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Üst düzey erkanımız Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yaparak şehitleri andı… Neler
yapmadık şu vatan için… Kimimiz öldük, kimimiz de yeyip yuttuk! İşte belgesi!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 19 Mart 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 614 FİYATI: 10 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
İDAM GECESİNİN
SoN SÖZLERİ
n

2. sayfada

Şehitlikte kahvaltı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve
TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle Boğaz Şehitliği'nde biraraya gelerek kahvaltı yaptı...

nCumhurbaşkanlığı medya
hesabından paylaşılan bu
fotoğraf daha sonra gelen
yoğun tepkiler üzerine
paylaşımdan kaldırıldı...

Polise darp cezası
n 19 Temmuz 2011
tarihinde Lefkoşa’da
KTHY önünde yapılan
eylemde Pembe
Birinci’yi darp eden
Polis Başmüfettişi
Aslan Coşkun
mahkeme tarafından
suçlu bulundu…

nBüyükelçi Başçeri, Bulut
Akacan'ın babasını
kurşunlayanlar için
"köylülerim" dediği günden
sonra ilk kez kamuoyu ile
paylaşılan bir fotoğrafta
3. sayfada
göründü...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

CovID-19

“KİMİN
KRALLIĞINA
KAR
YAĞMADI Kİ?”
Faize
Özdemirciler

n Pembe Birinci Aslan
Coşkun ve PGM aleyhine
açtığı hukuk davasını
kazandı. Mahkeme Aslan
Coşkun ile Polis Genel
Müdürlüğü’nün 28 bin 950 TL
tazminat, faiziyle, ayrıca 8 bin
TL de dava masrafı
ödemesine karar verdi… 3’te

AZ KALDI...

KAPATIN
IŞIKLARI DA
HER YER
KARANLIĞI
SÖYLEYCEYİK

Federalist-iki
devletçi
statükosu

Ali osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

VAKALAR YÜKSELİYOR! Kuzeyde 550, Güneyde 3859 yeni pozitif vaka

KELEBEK

Canan Sümer

n 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Bir fotoğraf gördüm…
Daha önce hiç görmediğim bir fotoğraf…
Hapisanede…
Demir parmaklıklar ardında…
Bir papaz, elinde bir kitap…
İncil olmalı…
Ve karşısında diz çökmüş, başı eğik bir
genç…
Evagoras Pallikaridis…
18 yaşında…
Lise öğrencisi…
İngilizler tarafından asılmadan önceki
son fotoğrafı…
Hayata veda edilen son anlar…
Papaz elindeki Kutsal kitaptan dualar
okuyor ona…
Kim çekti bu fotoğrafı?
Gardiyan mı?
***
Evagoras Pallikaridis…
O hapisanede asılan en genç ve son
kurban…
Neydi ki suçu?
Bunu sormak bile saçma…
Özgürlük için sömürgecilere karşı savaşan
bir direnişçinin suçu ne diye sorulur mu
hiç?
Tarih 13-14 Mart 1957…
Geceyarısı…
Son sözleri şöyle olmuş:
“Sadece bir kez ölürsün… Herkes bir
gün ölür. Hayatımın en güzel günü… En
güzel zamanı… Neden diye sorma”…
Fotoğrafa bir daha baktım…
Kader ve kahır dolu…
***
“Kahraman Emine”yi hatırladım yine
bu fotoğrafı görünce…
Yine 50’li yıllarda Lefkoşa’da Kıbrıslıtürk
polis Nihat’ı vuran bir EOKA’cıyı yakalamıştı…
Vuranlar Lefkoşa’nın dar sokaklarında
polisten kaçıyorlardı…
İki kişiydiler…
Birisi bisikletine atlayıp kaçmış, diğeri
ise kaçamamış ve yakalanmıştı…
Onu yakalayan, oradaki evlerden birinde
oturan Kıbrıslıtürk kızı Emine olmuştu…
Emine öyle bir yapışmış ki EOKA’cının
yakasına, çok darbe almasına rağmen bı-

İDAM GECESİNİN SoN SÖZLERİ

rakmamış onu polisler gelene kadar…
Toplumda büyük olay olmuştu…
Sonradan o EOKA’cı İngilizler tarafından
yargılandı ve asıldı…
Ancak suçlu değildi…
Polis Nihat’ı o öldürmemişti…
Ben de çok sonradan öğrendim bunu…
Yıllar sonra…
Avrupa gazetesini yayınlamaya başladığımda…
Bir akşam Emine Hanım telefonla beni
aradı…
Nerelerdeydi, ne yapıyordu, bunca zaman
ne yapmıştı, bilmiyordum…
Yurtdışında mıydı?
Olaydan sonra başına bir şey gelmesin
diye onu adadan kaçırdıklarını ve İngiliz

Korkusuz

Gazman

Hüsnü Mahalli
Farklı araştırmalara göre
dünyada yaklaşık 200 trilyon gaz rezervi bulunmakta ve bunun 80 trilyonu Ortadoğu ülkelerinde.
Ülkeler bazında ise Rusya 40 trilyonla birinci, 33
trilyonla İran ikinci ve 24
trilyonla Katar üçüncü. Türkiye’nin tükettiği
gazın yaklaşık % 40’ını karşılayan Rusya
AB ülkelerinin tükettiği gazın da ortalama
olarak % 50’sini karşılamakta ve bu oran
bazı ülkelerde % 100’e ulaşmaktadır. Rus
yetkililerine göre şimdiki verilerle ülkede
103 yıllık gaz ve 63 yıllık petrol (dünyada
yedinci sırada) rezervi var.
Bu durumu bilmesine rağmen Ukrayna
krizini fırsat bilen ABD geleneksel düşmanı
Rusya’yı gaz ve petrol ambargolarıyla çökertebileceğini hesaplıyor.
Dünyada girdikleri ve milyonlarca insanı
öldürdükleri savaşları kaybederek rezil
olan Amerikalılar gerçekten aptal.
Şimdiye dek Rusya aleyhinde ve yaşamın
her alanını kapsayan 6132 yaptırım kararı
alan ve müttefiklerine aldıran ABD; Avrupa
ülkelerine “Rusya’dan gaz ve petrol alma-

hükümetinin de ona çok yardım ettiğini
biliyordum sadece…
He yerde adı “Kahraman Emine” olarak
geçiyordu…
O akşam telefonda bir itirafta bulundu
bana…
Çok kederliydi…
Bu itirafı yapmaya vicdanı zorlamış
onu…
Şöyle dedi:
-Benim yakaladığım EOKA’cı masumdu.
Nihat’ı o vurmamıştı…
Büyük bir ilgi ve hayretle dinledim
onu…
Bir süre sonra da bana anlattıklarını gazetede yazdım…
Ama gazetede yazınca olanlar oldu…

Çıkıp geldi gazeteye…
Tanıştık…
Hala güzelliğini yitirmemiş bir kadındı…
-O akşam sizi arayan ben değildim,
dedi… Yazdıklarınızı ben söylemedim
size…
İnanamadım…
Donup kaldım…
-Nasıl olur, dedim, kim olabilir ki sizden
başka?
Gazeteye bana gelmeden önce İngiliz
elçiliğine de gitmiş ancak…
Ve bu açıklamaları kendisinin yapmadığına dair bir yazıyı da imzalamış orda…
İngiliz yanlış adamı astı diye şimdi tazminat ödeyecek diye korkup da bu yola
başvurdu diye geçti aklımdan…
O günden sonra bir daha görmedim
Emine Hanımı…
İlk yaptığı itirafı “Politis” gazetesinde
de yazmıştım…
Bilmem olayı kurcalayıp araştırma zahmetine katlanan odu mu?
***
Sovyetler Birliği’ne gittiğim ilk yıllarda
Rusça bir “Kıbrıs” kitabı geçmişti elime…
Herşey vardı içinde…
Tarih…
Coğrafya…
Ekonomi ve sosyal yaşam…
EOKA ile ilgili ilginç satırlar okudum
orda…
“EOKA’nın sömürgecilere karşı direnişi
ilerici bir hareket idi, ancak nihai hedef
olarak belirlenen enosis yönü gerici idi”
deniliyordu kitapta…
Kıbrıs’taki iki yeraltı teşkilatının mimarının kim olduğunu biliyoruz artık hepimiz de…
Ancak yine de bu teşkilatlar içinde yer
alan herkesi suçlayamayız…
Ne yaptılarsa tepedekiler yaptılar…
Ve ne yazık amaçlarına da ulaştılar…
Evagoras Pallikaridis…
18 yaşında yurdunun özgürlüğü için canını veren bir genç…
Ne yürekli bir sesleniş idam gecesi:
“Sadece bir kez ölür insan… Herkes bir
gün ölür…”

yın” baskısı yapıyor. Oysa Avrupa “istemiyoruz” demeden Rusya gönderdiği gazı
keserse Avrupalılar soğuktan ölür, sanayileri
çöker sonra tarihlerinin en büyük ekonomik
ve mali kriziyle karşı karşıya kalırlar.
Bu sorunun kısa vadede çözülemeyeceğini
bilen ABD Avrupa’yı Rusya gazından kurtarmak için Katar, Libya, Cezayir, İsrail,
Kıbrıs, Mısır ve benzeri ülkelerin gazını
Avrupa’ya taşıma hesapları yapıyor. Bunun
için de Türkiye’yi İsrail, Yunanistan ve
Kıbrıs’la barıştırmaya, İtalya’ya 500 km
uzaklıkta Libya’da kendi yanlısı bir iktidarı
işbaşına getirmeye ve Rusya dostu Cezayir’e
çengel atmaya (İspanya’ya 160 km uzaklıkta) çalışıyor.
Katar gazını Suudi Arabistan, Irak ve
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı
planlayan ABD o da olmazsa Katar ve
Körfez gazını Suudi Arabistan ve Ürdün
üzerinden İsrail’in Hayfa limanına oradan
da tankerlerle Avrupa’ya ulaştırmayı hesaplıyor.
Tipik bir Amerikan aptallığı.
Şu anda borularla ve çok ucuz maliyetle
Rusya’dan istedikleri kadar ucuz gaz alan
Avrupalılar Amerikan maceralarına alet
olmanın sıkıntılarını yaşıyorlar.

Kaldı ki Amerika’nın bunca kirli tezgahına karşın Rusya’nın elleri armut toplamayacaktır. Avrupalılar gaz alımını durdurduğu an Çin ve Hindistan Rusya’nın
bütün gaz ve petrolüne talip olacak ve bedelini ulusal parayla ödeyecekler. O zaman
da Rusya’yı SWİFT sisteminden çıkaran
ABD’nin dolarları hapı yutacaktır. Çünkü
Rusya ve Çin’in yeteri kadar dolar, altın
ve batının gereksinim duyduğu bilumum
değerli madenleri bulunmaktadır. Bu madenler olmadan ABD dahil batının tüm
stratejik sanayi sektörleri çökecektir.
Putin bütün bu hesapları yapmıştır.
Uzman ve azmanlar ne derse desin Putin
bu savaşı kazanacaktır.
Gaz ve petrol ile olmazsa buğdayla.
Dünya buğday ihracatının yaklaşık %
20’sini elinde tutan Rusya Ukrayna’nın en
verimli topraklarını da ele geçirerek bu
oranı en az 25’e çıkarabilecektir.
“Artık satmıyorum” dediği an Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bir
çok ülkesinde kıtlık ve açlık tehlikesi başlar.
Buğdayla olmazsa askeri gücüyle.
ABD ve Avrupa medyasına göre Rusya
son on yılda geliştirdiği askersel teknolo-

jilerle şu anda herkesle baş edebilecek
güçte. Ruslar nükleer başlıklı füzeler taşıyan
denizaltı ve stratejik uçaklarla dünyanın
her tarafını vurabilecek ve bir saat içinde
düşmana çok büyük kayıplar verebilecek
konumdadır.
Bunu da en iyi Amerikalılar bilir.
Onun için de Beyaz Saray’dan peş peşe
yapılan açıklamalarda “Ukrayna için Ruslarla kapışacak niyetinde değiliz” diyorlar.
ABD deyince NATO’cular geri kalır mı!
Ne kadar sürer bilinmez ama Putin bu
savaş için 2014 Kiev’deki faşist darbeden
beri hazırlanıyordur.
Ne kadar sürer bilinmez ama bu savaşın
ne zaman biteceğine Putin karar verecektir.
Savaşa karar veren Putin istediği her
şeyi almadan asla durmayacaktır.
Kazanmak zorunda olduğunu da bilen
Putin savaşı kaybetmenin Rusya’yı kaybetmek anlamına geleceğini de bilmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecini yaşayan Putin ne pahasına olursa olsun Rusya’nın dağılmasına izin vermeyecektir.
Peki “Gazman” Biden ne yapıyor?
Herkese gaz vermekle meşgul!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

“KİMİN KRALLIĞINA
KAR YAĞMADI Kİ?”

En olmadık zamanlarda, tarih kitaplarında çok sık okuduğunuz imha planları
ve aynı sayfalarda o ağdalı cümlelerde
gözünüzden kaçmayan imlâ hataları gelir
aklınıza, tarih dediğiniz nedir ki zaten,
imlâ hatalarının toplamından ve ihmal
edilen bir coğrafyanın ölüsünün köründen
başka...
İmha planları sayısız milli günlerde
döndüre döndüre yeniden
pazarlanırken, paramparça
bir gramofon gelir aklınıza
uzak bir hanayda, bir havan
topu, 24 ölü, ama gelin görün
ki ölmeler öldürmeler yetmez, az gelir kimilerine hâlâ
buralarda...
KKTC’nin ilânı gelir aklınıza, sol
ellerin “evet” anlamında havaya kalktığı
bir Lefkoşa; başka sol ellerin “hayır”
anlamında masaları yumrukladığı bir İstanbul sonra...
Yadırganan bir umutsuzluk, yalanlanan
bir işgal gibisiniz haritanın karın boşluğunda, kısmet artık, kim nereye kadar
dayanırsa, kimin nefesi nereye kadar yeterse, meydan da burada meyan da,
taksim de burada ölüm de, şarkılar marşlar
ezanlar çanlar, camiler kiliseler kışlalar,
hepsi burada...
Bir eski Türkiye düşünürsünüz, eskisinden daha eski bir ‘yeni’ Türkiye’nin
sırıtarak baktığını görürsünüz gözünüzün
içine...
Bir Amerika düşünürsünüz, az bile
küfretmiş Allen Ginsberg, az bile...
Bir Avrupa düşünürsünüz, kendi değerlerini çiğnemiş, kendi ayağına sıkmış
kurşunu, medeniyetin ölçüsü değil ölüsü
sanki...
Bir Kıbrıs düşünürsünüz güneyi başka
alem, kuzeyi başka...
İçine Ampul kaçmış bir hükümet partisi,
içine Altı Ok kaçmış bir muhalefet partisi,
içine Tayyip kaçmış bir Tatar düşünürsünüz, Silihtar’da gazeteci azarlamakta,
efendinin volkanik çamur deryalarından
kendine seçtiği basın danışmanları Kutlu
Adalı’nın kemiklerini sızlatmakta...
Onun güç zehirlenmesi yaşadığını söyleyenlerin yüzüne bakarsınız, o nasıl bir
bilgiçlik, o nasıl bir küstahlık öyle, olmayan gücün zehirlenmesi olur mu diye
sormak geçer içinizden, susarsınız sonra...
Bir taksim düşünürsünüz Kıbrıs’ta,
taksim eşittir karnı yarık bir ada...
Bir Taksim düşünürsünüz İstanbul’da,
Taksim eşittir 1 Mayıs 1977’de kana bulanmış bir meydan, meydan eşittir katliam...
Hileli senaryolarla anlamaya çalıştığınız
tarih her gece infilâk eder televizyon ekranlarında...
İnsan kılığında bir faşist diktatör düşünürsünüz, tutmuş elini kolunu bağlamış,
“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e
bir kısrak başı gibi uzanan” o dünya
güzeli memleketi sürükler karanlığa...
Adam olamamış bir ada düşünürsünüz,
anavatanın kuyruğunda şangır şungur
maşrapa...
Suskun yürürsünüz, bayraklar ışıklandırılırlken hayatların karartıldığı bu ‘yeni’
zamanlarda, dünyanın en pahalı elektriğini
ödediğiniz halde karanlıktasınız yine,
karanlıktayız yine...
Gonca Özmen’in şiirlerine dalarsınız
sonra...
F tipi bir sıkıntı çöker üstünüze, Sartre
içinizde bir sancıya dönüşür...
Şair yıllarca rutubetini korumayı başardıysa, siz de başarabilirsiniz, siz de
sorarsınız Şair’in sorusunu:
-Kimin krallığına kar yağmadı ki? Kimin krallığına ha?...

KELEBEK

Polisin ciddi bir fiziki güç ve küçük düşürücü müdahalesinde karar...

aSlaN COŞkUN ve
PGM MahkUM eDİlDİ
(Kamalı Haber)
19 Temmuz 2011 tarihinde Lefkoşa'da,
eski KTHY önünde eylem yapan Pembe
Birinci, eylem sırasında dönemin adli
şube amiri olan Başmüfettiş Aslan
Coşkun tarafından darp edildiğine yönelik açtığı hukuk davasını kazandı.
Eski KTHY önünde barış içinde eylem
yapanlara, polis kuvvetleri dönemin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eylem alanından geçeceği gerekçesiyle
eylemcilerin açtığı “Emperyalist
kuşatmayı reddediyoruz.
Paranı da, memurunu da paketini de
istemiyoruz” yazılı pankartını almak
istemiş ve eylemcilerle polis arasında
arbede yaşanmıştı.
Davalı polis mensubu, dönemin Polis
Genel Müdürü’nün pankartta yazılanın
yabancı devlet liderine karşı nezaketsizlik
içerdiğinden eylemcilere müdahale
edilip, pankartın alınması yönünde talimat verdiğini davasında belirtmişti.
Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda

karara bağlanan kararda, Aslan Coşkun
ile avukatı Mustafa Asena, Pembe Birinci
adına avukatı Öncel Polili hazır bulundu.
Yargıç Mine Ozankaya, Aslan
Coşkun’un davacı Pembe Birinci’ye
fiziki müdahalede bulunup, tutup,
sürükleyerek haksız bir fiilde
bulunduğuna vurgu yaptı. Ozankaya,
polisin yaptığı müdahaleyi yasal bulmadı
ve polisin sadece halk tarafından kabul
görülen düşünceleri değil, aykırı olarak
değerlendirilebilecek görüşlerle ilgili
yapılan gösterileri de korumakla yükümlü olduğuna bulgu yaptı. Ozankaya,
KTHY binası önünde barışçıl eylem
hakkını kullanan davacının, davalı Aslan
Coşkun tarafından ciddi bir fiziki ve
küçük düşürücü müdahaleye maruz
kaldığına karar verdi. Mine Ozankaya,
davalı Başmüfettiş Aslan Coşkun ve
Polis Genel Müdürlüğü’nün, 28 bin 950
TL tazminatı faiziyle ödemeye ayrıca
8 bin TL de dava masrafı ödemeye
mahkûm etti.

