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Kıb-Tek kimin çiftliği diye sormayın! Soracaksanız KKTC kimin çiftliği diye sorun! Sosyal medyada
patlamayın yalnız! Patlayacaksanız meydanlarda patlayın! Bu zulüm bitene dek meydanları boşaltmayın!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 23 Mart 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 617 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SAVAŞ VE BARIŞ
n

2. sayfada

zAM.. zAM.. zAM..

SOYMAYA DEVAM
nAkaryakıt fiyatlarına
litre başına 3.1 ile 1.24
TL arasında değişen
zam yapıldı. Gece
yarısından sonra
yürürlüğe giren zamlı
fiyatlara göre 95 oktan
kurşunsuz benzinin
litresi 18.57 TL, 98 oktan
kurşunsuz benzinin
litresi 18.82 TL, Euro
dizelin litresi 20.88 TL
ve gazyağının litresi de
20.12 TL oldu.

İlaç da yok
n Pilli: İtiraf ediyorum;
ülkemize ve eczanelerimize
giren-çıkan ilaçları bilmiyoruz

6. Sayfada

Tatar’a ödül
nGAP Gazeteciler Birliği
Ersin Tatar’ı “Yılın en başarılı
devlet adamı” seçti.

Vergi adaleti yok
nDevrim Barçın: 892
milyon 102 bin TL
verginin sadece 499
milyon TL’si toplandı

4. Sayfada

3. Sayfada

13. Sayfada

Maliye Bakanı Sunat Atun Elektrik Kurumu’nun tarihinin en karanlık döneminden geçtiğini söyledi ve çok iddialı konuştu

Kolay değil ama kaldıracağız
n Kurumun kendi dönemiyle 4’lü hükümet döneminde
kâr ettiğini, ancak Erhan Arıklı döneminde büyük
zarara uğratıldığını söyleyen Atun, şu anda kurumun
1 milyar 750 milyon TL borcu olduğunu belirtti ve
“Kolay değil ama kaldıracağız” dedi…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

KEŞKE TATAR
BİR ROMAN
KARAKTERİ
OLSAYDI
Faize
Özdemirciler

SAVAŞ
SUÇLUSU VE
BARIŞ KUŞU...

Ali Osman

ADALETİN
YOLU BU
KADAR UZUN
OLMAMALI

Mehmet Levent

n “Kısa zamanda olacak gibi
görünmüyor, ama bundan
vazgeçemeyiz. Ülkede 1974
öncesinden kalan trafo merkezleri
var, artan kapasiteye cevap
vermek ve şebekeyi modern hale
getirmek gerekiyor…
3. Sayfada

KUTLU ADALI
YAŞASAYDI...

Aziz Şah

Kuzeyde 594 vaka, 1 can kaybı! Güneyde 3 can kaybı, 4 bin 673 vaka

BENZİN
ZAMMINA
BOŞVERİN
YILIN DEVLET
ADAMINA
BAKIN
Canan Sümer

n 11. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Ruslar Ukraynalılarla barışacak mı bir
gün?
Yoksa çok uzun zaman mı alacak bu?
Genç Rus gazeteci soruyor muhatabına…
Muhatabı bir zamanların çok sevilen
haber spikeri Rus ekranlarında…
Svetlana Sorokina…
NTV’de benim de ilgiyle izlediğim bir
kadındı…
Svetlana yanıtlıyor soruyu:
-Evet, bu dostluğun yeniden kurulması
çok uzun zaman alacak… Biz göremeyeceğiz, hatta çocuklarımız ve torunlarımız
da göremeyecek…
Bugünkü savaş işte öyle bir karamsarlık
yaratmış onda…
Beni çok etkileyen bir şey daha söylüyor
bu söyleşisinde…
Şöyle diyor:
-Geçtiğimiz akşam dostlarla, sevdiklerimizle toplandık evde… Bu toplantının
sonunda içimizden biri “hadi gelin sarılalım
birbirimize” dedi… Birbirimize sevgi ile
sarılmaya o kadar ihtiyacımız var ki…
***
Ya bizim?
Bizim ihtiyacımız yok mu şu adacıkta?
Birbirimize sevgi ile sarılmaya…
Rus gazetecinin sorusunu ben de bizim
için sorayım burda:
-Biz barıştık mı?
Kıbrıslırumlarla Kıbrıslıtürkler…
Barıştı mı?
Barıştıysak neden çözüm yok hala?
Yoksa barış başka, çözüm başka mı?
Bence bir kitap yazılabilir bunun hakkında…
Şu soruyu da sormalı ancak:
-Ateş-kes demek barış demek mi?
Dünyada en uzun süren ateş-kes…
Rekorlar kitabına girer mutlaka!
***
1974’ten sonra birbirimizin elini sıkmamız ve yeniden kaynaşmamız uzun
zaman aldı…
Zaten kapıları kapattılar ve buna imkan

vermediler…
29 yıl kapalı kaldı kapılar…
74’te doğan çocuklar 29 yaşına bastılar…
29 yıl hiçbir Kıbrıslıtürk görmeden yaşadılar…
Onları büyüklerinden dinlediler…
Ve resmi propagandadan öğrendiler…
Kıbrıslıtürklerin de kendileri gibi insan
olduğunu gördükleri zaman hayret edenler
oldu…
Mustafa Akıncı’nın da Lellos Demitriades’in evinde misafir olduğu gece buna
dair anıları var…
Çocuklar onu gördüğü zaman,
-O da bizim gibi insan, demişler…
74’ten sonra güneye ilk geçişim 1985
yılında olmuştu…
Rum Gazeteciler Birliği’nin Hilton
Otel’de düzenlediği yıl sonu balosuna
davet edilen otuz Kıbrıslıtürk arasında
ben de vardım…

Korkusuz

Eşlerimizle birlikte davetliydik…
Denktaş’ın oğlu Raif ve Dr. Küçük’ün
oğlu Mehmet de vardı aramızda…
O gece beni çok şaşırtan bir şey oldu…
Aynı masayı paylaştığımız Kıbrıslı bir
Rum gazetecinin sorusu…
Benim Mağusa’dan geldiğimi öğrenince
bana sordu:
-Yani siz bu gece buradan çıkınca Mağusa’ya mı döneceksiniz? Yolda asker
size dokunmayacak mı?
Resmi propagandanın insanlarda nasıl
bir körlük yarattığını o an anladım işte…
Demek işgal altındaki kuzeyde nasıl
bir hayat olduğunu hiç bilmiyorlardı…
***
Bunu 29 yıl sonra kapılar açıldığı zaman
öğrendiler…
Ve pek çoğu şaşkınlığını gizleyemedi…
Evet, burada sözde demokrasi ile örtülen
bir işgal vardı…

Ancak zannettikleri gibi her köşe başında
ve yollarda kimlik soran ve istediğini tutuklayan asker yoktu…
Hayat sanki işgal yokmuş gibi sürüp
gidiyordu…
İşgalciye işgalci demedikten sonra mesele yoktu…
***
Yurdumuzun bir yarısından diğer yarısına
yurtdışına gider gibi geçip gitmeye başladıktan sonra iki toplumlu örgütlerle çok
özel dostluklar kuruldu…
Pek çok barış etkinliği düzenlendi…
Eski dostluklar canlandı…
Dost olan aileler birbirine konuk oldu…
Sofralar kuruldu…
Yenildi içindi dansedildi…
Birlikte şarkılar ve türküler söylendi…
Ama yetmedi…
Çözüm için yetmedi…
Neden?
Hiçbir fikir tartışması yapmadan kurulan
dostluklara benzer bu tür dostluklar çünkü…
Birlikte türkü söyleyerek dost olursun…
Aşktan meşkten bahseder, muhabbeti
tatlılandırırsın…
İşgale karşı birlikte direnmeye sıra geldiğinde ayrılırsın…
O garantör istemez…
Sen garantör istersin…
O “işgalci” der…
Sen “garantör hakkı” dersin…
***
Ruslarla Ukraynalılar bir daha ne zaman
barışır bilemem…
Bizimki çok uzun sürdü…
Çocuklar da göremedi ve bu gidişle torunlar da göremeyecek galiba…
Aynı sofrayı paylaştığımız gibi aynı
cepheyi paylaşmadıkça…
Ukrayna savaşından ders almamız gerekir değil mi?
Nerde ama nerde…
Biz kendi savaşımızdan bile ders almadık
ki…

Çin zekası

Hüsnü Mahalli
Geçtiğimiz Salı günü
“Çin kafası” başlıklı yazım büyük ilgi toplamıştı.
Gazete okumadıklarını
bildiğim bazı arkadaşlar
bile sosyal medya paylaşımları üzerinden yazıyı
okumuş ve heyecanla
beni aramıştı.
Durum böyle olunca bugün de Çin’den
devam edelim.
Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi
Jinping’i arayan ABD Başkanı Biden,
muhatabına “Sakın Putin’e yardım etme
yoksa aramız bozulur” tehdidinde bulunmuş.
Çin’in en ünlü televizyon spikeri Liu
Xin (Liyu Şin), olayın haberini verdikten
sonra “Galiba Başkan Biden Başkan Jinping’e dostlarını yenmeme yardımcı olursan seni yenmem için daha fazla zaman
ayırabilirim demiştir” diye takılmış ve
Amerikalıların aptallığına işaret etmiş.
Amerikalılar her yerde ve herkesle
aynen böyle davranıyorlar.
Yani herkese aptal muamelesi yapıyorlar
ya da öyle sanıyorlar.
Son örnek S-400 konusu.
Medyaya sızdırılan haberlerle kendilerince Ankara’yı sıkıştırabileceklerini

SAVAŞ VE BARIŞ

hesaplıyorlar.
Haberlere göre Amerikalılar Ankara’ya
“Rusya’dan aldığınız S-400 hava savunma
sistemlerini Ukrayna’ya verin” diyormuş.
Anlamı “ Ukrayna’ya verdiğiniz SİHA’lardan dolayı aranızın bozuk olduğu
Rusya ile şimdi de savaşa tutuşun”.
Adamlar ya çok aptal ya da çok zeki
ve kurnazlar.
Türkiye’yi Suriye bataklığına çeken ya
da iten Amerikalılar şimdi benzer heveslerle Ankara’yı Ukrayna bataklığına bulaştırmanın hesabını yapıyor.
Olay biraz farklı ama olsun.
Şam’da Erdoğan düşmanı Esad vardı
ama Kiev’de Erdoğan dostu Zelenski
var.
Suriye’de “Türkmenler var” diyen Ankara şimdi de Ukrayna’da Türk ve Müslüman Kırımlıları sahipleniyor.
Putin’in “yeşil ışığı” ile Ağustos 2016’da
askerini Suriye’ye sokan Ankara sonraki
yıllarda bir çok kez Moskova ile savaşın
eşiğine gelmişti. Çünkü Putin Esad’a tam
destek verirken Erdoğan Suriye’de savaşan
ve aralarında Nusra’nın bulunduğu farklı
grupların on binlerce militanına her konuda
ve her alanda yardım ediyor.
İdlib ve çevresini kontrol altında tutan

Nusra’nın saflarında binlerce (10-15 bin)
yabancı “cihatçıyı” taşıyan ABD ve yandaşı ülkeler şimdi de benzer operasyonlarla
dünyanın Neo-Nazi faşistlerini Ukrayna’ya
taşıyor.
Bu tiplerin Ukrayna’da Rus kökenlilere
ya da Rusya yanlısı Ukraynalılara yaptıklarıyla IŞİD, NUSRA ve benzeri örgütlerin ruh hastası ve sapık militanlarının
Suriye ve Irak halkına yaptıkları arasında
hiç bir fark yok ve olmayacaktır.
Suriye’dekiler İslam adına kafa kesip
tecavüz ediyordu Ukrayna’dakiler ise
“batının yüce değerleri” adına aynı şeyi
yapıyorlar.
Batının kendi eliyle yok ettiği değerler!
Naziler Avrupa’da 50 milyon insanın
ölümünü neden olmuş ama kimin umurunda.
Avrupa’yı Nazilerden kurtarmak için
Sovyet halkları 26 milyon insanını feda
etmiş ama Avrupalılar hafıza kaybına uğramış.
Büyük olasılıkla Ukrayna savaşını 9
Mayıs’ta sonlandıracak olan Putin o gün
Hitler’i nasıl yenip teslim olmaya zorladıklarını Avrupalılara hatırlatacaktır.
O zamana kadar olaylar nasıl gelişir
ve ABD kışkırtmalı Avrupalılar ne yapar

bilinmez ama Amerikalılar Ankara’nın
peşini bırakmayacaktır. İki gün önce 19.
yıl dönümünü andığımız Irak işgalinde
olduğu gibi.
TBMM, 1 Mart’ta tezkereye ‘Hayır’
dememiş olsaydı
Türkiye bu savaşın tarafı olacaktı ve
belki de biz şimdi çok farklı konuları konuşuyor olacaktık. Konuşmadığımız için
de ABD ve müttefiki Batılı ülkeler
BOP’dan sonra ‘Arap Baharı” tezgahını
çevirdiler.
Bu tezgahların amacı Türkiye hep bataklıkta kalsın.
Şimdi olduğu gibi.
Yetmezse biraz da Ukrayna bataklığına
çekilmeli.
Belki de bunun için Montrö Bildirisi’ne
imza atan Emekli Amiraller yargılanıyor.
Hatırlıyorum da 1 Mart Tezkeresi reddedildiğinde de henüz Başbakan olmayan
Erdoğan çok kızmıştı.
Afganistan’da olduğu gibi Irak’ı da bırakıp kaçan Amerikalılar Türkiye’yi Suriye’de Rusya ile karşı karşıya bırakıp
kaçmıştı. Ama ülkelerine değil Fırat’ın
doğusunda PYD/YPG’lilerin yanına.
ABD’yi seven ve onun dediklerini papağan gibi tekrarlayanlara hatırlatılır.
İşe yaramaz ama olsun.
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KEŞKE TATAR BİR
ROMAN KARAKTERİ
OLSAYDI

Bazı roman karakterleri içinde bulundukları romanın ve yaşadıkları ülkenin dışına taşarlar, o kadar ki, onları
yaratandan bağımsız anılırlar, onlar
evrenseldirler, her ülkede farklı kılıklarda karşımıza çıkarlar, ama bazı ülkelerde daha çok karşımıza çıkarlar,
hatta her Allah’ın günü karşımızdadırlar…
Orhan Kemal’in ilk baskısı 1952 yılında yapılmış
romanının baş karakteri
Bekçi Murtaza da böyle
bir karakterdir…
Yaşar Kemal, Murtaza’nın doğumuna şahittir, o günleri
şöyle anlatır:
“Orhan, Murtaza'yı yeni yazmaya
başlamıştı, bu tipiyle dolu doluydu.
Anlatıp anlatıp gülüyordu. Murtaza
ile konuşmaya başladık, birdenbire
Murtaza, ‘A be efendiler’ dedi, ‘Beni
tanır mısınız? Ben Bekçi Murtaza'yım, görmüşüm sıkı kurs, almışım
amirlerimden disiplin.’ Orhan'la
gülmeye başladık.”
Murtazalar güldürmeye devam ediyorlar ama belki de hiç komik değiller.
Kazanmayı ummadıkları bir seçimi
kazanıp bir devlet makamına oturduklarında, çok büyük felâketlere sebep
olabilirler. Hele o makamı önlerine
gelene karşı kullanılacak bir güç olarak
görmeye başlarlarsa, bir de o güç gerçekte olmayan, sadece gönüllü kulluk
sonucu bahşedilmiş ödünç bir güç ise,
trajedi daha da büyür…
Devletin görevlisi olarak vatandaşa
düşman kesilmek, esnek olamamak
inisiyatif alamamak başlıca özellikleri
olduğundan, Murtazalar devletin her
kademesindedirler. Mesela İlaç Eczacılık Dairesi’nde MS hastasına senin
beş hapın kaldı beş gün sonra gel
şimdi sana bir kutu ilaç veremem
sistem buna izin vermez diyen kadın
memur Murtaza gibi görünür bana,
hastanede başka bir doktorun hastasına
reçete yazarken nazlanan doktor da
öyle…
Murtaza bir roman karakteri olarak
muhteşemdir, bir film kahramanı olarak
komiktir, harikadır, ama gerçek bir
karakter olarak facianın ta kendisidir…
1950 yılının siyasi terminolojisinde
çakılıp kalan Ersin Tatar da bir tür
Murtaza’dır, kraldan daha kralcı, sosyal
medyada yaptığı paylaşımlarla alay
konusu, makamında ise bir zorbanın
karikatürü…
Tökezlemelerden, basiretsizliklerden,
haysiyetin şahsiyetin dumura uğrayıp
karakterlerin çatlamasından, kimliklerin
yarılmasından, kimilerinin şoklara girmesinden sonraki aşamadayız, cilâlama
devri, cilala cilala ne kadar olursa
artık, Türkiye’deki yandaş çevreleri
seferber…
Seçildiği seçtirildiği makama oturduktan sonra mimikleri, dili, el kol
hareketleri değişti, ağzının sağ tarafında
hafif bir eğrilik meydana geldi, kimse
anlamadı bir çarpılma mı yoksa karizma niyetiyle kasıtlı mı…
Silihtar’dan Türkiyeli muhalif bir
gazeteciyi kovduktan sonra, kıymete
binmiş olmalı ki, GAP Gazeteciler
Birliği Onu “Yılın En Başarılı Devlet
Adamı Ödülü”ne layık gördü…
GAP Oscar’ı diyorlarmış bu ödüle.
Uluslararası bir de… Şaka gibi sanki..
Keşke Tatar bir roman karakteri olsaydı…

Sunat Atun: Kolay değil ama
kurumu ayağa kaldıracağız
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) kendi dönemiyle ve 4’lü hükümet döneminde kâr
ettiğini ancak Erhan Arıklı dönemine
işaret ederek 2020-2022 yılları arasında
zarar ettiğini söyleyerek, kurumun 1 milyar
750 milyon borcu olduğunu ve kurumu
zarara uğratanlar hakkında şikâyeti bizzat
yapacağını söyledi.
"Kolay değil ama kurumu ayağa
kaldıracağız”
Atun, "Açık ne kadarsa güneyden alalım,
halk bu soğukta elektriksiz kalmasın dedim
ama onlar da fazla kapasitelerini bize veriyor. Kimi gün bu 60 megavata kadar çıkıyor, kimi gün 18’lerde kalıyor. Bu bizim
kontrolümüz dışında. Elektrik Kurumu
tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kolay
değil ama kurumu ayağa kaldıracağız”
Türkiye’den gelecek 25 megavatlık
santralleri tahsis olacak, bunlara kaynak
ödenmeyecek. Bir makinenin yüklemesi
tamamlandı. Diğeri yazda gelecek diye
ön takvim aldık.

“Yürüttüğümüz özelleştirme
değil, muhafaza
etme politikasıdır”
Kurumun borcu 1 milyon 750 milyon
TL. 2017’de ben görevdeyken kurum 156
milyon TL kâr etti, 18 milyon TL vergi
ödedi. 4’lü koalisyon döneminde 18 milyon
kâr etti, 1.5 milyon TL vergi ödedi. 20202021’de zararlarını zaten açıkladık. ‘Elektriğe şu kadar kuruş zam yapalım da
milyar liralık borç ödensin’ diye bir düşüncemiz yok”
Yürüttüğümüz özelleştirme değil, muhafaza etme politikasıdır. Kurumu zarara
uğratanlarla ilgili gerekli şikayetleri gerekli
kurumlara ben ileteceğim.
“1974 öncesinden kalan trafo
merkezleri var”
Kablo konusu da kısa zamanda olacak
gibi görünmüyor ama bundan vazgeçemeyiz. Ülkede 1974 öncesinden kalan
trafo merkezleri var, artan kapasiteye
cevap vermek ve şebekeyi modern hale
getirmek gerekiyor.

