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Hatice İncirli Teralı der ki: Be yeyiciler… Yediniz yediniz memleketi bitirdiniz… Hepinizi
Allaha havale ediyorum. İyi ki bir fincan neskafemizi erken erken içer odamıza geçeriz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 22 Mart 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 617 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
MÜLTECİ SARIŞIN VE
ESMER DİYE AYRILMAZ
n

2. sayfada

Belediye isyanları
n BES, DEV-İŞ ve Mağusa Türk
Genel İş Sendikası Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin (Özel)
Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi
talebiyle örgütlü oldukları tüm
belediyelerde uyarı grevine
giderek meclis önünde eylem
yaptı... Eylem son zamanların en
kalabalık eylemi oldu...
n Hükümete Cuma mesai bitimine
kadar süre verildi. Tasarı geri
çekilmezse Pazartesi süresiz grev
başlatılacak ve Lefkoşa'da
eylemler yapılacak...
n Eyleme Sendikal Platform da
destek verdi... Ayrıca Tufan
Erhürman ile Kudret
Özersay'dan da destek geldi...

TOP
ORTADA...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Ali Osman

n Koral Aşam: Şerefli belediye
başkanlarına da rüşvet vererek
onları susturacaklarını
zannettiler... Emekçiler
haklarından asla taviz
vermeyecekler...
n Mustafa Yalınkaya: Son 5 gün,
oturun, düşünün ve karar verin...
Pazartesi Lefkoşa sokakları
yanacak. Muhalefet de iktidarı
zorlamalı...
n Yalınkaya yasa tasarısını
yırtarak, Sucuoğlu'nun çöpe
atması için Tufan Erhürman'a
verdi...
n Bengihan: İktidar bizim işimiz
dediniz, memleketi mahvettiniz!

3. sayfada
ÇAĞDAŞ YAPIYA
ULAŞTIK HA...
DOMUZ
ÖLÜMÜZÜN
KÖRÜ!
Mehmet Levent

KUTLU
ADALI’YI
SORMAK

Aziz Şah

KAR
SOĞUĞUNDA
BELEDİYE
İSYANLARI

Canan Sümer

Kuzeyde 563 pozitif vaka, güneyde 5286 yeni vaka 1 ölüm...

DÜNYA SU
GÜNÜ

Bülent Tümen

n 13. sayfada
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Şener Levent

Açı
Savaştan kaçan Ukraynalıların bazıları
da Kıbrıs'a sığındı...
Bir hafta önce verilen bir habere göre
Kıbrıs'a sığınanlar yaklaşık üç bin
kadar...
Kuzeye de gelen var mı?
Şimdilik pek yok...
Sanırım birkaç kişi dışında gelen
olmamış...
Onlar da sevgili dostum Serdinç
Maypa'nın yardımlarıyla...
Eşi Ukraynalı olan ve yoksullara
muhtaçlara yaptığı yardımlarla gönülleri
fetheden dostumun ünü yurtdışına taşmış...
Üç kadınla üç çocuğu taşımış buraya...
Çocuklardan biri 7 aylık, diğer ikisi
ise 14-15 yaşlarında...
Kendisi ve arkadaşlarının gayretleriyle
onları evlere yerleştirmiş...
Bütün ihtiyaçlarını karşılamış...
Gelenler tamamen bavulsuz ve eşyasız
gelmişler...
Sırtlarındaki giysilerle yalnız...
Larnaka'ya gelmişler, gidip ordan
almış onları...
Ama kuzeye geçerken sorun çıkmış...
Kapıdaki Türk polisi yalnız 1 aylık
vize vermiş onlara...
Oysa içişleri bakanımızın talimatı
var...
Gelecek olan Ukraynalı mültecilere
gereken her türlü kolaylık sağlansın
diye...
Anlaşılan bu talimat kapılara henüz
ulaşmamış...
Savaştan kaçan bir mülteciye 1 aylık
vize olur mu?
Serdinç Maypa "20 çocuk ve 25 kadın
daha var bana ulaşan ve buraya gelmek
isteyen" diyor...
Ve herkese çağrı yapıyor yardım elini
uzatması için...
Bir süre önce güneye gelen Ukraynalı

MÜLTECİ SARIŞIN VE ESMER DİYE AYRILMAZ

mülteciler için de yardım toplayıp göndermiş... 300 kürklü mont, 150 bot ve
50 koli de bisküvi...
Bilirsiniz, bireysel yardımlarla kolay
değil bu iş...
Yönetimin el atması gerekir buna...
Ama burada öyle bir yönetim ve öyle
bir mülteci politikası mı var?
Kendi kendine bakmaktan bile aciz
olan bir yönetim dönüp de başkasına
mı bakar?
İşgal bölgesine kaçak olarak sığınan
siyasi mülteciler eğer başarıp da güneye
geçemezlerse, burada işleri çok zor...
İlk etapta onları, çoluk çocuk toplayıp
içeri atarlar, sonra da Türkiye üstünden
sınırdışı ederler...
Hatta birkaç yıl önce sahilde yakaladıkları mültecilerden birini kaçıyor diye
vurup yaralamışlardı...
Güneye sığınan mültecilerin durumu
da pek parlak değil, ancak orda hiç
değilse onlara kampta bir barınak
sağlanıyor...
***

Çıplak Gerçek

KUTU

Tony Angastiniotis
Kıbrıs sorununda son on
yılda ne değişti?
Gerçekte, olumlu hiçbir
şey olmadı. Annan Planından Maraş’ın açılmasına,
Mehmet Ali Talat’tan ve Dimitris Hristofyas’tan, Nikos
Anastasiadis’e ve Ersin Tatar’a kadar geldik. Arada Crans-Montana
ve siyasi liderlerimizin vergi mükellefi
vatandaş tarafından ödenen eğlence amaçlı
gezileri oldu.
Crans-Montana görüşmeleri döneminde
birçok arkadaşım görüşümü öğrenmek istiyordu. Onlara herhangi bir gelişme olmayacağını söylediğim zaman, bana kızıyorlardı. Bana negatif olduğumu, durumu
doğru değerlendirmediğimi söylüyorlardı.
Ne yazık ki yanılmamıştım. Hatta bir arkadaşım bana çok kızmıştı. Üst düzey bir
parti yetkilisi ile konuşmuş, çözümün
yakın olduğundan emindi.
Bana “Akıncı’yı Rauf Denktaş ile karıştırıyorsun” dedi. Görüyorsunuz, Kıbrıs
Rum liderliği yıllarca Denktaş’ı şeytanlaştırmış, her şeyden onun suçlu olduğunu
söylüyordu. Bunu Denktaş’ı kendi sorumluluklarından kurtarmak için söylemiyorum,
çünkü herkesin kendi sorumlulukları vardır.
Herkes dediğim zaman, her iki tarafı da
kast ediyorum.
Bir gün arkadaşıma, 60’lı yıllardan iti-

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir açıklamaya göre, bu savaşın başlamasından
sonra on milyon Ukraynalı yerlerini
terketmiş...
Yani nüfusun dörtte biri...
Ancak tümü de yurdışına kaçmış değil...
Yurtiçinde daha emniyetli gördükleri
yerlere sığınmışlar...
Evlerine dönüp dönemeyecekleri,
evlerini sağlam bulup bulamayacakları
belli değil...
Ortadoğulu mültecilere kapılarını
kapayan Avrupa onlara kucak açmış...
Hatta İngiltere'de Ukraynalı mültecileri
kabul edecek olan ailelere 350 sterlin
aylık verilecekmiş...
Mülteciler arasında yapılan bu ayrım
gözden kaçmadı...
Irkçılıktan başka bir şey değil...
Ukraynalı mülteciler denizlerden
derme çatma teknelerle kaçmıyorlar
ülkelerinden...
Kaçak değiller...
Normal yollarla kaçıyorlar...

Normal yollarla bir havaalanına veya
bir tren istasyonuna iniyorlar...
Kimse onlara "kaçak mülteci" gözüyle
bakmıyor...
Ortadoğulu göçmenler gibi denizlerde
boğulmuyorlar...
Rus saldırılarından kaçtıkları için her
yerde iyi karşılanıyorlar...
Keşke Suriye'de ve Irak'ta ruh hastası
kanlı cihatçıların kılıcından kaçanlara
da "uygar" dediğimiz ülkeler böyle
davransaydı...
Hatırlar mısınız, Suriyeli o küçük
çocuğa Polonya'da ırkçı bir gazeteci
nasıl çelme takıp onu yere düşürmüştü...
Çocuk sınırı geçmek için elinden tuttuğu babası ile koşuyordu...
Ve o kadın gazetecinin kendisine
attığı çelme ile birdenbire yere
yuvarlandı...
***
Kıbrıs'a sığınan Ortadoğulu mülteciler
hep kaçak olarak sığındılar...
Normal yollardan sığınmak yalnız
Ukraynalılara nasip oldu...
Ama onlar da büyük deteğe ve yardıma muhtaç...
Sevgili dostum Maypa'nın yardım ettiği ve buraya getirdiği çocuklardan birinin ailesinden hiçbiri yok yanında...
Ne annesi, ne babası...
Babalar zaten Ukrayna'dan çıkamıyor...
18 yaşından büyüklerin çıkması yasak...
***
Göçmenlik nedir bilir Kıbrıs halkı...
Savaş nedir bilir...
Savaşta kendi yurdundan başka
ülkelere kaçmadı...
Yine kendi yurdunun başka bir
köşesine kaçtı...
Kendi yurdunda göçmen oldu...
Bu daha da mı acı acaba?

baren Kıbrıs sorunu ile ilgili tüm planları
açtım ve Kıbrıs Rum liderliğinin bunlardan
hangisini kabul ettiğini bana söylemesini
istedim. Rengi değişti. Kızardı. Düşünmedi,
aramadı da…
İnsanın kendi tarafının, bölünmeden ve
siyasi çıkmazlardan aynı derecede sorumlu
olduğunu kabul etmesi zordur. Hepimiz
Kıbrıs sorununu, sadece şekli değişen kare
bir kutudan izleyerek büyüdük. Kare zaman
içinde dikdörtgene dönüştü. Görüntünün
kalitesi değişti, ancak servis ettiği ürünün
kalitesi değişmedi.
Kıbrıslı Türkler kendi kutularından başka
bir hikâye, Kıbrıslı Rumlar ise başka bir
hikâye izliyorlar. Çözüme yönelik her
hamlede, her zaman “öteki” suçludur.
Kutu bir ayna değildir, liderliğin ölçülerine göre ayarlanmış bir propaganda makinesidir. Örneğin bir Kıbrıs Rum kanalı
Muratağa, Sandallar ve Atlılar’la ilgili
belgesel yayınlamaya cesaret edebilir mi?
Tabii ki hayır…
Bu, resmi hikâyenin dışındadır. Peki,
bir Kıbrıs Türk kanalı, Kıbrıslı Rum sivillerin öldürülmesiyle ilgili bir belgesel yayınlamaya cesaret edebilir mi? Elbette,
hayır…
Bu da Kıbrıs Türk hikayesi dışındadır.
Başka bir örnek daha: Haberlerde kayıpların cesetlerinin defnedildiğini görüyoruz ancak diğer toplumun cesetlerinin

defnedildiğinden söz edilmiyor. Üstelik,
bir tarafta “köpekler” yaşarken, diğer
tarafta “eşekler” yaşıyor. Hayatın boyunca,
ötekini sana her zaman barbar ve uzlaşmaz
olarak gösteren bir kutunun önünde büyümenin ne demek olduğunu biliyor musun? Eğer Kıbrıslıysan, biliyorsun. Bu tür
liderliklerle ve bu kadar olumsuz propaganda ile Kıbrıs sorununun çözülmesinin
ve adanın yeniden birleşmesinin mümkün
olacağını beklemek aptallık olur. Liderlikte
ne irade ne de vizyon var… Nikos Anastasiadis bunu alenen kabul etmese de iki
devleti kabul etti ve bizi bu fikre alıştırana
kadar bunu sızdırmaya özen gösterdi. En
azından Ersin Tatar bunu gizlemiyor. Kapalı
Maraş’ın açılması bunu apaçık ortaya koyuyor. Eğer çözüm isteseydi, Maraşlılara
“şehriniz iskân edilmedi, gelin alın, BM
kararlarına uyacağız, sizi geri dönüşünüzden
mahrum etmemiz için bir neden yok”
derdi. Ertesi günü Maraşlılar onun adına
su içecekti.
Çıplak gerçek şu ki ne Anastasiadis, ne
Tatar, ne Yunanistan, ne de Türkiye, halkımızın çıkarlarıyla ilgileniyor. Eğer ilgilenselerdi kutu, haberleri, şu anda sunduğu
şekilde sunmayacaktı. Aldanmayın, herkes
oyunun bir parçası…
Aksi halde bunca yıl, çözümsüz geçmezdi.
Çözümün kokusunu aldığımız tek an,

Kıbrıs Türk halkının kutuyu kapatıp sokaklara döküldüğü zamandı.
Ne yazık ki o zaman Kıbrıslı Rumlar
kutularının önüne çakılmış, propaganda
samanı yiyorlardı. O dönemde sunulan
dinamiklerden haberleri yoktu. Kıbrıslı
Türklerin sokaklarda neden Dillirga şarkısı
ile dans edip “Kıbrıs’ta barış engelleyemez!” diye bağırdıklarını anlamadılar.
Kalplerimizi ve sesimizi birleştirme, tarihin
akışını değiştirme fırsatının bize verildiği
tek zamandı.
Kutudan ve bize servis edilen kurgulanmış haberlerden uzaklaşmaya cesaret
edemedik. Dönemin gelişmelerinin yorumlanmasında, ya da muhtemelen yanlış
yorumlanmasında kaybolduk. Bugün umut
ettiğim bir şey varsa, o da tarihin sık sık
tekerrür ettiği ve bir gün her iki toplumdan
da insanların aynı anda sokağa dökülmeleri
halinde, her şeyin mümkün olabileceğidir.
Liderlerden kesinlikle hiçbir şey beklemiyorum. Altmış yıllık görüşmelerde,
hiçbir şey başarmadıkları gibi, her yıl daha
da kötüye gidiyoruz.
Biz, savaş öncesi Kıbrıs’ta yaşayan son
nesiliz ve diğer nesiller arasında en çok
kirlenen biziz. Bizleri siyasi açıdan istediği
gibi yetiştiren bir ekran karşısında aptallaşmış bir nesiliz. Kötü alışkanlıklardan
kurtulmak zordur, ama asla bilemezsiniz…
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BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN (ÖZEL) YASA
TASARISI’NIN GERİ ÇEKİLMESİ TALEP EDİLDİ...

SENDİKALARDAN MECLİS ÖNÜNDE EYLEM
Belediye Emekçileri Sendikası (BES),
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Deviş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası,
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)
Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle
örgütlü oldukları tüm belediyelerde dün
uyarı grevine giderek, Meclis önünde eylem
yaptı.
Eylemde tasarıyı geri çekmesi için
hükümete Cuma mesai bitimine kadar süre
verilerek, tasarı çekilmezse haftaya Pazartesi
süresiz grev başlatılacağı ve Lefkoşa’da
eylemler yapılacağı uyarısında bulunuldu.
Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri,
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde
toplanarak, Meclis önüne yürüdü. Eyleme,
bazı belediye başkanları ve örgütler de
destek verdi.
Sendikal Platform’un da destek verdiği
eylemde, “Belediyeme Dokunma”, “Toplu
İş
Sözleşmesi
Hakkımızdan
Vazgeçmeyeceğiz”, “Belediyemizi Kapatanlardan Hesabını Sorarız”, “Belediyemize
Sahip Çıkıyoruz” ve “Kapattırmayız”
pankartlarının yanı sıra dövizler de taşındı.
Eylemde
ayrıca,
“Belediyemiz
Kapatılamaz”,
“Birlik,
Mücadele,
Dayanışma”, “Susma Sustukça Sıra Sana
Gelecek” ve “Hükümet İstifa” sloganları
atıldı.
Meclis önündeki eylem sırasında
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li milletvekilleri ile Halkın Partisi (HP) Genel
Başkanı Kudret Özersay ve HP’li milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek,
destek belirtti.
AŞAM: “EMEKÇİLER
HAKLARINDAN ASLA TAVİZ
VERMEYECEK”
Dev-iş Başkanı Koral Aşam Meclis önünde
yaptığı açıklamada, hükümetin, belediye
emekçilerini, ekonomik çıkmazlar karşısında
yok saydığını savundu.
Emekçilerin haklarını dondurarak, reform
yapıldığının zannedildiğini ve bunun
dayatıldığını ileri süren Aşam, “Emekçiler
haklarından asla taviz vermeyecekler” dedi.
Sadece sayı üstünden, ekonomik
sürdürülebilirlik adı altında bir reform
yapıldığının düşünüldüğünü dile getiren
Aşam, belediye başkanlarına “rüşvet”
verildiğini iddia etti.
“Şerefli belediye başkanlarına da rüşvet
vererek, onları da susturacaklarını zannettiler”
diye konuşan Koral Aşam, “rüşveti” kabul
etmeyen belediye başkanlarına teşekkür etti.
Belediyeleri feshedip, çalışanların Toplu
İş Sözleşmelerinin (TİS) iptal edilmek
istendiğini öne süren Aşam, buna izin vermeyeceklerini söyledi.
Son 2 yılda merkezi hükümetlerin, belediye
bütçelerinden ortalama 150 milyon TL
çaldığını iddia eden Aşam, pandeminin en
ağır seyrettiği günlerde belediyelerin kendi
bütçelerinden 55 milyon TL harcayarak,
koruyucu hekimlik görevini yerine getirdik-

