeyi hep
alırsan gün gelir bitmez mi?
Akıl da böyledir işte.
Karanlık odalarda kalmazsan, mum ışığında, gololambicikte oturmazsan, nasıl
toplancak aile de birbirlerine sorular sorup,
başlarından geçenleri anlatıp, yeni yolları
keşfedecekler?
Tutturmuşuz televizyondaki diziler...
Tutturmuşuz Türkiye’nin neredeyse hep
Boğaz manzaralı villalarında, konaklarında
yaşamlarını gösteren dizilerini gidiyoruz.
Kendimizi kaybettik.
Artık biz bizi tanıyamaz olduk.
Çok soğuktu.
Sobalar cayır cayırdı.
Hava bildiğin duman.
Ay ise bakıyordu.
Bakıyordu da, hala çözüme ulaşamayan,
havada asılı duran Kıbrıs’ta gördükleri
onu bile şaşırtıyordu.

17 Mart 2022 Perşembe
COVİD-19…

GÜNEYDE BUGÜNE KADAR 904 ÖLÜM

BU ÖLÜMLERİN 231’İ BU YILIN İLK
76 GÜNÜNDE MEYDANA GELDİ…
Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis,
son günlerde Rum tarafında yaşanan vaka
artışlarına
değinerek,
tedbirlerin
gevşetilmesinin uygulamaya konduğu günden itibaren bunun beklendiğini söyledi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre,
bu artışın, korona virüsün alt varyantı olan
“Omicron 2’nin” baskın olma çabasından
kaynaklanabileceğini dile getiren Karayannis, söz konusu varyantın iki hafta önce
vakaların yüzde 2,5’ine karşılık geldiğini,

şimdi ise bu oranın yüzde 60’lara ulaştığını
dile getirdi.
Er ya da geç bu alt varyantın Omicron’un
yerine geçeceğini ifade eden Karayannis,
bunun Omicron’dan daha bulaşıcı, ancak
daha az hasta edici olduğunu ifade etti.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, Rum tarafındaki pandemiyle ilgili
bilimsel danışma komitesi başkanı Konstantinos Tsiutis ise açıklamasında, pandeminin Güney Kıbrıs’ta başladığı günden
bu yana geçen 757 gün içerisinde meydana
gelen 904 ölümden 231’inin 2022 yılının
ilk 76 gününde meydana geldiğini ifade
etti.

Dolayısıyla ölümlerin yüzde 25,5’inin
2022 yılının ilk 76 gününde meydana
geldiğini ifade eden Tsiutis, hayatını kaybedenlerin yüzde 7,8’inin 3’üncü doz aşılarını
olmuş olan yaşlılar olduğunu söyledi.
Pozitiflik oranının tüm yaş gruplarında
geçtiğimiz hafta artış gösterdiği ve genel
pozitiflik oranının yüzde 1,71’den yüzde
2,74’e yükseldiği de belirtilen haberde, 22
kişinin entübe durumda olduğu da ifade
edildi.
Şu an korona virüsü tedavisi görenlerin
yaş ortalamasının 70 olduğunu da kaydeden
gazete, tedavi görenlerin yüzde 55’inin
aşısız olduklarını ekledi.

UKRAYNALI MÜLTECİLERİ KKTC DE KABUL EDECEK
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de
yaşayan Ukraynalılardan oluşan bir heyeti
kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’dan
gelenlere yönelik vize işlemleri gibi konularda neler yapılabileceği ele alındı.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı
konuşmada, KKTC devletinin sosyal açıdan
güçlü ve duyarlı bir devlet olduğunu ifade
ederek, Kıbrıs Türk halkının da 1960’lı
yıllarda göçler, çatışmalar ve katliamlar
yaşadığını hatırlattı.
Türkiye’nin desteğiyle kurdukları devleti
geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı
Tatar, Ukrayna halkının içinde bulunduğu
koşulları özellikle Kıbrıs Türk halkının
çok iyi anladığını kaydetti.
UKRAYNALILAR İÇİN GİRİŞ VE
VİZE İŞLEMLERİ…
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye gelen
Ukraynalılar için giriş ve vize işlemlerinin
gerektiği şekilde yapılması konusunu
Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü
söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar; “Karşılıklı olarak
sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
şekilde bir düzenlemenin yapılması gerekir.
Bu insanlar savaş mağdurudur. Bu insanlar
ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır.

İnsanlık dramı yaşanmaktadır. Bu insanlara
kucak açmak bizlerin görevidir” dedi.
KKTC’nin imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtığını ve
açmaya devam edeceğini belirten
Cumhurbaşkanı Tatar, bu işin takipçisi
olacağını dile getirdi.

Heyet üyeleri de KKTC’ye gelen
Ukraynalılara yardım etmeye çalışmak
amacıyla KKTC’de yaşayan Rusça
konuşanların kurduğu büyük bir örgütleri
olduğunu söylediler ve KKTC’ye gelen
Ukraynalıların yaşadığı sıkıntıları
aktardılar.

GÜNEYE BU YIL 2062 MÜLTECİ GELDİ

Güney Kıbrıs’a yeni yılla birlikte ilk iki ayda 2 bin 62 mültecinin geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığının verilerine
dayanarak 2022 yılının ilk iki ayında 2 bin 62 mültecinin,
Güney Kıbrıs’a geldiğini, 2021 yılının aynı döneminde ise bu
akamın 722 olduğunu yazdı. Habere göre refakatçisiz çocuk
sayısı ise 2022 yılında 156, 2021’de ise 49 olarak kaydedildi.

Gazete haberinde ayrıca bu yıl 600 yabancının ülkeden
ayrıldığını 2021 yılında ise ülkelerine dönen yabancı sayısının
2 bin 500 olduğunu yazdı.
Habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris yaptığı açıklamada
geçtiğimiz gün sadece Güney Kıbrıs’a, KKTC üzerinden
Türkiye’den seyahat ettikleri iddia edilen 99 mülteci ile 2 refakatçisiz çocuğun geldiğini belirtti.