Özkıraç: Belediye emekçilerinin mücadelesini El-sen olarak selamlıyoruz

Atama yapılmazsa yaşanacaklardan
El-Sen sorumlu olmayacaktır
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, belediye emekçilerinin mücadelesini
selamlayarak, hükümetin Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu (Kıb-tek) Yönetim Kurulu’nu
hala atama yapmadığını hatırlattı
Özkıraç: Çalışanların haklarını gasp
etmek için fırsat kollayan hükümete
karşı verilecek olan kavgada
yanınızdayız
Yazılı açıklama yapan Özkıraç, belediye
emekçilerinin dün başlattığı mücadeleyi
El-sen olarak selamladıklarını, Toplu İş
Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat
kollayan hükümete karşı verilecek olan
kavgada yanlarında olduklarını belirtti.

Haftalardır uyarmalarına rağmen merkezi
hükümetin Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu
Yönetim Kurulu’nu hala atama yapmadığını
hatırlatan Özkıraç, şöyle devam etti;
“Yaşanacaklardan El-sen sorumlu
olmayacaktır”
“Ülkenin en stratejik ve en büyük bütçesine sahip kurumu olan Kıb-tek’in yönetiminin hala atanmamış olması tam anlamıyla işbilmezlik ve samimiyetsizliktir.
Sendika olarak hükümeti artık hükümete
doğruyu yapması için çağrı da bulunmayı
bırakmış durumdayız.
24 Mart Perşembe gününe kadar Kıbtek Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde
yaşanacaklardan El-sen sorumlu olmayacaktır”

AKARYAKITA zAM

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 3.1 ile
1.24 TL arasında değişen zam yapıldı.
Gece yarısından sonra yürürlüğe giren
zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz
benzinin litresi 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi
de 20.12 TL oldu.
Kurşunsuz benzinlerin litresine 1.24
TL, Euro dizele 2.81, gazyağına 3.1 TL
artış yapılmış oldu.

23 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek
yeni fiyatları düzenleyen2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin
(Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
16 Mart’ta yapılan indirimle 95 oktan
benzin 17.33, 98 oktan kurşunsuz benzin
17.58, Euro dizel 18.07 ve gazyağı da
17.02 TL’den satılıyordu.

Benzin istasyonlarında izdiham!
Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve dün 17:00 itibarıyla istasyonları
kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti. Uzun araç kuyruklarının
oluştuğu benzin istasyonlarında izdiham yaşandı.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BENZİN ZAMMINA
BOŞVERİN
YILIN DEVLET
ADAMINA BAKIN

Girne'den Lefkoşa'ya gelmek kolay
mı?
Nasıl bir trafik bu?
Dünyanın bütün arabaları buraya yığılmış sanki…
Adım adım ilerliyorsunuz…
Ya sabredeceksiniz…
Ya da delireceksiniz…
Bir arkadaş Lefkoşa’daki işi için
sabah altı buçukta yola çıkıyormuş…
-Biraz geç kalıp trafiğe denk gelirsem
sinir krizi geçiririm, diyor…
Lefkoşa da pek farklı değil…
Hatta daha da beter…
Dün bir de benzin kuyruklarına toslayınca daha iyi anladım…
Bu memlekette artık yaşanmaz oldu…
Ne bu kuyruk yine?
Benzinciler şok eyleme gitmiş…
Kapımıza kilit vurma noktasına geldik
diyorlar…
Neden mi?
Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve
KPET yine iki gündür bayilere yakıt
vermiyormuş…
Her zam öncesinde aynı hikâye…
Yakıt vermeyen tedarikçi firmalara
ceza kesilsin, diyenler var…
Ne cezası…
Ne denetimi…
Unutun artık böyle şeyleri…
Fırsatı bulanın boğazımıza sarıldığı
bir dönemden geçiyoruz…
Marketlerde sürekli değişen etiketler
gibi benzin pompalarındada değişiyor…
Havalar da hala soğuk...
Aç klimayı, yak sobayı…
Otur başına da görelim…
Gelsin katlanmış faturacıklar…
***
Herkes “Allah belanızı versin” diye
küfredip duruyor…
Günlük olağan bir laf haline geldi
artık bu küfür…
Ama başımızdakiler hiç tınmıyorlar…
Hiçbir eylem, hiçbir bildiri onlara
geri adım attırmıyor…
Duydunuz herhalde, Yılın Devlet
Adamı ödülü verilmiş Ersin Tatar'a…
Kim vermiş?
GAP Gazeteciler Birliği...
Maşallah!
41 kere maşallah.
***
Ödül almış almasına ama mutluluğunu
gölgeleyen şeyler de var Ersin Bey’in…
Ahalinin canı yandıkça ona çatıyor
sosyal medyada…
Ersin Bey’in bazılarına özelden mesaj
atıp ağzının payını verdiğini duyduk…
Çok iyi ediyor vallahi…
Sakın altta kalmasın…
O Türkiye’den gelen gazeteci kadını
da saraydan kovdu ya, mutlaka bir
aferin almıştır Erdoğan’dan…
Özgüveni tavan yapmış durumdadır
şimdi…
Bakın, hakkında yayın yapan radyo
ve televizyonları da tertiplemeye karar
verdi…
Hade konuşsunlar bakalım bundan
sonra da o televizyonlarda...
Yüksek Yayın Kurulu da artık takipte
olacak…
Üst Yönetimde her kim ki Erdoğan’ı
eleştirince ağzının payı verilmektedir…
Alt Yönetimde de soytarısına laf edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır…
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Yatıp kalkıp dua edin Faiz Sucuoğlu'na
Havalar ısınınca fiyatlar düşecekmiş
Böyle bir müjdeye bahşiş yakışır ona
Pahalılık nedeni, meğer soğuk havalarmış

KALAY-KALAYCI

TATAR HADDİNİ
BİLDİRMEYECEK Mİ?

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, “Kıbrıs halklarının kendi
başlarına anlaşmalarına izin vermeliyiz. BM’nin desteklediği çözüm
federasyondur, müzakereler devam etmelidir. Adada, iki dinden, iki dilden,
birçok ortak noktası olan çok sayıda insan yaşıyor, bu insanların barış içinde
yaşamaları hepimize örnek olacak. Hem Kıbrıslı Rumları hem Kıbrıslı Türkleri
tanıyorum. Çok ortak noktaları olduğunu biliyorum” dedi. Tatar haddini
bildirmeyecek mi Papandreu’ya: “Dur bakalım kiriye Papandreu, biz iki devlet
isterik.”

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SAVAŞ SUÇLUSU VE
BARIŞ KUŞU...

Dünya cinnet geçiriyor...
Ukrayna Rusya savaşında Rusya'ya karşı
büyük bir ambargo uygulayan batı dünyası,
yarattıkları düzenin mammasını yemek peşinde...
Amerika Avrupa'yı kontrolü altına aldı...
Almanya'ya asker yığdı...
Sovyetler Birliği'nden kopan bazı ülkelere
de üs kurma hazırlığında...
Rus zenginlerinin dünyadaki mal varlıklarına, paralarına el kondu...
Dünya çapında ünlü Rus yazarlarının eserlerinini okunmasına, isimlerinin anılmasına
yasak getirildi!
Sadece yazarlar değil, sanatçılar ve eserleri,
sporun her branşındaki sporcuların lisansları
da iptal edildi...
Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bu büyük pazara koşan batılı büyük iş sahipleri,
zaman içerisinde yapay ürünlerine alıştırdıkları Rusları bundan mahrum ederek Rusya'dan ayrıldılar...
Düşünün FİFA Rus futbol takımlarının
dünya çapındaki tüm futbol etkinlklerinden
çıkarılması kararını aldı...
Voleybol ve basketbol takımları da bundan
nasibini aldı...
Her yıl düzenlenen müzik yarışmalarına,
güzellik yarışmalarına katılmaları da engellendi...
Amaç Rus halkının Putin'e karşı bir ayağa
kalkışını sağlamak...
Bunu Saddam'a karşı da ufaktan yapmışlar
ve Saddam'ın heykelini İraklılara yıktırmışlardı...
Aradan geçen zaman içerisinde Saddam'ın
heykelini yıkanlardan birisi, "Şimdi öyle
bir gücüm olsa ve o heykeli oraya ellerimle
dikebilsem" diyerek pişmanlığını ve kandırılmışlığını dile getirdi geçenlerde...
12 Nisan 1961 tarihinde uzaya çıkan ve
dünya etrafında turunu attıktan sonra dönen
ve tarihe uzaya çıkan ilk şahıs olarak geçen
Yuri Gagarin'i de sıraya koydular ve yapılan
bir konferansta adının geçmesini yasakladılar...
Derler ya, güneş balçıkla sıvanamaz ama
bunlar onu da başarmaya çalışırlar...
Ruslara dünyada Rusya'dan başka bir yaşam alanı bırakmamaya niyetliler...
Ukrayna konusunda Putin haklı...
Yapılan anlaşmaya uyulmasını istiyor sadece...
Ve bu işin başını çeken ABD Başkanı Biden ne dedi Putin hakkında?
"Putin savaş suçlusudur"...
Sevsinler sizi...
Putin'in eleştirilecek yanı yok mu?,
Var tabii...
O da kendi ülkesinde bir diktatör...
Ancak Suriye'de, Libya'da ve daha bazı
yerlerde Amerikan oyunlarını bozdu...
Suriye, Irak, Libya, Yemen, Afganistan,
Vietnam ve daha pek çok ülkeyi kan gölüne
çeviren Amerika bu açıklamayla kendisinin
bir barış kuşu olduğu görünümünü vermeye
çalışıyor...
Atom bombası atılan Japonya'yı da unutmadık...
Biden'i dinleyen de sanacak ki Amerika
bu ülkelere gül atıyordu...
Ukrayna'daki savaşın perde gerisinde de
onların olduğu unutulmamalı...

ADALETİN YOLU BU
KADAR UZUN OLMAMALI

GAP Gazeteciler Birliği’nden...

Tatar’a “Yılın en başarılı
devlet adamı” ödülü
Özgür Gazete
AKP rejimine yakınlığıyla bilinen
başta Adıyamanlı olmak üzere Güneydoğulu Gazetecilerin oluşturduğu
‘GAP Gazeteciler Birliği‘ Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin
Tatar’a “Yılın en başarılı devlet adamı” ödülünü verdi
“TC ile KKTC’nin Doğu
Akdeniz’deki haklarının
korunmasında gösterdiği gayret”
nedeniyle…”
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Tatar’a ödülü 14

Mayıs 2022’de Malatya’da düzenlenecek Uluslararası GAP Oscarı Ödül
Töreni’nde takdim edilecek.
GAP Gazeteciler Birliği Yönetim
Kurulu
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Tatar’a
“Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını uluslararası alanda savunmada ve Türkiye
Cumhuriyeti ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunmasında
gösterdiği gayret” nedeniyle yılın en
başarılı devlet adamı ödülü takdim
edileceğini belirtti.

Hansel: Yasada ‘yatırım eksikliği’ diye bir gerekçe yok

Elektrik kesintileriyle
ilgili hükümete dava
Avukat Feyzi Hansel, “Kesintisiz
elektrik sağlama yükümlülüğünü ihlal
etmek” ve “Kurumu zarara uğratmak”
gerekçeleriyle Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu (Kıb-tek) ile Bakanlar Kurulu
aleyhinde tazminat davası açtı
Hansel: Yasada ‘yatırım eksikliği’
diye bir gerekçe yok
Kıbrıs Postası‘ndan Ertuğrul Senova‘nın haberine göre Hansel, bir
protesto yöntemi olarak söz konusu
davayı açtığını, herhangi bir tazminat
beklentisinin bulunmadığını söyleyerek, elektrik akımının kesilebileceği

hallerin Elektrik Yasası’nda düzenlendiğini ve “yatırım eksikliği” diye
bir gerekçenin yasada yer almadığını
anlattı.

Mağusa'daki iş kazasında 1 kişi yaralandı!
21.03.2022 tarihinde, saat 10:15
sıralarında, Gazimağusa’da Serbest
Liman bölgesinde, yapımı devam
etmekte olan bir inşaatta çalışan
U.M(E-20), klima montajı yaptığı
sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düşmesi sonucu

yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde
yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına
alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Atama ve görevden almalara devam
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda üçlü kararnameyle üç atama
ve üç de görevden alma yapıldı. Bakanlık Müsteşarlığı’na Enver Öztürk
atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Suat Yeldener müsteşarlık görevinden alınarak yerine

Enver Öztürk atandı.
Görevden alınan Bakanlık Müdürü
Salih Canseç’in yerine Dürdane Acı
geldi. Plan Proje Müdürü Havva Kozok’un görevden alınmasıyla yerine
Ayşe Tosunoğlu getirildi.
Görevden alma ve atamalar yarından itibaren geçerli olacak.

Yıl 2011... 19 Temmuz...
Tayyıp Erdoğan 20 Temmuz törenlerine
katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'ta.
Halk, KTHY eski binası önünde toplanmış protesto için.
Polis protesto gösterisine katılan genç
bir kıza, insanlıkdışı şiddet uyguluyor!
Gaddarlık, acı, feryat, isyan!
Ve şiddeti uygulayan polis subayı ile
polis teşkilâtı mahkemelik.
***
İnanılması güç...
Ama 11 yıl sürdü dava!
Ve geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.
O insanlıkdışı şiddetin mimarları polis
subayı ile polis teşkilatı mahkum oldular.
***
Her şeyden önce mahkemenin kararını
derin bir saygı ve takdirle karşıladığımı
belirtmek isterim.
Hukuku ve adaleti gözeten, toplum vicdanına hitap eden yürekli ve onurlu bir
karar.
Keşke adaletin yolu bu kadar uzun olmasaydı!
"Geç gelen adalet, adalet değildir" sözünü
hatırlatırcasına, yolunu gözlemekten gözlerimiz yollarda kalmasaydı!
***
11 yıl sürdü adaletle kucaklaşmamız...
Zamanında gelseydi, geçen bu 11 yıl
içinde başka polis şiddetiyle çok muhtemelen karşılaşmayacaktı bu toplum!
22 Ocak 2018'de Tayyıp Erdoğan'ın talimatı ve azmettirilmesiyle, buradaki İslamofaşist bir güruh ve onların yerli işbirlikçileri tarafından Afrika gazetesi ve yazarlarına karşı polis himayesinde düzenlenen
linç saldırılarını yaşadık!
Bir katliamın eşiğinden dönüldü.
Ve polis buna sadece seyirci kaldı!
***
2021 yılında Asya bebeğin yaşam hakkı
eylemi yaşandı.
Polisin bu eylemde bile vatandaşlara
şiddet uyguladığı hatırlardadır!
Bunlar, hukuku ve adaleti kollamak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak görevi
bulunan polislerimiz ve polis teşkilatımız
için, nedeni ne olursa olsun mazur görülebilecek uygulamalar değildir.
Kim ne derse desin...
Adaletin yolu bu kadar uzun olmamalı.
Hele polislerimizin ve polis teşkilatımızın
muhatap oldukları davalarda bu konu daha
da hassas bir hal alıyor.
Polisin misyonu, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak yanında, hukuku ve
kanunları da aynı derecede gözetip kollamak
ve korumaktır.
Adaletin geç tecellisinin yeni yasa ve
hukuk ihlallerine yol açabileceğine yaşayarak çok tanık olduk.
Yıllar süren davaların suç odakları için
de cesaretlendirici olabileceğini gözden
uzak tutmamak lâzım.
***
Adalete daha erken ulaşmanın bir yolu
olmalı ve o yol da mümkün olduğunca
daha kısa tutulmalıdır.
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Onuncu köy
DİYANELLOS

KIBRIS
CUMHURİYETİ’NDEKİ
HAKLARIMIZ
İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Mertkan Hamit
Birçoklarının barış mücadelesini verdiğini
ifade ettiği kktc meclisinde 26 gündür
devam eden Ukrayna - Rusya savaşına dair
özel bir gündem ile oturum talebi henüz
yapılmamış, savaşın insani boyutları konuşulmamış. Savaşın ada yarısına olası
ekonomik, siyasi ve insanı etkileri ele alınmamış, konuya dair etraflı bir soru dahi
sorulmamıştır.
26 gün!

Lila Hayri
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında bu
Adayı bölüp parçalamak kovulan insanların malına el koymak da var mıydı?
İşimize gelince hemen kanunlar aklımıza geliyor… Oldu olacak tüm yerleşikleri de kapsasın. Onların da doğdukları yeri seçme şansları yoktu. Nasıl
ki benim de yoktu.
Elimde olsaydı bu lanet yerde doğmak
istemezdim.

NOKTA

Ayşegül Özmen Garabli
Hiç kimseyi "NOKTA kadar küçüksün"
diye küçümsememeli insan.
Zira nokta, nice nice "beylik" cümleleri
bitirir. Nice nice hikayelerin yazılmasındaki
cümlelerin başlamasına da vesile olur.
Herkes, yüreği ve kişiliği kadar yer kaplar
bu dünyada. Mevkisi ya da makamı kadar
değil. Bilmem anlatabildim mi?

SU!

EY KIBRISLI!

Yalçın Oytam
"Soru: Kıbrıslılara ne söylemek isterdin?
Kıbrıslıtürklere de, Kıbrıslırumlara da...
Hıfsiye Hikmet (Ayhan Hikmet’in kızı):
Vatanlarına sahip çıksın her ikisi de...
Soru: Ne yapsınlar mesela?
Hıfsiye Hikmet: Bencil olmasınlar... Herkes kendi düzeninde, herkes kendi havasında!... Bizim sayımız azalmaya başladı,
birbirimizi saymaya başladık, “Sen Kıbrıslı,
ben Kıbrıslı!” diye!... Hiç olmazsa birbirimize destek olalım, birbirimizin yanında
duralım. Yapılacak şey içtenlikle, hissetmemiz gerekir ki hakikaten bir devlet vardır,
bir cumhuriyet vardır, çoğu kişi bu cumhuriyet için öldürüldü, kendi hayatlarını
verdiler... Hiç olmazsa buna sahip çıkalım...
Bunu korumaya çalışalım. Çünkü bu insanlar
sen Türk olduğun için bu Rum olduğu için
öldürülmedi – her iki milletten de insanların
yanyana olması, beraber yaşayabilmesi için
öldürüldüler."

GÜNEYLE EŞİT OLMAK!

Yılmaz Parlan
Dünyayı zeflemeye aldık orda maç olacaksa burda da olacak.
Ora gelen devlet başkanı bize de gelecek,
o flaması ile gelirse ben de flamamla geleceğim. Yahu senin iradene Ankara'yı geçtim
burdaki TC elçiliği her fırsatta ırzına geçiyor
da gıkınız çıkmıyor.
Hem eşitliğe bu kadar çok meraklıyısanız
güney Kıbrıs'ta insanlar en az 2000 Euro
maaş alıyorlar, yaşam standartları da çok
yüksek, hade eşitliğe bu kadar düşkünsünüz
madem insanımızın maaşlarını da eşitlesenize güneyle!
Hadeyin göreyim sizi bir!
Öyle gazeteci kadına babalanmayınan
olmuyor bu işler!

KAVGANIN HAKLI OLANI

Çağda Haşimoğulları
Bu ülke yönetilmez, yönetilemez. Hasba
çıkarın artık!
Bu ülkede şu an ki hükümetin tek farkı
yönetemediği hükümetten nasıl vurgun yapabilirim çabasıdır.
Yok ben gelirim da yönetirim deyen
nahhh yapar!
Ben yönetirim deyen bunu ergenlere söylesin.
Hasba çıkarın! Birleşmek lazım. Birleşmek
lazım. Birleşmek lazım. Bu kadar!
"Kavganın haklı olanı erkek, dişi bilmiyor.
Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor!"