lerini kaydetti.
Belediye bütçelerinin tadil edilmeyerek,
65 milyon TL de oradan çalındığını ileri
süren Aşam, bu yıl yine yerel gelirler bütçesini düşük gösterip, belediyelere hiçbir şey
öngörülmediğini savundu.
“Belediyeler sürdürülemez” denilerek,
bütün külfetin belediye emekçilerinden
çıkarılmak istendiğini dile getiren Aşam,
“Bizi geçmeden bunu yapamazsınız” şeklinde
konuştu.
“TASARI ALTINDA DAYATILAN
PAKETİ ASLA KABUL
ETMEYECEĞİZ”
Son noktada olduklarını ifade eden Koral
Aşam, “tasarı altında dayatılan paketi asla
kabul etmeyeceklerini” belirterek, tasarı
çekilmezse haftaya süresiz grev
başlatacaklarını duyurdu.
Emekçilerin yok sayılarak asgari ücrete
mahkum edilmeye çalışıldığını savunan
Aşam, buna izin vermeyeceklerini söyledi.
Açlık sınırının 6 bin 500 TL’yi geçtiğini,
asgari ücretlinin 6 bin 90 TL ile yaşamaya
çalıştığını dile getiren Aşam, “Belediye
emekçilerine de reva gördüğünüz bu mu?”
diye sordu.
“Bu tasarıyı bir an önce yırtıp atsınlar”
diyen Koral Aşam, tasarının, belediye
emekçilerini, belediyeleri ve yerel yönetimleri
hiçbir yere götürmeyeceğini kaydetti.
“Emekçiler burada, hükümet nerede?”
sorusunu soran Aşam, hesap verilmesini
istedi. Dev-İş Başkanı Aşam, “Kavgamız
bugün başladı. Tasarı geri çekilmediği müddetçe devam edecek” şeklinde konuştu.
YALINKAYA: “REFORM
YAPILMAK İSTENİYORSA HEP
BİRLİKTE YAPILMALI”
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, muhalefet parti mensuplarının yanlarında, iktidarın
ise içeride olduğunu belirterek, tasarının
içerisinde yer alan “Yeni Karpaz”, “Yeni
Mesarya” ifadelerini eleştirdi.
“Siz kimsiniz ki emekçilerin haklarını bir
paragrafla gasp edeceksiniz?” diyen

Yalınkaya, reform isteniyorsa hep birlikte
yapılması çağrısı yaptı.
Emekçilerin haklarını gasp ederek, bazı
belediye başkanlarına ayrıcalıklı maaşlar
tasarlayarak, reform yapılamayacağını savunan Yalınkaya, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti.
Yalınkaya, Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan,
emekçiye, tasarının geri çekileceği sözünü
vermesini istedi.
Bu noktaya kolay gelinmediğini dile getiren Yalınkaya, belediyelerin sürdürülebilir
bir noktaya gelmesi için yıllardır mücadele
edildiğini söyledi. “Birileri istedi diye
belediyeleri kapattırmayacaklarını ve emekçilerin haklarını teslim etmeyeceklerini” ifade
eden BES Başkanı Yalınkaya, dayatmaları
reddettiklerini belirtti.
Sorunlara çare üretip, yıllardır talep edilen
yasalar yapılacağına belediyeler reformu
adı altında belediye sayılarını küçültüp,
sorunların büyütüldüğünü savunan Yalınkaya,
yeni gelecek belediye başkanlarının biat
etmesi için büyük bir tuzak hazırlandığını
iddia etti.
CUMA MESAİ BİTİMİNE KADAR
SÜRE TANINDI
50 milletvekiline seslenen Yalınkaya,
“Tasarı, Cuma mesai bitimine kadar topyekun
geri çekilip, reform çalışmalarına tüm taraflar
katkı koymazsa, 51/1995 sayılı Belediyeler
Yasası Meclis’ten geçirilmezse Pazartesi
sabahtan itibaren ölmek var dönmek yok”
ifadelerini kullandı.
“Son 5 gün oturun, düşünün ve karar
verin” diyen Yalınkaya, önümüzdeki Pazartesi
Lefkoşa sokaklarının yanacağını iddia etti.
Yalınkaya, muhalefetin de iktidarı zorlamasını
isteyerek, ülkenin barışa, uzlaşıya ihtiyacı
olduğunu söyledi ve reforma katkı koymaya
hazır olduklarını belirtti.
BENGİHAN: “BELEDİYE
EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ”
Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs
Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında,
ilk olarak belediye emekçilerini selamladı.
Ekmek kavgası, emek kavgası ve
demokrasi mücadelesi için meydanlarda
olduklarını ifade eden Bengihan, iktidara
karşı susmayacaklarını belirtti.
“İktidar bizim işimiz dediniz, memleketi
mahvettiniz ve belediyeleri kapatmaya gidiyorsunuz” diye konuşan Bengihan, buna
müsaade etmeyeceklerini söyledi.
BES BAŞKANI YALINKAYA
TASARIYI YIRTTI
Konuşmaların ardından BES Başkanı
Mustafa Yalınkaya, bazı belediyelerin
kapatılmasını
ve
belediyelerin
birleştirilmesini içeren yasa tasarısını
yırtarak, yırtılmış kâğıtları Başbakan
Sucuoğlu’nun çöpüne atması talebiyle CTP
Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel
Başkanı Özersay’a verdi. Eylem alkışlarla
sona erdi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

KAR SOĞUĞUNDA
BELEDİYE
İSYANLARI
Bu yıl herşey ters gidiyor…
Geçen yıl da iyi bir yıl değildi, ancak
bu yıl daha da kötü olacak gibi...
Bitti bitiyor derken salgın da hala
bitmedi…
Aşılara ve maskeli yaşama devam…
Nasıl bir salgındı bu, onu da
anlayamadık pek…
Aykırı ses çıkaranlar susturuldu…
Hatta bazı ülkelerde aşı yaptırmayanlara
cezalar bile uygulandı…
Ama en solcu, en demokrat olanlar
bile bu sansüre karşı çıkmadı, onu destekledi…
Bu salgın zaten pek iyi olmayan
ekonomimizi daha da çökertti…
Bir yandan da Türk Lirası eridikçe
eridi…
Yetmezmiş gibi bir de savaş belası…
Yıllardan sonra ilk kez kıtlık başladı
ülkede…
Zamlar aldı başını yürüdü...
Sonra seçim vurdu…
Kötü olan herşey daha da kötü oldu…
Derken bir de kar soğuğu…
Kar iyi hoş ama soğuk uzayınca
çekilmez oldu ve o çok sıcak, çok
bunaltıcı yaz günlerini bile özletti…
Biz Kıbrıslıyız...
Alışık değiliz bu soğuklara…
Evlerimiz yaz evleri…
Elektrik faturası korkusundan klima,
soba kullanırken depresyona giriyoruz
adeta…
***
Dertlerimiz yığıldı…
Kıbrıs sorununu bile unuttuk…
Sağolsun Ersin Bey, o olsun bahseder
arada bir!
Siyasi eşitliğimizden ve egemenliğimizden dem vurur...
Hakkını yememeli, bu sıkıntılı günlerimizde hayatımıza bir renk kattıysa o
kattı…
Hem tıp töreninde konuşan Türkiyeli
doktora dersini verdi, hem kendisiyle
söyleşi yapmaya gelen gazeteciyi saraydan kovdu…
Sonra yeniden Toroslara baktı…
Ve bir meteoroloji uzmanı gibi havayı
kokladı..
"Deniz bugün dalgalı" dedi…
Bir de Boğaz'daki şehitlikte kahvaltı
yapınca tamam oldu…
Tayyip Bey üstünü çizmiş diyorlar...
İnanmayın…
Ondan iyisini mi bulacak?
***
Ankara, talimat vesaire gündemimizde
yok şimdilik!
Ne var?
Belediye isyanları…
Reforma bakın…
28 belediyeyi 13'e düşürecekler!
İsterlerse belediyelerin başına kayyum
atayabilecekler…
KKTC'yi hepten kapatsalar keşke...
Kayyumistan desinler adına bundan
sonra…
Sanal alemden gerçeğe dönme zamanı
gelmedi mi hala?
Yollara dökülmüş dondurucu soğukta
belediye emekçileri…
Kalabalık mı kalabalık…
İstifaya çağırıyorlar başbakanı…
Faiz Bey'de öyle istifa edecek bir göz
mü gördüler?
Sıkı duruyor maşallah!
Herkes sokağa çıkmaya yüzü
olmayacak zannederdi…
Aslanlar gibi oysa...
Hasipoğlu'nu atıp Tahsin'e yer açtıysa
ne var ki bunda...
Emir demiri keser...
Bilmezler mi?
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Bir fetva daha verdi Tayyıp'ın Diyaneti
Zengin fakir evliliği sorun yaratırmış
Zengin zenginle fakir fakirledir niyeti
Ne demişler davul bile dengi dengine çalarmış

KALAY-KALAYCI

Ersin Tatar ile söyleşi yapmaya gelen Halk Tv muhabiri Seyhan Avşar’a soru
sordurtmayanlar, gazeteciyi kolundan tutup Silihtar’dan kovanlar, şimdi de rezilliğe
bulanan imajlarını ve bozulan fiyakalarını düzeltmeye çalışıyorlar. Neymiş,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli gazete ve televizyon
kanallarından gelen gazetecilerle görüşmüş. Aralarında Anadolu Ajansı, FOX
Haber, Sabah, ATV, Cumhuriyet ve Turizm Aktüel’den gelen gazeteciler de vardı.
Bir tatsızlık yaşanmadığına göre, Tatar’ın Basın danışmanı volkanik Aydın bu
gazetecilere soracakları soruları yazılı olarak verdi herhalde…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TOP ORTADA...
Seçim sath-ı mailine girildi gibi Türkiye’de...
Ama herkeste bir merak...
Acaba ne olacak?
Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını isteyenler
görüntüye göre azınlıkta, kaybetmesini isteyenler ise çoğunlukta...
Devamlı yapılan, yaptırılan anektlerde iktidar için bu iş bitti gibi...
Kolay mı..
Tam yirmi yıl...
Bu süre içerisinde Türkiye’yi bitirdiler...
Bakmayın siz birilerinin çıkıp hem Ukrayna
hem de Afrika’dayız demesine...
Bilmem Türk ordusu öyle güçlüymüş ki
bu yerlerde gerekeni yapabilirmiş...
Hikaye anlatan çok...
İnanan yok mu?
Var...
Metropol araştırma şirketi bir açıklama
yaptı ve iktidarın oylarının giderek düştüğünü
belirtti...
Mesele muhalefetin birlikte hareket etmesinde...
Küçük kişisel veya partisel meseleleri öne
çıkarırlarsa toplumsal kayıpları çok büyük
olacak...
Ve bilmelidirler ki Tayyip 2023’ü atlatırsa
Türkiye’de değil muhalefet yapacak parti,
kişi bile bırakmayacak...
Metropol’ün araştırmasına göre hem cumhurbaşkanlığı hem meclis çoğunluğu şu anki
iktidarın elinden alınacak...
İktifdar bunun farkında...
Seçim kanunu ile oynayıp yine öne atılma
peşinde...
Muhalefet birlik olur ve küçük hesapları
bir tarafa bırakırsa Metropol’e göre bu değişiklikler en çok muhalefetin işine yarayabilir...
Ama mesele birlikte hareket etmekte...
Metropol araştırma şirketinin sorumlusu
bütün meselenin muhalefette olduğunu defalarca vurguladı...
Eğer çıkarılacak ortak aday etrafında birleşilirse Erdoğan’ın işi seçimden önce bitmiş
demektir...
Erdoğan da kuzu kuzu seçime gidip kaybetmeyi göze alabilir mi?
Onun da mutlaka belli hamleleri olacak...
Mesela büyük bir iç karışlıklık...
Bir savaş, ki bunu defalarca yazdık çizdik
bu gazetede...
Geçenlerde Çanakkale Köprüsünün açılışı
vardı...
Oraya bayraklarla toplananlara hitap eden
Erdoğan, “Geçiş 200 TL. Pahalı mı?” sorusunu sordu...
Kalabalık hep bir ağızdan “Pahalı” diye
cevapladı...
Bunu duymazlıktan gelen Ertdoğan etrafındakilere “Ne diyorlar” dedi...
Yani Erdoğan kendisini alkışlamaya gelenlerin de yaşanan ekonomik zoruluklardan
dolayı pahalılığa tepkili olduklarını gördü...
Bu Türkiye’de seçimler yakaştıkça ve
hayat yaşanmaz, dayanılmaz hale gelmeye
devam ettikçe Tayyip ve AKP'sinin oyları
tepetaklak gidecek...
Bu açık ve nettir...
Ancak en büyük mesele ortak bir adayda
anlaşma meselesidir.
Ve görülen o ki burada en büyük rolü
CHP oynayacaktır...
Bakalım göreceğiz, CHP Erdoğan’dan
yana mı işin içine girecek, yoksa Erdoğan’ı
alaşağı etmek için mi?!

REZİLLİĞE BULANAN İMAJI
DÜZELTME HAMLESİ

ÇAĞDAŞ YAPIYA
ULAŞTIK HA... DOMUZ
ÖLÜMÜZÜN KÖRÜ!

Osman Kavala serbest bırakılmıyor
(YB) - İstinaf Mahkemesi'nin beraat
kararlarını bozmasının ardından
yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana
davası, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı,
Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın
arasında bulunduğu bazı tutuksuz
sanıklar katıldı.
"Adil yargılama yapıldığına inancı
kalmadığını" açıklayarak bir süredir

duruşmalara katılmayan Anadolu
Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü
Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla
duruşmaya katıldı.
Duruşmada tek tutuklu sanık Osman
Kavala'nın tutukluluk halinin
devamına karar verildi.
Avukatlara mütalaaya karşı süre
veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı
22 Nisan'a erteledi.

Yangınlar kışın da durmuyor
KKTC’de geçen hafta toplam 15
yangın çıktı. Yangınlarda, 344,900
TL zarar meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamada, 1420 Mart tarihlerini kapsayan süre
içerisinde çıkan yangınların bölgelere
göre dağılımı şöyle belirtildi:
“Gazimağusa 4, Girne 4, Güzelyurt
3, Lefkoşa 2, Gemikonağı 1, İskele
1” Açıklamada, yangınların muhtemel
sebeplerinin, çöp bidonları içerisine
sönmemiş sigara izmaritlerinin
atılması, aşırı yüklenmeden dolayı
elektrik panolarının kısa devre
yapması, faal durumdaki odun
sobasının koltuğu tutuşturması, açık
olan ampulün bez parçaları üzerine
düşüp bez parçalarını tutuşturması,
faal durumdaki fritözün içindeki yağın
aşırı ısınarak alevlenmesi, mangal
bacasında biriken yağların alevlenmesi
olduğu kaydedildi.
Ayrıca, rüzgârın etkisiyle ağaç
dallarının elektrik tellerine çarpması
sonucu tellerden çıkan kıvılcım, aşırı
ısınan şömine bacasının çatıdaki
merteği tutuşturması, şöminenin
içerisindeki yanan odun parçalarının
battaniye üzerine düşmesi, aşırı ısınan

şömine bacasının çardak bölümündeki
katranlı kâğıdı tutuşturması, faal durumda bırakılan yıkama makinesinin
kısa devre yapması, jeneratörde meydana gelen kısa devre, klimanın elektrik aksamlarında oluşan kısa devre
olduğu belirtildi.
BİR HAFTADA 19 HUSUSİ
SERVİS OLAYI
Aynı tarihler arasında ülkede 19
hususi servis olayı meydana geldiği
ifade edilen açıklamada, olayların
bölgelere şöyle kaydedildi: “Girne
11, Lefkoşa 6, Güzelyurt 1,
Gazimağusa 1”
Açıklamada, hususi servis olayları
ise palmiye ağacının üzerinde ve çatı
katında mahsur kalan kedilerin ve
büzlerin arasına sıkışan 2 yavru
köpeğin kurtarılması, trafik kazası
sonucu yolun içerisine dağılan yol
kenarındaki toprakların temizlenmesi,
dairesinin balkonunda mahsur kalan
şahsın kurtarılması, asansörde mahsur
kalan şahısların kurtarılması, hayatını
kaybeden şahısların adli soruşturma
amaçlı devlet hastanesi morguna sevk
edilmesi olarak sıralandı.