17 Mart 2022_Layout 1 16.03.2022 23:43 Page 11

11

17 Mart 2022 Perşembe

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KABAHAT KİMDE?
“İş yapamaz, iş bilmez” dedikleri Nazırlar
Kurulu, “izlediğiniz” gibi, “iyi işler” de
yaptırıyormuş meğer…
“Allah razı olsun”…
“Ne gibi ‘iyi işler’ yaptırmışlar?” dediğinizi,
duyar gibiyim…
Söyleyelim da, merakta kalmayın:
“Müjde,” Salı günü akaryakıt ürünlerinin satış
fiyatlarına “indirim” yapıldı…
-“Yaşadık!” mı dediniz?
yaşayıp
kimin
Kimin
yaşayamayacağı,
yakında
ortaya çıkacak!
İndirimin
gerekçesi
da
açıklanmış:
-‘Brent Petrol’ün varil fiyatı,
100 ABD dolarının altına
düşmüş, onun için fiyatların ucuzlatılması
gerekirmiş…
Vay be!
Ne kadar da düşünüyorlar “vatandaşları?”
Geçenlerde, -11 Mart- daha hafta dolmadan,
akaryakıt ürünlerinin tümüne, litre başına 4,02
TL ile 6,45 TL arasında değişen miktarlarda
okkalı zam yapanlar…
Şimdi güya, halkın çıkarına uğraştıklarını
ispata yönelik olarak, “iyi işler yaptıklarını”
göstermek adına, akaryakıt ürünlerinin satış
fiyatlarına 1,42 TL ile 3 TL arasında değişen
miktarlarda
indirimde
bulunulmasını
sağlamışlar:
-95 oktan benzin 17,33 TL/Lt.
-98 oktan benzin 17,58 TL/Lt.
-Euro Diesel 18,07 TL/Lt. ve
-Gazyağı da, 17,02 TL/Lt.’den satılacak…
“Oh, oh, ne âlâ” dememizi mi bekliyorlar?
Üstüne bir de, yaptıklarından dolayı herhalde
kendilerini, “tebrik etmemizi istiyor” nazır
efendiler…
Ha, unutuyordum; önemli bir husus daha
var…
Fiyatları düzenleme tüzüğünde değişikliklere
gidildi…
Fiyatlandırmalarda ABD Doları kuru, KKTC
Merkez Bankası’nın günlük kurları üzerinden
belirlenecek…
Yapılan tüzük değişikliğine göre, akaryakıt
fiyatlarında günlük zam ya da “indirim” duruma göre- her gün yeniden belirlenecek “fiyat
ayarlamaları” pompa fiyatlarına yansıtılacak…
“Gözünüz aydın”(!) mı diyelim?
Artık ahalinin şansına hangi fiyat düşerse…
Böyle yapmakla bizi idare ettiğini zannedenler
eti da, bıçağı da, ikisini birden aynı kişilerin
eline teslim ettiler!
“Allah acısın” dar ve sabit gelirlileri.
***
Hatırlar mısınız, akaryakıt şirketlerine niçin
izin verilerek sayıları çoğaltılmıştı KKTC’de?
“Şirketler, birbirleri ile rekabet edecek,
böylelikle satış fiyatları düşecek,” diye…
Öyle mi oldu, yoksa yalan mıydı söylenenler?
Unutmadan, 3’üncü bir akaryakıt tedarik
şirketi, KKTC piyasasına girmek üzereydi…
Sahi n’oldu, o iş da “yattı” galiba.
***
Geçenlerde, yurt dışında olduğunu bildiğim bir
okurum, aklımda kaldığı kadarıyla, “fıkra
yazmaya gerek yok, Kıbrıs’ta yaşananları
anlattığında fıkradan daha fazla güleriz”
mealinde
bir
yorumda
bulunmuştu
“Facebook’ta” paylaştığım bir makalemin
altına…
Yine de, “halk filozofu” kabul edilen
insanların anlatıları, çok önemli bilgiler içerir;
hem de ta, asırlar öncesinden toplum
değerlerinin süzgecinden geçerek…
Fıkrayı bilirsiniz:
“Nasreddin Hoca’nın eşeği çalınmış. Bir teselli
beklediği dostları, kabahati hep onda
bulmuşlar:
-Ahırın kapısını kilitleseydin ya…
-Hiç takırtı da mı duymadın?
-Eşeği sıkıca bağlamamışsındır…
Hoca bunları dinlemiş dinlemiş, sonunda
dayanamayıp:
-Ee, demiş, bütün kabahati bende buldunuz.
Biraz da insaf edin: Hırsızın hiç mi kabahati
yok?!”
Gene gonuşuruk buraşda.

DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV KKTC’Yİ GENEL ANLAM İÇİNDE SÖYLEMİŞ…

RUS BÜYÜKELÇİSİNE GÖRE RUSYA’NIN
KIBRIS POLİTİKASINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK
Rum tarafında yayımlanan Fileleftheros
gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşı devam
ederken, Rusya ve Ukrayna’nın Güney
Kıbrıs’taki Büyükelçileriyle iki paralel
söyleşi gerçekleştirerek, bunlara dünkü
sayısında geniş yer verdi.
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav
Osadchiy’nin gazeteye verdiği demeci
“NATO’nun Sınırlarımıza Yaklaşımı Bir
Tehdit” başlığıyla okuyucularına tam sayfa
aktaran gazete, Osadchiy’nin demecinde
“ülkesinin endişeleri ve kırmızıçizgilerinin
dikkate alınması gerektiğini ancak bunun
hiçbir zaman olmadığını” söylediğini
aktardı.
Habere göre, Osadchiy, “Rusya’nın
Kıbrıs karşısındaki politikası değişti mi?
Bazı kişiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’un KKTC’yle ilgili açıklamasının
akabinde bunu savunuyor” şeklindeki
sorusunu yanıtında Lavrov’un KKTC’yle
ilgili herhangi bir açıklamada
bulunmadığını savundu. Lavrov’un 21
Şubat 2022 tarihinde, Rusya Güvenlik
Konseyi toplantısı esnasında Kiev
makamlarının 8 yıldır Minsk’te kabul
edilenlerin
temel
noktalarını
uygulamadıkları gibi, Ukrayna’nın güney
doğusunda yaşayan vatandaşlarıyla da
diyaloğa girmediğini ifade etti.
Osadchiy, Lavrov’un yukarıda
bahsedilenlerle ilgili olarak, bu tarz
diyalogların yapıldığı çeşitli ülkelerin ve
anlaşmazlıkların örneğini verdiğini ve
bunların arasına KKTC’yi de dahil ettiğini
söyledi.
Osadchiy, “Bu şekildeki bir ifadenin,
hiçbir şekilde herhangi bir tanınma veya
Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili
uluslararası anlaşmaların çerçevesinin
dışına
çıkıldığı
şeklinde
yorumlanamayacağının kabul edilmesi
gerektiğini” öne sürdü.
Moskova’nın, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna
kriziyle ilgili tutumunu nasıl yorumladığı
konusundaki bir soruya karşılık ise, Güney
Kıbrıs liderliğinin AB üyesi sıfatıyla attığı
tüm adımları ve gerçekleştirdiği tüm
faaliyetleri dikkatli bir şekilde izlediklerini
ifade eden Osadchiy, şimdilik, Rum kesimi
tarafından da desteklenen yaptırımları,
düşmanca algıladıklarını belirtti.
Rusya’nın şeytanlaştırılmasını hedefleyen ve okyanusun diğer kıyısından
dayatılan çizginin, Güney Kıbrıs’ın
çıkarlarına aykırı olduğunu ifade eden