Önce paylaşıldı, sonra silindi...

Boğaz şehitliğinde kahvaltı
Kim ya da kimler tarafından yönetildiği bilinmeyen Cumhurbaşkanlığı
sosyal medya hesaplarından bu kez
de, “İki devletliliğe inanmıyorum”
diyen UBP Milletvekili Zorlu Töre,
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar, kabinesine müdahale edilen
Başbakan Faiz Sucuoğlu ve ülkedeki
mafyatik kurşunlama olaylarında adı
geçen Elçi Ali Murat Başçeri‘nin samimi sohbet fotoğrafı önce paylaşıldı
sonra silindi

Cumhurbaşkanlığı
sosyal medya hesapları
şaşırtmaya devam ediyor
Başçeri, Tatar, Sucuoğlu ve Töre, 18
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi‘nin 107. yıl dönümünde Boğaz Şehitliği’nde bir araya
geldi.
Boğaz Şehitliği’nde çekilen ve Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu fotoğraf, dakikalar
sonra silindi.

O meşhur filminin son sahnesindeki
gibi hissetiniz mi kendinizi hiç…
Bir karar verme ve birseçim aşamasında…
Pes edip kabullenecek miyim, yoksa
mücadele mi edeceğim, diye hiç sordunuz mu kendinize o kritik anlarda?
***
Şeytan adasının bir tepesinden okyanusa bakıp özgürlük hayalleri kuran
iki esirdi onlar da…
Tepenin altında sonsuz ufka doğru
akıp giden bir okyanus…
Ya okyanusun azgın dalgalarına atlayıp özgürlüğü seçecekler, ya da korkup
atlamazlarsa esarete razı olacaklar...
İkisi de atlamakta kararlı aslında...
Ancak biri son anda vazgeçer…
Sömürgeciler, uzun hapislik yıllarından sonra onun adada açık havada kalmasına izin vermişler zaten…
Bir kulübecik yapmış orada kendine...
Sebze meyve yetiştiriyor…
Hayvan besliyor…
Tek başına...
Kabullenmiş o hayatı...
Ve bir gün özgür olmaktan umudunu
kesmiş…
Kaderine razı…
Orada yaşayıp orada ölecek…
Özgürlük için de olsa okyanusa atlamaktan korkar ve son anda vazgeçer…
Arkadaşı kararlı ama…
Dalgaların geliş gidişini günlerce inceler…
Ve bir hindistan cevizi torbasının ardından kendini okyanusa atar bir sabah…
Şeytan Adası’na doğru son bir kez
bakar ve onlara şöyle haykırır:
" Özgürüm artık özgürüm… Sizi pislikler! Ben hala buradayım. "
Uzun uzun ona bakar diğeri tepeden...
Okyanusta görünmez olana dek...
Kurtuldu mu?
Özgürlüğüne kavuştu mu?
Öğrenemedik...
Ne önemi var ancak?
Önemli olan özgürlüğü seçmesi...
Ve gösterdiği o cesaret…
***
Kelebek filmi, özgürlüğe adanmış
bir başyapıt…
Fransız Guyanası'ndan Şeytan adasına
uzanan bir mahkûmiyet öyküsü…
Özgürlük tutkusu yanında arkadaşlığın, bağlılığın, vefakârlığın çok iyi
anlatıldığı sayılı filmlerden…
Ve unutulmaz bir son sahne…
Kendimizi bu filmin son sahnesinde
hissettiğimiz
çok anlar gelip geçmiştir hayatımızdan…
Ve o anlarda aldığımız kararlarlar
hayatımıza yön vermiştir…
Sadece aldığımız kararlar değil ama…
Cesaret edip alamadığımız kararlar
da etkilemiştir hayatımızı…
Bu sadece özel hayatımız için geçerli
değil ancak…
Toplumsal sorunlar karşısında nasıl
bir insansınız?
Onaylamasanız da ses çıkarmıyor
musunuz bazı şeylere?
Kaderinize rıza gösterip uslu uslu
sebze meyve yetiştirip hayvan besleyen
o adam mısınız?
Başınızda kırbaçlı bir nöbetçi...
Sesini çıkarana kırbaç...
Dava, gözaltı, soruşturma…
Yoksa bedeli ne olursa olsun ille de
özgürlüğü seçen o kahraman mı?
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Meclisi saatinde açmaktaymış itibar
lâfla itibar mı olur diyor erhürman
AYA
K
A
AL İFİL
İtibar isteyen dükkânı saatinde açar
DİR
Bizim "ana muhalefet" işte bu kadar yaman

kalaY-kalaYCı

GÜÇ ZEHİRLENMESİ
DEĞİL KoRKU

AKP Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, bürokratlara söz
geçiremediklerinden yakınınca, Erdoğan “Sandalyeyi kafasında kır" diye
tavsiyede bulunmuş. Ersin Tatar’ın idolü bu zattır işte. Bugün Tatar ile basın
danışmanları Halk tv muhabirini Silihtar’dan kovdularsa, yarın gazetecilerin
başında sandalye de kırarlar. Tayyip Erdoğan güç zehirlenmesi yaşıyor
olabilir ama Tatar’ın güç zehirlenmesi yaşadığını söyleyenler yanılıyorlar.
ortada bir güç yoktur ki zehirlenmesi olsun. Güç değil Tayyip Erdoğan
korkusu var. Tatar’ın öfkesine hakim olamamasının sebebi budur…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

AZ KALDI...

Geçen gün bir markete girdim...
Çalışanların bazıları raf dediğimiz korunaklı
yerlerdeki süt ürünlerini indirip yanlarındaki
trollilere dolduruyorlar...
Ondan sonra da marketin gerisine götürüp
geliyorlar...
Merak edip sordum, "Hayırdıt bu ürünler
bozuldular mı?"
Oradaki görevli "Yok bozulmadılar, fiyatlarını değiştiriyoruz" dedi...
"Hayırdır indirim mi yapıyorsunuz?"
"Yok"...
"Başbakanımız gerekli kontrolleri yapacağını
ve gerekli cezaları verdireceğini söylemişti
de... Ben de zamlı fiyatlarda indirim yapıyorsunuz sandım"...
"Tam aksine... Üzerlerindeki etiketleri söküp
yenilerini, yani zamlı fiyatları yapıştırıyoruz"
dedi...
Yeyemem yok!
Yeyeceğiz...
Hem de gerektiğinde gargara bile yapacağız...
Bu işin artık dur durağı kalmadı...
Geçmişte de yaşamıştık bunları ama bu
kadar da değildi...
Biz Türkiye'ye bağımlı olduğumuz için ve
kullandığımız para birimi Türk Lirası olduğu
için, Türkiye ıslah edilirken bizler de bunun
cezasını çekeceğiz...
Tatar gibi anavatanına bağlı insanların burada
ahkam kesmesi ve eleştirilere tahammül edemediklerini de düşündükçe burada yaşamanın
anlamı kalmadığını da düşünmeden edemiyorum...
Sadece Tatar değil tabii...
Muhalefet zannettiklerimizin de bir dertleri
yok insanların içine düştükleri durumdan dolayı...
Aman biraz daha işler kötü gitsin de gelecek
dönem bizi seçip o koltuklara oturtswunlar
düşüncesi içerisindedirler...
Tuzları kurudur çoğunun anlayacağınız...
Burası artık işgal altında bir yer olmaktan
çıktı...
İşgalcinin at oynattığı bir yer haline geldi...
Tepkilere bakıyorum, sadece bir kara çelenk
koymak veya bir muhtıra okuyup işi sonlandırmaktan öte bir şey yok...
Türkiye'den buraya gelen herşey, bilhassa
tüketim malzemeleri baskın pahasına...
Nedeni de buraya gönderilen mazlzemeler
dolar üzerinden hesaplanmaktadır...
Yani Türkiye buraya ihraç ettiklerini döviz
üzerinden yaptığından ve dövizin de günlük
değil saatlik artışlarını düşündüğümüzde marketlerde değil sadece, hayatın her alanında
kullanımımıza aldığımız herşey pahalı olmaya
devam edecektir...
Zamlara yetişmemizin imkanı kalmadı...
Ukrayna Rusya arasındaki savaş veya adına
ne derseniz deyin, krize yönelik bir durum
değil zamların saatlik olması...
Türk Lirası'nın döviz cinsi paralar karşısında
tepetaklak gitmesindendir...
Akaryakıt da artık artan dolar karşısında
günlük olarak hesaplanacakmış!
Dahiyane fikir değil mi bu?!
Elektriği söylememe gerek yok...
Zaten Mart sonu iliklerimize kadar yaşayıp
karanlıklara gömülünce anlayacağız yok edilişin
sonuna gelmekte olduğumuzu...

KAPATIN IŞIKLARI DA
HER YER KARANLIĞI
SÖYLEYCEYİK

Sendikalar Sucuoğlu’na ekonomide
çözüm yollarını içeren mektubu iletti

hayatı durdururuz
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri
Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS), Eşit Hak ve
Adalet Sendikası (HAKSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN),
Kooperatif Görevlileri Sendikası
(KOOP-SEN) ve Hür İşçi Sendikaları
Federasyonu‘na (HÜR-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu‘na
(DEV-İŞ) bağlı sendikalar, Başbakan
Faiz Sucuoğlu‘na yapılan zamlar sonrası halkın alım gücünün korunmasına
yönelik alınacak önlemlerini ve taleplerini içeren bir mektup sundu
Bengihan: ‘Ukrayna’da savaş var,
TL değer kaybetti’ gibi
mazeretlerle sorumluluktan
kaçamazlar
Başbakan Sucuoğlu ile görüşme
sonrası heyet adına açıklama yapan
KTAMS Başkanı Güven Bengihan
Sucuoğlu’na, halkın fakirleştiğini,
bununla ilgili alım gücünün gerilediği
söylediklerini ve hükümetin sorumluluklarını hatırlattıklarını belirtti.
Bengihan, “Bize ‘Ukrayna’da savaş
var, TL değer kaybetti’ gibi mazeretleri
sunarak sorumluluktan kaçamayacaklarını ve çözüm üretmeleri gerektiğini anlattık.
Yapılacak olan her türlü çalışmada
iş birliği içinde yer alacağımızı da

ilettik. Halkın alım gücünün korunması, kamu çalışanlarının yanında,
asgari ücretliye, dar ve sabit gelirli
kesimlere, emeklilere de Hayat Pahalılığı ödeneğinin yasa değişikliğiyle
verilmesinin mümkün olduğunu söyledik” dedi.
“Zamana oynayıp mazeret
üreteceklerse, üzerimize düşeni
yapıp tavır sergileyeceğiz,
hükümet ağlama duvarı değil”
Özellikle Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına yönelik adımların atılması durumunda Başbakan’ı
uyardıklarını anlatan Bengihan, HP
durduran bir zihniyete kendilerinin
de çalışma hayatını durdurarak karşılık
vereceklerini ilettiklerini kaydetti.
Bengihan, “Taleplerimizi sıralarken,
kaynak gösterip tedbirleri de sıraladık.
Kaynak yok diyerek müdür müsteşar
atamalarına, teşviklere, imtiyazlı kesimlerin vergi ödememesine devam
edemezsiniz.
Sucuoğlu önerilerimizi hem Bakanlar Kurulu’nda hem de çalışma
ekibiyle değerlendirip bize döneceğini
söyledi. Örgütler olarak bu tavrı değerlendireceğiz, samimiyseler ve niyet
halkın alım gücünü koruyucu adımlar
atmaksa ona göre hareket planı belirleyeceğiz. Zamana oynayıp mazeret
üreteceklerse, üzerimize düşeni yapıp
tavır sergileyeceğiz, hükümet ağlama
duvarı değil” dedi.

HAFTA SONU FIRTINA; SALI VE ÇARŞAMBA
GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Ülkenin önümüzdeki günlerde
oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altına kalması bekleniyor. Hafta sonu fırtına, Salı ve
Çarşamba günü ise kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen
bilgiye göre, hava yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don
olayı, pazar az bulutlu zamanla
parçalı bulutlu, sabah saatleri yer
yer don olması bekleniyor. Pazartesi
parçalı çok bulutlu, sabah saatleri
yer yer don; salı parçalı bulutlu
yer yer sağanak, dağlık kesimler

karla karışık yağmur ve kar yağışlı;
çarşamba parçalı bulutlu yer yer
sağanak, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak, cuma az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde
10 - 13 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman
kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri
ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı
esecek.

Hatırlarsınız değil mi?
Buna hiç kuşkum yok.
Çünkü asla unutulacak gibi değil.
"KKTC çağdaş yapıya ulaştı" demişti Tatar!
Birileri "come on Ers" diyerek yine gofa mı
getirmişti ne?
İşkembeden atıverdi!
Ulaştığımız çağdaş yapının ne olduğunu
görüyorsunuz işte.
Bu yapıda elektriğe yer yok!
Gazyağı lambasından...
Ve eriyip akan mumdan müteşekkil bir
yapı!
Ha bir de Ankara'daki kuklacının düdüğü!
O düdüğü çaldıkça hopur hopur yerlerinden
oynayan muteber kuklalar!
Kiminle, hangi kukla ile çalışıp çalışamayacağını, 50 yıllık kuklacıdan kimse daha iyi
bilemez ki!
***
Tatar'ın çağdaş yapısında aydınlığa yer yok!
Haliyle elektriğe de!
Fazla ışık ve aydınlık gözleri kamaştırır ve
bozar!
Hem zaten hangi ampül, bir mumun, bir
gaz lambasının ışığından daha romantik, daha
aşk titreyişleri içinde olabilir ki?!
Elektriğin olmadığı çağdaş yapıda romantizm
var işte!
İçinde debelendiğiniz bu rezil düzene katlanmak, tahammül etmek için direnç kazanırsınız böylesi romantik ışıklar altında!
Çünkü loşluk ve karanlık, bu rezillikleri
örtmek için birebirdir aynı zamnada!
Bunları düşününce Tatar'ın çağdaş yapısının
değerini daha iyi anlayacağınızdan ve hayır
dualarınızı ondan esirgemeyeceğinizden eminim!
***
Kıb-Tek'in elektrik tüketiminden kaynaklanan
milyonlarca liralık alacağı var dışarıda!
Ama bu alacaklarını tahsil edebilecek irade
ortaya koyamıyor!
Bu yüzden de, elektrik üretimini destekleyecek yatırımları hep savsaklayıp durdu yıllardır.
Türkiye'den yığılan nüfusla birlikte 1 milyona
dayanan KKTC nüfusuna yetecek elektriği
üretemiyor.
Bu nedenle de işin kolayına kaçıp halkın
şalterini indirerek idare-i maslahat ettiklerini
sanıyorlar!
***
"Beni bu dışarıdan çıkarın" demişti Cengiz
Erdem.
Çıkaralım da nereye koyalım sevgili Cengiz?!
İçerisi dışarıdan da karanlık!
Ama insanın iliklerine işleyen bir de soğuk
var dışarıda!
Karanlık soğuğu daha da işletiyor insanın
içine!
***
Elektrikler gitmiş!
Daha doğrusu şalterleri indirmiş Kıb-Tek!
Para yok!
Yatırım yok!
Bu elektrik bu nüfusa yetmiyor!
Öyleyse?..
Uyan da söyle bunlara sevgili Ziya...
"Kapatın ışıkları da her yer karannığı söyleyceyik!"
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Onuncu köy
SAvAŞTA SADECE
KAYBEDENLER oLACAK

GIZMAYIN!

Hasan Ulaş Altıok
Üretim yetmezliği ve yatırım eksikliği nedeni
ile elektrik kesintileri devam ediyor. Üretim yetmezliğini ve yatırım eksikliğini giderme sorumluluğu ve yetkisi kimde? Hükümetlerde. Yaptılar
mı? Belli ki hayır. Son dönemlerde hükümetlerde
olanlar ve özellikle de Enerji Bakanı olanlar
sizlerin oyları ile yeniden seçildi mi? Sandıktan
“zaferle” çıktılar mı? Evet. Elektriksiz kaldınız,
dondunuz ve faturaları ödeyemiyorsunuz diye
kime kızarsınız ama???

Feriha Altıok
Çok trajik görüntülerle savaş haberleri
veriyordu spiker. Bildiğiniz görüntüler. ..Yıkılan binalar, yıkıntılar altından çıkartılmaya
çalışılan ölüler, yaralılar. ..Bir ara "İşte bakınız, savaşın kazananı yok "dedi. İçimden
"var ,savaşın kazananı değil, kazananları
var "
dedim. Bu savaş bitecek, bitsin. ..canlara
uzanan elleri kopsun faşizmin. ..Boşuna hiç
usanmadan "kahrolsun faşizm "diyoruz uzun
zamanlardır. İşte faşistlerin kolu kırılıp inlerine çekildikleri zaman ,işte o zaman savaşın kazananları çıkacak ortaya. ..Yıkılan
binalar yeniden yapılacak. ..savaşta yitirilen
silahların ,düşürülen uçakların yerine yenileri
yapılıp satılacak. ..Silah tüccarları, inşaat
ve ilaç sektörleri ve daha kimler kimler,
kapitaller kazanacak. Bir tek ölenler, yarım
kalanlar. ..öksüz, yetim çocuklar, çocuksuz
kalan analar, babalar ,gelecekleri sönmüş
gençler kalacak. İşte savaşın kazanamayanları, sadece kaybedenleri bunlar olacak.

GAZETECİNİN ÇANTASI

Murat Kanatlı
Olay ile ilgili herkes sözünü söyledi ama ben
bu kısma da takıldım "çantasında bulunan özel
ses kayıt alma cihazı da içeriye alınmamıştır" röportaja gelen gazetecinin ses kayıt cihazına neden
el konur? Şaka mı? Not al sonra aldığın notları
yayınladığında beğenmezsem yalanlarım demek
değil?

BELEDİYE REFoRMUNDAN
ANLADIKLARI

Koral Asam
Evet arkadaşlar takke düştü kel göründü. Belediye
reformundan mevcut hükümetin ne anladığı çok
açık. 10 yıllar içinde bir yerlere getirilen Toplu iş
sözleşmelerini sıfırlamak. Belediyelerdeki ekonomik açıkları emekçi haklarını ortadan kaldırarak
tadil etmek. DEV-İŞ'e bağlı tüm belediye emekçileri,
emekçi haklarıüzerinden siyasi istikbal planlayanlarla mücadelemiz en erken zamanda başlıyor.
Gazamız mübarek olsun.