Cenk Özdağ

BELEDİYE REFORMU’
ANKARA’DAN GELİNCE…
Murat Kanatlı
Gelen ilk eleştiriden sarhoş olan UBP,
meclise sunduğunu 4. gün inkar etmeye
başladı, diyorlar ki belediye kapatmayacağız, birleştiriyoruz, meclise sundukları
ise tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler,
bunun Türkçesi nedir?
Meclise sunulan birleştirilmesi öneriler
belediyeler değil ki, tüzel kişilikleri sonlandırılıyor, yani kapatılıyor, bunu bile
savunamayacak durumdalar, neden?
Çünkü taslak kendilerine ait değil…
*
Son 4 gündür ortalık çok karıştı, her
taraftan bir ses yükselir, bir yasa değişikliği
ile bu kadar sorun çıkar mı diye soran
oluyor, konuştuğumuz bir yasa değil, hükümet 1 yasa tasarısı hazırladı, belediyeleri
birleştirmek için, 3 yasada da değişiklik
öngörmekte, tüm bunların Komite'de görüşülmesi, genel kurula gelmesi ve "reform"un hayata geçmesi için içişleri
bakanı kürsüden yıl sonunda seçim yapalım çağrısı yaptı, yani 9 ay, kaç senedir
hükümette olan UBP seçime 3 ay kala
diyor ki 6 ay daha verin ve tüm yasaları

Komitelerden geçirip genel Kurula getirelim, yasalar resmi gazetede yayınlansın
ve seçime gidelim, bu arada aradaki yaz
tatilini de unutmayın, size de sanki bizimle
dalga geçilir gibi gelmez?
*
Arkadaşlar meclis daha verimli çalışsın
bir gün toplanma kararı almış, bu nedenle
lütfen bir tarafınız ile gülmeyi bırakın,
meclis ciddi bir yer, bir defa toplanıp hemen şey edebilirler, bu nedenle çok şey
yapmayın, hem adamın hastaları var, kliniğe gidecek, sizin için meclise mi gelsin,
ayıp etmeyin, lütfen gülmeyin, burası
ciddi bir şey, yani yer...
*
İmar izinleri konusunda değişiklik şu
"Yetkili makam; Herhangi bir bölgedeki
ilgili Belediye
Meclisidir" güzel değil? Arkasına şu
yazılınca sizce pratik sonuç ne olur? "Yetkili makam bu Yasa kuralları uyarınca
kendisine verilen yetkilerin tümünü veya
herhangi birini meclisin en çok üç üyesinden oluşan bir yürütme komitesine
zaman zaman devredebilir."

ŞARLATAN FAŞİZMİ
Hamide Rencüzoğulları
Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski, sıkıyönetim yasasını onaylayarak bütün sol muhalif partileri yasakladı. Sol, Sosyalist, Komünist 11 parti bugün yasaklandı.
Hemen ardından aynı sıkıyönetim yasasını
gerekçe göstererek, ulusal TV kanallarını
tek bir platformda birleştiren kararnameyi
imzaladı.
Adım adım Hitlerin yolunda ilerliyor. O
zamanlar evlerde radyo vardı. Hitler de evlerdeki bütün radyoları toplatıp, tek kanal
yayın yapan SS radyoları dağıttı. Almanlar
sabahtan akşama kadar Hitler'in nutuklarını
ve Nazi propagandasını dinlemek zorundaydı..

*
"Güney Koreli eski asker, şimdi YouTuber
olan Ken Rhee, Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya gitti. Ama Ukrayna'ya vardığında
panikledi ve Polonya sınırına kaçtı. Ancak
Polonya ülkeye girmesine izin vermedi.
Şimdi G. Kore Dışişleri Baksnlığı'na kendisine yardım etmesi için yalvarıyor."
*
Zelenski Hollanda Başbakanıyla görüştüğünü yazdı. Hollanda Başbakanı Mark
Rutte de, "Yarın yapacağım Türkiye ziyareti
öncesinde başkan Zelenski ile telefon görüşmesi yaptım" diye twit attı.
'Türkiye ziyareti öncesi' vurgusu ürküttü
beni...

Doğuç Veysioğlu
Bugün dünya su günü! Belediyelerin
birleştirilmesi gündemde. Birleştirilmesi
gündemde olan Mağusa ve Yeniboğaziçi
belediyelerinde atıksu yönetimine kısaca
bir bakalım;
- Mağusada nüfusun yaklaşık %50si
kanalizasyon hizmeti alıyor, yanı yarısı
bağlı değil. Yeniboğazici’nde sıfır!
- Kanalizasyon sistemindeki birim
atıksuyun maliyeti yaklaşık 0.36 Euro.
Mağusa kanalizasyon vergilerinden
elde ettiği vergilerle bunun sadece
%25ini karşılayabiliyor.
- Mağusa’da en az 50km daha kanalizasyon şebekesi inşa edilmeli, bunun
yaklaşık maliyeti 5 milyon Euro olur.
Yenibogaziçi'nde de en az bu kadar
yatırım gerekiyor.
- Arıtma tesisinin 1.5 kat büyütülmesi
gerekir, bunun maliyeti en az 5 milyon
Euro.
Birleştirdiğiniz zaman yeni Belediye
bunları yapabilecek mi? Yapamayacaksa
buna nasıl reform diyebilirsiniz?

DEVLETSİZLİK

Tamay Osman Uzun
Giderek okuduklarımdan asabım bozuluyor... Sıradan insanlar çıkar, çocuklara, yoksul insanlara, kimsesizlere
yardım amaçlı 'dernek' kuracak ve çalışmalar yapacaklar...
Halen var olan vez gerçekten yardıma
ihtiyacı olan kuruluşlar var. İlla ki adınıza mı olacak! Gidin yapın yardımınızı…
Zaten ‘devlet’in sosyal hizmetler de
içinde, hiçbir konuda, yeterliliği kalmadı.
Ha derseniz ki, bu devlet batmıştır.
Açık açık dile getirin... Bir o yana bir
bu yana gitmekle olmaz... Yüzünüze
gözünüze bulaştırırsınız.

8 SENE SONRA
FARKEDİLEN SAVAŞ

Özer Kaan
Son 8 yılda Ukrayna’da hükümet
destekli neo-faşistlerin (Azov) Doğu
Ukrayna’da yaptığı binlerce sivilin ölümüne neden olan yüzden fazla katliamın
sadece bir tanesi!
Koldaki "Nazi" işareti bozması ise
bugünkü Ukrayna ordusunun Azov taburu tarafından kullanılan amblemdir.
2 Mayıs 2014’te, Kiev destekli aşırı
sağcı Azov üyeleri Odessa'da yerel
sendika binası önünde çadır kurup 1
Mayıs eylemi yapan solcu gruplara
saldırdı.
Çatışmanın ardından gruplar binaya
kaçınca, saldırganlar binayı molotof
yağmuruna tuttu. Binada çıkan yangında, mahsur kalan 48 kişi hayatını
kaybetmişti.
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Curcur, engelli kıza tecavüz
iddiasıyla cezaevine gönderildi
HK
2020 - 2021 yılları arasında İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet
gösteren yaşlı bakım evinde, kendi
rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan S.B isimli engelli bir kıza
cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve
vahim zararda bulunduğu iddiasıyla
bakım evi görevlisi Akın Curcur
10.03.2022 tarihinde tutuklanmış ve
11.03.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk
emri temin edilmişti.
10.03.22 tarihinden bugüne değin
tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı dünİskele kaza Mahkemesi’nde “kendi rızası ile ilişkiye
girmeye ehli olmayan engelli bir
kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı
ve vahim zarar” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla
2 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz
tutuklu olarak merkezi cezaevine
gönderildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı
adına yemin altında şahadet veren

meselenin tahkikat memuru, olgularla
ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. 2020
ile 2021 yılları arasında zanlının
görev yaptığı yaşlı bakım evinde,
cinsel ilişkiye kendi rızası ile girmeye ehli olmayan engelli bir kıza
defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunu, göğüslerini ve saçını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirten tanık, müştekinin
yapılan doktor kontrolünde kızlık
zarının ilişki nedeniyle yırtılması
sonucu vahim zarara uğradığını söyledi. Meseleyle ilgili zanlının polise

gönüllü bir ifade verdiğini, aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyip
“iktidarsız” olduğu iddiasında bulunduğuna değinen tanık, olayın
ciddi bir mesele olması yanında
toplum nazarında infial yarattığına
söyledi.
Mesele ile ilgili tahkikata zanlının
etki etme ihtimali olmadığını ancak
zanlının serbest kalması halinde
kaçma ihtimalinin çok yüksek olması
yanında kamu menfaatine de dikkat
çeken tanık polis, ileride görülecek
davasında hazır bulunmasını temin
etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine
gönderilmesi talebinde bulundu.
Huzurundaki şahadeti ve polisin
talebini değerlendiren İskele kaza
mahkemesi yargıcı, olayın ciddi bir
mesele olduğuna değinerek talebi
uygun buldu ve ileride görülecek
davasında hazır bulunmasını temin
etmek maksadıyla ve her ne şartlarda
olursa olsun zanlının 2 ay’ı aşmayan
bir süre hükümsüz tutuklu olarak
merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Pilli: Ülkemize giren-çıkan
ilaçları bilmiyoruz
Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye
ve eczanelere gelen ilaç sayılarını
bilmediğini itiraf ederek, yaşlı
bakımevleriyle ilgili de ilginç
ifadeler kullandı

Arıklı: Evlerdeki
internet haftaya
“çok çok hızlı”
hale gelecek

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, evlerdeki, iş yerlerindeki ve otellerdeki internetin
önümüzdeki hafta itibari ile ‘çok çok
hızlı’ hale geleceğini söyleyerek, dünyada
3G kullanımının kalmadığını, Afrika
ülkelerinde bile 4,5G kullanıldığını belirtti
Arıklı: Evlerdeki internet önümüzdeki
hafta çok çok hızlı hale gelecek
TV2020‘de yayınlanan ‘Eğrisi
Doğrusu‘
programında
Özlem
Çimendal‘ın sorularını yanıtlayan Arıklı,
internet hızı konusunda çalışma
başlattıklarını, en acil olanın da evlerde
kullanılan Wifi internet hızı olduğunu
belirtti.
Arıklı, “5 gigahertz hızında olan wifi
hızını, internet sağlayıcı şirketlerin de
talebi doğrultusunda 60 gigahertze
çıkartıyoruz. Evlerdeki internet
önümüzdeki hafta itibari ile çok çok
hızlı hale gelecek” dedi.
“Dünyada bizden başka 3G kullanan
ülke yok. Afrika ülkeleri bile 4.5, 5G
kullanıyor”
Bunun bir ara çözüm olduğunu, evden
eve fiber kablo döşenmesi projeleri
bulunduğunu aktaran Arıklı, bununla
ilgili ihale şartnamesinin hazırlandığını
ve eş zamanlı olarak 5G’ye geçiş
çalışmalarının da yapılacağını söyledi.
Arıklı, “Dünyada bizden başka 3G
kullanan ülke yok. Afrika ülkeleri bile
4.5, 5G kullanıyor. Tüm paydaşlarla bir
toplantı yaptık ve ‘biz neden hala daha
3G’deyiz’ sorusunun cevabını aradık
ama cevabını alamadım. Bir takım
bürokratik sorunlar oluşmuş bunu çözmek
bizim boynumuzun borcu. Gerekli
talimatları verdik. Dünyada modern ülkelerde evden çalışmalar başladı. Bunun
için modern bir internet altyapısına
ihtiyacımız var” dedi.

Pilli: Biz de bir gün oralara
düşebiliriz
Meclis Genel Kurulu‘nda Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale
Refik Rogers‘in yaşlı bakımevleri
ve İlaç Eczacılık Dairesi ile ilgili
eleştirilerini yanıtlayan Pilli, Rogers’in çok hassas bir noktaya
değindiğini söyledi.
Pilli, “Herkes yaşlı olacaktır,
kimse genç kalmaz, empati yapıp,
‘biz de bir gün oralara düşebiliriz’
diye düşünmeliyiz. Biz yaşlılarımıza ne kadar iyi bakrsak, ileride
bize de o kadar iyi bakacaklar.
Önümüzdeki günlerde bakımevleri ile ilgili yasaları Meclis’e

getireceğiz. Bu dönemde de inşallah yaparız” dedi.
“İtiraf ediyorum; Ülkemize
ve eczanelerimize giren-çıkan
ilaçları bilmiyoruz”
İlaç sıkıntısı konusunda da konuşan Pilli, bu konunun da çok
hassas olduğunu, Bakanlığının
ilk döneminde de tarihi geçmiş
bir çok ilaç bulunduğunu hatırlattı.
Pilli, “Malesef doğrudur. Ben
de buradan itiraf ediyorum. Ülkemize ve eczanelerimize girençıkan ilaçları bilmiyoruz. Bu yüzden otomasyon sistemi şarttır.
Bu çalışma belli bir seviyeye
gelmiştir ama bitmemiştir.
Bizim depo ve eczanelerimizde
hangi ilaçların var olduğunu
ve tarihlerini bilmemiz gerekir”
dedi.

KİŞMİR: BASIN EMEKÇİLERİ
DAVALARLA SUSTURULAMAYACAK
“Kalkanlı’da yaşananları, kamuoyuna duyuran basın emekçilerine dava açılması kabul edilebilir değildir”
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir,
Kalkanlı Yaşam Eviyle ilgili haber yapan basın mensupları aleyhine Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalandığını belirterek, buna tepki gösterdi.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir
yaptığı yazılı açıklamada, “Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan
olumsuzlukları” kamuoyu ile
buluşturmaya çalışan Mehmet
Kumser, Serdinç Maypa, Kıbrıs
Gerçek Genel Yayın Yönetmeni
Çağlar Yüksel, Ümit Bahşi ve
Cengiz Bahşi aleyhine, yaptıkları
yayınlardan dolayı Güzelyurt
Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalandığını duyurarak, gazetecilere açılan tazminat davalarınının “Düşünce, Söz ve Anlatım
Özgürlüğü” ve “Basın Özgürlüğü” üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Adı geçen kişilere Kalkanlı
Yaşam Evi’nde çalışan bir hekim
tarafından zem ve kadih davası
da açıldığını ve Kumser ile Maypa’nın benzer yayınlar yapmaması için de ara emri talep edildiğini ifade eden Kişmir, “Unutulmasın ki, bu ülkenin basın
emekçileri yalnız değildir ve davalarla susturulamayacaktır”
dedi.
Anayasa’nın düşünce, söz, anlatım ve basın özgürlüğü ile
ilgili maddelerine işaret eden
Kişmir, “Kalkanlı Yaşam Evi’nde
yaşananları kamuoyuna duyuran
ve orada iyileştirilmelere gidilmesine vesile olan basın emekçilerine dava açılması, kabul
edilebilir bir durum değildir. Davacı olan hekimi, bakım evinde
yaşananları kamuoyuna duyurma
gailesi içinde olan basın emekçileri ile uğraşmayı bırakıp, Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha insani
koşullarda yönetmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK
TOPLUMUMUZU ABLUKA ALTINDA
TUTUYOR ANKARA!

Geçen seneden beridir ilaç sıkıntısı var. Sıkıntının nedeni de biz
değiliz! Türkiye’dir… Erdoğan’ın Türk Lirası’nı değersizleştirme politikası sonucunda Türkiye ilaç alamaz, yabancı şirketlere olan borcunu
ödeyemez, yurtdışından hammadde alıp ilaç üreten Türk firmaları
zamlara rağmen üretimi sürdüremez duruma geldi… Sonucunda da
Türkiye bize ilaç ambargosu uygulamaya başladı! Önceleri sadece
kronik hastalıkların ilaçları yoktu… Şimdilerde basit göz damlalarından
tutun mental sağlık ilaçlarına kadar büyük sıkıntı var. Okurlarımızdan
gazetemize şikayet yağıyor… İlaçların hem kendisi yok hem de muadili
yok! Hastanelerde panadol bile olmadığını ve prostat kanserini tedavi
eden ilaç bulunmadığını söyledi CTP vekili Birinci… Ali Pilli ise
çıkmış, “Ülkedeki ilaç sıkıntısını inkar etmiyoruz ama bu tüm dünyada
yaşanıyor” dedi… Pilli pandemi sürecinin ilaçlar konusunda tüm
dünyada sorun yarattığını iddia etti. Hayır! Pandemi yüzünden değil…
Ankara’nın TL’yi değersizleştirme politikasının sonucudur! Göbek
bağı sorunudur… İşgal sorunudur…
Ercan ve Mağusa limanlarımızın Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında
açılmasını ısrarla öneren Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Anastasiadis’in teklifini Türkiye’nin reddetmesi meselesidir bu! Herşeyi
Türkiye üzerinden Dolar-Euro fiyatlandırmayla almak zorunda kalmamız
meselesidir bu… Erdoğan TL’yi ağır bir şekilde değersizleştirmeye
başladığından beridir ilaç sıkıntısı var… TC firmaları ilaç üretemez
duruma geldi ya da üretimi azaltmaya gitti; sonucunda da Kıbrıs’ın
kuzeyi ilaçta yasaklı listesine girdi!.. Faiz Sucuoğlu, “TC yetkililerinden
ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılması istendi” diyeli haftalar
oldu! Aylardır ambargonun kalkmasını bekliyorlar… TC Dışişleri Bakanlığı ise dün Mağusa ve Ercan Limanlarının açılmasına karşı
olduğunu açıkladı…
EKSİĞİ YOKMUŞ
İçişleri Bakanı Ünal Üstel,
belediyeler reformunu
eleştirenlere “Hep eleştiri
yaptınız öneriniz ne?
Reformları AB, Türkiye ve
Güney komşumuz
yaparken biz neyi
bekleyeceğiz? Ne
eksiğimiz var” dedi.
Maşallah hiçbir eksiğiniz
yok. Dalga mı geçen be
ama?
*
KKTC DÜNYAYA DAHİL
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
“Ülkedeki ilâç sıkıntısını
inkâr etmiyoruz ama bu
tüm dünyada yaşanıyor”
dedi ve böylelikle KKTC’yi
de dünyaya dahil etti! Sen
bir dünyalı bakansın Pilli!
*
AÇLIK SINIRI TOKLUK
SINIRI
CTP milletvekili Fide
Kürşat “Halk açlık sınırının
altında yaşamaya mahkûm
edildi” dedi. Doğrudur!
Halk açlık sınırının altında,
milletvekilleri de tokluk
sınırının üstünde…
*
NAZİLER DİRİLDİ
Ukrayna askeri sağlık
hizmeti başkanı Gennadiy
Druzenko, “Ruslar insan
değil hamamböceği
oldukları için” tüm Rus
yaralıların hadım edilmesi
emrini verdiğini açıkladı.
Naziler Ukrayna’da dirildi!

“Tırnak”...
"Zamlara rağmen marketler
dolup, dolup taşıyor. Vatandaş
bunu bir sonraki gün gelebilecek
zamlardan korkarak yapıyor.
Yapıyor alış verişini ama korka,
korka! Eskiden Türkler Güneye
akın, akın geçip alış, veriş
yapıyorlardı, şimdilerde
Güneydekiler kuzeye geçiyorlar.
İnsan aşağılık kompleksine
kapılıyor. Onlar alış veriş
arabalarını tepeleme
doldururken, bizimkiler
“ucundan azıcık”la yetinmek
zorunda kalıyorlar. Ülkede insaf
ölçüsünün ayarı kaçmış
durumda! Bu ayarı yeniden tesis
etmek devletin görevi değil
midir? Radikal kararlar alma
zamanı gelip de geçmiştir ama
var olan iktidarın radikal kararlar
alabilme olanağı var mıdır?"
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)
"Öyle kelle koltukta yaşayan,
hiçbir önlem alamayan ve hiçbir
öngörüye sahip
olmadanhayatını sürdürmeye
çalışan, acı patlıcanı kırağı
çalmaz mantığı ile bir yere
varacağını zanneden bilinçsiz
cahil ve az gelişmiş veya
gelişmemiş değil, niteliksiz bir
topluma dönüştük."
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis Kıbrıs)

Günün Kahramanı

Tufan Erhürman

Aylardır Kıbrıs Cumhuriyeti
yetkilileri Mağusa ve
Ercan’ın uluslararası
ticarete ve uçuşlara
açılması için bastırıyor.
Tatar ‘devlet politikası’
diyerek reddedince,
Erhürman “Nerede
görüştünüz de adı devlet
politikası oldu? Biz böyle
iyiyiz stratejisidir bu. Bizi bir arpa
boyu yol gidememe durumu ile karşı
karşıya getiriyor. Bu halkın önünü açmakla
yükümlüyüz. Devlet politikası diyerek bütün kapıları kapama
lüksünüz yoktur” dedi… Dün TC Dışişleri ‘‘Gündemimizde
'Güven Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur’’ dedi. Hade, bir
posta da Ankara’ya koy!