Osadchiy, bunun yüzyıllardır var olan
ekonomik, manevi ve kültürel ilişkileri
açısından yıkıcı olduğunu savundu.
Kıbrıs sorunundaki tutumlarının
değişmediğini, bununla birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarında
tayin edilen çerçevelerle uyuşmayan veya
bunlardan sapan herhangi yeni bir formun
tanınmasını planlamadıklarını da öne süren
Osadchiy, ikili ilişkilerin gelişimini aynı
zamanda Rum tarafının Rusya’yla ilgili
tedbirleri daha sonra göz önüne alacaklarını
belirtti.
Kendilerinin bu iyi ilişkileri korumaya
çalışacağını dile getiren Osadchiy, “resmi
Lefkoşa’nın” da buna aynı şekilde yanıt
vermesini beklediklerini dile getirdi.
1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Türk
Barış Harekâtı ile Rusya’nın bugün Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonlar
arasında benzerlikler olup olmadığı
konusundaki bir soru üzerine ise Osadchiy,
“1974 yılında gerçekleştirilen Türk işgali
ile Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği
operasyonlar arasında bir benzerlik
olmadığı” iddiasında bulundu.
Ukrayna’daki durum ile 1974 yılında
Kıbrıs’ta meydana gelen olaylar arasında
en ufak bir benzerlik dahi bulunmadığını
savunan Rus büyükelçi, Kıbrıs’ın, o yıllarda
olduğu gibi, şimdi de Türkiye için,ne
askeri, ne de herhangi başka bir şekilde
en küçük bir tehdit dahi teşkil etmediğini
savundu.
Ukrayna’nın son yıllarda kasıtlı ve aktif

UKRAYNA’NIN GÜNEYDEKİ ELÇİSİ DE KONUŞTU
Rum tarafında yayımlanan
Fileleftheros gazetesi, RusyaUkrayna savaşı devam ederken,
Ukrayna ve Rusya’nın Güney
Kıbrıs’taki Büyükelçileriyle iki
paralel söyleşi gerçekleştirerek,
bunlara bugünkü sayısında geniş
yer verdi.
Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki
Büyükelçisi Ruslan Nimchynsk’le
gerçekleştirdiği söyleşiye “Ukrayna
Savaşı Kazanmaya Kararlı”
başlığıyla yer veren gazete, Nimchynsk’nin, Rus işgalinin Batıya
yaklaşmakla ilgili planlarını
değiştirmeyeceğini söylediğini iletti.
Demecinde Güney Kıbrıs ile
Ukrayna arasındaki iyi ilişkiler üzerinde duran ve bu zor zamanlarda
Ukraynalılara verdikleri destekten
ötürü Güney Kıbrıs halkına teşekkür
de eden Nimchynsk, bunun
unutulmaması gereken bir şey
olduğuna işaret etti.
Rusya’ya
uygulanan
yaptırımlardan memnun olduklarını

ve Rusya’ya başka önlemler de
dayatılması gerektiğini öne süren
Nimchynsk, bu savaştaki yardımı
ve desteğinden ötürü Rum Yönetimine minnettar olduklarını ifade
etti.
Savaşın ilk gününden itibaren,
Güney Kıbrıs liderliğinin, Ukrayna’nın egemenlik, toprak bütünlüğü
ve bağımsızlığının desteklenmesine
ilişkin sarsılmaz tezini tüm
aşamalarda ifade ettiğini belirten
Nimchynsk, Güney Kıbrıs’ın,
Ukrayna halkına destek belirttiğini
aynı zamanda Avrupa tercihlerini
de desteklediğini söyledi.
Birkaç gün önce Güney Kıbrıs’tan
Ukrayna’ya 150 ton insani yardım
gönderildiğini de belirten Nimchynsk, Ukrayna’daki insanların
Güney Kıbrıs tarafından kendilerine
uzatılan bu yardım elini hiçbir zaman unutmayacaklarına işaret etti.
Nimchynsk, Güney Kıbrıs’ın
Ukrayna’nın önemli bir ticari ve
yatırım ortağı olduğunu da sözlerine
ekledi.

olarak askeri bir çatışmaya hazırlandığını
savunan ve sözlerinin akabinde bunu
destekleyen ifadeler de kullanan Osadchiy,
1970’li yıllarda Kıbrıs’ta benzer bir şey
olup olmadığı sorusunu da sordu.
Bunu ötesinde, kendilerinin bu bölge
ve toprakların etnik, dini ve dilsel kompozisyonunu değiştirme niyetleri
olmadığını söyleyen Osadchiy “1974
yılında Kıbrıs’ta meydana gelen şeyin,
bir fırsat yaratarak, başka bir ülkenin
topraklarının bir kısmının işgal edilmesi
olduğu” iddiasında bulundu.
Rusya’nın askeri birliklerinin,
askersizleştirme ve “Nazilerden arındırma”
operasyonunun ardından Ukrayna
topraklarını terk edeceğini dile getiren ve
bunun ülke yönetimi tarafından resmen
beyan edildiğini ifade eden Osadchiy, iki
durumun mukayese edilemeyeceğini kaydetti.
Türkiye’nin yeni gerçeklikler karşısında
nasıl davranacağının bizzat Türkiye’ye
sorulması gerektiğini de ifade eden Rus
büyükelçi, Rusya’nın Türkiye’yle karşılıklı
ticari ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu
belirtti.
Geriye kalan ülkeler gibi Türkiye’nin
de, kendi ulusal çıkarları ile NATO ve
batıya karşı müttefik yükümlülükleri
arasındaki dengeyi bulacağını umduklarını
ifade eden Osadchiy, Türkiye’nin bunu
Kıbrıs’la ilişkileri söz konusu olduğunda
da yapmasını umduklarını sözlerine ekledi.

