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Bu karanlık iki devlet isteyenlere, garantörsüz olmaz diyenlere, her yıl 20 Temmuz kutlayanlara, şafak
nöbeti tutanlara ve hala bu devletin bağımsız ve egemen bir devlet olduğuna inananlara armağan olsun!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 20 Mart 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 615 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KIBRIS’IN BEDBAHT ÇOCUKLARI

İÇİNDEN KARANLIK
GEÇEN ŞARKILAR

Biz de unutmuyorduk geçmişi, onlar
da! Ama onların hatırladıkları ‘legal’
bizim unutmadıklarımız ‘illegal’di! Onların hatırlamaları ‘vatanseverlik’, bizim
unutmamalarımız ‘vatana ihanet’ti!
Ülke, ülke değil vasat kriterler cehennemiydi; ülke, ülke değil bayrak
kafalı bir aklın oyuncağıydı sanki.
Biz hatırladıklarımız ve hatırlattıklarımızla kanlı tarihin bir
daha yaşanmayacağı aydınlık bir geleceğe yürümek
istiyorduk; onlarınsa derdi,
tarihi şöyle ya da böyle bir
yolunu bulup tekerrür ettirmekti...
Ne zaman, bizi bu rezil günlere sürükleyenlere küfreden koca çınarlarla
aynı masada otursak, onlardan hem kederler alırdık, hem Rumca Türkçe şarkılar ve şakalar, ağlamakla gülmek kan
kardeşi olurdu adeta o masalarda...
Kadınlar Ritsos’un “Denize karşı oturan kadınları”na benzerdi, uzun ve
ümitsiz bekleyişlerin özneleriydiler, denize girmezlerdi, sadece bakarlar ve
denizlerin ötesinden gelecek olanları
beklerlerdi.
Erkeklerin, Seferis’in artık hiçbir geminin demirlemek istemediği yaşlı limanlarından farkları yoktu ama deniz
dediğin ekmek değildi ki dilim dilim
kesilsin ve paylaşılsın, bunu bilirlerdi...
Çocuklar samansarısı boş sayfalar
gibiydiler, yaşanacak hayatları vardı,
hayat ne verirlerse o olacaktı, yazılacak
cümleler vardı, boş sayfalar ne yazarlarsa
o olacaktı...
Ne zaman, bizi bu karanlık günlere
sürükleyenlere küfreden koca çınarlarla
aynı masada otursak, savaş yerine ‘fasariya’ sözünü kullanırlardı ve biz ‘fasariyalardan önce’ yaşadıkları hayatı,
aşklarını sevdalarını, ‘fasariyalardan
sonra’ göç eden çocuklarının gurbet
hikâyelerini, ‘fasariyalarda’ yitirdikleri
canların matemini tutmakla geçen ömürlerini pürdikkat dinlerdik...
Öfkeyle sabrı birbiriyle çarpıp birbirine böldükten sonra vardığımız yerde,
ne dünya güzel görünürdü gözümüze
ne ada ne de hayat...
Eski bayramlara yeni bayramlar, eski
bayraklara yeni bayraklar, eski karanlıklara yeni karanlıklar ulanmaya devam
edecek, hatıralardan tarih yapma girişimi
anlamlı bir başarısızlık olarak anılmaya
mahkûm olacaktı...
Tarihe büyük dava adamı olarak geçenlerin muratlarına erdikleri yerde,
kaybolan bir ülkenin boşluğu duruyordu
şimdi, bir de dünyanın en pahalı elektriğini ödediğimiz halde mahkûm olduğumuz karanlık...
Hâlâ o boşlukta oturup aynı davanın
o eski havayla sürdürülebileceğini sananlar yanılıyorlardı...
48 yıl müzakere masasında federasyonculuk oynayanlar sıralarını savmışlardı, şimdi bir 48 yıl daha iki devletçilik
oynamaya gelmişti sıra, oysa çözülmesi
gereken en önemli sorun elektrik kesilince hayatın durduğu bir zamanda
içine düştüğümüz bu karanlıktı...
Bayrak kafalıların elinde oyuncak
olmuş bir memlekette, olacağı buydu,
her yer karanlıktı işte, bir Beşparmaklardaki bayrağın ışıkları yanıyordu...
Neyse ki, bu soğuk gecelerde tutunacak şarkılar vardı, içinden karanlık
geçen şarkılar:
“Bir suskunluğun orta yerinde başlayan ve çok sevildiği halde, dinlenirken
hep ağlanılan şarkılar”...

“Çözümcü ve barışçı” üç partimizin
gençlerinden çağrı var Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına…
“Anayasayı uygulayın” diyorlar…
Hangi anayasayı?
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını…
Bu anayasanın bütün maddelerini mi?
Hayır!
Asıl uygulanmasını istedikleri madde
28. madde…
Bu maddeye atıfta bulunarak şöyle
diyorlar:
“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”…
Yasa falan işin içine girince böyle
karışık oluyor cümleler işte…
Bu gibi cümleleri en az iki kere okumazsan anlayamazsın…
Bütün mesele ne?
Vatandaşlık…
Pasaport ve kimlik meselesi…
Kıbrıs Cumhuriyeti makamları işgal
bölgesinde yabancı evliliklerden doğan
çocuklara vatandaşlık vermiyor.
Yani çocuğun yalnız bir ebeveyininin
Kıbrıslı olması yetmiyor…
Kıbrıs’ta doğmuş olsa bile ona vatandaşlık verilmiyor…
1974’ten sonra işgal bölgesinde Kıbrıslı olmayan biriyle evliliklerden doğan
çok çocuk var…
Tabii ki ezici çoğunluğu da Türkiyeli
ile evliliklerden…
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre
vatandaşlık onların da hakkı…
Kıbrıs’ta doğdular ve Kıbrıslı sayılırlar…
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre
Kıbrıslı ile evlenen bir yabancı iki yıllık

bir sürede vatandaşlık hakkını elde
eder…
Ama anayasa mı kaldı şimdi?
Nerde o anayasa?
O anayasanın nerde olduğunu sormadan önce “o cumhuriyet nerde” diye
sormak lazım…
Köprülerin altından çok sular aktı o
ortaklık bozulunca…
1974 ile birlikte ise o sular iyice taştı…
Kıbrıs bölündü…
Adanın neredeyse yarısı Türkiye’nin
eline geçti…
İşgal ve istila…
Ve Türkiye’den adaya taşınan nüfus…
Silah zoruyla güneye kovulan 160
bin Rumun mallarının dağıtıldığı bir
nüfus…
Cumhuriyet makamları bu durumda
isteselerdi de o anayasayı uygulayamazlardı…
Bunun için “ihtiyaç hukuku” çıkardılar…
Ve herşeyi buna göre değerlendirmeye
başladılar…
Adanın yarısındaki kontrolü işgalciye
kaptırmış olan Kıbrıs hükümetinin 1960
anayasasını aynen uygulamak gibi bir
zorunluluğu artık kalmamıştı…
Üç partimizin gençleri Kıbrıs’ta doğan
çocuklar için haklı bir talepte bulunurken, bu gerçekleri gözardı etmemeli…
***
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından
yalnız bir maddeyi çekip onun uygulanmasını talep etmek olmaz…
Gençlerimiz anayasanın tümünün uygulanmasını isterler mi acaba?
İstemezler değil mi?
İsteselerdi, Anastasiadis “gelin Kıbrıs
Cumhuriyeti anayasası temelinde görüşelim” diye Türk tarafına çağrı yaptığında, buna sahip çıkarlar ve desteklerlerdi…
O anayasanın uygulanması için kuzeydeki hayalet devletin feshedilmesi
gerekir herşeyden önce…
İşgalci askerlerin adadan gitmesi…
Göçmenlerin malına mülküne geri
dönmesi…

Şener Levent

Açı
Dönemeyenlere tazminat ödenmesi…
Sınır denilen tüm barikatların kaldırılması ve herkesin serbest dolaşım,
yerleşim ve ikamet hakkı olması gerekir…
***
1974’ten sonra işgal bölgesinde doğan
çocuklar çok bahtsız aslında…
Siyasetin kurbanları…
Cumhuriyet makamlarından anayasa
talebinde bulunan üç partimizin gençleri,
işgal bölgesinde doğan yalnız çocukları
değil, burada yaşayan herkesi “KKTC
halkı” sayıyorlar…
Kıbrıslı-Türkiyeli diye ayrım yapmıyorlar…
Kuzeyin sınırları içinde yaşayan herkes “KKTC halkı”…
Kıbrıslı ayrımı yapanlara “ırkçı” diyorlar…
Onların Kıbrıslıtürklerin eritildiği ve
tüketildiği gibi bir şikayeti yok…
Burada bir asker ve nüfus işgali olduğunu kesinlikle kabul etmiyorlar…
Kriminal haberlerde tutuklunun nereli
olduğunun belirtilmesini bile ırkçılık
sayıyorlar…
Kıbrıslıtürklerin yokoluşundan bahsedenleri “milliyetçi” diye yaftalıyorlar…
“Kıbrıs milliyetçisi”…
***
Evet, Kıbrıs’ta doğan çocuklar Kıbrıslıdır…
Babası Türkiyeli olan da Kıbrıslıdır,
Yunanlı olan da…
Kıbrıs’ta doğmuş olmak onların suçu
değildir…
Zaten bu ellerinde olan bir şey değildi…
Onlar doğmadan önce başkalarının
işlediği suçların bedeli onlara ödetilemez…
Ama bu bedeli ödeyen yalnız onlar
değil…
Bundan beş beterini ödeyenler var…
74’te doğan çocuklar şimdi 48 yaşında…
Ömrün yarısı gitmiş…
İşgal altında…
Yurdunun diğer yarısına hasret…
Ana-baba ocağına…

26 günlük hükümette 17 ‘atama’

Yenidüzen- Şubat ayında Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat
Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, atamalarda gaza bastı. 26 gülük
görev süresince 17 atama yapıldığı Resmi Gazete
kayıtlarına geçti.
Neredeyse her Bakanlar Kurulu toplantısı
sonrasında Resmi Gazete’de yeni bir ‘Görevden
Alma ve Atama Kararnamesi’ yayımlandı.
Çiçeği burnunda UBP-DP-YDP hükümetinin
ilk görev değişikliği; Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiindeki Kemal Deniz Dana ile yapıldı. Dana’nın görevden alındığı, 18 Şubat
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
10 Şubat’ta 5 atama
“Göreve Atama Kararnamesi” başlığı altında
10 Şubat tarihinde 5 kişilik atama yapıldı. Atamalar ise şu şekilde: Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mevkiine Hande
Güzoğlu, Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müdürü
Mevkiine Ersan Karataş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Mevkiine
Mehmet Ercilasun, Maliye Bakanlığı, Özel
Kalem Müdürü Mevkiine Kamil Ağcabay, İçişleri
Bakanlığı Müsteşar Mevkiine Mehmet Yulaf'ın
atanmasına karar verildi.
Çalışma Dairesi Müdürü Ongan, Müsteşar
oldu
16 Şubat’ta alınan karar ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Mevkiine, Çalışma
Dairesi Müdürü Berhan Ongan atandı.

17 Mart’ta 10 atama
Bakanlar Kurulu’nun en son 17 Mart’ta
yaptığı toplantıda ise Resmi Gazete’ye 14
atama yansıdı.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kalkınma
Bankası’nda görevden alma ve atamalar kayıtlara
geçti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre,
İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü
olarak 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren
görevini devam ettiren Metin Bilmem görevden
alındı, yerine Fatih Erdoğan atandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü olarak görevini 2 Nisan
2021’den beri yürüten Kemal Şöföroğlu görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü görevine atandı. Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini 11
Mart 2021’den bugüne Mehmet Çavuşoğlu
yürütüyordu.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü
görevini 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Hande Kayasal Çelikden bu görevden
alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu
üyeliğine getirildi.
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler

Mukayyidi görevine Huriye Kutup atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü olarak görevini 12 Ocak 2021
tarihinden itibaren sürdüren Özgü Bayraktar,
bu görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevini sürdüren Mehmet Kardan, bu görevden alınarak,
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü görevine ise İlgen Bağcıer
atandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürü görevini 23 Ekim 2018
tarihinden beri sürdüren Ahmet Aydın, bu görevden alınarak, Karayolları Dairesi Müdürlüğüne
getirildi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi
Dairesi Müdürü olarak 26 Ocak 2021 tarihinden
itibaren görev yapan Mustafa Yeşil, bu görevinden alınarak, Trafik Dairesi Müdürü görevine atandı. İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü olarak 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren
görev yapan Elmas Kavunoğlu, bu görevinden
alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi
Dairesi Müdürü görevine atandı. İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürlüğüne ise Emirali
Çobanoğlu getirildi.

Atamalar yanında görevlendirmeler…
Atamalar yanında İpek Baykan, Ayda Soylu,
Buket Kop, İsmet Korukoğlu, Ufuk Turganer
ve Servet Başaran’ın adının geçtiği ‘görevlendirmeler’ de alınan kararlar arasında yer buldu.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

HAN-I YAĞMA SOFRASI

İSKELE’DE ÇEVRECİLER EYLEM YAPTI
İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi,
İskele sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı
tepkisini dile getirmek amacıyla bölgede
eylem düzenledi.
İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi,
“İskele Belediyesi tarafından özel bir şirkete
yap – işlet – devret modeli ile verilen sahil
projesinin dışına çıkıldığı ve bölgede bir
çevre katliamı yaşandığı” gerekçesiyse eylem
yaptı. “Kıyı ve çevre yağmasına dur de”
sloganı ile gerçekleştirilen eyleme
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bazı milletvekilleri ile bazı sendikalar ve sivil toplum
örgütleri de katılarak destek verdi.
Babutsa Büfe önünde toplanan eylemciler,
ellerinde taşıdıkları pankartlarla kaçak olduğu
iddia edilen binaya kadar yürüdüler.
İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan
Belediye Meclis Üyesi Avukat Hanife Demir,
kıyı şeridine yapılmak istenen 7 katlı otel
inşaatı, belediyenin çok amaçlı salon binası
ve yanına yapılmak istenen kaçak ve ruhsatsız

eklemelere karşı çıktıklarını ifade etti.
22 kilometre sahili olan ve iskele halkının
kullandığı tek plaja böylesi çarpık ve kaçak

yapılar yapılmasına müsaade etmeyeceklerini
ifade eden Demir, yetkilileri vizesiz-ruhsatız
yapıları denetlemeye davet etti.

Belediyelerin birleştirilmesi yasa tasarısı...

Başkanlara kıyak emeklilik

Özgür Gazete
Meclis Alt Komitesi’ne gönderilen ‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)
Yasa Tasarısı‘nda, Belediye Başkanlarının,
Başkanlıkları bittikten sonra kamuya istihdam
edilmesi ve emeklilik hakkı kazanması öngörülüyor

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa
Tasarısı’nda Başkanlara ‘kıyak’
Yasa taslağının ‘Geçici ve Son Kurallar’
bölümünde, ‘Belediye Başkanlarının Durumu’ başlığı altındaki Geçici 6. Madde,
Belediye Başkanlarının Başkan seçilememeleri ya da 3 dönem Başkanlıktan sonra
aday olmamaları durumunda kamuya istihdam edilerek emeklilik hakkı kazanacağı
belirtiliyor.
Aynı hak, Belediye personeli ya da kamu
görevlisiyken Başkan seçilen kişiler içinde
geçerli olacak.
Madde şöyle;
“Bu yasa yürürlüğe girdiği tarihte Belediye
Başkanı olup;

(A) En az üç dönem Belediye Başkanlığım
yapanlar; veya
(B) Belediye Başkanı olmadan önce Kamu
görevlisi olanlar; veya
(C) Belediye Başkanı olmadan önce Belediye personeli olanlar
Başka yasada herhangi bir aksine kural
bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın
Emeklilik hakkı kazanamayan Belediye
Başkanları emeklilik hakkı kazanana kadar
devlette aynı hakları ve maaşı almaya devam
etmesi kaydıyla baremine uygun pozisyonlarda Danışman olarak görevlendirilirler“
Meclis Alt Komitesi’ne gönderilen ‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)
Yasa Tasarısı‘nda, Belediye Başkanlarının,
Başkanlıkları bittikten sonra kamuya istihdam
edilmesi ve emeklilik hakkı kazanması öngörülüyor
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nda Başkanlara ‘kıyak’
Yasa taslağının ‘Geçici ve Son Kurallar’
bölümünde, ‘Belediye Başkanlarının Durumu’ başlığı altındaki Geçici 6. Madde,

Belediye Başkanlarının Başkan seçilememeleri ya da 3 dönem Başkanlıktan sonra
aday olmamaları durumunda kamuya istihdam edilerek emeklilik hakkı kazanacağı
belirtiliyor.
Aynı hak, Belediye personeli ya da kamu
görevlisiyken Başkan seçilen kişiler içinde
geçerli olacak.
Madde şöyle;
“Bu yasa yürürlüğe girdiği tarihte Belediye
Başkanı olup;
(A) En az üç dönem Belediye Başkanlığım
yapanlar; veya
(B) Belediye Başkanı olmadan önce Kamu
görevlisi olanlar; veya
(C) Belediye Başkanı olmadan önce Belediye personeli olanlar
Başka yasada herhangi bir aksine kural
bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın
Emeklilik hakkı kazanamayan Belediye
Başkanları emeklilik hakkı kazanana kadar
devlette aynı hakları ve maaşı almaya devam
etmesi kaydıyla baremine uygun pozisyonlarda Danışman olarak görevlendirilirler“