23 Mart 2022 Çarşamba_Layout 1 22.03.2022 23:18 Page 7

7

23 Mart 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Kutlu Adalı ‘Selam’ şiirinin sonunda
der ki:
‘‘Gideyim buralardan diyorum
Selamsız kalmaktan korkuyorum’’…
Adalı bugünleri görseydi ‘Gitmedim
buralardan, ama selamsız da kaldım’ derdi…
Adalı öldürüldükten sonra sendikaların
ve demokratik kitle örgütlerinin takındığı
tavra ve bugün çeyrek asır
sonra, sendikaların ve artık
sivil toplum örgütüne dönüşmüş, AB-ABD fonu
yeme makinesi olan eskinin
derneklerinin tavırlarına bakıyorum…
Arada kuş uçmaz bir uçurum var!
TC Devleti 1974’ten beridir toplumumuza karşı sistematik ve çok boyutlu
imha, inkar, asimilasyon ve entegrasyon
(ilhak) politikaları ile kansız soykırım yürütüyor.
Aydınlara yönelik uyguladığı marjinalleştirme, kriminalize etme ve yalnızlaştırma
politikaları ise 1974 öncesine dayanır.
Fazıl Önder’in öldürülmesiyle başlar...
Aydınların marjinalleştirilmesi ve yalnızlaştırılması konusunda TC Devleti’ne
en büyük desteği emperyalizm verdi. ABABD dağıttığı fonlarla dernekleri şirketleştirerek Kıbrıs toprağından beslenen fikirlerin marjinalleşmesinin taşlarını döşedi.
TC zor yolu ile rızayı yarattı; AB-ABD
ise fon yolu ile rızayı satın aldı.
TC kontrgerillasının Kıbrıs’taki tarihi
açısından bir kırılmadır Kutlu Adalı cinayeti. Özel Harp Dairesi’nin Kıbrıs’ta
işlediği cinayetler içinde ahalinin neredeyse
tek tepki verdiği cinayettir.
Çeyrek asır önce Adalı öldürüldüğünde
kimsenin kafasında soru işareti yoktu

Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
İnsan yanındakine dönüşür zamanla; o
yüzden kimlerin yanında durduğunu, kimlerin
yanında durmak istediğini iyi seçmeli. Çünkü
bir sabah uyandığı zaman olmak istemediği
kişiye dönüştüğünü anlayıp ona bakan aynayı
pencereden aşağıya atabilir. Ya da bir gece
herkes uyurken bazı uzuvlarını kesip camdan
dışarıya bırakabilir. Bir anda herkes toplanabilir camın altına ve korkabilir. Mide üstümü olduğu gibi, göbek altımı
olduğu gibi kesip bıraktım
pencereden aşağıya. Tümörlü
memelerle pek ilgilenen olmasa da bacaklar, ayaklar,
parmaklar, damarlar dursa da
orda parça parça en çok da
vajinaya bakanlar arasında
siz, siz bayım keleksiniz.
***
En çok hangisinden para kazandınız; bir
buzluk, iki televizyon, elli şişe parfüm, kavanozlarca macunlardan mı yoksa? Alüminyum pencere-kapılar, araba tekerlekleri-jantlar, hangisinden en çok? O zaman en
çok ne değerliydi; bugünkü gibi her şey
mi? Bir kolye ya da alyans sizin için sadece
maddi değeri olan, manevi değeri ise başkalarında kalan, birkaç parça nesne sadece
ama özne değerinde. Onlardan mı kazandınız
en çok yoksa? Siz tüm bunları çalanlar, aslında hayatları çalanlar; siz, siz bayım keleksiniz.
***
Sex sex sex diye bağırıp duruyordu ve
ben onu izliyordum pencereden aşağıya bakarken. Tek önem verdiği, tek istediği şey
buymuş gibi algılanıyordu. Oysa bir isyandı
bu bağırışı sadece isyan ediyordu. Çünkü

KUTLU ADALI YAŞASAYDI...
neden öldürüldüğü konusunda. Cinayetten
sonra 57 kurumun, derneğin, yapının yayınladığı bildiri ile 20 sendikanın gerçekleştirdiği genel greve ve yaptığı toplumsal seferberlik çağrısında söylenenlere
baktığımızda kafaların net olduğunu görüyoruz.
20 sendikamız Adalı cinayetinden sonra
işgal bölgesinin genelinde genel grev ve
kepenk kapatma eylemi gerçekleştirdi.
Sendikaların genel grev çağrısı şöyleydi:
-‘‘Kıbrıslı kimliğinin yok olmaması,
fikir ve düşünce özgürlüğü, egemenlik
ve demokrasi kavgası veren Kutlu Adalı’nın karanlıktan sıkılan kurşunlarla katledilmesini protesto etmek ve örgütsel
olarak tepkimizi gösterip kimliğimize
sahip çıkmak, kararlılığımızı vurgulamak
için genel iş bırakma ve kepenk kapatma
kararı alınmıştır. İlgili örgütler olarak yığınsal bir cenaze töreni gerçekleştirmek
için tüm çalışanlarımızı ve esnafımızı alınan karara uymaya çağırırız’’…
1996’dan çeyrek asır sonra bugün sendikalar böyle bir çağrı yapamaz!
2022’de sendikalar, içinde ‘Kıbrıslı kimliği’ geçen cümle kuramaz!
Geçen hafta 14 Mart’ta, bu memleketin
kimin olduğunu bilmeyen ‘Bu Memleket
Bizim Platformu’, TC Devleti’nin Kıbrıslı
aydınları kriminalize etmek için yürüttüğü
‘KARA LİSTE’ politikasının hesabını sormaya gitti TC Elçiliği’nin önüne. Sözde
hesap sormaya gittikleri işgalciye, “Kıbrıslıtürklerin ne TC devleti ne de halklarıyla
hiçbir sorunu yoktur” diye seslendiler!
Geçen sene BMBP’nin bir toplantısında
bir sendika başkanı şöyle dedi:
-‘Benim Türkiyeli üyelerim var, Türkiye
karşısında tavır koyamam’…
Yerleşimci sömürgeciliği ile yürütülen
kansız soykırım tam da budur: Mücade-

lenin sosyal zeminini imha eder!
TC’li yerleşikler yapılan birçok araştırmaya göre ‘iki devletli çözüm’ ve ‘ilhak’
istiyor. Sendikalar Türkiyeli üyelerini ‘kırmamak’ ve ‘üzmemek’ için tavırsız mı
kalacak? Sendika basit bir ekonomik örgüt
değildir; hele ki bizim gibi sömürge topraklarında ‘ekonomik talepler’e indirgenmiş bir sendikacılığın hükmü yoktur.
Kutlu Adalı cinayetinden sonra 57 örgüt
yayınladığı bildiride Adalı’nın TC’nin
Kıbrıslı Türklere karşı yürüttüğü kansız
soykırıma karşı olan duruşunun altını çiziyordu:
-‘‘Kutlu Adalı, Kıbrıs Türk halkının
nüfus yapısının, sosyal varlığının kültürel
ve fiziksel anlamda ortadan kaldırılmak
istendiğinin bilincindeydi. O, bu anlayışa
karşı savaş verdiği için katledildi’’…
Adalı öldürüldükten sonra kimse neden
öldürüldüğüne dair dedektifçilik oynamadı!
Sömürgeci politikalara karşı Kıbrıslı kimliğini savunduğu için öldürüldüğü konusunda herkes hemfikirdi.
Çeyrek asır geçti üzerinden! Çeyrek
asır önce Adalı cinayetinden sonra verilen
tepkiden ve söylenenlerden hiçbir eser
kalmadı bugün.
Kutlu Adalı bugün yaşasa, korktuğu
gibi selamsız kalırdı. Cinayetten sonra
bu bildirileri yazanlar da kendisine ‘Kıbrıslı
milliyetçisi’ diye saldırırdı!
Bugün ne Kutlu Adalı, ne Muzaffer
Gürkan ile Ayhan Hikmet, ne de Derviş
Ali Kavazoğlu anılırken fikirleri hakkında
tek kelime edilir! Onlar üniter-tek bölgeli
Kıbrıs ve Kıbrıslılık bilinci için öldüler…
2022’de Bu Memleket Bizim Platformu
TC Büyükelçiliği’nin önüne gidip, ‘‘Bizim
TC Devleti ile hiçbir sorunumuz yoktur’’
derken yaptığı aydınlarımızın mezarlarının
üzerinde tepinmektir.

SİZ BAYIM KELEKSİNİZ
her şey ama her şey cinselliğe çekiliyordu.
Artık midem bulanıyordu. Kusmak istiyordum, sadece midemle değil gözlerimle de
kusuyordum, ellerimle de kusuyordum. Ağzımla, burnumla tüm duyu organlarımla kusuyordum. Her yer kusmuk kokuyordu.
Kimse neyin ne olduğunu bilmiyor, ağızlarına
sakız ettikleri insanları çiğnerken hiçbir taş
dişlerini kırmıyor, hiçbir söz midelerini bulandırmıyordu. Oysa ben ağızlarındaki et
kokusunu alabiliyordum. Aldıkça midem
bulanıyordu. Midemi de oyup oyup bir
kenara atıyordum kusmamak için. Ev midem
doluyordu. Yine de kusuyordum ve bu
eylemi nasıl yaptığımı hiç bilmiyordum.
Ağzım nereye bağlıydı sadece midem kalmışsa, aşağıya baktıkça görüyordum; dışarıdaki birçoğunun ağzı kuyruk sokumundaydı.
***
Tüm dünyayı karıştıranlar, her şey herkese
yeterken kimini aç kimini tok koyanlar,
herkesi istediği yalana inandıranlar, iki ayak
eve sığacakken yüz atmış metre kare yere
sığamayanlar, bu yüzden de insanları hep
soyanlar. Soyumun soysuzu olanlar; siz, siz
bayım keleksiniz.
Gençliği parmak uçlarınızla belinden ite
ite iteklerken arkalarına saklanıp yok olan,
en ufak bir yağmurda şemsiye açan ama
karşısındakini ıslanmaya bırakıp hasta eden,
zihnini yok eden, düşüncelerini ele geçirenler,
bilgiden korkup kadından korkup çocuktan
korkup onu ezmeye çalışanlar, her şeyi
kendi kılıfına uydurup tanrılar yaratanlar
ve tanrıcılık oynayanlar, sınırsız oluşan dünyaya sınırlar çizip çeşitli silahlarla dolduranlar
ama en çok da insanı silah olarak kullananlar;

siz, siz bayım siz de keleksiniz.
***
Yanındakinin derdini hiçe sayıp çok uzaktakilerin derdi ile ilgilenir gibi yapanlar,
kendi evinde bir kişiye bakamayıp uzaktaki
on kişiye yardım eli uzattığını sananlar,
reklamcılık oynayanlar ve reklam yapanlar
ama en çok da kendileri reklam olanlar ki
sözüm reklamdan tamamen dışarı ve reklamın ta kendisine. Yirmi çocuğa yardım ettiğini düşünüp ihtiyaçları ile ilgilenip tek
çocuğun derdine koşamayanlar. On üç hayvana barınak yapıp yedirip içirip kendi hastasına bir yudum su sunamayanlar; siz, siz
bayım, siz keleksiniz.
Fethi Naci ne güzel demiş; “karpuzu
kestin, baktın ki kabak. Gene de zorla
yiyecek misin o karpuzu?” Ve Mina Urgan
ahh bu sözlerden sonra daha da güzel demiş;
“Canım Fethi Naci'nin bu cümlesinden sonra
başladığım her ne ise hoşlanmadığım yerde
bırakmaya karar verdim.
Kitabı da, insanı da...”
İnsanların kitap kapağı olmasını isterdim;
yarıda bırakmak için kapağını kapatmanın
yetmesini isterdim.
***
Saçım kısaydı savuramazdım bu yüzden
imgelerimi savurdum. Pencere altına düşmek
yerine bulutların üzerine çıkmayı tercih
ettiler. Keleklerin değil kelebeklerin ruhundaydılar. Karanlığı aydınlık sanan zihniyete
uzaktılar. Uzaklara uçtular. Üniformalı, üniformasız, çıplak ya da değil bir sürü insana
yukarıdan baktılar. Kimse onları göremedi,
herkes “bu vajina kimin” derdindeydi.

KKTC’DE PAZAR GÜNÜ
YAZ SAATİ BAŞLIYOR…
SAATLER 1 SAAT İLERİ
ALINACAK

KKTC’de bu Pazar, yaz saati uygulaması
başlıyor.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi
Gazete’de yayımlanan Yaz Saati
Emirnamesi’ne göre, saatler 27 Mart
Pazar günü saat 03.00’te bir saat ileri
alınacak.
Yaz saati uygulaması 30 Ekim’de saat
04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla
sona erecek.

GÜNGÖRDÜ, DÜNYA SU
GÜNÜ DOLAYISI İLE
MESAJ YAYIMLADI

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
suyun israf edilerek kullanılması ve
küresel ısınma gibi nedenlerle su
kaynaklarının her geçen gün azalmakta
olduğuna dikkat çekerek, halkın su
kullanımında daha dikkatli olması ve
suyun, israf edilmeden kullanılması
gerektiğini kaydetti.
Dünya Su Günü dolayısı ile mesaj
yayımlayan Güngördü, temiz su
kaynaklarının önemine işaret ederek su
israfını önlemek için her yıl düzenli olarak
kutlanan 22 Mart Günü’nün ülkede de
farkındalık yaratması gerektiğini belirtti.
Güngördü, içme ve kullanım suyu olarak
tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama,
enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda
istifade edilen suyun, yanlış kullanım
nedeniyle her geçen gün temizliğini
kaybettiğini ifade etti.

GLAFKOS YATAĞINDAN
“İYİ HABERLER”

Rum Enerji Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın
sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde
(MEB) yer alan 10’uncu parseldeki
“Glafkos-2” yatağında gerçekleştirilen
ikinci doğrulama sondajının sonuçlarının,
yüksek kalitede doğal gazın varlığını
gösterdiğini iddia etti.
Politis gazetesi: “10’uncu Parseldeki
Yatak – Kalite Yüksek, Miktar Sorun”
başlıkları altında verdiği haberinde, Rum
Enerji Bakanlığı’nın kamuoyuna dün
yaptığı kısa bir açıklamayla, Exxon MobilQatar Petroleum ortaklığının kullanım
hakkına sahip olduğu “Glafkos-2”
yatağında gerçekleştirilen ikinci
doğrulama sondajının “yüksek kalitede
doğal gazın varlığını ortaya koyduğunu”
açıkladığını aktardı.
Gazete, “Glafkos-2” yatağındaki ikinci
doğrulama sondajının sonuçlarının, doğal
gazın kalitesinin yüksek olduğunu ortaya
koyduğunu ancak doğal gazın miktarına
ilişkin herhangi bir resmi açıklamanın
henüz yapılmadığını belirtti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak,
söz konusu yatakta mevcut olması
öngörülen miktarın “5 – 8 tfc (küp feet)”
olduğunu ancak yapılan doğrulama
sondajının, söz konusu doğal gaz
miktarının öngörülen bu miktardan daha
az olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.
Haberde, söz konusu doğal gaz
yatağındaki miktarın önümüzdeki
günlerde kesinleşeceği ancak eldeki
verilerin, mevcut miktarın öngörülenden
az olduğunu gösterdiği ifade edildi.
Öte yandan gazete, ENI-TOTAL
ortaklığının da içerisinde bulunduğumuz
yıl dahilinde iki sondaj
gerçekleştirmesinin beklendiğini yazdı.
Doğrulama sondajlarından ilkinin 6’ıncı
parseldeki “Kalipso” yatağında,
ikincisinin ise 3’üncü parseldeki “Supya”
yatağında yapılmasının planlandığını
aktaran gazete, “Supya” parselinde daha
önceki sondajın 2018 yılında Türkiye
tarafından engellendiğini de hatırlattı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin
haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Glafkos’tan Haberler İyi”.
Haravgi: Glafkos’ta Yüksek Kalite Doğal
Gaz”.
Fileleftheros: “Sondaj Bitti Ama Miktar
Söylemediler”.