ABD’DE PUTİN'E
SAVAŞ SUÇU
SORUŞTURMASI

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş
suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın
Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının
soruşturulmasını öngörüyor.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in
öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla
Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i
savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati
çekti. Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul
edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında,
Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar
düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği
ve bunları uluslararası kurumların soruşturması
gerektiği ifadeleri yer aldı.
Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı
birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat
senatörler tasarıya tam destek verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin
ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da
(TSİ 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine
hitap etmesi bekleniyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ne paran galdı ne aş
Sen düzel yavaş yavaş
"Yananınan yenene
Ne dağ dayanır ne daş"

Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
İleride bir gün Türkiye’nin siyasi
tarihini yazacak olanlar son on yılı
muhtemelen “kutuplaşma dönemi” diye
adlandıracaklar. İktidar ve iktidar karşıtı
şeklinde kutuplaşmış bir siyasi yapı
var
önümüzde.
Türkiye’deki
kutuplaşmayı dünyanın 1950-1990
yıllarındaki kutuplaşmasına benzetebiliriz.
Farklı şeyler söylemelerine rağmen
iki taraf birbirlerini dengeliyor ve hatta
besliyor. Üstelik anket sonuçları gösteriyor ki seçmenlerin çoğu da kemik
biçimde kutuplaşmış ve oy verdiği partiyi terk etmiyor.
Anket sonuçları demişken, son anketlerin muhalefeti de iktidarı da memnun etmediğini söyleyelim. Muhalefet
bloğu anket şirketlerine “Bu kadar kötü
ekonomik koşullarda iktidarın oyu nasıl
yüzde 40 olur?” diye, iktidar bloğu
“20 yıldır yaptıklarımıza ve muhalefetin
beceriksizliğine rağmen bizim oyumuz
nasıl bu kadar az olur?” diye tepki
gösteriyor.
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi
Türkiye’de
siyasetin
temel
sorunlarından biri hem iktidarın hem
de muhalefetin meselelere tekil olaylar
üzerinden ve indirgemeci yaklaşması.
Meseleler adeta Karagöz’le Hacivat’ın
söz düellosu gibi tartışılıyor. Tarafların
tek amacı karşı tarafı olduğu yere
sabitlemek olduğu için ülkenin durumunu sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikler üzerinden sorgulamak kimsenin aklına gelmiyor.
Son olarak altı muhalefet partisinin
lideri bir araya geldi ve topluma bir

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

"Hayat kısa, sanat uzun,
fırsat kaçıcı, deney aldatıcı,
hüküm ve iş güçtür."
Hipokrat

ölümle bağlanmıştır güz'ün basireti
mazeretimiz ısrarla attilâ
"kaptan"ını kaybetmiş bir gemidir şiir
mecburi seferimiz var aşiyan'a
istikbalimiz ayrılık, ah ayrılık
ki dahildir sevdaya...
Faize Özdemirciler

Kitap Dünyası

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

Türkiye’nin muhalefet sorunu
manifesto sundu. Muhalefet partilerinin
kutuplaşmanın rüzgarıyla ilerlemeye,
toplumdan yükselecek bir “dip dalga”yı
Godot’yu bekler gibi beklemeye devam
edeceğini bir kez daha görmüş olduk.
Partiler, seçimi kazanmaları durumunda yeniden parlamenter sisteme
dönüleceğini vadetti ama Türkiye’nin
can yakıcı sorunlarına dair çözüm önerisi sunmadı. Kutuplaşmanın etkisiyle
Türkiye’nin tek sorununun başkanlık
sistemi olduğunu düşünüyorlarsa
yanıldıklarını söylemek lazım.
Türkiye’nin, ancak üzerinde geniş kesimlerin uzlaşmasıyla çözülebilecek
sayısız problemi var. Partilerin
açıklamalarında bunlara dair bir şeyler
de duymak isterdik.
Muhalefetin cepheyi genişletme
çabası anlaşılabilir elbette ama “beş
benzemezden” oluşan bir ittifakın ne
kadarlık bir ömrü vardır? Türkiye’nin
sorunlarına farklı sınıfsal ve toplumsal
gözlüklerle bakan, birbiriyle çelişen
perspektiflere sahip partilerden oluşan
bir yapı çözüm olabilir mi? Bunlar üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken
sorulardır.
Siyasi partilerin asıl görevi
vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini
karar mekanizmalarına taşımaktır. Farklı
partiler farklı taleplerle geldiğinde
müzakere, ikna ve belki uzlaşma süreci
başlar. Sorunlar böyle çözülür.
Çoğunluğu farklı tabanlara sahip altı
siyasi partinin taşıdığı toplumsal talepler
nelerdir? Bu altı parti “tek adam rejimini
yıkmak” dışında hangi konularda
uzlaşmıştır? Türkiye’nin acil sorunlarına

çözüm önerileri nelerdir? Sözgelimi
bu altı parti dış politika konusunda iktidardan farklı neler söylüyor? Bilmiyoruz.
Muhalefet bloğu, şimdilik tek vaatleri
olan parlamenter sisteme dönüşü de
tam anlatamadı. Sistemin nasıl
işleyeceğini, tekniğini iyi analiz etmişler
ona söylenecek söz yok. Ama bunun
halka nasıl bir etkisi olacağını
anlatmadılar. Böylece seçmenin aklına
gelecek tek soru olan, “Yeni sistemin
bana ne faydası olacak?” sorusu da
yanıtsız kalmış oldu.
Bence muhalefetin eksik yönlerinden
biri de liderler düzeyinde “Demirelvari”
bir politikacının olmayışı. Öyle biri
olmadığı için sırtını yalnızca “Erdoğan
karizmasına” dayamış AK Parti 20
senedir birinci parti. Beğenelim
beğenmeyelim
Erdoğan
hegemonyasının oluşturduğu bir çıta
var ve bu çıtaya ulaşabilecek bir
muhalefet lideri yok. Böyle biri
olmadığı gibi sorunların çözüleceğine
halkı ikna edecek bir reçete de yok ortada.
Başkanlık sistemi tartışmaları içinde
dar alanda kısa paslaşmalar yapan,
kutuplaşmanın ürettiği zihinsel
ambargoları aşamayan partilerin
inandırıcı olma ve halka kurtuluş reçetesi sunma şansı yoktur. Nitekim bu
denli kötü ekonomik koşulların olduğu,
şiddetli bir yoksullaşma sürecinin
yaşandığı bir ülkede füze gibi yükselmesi gereken muhalefet oylarının
neredeyse yerinde sayması da bunun
kanıtıdır.

Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Geçitköy bölgesinde bahçe olmaya elverişli (halen bahçe) 26
dönüm Türk tapulu tarla satılıktır.

Tel:0533 8642166

13.58 13.66

EURO
Alış Satış

15.42

15.55

S.T.G.
Alış Satış

18.42 18.55

GÖNYELİ ECZANESİ
Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt.
No:13 Concorde Tower Otel Karşısı
Yenikent Gönyeli 0533 856 64 44
ŞERİFE ADEMOĞULLARI
ECZANESİ
Şehit İsmail Dümenci Sokak
No:2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium
karşısı, eski İştah Restoran karşısı
2281 767
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
Lefkoşa 0392 225 80 91
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne 0392 821 84 10
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
MEHMET GAZİKÖYLÜ
ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum
Girne 03928160123
MAĞUSA
VELİ ATEŞ ECZANESİ
Salamis yolu, shoe for me ayakkabı mağazasından içeriye dönünce,
merve kuaför yanı 0392 365 04 19
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk
Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı
Mağusa 0392 365 24 92
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt 03927147052
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5
İskele 0392 371 28 56

ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DOLAR
Alış Satış

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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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MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU: 1 KİŞİ
TUTUKLANDI
Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
dün saat 22.30 sıralarında
gerçekleştirilen operasyon sonucunda,
K.A.(E-24)’nın tasarrufunda yaklaşık 15
gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulunarak, emare olarak alındığı
bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamada, bahse konu şahsın
tutuklandığı ve soruşturmanın devam
ettiği belirtildi.

GİRNE’DE TARTIŞMA
SONUCU ZARAR
Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde,
dün saat 00.10 sıralarında, A.H.F. (E-23),
M.M.A. (E-23), M.A.H.(E-22) ve A.M.H.(E25) ile Halil Karan arasında yaşanan
tartışmada, Halil Karan’ın yüzüne ve
vücudunun muhtelif yerlerine vurulması
sonucu burun kemiğinin kırılmasına
sebep olundu.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre,
bahse konu şahıslar tutuklandı;
soruşturma devam ediyor.

İSKELE’DE ŞÖMİNE
BACASININ AŞIRI
ISINMASI SONUCU
YANGIN

GİRNE’DE “GODOT’YU BEKLERKEN” SAHNEDE
Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro
günleri kapsamında, önceki akşam Antilogos
Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı
oyunu sahnelendi.
Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, oyun, Kıbrıslı Türk İzel Seylani ve
Kıbrıslı Rum Yorgos Kiriaku tarafından,
aynı anda hem Kıbrıs lehçesinde Türkçe
hem de Yunanca olarak, Çatalköy Belediyesi
Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Oyunun sonunda Çatalköy Belediye
Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy

Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, oyunculara göstermiş oldukları
başarıdan dolayı teşekkür edip, çiçek ve
plaket takdim etti.
“Godot’yu Beklerken” oyunu, Yazar
Samuel Beckett, Konsept-Yönetim-Uyarlama Kostas Sılvestros, Oyuncular İzel Seylani, Yorgos Kırıaku, Ses düzeni Andonıs
Andonıu, Dekor / Kostüm Thelma Kasulıdu,
Işık düzeni Kulıs Şambdanıs, Yardımcı
yönetmen Vasılıs Pafıtıs, Işık operatörü
K.S. İhotehnıkı Ekdılosıs LTD., Çeviri /
üst yazılar Marıa Chıakalı, Fotoğraf Hrıstos

Avraamıdıs, Video / montaj Yorgos Aleksandru, Tanıtım Malzemesi & Program
Tasarımı Neofıtos Avraam, Tanıtım
Malzemesi hazırlama& İletişim &Halkla
İlişkiler Elena Yorgallu, Antilogos Tiyatrosu
tarafından hazırlandı.
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda oynanacak oyunlar şöyle:
“17 Mart Perşembe “Godot’yu Beklerken”; 19 Mart Cumartesi “Şerefine
İnsanoğlu”; 22 Mart Salı “Ah Bu Parasızlık”;
24-25-26-27 Mart “Pygmalion Bir
Demokrasi Müzikali.”

“ÇORABINI GEY DA GEL” DOWN SENDROMU FARKINDALIK
YÜRÜYÜŞ VE ETKİNLİĞİ 21 MART’TA YAPILIYOR
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik
Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen
Lefkoşa Birimi iş birliğiyle her yıl Down
Sendromu Günü'nde düzenlediği “Çorabını
Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği, 21 Mart
Pazartesi yapılıyor...
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl sosyal
medya üzerinden gerçekleştirilen etkinlik, bu
yıl kaldığı yerden devam edecek.
“Bir kromozon farkının ayırt edici bir özellik

değil, bizleri renklendiren ve güzelleştiren
özellik olduğunun” vurgulanacağı yürüyüş saat
18.00’de Dereboyu trafik ışıklarında (eski Citroen Önü) başlayacak.
“Lefkoşa +1 Farkla Farkında” sloganı ile
düzenlenen yürüyüş sonrası Pronto çemberinde
özel sahne performansları yer alacak.
Dj Burak, LTB Ritm’orkestra Ritim
Performansı, Algım Özel Eğitim Dans Grubu,
KKTC Jimnastik Federasyonu ve Algım Özel
Eğitim iş birliğinde jimnastik gösterisi sunulacak ve Ezgi Bertiz sahnede olacak.

9. BUFFER FRINGE PERFORMANS SANATLARI
FESTİVALİ EKİM AYINDA DÜZENLENECEK
Dayanışma Evi, 7, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yapılacak 9. Buffer
Fringe Performans Sanatları Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından
sanatçılara katılım çağrısında bulundu.
Pockets (Beyond) /Cepler (Ötesi) temasıyla Dayanışma Evi
tarafından düzenlenecek festival kapsamında performans sanatları
ve deneysel tiyatro, müzik, dans, akrobasi, enstalasyon/görsel
sanat dallarındaki çalışmalarını sunmak isteyen sanatçıların
başvurularını 24 Nisan Pazar gününe kadar yapması gerekiyor.
Festivale farklı disiplinler arası çalışmalarla da katılım mümkün.
Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre
başvurularla ilgili sonuçlar Mayıs ortasında açıklanacak.
Daha detaylı bilgi için Dayanışma Evi’nin https://home4cooperation.info/our-work/buffer-fringe/ web sayfası, ya da Buffer
Fringe Performans Sanatları Festivali’nin sosyal medya hesapları
ziyaret edilebilecek.