EMPERYALİST SAvAŞ

Ozan Çakır
Alman emperyalizminin işbirlikçisi Osmanlı hanedanının ve büyük toprak sahiplerinin yeni rant ve haraç kapıları için toprak
işgali hevesiyle girdiği Birinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı'nın Çanakkale cephesinde
250 bin kadın-erkek, Türk-Kürt, genç-yaşlı
işçi ve köylü katledildi. Emperyalist sermayenin yazıp yönettiği bir savaştır Çanakkale savaşı. Topuyla tüfeğiyle kruvazörüyle Çanakkale boğazından İstanbul'a giremeyen itilafçı emperyalistler 250 bin savaş
kurbanını geride bırakarak Osmanlı yönetiminin davetiyle ellerini kollarını sallaya
sallaya İstanbul'a yerleştiler. Daha sonra
aynı daveti genç Türkiye Cumhuriyeti'nin
yöneticilerinden, Türk burjuvazisinden aldılar.
''Çanakkale geçilmez'' dendi, geçileli çok
oldu.
1923'e kadar Anadolu'da açık askeri işgale
ve sömürgeleşmeye karşı kurtuluş savaşı
veren halk, ''vatan savunması'' ve ''ulusal
bağımsızlık'' sloganlarının ardına saklanan
Türk burjuvazisinin iç pazar hakimiyetini
sağlamasıyla, Milletler Cemiyeti(Birleşmiş
Milletler-BM) ve NATO eliyle, kır ve kentlerdeki kapitalist gelişme doğrultusunda
emperyalizm zincirinin bir halkası olan,
ona göbeğinden bağımlı uydu bir ülkenin
kölesi ve askeri durumuna düşmüştür. Şimdi,
Ankara'da yine emperyalist savaş heveslisi
kıyıcılar ve davetkarlar, ''vatan savunması''
yalancıları, sömürücü soyguncular, rantçı
vurguncular oturuyor. Şimdi bunları kovalamak, vatanın bağrındaki proletaryanın,
kapitalizmin(emperyalizmin) mezar kazıcılarının sosyalist devrimini zafere ulaştırmakla
mümkündür. 107 yılın dersi budur.

YEREL YÖNETİM FoRMU

Haluk Giray
Yerel Yonetim Reformu dedikleri ucube
sistem ile ne verimlilik sağlanabilir ne de
sürdürülebilir bir yerel yonetim anlayışı getirilebilir
T.C dayatması olan bu düzenlemeyle kapatılacak belediye başkanları kendi geleceklerini garanti altına alarak( emekliye ayrılan kadar beleştenmaas çekerek ve sonunda
en üst baremden emekliye ayrılarak) , bugüne
kadar kendilerini o koltuğa taşıyan kendi
seçmenine ve belde halkına en büyük kötülüğü yapmışlardır.
Yeni yerel yonetim reformu ile işler bir o
kadar verimsiz ve sürdürülemez olacaktır,
çünkü bu düzenleme hiçbir bilimsel akla
dayanmadigi gibi ekonomik akla da aykırıdır.

BİZİM KovAMIZ DELİK
Tamer Zaim
KIBTEK, enerji talebinin zirve yaptığı
pik saatlerde yeterli elektrik üretemediği
için kesintiye gidiyor.
KIBTEK'in durumu savaşa pijamalarla
giden bir asker gibi, hazırlıksız ve donanımsız!
KIBTEK, talep tarafını yönetmek için
kılını dahi kıpırdatmıyor. Talep yönetiminde
etkin bir araç olan tarife ve fiyatlandırma
faktörünü de üçlü tarifeye son vererek terk
etmiş bulunuyor. Akıllı sayaçları akıldan
yoksun şekilde kullanmakta ısrarlı.
Elektrikli su ısıtıcıları kış aylarında enerji
talebini artıran bir etken. İlk yatırım maliyeti
ucuz bir çözüm olduğundan neredeyse her
eve, apartman dairesine ve birçok yurt binasına takılan elektrikli termosifonları ve
güneşle su ısıtan termosifonların rezistanslı
ısıtıcılarını kastediyorum. Bu cihazlar ülkeye
TIR dolusu ithal ediliyor. İthal edilsin de
tüm sıcak su depolayan cihazlarda AB standartlarına uyumlu ısı yalıtım şartı niye aranmasın? Özellikle çatılarda bulunan eski termosifonlarda durum vahim. Adeta gökyüzü
ısıtılıyor. Kışın su geç ısınıyor çünkü su
giriş sıcaklığı yaza oranla daha düşük. Isıtma
süresi uzadıkça şebekeye yansıyan enerji
talepi de artıyor. "Saatlerce bekledim su
geç ısındı" sözünü hepimiz duymuşuzdur.

Dolayısı ile sıcak su depolamada ısı yalıtımı
tahmin edilenden çok daha önemli. Buna
ek olarak su ısıtıcılarının montajında niye
timer kullanma kuralı getirilmiyor? Pik saatlerde enerji fiyatı artırılsa su ısıtıcılarını
bu sürede devre dışı bırakmak kolaylaşır.
Böylece ciddi bir talep düşüşü gerçekleştirmek mümkün olur. Her konuda yasa hükmünde kararname çıkaran hükümetler KIBTEK istese bu kuralları uygulayamaz mı?
Diyelim kararname çıkarılamadı? Fiyatlar
düzenlenerek abonelere tavsiye yapılamaz
mı? Maalesef KIBTEK yapması gerekenin
aksine artık enerjiyi kullanım saatine göre
fiyatlandırmıyor. Böylece hepimiz ayni anda
düğmeye basarak talebi tavana vurdurabilir
ve hep birlikte karanlıkta kalabiliriz! Ki kalıyoruz.
Aklını kullanan ülkeler talep tarafını yönetmek için çeşitli yöntemler geliştirmiş,
daha ucuz ve daha güvenli enerji üretmenin
yollarını bulmuşlar. Bizim farklı bir ayrıcalığımız mı var ki akıl kullanmadan çözüm
bulmayı umuyoruz?
1950'li yıllardan beri enerji talebinin pik
saatlerde artışını önlemek için su ısıtıcılarını
"ripplecontrol sistem" denilen basit bir yöntemle uzaktan kısa süreliğine kapatan ülkeler
olduğunu söylersek, 70 yıl sonra bizim tekerleği hala keşfetmemiş olmamızın mazereti

Attila Tuygan
1915 Çanakkale savaşı, resmî ideolojinin
ve milliyetçi/ulusalcı ve İslamcı kesimlerin
propaganda aracıdır. Esasen iki emperyal
kampın karşı karşıya geldiği; birinci kamptaki Britanya ve Fransa'nın, Rusya'ya lojistik
destek sağlamak için Boğazlar'dan Karadeniz'e geçmek için, Almanya'nın da bunu
önlemek amacıyla yüzlerce subayını ve
binlerce askerini görevlendirdiği bir savaştır.
Osmanlı'nın durumu da emperyalist bir
kampa karşı bir diğer emperyalist kampta
yer almaktır. dahası, Osmanlılara saldıran,
savaş açan yoktur. tam tersine Osmanlı,

iktidardaki ittihatçıların, Kafkasya’nın fethi
üzerinden Ortaasya Türkleriyle turan
imparatorluğu kurma hırslarının uzantısı
olarak Sivastapol limanındaki Rus gemilerini bombalatmalarıyla giriyor savaşa..
Bir başka deyişle özellikle 1950’lerden
itibaren yürürlüğe sokulan Osmanlı
güzellemelerine paralel olarak, ‘bir milletin
şanlı direnişinin yıldönümü olarak tanıtma’
ve yoğun ezberlerle milliyetçiliği besleme
çabasının ta kendisidir. bu çabalar bugün
de aynı şekilde sürdürülmektedir. O kadar
ki ‘Çanakkale destanı’ vurgulu reklam yapmayan banka, holding, şirket, hatta futbol

olabilir mi?
Talebi yönetmek için onlarca yöntem
mevcut ama tekrar edelim KIBTEK tek bir
adım dahi atmıyor, yapmaya başladığı işlerden de bir çırpıda vazgeçiyor.
Mevcut şartlarda çözüm "yatırım yapalım
jeneratör alalım" olamaz. Talebi kontrol etmezseniz her bir iki yılda bir yeni jeneratör
alırsınız. Maliyetleriniz artar çünkü yıl içerisinde sadece sayılı günlerde kullanacağınız
fizibilitesi tutmayan bir yatırım yapmış olursunuz. Hem finansal kaynakları, hem de
doğal kaynakları doğru kullanmak zorundayız. Üretim ve talep eğrileri ne kadar
yatay ve stabil olursa, enerji üretim maliyetleri
de o denli ucuzlar. Bilim ve akıl bunu söylüyor.
Şebekeye "patariya" takarak yenilenebilir
enerji depolama peşinde olan hayalperestlere
de seslenmek lazım. Halen talep tarafı yönetiminin A B C'si yapılmamış, siz milyonlarca euro harcayarak şebekeye "patariya"
takmayı hayal ediyorsunuz? Bu akıl ancak
kaynakların israfına ve maliyetlerin daha
da artmasına neden olur, "patariyacıları"
zengin eder. Bizim kovamız delik, su akıtıyor,
önce bunun farkına varıp kovayı yenilemek
lazım. Depolamaya gelince, ilk sıcak suyu
verimli depolamayı öğrenelim, iyileştirmeler
arttıkça sıra elektrik depolamaya da gelir.

ÇANAKKALE
kulübü bile kalmadı artık. sosyal medyanın
da Türkçü, Turancı, ırkçı, milliyetçi ve
lümpen kesimi de aynı rüzgarda savrulup
duruyor.
Emperyalistler arası savaşın cephelerinden
sadece biri olması hasebiyle de, Mustafa
Kemal, alman generallerinin kurmaylığında
ve emir-komutası altındadır. Mustafa Kemal'in ‘Çanakkale zaferi komutanı’ olması
da 1930’ların ortalarından itibaren yeniden
yazılan tarih kitaplarıyla uydurulmuş;
Çanakkale Savaşı’nın komutanı Liman
VonSanders'in adı unutturulup zafer tamamen Mustafa Kemal’e mal edilmiştir.

19 Mart 2022 Cumartesi_Layout 1 18.03.2022 22:53 Page 6

‘Belediyelerin Birleştirilmesine Yasa Tasarısı’ Meclis Alt Komitesi’ne sevk edildi

İşte belediyelerdeki son durum
Özgür Gazete
Ülke genelindeki ‘Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa
Tasarısı’ Meclis Alt Komitesi’ne
sevk edildi, işte kapanması ve birleşme sonrası ortaya çıkması öngörülen belediyeler;
“Daha modern belediyeler daha
etkin ve verimli hizmet verilmesi”
Meclis Alt Komitesi’ne sevk edilen
tasarının gerekçesi olarak ‘daha modern belediyeler oluşturulması, halka
daha etkin ve verimli hizmet verilmesi’ amacı öne sürüldü.
Tasarıda belediyelerin fiziki ve
beşeri olanaklarının birleştirilerek
hizmet kalitesinin ve verimliliğin
arttırılmasına, daha etkin ve verimli
hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari
kapasitelerinin güçlendirilerek büyük
çaplı projelerin hayata geçirilmesine
imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlendiği belirtildi.
Gerekçede; “Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan
belediyelerde görev yapan personelin
durumu ve belediye hizmetlerinin
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları
kapsamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
İşte tasarı;
TÜZEL KİŞİLİĞİ
KALDIRILAN
BELEDİYELER:
1- Dipkarpaz Belediyesi
2- Büyükkonuk
3- Sedarlı
4- Yeniboğaziçi
5- Tatlısu
6- Vadili
7- İnönü
8- Paşaköy
9- Beyarmudu

TÜRKİYE'DE 19 BİN 126
KİŞİNİN KovİD-19 TESTİ
PoZİTİF ÇIKTI, 123 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 117
Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126
kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi
yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük
Koronavirüs Tablosu'nu
"covid19.saglik.gov.tr" sitesinden
paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117
Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126
kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi
yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı
ise 20 bin 274 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı
uygulananların oranı yüzde 85,26,
birinci doz aşı yapılanların oranı
yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan
aşı miktarı 146 milyon 421 bin 935
doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı
yaptıranların oranının en yüksek
olduğu 10 il osmaniye, ordu,
Amasya, Muğla, Kırklareli,
Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir,
Zonguldak ve Manisa oldu.

SÜT BEDELLERİ
ÖDENİYoR

Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi
Kurumu, 16 - 31 ocak devresinin
küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt
bedellerinin yüzde 11'ini bugün
ödedi.
Kurum’dan yapılan yazılı
açıklamada, 16 - 31 ocak döneminde
SÜTEK’e süt veren 676 üretici için
çiğ süt bedellerinin yüzde 11'inin (
4,114,670.16 TL ) bugün üreticilerin
banka hesaplarına yatırıldığı
kaydedildi.

10- Akıncılar
11- Esentepe
12- Çatalköy
13- Lapta
14- Alsancak
15- Alayköy
Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak
Birleşmenin Olacağı
Belediyelerin Yeni İsimleri:
1- Yeni Karpaz Belediyesi
2- Büyük Mehmetçik Belediyesi
3- İskele Belediyesi
4- Kuzey Mesarya Belediyesi
5- Gazimağusa Belediyesi
6- Güney Mesarya Belediyesi
7- Değirmenlik Belediyesi
8- Girne Belediyesi
9- Akdeniz Belediyesi
10- Lefkoşa Belediyesi
11- Gönyeli Belediyesi
12- Güzelyurt Belediyesi
13- Lefke Belediyesi
BİRLEŞEN BELEDİYELERİN
MERKEZ VE HİZMET
BİNALARI
1- YENİ KARPAZ BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: YENİ
ERENKÖY BİNASI
– HİZMET BİNASI: DİPKARPAZ BELEDİYE BİNASI
2- BÜYÜK MEHMETÇİK BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: MEHMETÇİK BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
3- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: YENİ BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
4- KUZEY MESARYA BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: GEÇİTKALE BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: TATLISU
BELEDİYESİ VE SERDARLI BELEDİYESİ
5- GÜNEY MESERYA BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: AKDOĞAN BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: VADİLİ BELEDİYESİ, İNÖNÜ BELEDİYESİ,
PAŞAKÖY BELEDİYESİ VE BEYARMUDU BELEDİYESİ.
6- DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ:
– MERKEZ BİNASI: DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: AKINCILAR BELEDİYESİ
7- LEFKOŞA BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: LEFKOŞA
BELEDİYESİ
8- GÖNYELİ BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: GÖNYELİ
BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: ALAYKÖY
BELEDİYESİ
9- GİRNE BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: GİRNE
BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: ÇATALKÖY
BELEDİYESİ, ESENTEPE BELEDİYESİ, VE DİKMEN BELEDİYESİ
10- AKDENİZ BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: LAPTA
BELEDİYESİ
– HİZMET BİNASI: ALSANCAK BELEDİYESİ VE ÇAMLIBEL
11- GÜZELYURT BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: GÜZELYURT BELEDİYESİ
12- İSKELE BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: İSKELE
BELEDİYESİ
13- LEFKE BELEDİYESİ
– MERKEZ BİNASI: LEFKE
BELEDİYESİ

ERCAN HAVALİMANI’NDA 2021’E ORANLA
2022 YILINDA YOLCU VE UÇAK SAYISI ARTTI
Ercan Havalimanı, 2021 yılının
ilk 2 ayında 42 bin 792 yolcu
ağırlarken, bu sayı 2022 yılının
aynı döneminde 309 bin 476’ya
ulaştı. Uçak sayısı ise 2021’in
Ocak-Şubat döneminde 429 iken,
2022’de 2 bin 857’ye yükseldi.
T&T Ercan Havalimanı, 2020
ile 2022 yılları arasında, OcakŞubat aylarında 7 bin 385 uçağa
ve giriş-çıkış yapan 928 bin 579
yolcuya hizmet verdi.
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre,
Ercan Havalimanı 2020’de 576
bin 311 yolcu ve 4 bin 99 uçağa
hizmet verirken, 2021 yılının ilk
2 ayında 42 bin 792 gelen ve
giden yolcu ve 429 gelen ve giden
uçağı konuk etti. 2022’nin aynı
döneminde ise 309 bin 476 yolcu
ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.
SON 3 YILIN İLK 2 AYINDA
452 BİN 936 KİŞİ GELDİ, 475
BİN 635 KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI
2020, 2021 ve 2022 yıllarının
ilk 2 ayında Ercan Havalimanı’na
452 bin 936 kişi gelirken, 475
bin 635 kişi de çıkış yaptı. Bu
dönemde 3 bin 686 uçak iniş, 3
bin 699 uçak ise kalkış yaptı.

2020’nin ilk 2 ayında 576 bin
311 kişi Ercan Havalimanı’ndan
giriş ve çıkış yaparken, 4 bin 99
uçağa hizmet verildi. 2021’in aynı
döneminde bu sayı 42 bin 792
yolcu ve 429 uçak olarak kayıtlara
geçti.
Yolcu ve uçak sayılarının önemli
oranda gerilemesindeki en önemli
faktör Covıd-19 salgını nedeniyle
alınan önlemler ve kısıtlamalar
gösterildi.
2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise Ercan Havalimanı’nda
309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857
uçağa hizmet verildi.
2021’DE UÇAK VE YOLCU
SAYILARINDA DÜŞÜŞ
YAŞANDI
2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında 42 bin 792 yolcu ve 429
uçağa hizmet verildi. 2021’in
Ocak ayında 19 bin 138 yolcu
giriş ve çıkış yaparken, 217 uçak
iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Aynı
yılın Şubat ayında ise 212 uçak
iniş ve kalkış yaptı. Yolcu sayısı
ise 23 bin 654 oldu. Bu rakamlar
Ocak ve Şubat dönemi için son 3
yılın yolcu ve uçak istatistiklerindeki en düşük sayılar olarak
tablolara yansıdı.

GÜNLÜK
TÜRKİYE’DEN BİR AMBARGo DA
AKADEMİSYENLERE!

Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine ilaç ambargosu uyguladığını Faiz
Sucuoğlu’ndan öğrendik: “TC yetkililerinden ilaç yasağı listesinden
KKTC’nin çıkarılması istendi” dedi… Kudret Özersay’dan tarım
ambargosunu öğrendik… TC Tarım Bakanlığı’nın kararını duyurdu:
‘‘Türkiye üzerinden yapılan birtakım ithalatlarla ilgili olarak sınırlamalar,
yasaklamalar getirdi. Eğer şu anda alınan karar KKTC’yi de kapsayacaksa bize de kısıtlama ve ambargo geldi demektir. Başbakan bir
şey yapmayı düşünüyor mu?”… Spor ambargosu zaten malumunuz… Spor, ilaç, tarım ambargosu derken yeni bir haber de Ersin
Tatar’ın danışmanı akademisyen Hüseyin Işıksal’dan geldi... Işıksal
kişisel sosyal medya hesabından şöyle dedi:
“YÖK'ün ve Üniversiteler arası Kurulun KKTC'deki başvurulara
yönelik aldığı karar:
Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994 ve 26.01.2009 tarihli
toplantılarında “ …. KKTC'deki Akademik sistemin Türkiye'deki
akademik sisteme çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde görev
alan öğretim üyelerinin Türkiye'deki üniversiteler aracılığı ile 2547
Sayılı Kanunun 24.maddesine göre doçentlik sınavına başvurdukları,
söz konusu üniversitelerin Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı
bu nedenlerle KKTC'deki üniversitelerde alınan doçentlik ve profesörlük
unvanlarının 2547 Sayılı Kanunun 27. ve 28.maddeleri kapsamı
içinde değerlendirilemeyeceğine” ve bu ünvanların Türkiye'de geçerli
olmadığına karar verilmiştir”… KKTC’de alınan Doçentlik ve
Prof’lukların Türkiye’de geçmediği öğrenildi… Tatar’ın danışma
heyetindeki Doçent ve Prof’lar KKTC’nin tanınacağı masalını
anlatırken, kendi unvanlarının Türkiye’de tanınmadığı, geçersiz ve
hükümsüz olduğunu öğrendiler… KKTC böyle bir gayya kuyusudur,
umut bağlayanı yok eder!
KAYIP ŞAHISLAR
Cumhurbaşkanlığı, Kayıp
Şahıslar Komitesi’nden Rum
tarafının baskılarına boyun
eğmeden görev yapmasını
istedi. Kayıpların
bulunmamasından
utanacağınıza, kayıplar
üzerinden siyasi rant elde
etmeye çalışırsınız…
*
BUGÜNÜ ÖLDÜRENLER
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin
107. yıldönümü Türkiye ve
KKTC'de törenlerle
kutlanıyor. Hale bakın.
Bugünü ve yarını öldürenler
107 sene öncesinin
savaşlarını bugün olmuş
gibi kutluyorlar. Bayrak
kafalıların elinde oyuncak
olduk. Yuh olsun bize!
*
PUTİN
İngiliz medya denetim
kuruluşu ofcom, Russia
Today'in yayın lisansını iptal
ettiğini duyurdu. Putin’i
öldürene ödül verecekler
utanmasalar…
*
AFRİN vE KIBRIS
Suriye’nin Afrin kentindeki
Kürt nüfusun yüzde 25
oranında azalmış ve
bölgeye 400 bin Arap
yerleştirilmiş. Aynı Kıbrıs'ın
kuzeyindeki Kıbrıslı nüfus
gibi...
*
YENİ DE ESKİ ÇIKTI
HP milletvekili Gülşah
Sanver Manavoğlu “Eski
siyaset anlayışı ülkeye zarar
veriyor” dedi. Belli oluyor.
Siz de yeni geldiniz ama
eski çıktınız...

“Tırnak”...
" vatandaşın geçim masrafları
artmaktadır... Bunu sadece asgari
ücreti artırmakla
engelleyemezsiniz! Bu yönde
yapılan uygulamalar, başka bir
pahalılığı yaratır, işsizliği artırır...
Genç nüfus işsiz! Ailesinden
geçinmeye çalışan devasal
boyutta işsiz üniversite ordusu
artmaktadır... Borçlar
artmaktadır... İşveren endişeli,
kaygılı ve umutsuz... Sosyal
sigortalarını, ihtiyat sandığı
ödemelerini yapamayan, çok
sayıda vatandaş vardır bu
ülkede... Piyasalar daralmaya
devam ediyor... İflaslar artmıştır...
Düşüncesel ve davranışsal
sorunlar artmaktadır.."
Mert MAPoLAR
(Kıbrıs Postası)
" Mantolama, iç izolasyon,
saçaklar, sundurmalar ve diğer
enerji performansı kriterlerini hiç
gündeme getirmemiş
belediyelerimiz mesela.
Türkiye’de mantolama yapmak
zorunlu iken, bizde 20 santim
duvar ve iki el sıva yıllardır
standart olarak kalmış.
Ağaçlandırmayı bir opsiyon
olarak görmüşüz
şehirlerimizde. Şehrin İngiliz
döneminden kalan mahalleleri
ağaçlandırılmış durumda iken
bizim yönetimimizde oluşan
bölgelerde ağaçlar seyrek
kalmış hep."
onur oLGUNER
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı
Ali Murat Başçeri
TC Büyükelçisi Başçeri,
Bulut Akacan’ın babasının
kurşunlanmasından sonra
ilk kez fotoğraf verdi…
Babasının vurulmasından
sonra girdiği şokla
kendisini tehdit eden
Ulucanlar konusunda
Büyükelçiliğe gittiğini ve
Elçi Başçeri’nin kendisine
‘Şikayet etmekle yanlış yaptın,
onlar benim köylülerimdir’ dediğini
aktarmıştı Bulut Akacan… Ondan sonra
Elçilik bunu yalanlayan bir açıklama yapmasına karşın,
Elçi Başçeri konusundaki diğer tüm iddialar konusunda
sessiz kalındı. Dün Başçeri şehit anmasında ortaya çıktı…
Zorlu, Tatar ve Sucuoğlu’yla şehitlikte kahvaltı yaparken
poz verdi!
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dünya kazan devrim kepçe

Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

KIBRISLI TÜRKLERİN
HALLERİ(2)

FEDERALİST-İKİ
DEvLETÇİ STATÜKoSU

Anastasiadis’in toplumumuza yaptığı “Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki haklarınıza sahip çıkın” çağrısı bir federalleşme çağrısıdır: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federalleştirilmesi…
Tatar’a cevap verirken iki paragrafa sıkıştırdığı
bu çağrının ikinci paragrafında 50 senedir söylenen “Bölgeler” ve “BM kararları” vurgusu
yapıyor Anastasiadis…
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federalleştirilmesi önerisi üçüncü
kez gündeme geldi…
Evet, ilk kez Anastasiadis yapmıyor bu “Kıbrıs Cumhuriyeti
anayasasının restorasyonu” teklifini!
Anastasiadis’in teklifinin tarihselliği “kamuoyu”na yapılmasından ileri geliyor…
Tarihin üç farklı döneminde yapıldı bu öneri:
Kıbrıs’ın bölünmesinden 9 sene önce yapıldı
ilk kez! İkinci öneri Kıbrıs’ın AB’ye girmesinden
önce yapıldı. Üçüncü öneri de, TC’nin ilhakçı
politikaları ile federasyon-iki devlet statükosunda
toplumumuz mengeneye sıkışmışken ve Rum
Liderliği başta Maraş açılımı olmak üzere
Türkiye karşısında emperyalizm tarafından
yalnız bırakılmışken…
İlk teklifi Sovyetler Birliği, ikinci teklifi Klerides, üçüncü teklifi de Anastasiadis yaptı…
İlk teklif Makarios’a ve destekçisi AKEL’e
yapıldı, ikinci teklif Denktaş’a, üçüncüsü de
Tatar’a yapılırmış gibi kamuoyuna yapıldı…
İlk teklifin koşulları günümüzden tamamen
farklıydı: 1965 yılında Derviş Ali Kavazoğlu’nun
öldürülmesinden tam üç ay önce Sovyetler
Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko yaptı federalleşme çağrısını. Toplumların özgürce karar vermesi ile “Birleşik ve egemen bir Kıbrıs” önerdi:
Garantörsüz bir Kıbrıs…
Makarios ve AKEL bu teklifi reddetti. Kavazoğlu da Kıbrıs’ta federal bir devletin kurulmasını
“bölücülük” olarak tanımlıyordu, federasyonun
“emperyalizmin elinde bir silah olacağı”nı söylüyordu. İşin aslı Kavazoğlu’nun tespiti doğrudur:
O gün Sovyetler Birliği’nin yaptığı federalleşme
önerisi ile 1974’ten sonra NATO’nun dayattığı
federasyon arasında da dağlar kadar fark vardır.
İşin acı tarafı, o gün Sovyetler Birliği’nin
teklifini düşünmeden reddeden AKEL, 1974’ten
sonra o gün reddettiği “Federalleştirilmiş Kıbrıs
Cumhuriyeti” ile karşılaştırılamayacak “İki bölgeli iki toplumlu federasyon” dinine geçti.
AKEL komünist parti değildir, hiç olmadı;
konjonktür partisidir, her zaman egemen ideolojiye biat etti: 1974’e kadar Enosis konjonktürdü,
1974’ten sonra federasyon!
Tam da Kavazoğlu’nun dediği gibi 1974’ten
sonra federasyon emperyalizmin elinde bir silah
oldu.
İkinci öneriyi Klerides 2000 yılında Denktaş’a
Cenevre’de yaptı.
Klerides 2 Şubat 2000’de şöyle dedi: “Bizim
yapmaya çalıştığımız şey, adada yeni bir devlet
yaratmak değil, Kıbrıs anayasasında üniter devletten federal devlete geçişe imkan veren düzenlemeler yapmaktır. Denktaş’ın önerileri ise
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin feshini ve iki devlet
yaratılmasını öngörüyor”…
Denktaş bu öneri karşılığında konfederasyon
ve KKTC’nin tanınmasını talep etti.
2000 yılında Denktaş’ın KKTC’nin tanınması
talebini daha makul bulmuş olacaklar ki “federalist” Mustafa Akıncı ve Mehmet Ali Talat
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federalleştirilmesi teklifini reddetti.
Talat “Klerides’in açıklaması son derece sakıncalı ve tehlikeli” dedi. Akıncı ise “Bugünkü
Kıbrıs Cumhuriyeti denen varlık, 1963’ten bu
yana tam anlamıyla bir Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’dir” dedi.
İlk teklifi Enosisçi Makarios ile AKEL reddetti.
İkinci teklifi Taksimci Denktaş ile federalist
Talat ile Akıncı reddetti.
Üçüncü teklifi de AKEL, Ersin Tatar ve CTP
reddetti.
Federalist-iki devletçi statükosu diye buna
denir işte. O kadar iyi anlaşıyorlar ki…
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federalleştirilmesi
teklifini konuşmayı dahi reddeden federalistlerin
derdi “federal Kıbrıs” değildir, Ortak Vatan hiç
değildir, yarı sahada top oynamaktır gaileleri!

AKPM raportörü Fassino
Maraş için adaya gelecek
Özgür Gazete
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Maraş raportörü Piero Fassino, kapalı
Maraş konusunda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarıyla temas etmek ve incelemelerde
bulunmak üzere önümüzdeki haftalarda
adaya gelmeyi planlıyor
Fassino, “Maraş’ın yasal sakinlerine
iadesi çağrısı” başlıklı bir rapor sundu
Fileleftheros, önümüzdeki haftalarda
adaya gelmeyi planlayan Fassino’nun
AKPM Siyasi Konular ve Demokrasi Komitesi’ne “Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi
çağrısı” başlıklı bir rapor sunduğunu da

yazdı.
Konunun görüşülmesi sırasında müdahil
tarafların çeşitli görüşler ortaya koyduğuna
işaret eden gazeteye göre AKEL milletvekili
Yorgos Lukaidis, Türk milletvekillerinin
bir dizi görüşüne itiraz ederek, Maraş meselesinin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilintili olmakla birlikte kendine
özgü de bir konu olduğunu söyledi.
Lukaidis, BM Güvenlik Konseyi’nin
550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarında, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak kentin yasal sakinlerinin
BM himayesi altında geri dönmesi çağrısı
yapıldığını söyledi.

Kuzeyde 550, Güneyde 3859 vaka!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048
olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400
kişi taburcu edilmiştir.
240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116
kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38
kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
550
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 550
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843
Toplam Vaka Sayısı: 75.958
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 71.433
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
4322
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı

Miktarı : 762
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 258
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1911
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 136784
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka 4 bine
dayandı! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 99 bin 636 testle
3 bin 859 yeni vaka belirlendi. Bugün
ölüm kaydedilmedi.
Ülkede dün (17 Mart) yapılan 96 bin
399 test sonucunda 3 bin 951 yeni vaka
tespit edilmiş. 1 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 114
hastanın tedavisinin sürdüğü, 20’sinin
durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 370 bin 311’e
yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise
910.

OKULLARDA 733 ÖĞRENCİ,
130 ÖĞRETMEN 13 PERSONEL POZİTİF
4 SINIF KAPANDI... PoZİTİFLEŞME
oRANI YÜZDE 1,48
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
oKULLARDA HAFTALIK
KoRoNAvİRÜS TABLoSUNU
GÜNCELLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı 12-18 Mart tarihlerini kapsayan okullardaki güncel vaka
sayılarını açıkladı. Buna göre, 226’sı İlköğretim, 413’ü Genel Ortaöğretim ve 54’ü
de Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı

okullarda toplam 733 öğrencinin Kovid19 testi pozitif çıktı.
İlköğretim Dairesi’nde 45, Genel Ortaöğretim’de 65 ve Mesleki Teknik Öğretim’de
de 20 öğretmen Kovid-19’a yakalandı. Bu
3 daireye bağlı okullarda toplam 13 personelin de testi pozitif...
Diğer yandan aynı dönemde 346 öğrenci
ve 24 öğretmen temaslı oldu. İlköğretim
Dairesi’ne bağlı 4 sınıfta yüz yüze eğitime
ara verildi. 59 bin öğrenci, öğretmen ve
personel sayısına göre okullarda pozitifleşme
oranı da yüzde 1,48 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz Salı günkü makalemde
Tufan Erhürman’ın CTP lideri ve
KKTC’ye başbakan olmadan önce dile
getirdiği düşünceleri aktarmıştım.. Peki
CTP lideri ve başbakan Tufan Erhürman
(muhtemelen yakın gelecekte yine başbakan ve hatta cumhurbaşkanı olacak
Erhürman) böyle mi düşünüyor? “Ankara benim 2. vatanım”
diyen Tufan’a ‘Sen de
mi vasiye gereksinim
duyanlardansın?’ diye
sormayacağım.
Bunu geçiyorum. Ankara’yı orada okuduğu
için, ya da başka özel
nedenlerden dolayı sevebilir.
Bunu Ankara’daki egemenlere yönelik
bir hayranlık ya da biat göstergesi olarak
kabul etmiyorum.
“Kıbrıslı Türklerin Halleri-iki, Öz
Eleştiri Denemeleri” adlı kitabın77. sayfasından yaptığım alıntının içeriği çok
doğru!
“Özne olmadığını kabullenmiş toplumun/halkın/bireyin kendi iradesiyle
bir şeyler yapabileceğini, bir şeyleri değiştirebileceğini düşünmesi” mümkün
olmayan toplumun egemenleri, yani
KKTC’de hükümet olanlar, hazır bu
makamdayken ne vurursam mantığıyla
hareket ederler.
Peki CTP daha farklı mı davrandı?
Bu sorumun yanıtını vatandaşa bırakıyorum?
1993 yılından beri KKTC hükümetlerinde yer alan CTP, Erhürman’ın dörtlü
koalisyon hükümeti de dahil, farklı mı
davrandı?
CTP hükümetleri devlet kadrolarına
personel alırken liyakata göre mi davrandı, yoksa parti rozetine mi baktı?
Elektrik Kurumundaki politikaları,
AKSA ile ilişkileri, özel sektör çalışanlarının sendikalaşması konusunda emekçilere karşı takındıkları tutum özne
olmak isteyen bir halkın tutumu muydu?
Ülkemizin kumar, ve kerhane cennetine dönüştürülmesi karşısında Ankara'ya
bir itirazları oldu mu?
En onemlisi, CTP, Ankara’nın Kıbrıs
politikasına karşı Kıbrıs Türk toplumunu
çözümün öznesi konumuna getirecek
ne yaptı?
Güney Kıbrıs'taki muhataplari ile birlikte ortak bir çözüm çerçevesi belirleyip
Ankara'ya, BM’ye ve tüm muhataplara
“İşte Kıbrıs halkının istediği çözümün
çerçevesi budur” diyerek bir plan sundu
mu, yoksa Ankara’nın çizdiği çerçevenin
bir adım bile dışına çıkmadı mı?
CTP bugün hala Garanti ve İttifak
Anlaşmalarının devamını savunmuyor
mu? Hem de bu anlaşmalar 1960 cumhuriyetinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için tasarlanmış anlaşmalar oldukları halde CTP bunları Türkiye'nin dümen suyunda, Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları üzerinde ayrılıkçı bir
yapı olan KKTC’nin varlığının güvencesi
anlayışıyla savunmuyor mu? Evet umut,
özne olmaya kararlı, kendi iradesine
sahip çıkan ve bunun için her türlü
bedeli ödemeyi göze alan insandadır.
Kuşkusuz sadece Kıbrıslı Türkler değil
Rumlar da bedel ödemeyi göze almalı.
Bu da CTP ve AKEL zihniyetindeki
liderliklerle değil, KKK zihniyetindeki
bir liderlikle mümkündür. Sen bedel
ödemeyi göze aldın mı Tufan!?
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Bumin Bezmen

Ayşemden Akın

Ankara’nın müdahaleleri epeydir çığırından çıkmış durumda ama Kıbrıslı
Türk siyasiler arasında kapağı Meclis’e
atanların çıtı pek çıkmıyor. Siyasiler
halka güvenmiyor, halk da siyasilere
güvenmiyor. Hal böyle olunca da gelmekte olanın dozu gün geçtikçe artıyor.
‘Bizimkiler’ nasıl bir ruh hali içindeyse
artık piyon gibi oynanan seçilmişlerin
haline bakıp yalnızca iç geçiriyor. O zaman halka da ‘…’ yemek düşüyor.
“İlhakın provası yapılıyor” diye bas
bas bağırıyordu ‘devrik lider’ Mustafa
Akıncı ama kimse onu duymak istemiyordu çünkü o duymak istemedikleri
şeyler söylüyor, ‘çizmeyi aşan’ yorumlar
yapıyordu. Anavatan Türkiye ile yüce
KKTC’nin arasına ‘nifak’ sokuyordu.
O da aldı boyunun ölçüsünü… Alacak
tabii… Böyle halka böyle tıraş! Kim almadı ki?
Türkiye’deki Goncoloz’un yarattığı
korku imparatorluğunu gece yatağında
iliklerine kadar hisseden ‘bizimkiler’
ertesi sabah olanı biteni unutup, –mış

gibi yapmaya devam ediyordu. Bu yüzden
de doz gün geçtikçe arttı… Bunlar daha
iyi günlerimiz diyenlere katılıyorum…
Bundan daha kötü ne olabilir diye de
geçiyor insanın içinden haliyle. Mesela
ne olabilir?
Meclis’te çoğunluğu olan piyonlar
(başta UBP) bir yasa çıkarıp Ankara’ya,
Goncoloz’a ya da türevlerine veya taşeron
olarak kendilerine laf eden herkesi TC’nin
katkılarıyla yapılan yeni hapishaneye
atabilir… Sığar mıyız sığarız, nasılsa
şikayeti olan pek yok… O da yetmez
‘Silivri’ misali soğuk bir hücreye tek
başına da tıkabilir. Atsıııın kafa dinleriz,
devlet biraz da bize baksın… Başka ne
yapabilir? Kendi ülkesine almadığı yetmiyor gibi Kıbrıs’tan da sürebilir. Olmadı
mı? Daha önce oldu, Denktaş’ın elinden
bile yanan çok…
“İktidar” el değiştirirken bunu teslim
edenlerin yalnızca UBP olduğunu söylemek de saflık olur. UBP neyse Kıbrıs
Türk halkı da odur. Başta onlar olmak
üzere sağ cenahın tamamı oradan ‘mam-

ma’ gelecek diye gelmişini, geçmişini,
geleceğini satmaya hazırdır… E n’apsınlar? Hayat pahalı, kıtlık kapıda, yağ
yok, benzin ateş pahası… Ankara ile
kavga mı edek?
“Olmayınca olmuyor” derdi atalarımız.
Bu lafın milenyum versiyonu da: “Baktın
olmuyor, bakmayacaksın” oldu… ‘Bizimkiler’ de bunu yapıyor işte. Hem de
bizim paramızla, hem de bizim yüzümüze
bakarak, hem de bu devlete sahip çıktıklarını, buranın gerçek bir devlet olduğu
yalanını yüzümüze dimdik söyleyerek…
“Büyükelçi istenmeyen adam ilan edilmeli” demiştim. Bu laf yüzünden dava
yedim, hata etmişim. Şimdi “Büyükelçi
Başbakan ilan edilmeli” diyorum. Gerçekten bunu hak ediyoruz.
Madem başımızdakiler bükemediği
bileği öpüyor, yukarıda da dediğim gibi
halka ‘…’ yemek düşüyor!
Tahsin Hoca’nın dediğinden değil,
Barbaros Şansal’ın dediğinden!