RUM-İSRAİL POLİS
GÜÇLERİNDEN ORTAK
TATBİKAT

Rum Polisi Havaalanları Güvenlik Birimi
ile İsrail Polisi Havaalanları Güvenlik
Birimi polislerinin bugün Larnaka
Havaalanında ortak tatbikat
gerçekleştirecekleri bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum-İsrail Polis
Kuvvetleri Havaalanları Güvenlik
Birimlerinin bugün Larnaka Havaalanında
ortak acil durum tatbikatı
gerçekleştireceklerini yazdı.
Habere göre Rum polisi, tatbikat
sırasında kuru sıkı mermi atışları
olacağını belirterek, halkı uyardı.
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FAİLİ MEÇHUL:
İRADE, DEMOKRASİ VE BAĞIMSIZLIK

Sosyal Medya
Kemal Gözay
Edip Akbayram demokrasinin ve özgürlüğün sesidir. Çıkar için yazmayan
söylemeyen kendi deyimiyle demokrasi
bahçesinde o renkli çiçeklerden biri olarak üretken biriydi keza hala öyledir.
Halka doğrudan seslenebilen lafı evelemeden gevelemeden taşı gediğine oturtan “halkın” adamıdır.
Edip Akbayram Sabahattin Ali’dir,
Nazım Hikmet’tir. Kimi zaman Sabahattin Ali’den Aldırma Gönül’ü söyler
kimi zaman Nazım’dan Güzel Günler’i
vurgular. Akbayram yasaklar ve darbeler
görmüş bir sanat adamı olarak “ideallerinden” vazgeçmedi. Siyasi kaypakların
ve “gaddarların” hüküm sürdüğü dönemde dik durdu hem bir aydın hem de
bir sanatçıydı.
Müziği para için yapmayan adamların
olduğu dönemlerden gelen bir isimdi.
Sözüm ona biz de Edip Akbayram gibi
olabilirsek eğer sözü doğrudan söylemek
gereklidir. Demokrasinin de gereği budur
sözü söyleyebilmek gerçekleri topluma
sunabilmek.
Buradan hareketle konuya girelim
“sözü” söyleyelim o zaman eğer demokrasi tüm yurttaşların eşit haklara
sahip olduğu herkesin eşit sayıldığı bir
sistem ise günümüzde böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir.
Bunun sebebi ise aşikâr bir şekilde
ortadadır. Demokraside eşit haklar söz
konusudur madem herkes bu kulvarda
aynıdır! demeyi çok isterdim fakat o
devirler geçeli çok oldu. Şimdinin modası
adam satmak, yalana sığınmak, haramı
hedef edinmek oldu. Kimseler fark etmedi ama burada harcanan demokrasiydi.
Demokrasi sadece sandığa gidip sözde
temsilciler seçmek değildir. Ki bu tem-

silciler hiçbir zaman halkı temsil edemez.
Özellikle bu coğrafya iki kere iki dört
etmez dert eder. Demem o ki bu coğrafyada bilimsel ahlak ve etiğin izinden
gidenler genelde kafir olarak adlandırılır.
Bu kafirler uyurgezerler tarafından kimi
zaman vatan haini, Rumcu hatta faşist
olarak adlandırılır.
Uyurgezerlerin yaftalama skalası o
derece geniştir. Bu uyurgezerler ve onların çobanları “aklıselimleri” yaftalarken
ortalıkta hiçbir sorun yoktur onlar için
bunun adı demokrasidir. Ama aklıselimler
akıl ve erdemden yana oldukları için
uyurgezerler ve onların türevlerine bu
durumlar “sakıncalı” gözükür.
Doğruyu söylemek ve doğruyu savunmak bile büyük suçtur bu uyurgezerler ve onların efendileri için. Zeki
insan tanımının “çakallık” ile bağdaştırıldığı gün aslında bu toplumun sonu
geldiydi.
En basitinden sorunlar o kadar çoğaldı
ki şimdi sıralamaya başlasak yarın sabaha
kadar sürer. Sorunların varlığını reddetmiyorlar işte esas sorun da budur;
onlar sorunları siyasi malzeme yapıp
pişkin pişkin sırıtıyorlar. Sorarım Sayın
Tatar’a kendisi dini bütün biri olarak
Bakara Suresi, 10. Ayet’i bilir mi ya da
Saff Suresi, 2. ve 3. Ayetlerden haberi
var mı?
Konuyu bilenler ne demek istediğimi
gayet iyi anlayacaktır. Ya da Sayın Sucuoğlu bağımsız KKTC diye atıp tutarken kurultay zamanı kendisini ve ekibini
ayaklar altına aldıklarında mangalda
kül bırakmazken şimdi o söylemlerinden
eser yok. Sucuoğlu Çalışma Bakanı olduğu dönemde Kılıçdaroğlu ile yaptığı
görüşme hasebiyle aldığı tepkileri unuttu

Sosyal Medya

mu? Bu olay 2 sene öncenin olayı öyle
çok da uzun bir mazisi yok. Efendilerin
anlamadığı mesele bağımsızlık meselesidir. Ama hoş Atatürk “Bağımsızlık
benim karakterimdir” diye vurguladığı
için bu kavramlar bu çağa uygun değildir.
Bağımsızlık, onur ve irade. İlk ikisinin
varlığı üçüncüsü ile mümkündür. İrade
olmadığı bir yerde doğruyu, adaleti görmek mümkün değildir. Ülkeyi sevmek
sizin gibi boş hamasi siyasi nutuklar
atıp “ucuz söylemler” ile günü geçirip
“ben güç sahibiyim” demek değildir.
Bugün kaç tane gencimiz Güneyde kafelerde inşaat alanlarında “işçi” olarak
çalışmakta. Büyük milliyetçiler bu durum
karşısında neden sessiz? Senin insanının
“hizmetçi” olarak ekmeğinin peşinde
koşarken sizler “milliyetçiler” neden
suskunsunuz? Cevap belli çünkü çıkan
hiçbiri krizi yönetemediniz sorumluluk
almak size ağır ve zor geldi de ondan.
Ekonomi geçim sıkıntıları sorunlar
uzar gider…
Bunların hiçbirini değil çözmek onları
daha da büyütmekten başka bir şey yapmayan siyasi “zatlar” Tabii ki büyük
milliyetçi söylemler ile halkı uyutmak
için çaba harcayacaktırlar. Bunun biraz
önce bahsettiğim mefhumlar ile doğrudan
bağlantısı vardır ama tek fark bu mefhumların bu siyasi zatlara uzak olması
nedeniyledir.
Milliyetçi söylemleri ile “mangalda
kül bırakmayanlar” kendi insanının bile
bile göz göre göre çökmesine nasıl
seyirci kalabilir diye sormadan edemez
her yurdunu seven insan… Sizlere Edip
Akbayram’ın Nazım’dan ödünç alarak
söylediği gibi “Beyler bu vatana nasıl
kıydınız?” diye soruyorum.

SEVGİLİ AMERİKA!
Ira Tzourou

Japonya'ya iki atom bombasını attın,
bugüne kadar acı çeken binlerce insanı
yaktın, sadece o zaman Sovyetler Birliği'ne nükleer bombaların olduğunu ve
susması gerektiğini göstermek için.
Vietnam'ı napalm bombalarıyla yaktın,
ormanları koca bir devletin altyapısını,
hiçbir şeyi ayakta bırakmadın, bombaları
kasabaların ve köylerin içine attın.
Yugoslavya'yı Belgrad'ı bombalayarak,
evlere, hastanelere bombalar atarak, arkana bakmadan ayrıldın.
Türkleri bağımsız bir devlet olan Kıbrıs'ı işgale ittin.
50 yıldır kayıp erkeklerin kemiklerini
bulamayan akrabalar var.
Kıbrıs sorununun çözülmemesi bayağı
işine geldiği için katliamcılarla sen pazarlık yap aranızda bulun deyip uzaktan
seyrettin.
Türklerin Ege'yi harmanlamasına,
adaları sorgulamasına izin verip ya aranızda halledin dedin.
Libya'yı Avrupalı dostlarınla dağıttın,
çünkü Kaddafi beleş petrol vermediği
için onu sevmiyorum dedin.
Esad'ı istemediğiniz için Suriye'de
11 yıllık bir iç savaş yarattın ve Suriye'deki Rus deniz üssünden rahatsız
olup Esad çok Rus dostu dedin.
Eski arkadaşınız Aboud bin Laden'i
bulmak için sözde nükleer bombalar
arıyoruz deyip Afganistan'ı Irak'ı işgal

ettin. Kontrolsüz kasabaları ve köyleri
bombalayarak, sığınaklara koşan kadın
ve çocukları gemilerinden Cruise roketleri yağmuruna tuttun. İki ülkeyi de
yok ettin.
Demokrasiden mi bahsediyorsun?
Guantanamo Körfezi'nde fiziksel ve
zihinsel işkence için en mükemmel
merkezi inşa eden sen değil misin?
Hüseyin'i yargılanmadan asan sen değil misin?
Savaşlarınız ve politikalarınız sayesinde ISIS’i (IŞİD) ve Taliban'ı yaratan
sen değil misin?
Salvador Allende'yi Şili'de, oy kullanan
demokratik bir devlet başkanını, en
kanlı darbeyle deviren, onu başkanlık
sarayının içinde öldüren ve Pinochet
'in en acımasız diktatörlüğünü kuran
sen değil misin? Berlin Duvarı yıkıldığında, Rusya'ya NATO'nun bir santim
bile genişletmeyeceğine dair söz veren
vaatlerine ve anlaşmalarınıza rağmen
Rusya'nın kıçının dibine kadar ulaşan
sen değil misiniz?
Tüm Avrupa'yı Pershing ve Cruise
füzeleri ile kuşattın. Minsk anlaşmasının
tek bir şartına bile uymadın, oysa Rusya
hepsine saygı gösterdi. Hep ikiyüzlü
davrandın.
Hitler bile senin çokuluslu şirketlerin
tarafından finanse edildi ve onu bir canavar yaptı.

Rusya'yı boğazlamak için bir Ukrayna
gerekiyordu. Puzzle’ının son parçası.
2009'dan beri Putin sizi Ukrayna'nın
kırmızı çizgi olduğu konusunda uyardı.
2014'te kışkırttığınız darbeyle Yanukovych'i cumhurbaşkanı olarak devirdin.
Ülkeyi katlederek Nazi ve faşist taburları
kullandın. Rusya için kırmızı çizgi olduğunu bile bile Ukrayna'yı NATO ve
AB'ye girmeye hazırlamak için tasarlanmış bir kukla hükümet kurdun. Sen
demokrasiden bahsederken bağımsız
devletleri işgal ettin.
Bugünün Rusya'sı eğer isterse, yarım
gün içinde tüm Ukrayna'yı top sahası
haline getirir. Ama öyle değil. Ukraynalılar ve Ruslar kardeş halklardır. Ve
sonuçta trajedi bu. Bugüne kadar, gerçeği
söylemiyorsunuz, sefil yalancılar. Ukrayna halkının acılarından yararlanıyorsunuz, aynı zamanda Rus halkının
da acılarından yararlanıyor ve dünyayı
yanıltıyorsunuz.
Evet. Rusya haklı. Gerçek bu.
Uyardı, ağladı, boynundaki ilmeği
daha fazla sıkmamanı istedi.
Dünyadaki tüm savaşların yaratıcısı
ve yönetmeni olduğun kesin. Yalancı
ikiyüzlü tarih boyunca.
Rusya ise ne Irak ne de Suriye'dir. 3.
Dünya savaşı çıkar ise yegâne suçlu
sensin.

Bugün Kıbrıs
Ayşemden Akın

TATAR’A KÖTÜ
HABER…

Zarla zorla Kıbrıslı Türklerin toplum
lideri sıfatına yükseltilen ancak asla
bu sıfatı taşımaya muktedir olmayan
Cumhurbaşkanlığındaki Ersin Tatar,
Kıbrıslı Türklerin son seçilmiş lideri
Mustafa Akıncı’nın bizzat bana söylediği gibi, “Türkiye’nin papağanı”
rolünü içine sindirmiş, rol çalarcasına
görevini yerine getirmişti.
Tatar’ın seçtirildiği
günlerde Türkiye’deki
iktidar ise kendi iç siyasetinde yaşananlar
nedeniyle çareyi batıya
sırtını dönmekte, iktidarını korumak için
“dış mihraklara” dem vurmaktaydı.
İsrail “katil devlet”, Katar ve Birleşik
Arap Emirlikleri ve hatta “kardeşim
Esad” terörist ilan edilmişti. Batı iki
yüzlü, Birleşmiş Milletler “5 taraflı”
ve ABD düşmandı…
Fakat şimdi işler değişti…
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye halklarına uyguladığı anti demokratik kararlar nedeniyle Kıbrıs’ta federal çözümü istese
bile kabul etmek mümkün değilken,
bir Türk tezi olan federal çözümün
“Rum-Yunan ikilisinin” oyunu olarak
lanse ederek önümüze koyması bizler
açısından kabul edilemez bir hamle
olmuştu…
Bildiğiniz gibi son bir yıldır Türkiye
ekonomik açıdan dibi görmüş durumda.
Ajite etmek istemem ama halk gerçekten patates soğana muhtaç. Halleri
bizden beter… Bu nedenle Türkiye,
Kızıl Elmacılar ve Avrasyacılar üzerinden son zamanlarda yürüttüğü politikadan vazgeçme ve batı ile olan
ilişkilerini düzeltme yoluna girmiş görünüyor. Siyasette son 24 saatte bile
her şey değişebilirken Tatar’ın okuyamadığı Türkiye’de son bir yılda çok
şeyin değiştiği ve önümüzdeki dönemde daha da hızlı değişeceğidir.
Dünyayı ve Türkiye’yi sadece AKP
üzerinden okuyan Kıbrıslı Türk siyasetinin bildiği tek şey ne yazık ki her
zaman biat oldu… Tatar bodoslama
gittiği bu yolda her an bir yol kazası
ile kızağa alınabileceğini bile göremiyor. Haline üzülmemek elde değil…
Tatar’ın haberi var mı bilmem ama
o okumadan reddettiği Anastasiadis’in
Güven Yaratıcı Önlemler paketini Türkiyeli yetkililer Kıbrıslı Rum yetkililerle görüşmeye ve pişirmeye başladı
bile. Geçtiğimiz hafta Türkiyeli yetkin
bir isim güneyde Dışişleri Bakanı Kasulidis ile görüşerek önerileri enine
boyuna değerlendirdi. Kıbrıslı Türklerin
‘toplum lideri’ Ersin Tatar’ın bundan
haberi yoktu çünkü o Saray’dan gazeteci kovmakla, Tıp Bayramı töreninde Recep Tayyip Erdoğan’a yaranmakla meşguldü.
İşte bizi bunlar yönetiyor. Dünyadan,
Türkiye’den ve hatta kendi ülkesinden
bile haberi olmayanlar…
Ha bu arada güney ile Türkiye arasındaki görüşme çok iyi geçti. Türkiye
tarafının önerilerle ilgili görüşleri Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e iletilmek
üzere ciddiyetle not edildi.
Atanmış Kıbrıs Türk liderliği her
ne kadar by-pass edilse de özne olmak
için yurtsever Kıbrıslı Türklerin elini
masaya vurmasının tam vakti.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

ZİVANİYA
KIRMIZI
ÇİZGİMİZDİR
KISACA...
PİKNİKÇİLER

Tatar, “Tanınma konusunda KKTC’ye
büyük bir haksızlık yapılmaktadır.
Buradaki egemenlik hakkımızla
devletimizi sonuna kadar
savunuyoruz. Kendimizi uluslararası
camiaya kabul ettirmek de milli
görevimizdir’’ dedi… Boğaz
Şehitliğinde beraber piknik yaptığı
arkadaşı Zorlu Töre ise, ‘‘Ben tabii ki
Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm
modelinin oluşacağına inanmayan bir
kişiyim’’ dedi…

Bizim Mandra
KKTC yargısı bir kez daha
gurur ve takdirle anılacak bir
karara imza atarak, 19
Temmuz 2011'de KKTC'yi
ziyaret eden Tayyıp
Erdoğan'ı protesto eylemine
katılan bir genç kıza
insanlıkdışı şiddet uygulayan
polis subayı ile KKTC Polis
Teşkilâtını suçlu bularak
tazminat ödemeye mahkûm
eder. Vatandaşlar kararı
memnuniyetle karşılarken,
sokaktaki adam "Gururluyuz
ama adaletin yolu keşke
daha kısa olsaydı" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Diyarbakır’daki Nevruz
kutlamalarına davetli olan
Avrupalılar Türkiye’den sınır
dışı edildi, Ortadoğu
ülkelerinden gelenler ise
pasaport numarası vermeyi
reddettiği için alana alınmadı

Türkiye’nin Barış Pınarı ve Zeytin Dalı
operasyonlarını alkışlayanlar, Rusyayı lanetliyor
Ben yaşadığımız duruma artık yaşama hakkımızın elimizden alınması diyorum zira
başka türlü içine düştüğümüz çıkmazı ifade
edecek kelime bulamıyorum. Fotosentez
yapan, ağzı dili olmayan otlar gibi olmamız
isteniyor. Nicedir yaşam hakkımız elimizden
alındı: Mesela kombi açamıyoruz, ışıkları
yakamıyoruz, alışveriş yapamıyoruz, sinemaya
konsere gidemiyoruz, eziliyoruz ama hesabını
soramıyoruz...
Bu saatten sonra halkın öncelikli derdi, bırakınız ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, yaşam
hakkıdır, yaşam hakkı! Çünkü otlara dahi
böyle bir hayat reva görülmez.
Bir diğer can sıkıcı mevzu Rusya’nın Ukrayna’yı işgali. Amerika, Avrupa’nın güçlü
ülkeleri, yüzyıllardır, dünyanın Orta Doğu
ve Afrika’sına inanılmaz acılar götürmüş,
binlerce insanı harcamıştır. Rusya da, Çin ve
İran’la üçüncü bir kutbu oluşturmaya başlamıştır.
Her zaman iki kutup birden, üç kutup
ikiden iyidir zira biz besin zincirinin en alt
sırasında bulunan ülkeler, bu güçler tarafından
kullanılırız. Emperyalistlerin kendi içlerindeki
dalaşlarda taraf tutmayız.
Şimdilerde herkes Rusya ve Ukrayna uzmanı. 2014’ten bu yana Rusya’dan uzaklaşıp
ABD ve NATO’nun yedeğine giren Ukrayna
ile ABD, NATO ve AB’den destekli başkanı
Zelensky, ülkeyi bir NATO üssüne çevirmişti.
Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki şehirler
NATO, AB ve Ukrayna yandaşlığını kabullenmeyerek, Rusya’nın yanında olmak istediklerini ifade etmekte, Ukrayna tarafından
sürekli bombalanmaktaydılar. Rusya işgali
başlamadan önce Donbass’ta bir dram vardı
ama kimse ilgilenmiyordu.
Ukrayna halkı da, Donbass bölgesindeki

VİRGÜL

KUKLA PERDESİ

KKTC bir kukla perdesidir… TC buraya kendi
kendine karar vererek yeni Lefkoşa hastanesi
yapmaya karar verdi. Araziyi TC Elçiliği’nin
üstüne geçirdiler. Sonra, Faiz Sucuoğlu
açıkladı geçtiğimiz günlerde: “Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerinin 2022'nin ilk yarısında temellerini
atacaklarını açıkladığı Lefkoşa'daki hastanenin
ihalesi iptal edildi”… Ali Pilli ise dün Diyanellos’ta
şöyle dedi: ‘‘Lefkoşa Devlet Hastanesi için yeniden
ihaleye çıkılacak’’… Hastane Ankara’nın projesi…
İhaleyi iptal eden Ankara! Pilli önce Ankara’nın
uyguladığı ilaç ambargosuna karşı çıksın!

KÖRLER
SAĞIRLAR
BİRBİRİNİ
AĞIRLAR!