Kiminin dağ olur yemek manzarası…
Kiminin deniz…
Kiminin de şehitlik…
Yoğurt…
Cacık…
Ve biraz da bal…
Selam sana aziz şehidim…
Yaşasın vatan!
Bu kahvaltı bize helal değil…
Haram…
***
Kuşlar cıvıldaşır dağlarda…
Kelebekler Marta hazır…
Leylaklar, kasımpatıları…
Toroslara bol selam…
Buyur komutanım sen de bu sofraya…
Bu sofraya oturabilenlerindir bu vatan…
***
Haram değil asla…
Helaldir size bu sofra…
Ey aziz şehidim…
Bak senin için bu lokma, bu helva…
Senin mekânın cennet…
Orda huriler varsa eğer burda da şeytanlar var…
Berhudar ol, rahat ol…
Biz kaldık burdakörçar…
***
Kimi Eyfel kulesini alır ardına…
Paris’ten diye paylaşım yapar sosyal
medyada…
Kimi Roma’dan…
Bir poz Kolezyum’un önünden…
Bir poz da Aşk Çeşmesi’nden…
Bizim en milliyetçiler de almışlar
valiyi yanlarına, oturmuşlar kahvaltıya…
Arka fonda bir mezarlık…
Bir şehitlik…
Boğaz Şehitliği…
Şehitlik manzaralı fotoğrafta, masanın
başında sırıtarak bakan dört adam…
Mahşerin dört atlısı…
Ne yiyorlar acaba?
Pilavuna ve zeytinli mi?
Yiyin efendiler yiyin!
Tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin…
Bu han-ı iştiha sizin…
Bu vatan, şu arkanızdaki kara toprağa
girenlerin değil…
Bu sofraya oturabilenlerindir…
Hemen kalkmayın sakın sofradan…
Kahvaltının üstüne bir de humus çorbacığı için…
***
Niye apar topar kaldırdınız ki o fotoğrafı sosyal medyadan…
Utandınız mı?
Orda yatan şehitlerden utanmadınız
da sizi eleştirenlerden mi utandınız?
Nerde o en kahraman TMT diye
sorup durmayın boşuna…
Nerede en kahraman mücahitler?
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği nerede?
Her gün dillerinden şehitleri düşürmeyenler nerede?
***
Nasıl da görmüyorsunuz?
Memleket kocaman bir sofra…
Han-ı Yağma sofrası…
Arsalar, araziler, geri ödenmeyen
krediler, çalışmadan çekilen maaşlar,
usulsüz ihaleler, haksız kazançlar…
Rüşvet, peşkeş, hırsızlık…
Her şey var bu sofracıkta…
Ve işte hepsi de başında…
Tüm açlar…
Etini yiyip kanını içiyorlar…
Yedikçe daha çok iştahlanıyorlar…
Daha çok yemek istiyorlar…
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Soru Falyalı cevap Anastasiadis
A
AY
Her sorunun yanıtı Anastasiadis
K
A
AL İFİL
Böyle aşk görülmedi Tahir ile Zühre’de
DİR
Dünya yanarkan Adalı’yı düşünmezmiş reis

KALAY-KALAYCI

BELEDİYELERİ DEĞİL
MECLİSİ KAPATIN

Boşbakan Faiz Sucuoğlu “Sorunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Ya hep
birlikte batacağız, ya hep birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkacağız” dedi. Hade be
ordan, dalga mı geçen bizimle? Azami ücretlilerle asgari ücretlilerin hep birlikte
batacaklarına inanacak kadar aptal mı sandın sen bizi? Asgari ücretliler çoktan
battı ayrıca, senin haberin yok! Kapağı attınız o meclise asgari ücretlilerin 5 katı
maaş alırsınız, kıyaklarınız da cabası. Üstüne bir de utanmadan konuşursunuz.
Belediyeleri kapatacağınıza, niye meclisi kapatmıyorsunuz ki?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ALKIŞLAYACAK MISINIZ?

Türkiye seçim sürecine girdi, giriyor...
Yapılan anketler araştırmalar çok kötü
iktidar için ama medyadan tutun da halka
kadar ve en önemlisi seçim sandıklarında yapacakları mühendislik çalışmalarına(!) güveniyorlar...
2023'te göreceğiz...
Ukrayna Rusya arasındaki savaşta Tayyip
Erdoğan’nın aldığı pozisyon ona puan getirir
mi getirmez mi?
Mesele burada...
Eğer ahali yirmi yıldır yediği demir yumrukları, hakaretleri, mahkemeleri, hapislikleri,
öldürülmeleri, savaşları...
Türkiye’nin Avrupa’nın bekçi köpekliğini
ve de büyük ekonomik buhranı, devletin soyulup soğana çevrilmesini unutıur ve gidip
AKP ve MHP’ye oy verirse onların bileceği
iştir artık...
Başını kasabın bıçağına sürten öküzden
farkları kalmaz!
Abdülkadir Selvi Türkiye’nin saray yazarlarından biri...
Geçenlerde yazdığı yazısında Erdoğan’ın
AKP milletvekillerine söylediklerini dile getirdi...
Erdoğan “Artık herkes rahatça konuşabilir.
Biz gönül diliyle konuşuruz” demiş...
Demek ki bugüne kadar konuşamazdılar...
Tayyip Erdoğan’ın önünde bir şey söylemek
için lafı kırk kere düşünüp öyle konuşuyorlardı...
Tayyip’in bakan dövdüğünü, karşısından
kovaladığını kimse unutmadı...
Vatandaşa “ananı al da git” dediğini unutanlar
geçmişe bir baksınlar...
Yakın geçmişe hem de...
Şimdi Tayyip’in ne kadar demokrat olduğunu
söylemeye çalışıyor Selvi...
Ancak bunu sanırım büyük çoğunluk yutmaz...
Kendi vekilleri de yutmaz...
Birisi ağzını açıp eleştirse veya Tayyip’in
hoşlanmadığı bir cümle kursa bir sonraki seçimlerde aday dahi olması muhtemel değil...
Yeni bir anayasa değişikliği de gündeme
geldi...
Seçimle alakalı...
Barajın düşürülmesi sözkonusu ki bunun
da gittikçe küçülen MHP için yapıldığı söyleniyor...
Ve bir de en önemli mesele cumhurbaşkanının istediği zaman istediği yerde konuşması
ve bu konuşmanın da seçim yasaklarına girmemesi maddesi...
Tayyip elini güçlendirmeye çabalıyor...
Muhalefet ise ince eleyip sık dokumaya
devam ederken armutun sapı üzümün çöpüne
takılıp duruyorlar...
Erdoğan bu arada Avrupa’ya da bir mesaj
gönderdi...
Ben söylerim kızım, sen anla gelinim hesabı,
“Mültecileri göndermeyeceğiz” mesajı verdi...
Rahat olun ve dışta da beni destekleyin ki
kazanayım demenin bir başka türlüsüdür bu...
Mısır’la barıştı, İsrail’le barıştı...
Bir anda barış güvercini kesilip Dışişleri
Bakanı’nı Rusya’ya ardından da Ukrayna’ya
gönderdi...
Ermenistan’la da attığı köprüleri tamir ettiğini de söylemeden edemeyiz...
İşte size yirmi yıllık diktatörün bir gecede
barış güvercini olması...
Alkışlayacak mısınız “yetmez ama evet”çiler?..

SEYHAN AVŞAR
KÖTÜ GAZETECİ KOV
ONU ERS!

Harmancı:

Belediye reformu
kaos doğuracak!
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
Mehmet Harmancı, Belediyeler Reformu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Harmancı reformun gerekli
olduğunu ancak “Ben yaparım” anlayışı içinde yapılması durumunda
kaos doğuracağını söyledi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı
“Yapılması gereken iktidar ve muhalefetin uzlaşarak önce geçiş takvimini
belirlemesi ve buna paralele olarak
bir referandumu planlamaktır” ifadelerini kullandı.
Mehmet Harmancı’nın açıklaması
şöyle:
1. Belediyeler reformu gerekli mi?
Kesinlikle gerekli.
2. Nasıl olması gerektiği bana göre
mi, sana göre mi ortaya çıkmalı?
Hayır. Bilimsel veriler çalışılarak,
yüzölçümü, nüfus, altyapı, sorumluluk
(yetki) ve kapasiteler ölçülerek temellendirilmeli.
3. Diğer ülkelerde buna nasıl karar
veriliyor?
Teknik ekipler bilimsel bir çalışma
ortaya çıkarıyor bu belgeler siyaset
ve demokratik katılımcılıkla da şekilleniyor.

4. Her ülkede belli bir nüfusa ( ortalama) belediye var mı?
Hayır her ülkenin kendine göre belirlediği bir evrimleşmiş sistemi var.
1300 nüfusa da belediye düşen ülke
var, 150 bin nüfusa da.
5. Reform nasıl yapılıyor? Bizde
ki gibi bir yasa ile mi?
Reform süreçleri bilimsel verilerden
sonra ve katılımcılık ilkeleri de uygulanarak belli bir zaman dilimine
yayılıyor. Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti
bu geçiş dönemini 2,5 yıl olarak belirledi. Danimarka 1 yıl teknik hazırlıklar yaptı ve 7 yıla yaydı. Bize sunulan önce reformu yapalım teknik
hazırlıkları da reformdan sonra yaparız.
Kusura bakmayın ama reform için
aşağı yukarı herkesin evet dediği bir
ortamda bu kadar dayatmacı bu kadar
ben yaparım olur anlayışı ile ilerlenmesi daha önce de belirttiğim gibi
kaos doğurur, idari boşluk yaratır.
Yapılması gereken iktidar ve muhalefetin uzlaşarak önce geçiş takvimini belirlemesi ve buna paralele
olarak bir referandumu planlamaktır.

5 kişiyi para karşılığında
askeri bölgeye götürdü
Kamalı Haber
Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili
olarak tutuklanan zanlı Ömer Göz
tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
tutuklanan zanlı Ömer Göz’ün daha
önceden tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood,
Longby Kevine, Ntadinga Fabrice,
Atashile Dorcas isimli şahısları para
karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp,
EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge
yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit
edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da
tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak
vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz
konusu şahıslardan paraları alıp Güney
Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği
iddiasında bulunduğunu söyledi. Polis
söz konusu ifadenin teyit ve tekzip

edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının
ülkede boyacı olarak çalıştığını ve
korsan taksicilik yaptığını da belirtmesi üzerine bu bağlamda da araştırma
yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını
talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının
soruşturma maksatlı 2 gün poliste
tutuklu kalmasına emir verdi.

Nemelâzım…
Siz ne derseniz deyin…
Bizim Ers, vatandaşı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiadis’e
fena yaktı abayı!
O kadar ki hiç aklından çıkmıyor Nikos!
Bu aşk tek taraflı mı, yoksa Nikos’un
da ona meyli var mı bilmiyorum ama bizimki onu hiç aklından çıkarmadığını her
fırsatta ortaya koyuyor işte.
Aşk bu!
Dini, dili, ırkı yok!
Gözleri köreltir!
Kulakları sağırlaştır!
Ondan başka hiçbir şey göremez, hiçbir
şey işitemez olursunuz!
Bayram haftası derler, siz mangal tahtası
anlarsınız!
***
Ersin bey de bu aşktan mustarip işte!
Gösterdiği bütün semptomlar bunu işaret
ediyor!
Hele sonuncusu bu konuda hiçbir kuşkuya
yer bırakmayacak kadar belirgin.
Seyhan Avşar TC’li bir gazeteci.
Halk Tv muhabiri.
Tatar’la söyleşi yapmak için Silihtar Sarayı’na gitmiş.
İster inanın ister inanmayın.
“Bu söyleşi için en fazla on dakikanız
var” demişler kendisine!
O da pales-pandres son iki soruya geçmiş.
Soru şu:
“Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız
ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda
Halil Falyalı’nın etkisi var mı?”
Ersin Tatar’ın bu soruya yanıtı ise aynen
şöyle:
“Yalan dolan kim söylüyor bunu? Hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar. Güney
Kıbrıs’ta Rus mafyası cirit atıyor. Anastasiadis kara para aklıyor. Tüm pis işlerin
içerisinde. Siz bunu soramazsınız.”(!)
***
Evet… Soru Falyalı…
Cevap Anastasiadis!
Tatar bir soruyu beğenmez ve içinden
çıkamayacağını düşünürse…
Nikos aşkı anında nükseder!
Alâkaya dirifil olsa da kurtarıcı olarak
aşkına sarılır!
Çünkü kafasında ve gözünde sadece o
vardır!
Onu öne çıkararak sorunun gerçek yanıtını
gözden kulaktan kaçırabileceğini düşünür!
Bu kadar engin bir dürüstlük ve siyasi
deneyime sahip olmak için hangi siyasal
ilimlerden geçtiğini sormayın!
Kafa da yormayın buna!
Içinden çıkamazsınız!
İngiliz holiganlar top kafasına geldi mi
“Come on Ers” diye tezahürata başlardı
hemen!
Ta o zamanlardan goflanmaya alışıktır!
Öyle Falyalı gibi, Adalı gibi soru tuzacıklarına düşer mi hiç?!
Onun Nikos’u var özel mi özel!
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Onuncu köy
ANASTASİADİS YANLIŞ
TEKLİF YAPTI!

SIRADAKİ REZALET
GELSİN!

Ulaş Barış
Gazetecinin Falyalı sorusuna kızan Ersin
Tatar “Bana bu soruyu soramazsınız, Anastasiadis de kara para aklıyor” dedi. Yani ne
demek şimdi bu? Ben bir hata ettim ama o da
ediyor mu demek? Skandal üstüne skandal…
CB Açıklama: “Röportaj devam ederken,
içeriye giren Özel Kalem Müdürü, ‘Başbakan
Sn. Sucuoğlu’nun geldiğini ve şeref salonuna
alındığını’ arz etti. Bu nedenle de Seyhan
Avşar’a ‘Başbakanımız bekliyor, röpartajı
sonlandıralım, Başbakan ayrıldıktan sonra
devam edilir’ denildi.
Bunun üzerine öfkelenen Seyhan Avşar’ın
‘Başbakan beklerse beklesin’ şeklinde saygısızca bir ifade kullanması üzerine dışarıya
alınmıştır. Avşar dışarıda da saygısız tutumunu
sürdürmeye devam ederken, ‘Hakkınızda
haber yapacağım, göreceksiniz’ şeklinde tehditler savurmuştur.”,

Yüksel Ekenoğlu
Anastasiadis yaptığı davette deseydi
"Kuzeyde yaşayan herkesi KC Vatandaşı
olarak kucaklamaya hazırız, ayrıca Kuzeydeki bir çakıl taşında bile gözümüz
yok, tutanın elinde kalsın, arzu ederseniz
Güneyde kalan Türk Mallarını da alabilirsiniz, yeter ki KC'ye dönün" demiş olsaydı o zaman nasıl hücum ettiklerini görürdük. Ama Toprak konusunu da görüşürük deyince tu kaka oldu Anastasiadisin
teklifi.

İŞGALCİ İLE SORUNU
OLMAYAN BU
MEMLEKET BİZİM
PLATFORMU

AYNI ŞEYLERİ YAPIP,
FARKLI SONUÇ
BEKLEYENLER

Mustafa Billur
1-TC'nin Kıbrısı işgâl ve istila etmiş olduğu
2-Yasadışı yerleşimci nüfusun irademize
yapılmış ve halen yapılmakta olunan en büyük
müdahele olduğu ve demografik yapının KC
vatandaşı KT'lerin toplumsal nüfusun 2/3'ünden
aşağıya düşmeyeceği bir nüfus düzenlemesine
gerek olduğu
3-TC'nin ve diğer iki garantör ülkenin tek
taraflı müdahale hakkının olduğu garanti sisteminin reddedilmesi gerektiği
gerçek ve ilkelerinin olmadığı herhangi bir
siyasi örgütlenme, "bir gıdım" ileriye atılmış
bir adım değildir.
Umut olmaktan uzaktır.
Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuç bekleyenlerin
haline ve hallerimize üzülüyorum.

ZIMPARA

Bülent Dizdarlı
- Cemil. Napan ama? Ne karıştırın rafları?
- Abi günaydın. Süt ararım. Çocuklara
kahvaltıya götüreceğim. Beklerler evde
- E alsana .
- Bulamıyorum bu girdiğim üçüncü market.
- Oğlum tam gözünün önünde durur.
- Abi. Senin gözler tamam değil. Bunlar
süt değil Krem. Bak üstünde yazar K-R-E-M
- Yok oğlum . Ambalaj kutusu bulunmadığından sütleri krem kutuları paketleyip satışa
sundular. Süttür o. Al sen git evine.
- Yok da… Aman Allahım Aman Allahım !
- Noldun be Cemil?
- Abi hemen konrtol etmeliyim.
- Neyi be Cemil?
- Abi iki tane de tuvalet kâğıdı aldıydım.
Bakayım da içinden ZIMPARA kâğıdı çıkmasın ansızın.

HEP MAĞDUR,
DAİMA MAĞDUR

PInar Barut
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu o dehşet
anlarını saniye saniye anlattı;
Siyah kuşak karateci muhabir kadın önce
Aydın Akkurt'a bir sağ kroşe geçirmiş, sonra
Tatar'a dil çıkarıp "hebelebelüüüü" diye bağırmaya başlamış.
Tatar ve Akkurt, "Sucuoğlu gelirse burayı
yakarım" diye sarayı birbirine katan cani muhabirin elindeki benzin bidonunu zar zor alabilmiş. Defter-kalem görünümlü ingiliz çakısını
çıkaran muhabir, "Surları başınıza yıkacağım"
diyerek Tatar'ı kovalarken, ayağının halıya
takılıp düşmesiyle yakalanabilmiş.
Ayyyy allahım bu nasıl canilik böyle.