“BAŞBAKAN İÇİN ‘BEKLERSE BEKLESİN’
DEMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Röportaj yapmak için bir araya geldiği
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, sorduğu soruları
beğenmemesi nedeniyle Saray’dan kovulduğunu açıklayan Halk TV Muhabiri Seyhan
Avşar, bu kez hakkında ortaya atılan iddiaları
tek tek yanıtladı.
Röportaj yapmak için bir araya geldiği
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, sorduğu soruları
beğenmemesi nedeniyle Saray’dan kovulduğunu açıklayan Halk TV Muhabiri Seyhan
Avşar, bu kez hakkında ortaya atılan iddiaları
tek tek yanıtladı. Avşar, 2 maddede Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaya koyduğu iddiaları ve aslında
ne olduğunu paylaştı.
Avşar, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı
Aydın Akkurt’un röportaj öncesinde Kutlu
Adalı ile ilgili soru soracağını öğrendiğini,
bu nedenle de görüşmeyi 5 dakikada tamamlamasını istediğini dile getirdi.
Tatar’a Halil Falyalı ile ilgili yönelttiği
soru üzerine röportajın sonlandırıldığını kaydeden Avşar, “Basın danışmanı Akkurt ve
Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler.
Bir Başbakan için ‘Beklerse beklesin’ demem
mümkün değildir.” şeklinde konuştu.
Avşar, “Gerçekleri yazmaya, soru sormaya
devam edeceğiz” diyerek, Cumhurbaşkanlığı
binası içerisinde ses kaydı alan kamera görüntülerini yayınlama çağrısı da yaptı.
İşte Halk TV’nin Cumhurbaşkanlığı’na yanıtı:
KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasında yer
alan iddialara muhabirimiz Seyhan Avşar tek
tek yanıt verdi.
Muhabirimiz Seyhan Avşar’a KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği röportaj sırasında makam odasından çıkarılmasına ilişkin
yaptığımız haberin ardından Cumhurbaşkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı
açıklama yaptı. Seyhan Avşar açıklamadaki
anlatımın doğru olmadığını dile getirirken
olayı gerçekte olduğu şekliyle tekrar anlattı.
Ersin Tatar’ın basın
ofisi ne iddia ediyor?
Seyhan Avşar, Basın-Yayın Danışmanımız
Aydın Akkurt ile yaptığı kısa sohbette, Kutlu
Adalı ve Halil Falyalı cinayetlerini gündeme
getirirken, Akkurt bu olaylarla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ve kendisi eğer
isterse bu olaylarla ilgili olarak Polis Genel

Sosyal Medya

Müdürlüğü ile konuşabileceğini söyledi. Soruları Akkurt’a gösterdi.
Aslında ne oldu?
Seyhan Avşar: Öncelikle Kıbrıs Cumhurbaşkanı basın danışmanı Aydın Akkurt ile
röportaj sırasında Ersin Tatar’a soracağım
soruların bir kısmına ilişkin sohbet ettiğim
doğru. Ancak Akkurt, gazeteci Kutlu Adalı
cinayetine ilişkin soruyu soramayacağım belirtilerek, ‘Dünya cayır cayır yanarken siz bu
cinayeti konuşturuyorsunuz’ dedi. Bu konuşmamız devam ederken Tatar tarafından çağrıldık. Telefonumu ve çantamı dışarıda bırakarak içeri geçtik. Tokalaşmadık ardından
odaya fotoğrafçı girdi ve fotoğrafımız çekildi.
Ersin Tatar’ın basın ofisi ne iddia ediyor?
Röportaj devam ederken, içeriye giren Özel
Kalem Müdürü, ‘Başbakan Sucuoğlu’nun
geldiğini ve şeref salonuna alındığını’ arz
etti. Bu nedenle de Seyhan Avşar’a ‘Başbakanımız bekliyor, röportajı sonlandıralım,
Başbakan ayrıldıktan sonra devam edilir’ denildi. Bunun üzerine öfkelenen Seyhan Avşar’ın
‘Başbakan beklerse beklesin’ şeklinde saygısızca bir ifade kullanması üzerine dışarıya
alınmıştır.
Aslında ne oldu?
Seyhan Avşar: Röportaj sırasında Başbakan’ın geldiğinin söylenmesi üzerine röportajın

bitirildiği söylenmiş. Ancak röportaj başlamadan Kutlu Adalı sorusunu soracağımı öğrenen basın danışmanı Akkurt 5 dakikada
görüşmeyi tamamlamamı istedi. Randevulu
gitmeme rağmen zaman sınırı konuldu. Buna
rağmen kabul ettim ve hızlı olmaya çalıştım.
Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na
gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak röportajımız başbakanın gelmesinden ziyade Tatar’a
yönelttiğim ‘Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var mı?’ sorum
üzerine sonlandırıldı. Basın danışmanı Akkurt
ve Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler.
Bir Başbakan için ‘Beklerse beklesin’ demem
mümkün değildir.
Ersin Tatar’ın basın ofisi ne iddia ediyor?
Dışarıda bekleyen Seyhan Avşar saygısız
tutumunu sürdürmeye devam ederken, ‘Hakkınızda haber yapacağım, göreceksiniz’ şeklinde tehditler savurmuştur.
Aslında ne oldu?
Seyhan Avşar: Tüm bu gelişmeler üzerine
yaşananları haberime yazacağımı söyledim.
Tatar, ‘yazarsan yaz’ şeklinde karşılık verdi.
Dışarı çıkarılırken ise Akkurt, ‘gazeteci değil
tetikçisiniz’ dedi. Cumhurbaşkanı Sarayı’nda
yaşananlar bunlardan ibarettir. İsterlerse ses
kaydı alan kamera kayıtlarını yayınlayabilirler.
Gerçekleri yazmaya soru sormaya devam
edeceğiz.

SİYASET vE
KUKLALIK!

Ülkemizde siyasetle uğraşanların
yıllardır tek ortak bir noktası vardı.
Türkiye yi yönetmiş veya yönetmekte olanlara nasıl iyi görünürüm,
nasıl kendimi gösteririm gayretleri her
zaman onlar için ön plandaydı.
Bayraktarlık, sancaktarlık dönemlerinde başlayan bu kendini gösterme,
beğendirme hali günümüzde de tüm hızıyla
devam etmekte.
Bu beğendirme, gösterme halleri artık o kadar gelişti, yaygınlaştı
ki yağcılıktan, graso
çekmekten, yalakalık,
kuklalık, hatta rehineliğe dönüştü.
Sözde iktidarı, yahut sözde muhalefeti olsun, adeta birbirleriyle yarışta,
eskiden en çok parayı biz alabiliriz,
yahut Türkiye'ye halimizi en iyi biz
anlatırız diyebilenler, şimdi en iyi kuklalığı, figüranlığı biz yapabiliriz hallerini ispatlama peşindeler.
Bu ülkede yaşayan, özgür, demokrasiye bağlı yurtsever insanların onuru,
gururu onlar için önem taşımıyor.
Tatar'la zirve yapan siyasetçilerimizin
bu halleri o kadar ileri taşındı ki, siyasetçilerimiz Kıbrıs veya Kıbrıslılar
için yapılan hakaretleri, aşağılamaları,
onur ve gururlarının yerlerde sürünmesine neredeyse alkış tutacaklar,
yeter ki yalakalıkları karşılığında onlara
verilen makamlara kimse dokunmasın!
Antalya'da ne bileyim ne zirvesi yapılmış da 15 ülkenin başkanları da
orda olduğu için, buradan katılanlar
resimler, açıklamalar paylaşmada yarış
halinde.
Tatar ve partisine ait siyasetçilerin
boy boy resimleri paylaşılıyorken,
muhalefet lideri Erhürman'ın onlardan
geri kalacak hali elbette olmayacak.
Ne diyor dönüşte Erhürman ''Türkiye
çok başarılı bir zirve yaptı, Türkiye'nin
dış siyaseti her gün gelişiyor''
Başka bir ülkede bir zirve olacaksa,
katılamıyacaklarını, içeri giremiyeceklerini çok iyi bildiklerinden Türkiye'ye övgüler yağdıran bu sözde siyaset yaptıklarını sananlar ,çok büyük
bir iş yapmışlar gibi davranıyorlar.
Hangi tarihte yapıldığını bilmem
unuttum, Akıncı da toplum lideri olarak
Türkiye'de bir zirveye katılmış ama
arka kapıdan salona alınınca Kıbrıs
Cumhuriyeti temsilcisinin itirazı ile
karşılaşmıştı.
Bu zirvede bizim sözde siyasetçilerimiz için de ayni yöntemin uygulandığını tahmin etmek zor olmasa gerek.
Tatar'la övgü yarışına giren Erhürman'ın Türkiye'nin en kötü devrini
yaşadığı dış siyasetini övmesi ise başka
bir trajikomik bir konu .
Bütün komşularıyla sorunlu, Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgalini
kınayan ,arabuluculuk yapmayı öneren
Türkiye'nin, Kıbrıs'taki işgalini, demografik yapıyı değiştirip ,insan haklarını çiğnemesini gözardı ederek, dış
politikasını öven Tufan Erhürman'ın
hukuka olan saygısı ve ağzından düşürmediği insan haklarına verdiği önemi de görmüş olduk .
Eskilerimiz boşuna konuşmamışlar
''Kendi gözündeki merteği görmeyenler,
başkasının gözündeki çöple uğraşırlar.''
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Tünel

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

BİZİM DUvAR

ARŞİV

AŞK KISA
HAYAT UZUN
KISACA...
MİLLİYETÇİ
KAHvALTI

Milliyetçi takımın köy gezmelerinde
masalara bayrak serip üstünde
lahmacun yemesine, meyve suyu, çay,
kahve içmesine alıştık! Bu defa da
şehitlikte kahvaltıya tanık olduk… TC
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile
Ankara’nın kadrolu onbaşıları Zorlu
Töre, Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu
Boğaz Şehitliği’nde birlikte kahvaltı
yaptılar… Şehitlik manzaralı kahvaltı!
Bunu da gördük…

Bizim Mandra
Programa bağlanan
elektrik kesintileri,
vatandaşı canından
bezdirir. Kesintiler
yüzünden hiçbir şey
yapamaz duruma gelen
insanlar, şalterleri indirten
ve indirenlerin
hesapladıkları noktaya,
yani "elektrik olsun da
varsın zamlı olsun"
diyecek noktaya gelirken,
sokaktaki adam "Amaç
kahırsız belâsız halkın
zamları kabullenip
sindirmesi" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Rusya'nın Avrupa
Konseyi'nden çıkınca,
şikayetlerde ilk sırayı aldığı
AİHM’nin de dışında kaldı.
Böylece Türkiye, AİHM’ye en
çok başvuru yapılan ülke
oldu.

Yargıtay iğrençliği: “Hatice Kaçmaz, evlilik
teklifini reddetmeseydi öldürülmeyecekti”
Tam gözüm iyileşti derken, önceki gün
dişimi çektirdim, kedimin biri (Dober) bugün
kısırlaştırma ameliyatından çıktı, kedimi
almış eve doğru gelirken, eşim Hilal aradı
ve korona testi pozitif çıkmış, diğer kedim
Damla’nın kısırlaştırılmasına 20 gün var ve
ben herkesi doyurduktan sonra bahçedeki
stüdyoma attım kendimi.
13 Eylül 2014 günü bir cinayet işlendi.
Orhan Munis adındaki katil, TRT sanatçısı
Hatice Kaçmaz’ı Ankara’da bir parkta katletti.
Gerekçesi, kadın Orhan’ın evlenme teklifini
kabul etmemiş. Doğar doğmaz pipisi herkese
gösterilen Türk erkeği için 2 cinayet nedeni
vardır, ya evlenme teklifinin reddedilmesi
ya da kabul edildikten sonra çeşitli nedenlerden dolayı boşanılmaya kalkışılması. Oysa
bizim kültürümüzde, kız babanın “Evlen”
dediğiyle evlenir ve geri dönüş kapılarını
kapatmıştır. Ya dayağını yer, hakaretlerle
mutlu pozu verirsin ya da dayak ve hakaretten
kurtulmak için “Hayır” der ve İslamiyete
göre günah olan intihar yolunu erkeğin
ellerine bırakırsın.
Çay-Ko-Viski’nin müziklerinde ya da Dosto-Viski’nin kitaplarında erkeği reddetme
yada boşanma konu bile edilmez. Hatta Dosto-Viski “Kumarbaz”ı yazmış ama bu konulara hiç değinmemiştir ve “Ramazanov
Kardeşler”de de aile yapısını anlatmıştır.
Son yazdıklarım işi sulandırıyor gibi gözükse de alakası yok. Cahilin demokratlığından daha tehlikeli ama bir o kadar da
traji-komik bir olay olamaz.
12 Eylül darbesi yeni olmuş, Evren elinde
Kur’an, şehir şehir dolaşıyor ve demokrasi
dersleri veriyor idamlar, işkenceler ve cinayetlerden fırsat bulduğunda Van’da bir ko-

VİRGÜL

NE PARANI NE MEMURUNU

19 Temmuz 2011’de eski KTHY Genel Merkezi
önünde Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz
için Kıbrıs’a gelişi protesto edilmişti… Polis
eylemcilere hiçbir uyarıda bulunmadan
yumruklarla daldı! O gün KTHY önünde
gerçekleşen eylemde “Emperyalist kuşatmayı
reddediyoruz. Paranı da, memurunu da paketini de
istemiyoruz” yazılı bir pankart açılmıştı… Üzerinden
11 sene geçti, bir daha “NE PARANI NE
MEMURUNU” pankartı açılmadı… Polis terörü
amacına ulaştı, sendikaların sloganları artık ne
suya dokunuyor ne sabuna!

11 SENE ÖNCE
19 TEMMUZ’DA
ERDoĞAN’A
SÖYLENEN:

“Emperyalist
kuşatmayı
reddediyoruz.
Paranı da,
memurunu da
paketini de
istemiyoruz!”

nuşmada kendisi netekim, erkekler önde,
kadınlar olabildiğince arkaya sürgün edilmişler. Kenan Evren çok sinirlendi bu olaya
ve hemen gürledi: “Kadınlar neden arkada,
yer açın hemen, onlar da öne doğru gelsinler,
kadın oldularsa bu onların suçu mu, Allah
onları öyle yaratmış.” Birden kendimi koltuktan düşmüş bir şekilde buldum, kahkaha
atıyordum ama doğrulurken gözlerim yaş
içindeydi. Bu davada Yargıtay Başsavcılığı
tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış
müebbet cezası istemiş. Neden tasarlayarak,
çünkü bu Orhan denilen herif evlenme teklifine giderken yaklaşık 20 santimlik bıçağı
bileğine bantlamış, yani hayır denileceğini
biliyor. Yakalanınca da kurban almaya gittiğini, o yüzden bıçaklı olduğunu söylemiş.
İş bununla da kalmıyor, Orhan denilen kişi
daha önce kardeşini öldürmüş ve 13 yıl
hapis yatmış.
Savcının istemi üzerine Yargıtay Ceza
Kurulu 19 kişi olarak toplanmış ve 4’e 15
olarak şu karara varmış: “Evlilik teklifini
reddetmeseydi öldürülmeyecekti.” Ayrıca
kurban parası olarak da üzerinden 7 TL çıkmış, Kurban’ı 7 liraya AKP grup başkanvekili
avukat ama cin gibi ekonomist ayarlamış,
yoksa ondan başka kimse bu fiyata bulamazdı.
Eyyyyyyyyy yargıtay ceza kurulu üyeleri,
ehey de eyy ey, gerisini okurlar doldursun
artık, ben koronalı, ameliyatlı ve erkeksiz
kadınlarıma bakmaya gidiyorum, yoksa elimden bir ameliyat çıkacak. Bir de benim
kurban dememe kimse inanmaz.
(Bu yazı Ahmet Nesin’in artıgerçek’te
yayımlanan “Yargıtay iğrençliği” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 19 Aralık 2021
Hükümetten araziyi, diğer yetkili
makamlardan ise vize ve inşaat ruhsatları ile
ÇED raporunu aldıktan sonra faaliyete geçen
Güven Yapı Ltd., iki yıllık kira bedeli olan 52
bin 337 doları devlete ve Girne Belediyesi’ne
de 1 milyon 834 bin TL ödediğini açıkladı…

Gözden kaçmayanlar...
11 SENE SoNRA ADALET!
11 sene sonra gelen adalet adalet
midir? Lefkoşa’da 19 Temmuz
2011 tarihinde eski KTHY Merkezi
önünde Erdoğan’ın ziyaretine
karşı gerçekleşen eyleme saldıran
polisi hatırlarsınız… Eylemcilere
vahşice saldıran polis 11 sene
sonra mahkum oldu! Polis
şiddetine maruz kalan Pembe
Birinci açtığı hukuk davasını 11
sene sonra kazandı… Bu 11
senede 22 ocak oldu polis izledi,
Dağyolu ve Asya bebek için
yaşam hakkı eylemlerinde polis
şiddeti oldu!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Önümüzdeki yazı atlatabilmek için
çareler arıyoruz. Önümüzdeki
günlerde Bakan Sunat Atun’a ve
Bakanlar Kurulu’na bir sunum
yapacağız…”
Gürcan Erdoğan (KIB-TEK
Müdürü)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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vAR GİBİ, AMA YoK...