“Sayın Başbakanın
bize izahat borcu
durmaktadır.
Acıdık, aklımıza
gelen soruları
soramadık…”
Erkut Şahali (CTP)

Ruslar da, düşmanca tavırlarla muhatap olan
Rus halkı da perişandı fakat Putin ile oligarklar,
ABD ve NATO, AB çıkarlarının derdindeydi.
Bir antiemperyalistin alması gereken tavır,
Ukrayna’daki hem Rusya, hem NATO varlığına karşı çıkmakken, ülkemizde kendine
aydın diyen kesim “Savaşa hayır” derken,
sadece Putin’i ve Rusya’yı yermeye, NATO
ve AB’den Rusya’ya müdahale talep etmeye
başlamaz mı…
Bu, barış isterken üçüncü dünya savaşı
çıksın diye kendini parçalamaktı.
Rusya Donbass’a girmeden Ukrayna tarafından sürekli bombalanan halktan, Ukrayna’ya
yapılan NATO yığınağından, Minsk Anlaşması’nı Ukrayna’nın bozduğundan bihaberdi
çoğu, sadece savaşa hayır deyip durmaktaydılar.
ABD ve AB’nin dezenformasyonuna geldiniz, araştırmadan imzalar attınız, size anlatmaya çalışan antiemperyalistleri Putin’ci
ilan ettiniz. Biz Putin’ci değiliz de siz neden
NATO’cu oldunuz kardeş?
Her kesim kendi işgalini haklı, başkasınınkini
kötü ve savaş olarak görmekteydi. Türkiye,
“Sınırlarımda tehdit var” diyerek Barış Pınarı
ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptığında alkışlayanlar, Rusyayı lanetliyordu. Kıbrıs’a
Türkiye’nin müdahalesini haklı bulanlar, Donbass bölgesi halkı için aynı şeyi söylemiyordu.
Orta Doğu ve Afrika’nın cellâtları, ABD, İngiltere Fransa, NATO, barış elçisi oluvermişti.
Normalde tam burada “yerseniz” diyebilirdik
ama üzülerek belirteyim: Yiyen çok oldu.
(Bu yazı Aslıhan Gençay’ın Gazete Bavul’da yayımlanan "Yaşama Hakkımızı
Geri İstiyoruz” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 23 Ağustos 2021
İçişleri Bakanlığı son zamanlarda yoğun
bir şekilde vatandaşlık dağıtıyor…
Hükümet ise yeni vatandaşlıklarla ilgili
sorulara yanıt vermiyor. CTP Milletvekili
Asım Akansoy, “Günde 200 kişiye
bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği
doğru mu?” diye sordu…

Gözden kaçmayanlar...
İŞGALCİ KÜSTAHLIĞI
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kişisel
ilişkilerinden dolayı ‘bakan’ koltuğuna
oturttuğu Tahsin Ertuğruloğlu’nu TC
heyetinin içine iliştirip İslam İşbirliği
Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi
Toplantısı için Pakistan'a götürdü… Tam
müsamere! Çavuş, sosyal medya
hesabından Ertuğruloğlu ile görüştüğünü
açıkladı… “KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin
Ertuğruloğlu ile İslamabad’da bir araya
geldik. Kıbrıs Türklerinin her zaman
yanındayız” dedi. Aynı vakitlerde TC
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Anastasiadis’in Mağusa ve
Ercan limanlarının açılması teklifini
Ankara’nın kabul etmediği belirtildi…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘KKTC’nin varlığı ve başarısı
ortadadır. KKTC bir gerçektir ve
bunu kimse inkâr edemez…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti Vatandaşı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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ERILEN: EĞİTİM
BAKANLIĞI,
ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM
KAYIPLARININ BAŞ
SORUMLUSUDUR

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

GÜNEŞ YENİDEN
ISITACAK

Nasıl bir Mart ise bu Mart, şaştık kaldık.
Mart kapıdan baktırır, sözünü ta Baf’tan,
büyüklerimizden duyarak büyüdük.
Demek varmış o zamanlar da soğuklar
buı ayda ama bu mart sanki bir başka.
Soğuk, hem de çok soğuk.
Ama önemi var mı?
Yok...
Nasılsa şimdiye kadar hep geçti, yine
geçecek.
Yakında güneş eski güneş olacak.
Isıtacak toprağı.
Denizi ve hatta dağları.
O dağlar ki; püfür püfür
ise, ne mutlu, ne güzel.
Akan bir de derecik varsa
oralarda.
Yat gölgesine bir ağacın,
dinle yazı, baharı, güneşi,
kurbağaları, dünyayı.
Umurunda değil artık ne savaş, ne salgın,
ne ekonomi, ne bilmem ne.
Bandabuliyaları bilirim eskiden.
Cıvıl cıvıldı oraları.
Adeta sabah toplanma yerleriydi kasabanın, şeherin.
Halk birbirini orada görür, ayaküstü
sohbet eder, sonra işine, evine dağılırdı.
Onu yöneticiler elimizden aldılar.
Kafa yapısı farklılaşınca dünya da değişir,
yaşam da.
Bilmezler mi, bilerek mi bu değişim,
araştırmalı.
Kafa yapıları nasıl ki bu hale gelebildi?
Hangi eğitimden geçtiler de böyle kıyısında su olmayan denize dönüştüler, bilinmez.
Oturmuşlar koltuğa...
Oturuş o oturuş...
Sanki dünya lideri...
Sanki allame-i cihan...
Oysa üç, bilemedin beş sonrası yoklar.
Görmedin mi senden önceklileri nerelerde dolanıyorlar.
Gör...
Kendin için birşeyler yapacaksan ülkeni
düşünerek yap.
Ülke sensin.
Biterse, görüyorsun ki hem bakan, hem
başbakan olanlar bile kendi ülkelerinden
uzakta yaşamak durumunda kalabiliyorlar.
Yapmayacaksın.
Ne yanlışa, ne yalana imza atmayacaksın.
Bandabuliyaları bitirdiğiniz gibi şimdi
belediyeleri bitireceksiniz.
Birleşme adıyla yok sayılacak belediyeleri yok ederek yoka sayarken amaç
ne?
Düşünerek yapılacaksa bir iş, danışılmalı
da.
Pat diye yönetime gelip, ben böyle
uygun gördüm, demek hakkını kendinde
bulamazsın.
Dur bakalım...
Ülkenin öncelikli sorunu belediyeler
değil...
Bak şimdi etrafına.
Öncelikli sorunun Kıbrıs’ın birleştirilmesi.
Belediyelerin birleştirilmesi olsa ne, olmasa ne ülke yarım olduktan sonra.
Seni bu kafa yapını hangi eğitimle aldın
merak ediyorum.
Nasıl bir mart ise bu mart, şaştık kaldık.
Bitti bitiyor derken kış hala direniyor.
Dirense de direnseniz de güneş yeniden
ısıtacak.

İlkokulda "hademe" isyanı:

Okulda grev, Bakanlık önünde eylem
KTÖS, Cihangir- Düzova
İlkokulu’nda dün tam gün greve
gitmişti. Sendika bugün de
okulda grev yapacak, Perşembe
günü Bakanlık önünde veliler ve
öğrencilerle eylem yapacak. İşte
sendikanın grev gerekçesi…

dürünün 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 Cihangir-Düzova İlkokulu’na görevlendirildiğini söyledi

(myk)
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS), Milli Eğitim Bakanının "partizanca tutumu" gerekçesiyle CihangirDüzova 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 mü-

“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.Sendika, perşembe günü saat
14.30’da sendika yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenci ve velilerin katılımıyla
bakanlık önünde eylem yapacak.

Birinci: Prostat kanseri ilacı depoda yok
CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun
Birinci Meclis Kürsü’sünde “Güncel
Acil Sorunlar” başlığı altında konuşmasını
yaptı.
Uluslararası piyasalarda ülkeye hala
ilaç ithalat yasağının olduğunu ve ileri
dönemde daha da büyüyen, çok ciddi
sıkıntılar yaşanacağını belirten Birinci,
“Devlet bünyesinde ilaç yok, prostat
kanseri ilacı (enzamutalit) depoda yok,
ameliyat olamayanlar var, bunlar için

Sosyal Medya

acil çare bulunmalı. İlaçtaki KDV sıfırlanacak mı, beklemedeyiz” dedi.
Birinci, yeni yapılması beklenen
devlet hastanesinin ‘yap-işlet-devret’
modeliyle mi olacağını sordu?
Birinci, ayrıca kamu hastanelerindeki
dıştan hizmet alımlarında çalışan işçilerin
aç bırakıldığını, Şubat ayı maaşlarını
Mart ortasında alan işçiler olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Basın Yayın ve Propaganda
Sekreteri Uğur Erilen, Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu‘nun gittiği okullarda
çalışma barışını bozan bir hademeye
soruşturma açma yerine yakınları UBP’li
olduğu için hademenin görev yerini
değiştirdiğini belirtti
Erilen: Soruşturma açılması gereken
kişilere oy uğruna arka çıkılması bu
hükümetin samimiyetsizliğini
göstermektedir
Yazılı açıklama yapan Erilen, Nazım
Çavuşoğlu’nun partizanlık kokan bu
olayına tepki göstermelerine rağmen
daha önce bu hademenin çalışma barışını
bozduğu Cihangir-Düzova İlkokulu’nda
görevlendirilmesinde ısrar edildiğini ifade
etti.
“Partizanlığın, adam kayırmanın yarattığı
tüm olumsuzlukların yaşandığı bu
günlerde soruşturma açılması gereken
kişilere oy uğruna arka çıkılması “reform”
iddiası ile ortaya çıkan bu hükümetin
samimiyetsizliğini göstermektedir” diyen
Erilen, Cihangir-Düzova İlkokulu
yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve okul
çalışanlarının partizanlığa tepki
göstrmeleri neticesinde okulda grev
yapmaktan başka bir çıkar yol
bulamadıklarını vurguladı.
“Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın eğitim
kayıplarının baş sorumlusudur”
Çocukların eğitim kayıplarının baş
sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olduğunu
belirterek, “Özellikle Eğitim Bakanı Sn.
Nazım Çavuşoğlu partizanlık adına geri
adım atmamakta ısrar etmektedir. Düzova
UBP örgüt başkanı ile ele ele
çocuklarımızın eğitim hakkını gasp
etmeye devam etmektedir” dedi.
Erilen, “Bu çerçevede çocuklarımızın
eğitim kayıplarının sorgulanması ve
Düzova- Cihangir İlkokulu ile ilgili yapılan
partizanlığın sorgulanması için
velilerimizi ve vatandaşlarımızı 2284505
numaralı telefondan Eğitim Bakanı Sn.
Nazım Çavuşoğlu’na ve 2283141’den 1100
numaralı telefondan Başbakan Sn. Faiz
Sucuoğlu’na ulaşabileceklerini
duyururuz” dedi.

“MARAŞ BELEDİYESİ”
HEYETİ STEWART İLE
GÖRÜŞTÜ

Simos Yoannu başkanlığındaki sözde
“Maraş Belediyesi” heyetinin 18 Mart’ta,
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü
(UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile
görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre
sözde “Maraş Belediyesi”nden yapılan
açıklamada, heyetin Stewart’a BM Genel
Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek
üzere bir mektup verdiği ve Stewart ile
Maraş’taki gelişmeleri ve BM’den
beklenen rolü tartışma imkanı buldukları
belirtildi. Gazete, heyetin görüşmede,
Maraş’ın iadesi ve açılmasının tüm Kıbrıs
ve Kıbrıslıların faydasına olacağı mesajını
verdiğini yazdı. Habere göre Stewart ise,
BM’nin Maraş ile ilgili kararlarının
bağlayıcı olduğunu yeniden teyit ederek,
UNFICYP’in gelişmeleri yakından takip
ettiğini söyledi.

TC’NİN İLAÇ AMBARGOSU

Serdinç Maypa

Utanmıyor musunuz?
Bu işbilmez Ali Pilli’yi kim durduracak?
Haftalardır hastalara verilecek ilaç
yok…
Ve her geçen gün ilaçsızlıktan hasta
insanlarımızı kaybediyoruz, ama adamın
umurunda değil!
Sağlık Bakanı olduğunu bildiğimiz
ama hiç bir iş yapmayan Ali Pilli denen
bu arkadaş tüm bunları sadece seyrediyor.
Allah’ın panadolunu hastalara sağlamak becerisini bile bu arkadaş gösteremiyor ama hala daha o tüm ihtişamı
ile o koltukta otura biliyor!
Kalkanlı Yaşam Evindeki yolsuzluklar
ve hayvanlara bile yapılmayacak ezi-

yetler yaşlı insanlarımıza yapılan zulüm
ortada dururken ve oradaki tüm hemşireler Ali Pilli’ye mektup yazarak Kalkanlı Yaşam Evinin doktoru Şebnem
Benar’ın
tüm yaptığı insanlık dışı uygulamaları
şikayet ederken Ali Pilli denen bu beceriksiz kişi soruşturma bile açmıyor!
Ama aynı Ali Pilli maşallah başka
konularda çok becerikli…
Baksanıza dostu,ahbabı olduğu İçin
bu doktorun yaşlı insanlarımıza uyguladığı zalimliği sadece sadece seyrederken Girne Başhekimi Süha Akpınar’a
teblikat bile yapmadan görevine son
verdik diyerek utanmadan sıkılmadan
onun yerine yine bir yandaşa yine bir
partiliye yine bir ahbap çavuş ilişki ile

Girne Hastanesi Başhekimliğine UBP
Milletvekili Özdemir Berova’nın eşini
atayarak şu anda iki Başhekimli bir
Girne Hastanesi yaratıyor!
Bu ülkede veya UBP’de jetci, AdaPass’cı Ünal Üstel’den ve Ali Pilli gibi
bir beceri yoksunu insandan başka Sağlık Bakanı yok mudur diye sormak istiyorum!
Gerçekten utanmıyor musunuz diye
soracam ama sormuyorum…
Çünkü utanmadığınızı çok iyi biliyorum..
Aşağıdaki #resim Sağlıkta İLAÇ sorunun ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz bu Ali pilli denen arkadaşın
Bakanlığında artık hastalara Panadol
bile verilemiyor!
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Rüzgara Karşı

KIBRIS...

Sosyal Medya

Bülent Tümen

İŞİMİZ ÇOK ZOR!

“Memleketin dingili koptu” dedi bir tanıdık…
-Gerçekten koptu…
Arkadaşlar “Facebook’ta” paylaştı:
“Domates KG 30.99 – Salatalık KG 45.50”
yazıyordu, manav kasalarının üzerinde…
Bugünkü fiyatlar, “ucuzdur” daha…
Yakında, çok daha yüksek sebze/meyve fiyatlarıyla karşılaşacağız!
Konuyu bilenlerden duyduklarımız, söylediğimizi doğrular
niteliktedir!
***
Pazartesi gün, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı
Erkut Uluçam, “Elektrik ve akaryakıt zamlarıyla birlikte KKTC
tarımının, ‘bitme tehlikesiyle’
karşı karşıya kaldığını” söyledi…
Uluçam, geçen yılın hasat döneminde 5,30
TL olan mazotun, sadece bir yıl zarfında dört
kat arttığını belirterek, hasat dönemine özel de
olsa üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak
açısından, üreticilere verilen akaryakıt desteğinin
arttırılmasının elzem olduğunu aktararak:
“Zaten bu akaryakıt desteği yıllardır artırılmadığından, güncellenmesi da artık şart oldu”
dedi…
Uluçam elektrik zammına da değinerek:
“Elektriğe yapılan uçuk zam neticesinde tarımsal amaçlı elektriğin fiyatı 2,70 TL’ye çıktı,
fakat tarımsal amaçlı elektrik teşviki 10 kuruş
olarak sabit kaldı” sözlerinin ardından;
“Tarımsal amaçlı elektrik kullanan üreticilere
yönelik teşvik miktarı artırılamazsa, yerel
tarımın sonu gelir.
Üreticiler üretemeyecek duruma gelirse, şunu
herkes net şekilde bilsin ki, tüketiciler ‘ithalat
lobisine’ teslim olmak zorunda kalır” dedi…
***
ZMO Başkanı Uluçam, söylediklerinde haklıdır…
Unutulmamalı, Kıbrıs kuzeyindeki siyasal
yapıyı esas yönetenlerin, bu topraklardaki üreticilerin, herhangi bir şey üretmesi/üretebilmesi
hiçbirinin umurunda değildir!
Umurlarında olsaydı, bugün KKTC’deki
tarım başka türlü olurdu!
Bu coğrafyada üretime dönük yürütülen politikalar, yıllardır üreteni üretmekten vazgeçirme
doğrultusunda yapılıyor, yanılıyor muyum?
Aksi olsaydı, yurt dışından ithal meyve/sebze
getirilmezdi…
***
Pazartesi sabah, haftalardan sonra Lefkoşa’ya
gitmemiz gerekti…
Öğle üzeri geri köye dönerken arabanın deposuna yakıt koyayım dedim…
Yakıt göstergesi üzerindeki ibre ½ -yarım- depo
-yakıt- gösteriyordu…
Köy girişindeki akaryakıt istasyonunda durdum; yanıma gelen istasyon görevlisi:
-Abi hoş geldin, ne kadar, diye sorunca; ona:
-Depoyu doldur, dedim…
2022 yılı girdi gireli, arabamın deposuna
yakıt koyduğumu hatırlamıyorum…
Pompanın üzerine bakıyorum, son sürat ilerliyor numaralar…
Almakta olduğum yakıt, kaç para tuttu dersiniz? … Kaç?
Çıkın, çıkın, daha da yukarı çıkın!
Arabamın yakıtının, Euro-dizel olduğunu da
söyleyeyim…
Hesaplayabildiniz mi?
Neyse, boşuna yorulmayın!
Tamı tamına yarım depo için, 555 TL…
İlk kez böylesi yüksek bir meblağ ödedim…
Aynı yakıtı, geçenlerde “yaptıkları indirim”
öncesindeki zamlı fiyattan alsaydım, 6 yüz
küsur TL ödeyecektim…
Yakında o da olacak, eminim!
Söyleyin şimdi, bir “teşekkürü”(!) hak etmiyor
mu bizleri yönetenler?
Bu yıl 1220 TL’ye arabamın deposunu doldurmayı sürdürebilirsem, “çok iyidir” diyeceğim… Birlikte düşünelim,
Farz edelim aylık maaşı net 6 bin 100 TL
olan -asgari ücretli- bir işçi, bir aylık maaşıyla,
yemeden içmeden, kaç kez arabasının deposunu
yakıtla doldurabilir?
Gene gonuşuruk buraşda.

Bumin Bezmen
Her sorunumuzun eninde sonunda
gelip düğümlendiği Kıbrıs çözümsüzlüğü olmasına rağmen, bunu her gün
her saat yaşamamıza rağmen dile getirmeyip işin aslını örtmekle mesgulüz!
Bugün belediye çalışanları, yarın
Kıb-Tek, daha öbürsü gün hayvancılar,
çiftçiler, memurlar, grev ve gösteri yapmaktalar.
Bunca yıldır bu böyle sürdü, böyle
de devam edecek gibi.
Kıbrıslı Türkler istedikleri kadar grev
yapsınlar, istedikleri kadar eylem yapsınlar, başaramazlar, kazananacakları
herhangi bir şey olsa bile sadece bir
kaç ay veya en çok bir yıl süreyledir.
Ardından yine şikayetleri başlayacak,
yine tatmin olmayacaklar, nedeni ise
büyük bir yalan üzerine kurulmuş senaryo ve oyunların içinde bizzat kendilerinin rol almaları .
Kıbrısın kuzeyi Türkiye'nin bir ilçesi
olarak idare edilmeye devam edildiği
sürece şikayetler asla bitmeyecek, aynen
devam edecek.
Güya normal bir ülkede yaşıyormuş
gibi yaparak bu olumsuzlukların yaşanmasına en büyük neden yine bizleriz.
Kıbrıs'ın kuzeyine hapsedilmiş bizler
için yazılan, tasarlanan tüm senaryolara
uyup, bizlerin her diğer bir günde daha
da kötüye
gitmemiz, yine bizlerin günahıdır.

Be kardeşim senin tanınmamış, haksızca, silahla, topla, tüfekle yerlerinden
edilmiş insanların toprakları üzerinde
devletçilik, hükümetçilik oyunu oynamak senin neyine!
Üzerinde yaşadığın topraklar sana
ait değil, eline verilen tapular sahte,
sana ait değil, meclisin,vekilin, hükümetin tamamıyle bir kurgu bir oyun,
Seçim desen tamamıyle komedi demeyim bir dram şeklinde yazılmış bir
başka oyun, bakanlıklar, Merkez Bankası ve diğer kuruluşların hiçbir hükmü
yok.
En basitinden bir örnek vereyim,
senin paran yok, paran olmadığına göre
nasıl Merkez Bankan olur ki?
Şimdi kadar çıkıp da bunu dillendiren
tek bir siyasetçi görmedim duymadım.
İngiliz devrinde memlekette sorunu
olan İngiliz valiye gidip şikayet ederdi,
sorunlarla ilgilenen komiserler vardı.
Bunu yaşamış görmüş bir toplum,
bayramını, kuruluş gününü kutladığı
bir devletin kendisine yutturulduğunu
kabul ettiği sürece sorunları asla bitmez.
Bizlere yutturulan, devletsiniz, hükümetsiniz yalanından çok daha da kötüsü, dünyaca tanınmış, BM tarafından
kabul edilmiş, AB üyesi bir devletten
koparılmış olmak, mevcut haklarını
terkedip de her allahın günü şikayet
etmek, sanırım dünyada eşi görülmemiş
bir aptallık, görülmemiş kusura bak-

mayın ama en büyük ahmaklık!
Bazen BM'leri, AB'yi suçluyoruz,
eleştiriyoruz, Kıbrıs sorununa gereken
ilgiyi göstermiyorlar diye, ama adamlar
bir yere kadar haklı.
Dağa dünyanın en büyük bayrağını
diken, ışıklandıran, her tarafı ulusal
bayraklarla donatan, anavatan yavruvatan laflarını ağzından düşürmeyen,
devletim hükümetim deyip kurulduğu
günü kutlayan, bayram sayan, Türkiye'nin milli günlerini ayni şekilde burda
da kutlayan, Türkiye'nin istediği para
birimini kullanan, 40 bin askeri gücü
burda barındırıp Kıbrıs'ı askeri bir üs
gibi kullanan, petrol ve gaz uğruna
Kıbrıs'ı savaşın içine bile çekmeyi göze
almış bir Türkiye'nin emir ve talimatlarıyla yönetilen bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ancak bundan rahatsızlık
duyduğunu dile getiremiyen insanların
derdiyle uğraşacak halleri yok elbette!
Hiç kimse şikayet etmesin, devletiniz,
hükümetiniz, meclisiniz, bayrağınız,
TL'niz, anavatanınız, yavruvatanınız
var be efendiler, şikayet etmeye hiç
hakkınız yok, ne belediye emekçilerinin,
ne memurların, ne işçilerin, ne emeklilerin, ne de diğer halkın!
Şikayetleriniz, zorluklarınız, ekonomik
çıkmazlarınız, tükenmeniz siz, mış gibi
davranmaya devam ettikçe bilin ki asla
bitmeyecek!