KARA KAPLI DEFTER
Feriha Altıok
Ahir, küs-i rahil çalınmış olacak ki sol
tarafım, bir süredir taşlı tarlada giden topal
eşek gibi tökezleyip duruyor. Belli ki yaşamı, yanlış sollamadan soluğu kesilmiş
onun da.
Yine gün gibi ayan ki eli kulağında o
fermanla bir koşu koşacak ve bu sağ-ır
dünyayı yanlış sollayıp o meçhul alemi
boylayacak.
İşte o ateş çemberinden yıldırım hızıyle
meçhule yıldırım düşmeden önce, bu sağır dünyadaki hesabımı sağlamak istedim.
-hesapsızlığımı da denebilir O kara kaplı defterimde nelerim. ..nelerim
oldu tam olarak bilmem ama mal beyanıma
başlasam, hiçbir siyasi, resmi ve gayrı
resminin benimle boy ölçüşemeyeceği kesin.
Nelerim. ..nelerimi bir uççuğundan tutup
kaldırsam ,sayısız mazlum ah'ları kadar
gökleri tutar.
İyisi mi ben en çoklarımdan başlayayım :

Meselâ. ..meselâ çok ...çok yoksulluğum
oldu ve yoksulluğumdan, yoksunluğum
olmadı hiç.
Yalnızlığım oldu -güzel anılar yurdu olmayan.
"Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan
gayrı "
İşte tıpkı öyle şairin dediğinden oldu.
Acılarım. ..Bir deve yükü ilaçla dinmeyen
ağrılarım oldu.
Doğadaki bütün kuşlar; gökyüzündeki
yıldızlar -zenginlerin inadına en parlakları
da benim oldular.
Dermansız dertlerim, dertli başlarım...
Evet. ..evet her gün biraz daha eskiyen
yüzümle, yeni yeni başlarım oldu.
Her gece eskitip attığım kâbuslarım, eskise de hatırasına yanıp atamadığım zavallı
pabuçlarım oldu. "Gözleri Sen Kuş "o
unutulmaya bırakılan kitap, hatırama konmuştu da. ..

ŞEHİTLİKTE KAHVALTI
Nilgün Ecvet Orhon
Bir şehit çocuğu olarak, aklım ve yüreğim
dondu…
Şehitlikte sırıtarak kahvaltı yapacak ve
bunu da sosyal medyada paylaşacak kadar
küçülenler tarafından yönetilen bir ucube
yapıdayız…
Bu yapılanı hazmetmek nasıl mümkün
olacak bilemiyorum ve büyük bir utançla
tüm şehitlerden özür diliyorum…
Kanınızı döktüğünüz ve emanetiniz bu
toprağı bu beş para etmezlere bıraktığımız
için…
Nerde o en kahraman TMT’ciler?
Nerde o en kahraman Mücahitler?
Nerde o Şehit Aileleri ve Malül Gaziler
Derneği?
Bu saygısızlığa da mı ses çıkarmayacaksınız?
Fotoğrafı kaldırdı sayfadan ama geç

kaldı…
*
Çanakkale...
O korkunç savaşın bittiği günün yıldönümü...
Bu kadar çok şehitliği, şehidi bir arada
görmemiştim daha önce...
Dünyanın neredeyse her yerinden gençler
çocuklar yatıyor o topraklarda... Kimisi
mezarlı ama çoğu mezarsız...
Ve Anadolu insanı çocuklarını verdi o
toprağa...
Bu güne geleceklerini bilselerdi, yine
düğüne yollar gibi gönderirler miydi evlatlarını acaba ölüme?
Şehitler ölmez diyorlar ya... Gitmediyseniz gidin de görün orada, şehitler nasıl
ölürmüş...
Ve Türkiye… O günlerden bu güne nasıl
geldin ki?

Lila Hayri
Senin işgalciyle bir sorunun yoksa...
-ki her firsatta bunu söylüyorsunBenim seninle sorunum var BMBP!
Ve hep olacak...
Sizinle yollara asla.
Türkiye devleti ve halkıyla bir sorunları
yok eee niye kapısına vardın elçiliğin?
Çok da seviyorlarmış istedikleri büyüklükte bayrak dikebilirler dağlarımıza...
Kayyum da atayabilirler!
Falan filan...
Ya o zaman irade sıfırlanmasından müdahaleden söz etmeyin...
Vazgeçsenize siz eylem yapmayın...
Hatta hiç konuşmayın...
Özrünüz kabahatinizi fersah fersah...
Gitme ya sen de TC'ne!
Aha seni istemiyor...
Sen de onu isteme olsun bitsin.
Ama yürek yok...
Susun artık!
Her eyleminiz fiyasko...
Ilanı aşk garantöre...
Senin işgalciyle sorunun yoksa kiminle
var?
Benim adıma konuşmayın.
Yine ne şiş yandı ne kebap...
Bağlılık yemini tam gaz!

ŞEHİTLİKTE KAHVALTI

Ayhan Korel
Sizi tarih affetmeyecek.
İşte oy verdiğiniz basiretsizler.
Bu adanın içinde ister Türk ister Rum
olsun mutlaka bir eve ateş düşmüştür ve
o ateşle inleye inleye annelerimizi babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettik.
Bu neyin kafasıdır...
Yüzlerce şehitlerimizi 58'lerden 74'e
kadar bu basiretsizlerin onların yattıkları
yerde sabah kahvaltısını sırıtarak yapmaları
için mi verdik?
Ne Nilgün, ne Serkan, ne Mehtap ne de
ben şehitlerimize yapılan bu saygısızlığa
tahmül edemeyiz.
Yazıklar olsun size de size oy verenlere
de sizin gibi şehitlerin huzurunda saygı
duracak yerde sırıtarak kahvaltı yapmanız
da...
Hem de o kocaman içinde Türk, Kürt,
Rum, Ermeni, Yahudi, Laz, Çerkez, Azeri,
Arap, Süryani, Yezidilerin Anzaklara karşı
verdikleri destanın günü olan 18 Mart'ta.
Yuh sizin cibiliyetinize, yuh sizin vatanseverliğinize, yuh sizin insanlığınıza!
Not: Sayın atanmış kayyum efendi sayfasından bu sırıtan suratları kaldırmış.
Galdırmasaydın ne oldu ayıp ettiğini anladın. Ama bu foto da o anlar yaşandı.
Ama photoshopdur da deyecekseniz hiç
demeyin rezil olursunuz. Bir bir daha
iki... Üç etmez.
Sizi tarih affetmeyecek.
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UYUŞTURUCU ZANLISI
3 GÜN TUTUKLU
KALACAK

Kamalı Haber / Lefkoşa’da Lokmacı Sınır
Kapısından ülkeye giriş yapmak isterken
hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine
yanına gelen polisleri fark edip direnç
gösteren zanlı Çağrı Demirkıran, makul
güç kullanılarak tutuklanmasının
ardından üzerinde yapılan aramada
uyuşturucu madde bulunması üzerine
tutuklanarak mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
şahadet veren polis memuru Serkan
Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.
Sakallı 18 Mart 2022 tarihinde saat 21:45
raddelerinde Narkotik ve Kacakçılığı
Önleme Müdürlüğünde görevli polisler
Lokmacı kara kapısından KKTC’ne giriş
yapan Lefkoşa’da sakin zanlı Çağrı
Demirkıran’ın tavır ve hareketlerinden
şüphelenmeleri üzerine gerekli kontrolü
yapmak için yanına gittikleri esnada zanlı
polislere direnç gösterip sol elinde
tutmakta olduğu yaklaşık 2 gram
ağırlığındaki Hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri
yere attığını söyledi. Polis olayın
akabinde konu maddeler emare zapt
edilmiş olup zanlının makul kuvvet
kullanılarak etkisiz hale getirilip
tutuklandığını belirti. Polis memuru
Sakallı tutuklanmasının ardından gönüllü
ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve
tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak
alınan maddenin analiz için laboratuvara
gönderileceğini belirterek zanlının ilk
etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını
talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Jale Ergüden
zanlının soruşturma maksatlı 3 gün
poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

SAHİLDE BULUNAN
CESET İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Akdeniz - Koruçam köyleri arasındaki
sahil kenarında bulunan erkek cesedi
üzerinde dün yapılan otopside, ölüm
sebebinin tespiti için doku örnekleri
alındı. Polis, cesede ait henüz kimlik
tespitinin yapılmadığını belirtti. Olayla
ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT’TA
RESTORAN YANGINI

Güzelyurt’ta dün sabah saatlerinde
“Keyf-i Kebap” isimli restoranda yangın
çıktı. Elde edilen bilgilere göre
mangaldan çıkan bir kıvılcım kısa sürede
bacanın tamamen yanmasına neden oldu.
Restoran çalışanlarının müdahalesinin
yetersiz kalması nedeniyle itfaiye ekipleri
kısa sürede yangına müdahale etti.
Yangının nedeniyle restoran içerisindeki
çok sayıda eşya kullanılmaz hale gelirken
yaralanan olmaması teselli oldu.

ALEYHİNDE YAPTIRIM
KARARI BULUNAN BAZI
RUS OLİGARKLAR,
GÜNEY KIBRIS’TAKİ
ŞİRKETLERİNİ KAPATTI

Aleyhinde yaptırım kararı bulunan ve
Güney Kıbrıs’ta şirketleriyle hisseleri
bulunan bazı Rus oligarkların, bu
şirketlerini kapatarak ve yatırımlarını
alarak Güney Kıbrıs’tan ayrıldıkları
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, aralarında Mihail
Fridman, Petr Aven, Roman Abramoviç,
Süleyman Kerimov ve Andrei Kosogov
gibi isimlerin bulunduğu Rus oligarkların,
AB’nin kara listesinde bulunduklarını ve
tedbirlerini alarak Güney Kıbrıs ile olan
bağlantılarını kestiklerini yazdı.
Haberde, bu isimlerle hissedarlık veya
yönetim kurulu üyeliği düzeyinde ilişkisi
bulunan şirketlerin de, bu ilişkilere son
verdiği ifade edildi.

DEVLET PİYANGOSU
DEVRETTİ

28 MART ÇEKİLİŞİNİN ÇIKANA KADAR
YAPILACAĞI DUYURULDU
Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişinde
750 bin TL’lik büyük ikramiye
satılamayan biletler arasında bulunan
65573 numaralı bilete isabet ederek
devretti.
Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre,
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi
28 Mart’ta yapılacak. Büyük ikramiyenin 1
milyon 125 bin TL olarak belirlendiği
çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak bugün
satışa sunuldu. 28 Mart çekilişi ikramiye
çıkana kadar yapılacak.
Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi
olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm
çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere
ulaşabiliyor. Biletlerin resmi adresten
kontrol edilmeden atılmaması istendi.

GÜNLÜK
KUTLU ADALI ALERJİSİ

Elektrik kesintileri
devam edecek mi?
HK-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) günlerdir ülke
genelinde üretim yetersizliği
nedeniyle dönüşümlü olarak
elektrik kesintisi yapıyor. Kesintiler ülkenin dört bir yanından protesto ediliyor ancak
üretim yetersizliği nedeniyle
devam ediyor.
Elektrik kesintileri hem vatandaşları hem de işletmeleri
zora sokuyor. Akşam saatlerinde kesinti yapılması jeneratörü olmayan vatandaşları
elektriksizliğe mahkum bırakırken jeneratörü olanlar ise
akaryakıt fiyatları nedeniyle
kullanmak istemiyor. Elektriğe
sürekli ihtiyaç duyan işletmeler
ise saatlerce jeneratör çalıştırmak durumunda kalıyor.
Vatandaşlar durumu tiye
alıyor…
Yüzlerce vatandaş akşam saatlerinde dönüşümlü olarak yapılan elektrik kesintilerine isyan
ederken bazı vatandaşlar ise
“Eve geldim artık kesebilirsiniz” diyerek Kıb-Tek’i tiye alıyor.
Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar “Elektrik
zamlandı, zaten maaşı elektriğe
veriyoruz bir de eve gelince
elektrik kesiliyor. Bu duruma
biran önce çare üretin” diyerek
tepkilerini dile getiriyor.
Kesintiler devam edecek
mi?
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El-Sen)
Başkanı Kubilay Özkıraç, KıbTek’e yatırım yapılmaması durumunda elektrik kesintilerine
devam edileceğine dikkat çekti.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan da elektrikte tüketimin
çok yüksek olduğunu belirterek,
üretim yetersizliğinden kaynaklı kesintilerin devam edeceğini söyledi.
Elektrik kesintilerinin
nedeni ne?
Elektrik Kurumu Müdürü
Gürcan Erdoğan, “Teknecik’te
60 megavatlık termik santralın
birinin arıza nedeniyle devre
dışı kaldığını, Teknecik’teki
sekiz dizel jeneratörlerden birinin bakımda ikisinin de arızalı
ve tamirde olduğunu; ayrıca
AKSA santralindeki iki makinanın arızalı olduğunu” bildirdi.
Arızalardan dolayı ülke genelinde 70 megawattlık üretim
eksikliği oluştuğunu, havanın
kapalı ve bulutlu olmasından
dolayı güneş enerjisi panellerinden de istenilen verimin alınamadığını kaydeden Erdoğan,
“Bu nedenle arıza giderilinceye
kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
Tamir çalışmaları başlamıştır
gün boyu sürmesi bekleniyor”
dedi.
Yaz ayları kritik…
Öte yandan ülkemizde yaz
aylarında elektrik tüketimi kış
aylarına nazaran artış gösteriyor.
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan
konuya ilişkin “Önümüzdeki
yazı atlatabilmek için çareler
arıyoruz. Önümüzdeki günlerde
Bakan Sunat Atun’a ve Bakanlar Kurulu’na bir sunum
yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”
Resmi Gazete’de yayımlandı
Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın hazırlayıp Meclis’e sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”,
Resmi Gazete’de yayımlanarak,
halkın bilgisine sunuldu.
KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun
KKTC vatandaşlığı kazanmasını
düzenleyen yasa önerisiyle ilgili
görüş ve öneriler, 20 gün içinde
Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.
Değişiklik yasa önerisinde,
esas yasanın 5’inci maddesi
kaldırılarak, yerine yeni 5’inci
madde konulması öneriliyor.

Maddenin yeni hali, “Evlat edinme, evlatlığın yurttaşlığını etkilemez. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) yurttaşı
bir kişi tarafından evlat edinilen
küçük, KKTC vatandaşlığı kazanmış sayılır” şeklinde düzenlendi.
Öneri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC yurttaşı
bir kişi tarafından evlat edinilen
küçüğünün vasisinin, bu yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, en geç bir yıl içerisinde
daireye başvurması halinde, evlat edinilen küçük KKTC yurttaşlığı kazanmasını da mümkün
kılıyor.

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar çok yanlış kişilerle görüştü.
Kutlu Adalı cinayeti Peker tarafından gündeme getirildiğinde
Tatar “cinayet” diyememiş, “Adalı olayı” demişti… Seyhan Avşar
Silihtar’da yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Randevu saatinde Lefkoşa’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaydım. Beni Cumhurbaşkanı Tatar’ın basın danışmanı Aydın Akkurt karşıladı.
Röportaj öncesi benimle çay içen Akkurt soracağım soruların
içeriğine ilişkin kendisini bilgilendirmemi istedi. Bazı konu başlıklarını kendisine aktardım. Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci Kutlu
Adalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada da son durumu
Tatar’a sormak istediğimi belirtmem üzerine Akkurt aniden
gerilerek, ‘Bu konuyu soramazsınız. İzin vermem. Dünya cayır
cayır yanıyor, siz Kutlu Adalı’dan bahsediyorsunuz. Adalı’nın
Uğur Mumcu gibi olduğu söyleniyor. Hayır değildi” dedi. Soracağım
sorulara müdahale edemezsiniz diye yanıt verdim. Danışman
Akkurt, “Başbakan gelecek. Cumhurbaşkanı’mızın vakti yok. 5
dakika da tüm sorularınızı sorun’ dedi”… Nasıl bir Kutlu Adalı
nefretidir bu, nasıl bir alerjidir! Nasıl bir kindir! Kutlu Adalı
cinayeti için AİHM’de dava açıldığında baba Denktaş da “Böyle
basit bir olay için dava mı açılır?” demişti… Kutlu Adalı’nın
adını duyduğunda Aydın Akkurt’un Halk TV muhabirine öfkelenmesi
bu alerjiden olsa gerek… Silihtar’ın memurları aydın sevmez…
Ne Ayhan Hikmet’i, ne Muzaffer Gürkan’ı, ne de Kutlu Adalı’yı!..
Adalı cinayeti gündeme yeniden geldiğinde Serdar Denktaş şöyle
demişti: “Şunu anlasın Türkiye kamuoyu… Kıbrıs’ta o dönem
Türkiye tarafından direkt, ya da Türkiye eliyle bir şey yapıldığında
çok fazla sorgulanmazdı… Birçok olayın içeriğiyle ilgili Kıbrıs’ta
kimsenin bilgisi ve haberi yoktur”…
MANGAL
TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri, Meclis
Başkanı Zorlu Töre,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Başbakan Faiz Sucuoğlu
Boğaz Şehitliği’nde
görüştüler ve şehitleri
anmadan önce kahvaltı
yaptılar. Yer yerinden
oynadı. Ne var be ama? Çay
kahve içtiler, mangal
yakmadılar ya...
*
AVRUPA ADALETİ
Hollanda'da bir mahkeme,
insan kaçakçılığından 6
aydır tutuklu bulunan iki
Ukrayna vatandaşını,
'ülkelerinde Ruslara karşı
savaşmak istedikleri'
gerekçesiyle serbest bıraktı.
Avrupa adaleti diye buna
derler. Katilleri de salıverin!
*
ALLAH AKIL VERSİN
Putin’in "akıl sağlığının
bozuk" olduğunu iddia
etmeye başladılar şimdi de.
Allah akıl versin artık
batının azgın
emperyalistlerine...
*
TEPTİĞİNİ GÖRMEDİK
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, elektrik
kesintilerine tepki
göstererek, "Toplumun bu
kadar oynadığınız sinir
uçları an gelir elektrikten
beter teper bilesiniz!” dedi.
Vallahi şimdiye kadar
teptiğini görmedik...
*
KIYAK
Belediyesi birleşen
başkanlara "emekli olana
kadar" başkan maaşı
verilecek. Kıyak diye buna
derler...