BİR HAFTADA 56 TRAFİK KAZASI
Polis Müdürlüğü 14-20 Mart
arasında, 14 kişinin yaralandığı 56
trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Polis Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 56 trafik kazasının 17’si
süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz
sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 7’si de diğer
etkenlerden kaynakladı.
Kazaların 22’si 9’u Gazimağusa,
18’i Girne, 4’ü Güzelyurt, 3’ü de
İskele’de meydana geldi.
Söz konusu dönem içerisinde
yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin
884 araç sürücüsü kontrol edildi,
986 araç sürücüsü hakkında yasal
işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle:
Sürat ( 256 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5

), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer
Ruhsatsız Araç Kullanmak (99),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (
13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 22
), Seyir Halinde iken Cep
Telofonu ile Konuşmak ( 129 ),
Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak
( 57 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 118 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ),
Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33
),
Sigortasız veya Kapsamı Dışında
Araç Kullanmak ( 52 ), "A" Yol
Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak
( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz
Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu
Miğfer Başlıksız Motosiklet
Kullanmak ( 2 ) ve 158 diğer
trafik suçları.

Büyük başarı...
Kıb-Tek halkı canından bezdiren...
Kuzey Kıbrıs'ı zifiri karanlık bir zebaniler
cehennemine döndüren...
Elektrik kesintilerinin o alçak, o kalleş suçlusunu bulup ortaya çıkardı!
Ve ibret-i alem için teşhir etmeye de başladı
bile!
Meğer neymiş bu lânet olası kesintilerin
nedeni ya da nedenleri biliyor musunuz?
Teknecik'teki iki santraldan biri arızalanıp
devre dışı kalmış!
Sekiz dizel jeneratörden biri bakımda, ikisi
de arızalı ve tamirdeymiş!
Ayrıca AKSA santralındaki iki makina da
arızalıymış!
Ve bütün bu arızalardan dolayı "ülke" genelinde 70 megawatlık üretim eksikliği oluşmuş!
Hava kapalı ve bulutlu olduğu için de güneş
panellerinden istenilen verim alınamıyormuş!
Bu arızalar giderilinceye kadar "ülke" genelinde elektrik kesintileri devam edecekmiş!
***
Nasıl?
Beğendiniz mi?
Tatmin oldunuz mu bu açıklamalardan?
Üretim kapasitesini artıracak yatırımları
yapmadıklarından hiç bahsetmiyor sayın müdür!
1 milyona dayanan nüfusa yetecek elektriği
üretemediklerinden de bahsetmiyor!
Yatırımlarla üretim kapasitesini artırmadıkları
sürece, bunun hep bir sorun olarak kalacağını
ve bundan dolayı da "ülkenin" karanlıklardan
kurtulamayacağını söylemiyor.
1 milyona dayanan nüfusun hiçbir suçu
yok!
Kuzey Kıbrıs'a hukukdışı olarak nüfus pompalayan TC yönetiminin hiçbir suçu yok!
Yatırım ekskliğinden kaynaklanan elektrik
üretimi yetmezliğinin hiçbir suçu yok!
Tek suçlu arızalar!
Bakım ve tamirat!
***
Siz 300 bin kişiyi doyurabilecek bir ekmeği
1 milyon kişiye bölüştürmeye kalkarsanız...
Hepsi de işte böyle aç kalıp karanlığa gömülür!
Buldunuz işin kolayını!
"Ülke"nin ihtiyacını karşılayamıyor musunuz?
Öyleyse kes gitsin!
Nereye kadar yeterse, oraya kadar kullansın
herkes!
Ersin Tatar'ın çağdaş KKTC'sinde racon bu!
***
Elektrik tüketimi çok yüksek diyor sayın
müdür!
Nüfus çok yüksek demiyor!
Diyecek olsa...
Birilerinin gazabına uğramaktan korkuyor
herhalde!
Tüketimi düşürmek için de şalteri indirmekte
buluyorlar "çare"yi!
Yazda durum daha da kötü olacakmış!
Kışta battaniyelere sarılıp karanlıkta titreyerek
oturuyor vatandaş!
Peki yazda ne yapacak?
Don atlet soyunup silkinip karanlık sokaklarda seyran mı edecek?!
Çağdaş yapıya ulaştık ha!
Domuz ölümüzün körü!
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Onuncu köy
İŞGALİ DE
SORSANA…

EY ŞAİR!

Hasan Kahvecioğlu
Sana ne oluyor Seyhan Avşar?
Elbette 1990’lar öncesi kapalı rejimin
hayranı ve tutsağı Ersin Tatar, “soru
soran” gazeteci istemez…
Bakın bakalım…
Kendi ülkesinden bir gazeteci, ona bu
soruları soruyor mu?
Muhalefet soruyor mu?
Baksanıza, buralarda her şey
“normalleşiyor”…
Tatar, ana muhalefet lideri ile birlikte
kurdele kesip sergi açıyor…
Buralarda, kimse Kutlu Adalı’yı sormuyor…
Kimse mafyanın, kara paranın,
uyuşturucunun peşine takılmıyor…
Sana ne oluyor da, evin balkonu varken,
arka bahçeye gelip “soru” soruyorsun
Seyhan Avşar?

KUTLU ADALI
Cemal Yıldırım
Cesur, barış sevdalısı, yurtsever ve hümanist gazeteciler, susturulduğubaskı
gördüğü ve katledildiği için, dünya, belki
de, bu sebeple "cayır cayır yanmaktadır".
Eğer bunun idrakine varabilseydi Silihtardaki efendi, kendisine soru soran
Halk TV muhabirine, öfkeyle; "dünya
cayır cayır yanarken sen bana Kutlu
Adalı'yı mı soran beamma?..Soraman
bana bu soruyu seeeen!" demeyecekti.
Belli ki Silihtarın, "idrak" sorunu da
var.
Aahhhh buri daşlı tarihi binacık ah...
dayan biraz daha da "geçcek!"
*
Önce rezalet çıkartıp sonra rezaleti
inkar etmek, bir "silihtar modası" haline
gelmiş...
Hey gidi sarı daşlı bina!
Bunları da mı görecektin…

SİLİHTAR’DA KADINA
ŞİDDET
Serdinç Maypa
Memleketteki Sınırüstü yaşlı bakım
evi felaketini dünya duydu ve şimdi
Kalkanlı yaşlı bakım evinde olanları da
öyle!
Peki, tüm bu olaylar yaşanırken siz bu
hanımefendiden bu konu ile alakalı tek
bir kelime bir girişim duydunuz mu bu
konularla ilgili?
Ama eşi Antalya bilmem ne formuna
gittiğinde onunla beraber gidip oradaki
Huzurevlerini ziyaret etmeyi bildiler iyi
ettiler de buradakilerde insan ve üstelik
bizim insanımız!
Açık ve net yazıyorum Sayın Sibel
Tatar!
Siz bir müddet önce aile çalıştayı da
yaptınız Kıbrıslıyı aşağılayarak, sanki de
Kıbrıslı nasıl yaşayacağını sizlere
soracakmış gibi, haddi aşılan kelimeler
kullanılan bir çalıştay yaptınız ve nerde
bir konun ile alakası olmayan işgüzar
kişi var ise orada konuşturdunuz.
Bence yaşlı insanlarımız sanki
umurunuzdaymış gibi yapıp hiç
dokunmayın daha iyi çünkü dokunursanız
yine Kıbrıslıyı aşağılayan bir durum meydana kesin çıkacaktır artık yeter!
İlla ki bir şey yapacaksanız bir “Kadını”
eşinizin kolundan tututturup Saraydan
attırdığı hemcinsinizi arayıp özür dileyin
ve sakın ha kadına şiddet çalıştayı da
yapmayasınız!

ELÇİLİK İDARESİ VE BELEDİYE REFORMU
Mertkan Hamit
Yerel yönetim reformu kuşkusuz ki gereklidir. Ancak yerel yönetimi, sadece belediye
sayısına indirgeyerek anlamak da tamamen
hatalıdır. Yerel yönetim reformu ihtiyacı
merkezi idarenin uhdesinde olan yetkilerin
yerel birimlere aktararak yurttaşlara daha
adil ve etkin hizmet verme ihtimali ile ilgilidir. Sadece belediye başkanı sayısı değil,
görev ve sorumluluklara dair yeniden bir
organizasyon anlamındadır.
Şu an deneyimlediğimiz yerel yönetim
reformu bu yaklaşımları görmezden geliyor.
Daha kötüsü batmış belediyeleri birleştirerek,
daha geniş ölçüde hizmet veremeyen yapılar
kurarak, merkezi ile yerel yönetim arasındaki
yetkilerin de de facto olarak merkeze
kaymasına ve doğal olarak bölgelerdeki
yetkilerin aşınmasına neden olacak bir dizi
olası ihtimali de gündeme getiriyor.
Doğrusu, yerel yönetim reformu sadece
mali bir problem değil yönetsel bir sıkıntıdır.
Mali problemin çözümü basittir. Özellikle
emlak vergisi ile lüks konut sahiplerinin,
havuzlu villaların, süper lüks konsept toplu
konut alanlarının etkin vergilendirilmesi ile
çözülür.
Belediye kapandığında, azalacak olan
maliyetin çok sınırlı olduğu, belediyesi kapanan başkanlara rüşvet nitelikli tahsis edilecek hizmetlerle zaten o denge bozulacak.
Dahası, bugün belediyenin kapanması ihtimali ile görevini kötüye kullanılma riski de
artmaktadır. Bu açıdan üzerinde tartışılan
yöntem en azından ekonomik açıdan akla
yatkın değildir.
Bu noktada, sorgulanması gereken, yerel

yönetimdeki sorunlara referans olan sebepler
ekonomik olmasına rağmen, ekonomik
olarak akla yatkın bir çözüm sunulmayan
çözümdeki ısrarın nedeninin ne olduğudur.
Bir iddia reformun yapılması karşılığı TC
Elçiliğinden para kaynaklarının sağlanacağı
olasılığıdır. Bu hak ediş yaklaşımına göre
doğru bir olasılık olsa da, TC Elçiliğindeki
konuyla ilgili muhatap olanlar bu konunun
ekonomik olmadığını bilmediğini mi
düşünüyorsunuz?
Sosyal medyada kimin ne dediğini takip
edip, isim isim jurnalleyecek kadar insan
kaynağı olan bir yapının, yerel yönetim ile
ilgili basit matematik hesabına hakim olmama
ihtimali yoktur. Elçilik, eğer ki bu konuda
ısrarcı ise, bu konunun ekonomik değil,
siyasi yönü ile ilgilenmektedir.
Bu reform işlevsiz yerel yönetimler
yaratarak, tüm iradenin merkezi yönetime
aktarılmasına neden olabilecek bir yaklaşımı
merkezinde barındırır. Bu bir taraftan ikili
ilişkileri zedeleyici, diğer taraftan sözüm
ona reform karşı çıkılmasını zorunlu kılan
bir durum yaratmaktadır.
Elbette, kktc yerel yönetimlerinde sorun
vardır. Acil reform gereklidir. Diğer birçok
alanda da bu geçerlidir. Ancak, yerel yönetimler özelinde izlenecek olan zemin
ekonomik, siyasi ve sosyal olarak aykırı
bir yöntem olmamalıdır. Ancak temel hareket
noktası da Avrupa Yerel yönetimler özerklik
şartı olmalıdır.
Dipnot: Bu Avrupa Konseyi belgesini,
Türkiye Cumhuriyeti'nin de 21 Kasım
1988'de imzalayarak taraf olduğunu
hatırlatmak gereklidir.

TANER BAYBARS CADDESİ
Halil Karapaşaoğlu

Bugün 21 Mart dünya şiir günü...
Lefkoşa'da Dereboyu olarak isimlerinden caddenin adı William Shakespeare olarak
konmuştu İngiliz koloni döneminde. Mehmet Akif Ersoy olarak değiştirilmiş Türk koloni
döneminde...
3 dilde şiir yazabilen dünyadaki ender isimlerden bir tanesidir Taner Baybars.
Bugün dünya şiir günü...
O cadde Taner Baybars caddesidir bugünden sonra benim için...
Bütün şair dostlarıma çağrım olsun bu talep...
Sıra meydanlarımıza ve diğer caddelerimize de gelecek...
Özgürlük, barış ve düşünce özgürlüğü için mücadele vermiş veren bütün şairlerin
dünya şiir günü kutlu olsun... Ziyalar, Fikretler, Pembeler, Süleymanlar, Kayalar, Filizler,
Emineler, Niceler, Adnanlar ve unuttuğum nice daha şairler...
Iyi ki varsınız... Dünyayı şiir kurtaramaz ama şairler direniş araçlarını yaratabilir!
Yaşasın şiir! Yaşasın özgürlük! Yaşasın direniş!

Feriha Altıok
Dünya Şiir Günü dolayısıyla, Ukrayna'da ve dünyanın birçok yerinde, daha
söze gelemeden, anne karnında,
beşiklerde, sığınaklarda bombalarla
öldürülen geleceğin şairleri ve bütün
savaş çocukları için şiirimin, şairlere
duyurmak istedikleridir:
Ey şair dinle
çok derinden dinle
korku çığlıklarını
bir savaş çocuğunun.
çok derinden dinle
ve kapanıp kendine
söz arama şiirine.
batır kaleminin ağulu ucunu
katledilmiş her çocuk için
batır binlerce binlerce
kanayan yüreğine. ..
sonra çağır
acıdan fırlayan sesinle çocukları
çağırsan dönerler mi
kanayan yaralarıyla
o büyük yalnızlıkları. ..
açılmadan unutulan
mektuplar mı olacaktınız
açılsanız o meçhul düğünde
hangi sevgiliye dokunacaksınız?
nasıl bölünmez ortasından
unufak olmaz dağlar
hangi dağlar çocukları
ölümle nişanladılar?
gül dalından kül döktürsem
yıkasam. ..yıkasam
ağarır mı
çocukların karıştığı topraklar?

MÜSTAHAKTIR!
Mustafa Özadalı
Bütün millet haklı olarak elektrik
kesintilerine isyanda.
Biz çalışanlar 4 yıldır eylem yaptık
yatırım diye, halk ne mi yaptı; klavyeden
ana avrat bize sövdü, hala söver…
Başka naptı bunlar 20 bin maaş alır
dedi vs... Attık bordroyu özellerine
yine inanmazlar. E hade sokağa inelim
e yok olmaz.
E o zaman ne yapsalar müstahaktır.
Daha beter...

STRATEJİK ORTAK!
Nuh Çetin
14 Ağustos 2020:
İsrail ile anlaşma yapan Birleşik Arap
Emirlikleri'ne büyük tepki gösterdik.
BAE ile diplomatik ilişkilerimizi
askıya alabileceğimizi açıklayıp, bu
adımı "Filistin davasına ihanet" olarak
ilan ettik.
*
9 Mart 2022: İsrail Cumhurbaşkanı
Türkiye'de.
Eeey BAE !
Biz Filistin davasına ihanet etmeden
çağırmış olduk, yanlış anlama...

REFORM
DEDİKLERİ
Murat Kanatlı
Yeni taslakta belediyelere kayyum
ataması da var, ne diyor borç ödemede
acze düşmek, peki şimdi ne oldu, merkez
hükümet borçlarını ödemedi, katkıları
hp oranında artırmadı, sıkıntı çıktı, bu
durumda tüm belediyelere kayyum
atayacaksınız, yoksa bazılarına, siyasi
olarak beğenmediklerinize?
Suyun ve çöpün toplanmasının
özelleştirilmesine zemin için mi bu
değişikler?
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HASİPOĞLU SİTEMLİ KONUŞTU…

BEN BAŞBAKAN OLSAYDIM, DIŞARDAN BİRİNİ ATAMAZDIM
ile çoklu tarifenin farkının ne
olduğunu, elektrik kesintilerinin
neden sürdüğünü sordu.

“TC’DEN HİÇBİR KİŞİ,
HİÇBİR MAKAM
TARAFINDAN
ARANMADIM. MÜDAHALE
SÖZ KONUSU OLAMAZ
DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
BEN BAŞBAKAN
OLSAYDIM, DIŞARDAN
BİRİNİ ATAMAZDIM AMA
SORUMLULUK
BAŞBAKANININDIR”
Muhalefet liderleri Cumhuriyet
Meclisi’nde 62’nci madde tahtında
söz aldı.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakanının kullandığı
ifadelerle Meclisin denetim
faaliyetini önemsizleştirildiğini
savunarak, “Bunun yapılması
yazıktır, ayıptır” dedi.
Geçtiğimiz hafta Başbakan’a çok
sayıda soru sorulduğunu, Genel
Kurul’a gelmeyen Başbakanın bu
sorulara yanıt vermediğini, cevap
alabilmek için soru sormaya devam
edeceklerini söyledi.
Özersay, Başbakan’a kabinenin
Türkiye’ye sunulmasını doğru
bulup bulmadığı, Bakanlar Kurulu’nu değiştirme sebebini, Oğuzhan
Hasipoğlu’nun bu kadar sürede
görevden alınması, ek bütçe ve
Serbest Liman konusunda soru
yöneltti.
Kudret Özersay, “Hükümetin bu
durumda olmasından memnun
değiliz. Bu makamlar, devletin

kendisi
itibar
kaybediyor.
Hükümetin itibarı önemli ” dedi.
Pahalılığın devam edeceğini ancak üreticinin rahatlatılması
gerektiğini belirten Özersay, başta
elektrik, akaryakıt olmak üzere
girdi maliyetlerinin ne kadar
arttığına dikkat çekti.
ERHÜRMAN
Ana Muhalefet CTP Genel
Başkanı
Tufan
Erhürman,
Başbakan’a kabine değişikliğini
sorarak, “Gerçek nedir, bunu
Meclisin ve halkın bilme hakkı
var” dedi.
Erhürman, Serbest Liman
konusunda da bilgi isteyerek,
yasanının limanın nereye bağlı
olduğunu gösterdiğini ifade ederek,
bunu bilmeye hakları olduğunu
ifade etti.
Tufan Erhürman, zamanlı tarife

HASİPOĞLU
UBP milletvekili Oğuzhan
Hasipoğlu, “İstifa konusuyla ilgili
sosyal medya hesabımdan bazı
açıklamalarda bulundum. 15 günlük
bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa
yönelik iradem ve talebim olmadı.
Bakanlar
Kurulu
oluşumu
Başbakan’a ait. Sorumluluk
Başbakan’a ait” dedi.
Hasipoğlu, “Ben partinin Genel
Sekreteriyim. Bu yolu Başbakan’la
yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi, Başbakanının yeni ve başka
görevler vermek istemesinden
kaynaklandı. Ben de bu görevleri
uygun gördüm ve istifa ettim.
Bakan olmak için değil, vekil olmak
için seçildik” şeklinde konuştu.
“Türkiye müdahale ediyor mu”
sorusunun gündeme geldiğini belirten Hasipoğlu, şunları ekledi:
“TC’den hiçbir kişi, hiçbir
makam tarafından aranmadım. Müdahale söz konusu olamaz diye
düşünüyorum. Ben Başbakan
olsaydım,
dışardan
birini
atamazdım ama sorumluluk
başbakanınındır. Hükümete ve
başbakana en baştan beri verdiğim
destek devam edecek.”
Yerinden soru soran CTP milletvekili Erkut Şahali’yi yanıtlayan
Hasipoğlu, “Spekülasyon çok, ispat
yok” dedi.