Yuvarlanan kayalar gibiyiz, nerede
duracağımız belli değil.
Kayalık, uçurum, tepelik, vadi, orman...
Ne ararsan var bu karmakarışık yerde.
Havaalanı var ama sadece tek bir ülkeye uçuyor...
Uçak fiyatları ise pahalı mı pahalı.
Birilerinin insafıyla yürütülen bir iş
bu.
Denizleri var ama giremiyorsun.
Goriller var girişlerde!
Balıklara bile engel koyuyorlar ki sahillerini işgal
etmeyesin.
Oysa işgalin anası var
alası yaşatılan bu yerde.
Dağları var sıra sıra...
Adı bile çok...
Tek değil tam beş parmak.
Hangi parmak en güzeli, desem şaşar
kalırsın.
İnan ki orta parmak çok iyi de bugünlerde sıkıntılı.
Yıkıldı yıkılacak.
Hani dağlarımız var, demeyelim diye,
dağlarımızı bitiriyorlar .
Ovalara dalalım öyleyse, hem çayır,
hem çimen, hem köy, hem köylü.
Nerede?
Ne köylü kaldı, ne ova bıraklıldı otoyol
niyetine.
Ta Lefke’ye kadar sürdürdüler bu gelişmeyi.
İki tarafı da narenciyeydi bir zamanlar.
Yakında betona gömülecek, kimse birşey diyemiyor.
Onu da geçtim.
Bari bir gölcük bulayım, oraya gideyim, suya bakayım, desen, göller kurumuş.
Derelerin önüne set çekildi bir de dere
yataklarına siteler konduruldu haliyle
oraları da yasak bölgelerden.
Limanları var kocaman.
Hem de ne güzel.
Birisi Girne’de yatlara, teknelere hazır
kuvvet.
Leş apana misali ancak.
Ne güzeldi oysa devlet olduğu dönemlerde.
Mis gibi mezeler, balıklar, deniz kokuları.
Toplanıp gitmek için can atarken şimdi
ayda yılda hiç gitmesen olur yaptılar.
Mağusa var liman denilecek.
İstersen git, orada fotoğraf çek.
İçerdesin anında.
Ne bileyim ayrı bir devlet, dersen,
başında ille ki cumhurbaşkanı olmalı.
Var gibi de.
Ama soru sormak bile zor ona.
Röportaj yapmaya gelen gazeteciyi,
çantası eline tutuşturularak sorduğu bir
sorudan öyürü kapıya yolladılar.
Hangisi ile övünmeli memleketin?
Nesi ile?
Yuvarlanan kayalar gibiyiz, nerede
duracağımız belli değil.
Başımız da sonumuz da melon şapka.
Tak başına kış gününde, kafan ısınacak,
havan değişecek.
Ama inan ki şapkadan vazgeçtim, ne
takarsan tak...
Kimse seni, var gibi olup da aslında
yok olan bu yerde takmayacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Hafta boyunca zamlar ve “yoklukların/kıtlıkların başlangıcı” konuşuldu evlerde ve “sokakların bilinmeyen tenha köşelerinde” sessizce…
Nazırlar Kurulu üyesi nazırlar,
medya organlarında kendi beceriksizliklerini, küresel pandemiye
ve uluslararası piyasalardaki fiyat
artışları ile “dövizin yükselişine”
bağlamayı sürdürmeye devam ettiler!
Yıllardır tekrarladıkları “ambargoları” da, araya sıkıştırmayı
unutmadılar!
Zamlanan, sadece elektrik tarifeleri değildi, Türk Lirası’nın ısrarla tedavülde tutulması istenen
Kıbrıs’ın kuzeyinde; hıyar fiyatları
ile süt ve süt ürünleri fiyatları da
zamlandı…
Akaryakıt, özellikle taşımacılıkta
kullanılan Eurodiesel fiyatlarının
geçtiğimiz hafta aniden astronomik
olarak artırılması/zamlanması bütün
mal ve hizmet fiyatlarının artmasına yol açtı…
KKTC Maliyesi’nin akaryakıt
ürünlerinden almakta olduğu fon
gelirleri de “gizlice”(!) artırıldı…
Gerçi, yeni akaryakıt pompa fiyatlarının çok yüksek olduğunun
fark edilmesi ve özellikle taşımacılıkta kullanılan Eurodiesel’in litre
fiyatının hafta dolmadan, az biraz
ucuzlatılması, halkı olmasa da belli
çevreleri “memnun etti”…
KKTC piyasasındaki ilaç yokluğu
da had safhada…

ToPLUMUN SİYASİ AKLI, İŞBİRLİKÇİLERİN
ELİNDE KÖR-ÇAR EDİLDİ!
Ahali soruyor:
“Türkiye bize ilaç ambargosu
mu uygulamaya başladı?”
Zamlanan “uzun ömürlü taze
süt” için de, söylenenler var…
Piyasada süt kıtlığı yaşanıyor!
Zamlandığı halde, market raflarında süt bulunamıyor; satışlar,
“zaten düştüydü” diyor marketçiler…
Koop. Süt yetkilisi de, açıklamada bulundu…
Meğer sütü içine koyup muhafaza ettikleri, “Tetra Pak”
karton kutu siparişleri, hâlâ
ellerine ulaşmamış…
Mart ayı ortalarında, o kutuların
hammaddeleri Fransa’dan önce
Türkiye’ye gelecek, ardından imalâtı tamamlandıktan sonra
KKTC’ye gönderilecekmiş…
Mart sonu “belki ulaşır”…
Pek de anlaşılmayan bir açıklama
daha yapıldı,
-Eksilen kutular yerine, sipariş
edilen kutuların süt fabrikasına ulaşana kadar geçecek süre zarfında,
süt üretimi durmayacak; normalde
içeriği ve deseni farklı “Tetra Pak”
süt kutularına, normal süt doldurulup etiketlenme yapılmak suretiyle, piyasaya “uzun ömürlü taze
süt” verilmeye devam edilecek!
***
Bütün bu hususlardan anlaşılacağı
üzere,
Her şeyimizle Türkiye’ye bağlanmanın ceremesini ödüyoruz…
Dur bakalım daha neler yaşaya-

cağız?
İşin gerçeği:
-Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun siyasi aklı, işbirlikçilerin elinde kör-çar edildi!
-İlaçlar -parasını ödediğimiz halde- Türkiye yönetimi izin verirse
o zaman Kıbrıs’ın kuzeyine gönderilecek!
-Süt kutularını imal eden
Türkiye’deki fabrika, döviz
bulup Fransa’dan hammadde getirebildiği takdirde ve
üretim işlemlerini tamamlayıp, kendi iç piyasasını doyurduktan sonra, sıra
KKTC’deki fabrikanın ihtiyacına
gelecek…
Bir tanıdık Perşembe gün sordu:
“Türkiye, ‘Koop Süt Fabrikası’nın, süt üretmesini kabul ediyor
mu?”
Yerinde bir soru, yanıtlayan biri
çıkabilir mi ortaya, çıkamaz!
Kıbrıs’ın kuzeyi, Türkiye için
“Çok iyi bir Pazar”…
1986 Yazında TC Başbakanı
Özal’ın ziyaretiyle başladıydı o
söylem/yöntem;
“Siz üretmeyin, biz size ihtiyacınız kadar veririz!” demişlerdi…
“Veririz” dedikleri, satarız demekti!
O dönemden başlamak üzere,
Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimle ilgili
konulardaki gelişmeler ortada; üretim işleri de protokollere yansıtıldı…
Gene gonuşuruk buraşda.

CTP, TDP VE BAĞIMSIZLIK YOLU ORTAK AÇIKLAMA YAPTI
“KIBRIS CUMHURİYETİ
MAKAMLARINI
ANAYASAYI
UYGULAMAYA DAvET
EDİYoRUZ!”
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Gençlik Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü
ve Bağımsızlık Yolu, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarını, anayasayı ihlal etmekle
suçladı.
CTP, TDP ve Bağımsızlık
Yolu ortak açıklama yaptı.
“Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını anayasayı uygulamaya
davet ediyoruz” başlığının kullanıldığı ortak açıklamada, Kıbrıslı Türklere yeniden kimlik
kartı ve pasaport verilmeye başlandığı 2004 yılından beridir
“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anayasasını ihlal ettiği ve birçok
Kıbrıslı Türk’ün ve çocuklarının
“vatandaşlık hakkını” gasp ettiği kaydedildi.
“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 28.
Maddesine göre her şahıs kanun, idare
ve adliye önünde eşittir ve bunlar tarafından adil olarak korunmak ve muamele
görme hakkına sahiptir. Ayrıca, yine Anayasanın 28. Maddesine göre, her şahıs
anayasada gösterilen bütün hak ve hürriyetlerden Anayasada açıkça aksine bir
hüküm bulunmadıkça, cemaat, ırk, dil,
cinsiyet, siyasi veya sosyal menşe, doğuş,
renk, servet, sosyal sınıf, veya herhangi
diğer bir sebepten doğrudan doğruya veya
dolayısıyla ayırt edilmeden istifade etme

hakkına sahiptir” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu hakların, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 12.Ek protokolüne göre
de garanti altına alındığı belirtildi.
Kıbrıslı Türk vatandaşların uluslararası
mahkemelere gidebilmesinin önünü kapatmak için yapılan vatandaşlık başvurularına cevap dahi verilmediği de belirtilen
açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Bu yaklaşım vatandaşların cemaat, ırk
ve doğum yerlerine göre ayırt edilmesine
yol açmaktadır.
Bir bireyin anne-babasının kökenini
seçme şansı yoktur ve bir bireyin annebabasının kökeninden dolayı ayrımcılığa

maruz bırakılması insan hakları
bildirgelerine ve BM Çocuk
Hakları Konvansiyonu’na aykırıdır. Söz konusu uluslararası
bildirge 1960 Anayasası’nın 169.
Maddesine göre yerel mevzuatında üzerindedir. Ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukta tanınmaması sebebiyle,
tanınmış herhangi bir devletin
vatandaşı olmayan pek çok çocuk ve genç, uluslararası camiada
“vatansız” kalarak hem insan
hakkı hem de eğitim hakkı ihlaline maruz bırakılmaktadır.
3 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanan 944/18 ve geçtiğimiz hafta karara bağlanan
943/18 sayılı idari davaların
Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine sonuçlanması, vatandaşlık hakkı
gasp edilen birçok insanın adalete olan güvenini yenilemiştir.
Önümüzdeki süreçte Kıbrıs
Cumhuriyeti makamlarının anayasa ihlallerine son verip, evrensel kabul
edilen evlilik belgelerini kabul etmesini,
vatandaşlıkta 3-4 kuşak öncesinde soy
aramaya son vermesini ve bir an önce
Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık haklarını
teslim etmesini talep ediyoruz. Kıbrıs’ın
yeniden birleşmesi sürecinde daha fazla
güvene ve daha fazla Kıbrıs’ın ortak yurt
olduğu bilincine ihtiyacımız vardır.
Bu gibi hamleler bu unsurları ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu konuda
yaşanan haksızlıkların bir an önce giderilmesi ortak yurdumuzun yeniden birleşmesinde önemli bir destekleyici rolü
olacaktır.”
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19 Mart 2022 Cumartesi
KoRMACİT’TE PAZAR
GÜNÜ “MEDoŞ LALELERİ
vE MARoNİT KÜLTÜRÜ
ARASINDA YÜRÜYÜŞ”
ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYoR

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle
yürütülmekte olan Herkes İçin Sağlıklı
Yaşam Kampanyası kapsamında pazar
günü 10.00-14.00 saatleri Koruçam
köyünde “Medoş Laleleri ve Maronit
Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği
düzenlenecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya
göre etkinlikte, Kıbrıs’ın endemik
hazinelerinden birisi olan “Tulipa Cypria /
Medoş Lalesi” ve Koruçam’da
(Kormakitis/Kormacit) konuşulan
“Sanna” diliyle ilgili bilgilendirme de
yapılacak.
“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü
Arasında Yürüyüş” etkinliği programı
şöyle:
“10.00 Kormakitis (Kormacit) / Koruçam
Köy Meydanı Amfitiyatroda Buluşma
10.05 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve
Fauna ile ilgili Sunum
10.30 Maronit Kültürü arasında Lale
vadisine Yürüyüş
13.00 İkram – Kormakitis (Kormacit) /
Koruçam Köy Meydanı
13.15 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve
Fauna ile ilgili Sohbet
13.30 Maronit Kültürü ve SANNA Dili ile
ilgili Sunum
14.00 Kapanış”

BAŞKASINA AİT 500 TL’Yİ
TASARRUFUNA GEÇİREN
M.H. TUTUKLANDI

Hesabına yanlışlıkla yatırılan paradan 500
TL’yi tasarrufuna geçiren M.H tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da 16
Mart’ta meydana gelen olayda M.H.’nin
(E-49), banka hesabına yanlışlıkla başka
bir şahıs tarafından yatırılan 5 bin TL’nin
4 bin 500 TL’sini iade ettikten sonra kalan
500 TL’yi geri vermeyip tasarrufuna
geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Polis, M.H.’yi tutukladı.

ASANSÖRDE MAHSUR
KALAN ÖĞRENCİLERİN
İMDADINA İTFAİYE
EKİPLERİ YETİŞTİ

Gönyeli’de dün akşam saatlerinde
yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir
apartmanının asansöründe yabancı
uyruklu iki öğrenci mahsur kaldı. Kısa
sürede olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye
ekipleri iki şahsı mahsur kaldıkları
asansörden kurtarıldı.

İSKELE BELEDİYESİ HALK
PLAJININ ÇEvRESİNİ
AĞAÇLANDIRMAYA DEvAM
EDİYoR

İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk
Plajı’nın çevresinde ağaç dikimi yaptı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü vesilesiyle, İskele Belediyesi
Halk Plajı olduğu bölgede İskele
Belediyesi’ne ait araziye 50 hurma fidanı
ekildi.
İskele Belediyesinden verilen bilgiye
göre, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu
etkinlikte yaptığı konuşmada, İskele
Belediyesi’nin kamusal alanlara çok
önem verdiklerini belirtti.
Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi’nin kamusal
alanlara vermiş olduğumuz değer
ortadadır. Aziz şehitlerimizi ilelebet
yaşatabilme adına bu etkinliğimizi
düzenledik. Bu vesileyle Çanakkale
Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Etkinliğe İskele Kaymakamı Ertuğrul
Toroslu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından
temsilciler de katıldı.

“ÇoRABINI GEY DA GEL”
DoWN SENDRoMU
FARKINDALIK YÜRÜYÜŞ
vE ETKİNLİĞİ BİR HAFTA
ERTELENDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik
Meclisi organizasyonuyla ve
Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle
Down Sendromu Günü'nde düzenlediği
“Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve
etkinliği, olumsuz hava koşulları uyarısı
nedeni ile ertelendi.
Daha önce 21 Mart Pazartesi
düzenleneceği açıklanan etkinlik, 28 Mart
Pazartesi günü saat 18.00’de planlanan
tüm organizasyonlarla birlikte
gerçekleştirilecek.

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE EYLEM
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası
(KTHES), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde
“ek mesai usulsüzlüğü” iddialarına yönelik
Sağlık Bakanlığı’nın gerekli soruşturmayı
başlatmadığı gerekçesiyle eylem uyarısında
bulundu.
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, konuyla ilgili açıklamasında, bir soruşturma
memurunun en geç 21 Mart Pazartesi günü
mesai bitimine kadar görevlendirilmemesi
durumunda sistematik olarak gerekli eylemleri
başlatacaklarını ve eylem şekillerini açıklayacaklarını belirtti.
Sağlık alanında sorunların “dağ” olduğunu
ve bir türlü çözülemediğini ifade eden Özgöçmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde
yaşanan olayı şöyle özetledi:

“Şubat ayı başlarında Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde bir başhemşire yardımcısı, bakanlıktan izin almaksızın çıkıp basına açıklama
yapıyor ve çok ağır ithamlarda bulunarak,
görevini ifade eden meslektaşlarına ek-mesai
usulsüzlüğü yaptıkları iddiası ve devleti zarara
uğrattıkları açıklaması yapıyor. Sendika olarak
kamuoyunu bilgilendirme yapmadan önce
gerekli girişimlerimizi yaparak gerek sağlık
bakanlığı yetkilileri gerekse Sağlık Bakanımız
Sn. Ali Pilli ile bu konuyu devamlı olarak
gerek telefon iyen gerekse yüz yüze defalarca
görüştük. Sağlık Bakanımız durumları düzeltmek adına Gazimağusa Devlet Hastanesine
giderek hastane yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve gereği yapılması yönünde girişimleri başlatacağını söylemiştir.

KTÖS'TEN CİHANGİR/DÜZOVA İLKOKULU’NDA GREV UYARISI
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS), tutum ve davranışlarından dolayı
görev yeri değiştirilen bir hademenin eski
görev yeri Cihangir/Düzova İlkokulu’na
görevlendirilmesini eleştirerek, kararın iptal
edilmemesi halinde pazartesi günü 08.0016.10 saatleri arasında uyarı grevi yapacağını
açıkladı.
Açıklamada aynı gün saat 11.00’de Milli
Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması
yapılacağı belirtildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, geçen
yıllarda Cihangir/Düzova İlkokulu’nda görev
yapan bir okul çalışanının (hademe) “okulda
çalışma barışını bozması, okul yönetiminin
göreviyle ilgili isteklerine uymaması, başına
buyruk tavırlar içerisinde olması ve pek
çok devamsızlığı bulunmasına” rağmen
Eğitim Bakanlığının kişiye soruşturma açmak
yerine sadece görev yerini değiştirdiği
eleşitirisinde bulunuldu.