“Tırnak”...
"Çok hızlı bir şekilde reformları ardı
ardına geçirerek ülkeye yeni bir yol
haritası belirlemek!
Bu konuda ilk adım belli ki
belediyeler reformu olacaktır…
İçişleri Bakanlığı yeni yasayı birkaç
gün içinde Meclise gönderecek ve
süreç de başlayacaktır!
Yasada 6 belediye ile 7 bucak
kayıtlara geçmiş ve meclise
geldikten sonra da ya 26
Haziran’da ya da muhalefetin de
onay vereceği ileri bir tarihte yerel
seçimler yapılacaktır…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Maliye Bakanı kamu çalışanlarının
maaşlarını ödemekte zorlanıyor…
Sosyal sigorta emeklilerinin
maaşları ancak bankalardan borç
alınarak ödenebiliyor… Elektrik
Kurumu ‘akaryakıt’ ve ‘malzeme
eksikliği’ yüzünden her gün birer
saatlik kesintiye gidiyor…
Sağlık bakanı hastalara her türlü
ilacın verilemeyeceğini belirterek
“herkes kendi başının çaresine
baksın” diyor... Kısaca
sorunlar gittikçe artıyor…
Bunları günlük yaşantımızda
görebiliyoruz… Peki bu
sorunlar ne zaman ve nasıl
çözülecek?.."
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
Tufan Erhürman
Bütün varlığını KKTC’yi
savunmaya adadı…
Yatıyor KKTC anayasası,
kalkıyor KKTC
anayasası… Geçici 10.
Madde o anayasada
değil mi?.. Yasaya göre
“polis askere, asker
başbakanlığa, dolayısıyla
polis bana bağlıdır” diyerek
toplumun aklıyla dalga geçen
kendisi değil mi?.. CTP hükümeti Vicdani Ret
Yasasını yapmadığı için vicdani retçiler hapse
gireceğinde de, “GKK’ya sormamız lazım” demişti
Tufan Erhürman… Şimdi de takılı plak gibi “Anayasa’yı
ihlal etmenize müsaade etmeyiz” diyor…
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Gavur imam
Oz Karahan

“KIBRISLI TÜRK” FEDERALİSTLER NE
YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

MEMLEKET BİR ALEM!

Bu Memleket Bizim Platformu sözde
Türkiye elçiliği önünde “vali”den randevu
dileniyor ve diyor ki:
-“Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletiyle
hiçbir sorunuz yoktur”.
Ve Türkiye’ye giriş yapamadıkları için
kahrolan Kıbrıslılar adına sesleniyor:
-“Bu durum ‘iki ülke’ arasındaki ‘dostluğu’ zedelemektedir”.
***
Niyazi Kızılyürek Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonunda Türk yetkililere
günah çıkarıyor ve diyor ki:
-“Açıkça Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üyeliğini destekleyen biriyim”.
Daha sonra Türk yetkililere “federal
Kıbrıs”ın bir Türk tezi olduğunu “hatırlattıktan” sonra Türkiye’ye girişlerine izin
verilmeyen Kıbrıslılar konusuna değiniyor:
-“Onlar bırakın Türkiye için milli bir
tehdit olmayı, tam tersine Türkiye’nin
Kıbrıs’ta da Avrupa’da da ileri adımlar
atmasını destekleyen Kıbrıslı Türklerdir”.
***
Bu Memleket Bizim Platformu’nu oluşturan ve Niyazi Kızılyürek’i de destekleyen
partilerin de bulunduğu bir grup açıklama
yapıyor.
-“Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını anayasayı uygulamaya davet ediyoruz” diye

Sosyal Medya
Salih Olgun Mehmet

Propagandanıza halkların çocuklarını
meze yapıyor, yeyip içip eğlenmeye devam
ediyorsunuz!
Sömürge Valisi ve yerli işbirlikçileri
gerici faşistlerin gerçek yüzü budur!
***
Sömürgecinin sömürge yasalarını meşru
ve nüfusunu, göçmen işçi emekçilerle
ayni sepete koyup "Kıbrıslı Türk Halkı"
kabul et, sonra da KC'de de hakları olduğunu ileri sürerek istekte bulun!
Sömürgecinin hedeflediği, amaca yönelik
psikolojik savaşın (*) aracı olan
ikiyüzlü küçük burjuva reformist siyasetler ve partilerden beklenen tam da budur!
(*)TC Sömürge Yönetimi ve işgalden
sözetmeyenler , yoksayanlar ülkemizin
kuzeyindeki perdeyi "Kıbrıs’ın kuzeyinin
uluslararası hukukta tanınmaması sebe-

başlayan açıklamada 1960 anayasasından
alakasız maddeler sıralanıyor ve karma
evlilik çocuklarının çeşitli sebeplerden
dolayı vatandaşlık alamamış çok küçük
bir kısmı için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “racon” kesiliyor.
***
Bu okuduklarınız Türkçe konuşan Kıbrıslı federalistlerin sadece bu hafta içinde
ardı ardına yaptıkları faaliyetler.
Baş döndürücü değil mi?
Kıbrıs’ı işgal eden Türkiye devleti “dost
ve kardeş” diye tarif ediliyor ve “Kıbrıs
ile Avrupa”da ilerlemesi temenni ediliyor.
Türkiye imzaladığı “Garanti Anlaşması”
gereğince koruması gereken 1960 yılında
kurulan üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
toprak bütünlüğü yerle bir ederken anayasal
düzenine “Türk tezi” federal Kıbrıs istettiği
insanlarımızla tecavüz ettiriyor.
Ne Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ne de onun
anayasal düzenini sayan bu güruh bir de
utanmadan çıkıp Kıbrıs devletini altın
tepside hediye ettikleri Rumca konuşan
Kıbrıslılardan kendi reddettikleri 1960
anayasasına uyarak pasaport dağıtmasını
istiyor.
Yüzsüzlük, hadsizlik, hainlik, omurgasızlık...
Dilediğinizi söyleyebilirsiniz.

Ben hepsini söylüyorum.
Hatırlarsanız yakın zamanda Ersin Tatar
da “Kıbrıs Cumhuriyet kimliği 1960 anayasasından dolayı hakkım” dediği zaman
Rumca konuşan Kıbrıslı liderliği “1960
anayasal düzenini yeniden tesis etmek istiyorsanız buyurun” teklifi Türkçe konuşan
Kıbrıslılar tarafından reddedilmişti.
Hatta bu öneriyi Tatar’dan önce resmi
olarak reddeden CTP açıklamasında “1960
anayasası üniter Kıbrıs demektir ve böyle
bir şey asla kabul edilemez” demişti.
Bugün “Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını” 1960 anayasasına uymaya çağıran
partilerin arasında CTP de bulunmakta.
Biliyorum, artık sözün bittiği noktayı
geçeli çok oldu...
Bütün bu komedi devam ederken tek
teselli ise bu sesi çok çıkan sözde “federalist” güruhun artık gidecek bir kapı bulamaması.
Bu ucube fikirleri ne Türkiye ve Türk
halkı tarafından, ne Kıbrıs ve Rumca konuşan Kıbrıslılar tarafından duyuluyor.
Duyulmuyor ama bu ucube söylemlerle
akılları karmakarış olan Türkçe konuşan
Kıbrıslılar yok olmaya devam ediyor.
Herşey bize bu toplumun yok olmaması
için tek çözümün “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
dönüş” olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor.

ŞEHİTLİKTE KAHVALTI,
ANASTASİADİS'TEN PASAPORT
biyle, 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." diye tanımlamaktadırlar.
***
TATAR işbirlikçibaşı görevinde
Talat,Eroğlu ve Akıncı'yı aşarak Denktaş'ın
başarısına yaklaşıyor!
2000'e kadar önümüze sürülen işbirlikçibaşı Denktaş'tan sonra Tatar, sömürüye
ve sömürgeci işgale karşı gelişen halk
muhalefetini sosyal demokrat, reformist
siyasetler eliyle başarılı bir şekilde düzeniçi
muhalefete dönüştürmeyi başarıyor!
Önümüze sürülen işbirlikçileri ana hedef
görüp, gösterenlerin oluşturmaya çalıştıkları bu vb. gündemlerle yanılıp, aldanmayalım ve dikkatimizi dağıtmayalım.

Sömürgeci işgale, sömürüye karşı devrimci muhalefetin birleşik mücadelesinin
örgütlenmesi en acil görevlerden biridir!
***
Sömürgeci işgalci TC devletine karşı
söz ettirmeyenler!
Grassocular!
Sömürgecibaşı RTE'nin eleştirilmesine
karşı çıkan işbirlikçibaşı Tatar vd gerici
faşist işbirlikçiler, paramiliterler sömürgeci
devlete ve yönetenlere sadakat gösteriyorlar!
Peki 2019'da KTOEÖS başkanının konuşmasına tepki gösteren CTP genel başkanı Erhürman kime sadakat gösteriyordu?
Tatar'ın konuşmacıya müdahalesine tepki
gösteren CTP milletvekilleri kendi parti
başkanlarının yaptığını görmezden gelmişlerdi!

Evet memleket bir alem, herkes işine
nasıl geliyorsa onun peşinde.
Ağzında işgal sözünü devamlı sakız
eden, mücadeleden, ekmek kavgasından
bahseden, rejimin geriletilmesini isteyen
ama kitaplarda ne okuduysa, nutuk çeker
gibi onları bir bir sıralayan sevgili bir dostumuza sorduk.
''Mücadele etmek istiyorsanız, rejimi geriletmek istiyorsanız, Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarınızı isteyip ,o cumhuriyetin
etrafında birleşin, mücadele böyle edilir
ve rejim böyle geriletilir'' deyince, cevabı
şu oldu:
-''Kıbrıs Cumhuriyetine dönmek için bizim önümüze kırmızı halımı serdiler''
Bizim memleketin halleri böyle, işgal
var, mücadele gerek diyende, işgali zikretmekten korkan CTP, TDP, BY siyasi parti
gençlik kolları da hepsi de bir alem!
KC dönmemiz için önümüze kırmızı halılar mı serdiler diyen dostumuza önce
şunu sorayım, bundan bir kaç ay önce
Anastasiadis'in ''Gelin KC dönün, sonrada
KC üzerinden federasyonu ve toprak konusunu konuşalım'' dediğini, unuttu herhalde!
İşgal var diyen hangi siyasi parti, örgüt
veya sendika bu davete icap edip Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin kapısını çaldı?
Cevabını ben vereyim, ''Hiçbiri''...
Şimdiye kadar içlerinde işgalden de bahseden siyasi parti sendika veya örgütlerden
hangis Kıbrıs Cumhuriyetine dönmeyi isteyip öyle siyaset geliştirdi?
Yine cevabını ben vereyim, ''Kesinlikle
hiçbiri'...'
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklere AB
kimlik ve pasaport vermek için o günlerde
ayaklarımıza kırmızı halılar mı döşemişlerdi
yoksa halk deyimiyle yeşil g....tlü mum la
mı davet yapmıştı?
Peki davetsiz, kırmızı halısız niye herkes
bu haklardan yaranlanmak istemişti, ben
de onu sorayım!
Herkes günlerce uğraştı, gitti geldi neden
hakkıydı ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası,
AB muktesebatı, uluslararası hukuk bunu
emrediyordu da ondan.
Kırmızı halısız, davetsiz gidip AB kimlik
ve pasaportlarını aldık ama diğer haklarımıza
sahip çıkmak için kırmızı halı serilmesini,
yahut yeşil g....tlü mum yakılmasını beklemek sizce ne kadar doğrudur sevgili dostlar, üstelik dünya kamuoyu önünde Anastasiadisin davet yapmasına rağmen, burun
kıvıran siyasi partiler ,örgütler, sendikalar
varken!
Sendikalar dün isteklerini sunmak için
Sucuoğluna gitmişler, ordan ayrıldıktan
sonrada Anastasiadis'in sarayının önüne
gidip KC dönmek istiyoruz deseydiler,
dünya kamuoyunun gözü aniden Kıbrıs'a
dönecekti, yer yerinden oynayacaktı.
Ama olurmu öyle şey ,ganimet topraklara
tapu dağıtacağız, KC haklarımızdan da beğendiğimizi seçip seçip alacağız, ekmek
bütün köpek tok misali!
Buna son örnek de CTP ,TDP, BY gençlik
kollarının bildirisi, Anastasiadisin davetini
görmemezlikten, duymamazlıktan gelenler,
konuşmamak için köşe bucak kaçanlar,başta
CTP olmak üzere ''Kıbrıs Cumhuriyetine
dönüş Kıbrıslı Türklerin zararınadır '' diyenlerin haline bakın, KC anayasası şimdi
akıllarına geldi , AB kimlik ve pasaportu
istiyorlar,hem kimlik hem pasaport, üstüne
de ganimet topraklar, silah zoruyla yerlerinden kovulanların yerine insan haklarına
aykırı olarak taşınanlara KC vatandaşlığı!
Ne mantık ama ,hem ayrı bölge hem iki
halk, hem ganimet topraklar, hem vatandaşlık, elbette bunun karşılığında da açıklama yapan siyasi partilere OY!
İşte bizim memleketin son halleri böyle,
her işgal var diyenle ,her solcuyum diyene
inana inana geldiğimiz son halimiz bu!
Bundan böyle bende ,Berlinden bizim
Mustafa Billurun, ve Lila Hayrinin sözlerini
kullanacağım ''MUSTAHAKIMIZDIR''
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SUSURLUK’TAN BALABAYIS’A
Halil Falyalı Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi’nde “canavarlar zamanı”nda öldürüldü.
Gramsci’nin “Eski dünya ölüyor, yeni dünya
doğmak için mücadele ediyor: Şimdi canavarlar
zamanı” dediği yerde…
Falyalı cinayetini Falyalı’yı merkeze alarak
anlayamazsınız. Falyalı vesileydi çünkü.
NATO konsepti olarak 1970’lerde devrimcilere
karşı oluşturulan Komando Kampları’nda yetişen kadroların 1980’lerde Ülkücü mafyaya,
1990’larda Susurluk’a dönüştüğü yarım asırlık tarihte bir
“vesile” idi sadece. 12 Eylül
darbesinin habercisi “24 Ocak
Kararları”ndan sonra yaşanan
banker
skandallarından
1990’larda Kıbrıs’ta First Merchant Bank gibi “off shore”lara
uzanan Türkiye kapitalizminin
dişlileri arasında öğüttüğü bir “vesile”…
Halil Falyalı cinayeti Türkiye medyasında
o kadar çok konuşuldu, o kadar çok yazıldı
ki! Varsayımlar, dedikodular ve sömürgeci
fantezilerle Kıbrıs’a bakarak abartılı yorumlar
yapan gazeteciler dışında –az da olsa!- nitelikli
yazılar yazan ve yorumlar yapan kalemler tanıdık bu süreçte.
Bahadır Özgür’ün Birgün’de 13 Şubat
2022’de yayınlanan “Şayan-ı şükrandır ki
Falyalı engellendi!” yazısı da somut durumun
somut tahlilini ortaya koyan ciddi bir yazıydı.
Özgür’ün yazısında bir detay dikkat çekiciydi.
Şöyle diyor:
“KKTC Ticaret Odası’nın 2013’teki bir raporunda, Güney kesimi ile kıyaslanarak ekonominin gücü ölçülmüş, bir strateji planı çizilmişti. Ekonominin motoru ilk sıradaki otelkumarhane sektörüydü. Uluslararası statü sorunlarının çözülmesiyle beraber sektörün milyarlarca doları bulabilecek potansiyeline vurgu
yapılıyordu. KKTC aynı zamanda off shore
cenneti haline de gelmiş, Malta ile yarışıyordu.
Susurluk zamanında Vatikan’ın kara parasının
aklanması için Mehmet Ağar’ın şoförü ile
Suudi Arabistan’ın istihbarattan sorumlu prensinin ortaklığında bankanın kurulduğu bir
yerden söz ediyoruz.
KKTC’ye yoğun biçimde illegal ticaretle
akan paradaki hâkimiyet savaşı, illegal güçlerle
sınırlı görünmüyor. Ada’nın mevcut ve potansiyel ekonomisinin yönünün siyaset ve
uluslararası gelişmelerle yakından ilgili olduğu
aşikâr. Ancak siyaseti ve statüyü belirleyecek
olan da ekonomide kimin hâkim olacağına,
nasıl bir denge kurulacağına bağlı. Nitekim
son yıllarda Ada’ya akın edenler sadece illegal
ticaretin aktörleri değildi. Halihazırda Ada’da
faaliyet gösteren onlarca Türkiyeli turizmcinin
yanına pek çok inşaatçı, turizmci, otelci de
çoğu krediyle yapılmış milyonlarca dolarlık
yatırım kaydırdı.
Mesela; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yakın ilişkisi bulunan, MHP ve AKP’den
Malatya milletvekili adayı olmuş Alanyalı
turizmci Kolitaş Grubu’nun sahibi Kemal
Atlı, KKTC’ye taşınarak “Alanya modeli”
turizm bölgesi ilan edilen Bafa’da 50 milyon
dolarlık otel yatırımı yapıyor. Aynı bölgede
Akfen ve Akol’un da arazileri bulunuyor.
Zafer İnşaat 80 milyon dolarlık yeni yatırımıyla
toplam yatırımını 250 milyon dolara çıkarıyor.”
***
“Bafa” diye yazdığı masum yazım yanlışı
bizi Bafra’ya çıkarıyor. Annan Planı’ndan
sonra CTP’nin başlattığı beton istilasının kurbanlarından olan Bafra…
Işıkçılar tarikatının yayın organı olan Türkiye
gazetesinde, gayet dikkat çekici bir haberle
karşılaştım araştırırken. Metin Sezer imzalı
19 Eylül 2006 tarihli haberin başlığı “TÜRKİYE’NİN ANTALYA’SI NE İSE KUZEY
KIBRIS’IN BAFRA’SI DA O”…
Ne diyor Bahadır Özgür?
-“Mesela; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yakın ilişkisi bulunan, MHP ve AKP’den
Malatya milletvekili adayı olmuş Alanyalı
turizmci Kolitaş Grubu’nun sahibi Kemal
Atlı, KKTC’ye taşınarak “Alanya modeli”
turizm bölgesi ilan edilen Bafa’da 50 milyon
dolarlık otel yatırımı yapıyor”…