İskele’de, dün saat 20.00 sıralarında,
Satanbox evleri No:5 adresinde bulunan
Hasan Güzel’in kalmakta olduğu
ikametgahta, şömine bacasının aşırı
ısınarak çatı iskeletinin alevlenmesi
sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangının İtfaiye ekipleri tarafından
söndürüldüğünü ancak çatının 20 metre
karelik bölümünün yanarak zarar
gördüğünü bildirdi.
Soruşturma devam ediyor.

YANGIN HAZIR KUVVET
EKİBİ KURULACAK
Bakanlar Kurulu, 125 kişilik "Yangın
Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar
verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, orman yangınlarıyla
mücadele kapsamında, Fasıl 60 Orman
Yasası'nın altında yapılan "Orman
Yangınlarını Önleme ve Mücadele
Tüzüğü" uyarınca Orman Dairesi
Müdürlüğü bünyesinde "Yangın Hazır
Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara
göre, 1 Nisan - 30 Kasım 2022 tarihleri
arasında görev yapacak Yangın Hazır
Kuvvet Ekibi, mevsimlik işçi statüsünde
125 kişiden oluşacak ve gerekli ödenek
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına
bağlı Orman Dairesi 2022 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai
Çalışanların Ücretleri" kaleminden
karşılanacak.

POLİS TEŞKİLATI’NA ALINAN
150 POLİS/İTFAİYE
MEMURUNUN ADAY ADAYI
OLARAK ATAMALARI
YAPILDI
Polis Örgütü’ne alınacak, 105 erkek, 20
kadın polis memuru ile 25 itfaiye
memurunun, bugün Polis Hizmetleri
Komisyonu tarafından polis/itfaiye aday
adayı olarak atamalarının yapıldığı
duyuruldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, toplam 150 aday adayı,
pazartesi günü Polis Okulu
Müdürlüğü’nde temel eğitimlerine
başlayacak.

BAZI SENDİKALAR
YAPILAN ZAMLARLA
İLGİLİ BASIN TOPLANTISI
YAPACAK
Ülkede örgütlü bazı sendikalar, “yapılan
zamlar karşısında halkın
yoksullaştırılmasına tepki göstermek”
amacıyla bugün basın toplantısı
yapacak.
Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası’ndan (KTAMS) yapılan
açıklamaya göre, toplantı, saat 11.30’da
KTAMS toplantı salonunda yer alacak.
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17 Mart 2022 Perşembe

11 bin 704 test yapıldı, 602 yeni vaka daha

KKTC ve Türkiye'nin önde gelen
piyanistlerinden biri olarak kabul
edilen Rüya Taner, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak “Bir
Kıbrıs Rüyası” isimli kitabını takdim
etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Tatar, Rüya Taner’i, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin türkü ve marşlarına
yer verdiği kitabı nedeniyle tebrik
ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Son 24 saatte toplam 11 bin 704 test
yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı,
363 kişi taburcu edildi.
247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109
kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36
kişi İskele, 4 kişi Lefke bölgesindendir.
16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 11.704
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 602
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
363
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166
Toplam Vaka Sayısı: 74.870
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 70.540
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
34
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
749

SOĞUK HAVA SÜRECEK

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1778
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik

Sayısı: 136363
Güneyde vaka sayısı 4 bine yakın!
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 4 bine
yakın. Son 24 saatte yapılan 83 bin 857
testle 3 bin 714 yeni vaka belirlendi.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 119
hastanın tedavisinin sürdüğü, 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 363 bin 792’ye yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 904.

GİRNE ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM OKULU
ÖĞRENCİLERİ ARUCAD’DA SERAMİKLE BULUŞTU
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
öğrencileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve
Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik
Atölyesi’ni ziyaret ederek, önceden
hazırladıkları seramiklerini fırınlarda
pişirdiler, boyama ve sırlama tekniklerini
öğrendiler.
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre,
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
öğrencileri ile öğretmenleri, ARUCAD
Seramik Atölyesi’ni ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler, ARUCAD Seramik
Bölümü Öğretim Görevlisi Mümine
Özdemirağ Yağlı eşliğinde, seramik yapımı
ve sırlamanın inceliklerini öğrenmenin yanı
sıra seramik alanındaki eğitim ve kariyer
fırsatları hakkında bilgi aldılar.
ARUCAD Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Burcu Toker, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, özel eğitim gerektiren çocukların

“BAĞCIYI DÖVENLERLE
KAYBEDECEK VAKTİMİZ
YOKTUR”
Göreve geldiği günden beri hizmet odaklı
çalıştığını ve hep bu doğrultuda hareket
ettiğini kaydeden Sadıkoğlu, “Amacımız
iş yapmaktır, hizmet sunmaktır, bağcıyı

Meteoroloji Dairesi, soğuk havanın
ileriki günlerde de devam edeceğini;
hafta sonu hariç, çarşambaya kadar
yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 17
– 23 Mart tarihlerini kapsayan Hava
Tahmin Raporu’na göre bölge, alçak
basınç sistemi ile periyodun ilk
günleri soğuk ve nemli, diğer
günlerde ise oldukça soğuk ve nemli
hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun
ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde
14 -17 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC
dolaylarında seyredecek.
Hava, yarın parçalı çok bulutlu
zamanla yer yer sağanak yağmurlu;
cuma günü parçalı çok bulutlu öğleye
kadar yer yer sağanak yağmurlu;
cumartesi günü parçalı bulutlu; pazar
günü az bulutlu zamanla parçalı
bulutlu; pazartesi günü parçalı çok
bulutlu yer yer sağanak yağmurlu;
salı günü parçalı bulutlu yer yer
sağanak yağmurlu ve çarşamba günü
ise parçalı bulutlu yer yer sağanak
yağmurlu geçecek.
Rüzgarın, periyodun ilk günü Güney
ve Batı, diğer günlerde ise Kuzeyli
yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BÜRO-İŞ SENDİKASI İLE
PAŞAKÖY BELEDİYESİ
ARASINDA TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
ileriki yaşamlarında topluma kazandırılarak
istihdam süreçlerine dahil olabilmeleri
açısından bu tür eğitimlerin önemine vurgu
yaptı.
“Çocukların sanatla buluşmasını sağlayan
benzer eğitimler ve etkinliklerin çoğalarak
devam etmesinin gerektiğine inanıyoruz.
Bu konuda, toplumda herkesin elinden gelen

katkıyı koyması çocuklarımıza daha mutlu
bir gelecek sağlanabilmesi için hepimizin
sorumluluğudur” diyen Toker, konu ile ilgili
hassasiyeti ve desteğinden dolayı ARUCAD
Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, eğitimi
veren Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ
Yağlı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür
etti.