Hayvancılar güneyde de yollarda
Kıbrıs’ın güneyinde, yüksek üretim maliyetleri ile süt ve bazı et çeşitlerinin satış
fiyatlarının düşük olmasını protesto eden
hayvancılar, Başkanlık Sarayı önüne gitti,
Nikos Anastasiadis’e muhtıra sundu.
GSP stadında toplanan hayvancılar, arabalarıyla birlikte Başkanlık Sarayına yöneldi; hayvancılardan bazıları Başkanlık
Sarayına keçileriyle birlikte gitti.
Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü
Andreas İosif, hükümetin durumu yakından
takip ettiğini söyledi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in çiftçileri ilgilendiren konularda çok
hassas olduğunu ve çeşitli destek planlarıyla
bunu geçmişte birçok kez kanıtladığını
dile getiren İosif, Tarım Bakanı Kostas
Kadis’in şu an Brüksel’de bulunduğunu
ve çiftçiler için destek sağlamaya çalıştığını
ifade etti.
İosif, ham madde ve hayvan yemi fiyatlarındaki pahalılık konusunun yalnızca
Kıbrıs’a özgü bir şey olmadığını ve Rus-

ya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin fiyatların
artmasına neden olduğunu da sözlerine
ekledi.
Hayvancılar sundukları muhtırada, Anastasiadis’i, problemlerini dinlemeye ve
bunlara hemen çözüm bulmaya davet

ederken, Anastasiadis’e, devletin yetkili
makamlarının “menşe ismi korumalı ürün
olarak” hellimle ilgili mevzuatı derhal
uygulamaları, aynı zamanda tüm hayvancıların derhal ekonomik olarak desteklenmesi önerisinde de bulundu.

Kuzeyde 594 yeni vaka 1 can kaybı! Güneyde 3 can kaybı, 4 bin 673 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393
olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi
vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir.
273 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 106
kişi Gazimağusa, 60 kişi Güzelyurt, 22
kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
594
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 594
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 357

Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712
Toplam Vaka Sayısı: 78.279
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 73.041
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 770
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 299
Güney
Güneyde son 24 saatte yapılan 94 bin
943 test sonucunda 4 bin 673 yeni Covid19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha
yaşamını yitirdi. Rum haber kaynaklarına
göre toplam vaka sayısının 387 bin 315'e
ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 918'e çıktı. Tedavisi
süren 151 kişiden 26'sının durumunun
ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin ise
53 ve 70 yaşlarında iki kadın ile 92 yaşında
bir erkek olduğu kaydedildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

Tadımlık

"İnsanlar yanlış yapabilirler,
yalnız büyük insanlar
yanlışlarını anlarlar."
Von Kotzebul

FAİLİ MEÇHUL
Diyelim ki öldürdüler
Nereye gömülür yıldızlardan
bakan?
Neşe Yaşın

Kitap Dünyası

Ham meyve kesdim daldan
Gemi al vazgeç saldan
Buldun beleş sirkeyi
Dedin "Dadlıdır baldan"

BİR SAVAŞ BİR
İNSAN
Uğur Sümer
Belgesel anlatı
Belge Yayınları

40 yıl sonra sağlığına kavuştu
YeniDüzen
40 yıldır yutma güçlüğü çeken ve
sıvı gıdalarla beslenen hasta, Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
Henüz 36 yaşındayken, yemek borusundaki kaslarda gevşeme bozukluğuna
neden olan Akalazya teşhisi alan hasta,
sonraki yıllarda sadece sıvı gıdalarla
beslenebildi. Bugün 76 yaşında olan
erkek hasta, tam 40 yıl sonra Op. Dr.
Ahmet Soykurt tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı teknikle)
ameliyatla sağlığına kavuştu.
40 yıldır, yemek borusundaki kaslarda
gevşeme bozukluğuna neden olan ve
Akalazya olarak bilinen hastalıkla mücadele eden 76 yaşındaki hasta, bugüne
kadar pek çok yerde farklı tedaviler
denemesine rağmen sonuç alamadı. Sadece sıvı yiyeceklerle beslenmesine
rağmen yutkunma güçlüğünün yarattığı
fiziksel ağrılar nedeniyle yıllardır kalitesiz yaşam süren hastanın, Türkiye
ve İngiltere de dahil başvurduğu sağlık
merkezlerinde kalıcı bir tedavi sağlanamadı. Hastaya son olarak bu hastalıkla
yaşamayı öğrenmesi gerektiği söylendi.
Tavsiye üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve kısa
bir süre önce Op. Dr. Ahmet Soykurt
tarafından ameliyat edilen hasta, 40 yıl
sonra sağlığına kavuştu.
Akalazya on bin kişide bir
görülüyor
Genellikle mide bulantısı, kusma,
kilo kaybı, göğüste yanma, ağrı ve
baskı, yutma güçlüğü, ağza yemek artığı
ve acı su gelmesi ile belirti veren Akalazya, ülkemizde on bin kişide bir görülüyor. Nadir rastlanan bir hastalık ol-

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük
Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası
ve Hangover karışı ve Domino Pizza
yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa
0392 228 14 78
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent
03922241210
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777

ması nedeniyle tanı koymada güçlükler
yaşanabiliyor.
Ameliyatta başarı oranı
yüzde 95’in üzerinde
Tedavide ilaç, botoks enjeksiyonu ve
yemek borusunun alt kısmına balon
yerleştirme gibi yöntemler kullanılan
birçok hastada şikayetlerin bir süre
sonra geri geldiği biliniyor.
Kesin ve kalıcı tedavinin ameliyat
olduğunu ifade eden Op. Dr. Ahmet
Soykurt, az sayıda cerrah tarafından
kapalı yöntemle gerçekleştirilebilen
ameliyatın başarı oranının, yüzde 95’in
üzerinde olduğunu belirtiyor.
Ameliyat sonrası yaşam
tarzı nasıl olmalı?
Ameliyat sonrası hastaların birkaç

hafta daha yumuşak yiyeceklerle beslenmeye devam ettiğini belirten Op.
Dr. Ahmet Soykurt, iyileşme süreci
sonrası yaşam tarzı haline getirilmesi
gereken alışkanlıklarla ilgili de bilgi
verdi: “Hastalar, ameliyat sonrası bir
süre daha yumuşak gıdalarla beslenmeye devam edip, ameliyat kaynaklı
iyileşme ile katı gıda tüketimine başlayabilir.
Katı gıda tüketimi ile yiyecekleri
iyice çiğnemeyi, yavaş yemek yemeyi,
yemek beraberinde bol su içmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor.
Geç saatte yemek yemekten kaçınılması gerekiyor.
Yatarken yüksek yastık tercih edilmesi
önem taşıyor. Ayrıca ameliyat sonrası
yıllık takiplerin ihmal edilmemesi öneriliyor.”

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

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

14.78

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...

SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
0392 815 90 67
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz
Plaza ve Mr.Pound karşısı
03923656838
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 Salamis yolu birleşmişmilletler kampı karşısı mağusa
0392 365 68 20
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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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Barçın: Mali olarak Türkiye’ye
bağımlı değiliz, olmamalıyız
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Milletvekili Ekonomist Devrim
Barçın, Kıbrıs‘ın kuzeyinde kendi
kaynaklarımızla TC‘den mali destek
almadan ekonominin
yönetilebileceğini Maliye
Bakanlığı‘nın resmi rakamlarını
ortaya koydu
Meclis Genel Kurulu‘nda, ‘Mali olarak
Türkiye’ye bağımlı değiliz, kendi kendimizi
yönetebiliriz‘ başlıklı bir konuşma yapan
Barçın, ifade edeceği rakamların Maliye
Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden
yayınladığı veriler olduğunu, konuşmasını
oluşturacak rakamlar üzerinden hükümetin
eleştiri yapması halinde kendi bürokratlarına
danışmaları gerektiğini söyledi.
Barçın, “Mali olarak Türkiye’ye bağımlı
değiliz, olmamalıyız. UBP’nin seçim bildirgelerinde de bu söylemi okumaya başladık,
mutlu olduk çünkü kendi ayakları üzerinde
duran bir ekonomi demek, kendi iradesiyle
karar veren bir siyaset demektir” dedi.
“892 milyon 102 bin TL verginin sadece
499 milyon TL’sini toplanıldı”
Bunun da bağımsız, özgür, birilerinden
talimat alıp karar üretmeden, Kıbrıslıtürklerin
yerel iradesinin ortaya koyduğu seçilmiş
olanların iradesiyle bir yönetimi yaratacağını
söyleyen Barçın, Maliye Bakanlığı’nın resmi
verilerine göre, 2020 yılında 5 bin 461 kurumdan 2 bin 612 kurumun bizzat kendisinin,
Yürütme erkanının zorlaması olmadan, kendi
işletme faaliyetlerine binaen, Vergi Dairesi’ne
gidip vergi beyanında bulunduğunu söyledi.
Barçın, “Beyan edilen rakam 2020 yılında
(2019 için) pandemi dönemi öncesi, 892
milyon 102 bin TL iken, 2 bin 849 kurum
ise vergi vermeyeceği beyanında bulundu.
2020 yılı bütçesinin açıklanan verilerine
göre, 2020 yılının sonu itibariyle 2019
yılında devlete ödenen vergi miktarı 499
milyon TL’dir. 2020 yılında ‘Peşin Vergi
Uygulaması‘ da yürürlüğe girmişti, o rakamda bunun içindedir. 2019 yılındaki beyan
edilen verginin yanında 2020 yılında 3 ayda
1 kurumların vergi ödemesine binaen yürürlüğe girmişti” dedi.

Barçın bunun neden önemli olduğunu da
şöyle açıkladı;
“Çünkü 2020 yılında tahsil edilen 499
milyon TL’lik Kurumlar Vergisi’nin 235
milyon TL’sinin, yani 2 bin 612 kurumun
beyan edip ödediği 499 milyon TL’nin 235
milyon TL’sini 21 tane ticari banka ödemiş.
Yani yüzde 49.13’ünü bankacılık sektörü
ödemiş”
“Kurumlar Vergisi toplasak ‘Genel
gelir-gider’ bütçe açığımız 7 milyon TL
olurdu ki bu para hiçbir şeydir”
“Bu ülkede kaynak yoktur, TC’ye bağımlıyız” diyenlere, pandemi öncesine de
bakmayı öneren Barçın, 2019 yılında 2 bin
467 kurumun devlete vergi vereceğini beyan
ettiğini ve bu rakamın da 736 milyon TL
olduğunu ancak sadece 458 milyon TL
ödendiğini açıkladı.
Barçın, “Yani 2019 yılında ülkemizde
faaliyet yürüten kurumlarımızın, hiçbir zorlama olmadan ödemeyi beyan edip ödemediği
rakam 278 milyon TL’dir. Peki bugün ‘Genel
gelir-gider’ farkı nedir? 285 milyon TL.
Yani biz beyan edilen Kurumlar Vergisi’nin,
re’sen uygulamayı geçtim, normal olarak
toplasak ‘Genel gelir-gider’ bütçe açığımız
7 milyon TL olurdu ki bu para hiçbir şeydir”
dedi.
“Anadolu halkları bizim yanlış
yönetimimiz yüzünden ortaya çıkan
açığı kapatmak için kaynak yollamaya
mecbur değil”
Genel gelir-giderin içinde TC’den gelen
paraların da olduğunu ancak 2019 yılında
TC’den Kıbrıs bütçesinin kamu maliyesine
kredi anlamında 0 TL geldiğini hatırlatan

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Seçim zaferi sarhoşluğu içinde olduğunu
düşündüğüm Faiz Sucuoğlu ilk açıklamalarında hükümeti kendi düşüncelerine
yakın partilerle kuracaklarını açıklamıştı.
O günlerde bunun hesabını yaparken
unuttuğu bir şey vardı. Seçim öncesi makam sözü verdiği partililer. Herkesin istediğine “tamam” diyen şimdiki başbakan
aynı makam için birden çok kişiye söz
verdiği söylenmektedir. Şimdi gel de
ayıkla pirincin taşını.
Ekonomiyi düzeltmek için “madenciliği”
“Hint keneviri ekimini” gündeme taşıyan
Sucuoğlu bunun bir rüya olduğunu sonunda anlayacak.
Hükümet kurulduktan sonra Sucuoğlu
hem verdiği sözlerin altında ezilmekte
hem de parti içi dengeleri sağlamaya çalışmaktadır. İşi hiç de kolay değil.
Bir taraftan parti içi sorunlarla uğraşırken
bir taraftan da Erdoğan rejiminin isteklerine yoğunlaşmaktadır. Mali protokol
şartlarını yerine getirme sözü veren Sucuoğlu koalisyon kurma çalışmalarını
sürdürürken bir şeytanlık düşülmüştü.

Barçın, genel gelir-gider arasındaki farkla,
ödenmeyen Kurumlar Vergisi’nin toplanması
durumunda, ülkenin kendi ayakları üzerinde
duracağını, siyasi irade gösterecek ekonomik
bir mali tabloya sahip olacağını vurguladı.
Barçın, “Yani kendi ayaklarımız üzerinde
durup TC’ ye mali açıdan bağımlı olmamak,
Anadolu halklarının vergilerini de burada
kullanmayıp, kendi ihtiyaçlarına gitmesi
açısında da büyük önem arz ediyor. Anadolu
halkları bizim yanlış yönetimimiz yüzünden
ortaya çıkan açığı kapatmak için kaynak
yollamaya mecbur değil” dedi.
“Üçlü kararname kapsamından müdür
atamalarını çıkaralım”
Ülkede kendi ayaklarımız üzerinde duracak
kaynak olduğunu ancak bunu kullanma noktasında siyasi irade gerektiğini belirten Barçın, bu olmazsa, daha çok Bakan değişeceğini, hükümet bozulacağını söyledi.
Barçın, “O yüzden CTP, rakamlar ve alternatif çözüm önerileriyle bunu ortaya koyuyor. Bu sadece bir ayağı. ‘Belediyelerde
Reform‘ diyorsunuz, kaynak sorunu var diyorsunuz, gelin bu üçlü kararname kapsamından müdür atamalarını çıkaralım. Maliyeye artı değer olacaktır. Ama yapmadınız
yapmıyorsunuz, atamalara devam ediyorsunuz” dedi.
“Yeni müsteşar atamasaydınız o
parayla 214 esnafa aylık bin TL elektrik
faturası yardımı yapardınız”
Bügün yeni atanan bir müsteşarın Maliye’ye aylık Brüt maliyeti 5 bin 970 TL olduğunu, ikramiye artışının ise 214 bin 920
TL olduğunu vurgulayan Barçın şöyle devam
etti;
“Esnaf zamlar nedeniyle bu ay sonu elektrik faturasını ödeyemeyecekken, bugün
müşavir bir müsteşarı Çalışma Bakanlığı‘na
Müsteşar atamayıp, yerine bir müdürü Müsteşar olarak atamasaydınız, bu 214 bin
TL’lik kaynakla 214 esnafa aylık bin TL
elektrik faturası yardımı yapardınız.
Üniversite kadrosuna, başka dairelere atadığınız ‘Barem 19‘ Müsteşarlar gibi bir atamanın devlete aylık maliyeti de 16 bin 444
TL’dir. 2,5 asgari ücret kat sadece maaş artışıdır bu.

SUCUOĞLU’NUN GÖRDÜĞÜ
RÜYA HAYRA YORUMLANAMAZ

Zıt kutuplarda olduğunu bildiği halde
CTP ile koalisyon görüşmelerine girdi
ve bunun olması için gayret gösterdi.
Bunun nedenini şimdi daha iyi anlıyoruz.
Erdoğan rejimine verdiği tüm sözleri
yerine getirmek için CTP’yi kullanarak
tepkileri en aza indirme düşüncesindeydi.
Bunun örneğini Belediyeler Değişiklik
Yasası’nda gördük. Örgütlü sendikalar
ilk tepkilerini gösterdiler. Belediyelerin
sayısının azaltılması Ankara’nın istediği
bir uygulamadır.
Sırada “Kamu Reformu” dedikleri yasa
vardır. Burada da çalışanların hakları budanacak, kazanılmış haklar geriye götürülecektir. İlk kulağa gelen dedikodular
ise emeklilik ikramiyesinden vergi alınmasıdır.
Oysa CTP koalisyona evet deseydi sendikalar üzerindeki etkisi, nedeniyle tepkilere karşı koymak daha kolay olacaktı.
Şimdi iş UBP’ye kaldı. Diğer küçük ortaklar koltuk sevdası yüzünden uyumlu
olmaya gayret göstereceklerdir. Zaten

aralarında çok önemli görüş ayrılıkları
da yok.
Yalan vaatlere inanarak , küçük bireysel
çıkarlarla bu partilere oy verenler şimdi
pahalılıktan yakınmaktadırlar. Bu yaşıma
geldim fiyatların bu kadar hızlı yükselişine
şahit olmadım. Alım gücümüz her geçen
gün azalıyor. Alabildiğimiz ürünlerin
sayısı ve miktarı azalıyor. Bu ay sonu
gelecek olan elektrik faturaları ile insanlarımızın öfkesi artacak belki ama birkaç
gün sonra ona da alışacağız.
Türkiye’yi yönetenlerin hataları nedeniyle ekonomik sorunların yaşanması,
Türk lirasının erimesi bizi fazlasıyla etkilemektedir. Göbekten Türkiye’ye bağlı
olan hükümet çaresiz ve acizdir.
Elinde hiçbir olanak olmayan bu hükümet tüm geleceğini Ankara’ya ipotek
etmiştir. Bu nedenle ekonomi adına tedbir
beklemek hayalcilik olur.
UBP’nin bizi götürmek istediği gelecek
karanlık ve sonu bilinmeyen bir yoldur.
Bu yolu döşeyenler ise Türkiye’deki Erdoğan yönetimindeki iktidardır.

AVRUPA MERKEZ
BANKASI'NDAN
"YAPTIRIMLAR
KRİPTOYLA DELİNİYOR"
UYARISI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Christine Lagarde, kripto paraların
Rusya'ya uygulanan yaptırımları
delmekte kullanıldığını söyledi.
Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası
(BIS) İnovasyon Zirvesi programında
konuştu. Batı ülkelerinin Rusya'ya
yönelik çeşitli ekonomik yaptırımlar
uyguladığını anımsatan Lagarde, kripto
varlıkların söz konusu yaptırımları
delmek için kullanıldığını ifade etti.
Lagarde, son dönemde stablecoinlerde
ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına
işaret ederek, "Kripto varlıklar kesinlikle
yaptırımlardan kaçınmak için
kullanılıyor." diye konuştu.
ECB Başkanı Lagarde, kripto varlıklarıyla
ilgili takas yapan, işlem gerçekleştiren
veya hizmet sunan herkesin yaptırımları
delmekte "suç ortağı" olduklarını belirtti.
AB, kripto varlıkların Rusya'ya karşı
uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için
kullanılıp kullanılmadığının incelemeye
başlamıştı.

DAÜ’DE KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI
KONUSUNDA PANEL
DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)
Hukuk Fakültesi tarafından “Kişisel
Verilerin Korunması Hakkı ve Kişisel
Verileri Koruma Kurullarının Hakkın
Korunmasındaki Rolü” konulu panel
düzenlendi.DAÜ’den verilen bilgiye göre,
DAÜ Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen panelde, Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan, kişisel
verilerin korunması konusunun oldukça
önemli bir konu haline geldiğini
vurguladı. Panelde Türkiye Cumhuriyeti
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Faruk Bilir ve KKTC Kişisel
Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol
Mear konuşma yaptı.