Dönelim biz 19 Eylül 2006 tarihli habere…
Haberin spotu aynen şöyle:
“KKTC, off-shore bankacılığını zapturapt
altına aldı. Kuzey Kıbrıs artık kara para
aklayan bir ülke olarak değil, turizm ve ticaret
merkezi olarak anılıyor. Bafra bölgesinde inşa
edilen otellerle yatak kapasitesini 14 bine çıkarıyor. KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanı
Derviş Kemal Deniz, KKTC tam bir cazibe
merkezi oldu. Türk şirketleri bu fırsatı kaçırmasın dedi”…
***
Kıbrıs’ta bir “evet” ve bir “hayır” çıkarmak
için, yoğun AB-ABD propagandasıyla toplumların üzerine boca edilen Annan Planı,
1999’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
Kofi Annan’ın “Küreselleşme çağında ulusal
egemenlik ortadan kalkmıştır. İnsani gerekçelerle başka devletlere askeri müdahalede
bulunmak meşrudur” diyerek ilan ettiği Annan
Doktrini’nin doğal sonucuydu.
Yugoslavya’nın parçalanmasının, Afganistan
savaşının, Irak’ın bombalanmasının, Suriye’ye
karşı kurulan emperyalist koalisyonun, Libya’ya hücum edilmesinin ve Yemen’in Suudilerin insafına terk edilmesinin kılıfı olmuştu
Annan Doktrini.
Annan Doktrini yeni sömürgeciliğin “insani
müdahale” retoriğiydi…
Kıbrıslı her konuyla olduğu gibi Annan
Planı ile de hesaplaşamadığı için, Annan Planı’nın Kıbrıs’ın parçalanmasında oynadığı
rol ve uluslararası konjonktürdeki yeri hiçbir
zaman sağlıklı bir şekilde değerlendirilemedi.
21 Ağustos 2018’de “Annan Planı ‘3. Harekât’tır!” başlıklı yazımda şöyle diyordum:
“Annan Planı 1974’teki darbe ve istiladan
sonra Kıbrıs tarihinin gördüğü en büyük
Hollywood prodüksiyonuydu. Bir tek içinde
Marilyn Monroe yoktu. Marilyn’siz filmin
de tadı çıkmazdı...
ABD Annan Planı sırasında 40 Türk ve 41
Rum Kıbrıslı örgüte 506.296 Dolar harcadığını
açıkladı...
Bir Rambo filminin bütçesinden az...
Yer Vietnam değil Kıbrıs’tı...
Vietkonglar gibi yerin altına tüneller değil,
yerin üstündeki ganimet toprağına villalar
inşa etti “evet”çiler!
Annan Planı’nın engellenemez sonucuydu
bu”…
***
Annan Planı 3. Harekât etkisi yarattı:
Bir taraf “evet” diğer taraf “hayır” desin
diye yapılan planın sonucunda, “Biz evet
dedik onlar hayır” sözü federalistlerin taksim
narası oldu!
Annan Planı ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgalciliği unutuldu, kendi yurdunda mülteci
olmuş; evleri, toprakları ve malları yağmalanmış Rumlar suçlu çıkarıldı. Tam bir yavuz
hırsız ev sahibini bastırır vaziyeti!
Annan Planı’nın yarattığı mülkiyet rejimi
Rum arazilerinin üzerinde bir müteahhit istilasına neden oldu.
Kıbrıs Türk Federe Devleti anayasasına
göre mülkiyet hakkı kutsaldı. Rumlardan
kalan hiçbir taşınmaz mala koçan verilemezdi,
sadece tasarruf belgesi verilirdi. Alınıp, satı-

lamazdı. Bunu değiştirmek için önce KKTC
anayasasında bunu değiştiler, sonra CTP’ye
İTEM yasasını yaptırdılar. İTEM’in yarattığı
mülkiyet rejimi Annan Planı’nın dayattığı
yeni rejimle taçlandı.
Önce İngiliz sömürgecilerinin, sonra Türk
Liderliğinin, ardından 1971’de NATO’nun
dayattığı “iki bölgelilik” tezi için maddi koşulların oluşması gerekiyordu. Rum mültecilerin geriye dönecek toprakları kalmazsa, “geriye dönüş” sorunu, TEK BÖLGELİ-ÜNİTER
KIBRIS sorunu çözülmüş olur.
Ganimet basit bir ekonomi politik meselesi
değildir. Üniter Kıbrıs fikrinin imha edilmesidir.
KTFD’den KKTC’ye, İTEM’den Annan Planı’na yaşanan dönüşüm ve süreklilik evrensel
bir insan hakkı olan mültecilerin eve dönüş
hakkının imha edilmesidir.
Annan Doktrini Yugoslavya, Afganistan,
Irak, Suriye, Libya ve Yemen’e bomba olup
yağdı. Kıbrıs’ta ise tek bir kurşun atmadan
Rumca konuşan Kıbrıslıların adanın kuzeyindeki evlerine dönecekleri koşulları imha
harekâtı başlattı.
Bugün içine girilemeyen ekolojik felaket
ve beton tımarhanesi olan Girne, Annan Planı’nın doğal sonucudur. Girne bu sayede
bugün, Özel Harp Dairesi’nin ve onun farklı
suretlere bürünmüş mafya ilişkilerinin merkezi
konumundadır; Balabayıs olmuş bozkurt yuvası!
MHP kongrelerinde “Susurluk ovası bozkurt
yuvası” diye slogan atılırdı Susurluk kazasından
sonraki dönemde! Falyalı cinayeti de Susurluk’tan Balabayıs’a yaşanan dönüşümün gün
yüzüne çıkmasıdır…
“Annan Planı’na evet diyerek Türkiye’nin
önünü açtık” diye övünen CTP liderliği de
Balabayıs’ın Susurluklaşma ve Bafra’nın Antalyalaşma sürecinin mimarı olarak çıkıyor
karşımıza!
***
Işıkçılar tarikatının yayın organı Türkiye
gazetesinde 19 Eylül 2006’da “Türkiye’nin
Antalya’sı ne ise Kuzey Kıbrıs’ın Bafra’sı da
o” başlığıyla yayınlanan haber aynen şöyle:
“Türkiye’nin 1980’li yıllarda başlattığı
turizm yatırım seferberliğinin bir benzerini
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşıyor.
2004’te başlatılan bu seferberlikle birlikte
start alan 12 proje tamamlandığında KKTC'nin
turizm yatırımları toplamı 1.2 milyar dolara
ulaşmış olacak ve sahip olduğu yatak kapasitesi
14 bini bulacak. Türkiye’nin Antalya’sı ne
ise KKTC’nin Bafra’sı da o olacağının işaretlerini veriyor. Bölgede onlarca beş yıldızlı
otel yapılıyor çünkü.
KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş
Kemal Deniz, bu konuda iddialı olduklarını
söyledi.
KKTC’de 2004 yılında 50 milyon dolarlık
bir turizm yatırımı gerçekleştirildi. 2005’te
ise bu rakam 75 milyon dolardı, 2006’da ise
100 milyon dolar. Bin 400 yatak kapasitesine
sahip olan ve 60 milyon dolara tamamlanması
beklenen Kaya Turistik Tesisleri, hemen hemen
bitmiş durumda.
Kaya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cihangir Coşkun Kubilay, Tesisi kasım ayında
işletmeye açacağız dedi. Yine Bafra’da Göçtur
tarafından yapılan tesislerin inşası devam

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ediyor ve o da bin 100 yatak kapasiteli.
Annan Planı ve Referandum’un ardından
yatırım atağına geçen Kuzey Kıbrıs’ta gerçek
bir turizm patlaması yaşanıyor.
Kaya ve Göçtur’la birlikte 12 firmanın yatırım izni aldığı biliniyor. Rixos, Polat, Kütahya
Porselen başta olmak üzere 12 firma ise müracaata bulunup yeni yatırım bölgesinin açılması için sırada bekliyorlar. Derviş Kemal
Deniz, kısa süre içinde 4 bölgenin daha açılacağını ve turizm yatırımcılarına tahsis edileceğini bildirdi. Kıbrıs’ın çok eski bir ada
olması nedeniyle tarih ve kültür zenginliği
bakımından emsalsiz olduğunun altını çizen
Deniz, KKTC’nin bu konuda çok avantajlı
bir konumda olduğunu belirterek, bu eserlerin
yüzde 90’ı KKTC toprakları üzerinde bulunuyor. Güneyde ise sadece yüzde 10’u var bu
eserlerin dedi.
Yatırım yapan şirketler: Kaya Grubu, Merit
Grubu, Akfen İnşaat, Alarko Holding, Port
Barbaros, Limak, Kotitaş, Yayöz, Bumerang,
Pine Bay, TC Dışişleri Bakanlığı, Ada.
Sırada bekleyen şirketler: Rixos, Gloria
Özaltın, IC Hotel Antbel, Club Alibey, Akfen,
Göçay Kıbrıs, Kütahya Porselen, Tez Tour,
Kolin İnşaat, Pegasos Hotel, Polat, Yazıcı.
Şirketlere davet Derviş Kemal Deniz,
KKTC’deki yatırım potansiyelinin sadece turizmle sınırlı olmadığına işaret edip uluslararası
yatırım ve ticaret yapan şirketler için de cazibe
merkezi olduğunu söyledi. Bugün birçok uluslararası faaliyet gösteren şirketin vergi oranı
en düşük ülke neresi ise oraya gittiğine ve
şirket merkezini orası gösterdiğine dikkat
çeken Deniz, “Bu şirketlere KKTC’ye çekmek
için yeni kanunlar çıkardık. Merkezini
KKTC’de gösteren uluslararası şirketlerden
alacağımız vergi oranlarını yüzde 2.5 olarak
tespit ettik” dedi.
Uluslararası faaliyet gösteren Türk firmalarını
KKTC’ye davet eden Deniz; şöyle konuştu:
“Uluslararası ticaret ve yatırım yapan Türk
şirketleri şayet şirket merkezlerini KKTC’de
gösterecek olurlarsa hem bu yüzde 2.5 vergiden
istifade edecekler hem de onların KKTC’deki
Türk bankalarında toplanan mevduatını Türkiye
kullanma imkanına sahip olacaktır. Böylece
bir taşla iki kuş vurma fırsatı doğacak”…
Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasında
düşük verginin çok önemli bir rolü olduğunu
belirten Deniz, “Bu avantaj şimdi bizim
elimize geçti. Çünkü, Güney’de vergi yüzde
10. Dolayısıyla hem yabancı şirketler, hem
de Türk şirketleri için KKTC vazgeçilmez
bir pozisyona geldi” dedi.
***
2003’te Derviş Eroğlu Hükümeti’nin ilan
ettiği “Bafra Turizm Bölgesi”ni hayata geçirmek 2004 sonrasındaki CTP hükümetlerine
kaldı. Bafra 13 parsele ayrılarak Türkiyeli
şirketlere tahsis edildi. Yerleşimci sömürgeciliği
diye tanımladığımız durum tam da budur:
İşgal edilmiş toprakları parselleyip imara açmak.
Betonun iki fonksiyonu var Kıbrıs’ın kuzeyinde:
-Yerleşimci sömürgeciliği olarak hem Rumların dönecekleri toprakları yok etmek hem
de taşıma yerleşik nüfusa konut sağlamak.
-Kara parayı aklamak!
Böylece kara para yoluyla yerleşimci sömürgeciliğin konut ihtiyacı da finanse ediliyor.
Dünya kapitalizminin kronik sorunudur konut balonu. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise onbinlerce
boş konut olmasına rağmen hiç patlamaz
konut balonu: “Neden iflas etmiyor bu inşaat
şirketleri?” sorusunun cevabı paranın renginde
gizli!
Falyalı mahkeme salonunda 400 Milyon
Dolarlık mal varlığım var diyerek övünüp
kendini hedef haline getirirken; Kolitaş Grubu’nun Bafra’da 50 milyon ve Zafer İnşaat’ın
250 milyon dolar yatırım yaptığını bildiriyor
Bahadır Özgür.
Halil Falyalı’yı Kıbrıs’ın kralı olarak lanse
ederken gerçek krallıkların üzerine bir perde
çektiler! Perde aralığından bakın belki Toroslar
gözükür…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

DEVLETİN
ZİRVESİ YOKTUR
ZIRVASI ÇOKTUR
KISACA...
TAŞ!
Tatar ve danışmanı Aydın Akkurt
tarafından Halk TV muhabiri Seyhan
Avşar Silihtar’dan kovuldu… Bu
haber üstüne açıklama yapan
Silihtar, “O bizi tehdit etti” dedi… Ne
kadar da benziyorlar Denktaş’a!
“Kendi kendilerine bomba
koydular”dan “O bizi tehdit etti”ye
geldik… Halk TV’de sunucu Tatar’ı
eleştirirken “Denktaş olsa böyle
olmazdı” dedi. Denktaş onların
başbuğudur…

Bizim Mandra
Burası bizim mandra... Burada
icabında bir bilim insanı,
ülkesindeki yönetimi eleştirdi
diye konuk olarak konuştuğu
kürsüden buranın kayyum
cumhurbaşkanı tarafından
kovulur! Burada, mandraya
görevli olarak gelmiş bir kadın
gazeteci, zülfüyare dokunan bir
soru sordu diye, aynı kayyum
cumhurbaşkanı tarafından
Silihtar Sarayı’ndan kovulur!
Burada barış ve çözüm isteyen
aydın yurtseverler “Rumcu”
diye damgalanarak “Gidin
güneyde yaşayın” denilerek
KKTC’den kovulur! Sokaktaki
adam “Bütün bunlar mandranın
şanındandır” diyerek kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
DİPNOT: Uluslararası Af
Örgütü, Osman Kavala ve
Mücella Yapıcı için müebbet
istenen Gezi davasının 21
Mart'taki duruşmasından önce
beraat ve derhal tahliye
çağrısı yaptı.

“Batılı emperyalistler, Ukrayna üzerinden
Suriye’de işledikleri suçları aklamaya çalışıyorlar”
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya
dışişleri bakanları Suriye savaşının 11. yılı
dolayısıyla ortak açıklama yaptılar. Batılı
emperyalistlerin, Rusya’nın Ukrayna işgali
üzerinden kendilerinin Suriye ve Ortadoğu’da
işledikleri suçları aklamaya çalıştıkları bu
açıklama, insana ‘Dünya Batılı emperyalistlere güzel’ dedirtiyor!
Açıklamada “Yıldönümünün Rusya’nın
Ukrayna’ya yönelik uluslararası hukukun
ağır ihlalini oluşturan saldırganlığına rastlaması, Rusya’nın gaddar davranışının altını
çiziyor” denilerek Açıklamanın devamında
da “11 yıllık ölüm ve ızdıraptan sonra artık
rejim ve aralarında Rusya ve İran’ın bulunduğu destekçilerinin Suriye halkına acımasız
saldırılarını durdurma zamanı çoktan geldi”
denilerek Suriye rejimi ve destekçileri (Rusya
ve İran) savaşın ve Suriye halkının yaşadığı
yıkımın asıl sorumluları olarak gösteriliyor.
Suriye ve Ortadoğu’daki gerçekler karartılmaya çalışılıyor. Batılı emperyalistler, Ukrayna’daki işgale tepki duyan kitlelere “Bakın,
Suriye ve Ortadoğu’daki savaşın da sorumlusu
Rusya” diyerek bu işgali kendilerini aklamanın fırsatına çevirmeye çalışıyorlar.
Oysa Suriye’de başka bir durum var.
Rusya, 2011’de başlayan Suriye savaşına
2015’te Suriye yönetiminin çağrısıyla müdahil
oluyor.
ABD’nin başını çektiği Batılı emperyalistler; Erdoğan yönetimi, Arabistan ve Katar’la birlikte Suriye yönetimini devirmek
için 80’den fazla ülkeden gelen on binlerce
cihatçı militanı silahlandırıyor. Ama Suriye’deki yıkımın sorumlusu, bu güçlere karşı
rejimi destekleyen Rusya ve İran oluyor!
Ukrayna’da “ulusal egemenliğe saygı”
gerekçesine sarılan Batılı emperyalistler,

VİRGÜL

NE PARANI NE MEMURUNU!

“Çok kötü yönetiliyoruz” dedi Şener Elcil… Bir
yerde muhalefet nasılsa, yönetim de öyledir.
20 sene önce “Ne paranı ne memurunu ne
askerini ne paketini” diyen sendikalar bugün
“Toroslar da bizi görecek mi?” diye soruyor! Bir
yerde ana muhalefet partisi (CTP) nasılsa,
hükümet partisi (UBP) de öyledir. Bu ikizlerin
kardeşliğidir! “Türkiye para versin biz dağıtalım
anlayışı onurlu insanların kabul edebileceği bir
anlayış değildir” dedi Elcil… TC para vermiyor
zaten, askerini bile borçlanarak biz ödüyoruz…

ANKARA’NIN
ÇIKARLARI
KIRMIZI
ÇİZGİMİZDİR!