CİHANGİR- DÜZOVA OKULU’NDA GREV
OKULDA BUGÜN YENİDEN GREV
YAPILACAK. PERŞEMBE GÜNÜ
BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM
DÜZENLENECEK…
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli
Eğitim Bakanının "partizanca tutumu" gerekçesiyle Cihangir- Düzova İlkokulu’nda dün tam gün greve gitti.
KTÖS Yürütme Kurulu üyeleri, Cihangir- Düzova
Okul Müdürü, öğretmenleri, çalışanları ve okul aile
birliği üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basına
açıklamalarda bulundu.
Cihangir- Düzova İlkokulu’nda bugün 08.00-11.00
saatleri arasında yeniden greve gidecek olan KTÖS,
perşembe günü ise saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığı
önünde eylem yapacak.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, geçici istihdamla
Cihangir- Düzova İlkokulu’nda işe başlayan ve hakkında
devamsızlık, çalışmama gibi nedenlerle şikayet bulunan
hademe hakkında disiplin soruşturması açılmayıp, kendi
talebi doğrultusunda, başka okula görevlendirildiğini
belirtti.
Elcil, Cihangir- Düzova İlkokulu müdürünün haberi
olmaksızın başka okula görevlendirilen hademenin,
Lefkoşa’daki okulda da benzer davranışlar sergilemesi
üzerine, her iki okul müdürünün Eğitim Bakanlığında

yazılı şikayeti bulunmasına rağmen yeniden CihangirDüzova İlkokulu’na görevlendirildiğini söyledi
“UTANILACAK BİR DURUM…
Konuyu geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini ancak sonucun değişmediğini
belirten Elcil, şöyle devam etti:
“Sayın Bakan, UBP Örgüt Başkanı yakını olan bu
şahsı korumaya devam ediyor. Bu kabul edilebilecek
bir şey değildir. UBP’li olmak, UBP’li örgüt başkanının
yakını olmak ayrıcalık değildir. Partili olmak kimseye
yasaların, kuralların üzerinde davranma avantajı vermez.
Geçici olarak işe alınan bir insan, Eğitim Bakanlığı’nı
idare eder duruma geldi, işin özü budur. Bu utanılacak
bir durumdur…”
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na “Partizanca insan
kayırmaktan vazgeçin” diyerek seslenen Elcil, bu
tutumların bakanlık ve sendikanın yürüteceği çalışmaların
önünde engel olacağını söyledi.
UYARI GREVİ DEVAM, PERŞEMBE GÜNÜ
BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPILACAK
Öte yandan, KTÖS, bugün saat 08.00-11.00 saatleri
arasında Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3 saatlik uyarı
grevine gidecek.
Sendika, perşembe günü saat 14.30’da sendika yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenci ve velilerin
katılımıyla bakanlık önünde eylem yapacak.

GÜNLÜK
UBP VE CTP STRAZBURG’A GİTTİ,
KARDEŞ KARDEŞ DÖNDÜ
48 senedir Kıbrıs Türkiye’nin işgali altında… 1 Mayıs 2004’te
Kıbrıs AB’ye üye oldu… 18 senedir Türkiye Avrupa Birliği
üyesi bir ülkenin yarısını işgal ediyor. Savaş suçları işlemeye
devam ediyor… AB bunun karşılığında hiçbir yaptırım uygulamadı
Türkiye’ye. Belarus’a, Rusya’ya, Suriye’ye yaptırımlar uygulayan
AB, topraklarını işgal eden Türkiye’ye tek bir yaptırım uygulamadı.
Sadece Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki korsan faaliyetlerinden dolayı TPAO şirketinin birkaç yöneticisine göstermelik
yaptırım uyguladı geçtiğimiz birkaç senede. Onun dışında TC işgaline ses etmedi… AB, Rusya’ya bağlanan Kırım’daki seçimleri
de tanımıyor ve kınıyor. Kıbrıs’ın işgal bölgesinde savaşa suçu
taşıma nüfusla yapılan seçimleri tanıyor! Senelerdir Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) toplantılarına katılır bir
UBP’li ve bir CTP’li vekil! Gidip gelirler… Hiç duydunuz mu
kavga ettiklerini? CTP sözde federalist, UBP ezelden beri taksimci… Gidip gelirler Avrupa’ya, beraber toplantılara katılırlar,
hiç şikayet etmezler birbirlerinden! UBP vekili Özdemir Berova
ile CTP vekili Armağan Candan’dan oluşan KKTC heyeti Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı. İşgal rejimini böyle tanıyor Avrupa… 14-15
Mart’ta Strazburg’ta Ukrayna savaşından dolayı yapılan olağanüstü
toplantıya ve Kıbrıs sorunu ile Kapalı Maraş’la ilgili oturuma
katıldılar… Maraş konusunda UBP ile CTP’nin görüşleri farklı,
öyle diyorlar Kıbrıs’ta! Kıbrıs sorunu konusunda da CTP ile
UBP’nin görüşleri sözde farklı… Ancak UBP ile CTP hiçbir
görüş ayrılığı yokmuş gibi senelerdir gidip gelir, Türkiye’nin çıkarlarının sözcülüğünü yapar!
ÖLME EŞEĞİM ÖLME
Güney’de kalan mallarını
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden talep
eden Kıbrıslıtürklerin sayısı
100’e ulaştı. Yargı süreci
tamamlanınca Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne
gidecekler. Ölme eşeğim
ölme!
*
KAYYUM DEVRİ
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir,
“Belediyeler (Değişiklik) Yasa
Tasarısı”nın yangından mal
kaçırır gibi gündeme
getirildiğini söyledi. Aynen
öyledir! Çıkacak işleri var
gene… Yoksa belediyelere
kayyum mu atayacaklar?
*
İŞSİZ KALMA KORKUSU
Belediyelerde örgütlü BES,
Dev-İŞ ve Mağusa Türk Genel
İş “Belediyeler (Değişiklik)
Yasa Tasarısı”nın geri
alınması talebiyle eylem
başlattı. Çalışanlar
“Belediyemiz kapatılamaz”
diyor. Kimse Belediye
çalışanlarının işsiz kalma
korkusunu konuşmuyor…
*
NİSAN’DA KAR
Türkiye’de Nisan ayının ilk
yarısında kar yağacağını
duyurdu meteoroloji
uzmanları. Bu sene yazın
gelmesi için yalvaracağız
anlaşılan…
*
TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEK
AKP’den istifa ederek DEVA
Partisini kuran Ali Babacan
“Seçimi kazanmak
yetmeyecek, Türkiye'yi
kaybedebiliriz” dedi. Biz
Kıbrıs’ı kaybettik, siz de
Türkiye’yi kaybederseniz,
Kıbrıslıları daha iyi
anlayacaksınız…

“Tırnak”...
"Güç zehirlenmesi yaşayan pek
çok insan yüzünden acı
çekmekteysek gücün tanımı
üzerine yeni baştan düşünmekten
başka çaremiz yok. Her
kahraman bir başkasının haini
sonuçta. Her sevilen de bir
başkasının nefret edileni. Hayatın
sırrını çözdüklerini sanıp ortalıkta
böyle rahat dolaşarak başkalarına
laf yetiştirenlere hayret ediyorum
hep. İçten olmaktan başka bir
çare göremiyorum bu hayatta. En
çok da edebiyatla mümkün bu."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"KKTC'de ne zaman, çağın
gereklerine göre "reform projeleri"
konuşulmaya başlanacak? Ve bu
yönde ciddi adımlar atılacak? Bu
yöndeki söylemlere ve
uygulamalara daha fazla yer
verilecek?
Ülkesel olarak yapısal reformları
hemen başlatmak zorundayız...
Ciddi reformlara yönelmek
zorundayız... Çağı yakalamak
zorundayız... Süreçleri çok iyi
yönetmek zorundayız. Ülkesel
hata yapma lüksümüz bu
aşamadan sonra kesinlikle
yoktur... Bu bilinci geliştirmek
ve yaymak zorundayız... Ülke
olarak insani konularda daha
fazla ilerleme sağlamak
zorundayız..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

KIB-TEK

Sunat Atun Ekonomi ve
Enerji Bakanı iken KIBTEK’i yönetiyordu. Maliye
Bakanı olunca KIB-TEK’i
kendisine bağlattı… Hacı
Atun Diyanellos’ta
yaptığı konuşmada KIBTEK’in Hasan Taçoy ve
Erhan Arıklı
dönemlerinde zarar
ettiğini söyledi… 20162017'de kendisinin Enerji
Bakanlığı yaptığı dönemde KIBTEK’in kâr ettiğini söyledi… Dörtlü Hükümet
döneminde de gelir fazlasıyla vergi ödediğini söyledi…
Kurumu zarar ve kâr ettirenleri saydı Atun! Peki,
Kurum’u kâr ettirenler, Kurum’a neden hiçbir yatırım
yapmadı? Ankara ile imzalanan protokolleri yırtıp
atmadan kâr etmek fayda etmiyor!
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22 Mart 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe

Sosyal Medya

Aziz ŞAH

Nidai Mesutoğlu

KUTLU ADALI’YI SORMAK

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar Tatar’la röportaj
yapmak için Silihtar sarayından randevu aldı. Kalktı
Türkiye’den Kıbrıs’a geldi…
Önce Hüsnü Falyalı ile konuştu, sonra Ersin
Tatar’a gitti…
Randevu saatinde Silihtar’a gittiğinde ‘basın
danışmanı’ Aydın Akkurt, Türkiye’den gelen muhabiri
sorguya çekti…
Akkurt’a Kutlu Adalı dediğinde “5 dakikada tüm
sorularınızı sorun” cevabını aldı; Tatar’a Halil
Falyalı’yı sorunca da Silihtar’dan
atıldı…
Silihtar’a satılan yüzlerce gazeteci
oldu, ama Silihtar’dan atılan ilk
gazeteci Seyhan Avşar galiba…
Biz de içine girmeyi başarsak,
kesin atılırdık ama giremiyoruz ki
atılalım!
Akkurt Adalı sorusu için, “Bu
konuyu soramazsınız. İzin vermem.
Dünya cayır cayır yanıyor, siz Kutlu Adalı’dan
bahsediyorsunuz. Adalı’nın Uğur Mumcu gibi olduğu
söyleniyor. Hayır değildi” dedi.
Nasıl bir kin bu!
Meşhur ‘Kin’ şiirindeki gibi…
-“Bin gâvur kellesi bir kin ödemez, bu kin benden
vallahi de gitmez”…
Boşuna, Türkiyeli aydınlar 1955’ten beridir
Türkiye’nin bir numaralı dış politika sorunu olan
Kıbrıs’ı bilmiyor demiyoruz.
Karşısında Akkurt var, Kutlu Adalı’yı soruyor
Türkiye’den gelen gazeteci! Muzaffer Gürkan’ı ve
Ayhan Hikmet’i sorsa değil saraydan atılmak, bir
de dayak yerdi…
Kutlu Adalı davası Ankara’da görülüyor, muhabir
Lefkoşa’da cevap arıyor…
21 Ocak 2022’de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi
aralarında Kutlu Adalı’nın da bulunduğu 19 faili
meçhul cinayet için, Denktaş’ın KKTC vatandaşı
yaptığı Ertaç Tinar’ın Özel Harekât Dairesi
Başkanlığı’na hibe ettiği UZİ marka silahların,
bulunmasına hükmetti Jitem davasında!
Pandora’nın kutusu Ankara’dadır. Yetkili makam
ve soruşturmaları yürütmeyen Ankara’dır.
Kıbrıs’ın kuzeyini Ankara’nın yönetiyor olması,
buradakilere soru sormaya engel değil. Ancak cevap
veremezler. Sözde KKTC meclisinde kurulan Kutlu
Adalı Cinayeti Araştırma Komitesi’ne dönemin
Polis Müdürü ifade vermemişti.
Alpay Durduran anlatmıştı: Polis Genel Müdürlüğü
Adalı cinayeti için meclise ifadeye çağrıldığında
“Ben Türkiye’de askere bağlıyım. Sizden emir almam” diye gelmedi…
Seyhan Avşar’ın gördüğü bu muameleyi ana
haber bülteninde Halk TV’de İrfan Değirmenci
aktarırken genç bir muhabirken Denktaş’la röportaj
yaptığında ona herşeyi sorabildiğini söyledi: Herhalde
faili meçhulleri sormadı, Türkiye’de tasfiye edilen
kumarhanelerin hangi koşulla Kıbrıs’a taşındığını
da sormadı, Abdullah Çatlı Kıbrıs’a geldiğinde ne
yaptığını da sormadı…
Kutlu Adalı cinayeti için AİHM’de dava açıldığında
Denktaş, “Böyle basit bir olay için dava mı açılır?”
demişti.
Sedat Peker, Adalı cinayetini gündeme taşıdığında
‘‘Polis Genel Müdürlüğü’nün bu olayla ilgili olarak
gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile
gereğini yapacağından kuşkum yoktur’’ demişti
Tatar.
Cinayet diyemiyor, ‘olay’ diyor; ‘gerek görüldüğü
halde’ diyor. Denktaş gibi konuşuyor işte: Böyle
basit bir olay için röportaj mı yapılır sayın gazeteci?
Halk TV muhabiri en son duymak isteyecekleri
ismi söyledi. Bu sebepten önceden randevu almasına
rağmen 5 dakikası olduğunu söylediler!
Tatar’dan önce Seyhan Avşar’ın görüştüğü Hüsnü
Falyalı dedi ki:
-‘‘Babam yılarca UBP’de görev almış bir isim.
Genel Sekreter Yardımcılığı dahi yaptı. Biz doğduk
doğalı bu partinin içinde büyüdük. Ağabeyim de bu
partinin içerisindeydi. Ağabeyim bu partiye para
yardımı yaptığı doğru… Tüm iş adamları bunları
yapar’’…
Avşar bunu Tatar’a sorunca saraydan atıldı…
Şimdi, CTP işadamlarından Colony Otel’de bağış
toplamamış mıydı?
Hüsnü Falyalı da abim UBP’ye para verirdi diyor…
Hüseyin Özgürgün de kendi kişisel hesaplarındaki
milyonların UBP’nin olduğunu söyledi.
‘Tüm işadamları bunları yapar’ derken yalan
söylemiyor. Bu sebeptendir ki ‘temiz toplumcu’
muhalefet ile Colony otel muhalefeti Hüsnü
Falyalı’nın sözlerini gündem yapmadı!
Ankara’dan yönetilmesek tüm bu ifadeler ihbar
sayılırdı değil mi?