Bu kişinin gittiği yeni görev yerinde de
benzer tutum ve davranışları sergilediği
ileri sürülen açıklamada, “Bu kişi, yeniden
eski görev yeri olan Cihangir/Düzova İlkokulu’na gitmek için partizanca girişim
yapmaktadır. Görev yerindeki amirlerinin
görevi ile isteklerine uymayan, okuldaki
çalışma barışını sabote eden bu kişinin
bölge UBP örgüt başkanının yakın akrabası
olduğu da bilinmektedir” iddia edildi.
Bakanlığın ‘ihtiyaç olmadığı halde bu
hademeyi sorun yaşanacağını bile bile yine
eski okuluna görevlendirdiği’ savunulan
açıklamada, bu görevlendirmenin iptal
edilmesi talep edildi.
Bu görevlendirme iptal edilmediği takdirde,
Pazartesi günü 08.00-16.10 saatleri arasında
Cihangir/Düzova İlkokulu’nda uyarı grev
ve saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı
önünde basın açıklaması yapılacağı
uyarısında bulunuldu.

MEDYA ETİK KURULU, İNTİHAR GİRİŞİMİNİ CANLI YAYINLAYAN
VE YAYINI AKTARAN ÜÇ İNTERNET GAZETESİNİ KINADI
Medya Etik Kurulu (MEK), 11 Mart’ta,
ülkede meydana gelen intihar girişimiyle
ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş
biçiminin endişe verici olduğunun tespit
edildiğini belirterek, üç internet gazetesinin
kınanması yönünde karar üretti.
Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kurulun, olayı, başından sonuna,
sosyal medya hesabından canlı yayınlayan
Gündem Kıbrıs Gazetesi ile söz konusu gazetenin yayınını kendi sitesinden aktaran ve
bülteninde yer veren Kıbrıs Haber ve Gıynık
gazetelerinin oy çokluğuyla alınan karar
uyarınca kınandığı belirtildi.
Açıklamada, izleyici artırmak amacıyla
gazetecilerin bu tür eylemleri etik ilkeleri
ihlal ederek yayınlamasının endişe verici

olduğu belirtildi.
MEK GAZETECİLİK MESLEK
İLKELERİ 13. MADDESİNE DİKKAT
ÇEKTİ
Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin “İntihar
olayları hakkında, haber çerçevesini aşan
ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte
yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından
ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı,
olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır” şeklindeki 13. maddesine
dikkat çekilen açıklamada, gerek basılı gerek
elektronik gerekse internet medyasında görev
alan gazetecilerin bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.

TAPU vE KADASTRo DAİRESİ
Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası
Fasıl 224 Madde 24/25 Tahtında İlan

Ben (Kim.No:145742) MEHMET ÇALTİN HİSSESİ:1/40 aşağıda
referansları yazılı taşınmaz malın GAZİMAĞUSA TAPU DAİRESİ'nin S
446/2022 sayılı satış takriri ile (Kim.No:149681) AHMET BODUR'e
satmaya muvafakat etmiş olduğu ilan olur.
Mahalle/Köy: MALLIDAĞ
Koçan No: YENİ 1300
(Pafta)-(Harita):()-()531-A.19.B.3.D
Ada(Blok)-(Parsel): ()-() Ada:B7-P.10
Yüz Ölçümü: 769,15 Metre Kare
Malın Cinsi: TARLA
Satış Bedeli: 20.000,00 TL
Eki Koçan Referans Bilgileri
Mahalle/Köy: Mallıdağ, Koçan No:2226 Yüzölçümü769,15 Metre Kare
Eski KNo:2226
D.
E.
Ak.
Pafta:XIV
0:
2:
0
Harita:19.W.II
Parsel:380.18.

BM: “UKRAYNA'DA EN AZ 816
SİvİL ÖLDÜ, 3 MİLYoN 270 BİN
662 MÜLTECİ KoMŞU ÜLKELERE
GEÇTİ”

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna
savaşında Ukrayna'da 816 sivilin hayatını
kaybettiğini, 1333 sivilin yaralandığını,
saldırıların ardından 3 milyon 270 bin 662
mültecinin komşu ülkelere geçtiğini
bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğince (BMMYK) yapılan
açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine
ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler
paylaşıldı.
Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan
fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon
270 bin 662 mültecinin Ukrayna'dan komşu
ülkelere geçtiği belirtildi.
Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok
Polonya (1 milyon 975 bin 449), Romanya
(508 bin 692) ve Moldova'ya (355 bin 456)
geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve
Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50
bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı
kaydedildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden
mültecilerin yüz binlercesinin buradan
diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
EN AZ 816 SİvİL ÖLDÜ
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine
göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat17 Mart'ta en az 816 sivil hayatını kaybetti,
1333 sivil ise yaralandı.
Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının
tespit edilenden çok daha yüksek
olabileceği uyarısı yapıldı.

UKRAYNA DEvLET
BAŞKANI ZELENSKİY,
RUSYA'NIN 90'LI YILLARA
GERİ DÖNECEĞİNİ
SÖYLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı vladimir
Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya'nın,
Rus toplumunun son 25 yılda başardığı
her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri
döneceğini belirtti.
Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23
gündür devam ettiğini hatırlattı.
Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi
ulusal servetlerini harcamaktan
vazgeçmediğini belirten Zelenskiy, "Rusya
bize saldırarak Rus toplumunun son 25
yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir
zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı
yıllara geri döneceklerinden eminim.
Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca
insanın devletinin gelişimi için çalışma
arzusu olmayacak." dedi.
Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini
vurmaya devam ettiğini hatırlatan
Zelenskiy, yeterli ve gelişmiş silahlara
sahip olmamalarına rağmen ellerinden
geldiğince Rus füzelerini vurduklarını,
uçak ve helikopterlerini imha ettiklerini
söyledi.
Zelenskiy, "Şüphesiz elimizden gelen her
şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bazı Batılı
liderlere, Ukrayna'nın, binlerce insanımızın
hayatını gerçekten kurtaracak gelişmiş
silahlar almaması halinde bunun onlar için
ahlaki bir yenilgi olacağını, prestijlerinin
yok olacağını daha yüksek sesle
hatırlatalım." diye konuştu.

İNGİLTERE: "PUTİN'İN
SALDIRGANLIĞINA KARŞI
HER DÜZEYDE BASKI
UYGULAMAYA DEvAM
EDECEĞİZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
Ukrayna Devlet Başkanı vladimir Zelenskiy
ile telefon görüşmesinde, ülkesinin, Rusya
Devlet Başkanı vladimir Putin'in
saldırganlığına karşı her düzeyde baskı
uygulamaya devam edeceğini bildirdi.
Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan
açıklamada, Johnson'ın bu sabah
Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde,
Rusya'nın Ukrayna'daki barbarca
eylemlerinden duyduğu tiksintiyi ve
Ukrayna halkının zorbalığa karşı kararlı
direnişine duyduğu hayranlığı yinelediği
belirtildi.
Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e tüm
İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında
olduğunu söylediği kaydedilerek, şu
ifadelere yer verildi:
"(Görüşmede) Zelenskiy, sahadaki durum
ve Ukrayna'nın gelişen askeri ve insani
ihtiyaçları hakkında (Johnson'a) bilgi verdi.
Başbakan Johnson, İngiltere'nin
sağlamayı planladığı ek savunma
yardımını ortaya koydu ve Ukrayna'ya
askeri desteği artırmak için önümüzdeki
hafta yapılacak NATo toplantısında
müttefiklerle birlikte çalışmayı taahhüt etti.
İkili, devam eden barış görüşmelerinde
kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı."
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Ümit verdim kendime
Ama boş çıktı yine
8 Mart bizim eve
Uğramadı bu sene

Özdeyişler

YILMAZ
GÜNEY KİTABI
Atilla Dorsay
Puslu Yayınları

"Bir şahsın diğer bir şahsı
muhakeme ettiğini düşündüğüm
zaman beni büyük bir titreme
kaplamaktadır."
Lammennais

Tadımlık
Kimbilir şimdi nerdesin?
Senindir yine akşamlar
Merdivende ayak sesin
Rıhtım taşında gölgen var.
Ahmet H. Tanpınar

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
03922236630
SÖZÜÖZ ECZANESİ
Şht.mehmet kemal sok.akasya apt. lemar arkası şht.doğan ahmet ilkokulu sırası küçük kaymaklı
03922293300
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı
03922272350

Lefkoşa’da dostluk sofrası

vasilica – tUFaD uzun zaman sonra buluştular

Mustafa ERKAN
Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği
(TUFAD) ile Larnaka’dan Vasilica Halk
Dansları Derneği uzun zamandan sonra dostluk sofrasında buluştu.
Geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa’da TUFAD
lokalinde gerçekleşen buluşmada Dernek
Yönetim kurulu ile eğitmenler ve Vasilica
dernek başkanı Andoni ile dernek üyelerinden

bazıları hazır bulundu. Hem kuzeyde, hem
de güneyde farklı şekilde barış ve dostluk
için ortak etkinlikler yapan iki dost dernek
geçmiş güzel anıları tazelediler.
Düzenlenen gecede bulunmaktan memnun
olduğunu belirten başkan Andoni “Uzun zaman sonra dostlarla tekrardan bir arada olduğumuz için mutluyuz. Kıbrıs’ta ,bu güne
kadar iki topluma da sevgi ve barış içinde

yaşanabileceğinin mesajını bir çok kez vermeye çalıştık. Bu günden sonra da dostluğumuzun örnek olmasını ümit ederim. Bizim
için böyle güzel bir gece organizasyonuna
bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz”
dedi.
Samimi bir atmosferde keyfli geçen bir
gecenin ardından birliktelik fotoğrafını da
çekmeyi ihmal etmediler.

GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
0392 821 34 34
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,
03928150032
ÖNCEL MAHMUTOĞLU
ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1
Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası
çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
03928150850
MAĞUSA
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
TARABYA ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol
yanı) Larnaka Yolu Mağusa
0392 366 36 07
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİGüzelyurt
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
19-03-2022
08:00-00:00
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577

DÜN

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI





DOLAR
Alış Satış


14.20 14.50

EURO
Alış Satış

15.86

16.25

S.T.G.
Alış Satış

18.96

19.38

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Erhürman "itibar isterseniz meclisi saatinde açın" diyor! Bravo!
Muhalefet böyle olur işte! Bütün iş dükkanı saatinde açmakta!
Bizim Duvar

Bu da
Anastasiadis'le
kafayı yiyecek!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
ŞİNDİ DURUP
DURDUĞUM YERDE
BİR DA ŞEYLERİM
ŞİŞERSA!..

-Be Razi nedir bu koku?
-Ne kokusu be canım?
-Yani bu kokuyu
duyman sen? E git
hastaneye bakın da
burnunda bişey var
herhalde!
-Ma köfdecik kokusunu söylen galiba... Doğrudur be
Kemal.. E gomşulardan biri köfdecik
gavırır heralde... Mubareğin kokusu
duddu mahalleyi...
-Burnumun direği gırıldı vallahi..
Daha köşeyi dönmeden gelmeye
başladı koku... E yaglaşdık sora bakarım çoğalır. Garnın da aç olunca
bilin ama ne fenadır? Zanederim
da şişecek bir tarafım.
-E napayım be canım saa? Al birazcık gıyma isdersan
da yapayım saa...
-Vallahi şakası yok
bu işin Raziye! Şimdi
durup durduğum yerde
bir da şeylerim şişersa,
çek artık çekebilirsan
beni.. Aşlıgdan da nasıl
oğunur midem bilsen...
Ne var tencerede? Atayım ağzıma
bir gaşık da gideyim alayım gıymayı...
-Çocuk gibisin be Kemal vallahi...
Dayan yau biraz da geldiğinde atan!
-Hiş dayanamam Raziye. Ver bana
oraşdan bir gaşık.. U?.. Be köfdecik
dolu bu tencere!.. Ma dalga geçen
beniminan be Raziye? Ne söylemen
be kaç saaddır?
-Süpriz yabdım sana...
-E... Da yollaycaydın beni gıyma
alayım?
-Yook... Çıkarken kapıdan söyleyceydim...
-Ben senin süprizini naparım bilin?
-Ne bileyim?
-Yerim be Raziye yerim!
-Eee ondan sora?
-Ondan sora da seni yerim...
FIKRA...

Asmaaltı konuşmaları
-Oğuzhan'a bak sen..
-Ne han ne han?!
-Oğuzhan yahu Oğuzhan! Bilmen
Oğuzhan'ı? Hasipoğlu be!
-Ama o birkaç günnük Çalışma Bakanı?
-Ha yahu... O.. Ankara'nın şutladığı,

üsdünü cızdığı Oğuzhan...
-Noldu? Basar geçer Tayyıp'a?
-Ne basıp geçmesi? Bak okuyayım
sana da ağna... "Kul fanidir, yol mukaddes, bir gün verilecek son nefes,
ne makam kalıcı ne de heves. Kandiliniz mübarek olsun."
-E annadık lâf tokuşturuyor ama...
Ne o öyle kul fani yol mukaddes...
Kandiliniz mübarek olsun falan?!..
-E annmadın? Beni bakannıgdan
addınız. Bari bir müfdülük verin, demek isder herhalde!

Haftanın Gıdıgıdısı
Ankara tarafından veto edilen UBP'li "müstafi" Çalışma
Bakanı oğuzhan Hasipoğlu'nun "Kul fanidir, yol mukaddes,
bir gün verilecek son nefes, ne makam kalıcı ne de heves.
Kandiliniz mübarek olsun" şeklindeki sözleri, son günlerin
en komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

MÜNASEBETSİZ
Adamın biri kilisede günah çıkarma
hücresine gidip "Affedilmeye geldim
peder" demiş... "Günah işledim!"
"Ne yaptın bakayım oğlum" diye
sormuş papaz.

"Dün gece sahilde dolaşırken kumsalın bittiği yerde kayalıkların arasındaki mağarayı keşfetmek istedim. Bazen orada insanların seks yaptıklarına
benzer sesler geliyordu! El fenerini

açınca iki erkeğin seks yaptıklarını
gördüm!"
"Aman Tanrım" demiş peder, "O
elinde fenerle dolaşan münasebetsiz
sen miydin?!"

Pano
Gazeteci
Falyalı'yı sordu.
Tatar
"Anastasiadis
kara para
aklıyor" diye
yanıtladı!!!

FİKRİNİN FİKRİ
BÜTÜN MESELE
DÜKKANI SAATİNDE
AÇMAK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası zamları
eleştirerek "Hükümet üretimi bitirmeye
mi karar verdi?" diye sormuş.
-Aynen öyle baylar! Önemli olan
sizin bu karara karşı ne yapacağınız?
Onu söyleyin de ömrün şu biten neşesi
tam olsun!..
*
Faiz Sucuoğlu TC yetkililerinden,
KKTC'nin ilâç yasağı listesinden çıkarılmasını istemiş.
-İsteyenin yüzü bir karaysa, çıkarmayanın yedi bin karadır!
*
Anastasiadis "Türkiye'nin Rusya'ya
uygulanan yaptırımlara uyum sağlamaması kabul edilemez" demiş.
-Aklınca Tayyıp'ı Putin'e şikâyet
ediyor!
*
CTP Milletvekili Fikri Tortos, "Ankara'nın çok yönlü siyasi, diplomatik
ve ekonomik girişimleri enerji güvenliği başta olmak üzere Doğu Akdeniz rezervlerinden elde edilebilecek
ulusal çıkarları ve bölgesel gücü azami
düzeyde savunmak amaçlıdır" demiş.
-Sanki da Tatar gonuşur!
*
Tufan Erhürman, "Meclisin itibarı
öyle lâfla olmaz. Her şeyiniz lâfla.
Bu meclisin itibarını sağlamak istiyorsanız gelin saatinde açın" demiş.
-Bravo! Muhalefet dediğin böyle
olur işte! Bütün mesele dükkânı saatinde açtırmak!
*
Doğuş Derya "Koltuklarınızı korumak için seçimlere müdahale edilmesine izin verecekseniz tüzüklerinizden
demokrasi ifadesini kaldırın" demiş.
-CTP önden buyursun!
*
Erkut Şahali "Ülke tuhaf ilişkiler
sarmalında sürükleniyor" demiş.
-Hangi utanmaz arlanmazlardır bizi
bu tuhaf ilişkiler sarmalında sürükleyenler be?!
*
Tayyıp Erdoğan'ın örtülü ödenek
harcaması, Ocak ayına göre Şubat'ta
3 kat artarak 170 milyon TL'ye çıkmış!
-Reis örtüp örtüp malı götürüyor!
Halk da çöplükten beslenmeye başladı!
*
Taçoy "Siyasette itibarı bozan hükümetler değil meclis... Orada yaşananlar" demiş.
-Ne yapsın garibim... Bu hükümeti
Ankara yerle bir etti! Hâlâ itibardan
bahsediyor. Kuklaların itibarı ancak
bu kadar olur!

Sucuoğlu KKTC'nin ilâç yasağı listesinden çıkarılmasını istemiş.
İsteyenin bir, çıkarmayanın yüzü yedi bin kara!
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YEŞİL HAT İÇİN
SCHENGEN BİLGİ SİSTEMİ
UYGULAMASI…

Avrupa Parlamentosu Siyasi Özgürlükler
Adalet ve İç Konular Komitesi Raportörü
Peter Kofod’un rapor ve yasa taslağında
Yeşil Hat’tın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç
sınırı” olarak söz edildiği bildirildi.
Alithia, Kofod’un raporunun ele alındığı
Brüksel’deki toplantının ardından,
Kıbrıs’ta, Schengen müktesebatı
kurallarının Schengen Bilgi Sistemi (SIS)
alanında uygulanmasına yeşil ışık yakma
eğilimi oluştuğunu yazdı.
Habere göre, bu çerçevede Avrupa
Komisyonu’na, Güney Kıbrıs’ın ilgili
hükümlerini doğru uygulayıp
uygulamadığını saptama olanağı
sağlayacak Schengen Bilgi Sistemi
verilerinin Güney Kıbrıs’a aktarılmasını
öngören bir yasa taslağının onaylanması
bekleniyor.
Gazetenin Rum Haber Ajansı’na (KİPE)
dayandırdığı habede, raporda, mülteci
akışındaki artış nedeniyle Rum
makamlarının, Yeşil Hat üzerinden
mülteci ve siyasi sığınmacı girişlerine
dair bilgileri SIS’te doğrulayabilmesi
gereğine işaret edildi.