SADIKOĞLU: İSKELE HALK PLAJI PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,
son günlerde İskele Halk Plajı’yla ilgili
ortaya atılan iddiaları “spekülatif, halkı aldatmaya yönelik, samimiyetten ve gerçeklerden uzak, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi gayelerle yapılan talihsiz
açıklamalar” olarak nitelendirdi.
“İskele Halk Plajı’nda ihaleye çıkılan
sadece oradaki çok amaçlı salondur. Sahillerimiz değildir” diyen Sadıkoğlu, plajda
halka sunulan hizmetlerin belediye
tarafından verilmeye ve denetlenmeye devam edeceğini belirtti.
Sadıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada,
İskele Halk Plajı’nda, “Sahil Düzenleme
ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon
Binası ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı
Projesi”nin 5 Ekim 2021’de, belediye
meclis üyelerinin de onayıyla halka daha
çağdaş ve kaliteli hizmet amacıyla şeffaf
bir şekilde ihaleye çıkıldığını ve ilgili firmaya verildiğini kaydetti.

TATAR, PİYANİST RÜYA
TANER’İ KABUL ETTİ

dövenlerle kaybedecek vaktimiz yoktur.
Dünya anbean değişmekte ve gelişmektedir.
Bizim bu değişimin ve gelişimin dışında
kalmamız söz konusu değildir” ifadelerini
kullandı.
Hasan Sadıkoğlu, çağın getirdiği değişim
ve gelişimlerle, projelerini de geliştirerek,
daha çağdaş hizmet verebilmek için yoğun
bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
“Kamu menfaati olmazsa olmazımızdır,
yaptığımız tüm işlerde kamu menfaati ve
kamu vicdanını ön planda tuttuk” diyen
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, bunun
en büyük ispatının devlet ve özel mülkiyetten belediyeye kazandırdıkları taşınmazlar
olduğunu kaydetti.
Öncelikle köylerde kullanılmaz durumdaki ilkokulları, Eğitim Bakanlığı ile iş
birliği içerisinde kamuya kazandırdıklarını
ifade eden Sadıkoğlu, diğer taşınmazları
şöyle sıraladı:
“Ardahan’da Ardahan Muhtarlığı, Köy
Kadın Kursu binası, Ergazi’de Çok Amaçlı
Salon, Turnalar’da Çok Amaçlı Salon ve
Çocuk Parkı, Boğaztepe’de Çok Amaçlı
Salon ve Çocuk Parkı, Ötüken’de Özel
Eğitim Merkezi, kaymakamlığımız ile iş
birliği içerisinde Kalecik Sahil Projesi,
Sarcon Villaları Bölgesi Sahil Düzenleme

ve Rekreasyonu, Boğaztepe’de Hali Arazi
ve Çocuk Parkı düzenlemesi, Onur Camping
olarak bilinen bölgede Sahil Düzenleme
ve Rekreasyon Projesi, Boğaz Kıyı Şeridi
Yeşil Alan düzenlemesi, İskele Belediyesi
Piknik Alanı.”
Sadıkoğlu, Boğaz’ın incisi konumunda
olan ve yıllardır atıl durumda bulunan eşli
Sea View Hotel’i de, belediye bünyesine
kattıklarını belirtti.
Hasan Sadıkoğlu, atış poligonu, köpek
barınağı, kültür evi ve oto park alanı ile
devam eden kapalı pazar yeri ve terminal
alanı projesini de bu taşınmazlara örnek
gösterdi.
“İHALEYE ÇIKILAN ÇOK
AMAÇLI SALONDUR,
SAHİLLERİMİZ DEĞİL”
“İskele Halk Plajı’nda ihaleye çıkılan
sadece oradaki çok amaçlı salondur. Sahillerimiz değildir” diyen İskele Belediye
Başkanı Sadıkoğlu, halkın plaja girişinin
her noktadan engelsiz ve ücretsiz bir şekilde
sağlanmaya devam edeceğini kaydetti.
Plajda halka sunulan hizmetlerin belediye
tarafından verilmeye ve denetlenmeye devam edeceğini ifade eden Sadıkoğlu, “İskele
Halk Plajı halkındır ve halkın kalmaya devam edecektir” vurgusu yaptı.

Büro-İş Sendikası ile Paşaköy
Belediyesi arasında Toplu İş
sözleşmesi imzalandı.
Büro İş tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre, 1 Ocak 2022- 31
Aralık 2023 dönemini kapsayan
sözleşmeye Paşaköy Belediye
Başkanı Habil Tülücü ile Büro-İş
Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza
koydu.
Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların
maaşlarına Hayat Pahalılığı oranında
artış yapıldı, sosyal hakları
geliştirilerek, iş barışını pekiştiren
düzenlemelere gidildi.

GÜNEYDE AKARYAKIT
FİYATINDA ARTIŞ
Avrupa’da ve Yunanistan’da akaryakıt
fiyatlarının dün itibarıyla düşmeye
başlamasına karşın Güney Kıbrıs’ta
fiyatların arttığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Akaryakıtta
Düşüş Yerine Artış” başlıklı
haberinde, Avrupa ve Yunanistan’daki
akaryakıt fiyatlarının dün itibarıyla
düşmeye başladığını ancak Güney
Kıbrıs’ta aksi bir durumun
yaşandığını, akaryakıtın litre başı 15
euro sent arttığını yazdı.
Gazete uluslararası fiyatların yüzde 28
gerilemesine karşın Güney Kıbrıs’ta
bir hafta içerisinde iki kez fiyat artışı
olduğuna dikkati çekti.