UYDURUK
GEREKÇELERLE
BELEDİYELER
YASASI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜNEYDEKİ MALINI TALEP EDEN
KIBRISLI TÜRK SAYISI 100’E ULAŞTI
Güney’de kalan mallarını Rum yönetiminden talep eden Kıbrıslı Türk
sayısının 100’e ulaştığına, bazılarının
kaderinin, Güney Kıbrıs’taki yargı sürecini tamamlamalarının ardından, Avrupa
Mahkemesi’nde belirleneceğine dikkat
çekildi.
Fileleftheros, “100 Kıbrıslı Türk
Devasa Alanlar Talep Ediyor… Kıbrıs
Mahkemelerinde Kaybediyorlar ve AvruMahkemesine
Başvurmaya
pa
Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, bu
davalardan bazılarının, üzerine göçmen
konutları da inşa edilmiş devasa alanlarla
ilgili olduğunu belirtti.
Gazete, “Kıbrıs Türk Malları Yönetimi
Dairesi”nin eski müdürü tarafından
yapılan incelemeye dayanarak, Güney
Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait 901 bin
129 metrekarelik alan üzerine kurulan
32 sitede 2 bin 932 konut/apartman inşa
edildiğini, bu sitelerin 10’unun Baf’ta,
7’sinin Larnaka’da, 8’inin Limasol’da
ve 7’sinin Lefkoşa’nın Rum kesiminde
olduğunu yazdı.
Kıbrıslı Türklerin, içerisine site inşa
edilmiş mallarını talep ettiklerinde sitelerde yaşayan Rumların büyük sorunlar
yaşadığına işaret edilen haberde,
Mormenekşe köyündeki bir örnekte
Kıbrıslı Türk mal sahibinin, malının
kendisine 1974’teki durumunda iade
edilmesini istediği, Nisu’da da Rum
yönetiminin, kullanıcı durumdaki Rum-

lara malın Kıbrıslı Türk sahibi ile
uzlaşmaları gerektiğini söylediği
hatırlatıldı.
Haberde, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin
Rum mahkemelerine Kıbrıs Türk Malları
Vasiliği Yasası’nı bozmak hedefiyle
başvurduğu, bunu başarmaları halinde
Kıbrıslı Türk mal sahiplerinden dalga
dalga iade talebi yağacağı kaydedildi.
Gazete, Rum Yönetiminin, Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın,
Kıbrıslı Türklere, KKTC’deki Rum
mallarını dağıtma tezine dayanak,
tasarruflarında Rum malı bulundurdukları
gerekçesiyle Kıbrıslı Türk mal sahiplerine
mallarını iade etmediğini yazdı. Rum
yönetimi “olağanüstü hal” olduğu
gerekçesiyle Türk mallarının yönetimini,
Rum İçişleri Bakanı olan “vasiye” verdi.
Güneydeki mahkemelerin önüne giden
en büyük davalardan birinin Kıbrıslı
Türk’e ve mirasçıları ile anlaşan (vasi
atanan) bir Rum’a ait Baf’taki 1500
dönümlük arazi olduğu hatırlatılan habere
göre, içerisinde Baf Havaalanı, Andreas
Papandreu Hava Üssü, göçmen konutları
da bulunan arazinin iadesi ve 50 milyon
Euro tazminat talebi reddedildi. Davanın
reddedilmesiyle meselenin bitmediği,
davacı Rum’un meseleyi istinafa
götürmek, ardından da Avrupa Mahkemesi’ne taşımak niyetinde olduğuna dikkat
çekildi.

Yaz saati uygulaması Pazar başlıyor
Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması Pazar günü itibariyle başlayacak. Uygulama 30
Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Buna göre 27 Mart Pazar günü, saat
03.00`te, saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla yaz saati uygulamasına geçilmiş
olacak. Uygulama 30 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Dünya Şiir Günü kutlu olsun
Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla
mesaj yayımladı. Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi
Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Bu yıl savaşlar ve pandemi arasında buruk bir
şekilde kutladığımız Dünya Şiir Günü’nde şiirin yürekten dizelere yayılan barış
diliyle, bir işaret fişeği çakmasını ve tüm dünyaya barış getirmesini arzuluyoruz.
Unutulmasın ki, şiir bir başkaldırı, karşı çıkma sanatıdır. Bizler de Kıbrıs Edebiyat
Derneği ve Lirik Şiir Grubu olarak, savaşlara karşı bir duruş sergiledik, sergilemeye
de devam edeceğiz. Dünya Şiir Günü kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan siyasal gelişmeler,
hükümetlerin icraatları, seçim
zamanında söylenen sözlerin
hükümete gelindiğinde unutulması
gibi birçok etken insanların siyasilere
güveni yerlerde sürünür haldedir.
Özellikle bakan ve başbakanın
açıklamalarının tam tersi yapılması
insanları güvenin ötesinde fazlasıyla
kızdırıyor.
O nedenle mi bilmem ama anti
depresan ilaçlardaki satış sayısı her
geçen gün arıyor.
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete
de yayınlanan Belediyeler )
Değişiklik) yasa tasarısının
gerekçelerini okuyunca insanların
niçin güven duymadıkları bir kez
daha kanıtlanmış.
Şöyle diyor bu yasanın gerekçe
kısmında:
“Kişilerin yerel yönetimlere
katılımını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına,
Belediyelerimizi geliştirmek, daha
özerk, denetlenebilir bir yapıya
kavuşturulmalarına imkan
sağlayabilmek ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını
yürütmelerine yardımcı olmak, kendi
sorumluluklarını yerine getiren özerk
kuruluşlar olarak görülmektedir.”
Ne kadar süslü sözler değil mi?
Bugüne kadar hesap vermeme sebebi, şeffaf olmama sebebi, özerk
olmama sebebi vs.. demek ki bu
yasanın eksikliğiymiş.
Vay canına !
Yapılan yolsuzluklar, denetimsizlikler, hesap sormama hep bunun
için miydi?
Yeni yasaya göre mevut
belediyelerin birleşmesi durumunda
görevleri sona erecek başkanlar
ömür boyu maaş bağlanması bir
çeşit sus payıdır.
Bu şekilde belediye başkanları
ödüllendirilirken
çalışanların
durumları ile ilgili sorular akıllara
gelmektedir. Personelin hak ve menfaatlerini içeren toplu sözleşmeler
ne olacaktır?
Türkiye’deki
Erdoğan
liderliğindeki AKP iktidarı bu
yasanın yapılması karşılığında TCKKTC Mali İşbirliği Protokolü’nde
finansman katkısı sağlayacağını da
biliyoruz. Bu neyin karşılığıdır dersiniz?
Anlaşılan odur ki Türkiye’yi bir
şirket gibi yöneten Erdoğan buradaki
Acenteleri de denetleme hakkını
kendinde bulmaktadır.
Belediyelerde örgütlü BES, DEVİŞ ve MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ
Pazartesi gün düzenledikleri ve tepkilerini dile getirdikleri eylemde TC
ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları
arkasında yürüdüler.
Bu şekilde bazı çevrelere bir mesaj
vermek istediler. O mesajı elbette
değerlendirecek birileri olacak ama
“uslu çocuk” muamelesi göstereceklerinden kimsenin şüphesi
olmasın.

22 Mart 2022ss_Layout 1 21.03.2022 22:21 Page 8

8
Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Ukrayna’daki savaş sürerken,
bazılarımız adeta ölü gözünden yaş beklercesine ümitlere kapılıyoruz.
Neymiş efendim, bu savaşın perde
gerisinde İsrail dogalgazının Avrupa'ya
satılması varmış! Bu
doğalgaz en ekonomik
şekilde Kuzey Kıbrıs ve
Türkiye üzerinden geçirilecek borularla Avrupa’ya
ulaştırılabilirmiş!
Bu da Kıbrıs sorununda
yeni gelişmeler olması beklentisini
yaratıyormuş! Beklenti de ABD ve
Avrupa'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne baskı
yaparak Türkiye'nin dayattığı koşullarda
bir anlaşma imzalamaya, Kıbrıs Rum
egemenlerini zorlaması!!
Aç tavuk rüyasında kendini buğday
ambarında görürmüş! Bunlar da kendi
keyiflerine göre belirlenecek bir ‘barış’
hayal ediyorlar!
Ben hala daha Anglo Amerikan emperyalizminin, mevcut uluslararası siyasi
ve ekonomik koşullarda Kıbrıs'ın
bölünmüş kalmasını tercih ettiği
görüşündeyim.
Herşeyden önce Ukrayna'daki savaşın
perde gerisinde Avrupa'ya doğalgaz satışı
yoktur.
ABD yıllardan beri Rusya'yı her
taraftan kuşatma altına alarak global
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UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ VE YENİ
EMPERYALİST KAMPLAŞMA
petrol pazarındaki üstünlüğünü, ve petrol
satışlarının yalnızca dolar üzerinden
yapılmasını dayatmak istemektedir. ABD
dolarının gücü Suudi Arabistan'la yaptığı
tüm petrol satışlarının dolarla yapılması
anlaşmasından kaynaklanmaktadır.
Öte yandan tek kutuplu bir dünyada
Amerikan hegemonyası altında yaşamak
istemeyen kapitalist güçler, özellikle
doğu Avrupa ve Asya'nın güçlü devletleri
kendi aralarında kurdukları askeri ve
ekonomik
ittifaklarla
ABD
hegemonyasına karşı direnmeye hatta
ABD’nin gücünü kırmaya çalışıyorlar.
ABD ve onun hegemonyası altındaki
AB’ye karşı Rusya'nın önderliğinde
oluşturulan Avrasya ekonomik birliği
var.
Çin- İran stratejik ortaklığı var. Yine
Çin’in önderliğinde Asya'yı Avrupa'ya
bağlayacak yeni ipek yolları oluşturmayı
amaçlayan ‘Çin Kuşak ve Yol Girişimi’
var. Çin Suudi Arabistan petrolünün en
buyuk müşterilerinden biri. Avrasya
ekonomik birliği ABD dolarının petrol
ticaretindeki hegemonyasını yıkmaya
çalışıyor. Bu amaçla ABD’nin Ukrayna
savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara
rağmen Hindistan'a petrol satıyor. Hem
de Rupi uzerinden.
Suudi Arabistan da Çin'e Yuan
karşılığında petrol vermeye hazırlanıyor.

Yani ufukta Petrodolar imparatorluğu'nun
sonu görünmeye başladı.
ABD’nin Ukrayna'ya karşı giriştiği
saldırı yüzünden Rusya’ya karşı ilan
ettiği yaptırımları takan yok. NATO
üyesi Türkiye bile bu yaptırımlara
uymayacağını açıkladı.
Çin, İran Hindistan, tüm Asya devletleri
ve Hatta AB ülkeleri bile Rusya ile
büyük ticari ilişkiler içinde. ABD’nin
hatırına bu ilişkileri koparmak, Rusya'dan
çok kendi ekonomilerine zarar verecektir.
Bu nedenle ABD yaptırımlarının da ters
teptiğine tanık olmaktayız.
Aslında yaşamakta olduğumuz süreçte
asıl savaş Rusya ile Ukrayna arasında
değil!
Bu bir proxy dalaşı! Gerçek savaş
ABD ile Rusya arasında. Dünyamız
yeni bir askeri ve ekonomik kamplaşma
sürecine girmiş durumda.
Ama bu kamplaşma emperyalist bir
kamplaşma. Kapitalizme karşı sosyalizm
savaşmıyor.
Dünyayı yeniden paylaşmak isteyen
iki büyük emperyalist güç arasında bir
kamplaşma sözkonusu!
Emperyalistler arası paylaşım dalaşı
büyümekte. Diğer kapitalist ve emperyalist devletler ise bu iki büyük emperyalist kamptan birini tercih etmeye
zorlanıyor.

BUSE AKSAY PARKI AÇILDI - Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı, törenle açıldı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekillileri, Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ile Buse Aksay’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Buse Aksay’ın annesi Gülesen Aksay, kızlarını altı
ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk
projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Buse’nin adını yaşatmak için böyle
bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını, konunun belediye meclisine getirildiği ilk günden itibaren
meclis üyelerinin olumlu oy kullanarak parkın oluşumunda büyük rol oynadıklarını söyledi.

Sosyal Medya
Musa Öztürk

MEKTUP
Huzurevine yatırılan yaşlı bir
kadının yazdığı acı dolu bir mektup. Bu mektup şimdiki hayatımızın gerçeklerini anlatıyor...
***
82 yaşındayım, 4 çocuk, 11 torun,
2 büyük torun sahibiyim.
Şimdi ise 12 metrekarelik bir
odada yalnız başımayım.
Artık bir evim, hatta sevdiklerim
bile yok. Etrafımda sadece odamı
toplayan, yemek yapan, yatağımı
havalandıran, tansiyonumu kontrol
eden vazifeli insanlar var.
Torunlarımın kahkahaları yok artık, büyümelerini, sarılıp öpmelerini, didişip kavga etmelerini izleyemiyorum.
Bazıları 15 günde bir, bazıları
üç dört ayda bir beni görmeye geliyor bazıları ise hiç gelmiyor.
Oysa ben onları bir gün görmesem
bile çok özlüyorum.
Artık nugget, sahanda yumurta,
etli börek yapamıyorum.
Tek bir eğlencem var bulmaca
çözmek, işte bununla biraz vakit
geçiriyorum.
Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama bu yalnızlığa alışmam lazım.
Elimden geldiğince benden daha
kötü durumda olanlara yardım ediyorum.
Sık sık ölenler oluyor çok bağlanmak istemesem de yine de onlardan ayrıldığıma çok üzülüyorum.
Çünkü bir gün sıranın bana da
geleceğini biliyorum.
Yalnızken ailemin resimlerine ve
evden getirdiğim bazı eşyalara bakıp anıları tazeliyorum.
Bana ait olan tek şey işte bu hatıralar. En çok da ölürken yanımda
kimsenin olmayacağı, son kez evlatlarımın yüzünü göremeyecek olmak beni üzüyor.
Umarım gelecek nesiller ailelerinin kıymetini bilir ve anne babalarına onları yetiştirmek için verdikleri emeğin, harcadıkları zamanın karşılığını fazlasıyla verirler.
Anne babanızı çok sevin ve saygı
anlayış gösterin çünkü anne babanın
yedeği yok...!!!
HER YAŞLI İNSAN BİR ANNE
BABADIR...
DEĞERLERİNİ BİLELİM........
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

ÖMÜR
BİTER ŞİİR
BİTMEZ
KISACA...
İŞGAL!

Avrupa
Konseyi
Parlamenter
Asamblesi’nin
Ukrayna
savaşı
toplantısına UBP’li Berova ile CTP’li
Candan da katıldı… Kıbrıs’ta Rum
ganimetleri üzerinde kurulu işgal
rejiminin iki temsilcisi, Avrupa
Konseyi’nin barış için Rusya’ya çağrı
yaptığı toplantıda! Genel Kurul
sonucunda AKPA, Rusya’nın üyelikten
çıkarılmasını içeren raporu oybirliği ile
kabul etti. CTP ve UBP de o salonda!
TC işgalini açıkça destekliyor Avrupa…

Bizim Mandra
Türkiye'deki ilâç
sıkıntısının KKTC'de de
yaşanması tehlikesinin
giderek daha ciddi
boyutlarda kendini
hissettirdiği artık
gizlenemeyecek duruma
gelmiştir. Halk, yalnız
hayati ilâçları değil,
Parasetamol'u, Panadol'u
bile bulamamak korku ve
endişesini dile getirerek,
yetkililere imdat çağrısı
yaparken, sokaktaki adam
"Korkmayın biz çağdaş
yapıya ulaştık, bizim ilâç
sıkıntımız olmaz!" diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Almanya'da ısınma maliyetleri
arttığı için göğrencilere,
meslek eğitimi görenlere ve
işe yeni başlayanlara ayda
115 ile 175 Euro arasında
kalorifer yardımı başlatıldı.

“Diktatör Erdoğan Ukrayna’da barışçı kesilirken,
Suriye’de ilhakçı savaşı unutturacağını sanıyor”
Diktatör Erdoğan “Rusya’nın harekatı
kabul edilemez” ve “diyalog yoluyla Minsk
anlaşmaları çerçevesinde sorun çözümlenmeli” diyerek barışçı kesilmişti.
Gerçi “NATO üyesi ülkelerin yapmadığını
biz Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık“
diyerek ABD-NATO’ya yaranmaya çalıştı.
İşin içinde damadının militarist sanayinin
SİHA’larını satmak gibi bir çıkarı vardı.
Rusya’nın olası öfkesini yumuşatmak için,
ABD ve Avrupa emperyalistlerinin ekonomik-mali ambargosuna katılmayacağını Çavuşoğlu’na söyletti.
Ukrayna savaşının çatışan iki tarafı arasında zikzak yaptıktan sonra arabuluculuğa
soyundu. Olmayınca görüşmelerin ev sahipliğini üstlendi. Böylece iki tarafa da yaranma imkanı buldu, bu imkandan kendi
işgalci savaşını genişletmek için faydalanmaya çalışacağı anlaşılıyor.
Diktatör bu momenti yakalamışken barış
lafını daha çok yükseltiyor, Putin’le Zelenski’yi bu gösteride misafirliğe davet ediyor.
Burjuvazi ikiyüzlüğünü savaşa ilişkin
olarak karamizah düzeyinde gösterir. Başkasının işgalleri ve savaşına karşı barış
şampiyonluğu yaparken, kendi işgalci savaşçılığını tırmandırır.
Lenin bu ikiyüzlülüğe örnek olarak, sömürge edinmekte geç kalan Alman emperyalizminin birinci emperyalist paylaşım savaşı öncesinde, rakibi İngiliz ve Fransız
emperyalistlerinin sömürgelerindeki ulusal
özgürlük mücadelelerini övdüğünü, bunu
sömürgeleri kendi hesabına yeniden paylaşmak amacıyla rakibini zayıflatmak için
yaptığını vurgular.
Emperyalistlerin sömürgeci ikiyüzlülüğüne
benzer biçimde faşist şef Erdoğan da işgalci
savaşta ikiyüzlülüğünü sergiliyor.