“Federal devlet hem
Kıbrıslıtürklerin siyasi
eşitliğini hem de
Türkiye’nin stratejik
çıkarlarını koruyan bir
model…”
Niyazi Kızılyürek (Avrupa
Parlamenteri)

Suriye’de yönetimi devirmek için cihatçı
çeteleri eğitip donatıyorlardı.
Batılı emperyalistler bir rejimin meşruluğunu kendi çıkarlarına hizmet edip etmemesine göre belirliyorlar. Suriye savaşı
üzerine yaptıkları açıklamada bu politikayı
ikiyüzlü bir şekilde “Barış ve demokrasiyi
savunma” olarak pazarlamaya çalışıyorlar.
Batılı emperyalistler ortak bildiride “Suriye
halkının 11 yıldır yaşadığı ölüm ve ızdırabın
nedenini Rusya ve İran’ın Esad yönetimini
desteklemesi”yle açıklıyorlar.
İddiaya göre, Batılı emperyalistlerin destekledikleri gruplar Esad yönetimini devirmeyi
başarsaydı Suriye halkı bugün barış, huzur
ve refah içinde yaşıyor olacaktı!
Gerçekleri görmek için Libya’ya bakmak
yeter. Açıklamayı yapan NATO güçleri,
2011’de BM kararı olmadığı halde uluslararası
hukuka aykırı bir biçimde Libya’ya müdahale
gerçekleştirmiş ve Kaddafi’yi devirip linç
ettirmişlerdi.
Peki, Kaddafi’nin devrilmesinden 10 yıl
sonra Libya’da durum nasıl?
6 milyon nüfusu olan ülkede on binlerce
kişi yaşamını yitirdi ve yüzbinlerce kişi mülteci konumuna düştü. Kaddafi döneminde
12 bin dolardan fazla olan kişi başına düşen
milli gelir 5 bin doların altına düştü. Ülke
nüfusunun yarısı sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Kaçmak
isteyen binlerce kişi Akdeniz’de boğuldu.
Dış güçler tarafından silahlandırılmış gruplar arasındaki iç savaş tehdidi devam ediyor.
İşte batılı emperyalistlerin Libya’ya getirdiği demokrasi, barış ve refah bu!
(Bu yazı Yusuf Karadaş’ın Evrensel’de
yayımlanan “Dünya batılı emperyalistlere
güzel” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 20 Ağustos 2021
El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç,
“ihalesiz” akaryakıt alımının Elektrik
Kurumu’nu 600 bin dolar zarara
uğrattığını belirterek, “Bu kurumda tarihin en
şaibeli ve en karanlık sürecinden
geçmekteyiz” dedi…

Gözden kaçmayanlar...
İLAÇ AMBARGOSU
Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz,
Türkiye’de ilaca gelen yüzde
37.43’lük zammın ilaç üreticisi
firmaları, giderlerinin döviz endeksli
olmasından dolayı tatmin etmediği
söyledi… “Bunun sonucunda tahmini
3-4 ay içerisinde, ‘yurtdışı piyasası’
olduğumuzdan, yine ihracat yasağı
kapsamı içerisinde yer alacak ve
ciddi ilaçların eksikliği yine ülkemizde
boy gösterecektir” dedi… Öksüz,
KKTC’nin Türkiye tarafından ihracat
yasağı kapsamından çıkarıldığına
dair bir bilginin kendilerine
iletilmediğini söyledi... TC ile ilişkide
yeni normalimiz: İlaç ambargosu!

Karikatür: Carlos Latuff

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“İntihar etmiş bir
hükümet ile karşı
karşıyayız…”
Tufan Erhürman
(CTP)
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GÜNEY KIBRIS’A YEŞİL HAT
ÜZERİNDEN 104 MÜLTECİNİN
DAHA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Yeşil
Hat üzerinden dün, 104 mültecinin daha güneye
geçtiğini iddia ederek, evvelki gün geçen 317
mülteci de hesaba katıldığında, sorunun ne
kadar ciddi ve önemli olduğunun
görülebileceğini söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre EDEK
Başkanı Marinos Sizopulos ile görüşmesinde
konuşan Nuris, Yeşil Hat için daha etkili bir
denetim yapılması ve bununla birlikte, geri
gönderilen mülteci sayısının çoğaltılması
gerektiğini kaydetti.
Konuşmasında, mülteci sorunuyla ilgili
Türkiye’yi bir kez daha suçlayan Nuris,
Türkiye’nin mültecileri sistematik olarak Güney
Kıbrıs’a gönderdiğini öne sürdü.
Habere göre Nuris, mültecilerin Sahra Altı
Afrika ülkelerinden gelip, KKTC üzerinden
Güney Kıbrıs’a gönderildiğini iddia etti.

HELLİM ÜRETİMİ VE ARZINA
KAPSAMLI DENETİM
Hellim ürününün Menşe İsmi Korumalı Ürün
olarak tescil edilmesinin ardından Rum Tarım
Bakanı’nın, süt oranında revizyon yapılması
konusunda paydaşlar arasında sürdürdüğü
uzlaşı turlarından sonuç çıkmaması nedeniyle
Rum yönetimi piyasada kapsamlı hellim
denetimleri yapma kararı alındı.
Fileleftheros ve Haravgi’ye göre Tarım Bakanı
Nikos Nuris, Ticaret Bakanı Nataşa Pilidu ve
Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in
Çarşamba günü yaptığı toplantıdan hellim
üretimi ve arzı ile ilgili kurumsal çerçevenin
harfiyen uygulanması ve piyasadaki, hellim adı
taşıyor olmasına rağmen Menşe İsmi Korumalı
Ürün mahreci taşımayan ürünler meselesinin
yönetilmesinde hukuki destek alınmasına karar
verildi.
Tarım Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada
Tarım ve Ticaret bakanlıklarından denetçiler
tarafından hellim konusunda kapsamlı
denetimler yapılacağı, piyasa denetimlerinin
hem görsel hem de üzerinde hellim yazılı
ürünlerden numune alınıp Kimya
Laboratuvarı’na gönderilerek içeriğindeki süt
oranının denetleneceği kaydedildi.
Özellikle keçi-koyun hellimi raflarında satılan
ürünlerde yapılacak laboratuvar
kontrollerinden çıkacak sonucun merakla
beklendiği vurgulanan haberde tescil
tarihinden bugüne geçen bir buçuk yıl
içerisinde piyasada hiçbir denetim yapılmadığı
ve Tarım Bakanlığı’nın, keçi-koyun hellimindeki
asgari süt oranı ile ilgili emrine uyulup
uyulmadığının bilinmediğine dikkat çekildi.
Hellim için Menşe İsmi Korumalı Ürün
kurallarının derhal uygulanması, arpa ve
hayvan yemi fiyatlarındaki fahiş (yüzde 70)
nedeniyle bütün besicilere doğrudan maddi
destek verilmesini talep eden küçükbaş hayvan
besicileri, bu taleplerini pazartesi Rum
Başkanlık Sarayı önüne kadar düzenleyecekleri
araç konvoyuyla ortaya koyacak. Küçükbaş
hayvan besicilerinin bu eylemine çeşitli tarım
örgütleri de destek beyan etti.

EKONOMİK SORUNLARINI
ÇÖZMEK İÇİN UYUŞTURUCU
İŞİNE GİRDİ
Güney Kıbrıs’ta Narkotik Şube ekipleri
tarafından aracında 5 kilo uyuşturucu ile
yakalanan 27 yaşındaki Limasollu, ekonomik
sorunlarını çözmek için uyuşturucu ticareti
yaptığını itiraf etti.
Fileleftheros’un haberine göre uyuşturucuyu 30
bin Euro karşılığında satın aldığını ve kilosunu
10 bin Euro’ya satacağını söyleyen tutuklu, bir
yıllık süre içerisinde 10 kilo civarında
uyuşturucu sattığını da söyledi.

GÜNEYDE YOLSUZLUKLA
MÜCADELE VE
DEMOKRASİNİN
SAVUNULMASINDA
PARLAMENTOLARIN ROLÜ
ELE ALINACAK
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Parlamenter Meclisi’nin (AGİT PM), 27-28 Mayıs
tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta “Yolsuzlukla
Mücadele, Demokrasiyi Savunmak: Ulusal
Parlamentoların Rolü” konulu bir konferans
düzenleyeceği bildirildi.
Fileleftheros ve Alithia AGİT PM Başkan
Yardımcısı AKEL Milletvekili İrini
Haralambidu’nun inisiyatifi ile düzenlenecek
konferansın dün Haralambidu ve Rum Meclis
Başkanı Annita Dimitriu tarafından düzenlenen
ortak basın toplantısıyla duyurulduğunu yazdı.
Habere göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde
“Filoksenia Konferans Merkezi”nde yer alacak
etkinlik, 57 AGİT üyesi ülke parlamentosuna
hitap edecek. Konferansa GRECO, AGİT,
Dünya Bankası gibi ilgili örgütler yanında
skandalları ortaya çıkaran gazeteciler katılacak.

20 Mart 2022 Pazar

HER KONUDA DÜNÜ ARAR
DURUMA GELDİK!
Gerçi “Bilgi” denilen sözcüğün anlamını hepiniz biliyorsunuz, ancak
unutanlar için tekrar etmekte yarar
var…
Kimler mi unutuyor?
Öncelikle siyaset arenasında boy
gösterenler…
İsterseniz önce, TDK onaylı Türkçe
sözlükte “bilgi” kelimesinin anlamına
bakalım:
“1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla edinilen gerçekler (eşan.
Malumat). 2. Zihnin çalışması sonucu
ortaya çıkan, düşünsel ürün. 3. Bir
yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her biri. 4.
-felsefi- Bir şeyi bilme durumu…
Bir de Bilgisunar’ın derledikleri
var:
{Bilgi, “İnsan aklının alabileceği
gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen isim.”
Bu ilk anlamıydı, bir de ikincisi var:
“Herhangi bir konu ya da iş sahasında öğrenilen ya da öğretilen şeyler.”}
Bilgi, genellikle geçerliliği veya doğruluğu varsayılacak şekilde mümkün
olan en yüksek kesinlik derecesi ile
karakterize edilen, kişiler veya gruplar için var olan bir dizi gerçek…
Bilginin tanımlanması, kullanıldığı
alana ve bakış açısına göre değişiklik
gösterdiği de unutulmamalı…
Açıklama biraz uzun oldu…
Yine de, bu Pazar günü yazacağımız
konu için gerekli olduğunu sizler de
teslim edeceksiniz…
Dünyamızdaki “bilgi havuzu” takdir
edersiniz ki, her an yeni bilgilerle
büyümektedir!
Gerek donanım olarak teknolojik
gelişmeler, gerekse bilgi teknolojileri
sayesinde baş döndürücü bir hızla
büyüyen bilgi dağarcığı, bilgi değiştokuşu ya da ortaklaşması sayesinde,
kendini gösteriyor!
***

Rüzgara Karşı

İsterseniz şimdi de, Kıbrıs’ın kuzeyinde yöneticiyim/siyasetçiyim diyenlerin bilgi dağarcığının nasıl olduğuna bir bakalım birlikte…
Nelerle, ne kadar bilgi ile dolu olduğuna…
Birlikte birisini seçip düşünelim,
örnek aldığımız o zat, “bildiklerinin”
neler olduğunu, acaba kendisi biliyor
mu?
Gerçeklerle, uydurulanları karıştırıyor mu, doğru ile eğriyi ayırt edemeyecek durumda mı?
Öylesi birisinin, sizi yönetmesine
razı gelir misiniz?
Sizin adınıza, sizin geleceğinize
dair doğru kararları verebileceğine,
kani olur musunuz?
………
Yanıtınızı duyar gibiyim!
***
48 yıldır, Kıbrıs’ın kuzeyinde işgal
altında, ateşkes koşullarında “yaşatılıyoruz!”…
Dünyadan kopuk, bilgi dâhil hiçbir
şey üretemeyen yasaklanmış bir siyasal yapı içerisinde; toplumda üretmeye çalışanın batırıldığı, yok edildiği
bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz…
Gerçek bilgiyi, kamuoyuna duyurmaya çalışanların tehdit edildiği; linç
edilmeye çalışıldığı, hatta öldürüldüğü
bir coğrafyada yaşamaya çalışıyoruz!
Her konuda, dünü arar duruma
geldik!
Sustuk yıllarca, şimdi de “konuşmayı unuttuk!”
Doğal yaşama şartlarını dâhi, yaşayamaz duruma getirildik Kıbrıs’ın
kuzeyinde…
Kazanmayı, edinimi, çocuklarımız,
torunlarımız adına gelecek için doğru
kararları verebilmeyi, bir kenara bıraktık mecburen…
Düşünebilme yetilerimizi dâhi, elimizden almaya yeltenenler peyda
oldu bu topraklarda!

Bülent Tümen
Barışa, özgürlüğe, insanca yaşayabilmeye hasret bırakıldık…
Bazılarımızın çabaları da, yetersiz
kaldı…
Yıllarca, bu ada yarısı topraklara
taşıdıkları nüfus sayesinde değiştirilen
demografik yapımızı, sokağa çıkınca,
bir yere gidince, bir hizmet almayı yaşayınca görüyoruz!
Nasıl geçineceğimizi -geçim derdini- düşünmekten, vaz geçemedik doğduk doğalı!
Toplum olarak sömürülmekten de
kurtulamadık!
Yıllar var, içimizden söverek konuşmak dışında, sesimizi yükseltemedik; bizim adımıza gerçekleri konuşanları, “vatan haini, Rumcu” ilân
edenlere de, sesimizi yükseltmedik!
Dertlerimizi, isteklerimizi, bilgiye
dayalı bir yaşamı, bu adada insan
gibi yaşamayı arzuladığımızı, avazımızın çıktığı kadar haykıramadık!
Sorunlarımızın anası olan Kıbrıs sorunu çözülünceye kadar, sokaklara
dökülmeye de cesaret edemedik…
Bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu dâhi unutarak…
Korkutulmayı, fakirleşmeyi, yok
edilmeyi kanıksadık adeta!
Aklıma ne geldi bilir misiniz?
Bilenler vardır mutlaka…
Bilmeyenler için anlatayım:
Polis Örgütü’ne ilk girdiğimiz yıllarda anlatırdı, bizden yaşça büyük
arkadaşlarımız:
-Eskiden konuşan, korkusuz Kıbrıslılar da varmış memlekette…
Polis Teşkilatı’nda uzun süre Genel
Müdürlük yapan rahmetli bir Başkumandan’a bile, cesur bir hademenin söylediği sözleri anımsadım…
Sizlerle de paylaşayım:
“… Canım .ötündeyse osur da çıksın be .ezevek”…
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Kuzeyde 2 ölüm, 613 yeni vaka
Güneyde 3 bin 347 yeni vaka, 1 can kaybı
"Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif
vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 461kişi
taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360
olup, 613 pozitif vakaya rastlanmış, 2
kişi vefat etmiş, 461 kişi taburcu edilmiştir.
234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124
kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35
kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
613
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 613
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 461
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203
Toplam Vaka Sayısı: 76.571
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 71.894
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 347 yeni vaka
belirlendi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 74 bin
164 test yapıldı, 3 bin 347 pozitif vaka

belirlendi, bir kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 74 bin
164 test yapıldı, 3 bin 347 pozitif vaka
belirlendi, bir kişi de hayata gözlerini
yumdu.
Güney Kıbrıs’ta pandeminin başlangıcından bu yana toplam 373 bin 658 kişi
Koronavirüse yakalandı, 911 kişi de hayatını kaybetti.
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BİDEN, ÇİNLİ MEVKİDAŞI
Şİ'Yİ RUSYA'YA EKİPMAN
DESTEĞİNİN SONUÇLARI
KONUSUNDA UYARDI

ZERVAKİS YENİDEN RMMO
KOMUTANI OLARAK
ATANDI

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı
Şi Cinping'e Ukrayna savaşında Rusya'ya
ekipman desteği vermenin sonuçları
olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Beyaz Saray, Biden ve Şi'nin bugün
yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren video
konferans görüşmesinin ardından yazılı
açıklama yaptı.
Görüşmenin odağında Rusya'nın
Ukrayna'ya yönelik savaşı olduğuna işaret
edilen açıklamada, Biden'ın ABD ve
müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar
konusunda Şi'ye detaylı bilgi verdiği
aktarıldı.

PENTAGON: RUSYA'NIN
UKRAYNA'DAKİ İLERLEYİŞİ
BÜYÜK ÖLÇÜDE DURMA
NOKTASINA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon)
üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı
işgal girişiminin 23'üncü gününde,
Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma
noktasına geldiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı hakkında
gazetecilere yazılı bilgilendirmede bulunan
üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bugün
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü
günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi
büyük ölçüde durma noktasında."
ifadesini kullandı.

BM: UKRAYNA'YA İLK
İNSANİ YARDIM KONVOYU
ULAŞTIRILDI

Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam
ettiği Ukrayna’ya yönelik ilk acil insani
yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.
BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad
adına yapılan yazılı açıklamada,
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki savaştan
en fazla etkilenen bölgelerden biri olan
Sumi şehrine insani yardımların
gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık
143 ton civarındaki yardımların tıbbi
malzemeler, su şişeleri ve temel gıda
maddelerinden oluştuğu kaydedildi.

UKRAYNA'DA RUS
GENERALİN
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA
EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye
saldıran Rus ordusundan bir generalin
daha öldürüldüğünü duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan
açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu
Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in
Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı
Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne
sürüldü.