HASPOLAT’TA
KONUT YANGINI

Haspolat’ta Kirli Sanayi bölgesinde bir
işçi yatı evinde yangın çıktı .Yangın
itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü,
yaralanma olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, Hatipoğlu
Geri Dönüşüm Fabrikası’na ait işçi yatı
evinde çıkan yangının sebebi henüz
tespit edilmedi. Yangında bina
içerisindeki bazı eşyalar, kapı ve
pencereler yandı.

GİRNE BELEDİYESİ ÜÇ
İŞLETMEYİ MÜHÜRLEDİ

Girne Belediyesi, hijyen denetimlerinde
bir öğrenci yurdu, bir imalathane bir de
cafe işletmesini mühürledi.
Belediye’den yayımlanan bildiriye göre,
21 Şubat-18 Mart arasında Girne
Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından
172 işletme genel hijyen ve gıda güvenliği
hususunda denetlendi, gıda güvenliğini
riske eden koşullarda hizmet verdiği
tespit edilen 4 tane restaurant işletmesi
ile 2 markete 6 bin 248 TL ceza kesildi,
yasal yükümlülükleri ve hijyen koşulları
yetersiz bulunan bir öğrenci yurdu, bir
imalathane, bir de cafe işletmesi
durduruldu.
Eksikleri bulunan 71 işletmenin yazılı
olarak uyarıldığı, 11 işletmeye ayrıca
eksiklerini gidermemesi halinde kapatma
ihbarı verildiği, satış koşulları uygun
bulunmayan iki süpermarketten muhtelif
gıda ürünleri ile bir fırın işletmesinin de
hijyene uygun olmayan bazı
ekipmanlarına imha edilmek üzere el
konulduğu kaydedildi.

“LEFKOŞA’DA SAHNE”
ETKİNLİKLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR

Rauf Denktaş Eğitim ve Araştırma Vakfı
(RADEV) destek ve himayesinde kurulan
“Lefkoşa’da Sahne”nin Şubat ayında
“Romeo ve Juliet-Bir evlilik zehirlenmesi”
adlı tek perdelik oyunla başladığı
faaliyetlerine yıl boyunca tiyatro
oyunlarının yanı sıra, konserler ve çeşitli
sanatsal etkinlikler planladığı belirtildi.
RADEV Araştırma Koordinatörü Basın
Tanıtım Sorumlusu Gözde Gülşen’in
açıklamasına göre, bu bağlamda
Lefkoşa’da Sahne bünyesinde ve
Yönetmen Osman Ateş önderliğinde
kurulan “Çekirdek Kadro Tiyatro
Kumpanyası”, ilk oyununu sahneledi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN
“BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDE
KAHVALTI” AÇIKLAMASI

BM: Yaklaşık 10 milyon Ukraynalı yerinden
edildi, 3,5 milyon kişi başka ülkelere göç etti
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukraynalı göçmenlere
ilişkin son bilgileri paylaştı. BM Sözcüsü
Stephane Dujarric, Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu
yana ülkede 6,5 milyon kişinin ülke içinde
yer değiştirdiğini, 3,5 milyon Ukraynalının
ise başka ülkelere göç ettiğini açıkladı.
Dujarric, "Ukrayna nüfusunun yaklaşık
dörtte biri olan 10 milyondan fazla kişi
güvenlikleri için evlerinden çıkmak zorunda

kaldı" dedi. Sözcü Dujarric, Dünya Gıda
Programı'nın (WFP), Ukraynalı 330 binden
fazla kişiye gıda yardımı ulaştırdığını kaydetti.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü
Direktörü Antonio Vitorino da “Ülke içinde
yerinden edilmiş ve Ukrayna içinde mahsur
kalmış kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek
en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz temel
yardımlarla binlerce kişiye ulaşıyor” açıklaması yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise Polonya'ya
sığınan Ukraynalı yaklaşık 500 bin göçmenin ruh sağlığı sorunları yaşadığı yönünde
açıklama yapıldı. DSÖ Polonya Temsilcisi
Paloma Cuchi, Ukrayna’dan gelen mültecilerde en çok görülen sağlık sorunlarının
"travma sonrası yaşanan ruhsal bozukluklar"
olduğunu kaydetti. DSÖ temsilcisi, ülkedeki
500 bin mültecide ruh sağlığı sorunları
görüldüğünü 33 bin mültecinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.

KTÖS UZUNBOYLU'NUN ARAŞTIRILMASI KONUSUNDA ISRARLI
KTÖS, YÖDAK Yönetim Kurulu
üyesi Hüseyin Uzunboylu’nun
aleyhinde Vergi Dairesi tarafından
soruşturma başlatılması
konusunda ısrarlı olduğunu
açıkladı.
KTÖS, YÖDAK Yönetim Kurulu üyesi
Hüseyin Uzunboylu’nun aleyhinde Vergi
Dairesi tarafından soruşturma başlatılması
konusunda ısrarlı olduğunu açıkladı.
Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapan KTÖS, Uzunboylu’nun bilimsel makalelerini para karşılığı
şaibeli/yağmacı dergilerde yayınlama konusunda faaliyet yürüten şirketleri bulunduğunu iddia etti. Uzunboylu’nun şirketlerinin yasalar çerçevesinde vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri
konusunda gerekli soruşturmanın yapılmasını talep eden KTÖS, bu konuda kendilerine bilgi verilmesi talebinde bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in
imzasıyla yayuınlanan açıklamada şu görüşlere yer verdildi: “Şu anda YÖDAK
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan
Sn. Hüseyin Uzunboylu, 13 Mayıs 2013
yılında Mağusa Serbest Limanı’nda ‘Science Research Organization and Consultation LTD’ isimli bir şirket kurmuştur.
Şirketin direktörlüğünü 28.07.2020 yılına
kadar kendisi yapmış, bu tarihten sonra
da direktörlüğe kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu getirmiştir. Hüseyin Uzunboylu

TEREKE İLANI
Lefkoşa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke İstida No:118/22
Müteveffa Azerbeycan'lı Aida Hüseynova Meselesi Hakkında
İşbu tarihten itibaren (8) günün hitamında Lefkoşa Kaza Tereke
Mukayyitliği'ne Azerbeycan'lı Merhume Aida Hüseynova terekesinin
idaresi için Tereke İdare Memuru tayin edilmek üzere Alsancak'lı Fidan
Hüseynova tarafından müracaat edileceği ilan olunur.
22/3/2022 Lefkoşa
Av. Hasan Yücelen Yazıhanesi-Lefkoşa

20.11.2019 tarihinde şirketin ismini ‘Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi
LTD’ olarak değiştirmiş, 14.09.2020 tarihinde ise hisselerini beş yaşındaki oğlu
Can Uzunboylu’ya devretmiştir. Yukarıda
adı geçen şirketler, Mağusa Serbest Liman
Bölge Müdürlüğü’nde faaliyet yürütmelerine rağmen, çoğunlukla KKTC’de çalışan akademisyenlerin, bilimsel makalelerini para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde yayınlama konusunda faaliyet yürütmektedir. Yaptığımız incelemede sadece
iki dergide 427 adet makale yayınladıklarını
tespit ettik. Bize yapılan şikâyetler doğrultusunda bu şirketlerin, makale başına
4,000 Dolar veya 4,500 Euro aldığını öğrendik. Konu ile ilgili olarak yukarıda
isimleri geçen bu şirketlerin, yasalar çerçevesinde vergi yükümlülüklerini yerine
getirip getirmedikleri konusunda gerekli
soruşturmanın yapılarak tarafımıza da
bilgi verilmesini saygılarımızla bilgilerinize
getiririm.”

Cumhurbaşkanlığı, Boğaz Şehitliği’ndeki
anma töreni sırasında çekilen bir
fotoğrafın bazı medya organlarında
“Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yapıldı”
başlığıyla yayınlanmasıyla ilgili açıklama
yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Bürosu açıklaması:
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bilindiği
üzere 18 Mart Cuma günü Çanakkale
Deniz Zaferi ve Şehitleri’ni Anma Günü
dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde
düzenlenen törenin ardından Taşkent’te
TMT Şehitlerini Anma ve Ağaç Dikme
Töreni’ne katılmıştır. Boğaz Şehitliği’ndeki
anma töreninin ardından, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ın KKTC Meclis Başkanı Zorlu
Töre, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ve
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri ile birlikte yer aldı. Ağaç dikme
etkinliğini beklerken çekilen fotoğrafın,
bazı medya organlarında ‘Boğaz
Şehitliği’nde kahvaltı yapıldı’ başlığıyla
yayınlanmasına ne yazık ki üzülerek şahit
olunmuştur. Bu türden yapılan yayıncılık
gerçek dışı olduğu kadar, medya etiği ile
de bağdaşmayan, manipülasyona yönelik
bir anlayışın göstergesidir. Öne sürüldüğü
gibi Boğaz Şehitliği’nde herhangi bir
kahvaltı yapılmadığının altını çizerken;
değerli halkımızdan gerçek dışı, hasmane
bir tutum ve üslupla ele alınmış bu tür
‘haberlere’ itibar göstermemelerini
saygıyla rica ederiz”

Üstel: Seçimlere 13
Belediyeyle gireceğiz

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasa Tasarısı‘na karşı
gösterilen tepkinin “siyasi popülizm”
olduğunu söyleyerek muhalefete
seslendi; “Gelin seçimleri Ekim’e
erteleyelim ve o sırada beraber bu yasayı
Meclis‘te çalışalım. 2023 yılına giderken,
insanımız layık olduğu hizmeti alsın”
Üstel: 2022 yılında aynı yerde sayıldığını
herkes biliyor
Kıbrıs Postası Web TV‘de Gökhan
Altıner‘in sorularını yanıtlayan Üstel, 2009
yılından beri belediyelerle ilgili reform
yasasının çalışıldığını ve 2022 yılında
aynı yerde sayıldığını herkesin bildiğini
söyledi. Üstel, “2008 yılında Ferdi Sabit
Soyer hükümeti döneminde, bütün köy ve
muhtarlıkları 28 belediyeye bağladılar. O
zamanki bağladıkları köylerle ilgili
UBP’nin itirazları oldu. Biz ona rağmen
müsamaha gösterdik ve yapıldı, köylerde
belediyelerden daha kaliteli hizmet alsın
diye”
“Belediyeler Reform Yasası’nı önümde
buldum”
CTP’li 3 Bakanın o dönem reformla ilgili
çalıştığını, UBP’nin ise 2009 yılından
sonra çalıştığını, HP’nin de çalışma
yaptığını hatırlatan Üstel, şimdi de
kendisinin İçişleri Bakanı olarak bu
reform çalışmasını son haline getirdiğini
kaydetti.

LEFKE BÖLGESİNDE
ELEKTRİK KESİNTİSİ
YAPILACAK

Lefke bölgesinde orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle bazı bölgelere bugün elektrik
verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre,
bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri
arasında Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve
civarına; saat 09.00 ile yaklaşık 13.00
saatleri arasında ise Denizli, Gemikonağı
bölgelerine elektrik verilemeyecek.

TAPU VE KADASTRO DAİRESİ

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası
Fasıl 224 Madde 24/25 Tahtında İlan
Devir Başvuru No: 31557
Ben (MŞ10583) ALSANCAK DEVELOPMENT LTD. (DİREKTÖR
PAS:6922936 RAPHAEL ELMALEH) HİSSESİ:1/10 aşağıda referansları yazılı
taşınmaz malın (GİRNE TAPU DAİRESİ'nin S 2445/2021 sayılı satış takriri ile
(Kim. No:403063) YAŞAR SARI'e satmaya muvafakat etmiş olduğu ilan olur.
Mahalle/Köy:
YUKARI GİRNE
Koçan No:
YENİ 3719
(Pafta)-(Harita):
()-() S 30-B-17-A-4-A
Ada(Blok)-(Parsel):
()- 300-2
Yüz Ölçümü:
552,28 Metre Kare
Malın Cinsi:
ARSA VE AĞAÇLAR
Satış Bedeli:
150.000,00 TL
Eki Koçan Referans Bilgileri
Mahalle Köy: YUKARI GİRNE, Koçan No:4806, Yüz Ölçümü:552,28 Metre Kare
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RUS KULÜPLERİ
LİGLERDEN İHRAÇ EDİLDİ
Rus basketbol kulüpleri, THY Avrupa Ligi ve ULEB
Avrupa Kupası'ndan resmen ihraç edildi.
Takımların oynadığı tüm maçlar ise geçersiz
sayıldı. EuroLeague organizasyonu yeni bir karara
dek Rusya takımları için daha önce sezonun
dondurulduğunu duyurmuştu.

Doğruyol’dan Ertay’a:

HADDini BiL
Kortlarda Dünya Oto
Kupası başladı

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen
Dünya Oto Cup olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir hafta ertelenmesi
ardından 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler
ve Tenise Hoş Geldin tekler ve çiftler kategorilerinde Tenis Federasyonu kortlarında
gerçekleşiyor. Dünya Oto Cup’ta 10-14 yaş
kategorilerde oynanan günün maçları ve
alınan sonuçlar şu şekilde:
10 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
YALIN YURTSEVER - BARAN BAŞARAN 0/4 2/4
CAFER TOSUNOGLU - SAİD ZEKİ AVCI 4/1 4/2
POYRAZ VURAL - ERİM SELÇUK MAZHAR 5/3 5/3
ÇAĞ REFİKOĞLU - AREL ŞAHİN 4/1 5/4
DENİZ VAROĞLU - ASİL BERKUT 4/0 4/0
14 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
MEYRA ESER - LARA ONURLU 0/6 0/6
HAYAT ÇAKMAK - VERA GAZİ 6/2 6/0
ELİS DEMİRCİLER - EMİNE KARAGÖZLÜ W/O
14 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
KIVANÇ ÖZTUĞ - TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA 6/0 6/0
UYGUR KOÇAK - ABDALLAH OĞUZ EL ERİAN 0/6 0/6
ENVER ADA GENÇEL - RECEP YALOVALI 6/1 6/1
EMİR ASAF YÜKSEL - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 6/4 6/1
KAYA HALKSEVEN - HASAN ARAS DUMAN 6/1 6/2
DORUK TAŞELİ - DORUK TÜZEL W/O
RÜZGAR VURAL - EREN YILMAZ 6/2 3/6 10/6

Karşılaşmaların
başlama saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen futbol liglerinde
yaz saati uygulamasının 27 Mart 2022'de
devreye girmesi sebebiyle karşılaşmaların
başlama saatleri değişti. Uygulama bu hafta
sonu oynanacak maçlar da dahil olmak
üzere devreye girecek.
Buna göre;
AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig (A Takım) karşılaşmaları 15.30'da
AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig
(A2 Takım) karşılaşmaları 13.00'te
İktisatbank BTM 1.Lig (BTM) karşılaşmaları 11.30'da
Turkcell U15 Ligi (U15) karşılaşmaları
10.00, 13.00 ve 16.00'da başlayacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Batı bölgesi takımları Baf Ülkü
Yurdu ve Lefke camiaları arasında
gerginlik yaşanıyor. İki kulüp
başkanı sosyal medya üzerinden
atışıyor. Lefke Başkanı Adnan
Doğruyol dün yaptığı açıklamada
Baf Başkanı Ahmet Ertay’a
‘haddini bil’ dedi
Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı, Adnan
Doğruyol kendilerine karşı eleştirilerde
bulunan Baf Ülkü YUrdu Başkanı Ahmet
Ertay’a sert bir cevap Verdi. Lefke sosyal
medya sayfasında Adnan Doğruyol imzası
ile yapılan açıklama şöyle:
“Lefke Kulübü olarak futbolda bu tür
serzenişler olabileceği ve geçip gideceği
düşüncesi ile İki büyük camiaya arasında
da sıkıntı olmaması için sessiz kalalım
dedik ama olmadı. Ahmet Ertay kendi sayfasından yüklendi, radyoya çıktı, basına
verdi yetmedi kulüpler birliği sayfasından
devam etti artık yeter.
Sen kimsin ki Lefke Kulübünü hedef
alın da "19 Mart 2022 tarihinde Lefke 16

Ağustos Stadında, Lefke ve Baf Ülkü
Yurdu U-15 takımları arasında oynanan
maçla ilgili ortalığı germeye çalışın. Yoksa
yaptığın ve verdiğin sözden dolayı bir çocuğun futbol hayatını bitirme noktasına
gelmenin verdiği suçluluktan o çocuğun
ailesine hesap vermekten kurtulmak için
mi bu yaygarayı yapan.
Lefke A takımının aynı gün Gönyeli ile
deplasmanda oynadığı maç ve havanın çok
soğuk olmasından dolayı Lefke seyircisi
olarak sahada oynayan çocukların arkadaşı
olan yaşları 13-16 arasında 20 çocuk, yine
oynayan çocukların anne ve babaları olan
yaklaşık 30 kişi 2 Lefke Kulüp yöneticisi
5 seyirci, BÜY tarafında da oğlu oynayan
Cenk Berkalp hoca ve Başkan dahil 5-6
çocuk ailesi seyirci maçı seyretmekte idi.
Maç oynanırken ve herkes birlikte maçı
seyrederken 20 çocuk içerisinden bir tanesi
Cenk hocanın oğluna küfür etti ve o anda
gelişen küçük gerginlikten dolayı Lefke
yöneticileri her iki tarafı birbirinden ayırarak
kendi bölgelerine gönderdi ve maç devam
etti. Bu arada Ahmet Ertay’ın maç boyunca

kendinin bu boş türbinlerde herkesi taciz
edecek şekilde oyuna müdahaleleri hakeme
bağırmaları da maç boyunca devam etti.
Maç 0-0 devam ederken 90. dakikada
Lefke tarafına yönelik Ahmet Ertay’ın bağırarak 15 yaşında çocuklara söverler diye
polislere alın genleri içeri diye bağırması
ile oynayan çocukların annelerinden bir
tanesi kim kime söver demesi üzerine ‘Ha
Siktir Gidin’ diye bağırması ile yine küçük
bir gerilme oldu bu esnada Azmi hoca yanına giderek yürü git işine terbiyesiz adam
diye söyleminin dışında bir eylemi de olmamıştır.
Sahada görevli polisler ortadadır yukarıda
yazdığımız küçük gerginliklerin dışında
herhangi bir olay varsa gerekli işlemi yapsınlar biz her türlü desteği vermeye hazırız.
Her iki takım da tertemiz ve kartsız
güzel bir maç oynamıştır. BÜY camiası
ile Lefke camiaları arasında çok eski dostluklar mevcuttur ve bunu ortadan kaldırmaya yönelik bu hareketler her iki camiaya
da zarar vermektedir”.

Haftanın açılışı Koopspor’dan: 90-60
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro
Lig’de üçüncü hafta başladı. Haftanın
açılış maçında Koopspor ile Çetinkaya,
Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşırken
parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf
90-60’lık skorla Koopspor oldu.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen
Koopspor mücadeleyi 21-14, 42-31,
57-48 ve 90-60 kazandı.
Karşılaşmada öne çıkan isim Çetinkaya adına 25 sayı, 11 ribaunt ve 2
asistle oynayan Abdou-kader Issouf

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

oldu. Koopspor adına 24 sayı kaydeden
Kercem İnancı ise takımının en skorer
oyuncusu olarak maçı tamamladı.
Büyük Erkekler Pro Lig’e 22 Mart
Salı günü saat 20.00’de Necati Taşkın
Spor Salonu’nda oynanacak Küçük
Kaymaklı – Larnaka Gençler Birliği
maçı ile devam edilecek.
Haftanın kapanışı 23 Mart Çarşamba
günü Girne, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak ve saat 2000’de
başlayacak Girne Amerikan Üniversitesi
– Soyer Hacıganimler maçı ile olacak.
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