VİRGÜL

1 İSKEMLE HAKKINIZ VAR!
‘‘Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi sürecinde daha fazla güvene
ve daha fazla Kıbrıs’ın ortak yurt olduğu bilincine
ihtiyacımız vardır’’ dedi CTP, TDP ve Bağımsızlık
Yolu Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu talep ederken
karma evliliklerden doğan çocuklara! Hristofyas’ın Talat’la
müzakere ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının
federalleştirilmesi teklifini Anastasiadis önerince, ‘‘Samimi
değil!’’ deyip durdular… Şimdi bize güven verin diyorlar!
Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne
dönüşü
ganimetten
vazgeçemedikleri için kabul etmiyorlar, sonra da ‘bize
güven verin’ diyorlar! Hem KC hem KKTC iskemlesinde
aynı anda oturamazsınız!

MEVLÜT
ÇAVUŞOĞLU’NA
SÖYLE,
ONBAŞI
FAİZ’E DEĞİL!

‘‘Ben Başbakan
olsaydım, emek vermiş
ve seçilmek için uğraş
vermiş olan kişiler varken
dışardan atama
yapmazdım…’’
Oğuzhan Hasipoğlu
(UBP)

Ukrayna savaşına barış önericisi kesilirken,
içerde masayı devirip Kürt halkına karşı
soykırımcı savaşı, Rojava ve Kuzey Suriye’de ilhakçı savaşı yoğunlaştırdığını unutturacağını sanıyor.
Rusya’nın Kırım ilhakına karşı çıkarken
Efrin’den Serêkaniyê’ye, İdlip’ten Cerablus’a savaşla işgal ettiği alanlara fiili ilhak
uyguluyor. İşgali güneye doğru genişletmeye
çalışıyor. Sayısız askeri üs kuruyor, Şengal
dahil sivil alanları bombardımana tabi tutuyor.
Diktatör Erdoğan, Ukrayna savaşını durdurmayı önerirken, kendi işgalci savaşlarında
4 bine yakın insanı öldürmekle övünüyor.
Yeni Osmanlıcı argümanla çıktığı yayılmacılıkta, Katar’dan Afrika’ya askeri üsler
kurmakla, “güvenliğimiz Afrika’dan, Libya’dan başlar” sloganını yükseltmekle, Azeri-Ermeni savaşına katılmakla övünüyor.
Diktatör Erdoğan’ın bu işgalci ve savaşçı
ikiyüzlülüğüne, burjuva muhalefet de ortak
oluyor. Ukrayna savaşında barışçı kesilen
burjuva muhalefet partileri, Erdoğan’ın
savaş tezkerelerine evet oyu vermekten
geri durmuyor. Kürt halkına atılan bombalara
ad yazacak kadar savaş delisi kesiliyor.
Ulusalcılar da “yurtta sulh cihanda sulh”
sloganını hatırlatmalarına ve Ukrayna savaşında barış önermelerine karşın, Kürtlere
karşı savaşı kutsayarak Erdoğan’ın ikiyüzlülüğüne ortak oluyor.
Oysa başkasının işgalci ve paylaşımcı
savaşına karşı çıkmak kolay olandır. Önemli
olan kendi devletinin işgalci savaşlarına
son vermektir, kimin barış yanlısı olup olmadığının turnusol kağıdı budur.
(Bu yazı Ziya Ulusoy’un Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “İşgalci Erdoğan
Ukrayna işgaline mi karşı?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 22 Ağustos 2021
2017'de UBP-DP hükümeti askeri bölge
kapsamından çıkarılan dağlardaki ormanlık
araziyi Maliye Bakanlığı'na devretti... Bakanlık
da Güven Yapı Ltd.'e kiralaması için Devlet
Emlak ve Malzeme Dairesi'ne verdi... 2018'deki
dörtlü hükümet ise Güven Yapı Ltd.'e
kiralanmasını onayladı! Yani bu rezilliğin
altında tüm partilerimizin imzası var!..

Gözden kaçmayanlar...

YÜZSÜZLÜK

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız? Türkiye
AİHM
kararlarını
tanımaz.
Ne
Selahattin Demirtaş ne Osman Kavala
kararlarını tanır… Kapalı Maraş
konusunda ne AİHM ne BM Güvenlik
Konseyi kararlarını tanır! Hiçbir
yaptırıma maruz kalmaz… Ama şu
hale bakar mısınız? Rusya’nın Avrupa
Konseyi’nden Ukrayna işgalinden
dolayı çıkarılması için yapılan AKPA
toplantısına Kıbrıs’ta 48 senedir süren
TC işgalinin temsilcisi olarak ‘‘KKTC
milletvekilleri’’ katıldı! Rus işgalini
kınayan AKPA toplantısında Türk
işgalinin Kıbrıs’taki işbirlikçileri var!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘İlle de oy birliği olmak zorunda
değil. Biz de burada bu gerginliğe
ve ateşe benzin dökmeye devam
edersek bu topluma yansır, bugün
gördüğümüz gibi…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Firoozeh Mozaffari
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Şener İzmen

HER YER
KARANLIK

YENİDEN BİZİM
NEYİMİZE...
Nevruz mu dedin?
Dedin...
Nev yenidir de ruz neyin nesi?
Yeni bir başlangıç.
Bahara mı yaza mı yeni bir seneye
mi, onu da söyle.
O gün bugün...
Hazırlıksız yakalandık yine.
Yeni bir güne başlamak için yine kaybettik günü...
Zaten her şeyimize geç kala kala
geldik bu günlere.
Sebep de biziz.
Tembel oluşumuz...
Bak şu yazın kavurucu
sıcaklarına nasıl da gülümsüyor bizlere.
Bakıyor sadece...
Kış, deyip de geçmeyin
sakın.
Bir ara düşünüyordum da Baf’ta kişiler
palto giyerler miydi, diye.
Eski fotoğraflara bakarak görüyorum
ki giyerlerdi, giyerdik.
Toplantılarda, yürüyüşlerde, okulda...
Ne soğuk günler yaşamıştık barakalarımızda.
Hem ev barakaydı hem okul.
Kendimizi göçmenlik mesisinde bulduk birden bire.
Göçmen olmanın yerleşik olmaktan
daha doğal olduğunu keşfettik.
Meğer hepimiz de deprem çocuklarıymışız.
Çadır hayatı, baraka hayatı.
Bilerek bilmeyerek girdik dehlize, gidiyoruz hala.
Ne bir gelecek düşüncesindeyiz ne
kaygısı var içimizde.
Nasılsa üfleyen başkası, üflenen bizler.
Gidiyoruz rüzgârların savurduğu yere.
Bir dal olsa tutunacak tutmak gereği
bile duymayız.
Nasılsa gidilecek yeri birileri hesaplayacak, uygulayacak, uygulattıracaktır.
O bakımdan denize bak, deniz güzel.
Bugün yeni bir günün başlangıcı.
İnsanlar ateş yakıp üstlerinden mi atlıyorlar bugün?
Bir şeyleri kutluyor bunlar ama neyi?
Eski bir iran takvimine göre yılın ve
baharın ilk günü, milâdi takvime göre
martın yirmi ikisine rastlayan gün...
Bugün mü gerçekten?
Hadi biz de kutlayalım öyleyse bugünü.
Diyelim ki yeniden yaratılıyoruz kendi
yerimizde kendimiz olarak.
Yaşanan tüm tecrübeleri çıkartıp torbasından...
Koymalı önümüze, tek tek ayıklamalı
cümleleri.
Tek tek dizmeli dizileri.
Cümleler oluşturulmalı romanımız
yeniden doğsun diyerek.
Daha düzenli, daha uygun olsun.
Ve yapılan tüm hataları görerek, yeni
yola yeniden bir şekil verelim.
Rüyalarda bile olmayacaklara dua etmek ne demek?
Ne demek şimdi bu durup dururken
yeniden bahsetmek?
Aman duymasınlar.
Yoksa çok kızarlar ki aykırı.
Bugün nevruz.
Ya...
Yeni gün, yeni mevsim, yeni hayat...
Eski hayatımızdan memnun muyuz
değil miyiz ona bile karasızken...
Yeni bizim neyimize?

“PROSTAT KANSERİNE KARŞI YÜRÜYORUZ”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
(KHYD), 1-31 Mart Prostat Kanseri
Farkındalık Ayı dolayısıyla dün “Prostat
Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla
mecliste farkındalık etkinliği düzenledi.
Etkinlik çerçevesinde bazı milletvekilleri
ve Meclis personeli yürüyüş bandında bir
dakikalık farkındalık yürüyüşü yaptı.
Bando eşliğinde şarkıların çalındığı etkinlikte, prostat kanseri tahlillerinin yapılması
için milletvekilleri ve Meclis çalışanlarından
kan örnekleri alındı.
TÖRE
Etkinlikte basına açıklama yapan Meclis
Başkanı Zorlu Töre, Kanser Hastalarına
Yardım Derneği’nin çalışmalarının takdire
şayan olduğunu dile getirdi.
Erkeklerde sık görülen prostat kanserinden
dolayı belli yaşın üzerindekilerin kontrol
yaptırmasının önemine dikkat çeken Töre,
erken teşhisin hayat kurtardığını söyleyerek,
prostat kanserinin tedavi edilebilir bir kanser
türü olduğunu fakat geç kalındığı takdirde
vücudun farklı organlarına sirayet
edebileceğini kaydetti.
Etkinliğin, erkeklere bir çağrı olduğunu
dile getiren Töre, “Sadece kendi hayatınızı
değil ailenizin hayatını da düşünününüz.
Kimse üzülmesin.” ifadelerini kullandı.
SUCUOĞLU
Başbakan Faiz Sucuoğlu da, kanser
hastalığının her geçen gün erken tanı
zenginleşmesine rağmen en büyük problem
olarak durduğunu kaydetti.
Ülkede nüfusa oranla kanser hastalığının
yüksek oranda seyrettiğini dile getiren
Sucuoğlu, sadece prostat değil diğer kanser
türlerinin de arttığına dikkat çekerek, prostat
kanserinin sadece erkeklerde ortaya çıktığını
ve erken tanı konulduğunda da sürecin kontrol altına alınabileceğini belirtti.
Prostat kanseri tedavisinin, hastalık erken
tespit edildiği andan itibaren yüz güldürücü
sonuçlar verildiğini dile getiren Sucuoğlu,
bugün bu vesileyle tüm kanser teşhislerinde
erken teşhisin önemine vurgu yapmak
istediğini söyledi.
Vatandaşların, özellikle yaşı 50 ve üzerinde
olan erkeklerin prostatı küçümsememelerini
tavsiye eden Başbakan Sucuoğlu, etkinliğe
katkı koyan herkese teşekkür etti.
PİLLİ
Sağlık Bakanı Ali Pilli de, prostat
farkındalık ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken tanının hayat kurtardığının
hatırlatılmasının önemini vurguladı.
Erkeklerde prostat, kadınlarda da meme
kanserinin sık görüldüğüne dikkat çekerek,

halkın bir kan tahlili yapmasıyla erken
teşhisin önemine işaret eden Pilli, kanser
hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını
bir doktor olarak tecrübe ettiğini kaydetti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde süratli
şekilde tarama için personel artırımı
yapıldığını söyleyen Pilli, tüm dünyada ilaç
sıkıntısı yaşandığını fakat buna rağmen
ülkede bu sıkıntıların düşük seviyede
olduğunu söyleyerek, kanser taramasında
kullanılan kitlerin hastanede bulunduğunu
ve eksilmemesi için de gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.
“İLAÇ SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN BİZZAT KENDİM İLGİLENİYORUM”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, kanser ilaçlarında
yaşanan sıkıntıları gidermek için kendisinin
bu konuya çok önem vererek ilgilendiğini
de belirtti ve ellerinden geleni fazlasıyla
yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini
vurguladı.
KOCAİSMAİL
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
Başkanı
Raziye
Kocaismail
ise
konuşmasında, prostat kanserinde erken
tanının önemine vurgu yaparak düzenledikleri
etkinlikle
farkındalık
yaratmayı
amaçladıklarını kaydetti.
Meme kanserinde “pembe ay”; prostat
kanserinde de “mavi ay” etkinlikleriyle
farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaismail, meme kanserinde derneğin
kurulduğu 1993 yılında yüzde 5 hastanın
hayatta kaldığını, şu anda ise yüzde 95
hastanın erken tanı bilinciyle hayatta kaldığını
belirtti.
Erkekler arasında bir fobi ve bir tabu
olarak kalmaya devam ettiği sürece prostat
kanserinin ölümlerde öne çıkmaya devam
edeceğini dile getiren Kocaismail, “mavi
ay” etkinliği düzenleyerek Meclis’te erkeklere
temsili tetkikler yaparak sağlık bütçelerinin
artırılması konusunda ses vermek istediklerini
kaydetti.
Bir prostat kanseri hastasının 6 kemoterapi
alacak olması halinde 90 bin TL ücreti
olduğunu, onun üzerindeki tetkikler ve
giderlerin yüz binleri geçtiğini vurgulayan
Kocaismail, “Bir PSA kiti devletimize 25
TL’ye mal olabilir. Özelde yapılacak olursa
da 50 TL’ye yapılabilir.
Bir hastanın tedavi ücretiyle on binlerce
insanımızı tetkikten geçirebiliriz.
Kitlerin alımı için sağlık bütçesine ödenek
konulması ve koruma amaçlı devletin hastanelerinde ücretsiz bulanabilmesi gerekir.”
dedi.

Bu memleket bizim değil platformu sendikacıları, valiliğin
önüne giderek "Bizim Türkiye
halkları ve devletiyle hiçbir
sorunumuz yoktur" dediler...
Bravo, bir demet de gül verseydiniz.
Bizim sorunumuz Çin ve Uganda halkları ve devletleri iledir...
TEBRİKLER
*
"Türkiye para verecek diye,
TC'nin talepleri doğrultusunda
bir siyasi yapı altında yaşamak
zorundaysak, o kaynak gelmesin.
Biz satılık değiliz"
- Erkut Şahali (CTP milletvekili)…
Geniş anlamda, tüm bunları dile
getiren sendikacı Selma Eylem'e
ne demişti sevgilı başkanın Tufan
Erhürman:
" R E D D E D İ Y O R U
M"…
Anladın mı Erkut bey ?
*
Kabine değişikliğini eleştiren
CTP milletvekili Sıla Usar,
-"CTP umudu yeşertmeye devam edecek"dedi...
Sizin umut kronik yatalak Sıla
hanım...
*
"Başarıyı ancak ve ancak anavatan Türkiye'nin vereceği belirleyici
destekle
yakalayabileceğimizi biliyoruz
iktidar milletvekilleri olarak..."
- Ahmet Savaşan (UBP)
Anavatan'ın Türkiye ilk belirleyici desteği iktidar milletvekili
olarak Hasipoğluna verdi...
*
"Tamire ve aydınlatmaya
ihtiyacı olan yollarımız vardır.
İnşallah yollarımızın kalitesi de
artacaktır..."- Ersin Tatar (Şafgaran
KKTC'nin Parlayan yıldızı )
Çukurlar kürekle temizlendi,
yama bekler...
*
"Okan Dağlı'nın da, Türkiye'ye
girişine izin verilmemiş. Bir kez
daha sn. Tatar'a, sn. Sucuoğlu'na
ve Sn. Taçoy'a çağrı yapıyorum..."
Tufan Erhürman (CTP)
Boşuna çağırma perdenin
arkasına saklandılar...
*
Bir tarafta bitmek tükenmek
bilmeyen Elektrik kesintileri, diğer
taraftan KAKA TC’de medrese
eğitimi vermek için zemin
hazırlığı yapan yobazlar.
Boşbakan
Sucuoğlu'nun
Ankara'daki
"çok
yararlı
görüşmelerinden" elde ettiğimiz
fikirler...
Bakalım "laik" boşbakan'ın
dağarcığında daha ne gibi sürprizler var!
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Rüzgara Karşı

LEFKOŞA’DA
UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da bir ikametgahta yapılan
operasyonda 170 gram uyuşturucu
ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki
gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis
Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen operasyon
kapsamında, U.B.E.’nin (E-33)
kalmakta olduğu ikametgahta
yapılan aramada; tasarrufunda
toplam 170 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde ve
uyuşturucu satışından elde
edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220
ABD doları ve 10 Euro bulunarak
emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı.