RUS KOZMONOTLAR
UKRAYNA BAYRAĞININ
RENKLERİNİ TAŞIYAN
TULUM GİYDİ

Ekonomik İstişare Toplantısı yapıldı
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in
başkanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Turgay Deniz’in de yer aldığı
ekonomik istişare toplantısına, ülke piyasasında yer alan yaş meyve ve sebze üreticileri, seracılar, süt ve süt ürünleri imalatçıları,
marketçiler ve ithalatçı firmalar geniş katılım
gösterdi.
Geniş katılımla gerçekleşen ekonomik istişare toplantısında konuşan Bakan Kutlu
Evren, bugüne değin görülmemiş bir ölçekte
küresel krizle karşı karşıya olduğumuzu,
dünya piyasalarında yaşanan döviz ve enerji
fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların üretim
girdilerinde; navlun, nakliye, enerji gibi
girdiler de azami artış yaratmaktadır. Üretici
ve ticaret insanlarımızın işletmelerini, sermayelerini korumak, yürütebilmek adına
çeşitli sıkıntılarla boğuştuğunu görüyoruz”
dedi.
Bugün, mevcut piyasada yurt içi ve yurt
dışı arz talep dengeleri bozulmuştur diyen
Kutlu Evren, “İşletmelerimiz ve iş insanlarımız mevcut istihdamlarını koruyabilmek,
bu olağanüstü şartlarda işletmelerini sürdürülebilir bir pozisyonda tutmak için çabalamaktadırlar” dedi.
Kutlu Evren, “Ortaya Çıkan Görüş ve
Önerileri Bakanlar Kuruluna
Taşıyacağım”
Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası
ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmede
özellikle temel tüketim ürünlerinde piyasada
fiyat kontrolünün sağlanması, halkın alım
gücünün korunması anlamında ortak hassasiyetlerimizi paylaşmıştık. Bugün, burada
olan tüm katılımcıların da aynı hassasiyette
paylaştığını görüyorum” dedi.

Bugün, temel ve genel tüketim maddelerinde imkanlar dahilinde halkın alım gücünü
korumak adına bir iyileştirme yapma konusunda, tüm paydaşlarımız pozitif ve samimi yaklaşımlar ortaya koymuş, bu anlamda
da çok verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir
diyen Bakan Kutlu Evren, istişare toplantısında ortaya çıkan tespit, görüş ve önerileri
bakanlar kuruluna taşıyacağını ifade etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Turgay Deniz’e destek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Kutlu Evren, toplantı
sonunda, bu kriz ortamında işinden, üretiminden vakit ayırıp, davetimize olumlu
yanıt vererek, katılım gösteren tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.
Dursun Oğuz,
Toplantı da konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaş meyve ve
sebze ayağı, süt üretimi ve tarımsal üretim
alanlarında her zaman yerli üretimi ve üreticimizi imkanlar dahilinde krizden korumaya, destek olmaya çalıştıklarını ifade
ederek, hep birlikte bu zor dönemden çıkmak
için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Turgay Deniz,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz’de gerçekleştirilen geniş katılımlı
ekonomik istişare toplantısı ve Bakan Kutlu
Evren’in hareket etmeden önce tüm paydaşları dinleme, görüş ve önerilerini alma
arzusu ile hareket etmesinden memnuniyet
duyduklarını belirterek, bugüne kadar ilk
kez bu yöntemle ekonomi alanına yaklaşıldığını, bu yaklaşımdan dolayı da KTTO ve
şahsı adına Bakan Kutlu Evren’e teşekkür
ettiğini belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS)
gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna
bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği
bildirildi.
Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos)
kozmotlar Denis Matveyev, Sergey
Korsakov ve Oleg Artemyev dün
Kazakistan’daki Baykonur Uzay
Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.
Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı
görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi
uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye
kenetlenmesinin ardından Ukrayna
bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte
tulum giydikleri görüldü.

JAPONYA, ABD GÜÇLERİ
İÇİN EV SAHİBİ ÜLKE
DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

Japonya meclisi, ülkedeki ABD askeri
güçlerine yönelik ev sahibi ülke desteği
bütçesinin artırılmasını kabul etti.
Temsilciler Meclisi (Şuugiin), ev sahibi
ülke destek bütçesini, önceki anlaşmaya
kıyasla, 75 milyar yen artıracak anlaşmayı
onayladı.
Böylelikle hükümetin, Nisan 2022'de
başlayacak yeni mali yıldan itibaren 5 yıllık
destek bütçesi 1,05 trilyon yene (8,9 milyar
dolar) yükseldi.
Yeni bütçe, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)
ile ABD güçlerinin ortak tatbikatlarında
tedarik edilecek ileri düzey ekipmanlar ile
hangar gibi tesislerin inşaatını da
kapsayacak.

Teknecik’teki termik santral
tamir edilerek devreye girdi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santralı’nda
arızalı olan 60 megawattlık termik santralın tamirinin tamamlandığını ve devreye girdiğini
açıkladı. rdoğan, şu ana kadar ihtiyacın karşılandığını ve kesintiye gidilmediğini bildirdi.
Erdoğan dün sabahki açıklamasında, Teknecik ve AKSA santrallarındaki arızalar
nedeniyle 70 megawatt üretim eksikliği oluştuğunu, bu nedenle arızalar giderilinceye
kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacağını açıklamıştı.

Korgeneral Dimokritos Zervakis’in,
yeniden Rum Milli Muhafız Ordusu
(RMMO) Komutanlığı’na atandığı
bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla dün,
resmi tören düzenlendiğini ve törende
konuşan Zervakis’in, görevlerini yerine
getirmesindeki tek rehberin, RMMO’nun
savaş gücünü oluşturan tüm faktörlerin
güçlendirilmesiyle ulusal çıkarlara hizmet
edilmesi olduğunu söylediğini yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında
ise, Zervakis’in görevini icra ederken
gösterdiği şevk ve gayretin, bu göreve
yeniden atanmasında etkili olduğunu ve
kendisinin, aynı sorumluluk bilinciyle
çalışarak başarılı olmasını dilediğini
söylediğini kaydetti.
Habere göre Anastasiadis, RMMO’da
yapılan reformlara da değinerek askerlik
süresinin kısaltıldığını, 3 bin paralı asker
istihdam edildiğini, seferiliğin
iyileştirildiğini ve RMMO askerleriyle
personeline verilen eğitimlerin
artırıldığını belirtti.
Asker kaçaklarıyla mücadelede tedbir
alındığına ve uzun vadeli silahlanma
programı planının sürdüğüne işaret eden
Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın kriz
yönetimiyle birlikte istikrar, güvenlik ve
barışa katkı sağlayıcı ülke olarak rol
oynaması hedefiyle “Zinon”
koordinasyon merkezinin
oluşturulduğunu söyledi.
Bazı ülkelerle imzalanan güvenlik ve
savunma iş birliği anlaşmalarına ve icra
edilen ortak tatbikatlara da değinen
Anastasiadis, “47 yıldır Türk işgali altında
olan ülkede Türk askeri var olmaya
devam ettikçe, Milli Muhafız Ordusu’nun
vatanın ulusal egemenliği ile toprak
bütünlüğünü savunmaya çağrıldığını”
kaydetti.
Anastasiadis, saldırgan ordu düzenini
değil, mümkün olan en üst düzeyde
önleyici yetenek hedeflediklerini ve bunu
başaracaklarını dile getirdi.

KAMU BORCU
25,2 MİLYAR EURO

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun Mart
2021’den bu güne en yüksek noktaya
ulaştığı haber verildi.
Alithia, İstatistik Dairesi’nin dün
açıkladığı verilere dayanarak Mart
2021’de 24,8 milyar Euro olan kamu
borcunun Mart 2022’de 25,2 milyar
Euro’ya ulaştığını yazdı.
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos
Pandelis’in, Euro Grup telkinlerinin
etkisiyle kamu borcunun azalmasının
mümkün olduğunu söylerken “Kamu
Borcu Yönetimi Ofisi” Rum yönetiminin
elindeki likiditenin 2022 yılı ihtiyaçlarını
karşılayabilecek durumda olduğunu
açıkladı.
Gazete, Rum yönetiminin Ocak ayında
yüzde 0,95 faizle 10 yıl vadeli, 1 milyon
Euro’luk tahvil satışı yaptığı bilgisini de
verdi.

HRİSTODULİDİS’İN KİTABI
ATİNA’DA TANITILDI

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis’in yazdığı “Kıbrıs
Sorununun Çözüm Planlarındaki
Jeopolitik Gerçeklikler” adlı kitabın
tanıtımının dün, Atina’da yapıldığı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in
tanıtımda yaptığı konuşmada 2004
yılından bahsedip, ilk defa Kıbrıs halkının
önerilen bir çözüm planı karşısında görüş
belirtmeye çağrıldığını söylediğini yazdı.
Habere göre Hristodulidis, ilgisiz
addedilen gençlerin oynadığı role vurgu
yaparak, referandum sürecinde tarihi ve
gizli bir gerçeğin açığa çıktığını; Kıbrıs
sorununun yalnızca Kıbrıs’ın geleceğini
etkilemekle kalmayıp, ilgisiz gençler de
dahil tüm Kıbrıslıları ilgilendirdiğinin
görüldüğünü kaydetti.
Hristodulidis, konuşmasında 2015-2017
yılları arasında, Crans Montana’daki
sürece kadarki dönemde gösterilen
çabalara da değinerek, AB’nin Güney
Kıbrıs’ın yoğun çabaları sonrasında
sürece ilk defa esaslı katılımı olduğunu
belirtti.
Gazete, Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos ile Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias’ın da Hristodulidis’in
kitabıyla ilgili değerlendirmede
bulunduklarını yazdı.
Habere göre Pavlopulos, Hristodulidis’in
Yunan mevkidaşları ile Kıbrıs meselesinin
Türkiye’nin savunduğu gibi iki taraflı bir
mesele olmadığını göstermek için sıkı iş
birliği içinde bulunduğunu ve Kıbrıs
sorununun Avrupa’yı da ilgilendiren
uluslararası bir sorun olduğunu söyledi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Fincanı taştan oymazlar
İçine gave goymazlar
Onlar öyle obur ki
Verin verin doymazlar

Özdeyişler

Tadımlık

“Biri gerçeği duymak
istemediği, öteki yalana hazır
olduğu zaman dostluk olmaz.”
Cicero

Bu denizli çiçekli kuşlu dünyada
Bir tek acılar mıdır payımıza düşen
Dökülsün yollara beş kıtada
Ekmek de özgürlük de barışın gülleridir
Vedat Türkali

Kitap Dünyası

BİR ROMAN
KAHRAMANI
ORHAN VELİ
Haluk Oral
Everest Yayınları

HEMŞİRELER VE EBELER
SENDİKASI, KALKANLI
YAŞAM EVİ’NDE ÜYELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN
CİDDİ BOYUTA ULAŞTIĞINI
BELİRTTİ
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası
Başkanı İbrahim Özgöçmen, Kalkanlı Yaşam
Evi’ndeki sorunların ciddi boyuta ulaştığını
belirterek burada hastalarla ilgili doğabilecek
tüm sorunların sorumlusunun üyelerimizin
olmayacağını kaydetti.
Özgöçmen yazılı açıklamasında, Sağlık
Bakanlığı’nın Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki
sorunları görmezden gelmeye devam etmekle
ve hiçbir şey olmamış gibi hareket etmekle
suçladı.
Kalkanlı Yaşam Evi’nde görevli doktorun, dün
akşam yasal hakkı olmadığı halde,
hemşirelerin hastalar için yaptıkları tüm
işlemleri kaydettikleri deftere el koyduğunu
ve tüm girişimlerine ve telefonla aramalarına
rağmen iade etmediğini, telefonlarına cevap
vermediğini savunan Özgöçmen, şunları
ekledi:
“Sabah saatlerinde 2 hastada çeşitli sağlık
sorunları baş göstermesi sonucu saat
08.27’de de tekrar sorumlu doktor aranmış
olmasına rağmen tekrar cevap alınamamıştır.
İşbu sebeplerden ötürü Kalkanlı yaşam
evinde hastalar ile alakalı doğabilecek tüm
sorunların sorumlusunun üyelerimizin
olmayacağını tüm bu olumsuzlukları
reddettiğimizi iletirken sorumluların ise gerek
sağlık bakanlığı gerekse ilgili sorumlu doktor
un olduğunu tarafımızdan bildiririz.”

DAÜ BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS
PROGRAMI SABAK
TARAFINDAN AKREDİTE
EDİLDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Lisans Programı’nın, Sağlık Bilimleri
Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu
(SABAK) tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda, 8 Mart 2022 - 30 Eylül 2027
tarihleri arasında 5 yıllık akreditasyon almaya
hak kazandığı açıklandı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, SABAK,
farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim
programları için akreditasyon, değerlendirme
ve bilgilendirme çalışmaları yaparak
Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin
kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan
bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.
SABAK, söz konusu değerlendirmeyi 9
değerlendirme ölçütüne göre yapıyor.

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı
03922238222
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619

Şehir Plancıları Odası'nda Genel Kurul yapıldı
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları
Odası’nın (ŞPO) Başkanlığına Gizem
Caner seçildi.
KTMMOB ŞPO’nun 41. Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB
binasında gerçekleştirildi.
Genel Kurulda Divan Başkanlığını Ertan Öztek, Divan Sekreterlikleri görevlerini de Hıfsiye Öztoprak Aremek ve
Harun Orcan yaptı.

TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur
Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
03922277874
GİRNE
AŞAR KARAOĞLANOĞLU
ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
03928223885

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Oda Başkanlığına Gizem Caner
getirildi.
ŞPO Yönetim Kurulu üyeliklerine de
Can Kara, Feriha Binici, Ayça Soygür
ve Harun Orcan seçildi.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise,
Nurhan Hızal ve Layık Topcan’dan oluşturuldu.
Denetleme Kurulu üyeliklerine de Ali
Kanlı ve Ertan Öztek getirildi.

AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )
0392 815 73 50

“HERKES İÇİN EŞİT HAKLAR PROJESİ”NİN
AÇILIŞ ETKİNLİĞİ SALI GÜNÜ YAPILACAK

MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği
(İKYD) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği
(KTBB) iş birliğinde yürütülen “Herkes
için Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış etkinliği
salı günü yapılacak.
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa
Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum
İş Başında VII Hibe Programı kapsamında
finanse edilen projenin açılış etkinliği,
salı günü Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde
saat 14.30’da başlayacak.

İKYD ile KTBB başkanlarının ve Avrupa Komisyonu temsilcisinin konuşmaları ile başlayacak açılış etkinliği,
projenin amaçlarının ve hedeflerinin
açıklanması ile devam edecek, dilek
ve temennilerin sunulması ile tamamlanacak.
Tüm özel sektör çalışanlarının eşit
haklara sahip olduğu çalışma koşullarının
yaratılmasına destek olabilmek adına
Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile
uygulanan projenin açılış etkinliğinin
herkese açık olduğu bildirildi.

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

14.77 14.85

EURO
Alış Satış

16.35

16.42

S.T.G.
Alış Satış

19.47 19.56

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ÖZENİR ECZANESİ
Mareşal fevzi çakmak cad.kocatepe
no:69 lapta hoteller bölgesi (manolya
hotel karşısı )
05428760660

UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer
Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt
03927141190
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele
03923712224
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578

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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İŞTE POLİS VE İTFAİYE MEMURU ATANANLAR
Polis ve itfaiye memurluğuna atanan isimler Resmi Gazete'de yayınlandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE
18 ARACIN KARIŞTIĞI
ZİNCİRLEME KAZADA
3'Ü AĞIR 17 YARALI
HASTANELERE
NAKLEDİLDİ

Türkiye’de Bolu Dağı Tüneli içerisinde
aralarında tır, kamyon ve otobüsün de
olduğu çok sayıda aracın karıştığı
zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık,
polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları
ekipleri sevk edildi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle
otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma
kapandı.

TUNUS’TA BAĞIMSIZLIK
GÜNÜ DOLAYISIYLA 1513
HÜKÜMLÜ İÇİN AF
ÇIKARILDI

Tunus’ta çeşitli suçlardan hüküm giymiş
1513 mahkum için Bağımsızlık Günü
öncesi özel af kararı alındı.
Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada, "20 Mart
Tunus Bağımsızlık Günü münasebetiyle
1513 mahkumu kapsayan özel af
kararnamesi Cumhurbaşkanı Kays Said
tarafından imzalandı." ifadelerine yer
verildi. Açıklamada, af kapsamında yer
alan 640 hükümlünün serbest kaldığı,
diğer mahkumların ise cezalarında çeşitli
oranlarda indirime gidildiği belirtildi.
Tunus 20 Mart 1956’da Fransa’dan
bağımsızlığını ilan etmişti.

AFGANİSTAN'DA HAVAN
MERMİSİNİN PATLAMASI
SONUCU 4 ÇOCUK ÖLDÜ

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar
vilayetinde havan mermisinin patlaması
sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.
Taliban yönetimi Kandahar Emniyet
Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed
Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada,
Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki
yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan
mermisinin çocukların oyun oynadığı
sırada patladığını söyledi.
Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını
yitirdiğini belirtti.
Taliban geçici hükümetinin İçişleri
Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması
için patlamamış mühimmatın
toplanacağını açıkladı.
Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de
benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların
ölümüne neden olmuştu.