ÜZERİNE HAvA ÜSSÜ DE
İNŞA EDİLEN TÜRK MALI
İÇİN AÇILAN İADE vE
TAZMİNAT DAvASI
REDDEDİLDİ

Üzerine Baf Havaalanı ve Andreas
Papandreu hava üssü inşa edilen Kıbrıs
Türk malı arazinin Kıbrıs Türk Malları
(yönetim ve diğer konular) Yasası
tahtında gasp edildiği gerekçesiyle
Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından
ortaklaşa açılan dava, Baf Kaza
Mahkemesi tarafından reddedildi.
Mahkemenin, dava masraflarını da
davacılara kestiği bildirildi.
Alithia, Hukuk Dairesi tarafından dava
hakkında yapılan açıklamayı “50 Milyon
Euro Tazminat Talep Edildi… Kıbrıslı
Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Türk Malı
Kullanımı Hakkında Kıbrıs Cumhuriyeti
Aleyhine ortak Davası Reddedildi”
başlığıyla aktardı.
Habere göre açıklamada dava konusu
arazinin, üzerine Baf Havaalanı,
“Andreas Papandreu” askerî hava üssü,
Rum göçmenlere kendi evlerini inşa
etmeleri ve ziraat yapmaları için verilen
Kıbrıs Türk malı arazi olduğu belirtildi.
Arazinin mal sahibi Kıbrıslı Türkler,
mirasçıları ve Kıbrıslı Rum vasiden
oluşan davacıların, dava konusu malın
derhal iade edilmesi ve araziye yasa dışı
müdahale ettiği için Rum yönetiminin 50
milyon Euro tazminat ödemesi talebinde
bulunduğu kaydedildi.
Rum Başsacılığı’nın “davalılar özel
mülkü bir olağanüstü hal durumunu
yönetmek için ihdas edilen yasa tahtında
tasarrufunda bulunduruyor” görüşünü
benimseyen Baf Kaza Mahkemesi’nin,
malın iadesi ve tazminat talebi yanında
“Kıbrıs Türk Malları vasiliği”nin takdir
yetkisinin doğru kullanılması
maddelerine dayanarak Rum
yönetiminin ibret-i âlem olacak şekilde
tazminat ödemesi talebini reddettiği
belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’A
vARAN UKRAYNA
vATANDAŞLARINA
KoLAYLIKLAR
SAĞLANACAK

Rusya’nın işgali sonrasında
Ukrayna’dan Güney Kıbrıs’a sığınan
mültecilere kolaylıklar sağlanacağı
açıklandı.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs
İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün ilgili
birimlerle bir toplantı gerçekleştirerek
Ukrayna’daki savaş ve Güney Kıbrıs’a
giden Ukrayna vatandaşlarına yönelik
alınacak önlemleri ele aldıklarını yazdı.
Habere göre Nuris dün yaptığı basın
açıklamasında, 24 Şubat’tan itibaren
Güney Kıbrıs’a giden Ukraynalı sayısının
6 bin 24, bu tarihten önce gerek tatil
gerekse diğer amaçlarla adada bulunan
ve savaş sebebiyle mahsur kalanların
sayısının ise 2 bin 300 olduğunu belirtti.
Böylece toplam 8 bini aşkın Ukrayna
vatandaşının Güney Kıbrıs’ta
bulunduklarını belirten Nuris, bu kişilere,
Mart 2023’e kadar geçerli olacak ve
oturma, çalışma ve ücretsiz sağlık
hizmetlerinden yararlanma gibi haklar
sağlayacak çipli kartların verileceğini
ifade etti.
Nuris, Turizm Bakanlığı’nın ise, bu
kişilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek
adına otellerde 3 bin oda ayırttığını da
vurguladı.

kÜReSel PetROl PİYaSalaRıNı
vURaN RUSYa-UkRaYNa SavaŞı
RUSYA'NIN UKRAYNA'YA
BAŞLATTIĞI SAvAŞ, PETRoL
PİYASALARINI vURAN JEoPoLİTİK
KRİZLER TARİHİNE YENİ BİR SAYFA
EKLEDİ
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, geçmişten bugüne küresel petrol piyasalarında
büyük darbelere neden olan önemli jeopolitik
krizler listesinde yerini aldı.
Dünya petrol piyasalarında şok etkisi
yaratan ilk jeopolitik kriz, 6 Ekim 1973'te
başlayan Arap-İsrail Savaşı (Yom Kippur)
sırasında yaşandı. Tel Aviv'e destek veren
ABD ve bazı Avrupa ülkelerine karşı Suudi
Arabistan ve Arap ülkeleri petrol ambargosu
başlattı.
Bunun üzerine ABD ve diğer birçok ülke,
küresel jeopolitik krizlerin tekrarlanmasına
karşı "stratejik stoklar" olarak bilinen büyük
petrol rezervleri oluşturdu.
Arap ülkelerinin petrol ambargosuyla
1973'te başlayan ve ara ara tırmanan bu
krizler, son 5 yılda ciddi bir ivme kazandı.
Bu krizlerin bazıları ekonomi kaynaklı gibi
görünse de neredeyse tamamı jeopolitik nedenlerle oluşan darbeleri peşi sıra getirdi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK
EKONOMİLERİ ARASINDAKİ
TİCARET SAVAŞI
Yaklaşık 4 yıl önce dönemin ABD Başkanı
Donald Trump, 22 Mart 2018'de Çin'e yeni
gümrük vergileri öngören bir genelgeyi imzaladı. Çin'den ithal edilen 100'ü aşkın ürünü
kapsayan genelge, 60 milyar doları bulabilecek
yeni vergiler içeriyordu.
Washington'ın bu hamlesine Pekin yönetiminin benzer şekilde karşılık vermesi dünyanın en büyük ekonomileri arasında ticaret

savaşını başlatmış oldu.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, küresel ekonominin daralmasına yol açtı ve
petrole talebi azalttı.
İki ülke Ocak 2020'de aralarındaki ticaret
savaşını bitirecek kapsamlı anlaşmayı sağlayacak sembolik bir mutabakata vardı.
İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI
KAPATMA TEHDİDİ
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle petrole talebin azaldığı ve petrol fiyatlarının düşüşte olduğu dönemde, petrol
sevkiyatını tehdit eden birtakım jeopolitik
krizler gün yüzüne çıktı.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının
yükselmesine sebep olan söz konusu jeopolitik
krizlerin başında ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı
kapatma tehdidi geliyordu.
İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek
üzere yaptırımları hayata geçiren Washington
yönetimi, bir süreliğine bazı ülkeleri bu yaptırımlardan muaf tuttu. ABD, bazı ülkelere
tanıdığı muafiyeti Nisan 2019'dan itibaren
sonlandırdı.
İran yönetimi ise ABD'nin yaptırımları
kaşısında Arap ülkelerinden dünya piyasalarına
petrol sevkiyatının yapıldığı stratejik Hürmüz
Boğazı'nı kapatma tehdidini gündeme getirdi.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin
en önemli can damarı olarak öne çıkıyor.
Nitekim Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Kuveyt petrolünün yüzde 80'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
Bu oran da yaklaşık 20 milyon varille
dünyadaki petrol ihtiyacının 5'te birini oluşturduğu gibi deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin de yüzde 40'ına karşılık geliyor.

RUSYA, UKRAYNA'DAKİ
BİYoLoJİK SİLAH
İDDİALARIYLA İLGİLİ BM
ÜYELERİNE DoSYA
DAĞITTI

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi
Temsilciliğinin, BM Genel Kurul üyelerine,
Ukrayna’daki biyolojik silah üretimi
iddialarıyla ilgili dosya dağıttığı bildirildi.
İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara
Woodward, Rusya’nın talebi üzerine
Ukrayna'daki biyolojik silah programı
iddialarının görüşüldüğü BM Güvenlik
Konseyi’nde Rusya’yı eleştirdi.
Rusya’nın BM Genel Kurul üyesi 193 ülke
temsilcisine 69 sayfalık, Ukrayna’daki
biyolojik silah laboratuvarları iddialarına
ilişkin dosya dağıttığını aktaran
Woodward, “Bu dosya okunmak için vakit
ayırmaya bile değmez.” yorumunu yaptı.
Woodward, dosyada paylaşılan bilgilerin
yanıltıcı olduğunu öne sürerek, “Bu,
Rusya'nın izolasyonunu ve Ukrayna'yı
işgali sonucunda yaşadığı sefalet
durumunu gösteriyor."
değerlendirmesinde bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’da ABD’nin
denetiminde biyolojik silah faaliyetleri
olduğu iddiasını “saçmalık” olarak
niteleyen Woodward, bunun Rusya’nın BM
Güvenlik Konseyi üyesi olmayı hak
etmediğini gösterdiğini savundu.
Woodward, “BM Güvenlik Konseyi'nin
Rusya Federasyonu'ndan duyması
gereken tek şey, Rus kuvvetlerinin
Ukrayna topraklarından ayrılmasıdır."
ifadesini kullandı.

BM, UKRAYNA'DAKİ GIDA
TEDARİK ZİNCİRİNİN
ÇÖKMEKTE oLDUĞUNU
BELİRTTİ

Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya'nın
saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda
tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu
duyurdu.
BM'nin Cenevre ofisindeki basın
toplantısında konuşan WFP Acil Durum
Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'daki
son durumu değerlendirdi.
Kern, Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı
kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair
endişe duyduğunu belirterek, "Bazı
altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda
dükkân ve depo boş kaldı." dedi.
İnsani yardım ve gıda tedarik
konvoylarının etrafı sarılan şehirlere
ulaşamadığını vurgulayan Kern,
"Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin
çökme noktasında olduğu" bilgisini
paylaştı.

SAvAŞ, KÜRESEL GIDA
TEDARİKİNDE SoRUN
YARATABİLİR

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael
Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep
olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı
bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz
beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında
bulundu.
Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük
5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını
vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel
zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını
bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike
altındadır." ifadesini kullandı.

AB: “UKRAYNA'NIN
AvRUPA YoLU
BAŞLAMIŞTIR”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa
yolundaki sürecinin başladığını, AB
Komisyonu'nun da bu yolda ilerleyeceğini
bildirdi.
von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı
vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüntülü
konuşma hakkında sosyal medyada
açıklamada bulundu.
"Devlet Başkanı Zelenskiy'e AB'nin
desteğinin devamı konusunda teminat
verdim. Ukrayna'nın AB yolu başlamıştır."
ifadesini kullanan von der Leyen, bu tür
zamanlarda vizyon, sebat ve tahammül
gerektiğini vurguladı.
von der Leyen, "AB komisyonu da bu
yolda ilerleyecektir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'i ayrıca AB'nin daha önce
onayladığı makro finansal desteğinin 300
milyon avroluk ikinci diliminin ödeneceği
konusunda bilgilendirdiğini aktaran von
der Leyen, "Ukrayna'nın cesur halkının bu
paraya şu anda ihtiyacı var. Bu anlamsız
savaş devam ederken bu para ülkenin
maliyesini destekleyecektir." dedi.
Ukrayna, 24 Şubat'ta Rusya'nın
saldırısının başlamasından sonra 28
Şubat'ta AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.
AB ülkeleri, üyelik başvurusu hakkında AB
Komisyonu'ndan görüş istemişti.
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Spor DaireSi yeni müDürü
muStafa Sütçü olDu
resmi Gazetede yer alan kararda 26 ocak
2021 tarihinde Spor Dairesi müdürü mevkiine
atanan fuat tek’in 18 mart 2022 tarihinden
itibaren görevden alınmasına, yerine mustafa
Sütçü’nün atanmasına karar verildi.

Şampiyonlar ligi’nde
kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir
numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri,
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel
Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle
belirlendi.
Çeyrek final:
Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
Yarı final:
Manchester City- Atletico Madrid) / Chelsea- Real Madrid
Benfica-Liverpool / Villarreal-Bayern Münih
Final Paris'te
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde
yapılacak.Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan
ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022
Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti
Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Futbolda 23. hafta
maçların programı

Bugün
Aksa Süper Lig
Girne H. Evi – Yenicami: Ferhat Tuna
Hamitköy – Merit A. Yeşilova: Ali Özer
Gönyeli – Lefke: Serhan Şimşek
Aksa Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Yalova: Emre Öztaşlı
Maraş – Mormenekşe: Mehmet Sezener
M.Değirmenlik – Gençler Birliği: Utku
Hamamcıoğlu
Bostancı Bağcıl – Görneç: Zekai Töre
Çetinkaya – İncirli: Evren Karademir
Karşıyaka – CB Gençlik Gücü: Fehim
Dayı
20 Mart Pazar
Aksa Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı: Mustafa
Öztugay
Binatlı – Küçük Kaymaklı: Şakir Azizoğlu
,
Cihangir – Baf Ü. Yurdu: Turgay Misk
Doğan T. Birliği – Mesarya: Osman Özpaşa
Göçmenköy – Y.Dumlupınar: Kerem Eran
Aksa Birinci Lig
Esentepe – Düzkaya: İsfendiyar Açıksöz
SFC Dörtyol – Çanakkale: Hakan Ünal

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

2022’nin ilk startı
3 Nisan’da
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2021 sezonunda olduğu gibi yine
2022 sezonunda da Basel Holding ile sponsorluk antlaşmasına vardı. Buna göre 2022
yılında düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Ralli ,
Sprint ve Tırmanma şampiyonaları Basel
Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek.
3 Nisan günü start alacak olan 2022 Basel
Sezonu toplamda 12 yarıştan oluşacak.
Polaris, GenPower,Limon, GoPro ve Basel
Energy’nin de katkılarıyla organize edilecek
olan 2022 Basel Holding Sezonunda ilk
yarış Aslanköy de gerçekleşecek .
Açıklamalar şöyle:
Basel Holding adına Gürsu Çakaloz :
2018 yılında Otomobil sporları aşkımızı
devam ettirmek için çıktığımız bu yolda,
değerli halkımızın ve basın mensuplarımızın
desteği ve aynı zamanda kurumumuz olan
KKTOK un imkanlarıyla ülkemizi tanıtmak
ve varlığımızı duyurmak için vargücümüzle
çabalamaktayız.
Son günlerde yaşadığımız küresel sorunlar, ekonomik sorunlar, COVID ve
Rusya savaşı gibi karabasanları halkımıza
bir nebze olsun unutturabilirsek ne mutlu
bizlere...
Bilindiği gibi, Polaris 1930’da kurulmuş
olan bir Amerikan markasıdır. Ve markanın
resmi sitesinde ABD, ( polaris.com ) bayiler
arasında alfabetik olarak Türkiye'nin altında
TRNC olarak yetkili satıcı ve servis olarak
biz yer almaktayız. Bu, bize emeklerimizin
karşılığı olarak dönmüştür. Dünya siyasetinin uygulamış olduğu bir ambargo ile
karşı karşıya olan Vatanımızı gururlandırmak, bizleri de fazlası ile sevindirmiştir.
Tüm bunların hayelden gerçeğe dönüşmesini sağlayan, hedefimize koşarken
daima yanmızda olan ve destek veren Sn.
kurum baskanimiza, değerli sponsorlar ve
Holding kurucumuz Sn. Burak Basel’e,
takım kurucuları. sürücüler ve Co- pilot-

larina teşekkür eder, sonsuz şükranlarımızı
sunarız.
Sizler olmasaydınız, bizler böyle bir oluşumun içinde olamazdık. Her sene söylediğim gibi kazasız kırımsız... Bol heyecanlı
bir sezon dilerim.
Başkan Tigin Kişmir: 4 Yıldır birlikte
çalıştığımız Değerli Sponsorumuza layık
organizasyonlar yapacağız .Gerek ülkemizde
gerekse de dünyada birçok başarıya imza
atmış, söz sahibi olan çok büyük bir holding
ile işbirliği yapmak mutluluk vericidir.
Onların sponsorluğu altında tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirebilme imkanını bize
sağlamaları mutluluğumuzu iki kat daha
artırmış durumdadır. Ben bize bu imkanı
sağlayan Basel Holding direktörü Burak
Başel’e teşekkür ediyorum. İnşallah biz
de sponsorumuza layık olacak şekilde organizasyonlar yapıp alnımızın akıyla bu

işten çıkacağız. İki markanın tekrardan işbirliği içerisinde otomobil sporlarını daha
ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”
Sportif Direktör Canben Özpaşa: 2022
de de Çıta yukarda olacak . Geçtiğimiz
2021 Basel Holding Şampiyonalarındaki
gibi yine 2022 de de bizim için en kaliteli
organizasyonları yapmak için çalışacağız.
3 Nisan da İlk yarışımızı Aslanköy de
Sprint olarak gerçekleştireceğiz.Basel Holding ile çalışmaktan gurur duymaktayız
ve bu yılda birlikte olduğumuz için mutluyuz.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli
Şampiyonasında Deniz Fahri-Serhan Tan
, Tırmanma Şampiyonasında Deniz Denner-Ömer Topçu,Sprint Şampiyonasında
Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Ayer Argün Ralli Kupasında ise Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun Şampiyon olmuştular.

Plaj Tenisi-2 başlıyor
Basketbol Federasyonu’nun Üniversite
Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de sekizinci hafta Perşembe
akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı.
Oynanan maçlar sonunda lig lideri Yakın
Doğu Üniversitesi (DAÜ) ve Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) geceyi galibiyetle tamamladı.

78-59’luk skorla lig lideri YDÜ oldu.
YDÜ galibiyete 20-11, 45-28, 56-45 ve
78-59’luk periyotlarla uzandı. LAÜ adına
29 sayı ile oynayan Ömer Güner maçın
en skorer ismi olurken, YDÜ’nün en skorer
oyuncusu 19 sayılık performansı ile Batuhan Tüzmen oldu. Bu sonuçla YDÜ sekizinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

YDÜ Lefke’de kayıpsız devam: 59-78
Lefke Avrupa Üniversitesi ile Yakın
Doğu Üniversitesi, ÜNİLİG’in sekizinci
haftasında LAÜ Spor Salonu’nda karşılaştı.
Parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf

Uzayan maç DAÜ’nün: 71-73
ÜNİLİG’de gecenin bir diğer maçında
Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı.
Uzayan maçtan galibiyetle ayrılan taraf

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ oSMAN TABAK

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

73-71’lik skorla DAÜ oldu. İlk periyodu
18-16 önde kapatan DAÜ, 36-35’lik skorla
soyunma odasına girdi. Üçüncü periyot
52-49 RDÜ üstünlüğü ile tamamlanırken
maçın normal süresi 66-66 sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine 7-5’lik üstünlük
kuran DAÜ maçı 73-71 kazandı.
Maçta RDÜ adına 24 sayı ile oynayan
Emmanuel Paye, en skorer oyuncu olurken
performansını 22 ribauntla destekledi.
DAÜ adına 21 sayı ile oynayan Marho
Okorefe takımının en skorer oyuncusu
olurken, 10 ribauntluk performans da sergiledi.
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