Bülent Tümen

DÜNYA SU GÜNÜ
Bugün 22 Mart 2022…
Biliyorsunuz, 22 Mart günü, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından 1993
yılında “Dünya Su Günü” -orijinal adıyla,
“UN-Water”- olarak ilân edilmiştir…
Bu günün ilân edilmesinin amacı, temiz ve
güvenli suya erişememe konusuna dikkat
çekmek ve küresel su kriziyle mücadele
etmek için harekete geçilmesi gerekliliğini
vurgulamaktır!
“Kutlamalar”
her
yıl
belirlenen değişik bir tema ile
gerçekleşmektedir…
Geçen yılın teması, “Suyun
Değeri” olarak belirlenmişti…
Bildiğiniz gibi su, canlıların
ve ekosistemin varlığı için
vazgeçilmezdir… Dünya yüzeyinin 3/4’ü
sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir
su miktarı %2,5; içilebilir su miktarı ise
%1’den daha azdır!
İçinde bulunduğumuz 2022 yılının teması,
“Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” olarak
belirlenmiştir…
2022 Yılı için Türkiye’de “Dünya Su
Günü kutlamaları” çerçevesinde “Afiş,
Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon”
başlıklarında
yapılan
yarışmaların
sonuçları, 7 Mart 2022 tarihinde
açıklanmıştı.
***
Gelişmekte olan ülkelerde, hastalıkların
%80’inden fazlası yetersiz içme suyu ve
sanitasyon* ile ilişkilidir…
Hastalıkları önlemek, kontrol altına
almak için güvenli suya ve sanitasyona
erişimin ne kadar önemli olduğu
yaşanmakta olan Covid-19 pandemisiyle bir
kez daha ortaya çıkmıştır!
Su fakiri olan adamız Kıbrıs’ın kuzeyinde,
on yıllar içinde “yönetenler” tarafından
yapılan hatalar sayesinde, birçok yerde
yeraltı sularımız tuzlanmıştır…
Başta, gelişigüzel her yere yapılan
inşaatlar ve yeni yapılan yollar nedeniyle
kesilen ağaçlar sayesinde yağışlar azalıp,
hava sıcaklıkları daha da artınca ve her
isteyene verilen kuyu izinleri, yeraltı su
kaynaklarının tuzlanmasının başlıca nedeni
olarak kabul ediliyor…
1974 Yılına kadar, hatta 1980’li yıllarda
da, evlerdeki çeşmelerimizden içilebilir
nitelikte su akıyordu…
Hemen hemen her yerleşim yerinde,
içilebilir -tatlı su- pınarlar vardı ve
akıyorlardı…
Şişe suyunun satılabilmesi ve nüfus
taşıması sonrasında yaygın yapılaşma
neticesinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşmelerden
içilebilir su akmaz oldu!
Yaz aylarında, KKTC’nin bazı bölgelerinde
su sıkıntısı yaşandığı ve o bölgelerde, deniz
suyunun arıtılıp çeşmelere verildiği
bilinendi…
O “su eksikliği” ki, yaz aylarında toplamda
%10 kapasite olduğu söyleniyordu…
O “eksikliği” karşılamak üzere, su fakiri
olan Türkiye’den deniz altından asma
borularla deniz geçişi sağlanarak, Dragon
Çayı (Anamur-Mersin) üzerine yapılan
Alaköprü Barajı’nda biriktirilen su 28
Ekim 2015 tarihindeki açılış töreniyle önce
Güzelyalı terfi istasyonuna ardından 3 km
ötedeki Geçitköy Barajına aktarılmaya
başlandı…
Sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyinde yağan
yağmur suları dâhil, bütün suyun idaresi,
kontrolü ve satışı Türkiye’nin Devlet Su
İşleri (DSİ) yönetimine devredildi.
Gene gonuşuruk buraşda.
(*) Sanitasyon -İngilizceden çevrilmiştir-=
Temiz içme suyu ve insan dışkısı ve
kanalizasyon arıtılması ve bertarafı ile ilgili
halk sağlığı koşulları ifade eder. Ellerin
sabunla yıkanması gibi, insanların dışkıyla
temasını önlemek de sanitasyonun bir
parçasıdır.

YARALAMA VE KAVGA

DOWN SENDROMU FARKINDALIK
GÜNÜ’NDE FİDAN ETKİNLİĞİ
Engelli Sivil Toplum Örgütleri, 21
Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık
Günü kapsamında Derinya’da fidan dikme
etkinliği gerçekleştirdi.
“Hayata +1 Değer Doğaya +1 Fidan”
sloganıyla Dünya Toplumları Engelsiz
Açık Hava Etkinlik Alanı’nda yer alan
etkinliğe, Gazimağusa Özel Eğitim ve
İş Eğitim Okulu ile Lefkoşa Algım Özel
Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.
Etkinlikte yaklaşık 40 fidan dikildi.
Engelli Sivil Toplum Örgütleri Organizatörü Ahmet Akdeniz etkinlikle ilgili
yaptığı açıklamada, 21 Mart’ın Down
Sendromu Farkındalık Günü olduğuna
dikkat çekmek ve Down Sendromlu
bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığı belirtmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini

kaydetti.
Akdeniz, eylül ayında engelli bireylerin
uluslararası faaliyette bulunması için açık
hava etkinlik alanı verildiğini belirterek,
eylülde ifade ettikleri gibi bu alanda ilk
etkinliği gerçekleştirerek bugün fidan
diktiklerini söyledi.
Down sendromunun bir hastalık değil
farklılık olduğunu vurgulayan Akdeniz,
eşit eğitim fırsatı verildiği takdirde diğer
bireylerden hiçbir farkları olmadığını
ifade etti
Akdeniz, bugünkü etkinlikte barışın
simgesi olan zeytin fidanı diktiklerini de
söyledi.
Fidan dikme etkinliğinin ardından alanda piknik yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

HAVA SOĞUK VE YAĞMURLU OLACAK

Hava önümüzdeki günlerde soğuk ve Cuma gününe kadar yağmurlu olacak;
dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, Cuma
gününe kadar hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 santigrat derece
dolaylarında seyredecek; sonraki günlerde ise 16 – 19 santigrat derece olacak.
Yarın Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerinde don olayı da bekleniyor.
Rapora göre yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri, parçalı çok bulutlu yer yer
sağanak yağmurlu olacak; dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Cuma günü hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece artacak ve Pazar gününe kadar açık ve
az bulutlu geçecek. Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde
ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Haspolat’ta, önceki gün 17.00
sıralarında aralarında yaşanan
tartışma sonucu Ö.Ö.(E-43) ve
E.Ü.(E-22) bir taraf, H.S.(E-35) ve
R.S.(E-26) diğer bir taraf olup kavga
ettikleri sırada, E.Ü. kanunsuz olarak
tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile
H.S.’yi kalçasından, R.S.’yi ise
dizinden hafif şekilde yaraladı.
H.S. ve R.S., kaldırıldıkları Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin
ardından taburcu oldular. Bahse
konu şahıslar tutuklandı, soruşturma
devam ediyor.

İŞ KAZASI
İskele’de ağıllar bölgesinde, Doğan
İnce bir ağılın damında sac montajı
yaptığı sırada dengesini kaybederek
üç metre yükseklikten beton zemin
üzerine düşerek ağır yaralandı.
İnce, Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavisinin
ardından omurgasında kırık teşhisi
nedeniyle ortopedi servisinde
müşahede altına alındı.

YANGIN
Gemikonağı’nda, Ertaç Yaşar Sokak
üzerinde bulunan Umut Kayıkcı’ya
ait ikametgahın dışındaki soba
borusunun aşırı ısınarak ikametgaha
bitişik olan çardağın çatı
bölümündeki tahtaları alevlendirmesi
sonucu yangın meydana geldi
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, yangında çardak
çatısı kısmen yanarak zarar gördü.

BAFRA’DA BİR OTELDE
ANİ ÖLÜM
Polis, Bafra’da faaliyet gösteren bir
otelde dün sabah Joyce Phyllıs
Usher’in (K-87) kalmakta olduğu oda
içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, yapılan doktor
muayenesinde herhangi bir darp
veya cebir izine rastlanmazken, ölüm
sebebi yapılacak otopsinin ardından
belli olacak.

TRODOS’TA YOĞUN
KAR YAĞIŞI
Trodos Dağları’nda, yoğun kar
yağışının hakim olduğu belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre polis
konu ile ilgili açıklamasında yoğun
kar yağışı nedeniyle, Trodos’a giden
yolların, sadece 4X4 araçlar ile lastik
zinciri bulunan araçlar için açık
olduğunu duyurdu.

ORMANCILIK
FAALİYETLERİYLE
İLGİLİ PANEL

POLİS VE İTFAİYE MEMURU ADAY
ADAYLARI EĞİTİME BAŞLADI
105 Erkek ve 20 Bayan Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı, bugün
Polis Okulu Müdürlüğü’nde Temel Eğitimlerine başladı. Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu
Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye
aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü
kadrosuna dahil olacaklar.

Orman Dairesi, “Ülkemizde
Yürütülen Ormancılık Çalışmaları,
Sorunlar ve Yapılması Gerekenler”
konulu panel düzenledi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
panelde, Bakanlık Müsteşarı Emirali
Deveci ve Orman Dairesi Müdürü
Cemil Karzaoğlu konuşma yaptı.
Panelde, ülkedeki ormancılık
faaliyetinin önemi, mevcut
çalışmalar ve karşılaşılan sorunlarla
bunların çözümleri hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Sevgi insanı birliğe,
bencillik ise yalnızlığa
götürür."
Schiller

Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni
İlhan Berk

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

BİR SAVAŞ BİR
İNSAN
Uğur Sümer
Belgesel anlatı
Belge Yayınları

Seher misin sam mısın
Keder misin gam mısın
İlgin yok sevgin sıfır
Söyle sen adam mısın
“GENÇ SANATÇILAR RESİM
YARIŞMASI 2022”YE
BAŞVURULAR BAŞLADI
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür
Dairesi’nin geleneksel etkinliği “Genç
Sanatçılar Resim Yarışması”na bugünden
itibaren 31 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek. Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın
verdiği bilgiye göre, seçici kurul üyeliklerini,
Ressam Osman Keten, Grafik Tasarımcı Prof.
Dr. Gökçe Keçeci ve Ressam Hüseyin
Özinal’ın yapacağı “Genç Sanatçılar Resim
Yarışması 2022” için başvurular Atatürk
Kültür Merkezi’nde yapılabilecek. Yarışmaya,
seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece
yakınları dışında, 1 Ocak 1987 ve 31 Aralık
2006 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam
ve resim sanatına ilgi duyan KKTC
vatandaşları katılabiliyor. Genç Sanatçılar
Resim Yarışması 2022 Şartnamesi, Kültür
Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden
alınabileceği gibi kulturdairesi@yahoo.com
adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek. Katılım detayları şartnamede belirtilen
ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya,
sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından
imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “Alındı
Belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür
Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
Mehmet akif cad.. mustafa derviş
apt.. n0:111/h 0392 227 11 10
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET
yanı 0392 223 72 72
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa 03922255728

“KOPUŞ” BELGESELİ GÖSTERİLDİ
Türkiye’deki devrimci hareketi konu alan “Kopuş” belgeseli, Lefkoşa’da gösterildi.
Kopuş, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
Konferans Salonu’nda Gelecek Gazetesi’nin düzenlediği etkinlikle Kıbrıs’taki izleyicileriyle
buluştu. Bir belgesel dizisi olarak tasarlanan, devrimci hareketin 1970’li yılların başındaki
gelişimini konu alan Kopuş, Türkiye’deki yayın organı Önsöz TV tarafından hazırlandı.
Gelecek Gazetesi Yayın Koordinatörü Yusuf Alkım, merakla bekledikleri belgesi
Kıbrıs’taki izleyicilerle buluşturmaktan, devrimci hareketi bu tarihi yazanlardan dinlemekten
mutlu olduklarını söyledi.
Gösterimin ardından belgesel yapım ekibinden Sena Sat ve Songül Yücel'in katılımıyla
söyleşi düzenlendi; Sat’ın çizgi romanı “Daima” ile “Ayaklanmanın Gezi Hali”, Yücel’in
“Hasat Zamanı” kitapları okuyucu için imzalandı.

DUYURU

GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük.
No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu 05488708442
MEHMET KAMİLOĞLU
ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C
Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan:
5 Alsancak-Girne 0533 846 33 30
MAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı
Mağusa 0392 365 51 26

Ben Fuat Karşılı,
üyesi ve mali
denetim başkanı
olarak görev
yaptığım KKTC SED
Derneği ile ilişkim
kalmadığını
kamuoyuna
duyururum.

ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi
Durağı sırası,Akun market yolu
üzeri 0392 366 88 66
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil
Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı
Boğaz İskele 0533 834 82 51
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

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

SEKRETER ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen lise veya üniversite mezunu,
Lefkoşa'da ikamet eden bayan sekreter aranıyor.
Tel:2281845 (Mesai saatleri içinde)
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI







DOLAR
Alış Satış






14.78 14.87

EURO
Alış Satış

16.33

16.45

S.T.G.
Alış Satış

19.47 19.59

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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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Kuzeyde 563 pozitif vaka daha
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 21.940 olup, 563
pozitif vakaya rastlanmış,
390 kişi taburcu edilmiştir.
291 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 108
kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 10
kişi İskele, 20 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 21.940
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 563
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
390

Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319
Toplam Vaka Sayısı: 77.685
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 72.684
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
809
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 225

Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Güvende Kal
Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1949
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 137373
Güneyde 5 bin 286 yeni vaka,
1 ölüm
Diğer yandan güneydeki son durum ise
dün 114 bin 66 test yapılırken, 5 bin 286
yeni vaka tespit edildi ve 1 kişi de hayatını
kaybetti.
Hastanelerde 31’i ağır olmak üzere 149
hasta tedavi görüyor.

OSMAN ÖREK 23. ÖLÜM
YILDÖNÜMÜNDE
ANILIYOR
Merhum Başbakan Osman Örek 23.
ölüm yıldönümünde anılıyor.
Milli Günleri Kutlama Merkez
Komitesi Başkanı ve Protokol
Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından
yapılan yazılı açıklamada, Merhum
Başbakan Osman Örek’in 24 Mart
Perşembe günü saat 11.00’de kabri
başında anılacağı kaydedildi.
Anma töreninde, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ve Merhum Başbakan
Osman Örek’in ailesi tarafından
kabre çelenk sunulacak.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
bayrakların göndere çekilmesinin
ardından Osman Örek Meslek
Lisesi’nden bir öğrenci konuşma
yapacak.
Merhum Başbakan Osman Örek’in
ailesi adına kızı Yeşim Örek’in
konuşmasının ardından anma töreni
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
konuşması ile sona erecek.

YASA DIŞI SİLAH
TASARRUFUNDAN
TUTUKLAMA
Güney Kıbrıs’ta çevik kuvvet
polisinin, Lefkoşa’ya bağlı Strovolo
bölgesindeki Lefkoşa Rum Genel
Hastanesi civarında şüpheli gezen
bir araçta tabanca ve belli sayıda
mermi ele geçirdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre polis,
aldığı bir ihbar sonucu yaptığı
operasyon sonucunda araçta
bulunan 42 ve 44 yaşındaki 2 kişiyi
tutukladı.

GÜNEYDE CEZAEVİNDE
MAHKÛMLAR YERDE
YATIYOR
Güney Kıbrıs’ta Merkezî
Cezaevi’nde, özellikle de kadınlar
kanadında son günlerde yaşanan
aşırı doluluk ve yatak eksikliği
nedeniyle mahkûmların yerde
yatmak zorunda kaldığı bildirildi.
Fileleftheros, “Cezaevindeki
Mahkûmlar Yerde Yatıyor” başlığıyla
birinci sayfasından aktardığı
haberinde, “kadınlar kanadında,
benzeri görülmemiş olması yanında
AB üyesi bir ülkeye yakışmayan şok
edici manzaralar” görüldüğüne
dikkat çekti.
Habere göre cezaevindeki kötü
durum, sahte seyahat belgeleri ile
Güney Kıbrıs’tan yurt dışına
çıkmaya çalışırken yakalanan
Afrikalı kadınların, AB’deki gibi idari
ceza verilebilecekken 5-10’ar gün
tutukluluk cezasına çarptırılması
nedeniyle daha da kötüleşti. Şu
anda cezaevinde tutuklu bulunan 90
kadından 65’inin Kongolu olduğuna
işaret edildi. Aşırı doluluk nedeniyle
kadınlar kanadındaki bütün yataklar
doldu, cezaevi yönetimi de çareyi,
yere şilte atarak bazı mahkûmları
yerde yatırmakta buldu. Mahkûm
yakınları yakında koridorlara da
şilte atılmak zorunda kalınabileceği
uyarısında bulundu. Mahkûmları
temsil eden hukukçular,
cezaevindeki durum nedeniyle
insan haklarının ve Avrupa Konseyi
İşkence Karşıtı Komite’nin (CPT)
yerde mahkûm yatırılamaz kuralının
ihlal edildiğine dikkat çekti.
Cezaevinin erkekler kanadındaki
durumun da iyi olmadığı, kanattaki
revir alanlarının mahkûmların
uyuduğu alanlara çevrildiği, banyotuvaletlerin aşırı kullanım nedeniyle
derhal bakımdan geçirilmesi
gerektiği belirtilen haberde, kaçak
mültecilerin cezaevine girişlerinin
devam etmesi halinde önümüzdeki
günlerde tiyatro salonunun da
mahkûm yatakhanesine
dönüştürülmek zorunda
kalınacağına işaret edildi.
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Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin'de 132 kişi taşıyan Boeing 737
yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü...
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait,
132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin
güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk
Bölgesi'nde düştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan
açıklamada, 132 kişiyi taşıyan yolcu
uçağının, Vucou şehrinin Tıng ilçesi
kırsalında dağlık bölgeye düştüğü belirtildi.
Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den
Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya
giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı,
123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu.
Görgü tanıkları uçağının parçalandığını
aktarırken henüz can kaybı bildirilmedi.
Uçağın düştüğü bölgeden dumanların
yükseldiğini ve uçağa ulaşmaya çalışanların
orman yollarında enkaz parçalarını
bulduğunu gösteren görüntüler internette
yayıldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazanın
ardından arama ve kurtarma çabalarının
seferber edilmesi talimatını verdi.
Sivil Havacılık İdaresi, acil durum
mekanizmasını devreye sokarak kaza bölgesine inceleme ekipleri gönderirken, komşu
Yünnan ve Guandgong eyaletlerinden itfaiye
ekipleri, kurtarma çalışmalarına destek için
bölgeye sevk edildi.
Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.
GİZEMLİ DİKEY DALIŞ
"FlightRadar24.com" internet sitesinin
verilerine göre, "5735" sefer sayılı China
Eastern yolcu uçağı, 30 bin fit (yaklaşık 9
bin metre) irtifada seyir halindeyken yerel
saatle 14.20'de, saatte 842 kilometre hızla
dikey dalışa geçti ve bir buçuk dakika
içinde yere çakıldı.
İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü
gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası
kaydında da bir yolcu uçağının derin dikey