GÜNEY KIBRIS,
YUNANİSTAN VE İSRAİL
METEOROLOJİ DAİRELERİ
ARASINDA KARŞILIKLI
ANLAYIŞ MEMORANDUMU

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI GAZETECİ BATURAY’IN SUNUMUYLA BAŞLADI
BATURAY, HABER DİLİNDEKİ
YAYGIN HATALARI ANLATTI
Gazeteci Ali Baturay, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eğitim çalışmaları çerçevesinde “Medyada pratikte
gözlemlenen hatalar” konulu sunum yaptı.
Örneklerle haber dilindeki yaygın hataları anlatan Ali Baturay, habercilik kurallarının doğru kullanılmamasına ve etik
konulardaki ihlallere de değindi.
Gazeteciler Birliği’nden yapılan acıkamaya göre, eğitim çalışmasına katılan
gazeteciler, Baturay’a sorular yöneltti ve
bazı konularda karşılıklı görüşler de

ortaya konuldu. Yaklaşık iki saat süren
etkinliğin sonunda katılımcıların da katkısıyla, geçmişten bugüne yaşanmışlıklar,
deneyimler de anlatılarak, interaktif bir
çalışma yapıldı.
Söz konusu eğitim, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı medyada yaşanan sıkıntılar ve iletişim teknolojilerinin
sunduğu gazetecilik pratiklerindeki yeniliklerle ilgili eğitimlerinin ilkiydi.
Eğitimler her hafta yapılacak “Haber
dilindeki yaygın hatalar” konusuyla başlayan eğitimler, “medyada dönüşüm ve
Metaverse’te gazetecilik”, “mülteci hakları
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında

habercilikte insan hakları”, “mahkeme ve
polis haberciliği ile haber doğrulamada
teyit süreci” konularıyla devam edecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Konferans salonunda her hafta yer alacak eğitim
çalışmaları saat 18.00’de yapılacak.
Gazetecilere yönelik düzenlenecek olan
eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında
Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.
Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi Avrupa Birliği tarafından
Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe
Programı kapsamında finanse ediliyor ve
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından
yürütülüyor.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin
Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi ve
İsrail Meteoroloji Dairesi ile çok yakında
Doğu Akdeniz bölgesinde meteorolojik
hava tahmini alanında karşılıklı anlayış
memorandumu imzalayacağı bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre taraflar,
karşılıklı anlayış memorandumu
çerçevesinde deniz ve meteorolojik veri
alış verişinde bulunacak. Bu verilerin
çalışılmasıyla orman yangın tehlikesinin
daha isabetli değerlendirilebileceğine,
rüzgâr öngörüleri ile Münhasır Ekonomik
Bölgedeki çalışmaların güvenliğine ve
arama kurtarma maksatlarına katkıda
bulunulabileceğine işaret edildi.
Rum Bakanlar Kurulu, Tarım Doğal
Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas
Kadis’in önerisi üzerine üç ülkenin
meteoroloji daireleri arasında teknik iş
birliği için karşılıklı anlayış memorandumu
imzalanmasına onay, Güney Kıbrıs
Meteoroloji Dairesi’ne de imza atma yetkisi
verdi. Kadis, Bakanlar Kurulu’na sunumu
sırasında Meteoroloji Dairesi’ne bilişim
sistemlerinin siber güvenliği ile ilgili
teçhizatın da nakledileceğini söyledi.
Gazete bu kapsamda iş birliği fikrinin 29
Aralık 2018’de Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis, dönemin İsrail
Başbakanı Benjamin Netanyahu ve
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
arasında İsrail’in Beersheba kentinde
gerçekleştirilen üçlü zirvede ortaya
çıktığını yazdı. Gazete üç ülke meteoroloji
daireleri arasında imzalanacak karşılıklı
anlayış memorandumunda yer alacak
alanları da şöyle sıraladı:
Deniz Meteorolojisi ve Ölçümler: Deniz
verilerinin ve meteorolojik verilerin teatisi,
gerçek zamanlı meteorolojik radar
verilerinin teatisi, muhtemel tsunami
saptama da dahil olmak üzere deniz
durumunun ölçüm pratiklerinin ortak
kullanım ve geliştirilmesi.
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UKRAYNA: RUS ORDUSU
14 BİN 400 ASKER, 95
UÇAK, 115 HELİKOPTER,
466 TANK KAYBETTİ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14
bin 400 askerini, 95 uçağını, 115
helikopterini ve 466 tankını kaybettiği
bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus
ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki
kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus
ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü,
Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466
tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72
roketatar sistemi ve 44 hava savunma
sistemi imha edildi.
Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat
teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava
aracını (İHA) da kaybetti.

Kievliler yeniden metrolara sığındı
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta
başlayan savaşın ardından çok sayıda Ukraynalı, bombardımanlardan korunmak için
kentlerdeki metro istasyonlarına sığındı.
Savaşın ilk günlerinde Kiev'deki metro
istasyonlarına sığınan kalabalıkların oluşturduğu görüntü dünyanın dikkatini çekmiş;
savaşın ilk günlerinde binlerce kişi, oldukça
derin ve doğal sığınak olarak kullanılan
istasyonlarda konaklamıştı.
Rusya'nın bu ayın ilk haftasında Kiev'e
saldırılarında düşüş yaşanması ve kent sakinlerinin yaklaşık yarısının Kiev'den ayrılmasıyla metro istasyonlarındaki kalabalık,
gözle görülür şekilde azaldı. Ancak hafta
başından itibaren Rusya'nın Kiev'e saldırıları
yeniden arttı.
Daha çok sivil bölgeleri hedef alan bu
saldırılar nedeniyle başkenti terk etmek
istemeyen Kievliler, yeniden metro istasyonlarının yolunu tuttu.
Kiev merkezde bulunan Syrets metro
istasyonu, Kievlilerin Rus bombardımanından kaçmak için kullandıkları sığınaklardan biri.
Buraya sığınanların çoğunluğunu kadın
ve çocuklar oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının
eksi derecelerde olduğu Kiev'de, burada
kalanlar yanlarında getirdikleri süngerleri
ve battaniyeleri yere sererek uyumak zorunda kalıyor.
Şanslı olanlar istasyondaki metro vagonlarında yer bulabilmiş. İstasyonda kalanlar soğuktan korunabilmek için kat kat
elbise giydiklerini söylüyor.
Burada kalanların başta yemek olmak

NORVEÇ'TE DÜŞEN
NATO SAVAŞ UÇAĞINDA
4 KİŞİ ÖLDÜ

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde
düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4
kişinin öldüğü bildirildi.
Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü
Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli
bir helikopterden dönüştürülmüş bir
savaş uçağının dün saat 18.00 sularında
"Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response
2022) NATO tatbikatını icra ederken
düştüğünü belirtti.
Nilsson, yapılan aramaların ardından
uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta
bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın
öldüğünü söyledi.

BM SURİYE ARAŞTIRMA
KOMİSYONU:
UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ,
SURİYELİLER İÇİN YENİ
ZORLUKLAR DOĞURACAK

üzere çoğu ihtiyaçları, Ukraynalı gönüllüler
tarafından karşılanıyor.
Savaşın ne olduğunu kavrayamayacak
çocuklar buradaki arkadaşlarıyla oyun oynuyor.
"Evde bombalardan korkmaktansa
burası daha iyi"
Kiev'de yaşayan Alexandar, eşi ve biri
henüz 1 yaşında olan iki çocuğuyla üç
haftadır Syrets metro istasyonunda kaldıklarını belirtti.
Zor şartlara rağmen metro istasyonunda
kalmayı tercih ettiklerini dile getiren Alexandar, "Çocuklar için kötü ama büyükler

KOLOMBİYA'DA SOL İTTİFAK,
İTİRAZININ ARDINDAN OYLARINI
400 BİN ARTTIRDI

Kolombiya'da, 13 Mart Pazar günü düzenlenen
Kongre seçimlerinin ardından sonuçların sisteme
aktarılmasında hile olduğunu iddia eden sol
ittifakın, itirazları sonucunda oyları 400 bin
yükseldi. Kolombiya basınında çıkan habere göre,
solcu Gustavo Petro liderliğindeki Tarihsel Pakt,
kendilerine verilen 400 bin civarındaki oyun
sisteme kasıtlı olarak işlenmediğini savunarak,
sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.
Sol ittifak, yaptıkları itiraz ve şikayetler üzerine 400
bini aşkın oyun geri kazanıldığını belirtti.
Ulusal Kayıt Görevlisi Alexander Vega, oyların
yüzde 97'sinin sayıldığını kaydederek, geri kalan
yüzde 3 için incelemenin devam ettiğini bildirdi.
Kayıt formları doldurulurken hatalar olduğunu,
hile iddialarını ise doğru bulmadığını vurgulayan
Vega, "Jürilerin, hataları düzeltmesini bekliyoruz,
seçim tanıkları ve kontrol organları nezdinde, Yazı
İşleri Müdürü tarafından yapılan resmi sayımla
sonuçlar düzeltiliyor." ifadesini kullandı.
Senato seçimlerinde 2 milyon 692 bin 999 oy
alarak 16 sandalye kazanan sol koalisyonun,
Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) onaylaması
durumunda Senato'daki sandalye sayısının 3 daha
artması bekleniyor.
Ülkede düzenlenen Kolombiya Kongresi
seçimlerinde sol partilerden oluşan Tarihsel Pakt
koalisyonu, oyların yüzde 14,29'unu alarak
Senato'daki birinci parti olmuştu.
Sandıkların yüzde 97'sinin açılmasının ardından
gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde
13,47 ile sağ partilerden Kolombiya Muhafazakar
Partisi, üçüncülüğü ise yüzde 12,65 ile Kolombiya
Liberal Partisi almıştı.

alışabiliyor bu duruma. Çocuklar gezmek,
oynamak istiyor, temiz hava istiyor, normal
yemek normal temizlik istiyor, büyükler
katlanabilir, erkek katlanabilir ama kadınlar
için zor durum.
Duş olmasa da temizliğimizi yapabiliyoruz. Evde bombalardan korkmaktansa
burası daha iyi." ifadelerini kullandı.
Her savaşta olduğu gibi Rusya-Ukrayna
savaşında da en ağır bedeli siviller ödüyor.
Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle evlerinde kalmaktan korkan ve kentlerini
terk etmek istemeyen Kievliler, metro istasyonlarını mesken tutmaya devam ediyor.

RUSYA, UKRAYNA'DA İLK DEFA KİNJAL
HİPERSONİK FÜZESİ KULLANDIĞINI AÇIKLADI
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü
İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da İvano-Frankivsk bölgesinde
bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada,
Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma
sistemleriyle Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde
Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik
istihbarat merkezlerini imha ettiğini
bildirdi.
Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik
füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, "18 Mart'ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki
Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna
askeri birliklerinin büyük bir füze ve
havacılık mühimmatının bulunduğu
cephaneyi imha etti." ifadelerini kullandı.
Gece saatlerinde de Ukrayna’ya ait

69 askeri unsurun imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların
arasında, 4 hava savunma füze sistemi,
4 komuta merkezi, 1 hedef belirleme
radar istasyonu, 3 çok namlulu roketatar, 12 cephane ve 43 askeri teknik
araç alanının bulunduğunu aktardı.
Rus hava kuvvetlerinin gece 12
İHA'yı vurduğunu ifade eden Konaşenkov, “Rus ordusu bugüne kadar
Ukrayna ordusuna ait 196 insansız
hava aracı, 1438 tank ve zırhlı araç,
145 çok namlulu roketatar, 556 obüs
ve havan topu, 1237 özel askeri araç
imha etti.” diye konuştu.
Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı,
ABD yapımı 4 askeri arazi aracıyla
keşif ve arama operasyonu yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubuna füze
saldırısı yapılmasına ilişkin görüntüler
paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Yüksek hassasiyetli füzeler tarafından
vurulduktan sonra bu grup imha edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası
Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu,
Rusya-Ukrayna savaşının, Suriyeliler için
yeni zorluklar doğuracağı uyarısında
bulundu.
Komisyonun Başkanı Paulo Pinheiro, BM
İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu
oturumunda Suriye ile alakalı raporunu
sundu.
Suriye'de Kovid-19 ile mücadelenin
"kısıtlı tıbbi imkanlarla" yapılmaya
çalışıldığını vurgulayan Pinheiro, ülke
nüfusunun yüzde 90'ının yoksulluk içinde
yaşadığı ve 12 milyon kişinin ise gıda
güvenliğinden yoksun olduğu bilgisini
paylaştı.
Pinheiro, Rusya-Ukrayna savaşının
Suriyelilerin insani durumuna etkisine
ilişkin, "Ukrayna'daki krizin sonuçları,
Suriyelilere yeni zorluklar getirecek.
Ülkede enflasyon zaten fırlamış
durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'de buğday ithalatının devamına
dair ciddi endişelerin olduğunu belirten
Pinheiro, "Sivillerin hayatı rejim
tarafından tehlikeye atılmaya devam
ediyor." ifadesini kullandı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ,
UKRAYNA'DAKİ KRİZİN
KİMSENİN ÇIKARINA
OLMADIĞINI VURGULADI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li
mevkidaşı Joe Bide'e, "(Ukrayna'daki)
Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler
savaş meydanında karşı karşıya kalma
noktasına gelmemeli" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Biden
arasında bugün yapılan ve yaklaşık 2 saat
süren video konferans görüşmesinin
ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Başkan Şi, çatışmanın
kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek,
barış ve güvenliğin uluslararası toplumun
en çok değer vermesi gereken şey
olduğunu kaydetti.
Geçen kasım ayında yaptıkları ilk sanal
toplantıdan bu yana uluslararası
toplumda yeni önemli gelişmeler
olduğuna dikkati çeken Şi, barış ve
gelişmenin ciddi zorluklarla karşı karşıya
olduğu aktardı.
Şi, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir
şey değil." ifadesini kulandı.
Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını
yineleyen Şi, "Olaylar bir kez daha
gösterdi ki ülkeler savaş meydanında
karşı karşıya kalma noktasına
gelmemeli." görüşünü paylaştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin
daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki
önemli ekonomisi olarak ABD ve Çin,
uluslararası sorumluluğun omuzlanması
ve barış ve huzur için çalışılması
gerektiğini vurguladı.
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türKİYe’de 30.
HaFta devam edİYor

türkiye süper lig’de 30. Hafta maçları bugün
devam edecek. saat 12.30’da antalya-giresun,
sivas-altay karşılaşacak. saat 15.00’de
gaziantep-galatasaray ve saat 18.00’de
Fenerbahçe-Konya karşı karşıya gelecek.

Tepe’de puanlar paylaşıldı
nGönyeli konuk ettiği Lefke
ile 1-1 berabere kaldı. 39’ar
puanlı 2 takım sıralamada
yer değişmedi ve puanları 40
oldu

Türkiye Bölge Şampiyonası’na
katılma hakkı kazanan Basketbol
U16 Erkekler Federasyon Karması,
İskele’de kampa girdi

U16 Erkekler
Karması
İskele’de
hazırlanıyor

Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U16 Erkekler Karması, Çanakkale’de
düzenlenecek Türkiye Anadolu Şampiyonası
öncesi İskele’de kampa girdi.
Geçtiğimiz ay Niğde’de düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde eden karma Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Çanakkale’de
düzenlenecek organizasyona hazırlık kapsamında U16 karması 18-19 Mart tarihlerinde
İskele’de kampa girdi.
Noyanlar ve Narin Eatery’den anlamlı
katkı
Hazırlıklarını İskele Dr. Fazıl Küçük Spor
Salonu’nda gerçekleştiren karmaya ülkemizin
güzide kurumlarından olan Noyanlar Şirketler
Grubu ve Narin Eatery sponsor olarak
anlamlı bir destek verdi. Karma 29 Mart’ta
başlayacak Anadolu Şampiyonası’na katılmak için 28 Mart’ta adadan ayrılacak.

Futbolda sonuçlar ve
günün maçları

aksa süper lig
girne H. evi – Yenicami:
Hamitköy – merit a. Yeşilova:
gönyeli – lefke:
aksa birinci lig
Yeniboğaziçi – Yalova:
maraş – mormenekşe:
m.değirmenlik – gençler birliği:
bostancı bağcıl – görneç:
çetinkaya – İncirli:
Karşıyaka – Cb gençlik gücü:

Futbol Süper Ligin 23. Haftasında
39’ar puanlu Gönyeli ile Lefke karşı
karşıya geldi. 2 takıma da hedeflediği galibiyete ulaşamadı ve maç
1-1 tamamlandı.
7. dakikada Lefke’de kazanılan
serbest atışı kullanan Yılmaz direkt
kaleye vurdu ve top direkten geri
geldi ancak dönen bu top Isaac’e
çarpıp filelere gitti. Gönyeli 0-1
Lefke
28. dakikada Gönyeli atağında
Azat’ın pasıyla Kağan kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet’in
müdahalesiyle top direğe çarpıp
kornere gitti.
30. dakikada Gönyeli atağında
Agoha sağdan topu ceza alanına
ortaladı. Bu topa Şükrü vurdu ancak
direkten dönen top kornere gitti.
Ahmet Hatay’ın kullandığı köşe
atışında Agoha kafa vuruşuyla topu
filelere gönderdi. Gönyeli 1-1 Lefke
43. dakikada Gönyeli’de kazanılan
frikiği kullanan Ahmet Hatay direkt
kaleye vurdu ancak top direkten
geri geldi.
72. dakikada Gönyeli atağında
Talat’ın ortasında Şükrü vurdu ancak
kaleci Mehmet gole izin vermedi.
85. dakikada Gönyeli atağında
Şükrü’nün şutunda kaleci Mehmet
bir kez daha golü önledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2 takım da 1’er gol, 1’er
puan aldı.

GAÜ uzatmada kazandı: 70-58
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize
edilen UNİLİG’de sekizinci hafta Cuma günü
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Girne, Ertuğrul
Apakan Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmadan
uzatma periyodu sonunda 70-58’lik skorla galibiyetle ayrılan GAÜ zirve takibini sürdürdü.
Mücadelenin ilk periyodu 17-17 eşitlikle sonuçlanırken, UKÜ 31-29’luk üstünlükle devreyi
tamamladı. Üçüncü periyotta 44-41 üstünlük
GAÜ’ye geçse de mücadele 58-58 eşitlikle tamamlandı. Maçın uzatma periyodunda ise GAÜ
elde ettiği 12-0’lık seri ile 70-58 galip gelerek
ligde oynadığı sekizinci maçından yedinci galibiyetini çıkardı. GAÜ’den 23 sayı 17 ribaunt
ile oynayan Praise Okafor ön plana çıkan isim
olurken, UKÜ’den 18 sayı ile oynayan Ramzi
Qumsiesh ise takımının en skorer oyuncusu
olarak maçı tamamladı.

1-7
1-4
1-1
1-1
3-1
2-1
2-0
2-0
0-1

bugün - 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
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