LİMASOL’DA SİLAHLI
SOYGUN
Limasol’a bağlı Ay.Athanasios
bölgesinde bulunan bahis ofisine, Salı
akşamı silahlı soygun düzenlendi.
Fileleftheros gazetesi, maskeli ve
silahlı olarak bet ofisine giren bir
kişinin, silah tehdidiyle 2 bin Euro
değerindeki tahsilatı alarak olay
yerinden kaçtığını yazdı.
Habere göre polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.
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Fenerbahçe’de
6 imza birden

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, 22
yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda
Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17
yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman
Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural ile yarın
sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Kupada sıra yarı finallerde
n Nicosia Group Kıbrıs
Kupası çeyrek final rövanş
maçları dün tamamlandı.
Mağusa Türk Gücü’nden
sonra rakiplerini eleyen
Kaymaklı, Doğan Türk Birliği
ve Yenicami de yarı finale
yükseldi...
n Bu sonuçlarla yarı finalde
Doğan Türk Bİrliği ile
Kaymaklı, Yenicami ile
Mağusa Türk Gücü eşleşti...
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final
rövanş maçları dün tamamlandı. Önceki
gün Mağusa TÜrk Gücü Mesarya’yı 4-1
mağlup edip adını yarı finale yazdırmıştı.
Dün de rakiplerini eleyen Kaymaklı, Doğan
Türk Birliği ve Yenicami de yarı finale yükseldi.
DOĞAN TEK GOLLE TURLADI
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final
rövanş maçında Cihangir ile Doğan Türk
Birliği karşılaştı. Kupanın bu turunda dikkat
çeken eşleşmede Doğan Türk Birliği 2-1
kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda
90+5’inci dakikada Ali Akbulut’un kaydettiği
golle rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale
yükseldi. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği,
Yonpaş Dumlupınar’ı eleyen Küçük
Kaymaklı ile yarı finalde eşleşti.
KAYMAKLI RAHAT GEÇTİ
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final
rövanş maçında Yonpaş Dumlupınar ile
Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi.
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer
alan mücadeleyi Küçük Kaymaklı 2-0
kazandı. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kaza-

narak büyük avantaj sağlayan yeşil siyahlı
ekip, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.
Küçük Kaymaklı yarı finalde Cihangir’i
eleyen Doğan Türk Birliği ile eşleşti.
YENİCAMİ TUR İÇİN
ZORLANMADI
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final
ilk maçında 6-2’lik galibiyetle en avantajlı

Hentbolda büyükler
mücadelesi devam ediyor

Hentbolda büyükler liginde erkeklerde 2, kadınlarda ise 1
karşılaşma oynandı. Erkeklerde UKÜ rakibi Alayköy’ü GG ise
rakibi MGA’yı mağlup ederken, kadınlarda DAÜ rakibi DİGEM’i
mağlup ederek, haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.
Erkeklerde gecenin ilk karşılaşmasında Mağusa Arena’da
MGA ile GG takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona oyun
üstünlüğünü elinde tutan GG, devre arasına 20-8 önde girerken,
sahadan da 38-28 galibiyetle ayrıldı. GG’de İbrahim Öksüzoğlu
ve Zeeb 7’şer golle GG takımında ön plana çıkan isimler oldu.
Erkeklerde gecenin ikinci karşılaşmasında ise Lefkoşa Atatürk
Spor Salonun’da Alayköy ile UKÜ takımları mücadele etti.
Maçın başından sonuna kadar etkili ve kontrolü elinde tutan
UKÜ, devre arasına rakibi Alayköy karşısında 25-9 önde
girerken, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek
sahadan 49-24 galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Muhammed ve Serageldin 10’ar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu.
Gecenin son maçında ise kadınlar karşılaşmasında Atatürk
Spor Salonun’da DİGEM ile DAÜ takımları karşı karşıya
geldi. İlk devresi başa baş geçen karşılaşmayı 22-20 önde
kapatan DAÜ, ikinci devrede daha etkili bir oyun oynayarak
sahadan 47-39 galibiyetle ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın
öne çıkan ismi oldu.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

skorlardan birini elde eden Yenicami, Girne
Halk Evi ile Mete Adanır Stadı’nda turun
rövanşında karşılaştı. Rakibi ile 1-1 berabere
kalan Yenicami, adını yarı finale yazdırdı.
Halk Evi maçta 27’nci dakikada Samet
Akrep ile öne geçerken, bu gole Yenicami
59’da Fırat ile yanıt verdi. Bu sonuçla Yenicami, çeyrek finalde Mesarya’yı eleyen
Mağusa Türk Gücü ile eşleşmiş oldu.

KKTOK “Eğitim Semineri” düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu her sezon başı
geleneğini bozmayarak yine sezonu hakem eğitimleri ile açıyor.
19 Mart Cumartesi saat 14.00’da KKTOK binası önünde
gerçekleşecek olan etkinlikte, hem eğitim verilecek hemde yeni
görevli lisansları için
başvurular alınacak.3
Nisan da başlaması
hedeflenen yeni sezon
öncesi güncellenen FIA
kuralları
ve
motorsporlarının daha
güvenli halde yapılması
için
gerekli
tüm
eğitimler kurum yetkilileri tarafından verilecek.
Kuzey Kıbrıs Turing
ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörü Canben Özpaşa :” 2022
sezonunda da büyük bir kadroya ihtiyaç duymaktayız. Gerek yurt
içinde gerekse yurt dışındada görevler alacak bir ekibe ihtiyacımız
var. Önümüzdeki sezonda da verilecek tüm görevlere hazır,
motorsporlarını seven ve ailemize katılacak görev arkadaşlarımı
Cumartesi günü yeni sezon öncesi gerçekleştireceğimiz ilk toplantıya
davet ediyorum.” dedi.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Galatasaray’ın
konuğu Barcelona
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi
son 16 turu maçında bugün
saat 19.45'te Barcelona'yı
konuk edecek. İlk maçta
deplasmanda rakibi ile 0-0
berabere kalan sarıkırmızılılar, bu maçı kazanması
halinde adını çeyrek finale
yazdıracak...
UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 biten maçın
rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak
olan Galatasaray'da hedef çeyrek finale
yükselmek.
Galatasaray ile Barcelona'nın karşı
karşıya geleceği zorlu 90 dakika Nef
Stadı'nda bugün saat 20.45'te başlayacak.
Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük
çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını
Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Karşılaşmada galibiyet alacak takım
adını çeyrek finale yazdıracak.
Karşılaşma berabere bitmesi durumunda
atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik
bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar
belirleyecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Pena,
Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan,
Berkan, Feghouli, Babel, Kerem,
Muhammed

Şampiyonlar Ligi'nde
çeyrek finale kalan
takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16
turu
heyecanı
yaşanırken,
eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale
kalan takımlar da belirleniyor. İşte
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale
kalan takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale
kalan takımlar
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Manchester City
Liverpool
(Juventus - Villarreal)
(Chelsea - Lille)
Şampiyonlar Ligi'nde son
16 turu sonuçları
1. Maçlar
Sporting CP 0-5 Manchester City
Paris Saint-Germain 1-0 Real Madrid
Salzburg 1-1 Bayern München
Inter 0-2 Liverpool
Chelsea 2-0 Lille
Villarreal 1-1 Juventus
Benfica 2-2 Ajax
Atletico Madrid 1-1 Manchester United
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