dalış halinde burnunun üzerinde irtifa
kaybettiği görüldü.
Uçağın Vucou şehri üzerindeyken yer
merkezleriyle bağlantısının kesildiği bildirildi.
UÇAK 6,5 YILDIR HİZMET
VERİYORDU
ABD'li üretici tarafından 2015 yılında
hava yolu şirketine teslim edilen "Boeing
737-800" tipi uçak, 6,5 yıldır hizmet veriyordu.
China Southern ve Air China ile birlikte
Çin'in en büyük üç hava yolu şirketinden
biri olan China Eastern'ın 600'den fazla
uçaktan oluşan filosunda 109 adet Boeing
737-800 bulunuyor.
Hava yolu şirketi matem işareti olarak
web sitesini siyah ve beyaza çevirdi.
KISA VE ORTA MESAFELERDE
EN ÇOK TERCİH EDİLEN YOLCU
UÇAĞI
Boeing'in, ilk kez 1997'de piyasaya
sürdüğü 737-800 tipi uçak, dünyanın en
tercih edilen dar gövdeli yolcu uçakları
arasında bulunuyor. Çift motorlu, tek koridorlu uçaklardan bugüne kadar 5 bin 200'den
fazla üretildi.
737-800'lerin bugüne kadar karıştığı en
ölümcül olay, Ocak 2020'de İran Devrim
Muhafızları'nın Ukrayna Havayolları'na ait
bir yolcu uçağını yanlışla vurmasının
ardından yaşanmıştı. Olayda uçaktaki 176
kişi hayatını kaybetmişti.
737 MAX'LERE UÇUŞ YASAĞI
GETİRİLMİŞTİ
Boeing'in aynı segmentte ürettiği yeni
nesil "737 Max" tipi yolcu uçaklarına, uçuş
kontrol yazılımdaki bir hatanın 2018'de
Endonezya'da ve 2019'da ise Etiyopya'da
iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından
çok sayıda ülkede ve Çin'de uçuş yasakları
getirilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından her iki
kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını
ayarlayan sensörler arasındaki veri
uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.
Firmanın yazılım hatasını düzeltmesinin
ardından ülkeler uçuş yasaklarını kaldırmış,
Çin Sivil Havacılık İdaresi de 2 Aralık'ta
uçakların yeniden seferlere başlamasına
izin vermişti.
CHİNA EASTERN UÇAKLARI
DAHA ÖNCE İKİ KAZA YAPMIŞTI
China Eastern Havayolları'na ait "5398"
sefer sayılı Şıncın-Fucou uçağı, 26 Ekim
1993'te Fucou Yişu Havaalanı'na yağmurlu
ve rüzgarlı havada inişi sırasında piste
çakılmıştı. Kazada uçaktaki 80 yolcudan
ikisi hayatının kaybetmişti.
"Baotou Hava Felaketi" olarak
adlandırılan diğer kazada ise "5210" sefer
sayılı China Eastern Havayolları uçağı, 21
Kasım 2004'te, Pekin aktarmalı Şanghay'a
gitmek üzere İç Moğolistan'ın Baotou Erliban Havaalanı'ndan kakışından bir süre
sonra havaalanı yakınındaki Nanhay
Parkı'ndaki göle çakılmış, kazada uçaktaki
53, yerdeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.
EN SON UÇAK KAZASI 2010'DA
YAŞANMIŞTI
Çin, havacılık açısından güvenli, uçak
kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak
biliniyor.
Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao,
19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin hava
yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde
kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.
Ülkede en son 2010'da, Hınan
Havayolları'na ait "8387" sayılı yolcu
uçağı kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Harbin ve Yiçun şehirleri arasında
yaptığı seferde sisli havada Yichun Lindu
Havaalanı'na inişi sırasında düşmüş, kazada uçaktaki 96 kişiden 44'ü yaşamını
yitirmişti..

KİŞMİR “BELEDİYELER
(DEĞİŞİKLİK) YASA
TASARISI’NI” ELEŞTİRDİ
Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen) Başkanı Ali Kişmir, hükümeti
hazırlanan “Belediyeler (Değişiklik)
Yasa Tasarısı” konusunda
eleştirerek, “Yerel yönetim
seçimlerine çok kısa bir süre kala,
yangından mal kaçırırmışçasına
gündeme getirilen bu yasa
tasarısının ciddi anlamda bir emek
sömürüsüne yol açacağı aşikârdır”
dedi.
Kişmir açıklamasında, “Ülkemizde
Belediyeler Reformu’na ihtiyaç
olmasına rağmen, bu reformun
nasıl olacağı, tüm paydaşlar ile
tartışarak ve bir konsensüs ile
belirlenmelidir. UBP-DP-YDP
Hükümeti’nin alıştığı şekliyle, ‘Ben
yaptım, olur’ zihniyetiyle değil”
ifadelerini kullandı.
Yerel yönetimlerde örgütlü BES,
DEV-İŞ ve MAĞUSA TÜRK GENEL
İŞ’in, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa
Tasarısı”nın geri alınması talebiyle
başlattığı eylem ve grevlere destek
belirten Kişmir, “Bu onurlu duruşu
selamladığımızı da tüm kamuoyuna
duyuruyoruz” dedi.

BASIN-SEN PANEL
DÜZENLİYOR
Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen), bu akşam KTAMS Barış
Salonu’nda, “Türkiye ve Kıbrıs’ta
Basın Emekçileri ve Mücadele
Yöntemleri” konulu panel
düzenliyor.
Basın-Sen’den yapılan açıklamaya
göre, saat 19.00’da başlayacak
panelde, Türkiye’den DİSK Basın İş
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergin
Demirhan ve Basın-Sen Başkanı Ali
Kişmir konuşmacı olacak.

LEFKOŞA’DA ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım onarım çalışması
nedeniyle Lefkoşa’da bazı
bölgelerde 09:00 ile 16:00 saatleri
arasında 1’er saatlik kesinti
yapılacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan
açıklamaya göre, belirtilen saatler
içinde kesinti yapılacak yerler
şöyle:
“Yenişehir Bölgesi, Polis Genel
Müdürlüğü, Lefkoşa Polis
Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye
Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi
Bölgesi, Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve
Güneş Rezidans”

“İTHALAT SERBEST
BIRAKILMALI”

Dünya Tiyatro Günü’nde Baraka’dan...

“Little little into the middle”

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, 27
Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, seyircisiyle
buluşacak
Güncel sorunları mizahi bir üslupla sahneye taşıyan, hareketli müziklerinin yanı
sıra folklorik ve modern danslarla da seyirciye mücadele neşesi vermeyi hedefleyen
oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde,
saat 15.00’te Lefkoşa Barış Manço
Parkı’nda seyircisiyle buluşacak.
Dayanışma katkısı 10TL olarak açıklanan
oyunun biletleri Khora Kitabevi’nde ve
oyun günleri temsil yerinde bulunuyor
ancak bu ekonomik krizde isteyenin oyunu
beleş de izleyebileceği vurgulanıyor.
W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel

Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in
metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa
skeçler ekipteki gençlerin yarattığı
doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen
Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu
Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı
tarafından icra ve kayıt edildi.
Kolaylaştırıcılığını Nazen Şansal’ın yaptığı
oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu:
Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş: Hamlet
ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba:
Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk: Yaşam Koçu
Hayati Foss, İncilay Gök: Godot’yu
bekleyen ve Öğretmen Orman Cini, Rojin
Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli ve Öğrenci
Orman Cini, Selen Göl: Ağaç, Sevcan Tumay: Soytarı, Sevim Karaçoban: Soytarı,

Sezgin Keser: Arif Çokbilir olarak rol
alıyorlar.
“Little little into the middle” oyununun
27 Mart – 30 Nisan arasındaki temsilleri
şu şekilde olacak:
27 Mart Pazar saat 3.00 (Lefkoşa Barış
Manço Parkı)
2 Nisan Cumartesi saat 4.00 (Lefkoşa
Barış Manço Parkı)
10 Nisan Pazar saat 4.00 (Lefkoşa Barış
Manço Parkı)
17 Nisan Pazar saat 4.00 (Lefke Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi)
24 Nisan Pazar saat 4.00 (Mağusa Buğday
Cami karşısı)
30 Nisan Cumartesi saat 3.30 (Lefkoşa
Kızılbaş Parkı Amfi Tiyatro)

Tüketiciler Derneği, piyasadaki
fahiş fiyatların denetiminin yalnız
market denetimi ile mümkün
olamayacağını ithalatın da serbest
bırakılması gerektiğini belirtti.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan
Yılmaz Işık yaptığı açıklamada,
derneğin hükümetin fahiş fiyatlar
ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından
takip ettiğini kaydederek, seracılar
ve toptancılar ile yapacak
çalışmalarda astronomik fiyatların
aşağıya çekilmesi için Türkiye’den
sebze ithalatına izin verilmesini
talep etti.
“İthalat izni verilecek domates ve
salatalık fiyatlarının kiloda azami
15.00 TL’sını aşmaması koşuluna
bağlaması için Derneğimiz Tarım ve
Ekonomi bakanlıklarına çağrı
yapmaktadır” diyen Yılmaz Işık,
İthal edilecek domates ve salatalık
ürünlerinin bu fiyatın üzerinde
satılmasına müsaade
edilmeyeceğinin ithalatçıtoptancılara önceden bildirilmesi
gerektiğini de vurguladı.
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Trabzon 3 galibiyet daha alırsa
şampiyonluğu ilan eder
Türkiye Süper Lig'in lideri Trabzonspor,
şampiyonluk hesapları yapıyor. Ligde 70
puanla zirvede yer alan bordo-mavililer,
şampiyonluk için kritik maçlara çıkacak.
Abdullah Avcı ve öğrencileri ligde 3 maç
kazanması halinde rakiplerinin durumuna
bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Cimnastik ve
Engeliller protokol
imzaladı

Hentbol U16’larda finaller oynandı...

YDÜ ve DİGEM şampiyon
Hentbol’da Özgün Atakan U16 liginde
şampiyonlar dün oynanan karşılaşmaların
ardından belli oldu...
Hentbol Federasyonu Özgün Atakan U16
liginde Erkeklerde YDÜ, Kadınlarda ise
DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Kadınlarda final maçı öncesinde oynanan
üçüncülük karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan
takımları karşı karşıya geldi.
İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 124 önde kapatan UKÜ ikinci yarıda da iyi
oyununu devam ettirerek sahadan 22-16
galibiyetle ayrıldı.
Erkeklerde final maçından önce oynanan
üçüncülük karşılaşmasında UKÜ ile MGA
takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk de-

vresini rakibi MGA karşısında 13-11 önde
kapatan UKÜ, çekişmeli geçen karşılaşmayı
da 25-23 kazandı.
Oynanan üçüncülük karşılaşmalarının
ardından başlayan final maçlarının ilkinde
kadınlar sahne aldı. DİGEM ile Ozanköy’ün
kadınlar finalinde ise rakibini 25-19 mağlup
eden DİGEM sezonu şampiyon olarak
tamamladı. Maçın ilk devresini rakibi
Ozanköy karşısında 13-8 önde kapatan DİGEM ikinci yarıda etkili oyununu devam
ettirerek sahadan 25-19 galip ayrılarak
Özgün Atakan U16 kadınlarda sezonun
şampiyonu oldu. DİGEM’de 10 gol kaydeden Lütfiye takımına en fazla katkı sağlayan
isim olurken, Ozanköy’de Sudenaz maçı 9
golle tamamladı.

Erkekler final karşılaşmasında ise YDÜ
ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk devresini rakibi Yükseliş
karşısında 14-10 önde kapatan YDÜ, sahadan
da 28-18 galip ayrılarak Özgün Atakan U16
ligini şampiyon olarak tamamlamış oldu.
Hasan Bensel 10 golle YDÜ’de ön plana
çıkan isim olurken, Yükseliş takımında
Hasan Samet maçı 8 golle tamamladı.
Oynanan karşılaşmaların sonrasında ise
takımlara ödülleri verildi. Erkeklerin ödül
töreninde Özgün Atakan’ın ailesi adına Osman Atkan ve Derviş Atakan yer alırken,
kadınların ödül töreninde ise ödülleri KKTC
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele
Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu
verdi.

Büyük raketlerde şampiyon LAÜ
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Büyük Erkekler Takım
Şampiyonası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda
gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara
sahne olan şampiyona sonucunda şampiyonluğa ulaşan ekip Lefke Avrupa
Üniversitesi oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar şöyle; Lefke
Avrupa Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Küçük Kaymaklı

CMC’de, Cengiz Topel Open Golf Turnuvası
Şampiyonu Dilek Talay…
Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun üçüncü
turnuvası olan Cengiz Topel Open Golf Turnuvası, 20 Mart Pazar gün CMC
Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Geniş bir katılımla güzel bir
havada gerçekleşen turnuvanın Şampiyonu 38 Puan ile Dilek Talay oldu.
Stableford formatında % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada
ikinciliği 37 Puan ile John Atkins alırken, Hasan İlkay da 36 Puan ile
üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 18 Puan ile John
Alexander Murray elde etti. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden En Uzun
Vuruş ödülünü Soner Yetkili alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü de
Rainer Lehmann kazandı.
Turnuva sonrası kazananların kupaları
Federasyon eski Başkanları Hasan Öztoprak, Hasan Garabli, Filiz Besim ve
Soner Yetkili, CMC Golf Kulübü Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu ve
Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Masa tenisinde
zafer GAÜ’nün
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF)
tarafından organize edilen üniversitelerarası masa tenisi
müsabakalarında şampiyon hem erkeklerde hem de kadınlarda
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı oldu. Lefkoşa’da
Masa Tenisi Federasyonu’nda oynanan karşılaşmalarda
erkeklerde ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
takımının olurken, üçüncülük ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) takımının
oldu. Kadınlarda ise ikincilik DAÜ takımının olurken
üçüncülük Girne Üniversitesi takımının oldu. Karşılaşmaların
sonunda şampiyon ve başarılı olanlara kupa ve madalyalarını
KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve federasyon yöneticileri takdim etti.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Cimnastik Federasyonu ile KKTC Engelliler spor Federasyonu arasında iş
birliği sağlanarak, sportif, milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak,
ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,
sosyal ve sportif alanlarda temayüz etmiş,
insan haklarına saygılı ve toplumuna
karşı sorumluluk duyan güçlü, karakterli
ve özgüveni yüksek sporcu gençliğin ve
bireylerinin yetiştirilmesine katkı koyacak
olan protokol Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi
Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nun katıldığı
buluşma ile imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte, ESF üyeleri tarafından
KKTCF tesislerini ve/veya teçhizatını
kullanılması ve kurslara ve/veya derslere
katılması ve teknik destek sağlanması
amaçlanmıştır.

Sezon Enduro
ile başladı
Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag
ve Motokros olmak üzere 4 branşta 13
organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk
Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun
ve
KITMOK
2022
Enduro
Şampiyonası’nın ilk yarışını geçtiğimiz
Pazar günü gerçekleştirdi. Sezonun ilk
yarışı, Yakın Doğu Üniversitesi ile Dikmen
arasında kalan Lavinium bölgesinde
hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta
yapıldı. Kalabalık seyirci topluluğu
önünde, 27 sporcunun mücadelesine sahne
olan yarışta heyecan da üst seviyedeydi.
Yarışçılar biri deneme olmak üzere üçer
kez geçtikleri etap sonunda dereceye
girenler belirlendi ve ödül töreni etabın
start noktasında yapıldı.
Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech
Büteteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki
kategoride yarışlar yapılırken, Kros kategorisi 6 sınıfa, ATV kategorisi ise 3
sınıfa ayrıldı. Motokros MX1A sınıfında
Ahmet Ömerağa, MX1B sınıfında Yusuf
Akınlar, MX1C sınıfında Arcan Tüfekçi,
MX2A Sınıfında Barış Hürkol, MX2B
Sınıfında Mustafa Güçeri ve MX Genç
sınıfında Cengiz Bergün birinci olan
isimlerdi. ATV kategorisi ATV1 sınıfında
ise Hüseyin Soygazi, ATV2 sınıfında
Ahmet Miralay ve ATV Kadın sınıfında
Hatice Emin birinci oldular. Yarış sonunda
yapılan ödül töreninde dereceye girenlere
kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim
Önderoğlu, KITMOK Yönetim Kurulu
üyeleri ve dereceye girenlerin aileleri
takdim etti.
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