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Kıbrıs'ta da toplumumuza koyun muamelesi mi yapıyorlar bilemeyiz, ama Türkiye'de bunu yaptıkları kesin. TC Hazine
ve Maliye Bakanı Nebati, "Dünya Türkiye ekonomik modelini izlemeye aldı" diyor! Koyunlar gülebilirse gülsün!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 25 Mart 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 620 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
AB ÜYELİĞİNDEN
NE KAZANDINIZ?
n

2. sayfada

“Yasaklı yayın bulundurmak ve yasadışı örgüte üye olmak”
suçlaması ile Bengül Gargınsu mahkemeye çıkarılıyor!

Bir gün
bundan
UTANACAKSINIZ
n Üç yıl önce evine baskın yapılarak tutuklanan ve temel
haklarından mahrum edilerek teminatla serbest bırakılan Bengül
Gargınsu’nun yargılanmasına Lefkoşa’da başlanıyor… İnsan Hakları
Platformu herkesi mahkeme önünde toplanmaya ve Gargınsu’ya
destek vermeye çağırdı… Duruşma 09.00’da başlayacak…

Soyguna devam

Şekere de zam

Üç gönüllü donör...

3 hastaya yaşam umudu
Mehmet Berkem
Barışsev, Hüseyin
Kaygısız ve Osman
Yanaroğlu kök hücre
bağışında bulunarak
nakil bekleyen
hastalara umut oldu…
3. sayfada

Marketlerde en çok satın
alınan 1,5 kg’lık toz şekerin
fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.
750 gramlık toz şeker ise 8.75
TL’den 21,75 TL’ye fırladı…
3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

n Üç senedir devam eden bu süreçte Simge ve
Bengül Gargınsu dolaşım ve sağlığa erişim
haklarından mahrum edildi…
n İnsan Hakları Platformu: İfade ve düşünce özgürlüğü
engellenemez. Herkes istediği kitabı özgürce okuyup
kendi düşüncelerini istediği gibi oluşturma hakkına
sahip olmalıdır…
8. sayfada

KALBİMİN YEŞİL
YAPRAKLARI
SARIOVA’YA
DÖKÜLÜRKEN

Faize Özdemirciler

BÜYÜK
HARFLERLE
İŞGAL...

YILIN DEVLET
ADAMI

Ali Osman

Mehmet Levent

Aydın Engin’i kaybettik
Türkiye kendini toplumuna adamış değerli
bir gazeteci/yazarını daha kaybetti. Aydın
Engin yaşama veda etti...
3. sayfada

YIRTIN ŞU DELİ
GÖMLEĞİNİ!

Aziz Şah

Kuzeyde 816 pozitif vaka, güneyde 5186 vaka daha...

ADİEU
MON PAYS
(ELVEDA
ÜLKEM)

Canan Sümer

n 13. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KALBİMİN YEŞİL
YAPRAKLARI
SARIOVA’YA
DÖKÜLÜRKEN
Yağmur yağıyordu ve kalbimin yeşil
yaprakları sarıova’ya dökülüyordu, bir
yandan da henüz kurumadan dökülen
yapraklarımın daldaki yerleri ağrıyordu,
sinir uçlarımın kılıfları soyulduğunda
ve hatta sol gözüm kör olduğunda bile
bu kadar ağrı çekmemiştim, bu bildiğim
bir ağrı değildi, sanırım ilk
defa yeşil yapraklarım dökülüyor, sarı yapraklarımsa
kendilerinden beklenmeyecek şekilde dallarında kalmak için direniyorlardı…
Yağmur yağıyordu, kalbimin yeşil yaprakları sarıova’ya dökülürken, sarı olan ova bir anlığına maviye çalmaya başlıyordu, bu arada kalbim de yapraklarının peşisıra dökülüyordu.
Maria Faranduri “Leylim ley” şarkısını
söylüyordu. Olimpos’un Sesi yağmurun
sesine karışıyordu. Kara bir gurbet
şairin kalbinin yapraklarını solduruyordu, bir aşk o yaprakları ateşe atıyordu,
yakılan ağacın canı yanıyordu, yanan
yaprakların canı acıyordu. Sigaramı
yağmurda söndürürken, Zülfü Livaneli
aynı şarkıya devam ediyordu. Dalından
kopan kuru bir yaprak, seher yeline,
dağıt beni, tozlarımı uzağa götür yârin
çıplak ayağına sür beni diye yalvarıyordu. Sonra ay’ın şavkı Sabahattin
Ali’nin “Ses”inin ve sözünün üstüne
vuruyordu. “Leylim ley” Türkçe’de ve
Yunanca’da kimsenin tam olarak tarifini
yapamayacağı, resmini çizemeyeceği,
fotoğrafını çekemeyeceği olağanüstü
bir anlama bürünüyordu.
Kalbimin en güzel yaprakları dökülürken Faranduri kırmızı gül’ün şarkısını
söylüyordu. İki kişiydiler, her sabah
aynı saatte yola çıkıyorlardı, aynı otobüsle işe gidiyorlardı, paraları az neşeleri
çoktu, sonra biri öldürülüyordu, iki kişiden biri öldürülünce düşler dahil her
şey öldürülüyordu. Kırmızı gül’ün başka
şarkıları da vardı ama en kederlisi
buydu, iki’nin biri öldürülünce, bütün
mevsimlerin ikindileri, dünyanın bütün
dillerinde öldürülüyordu.
Yağmur yağıyordu, şarkılar bardaktan
boşalırcasına sarıova’ya akıyordu.
İnanılır gibi değildi, iki kutuplu üç
kutuplu derken, dünya bütün kutuplarından deliriyordu, bütün bayraklarından
cinnet geçiriyordu, soğuk savaşlar sıcak
oluyordu, dünya error veriyordu, her
ülke kendi sınırlarına çekilip bir müddet
beklesin diyordum, kimse sesimi duymuyordu…
Sarıova aklını başına toplamaya çalışıyordu, ama nafileydi, akıl akıl değildi,
baş baş değildi, her şey ve herkes error
veriyordu. İnsanlar insan değil, halklar
halk değil, devletler devlet değildi, Birleşmiş Milletler birleşmiş değildi, birleşik Kıbrıs hayali sanıldığı gibi birleşik
değildi, hiçbir sözcük kendi değildi,
bütün sözcükler kendi anlamlarının uzağında can havliyle çırpınıyorlardı dönebilmek için gerçek hallerine, dünyanın
ihtiyaç duyduğu bütün anlamlar artık
dinlemeye değer bulunmayan şarkılarda
kalmıştı…
Yol git git bitmiyordu, her telden şarkılar birbirine ulanıyordu, Küçük Aysel
“Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir”
şarkısını söylüyordu, iki keklik bir kayada ötüyordu, Fikret Demirağ “Ötme
keklik ölürüm” şiirini okuyordu, iki
kişi önce bir oluyordu, sonra bir elmanın
iki yarısı oluyordu…

AB ÜYELİĞİNDEN
NE KAZANDINIZ?
Kıbrıs Avrupa Birliği'ne kendini
Türkiye'ye karşı korumak umuduyla
üye oldu...
Gerçi toprağı bütün tam bağımsız ve
egemen bir devlet olsaydı yine üye
olurdu ya, o ayrı mesele...
Ancak AB'nin Türkiye'ye karşı
kendine bir kalkan olması umudu ağır
bastı...
Kıbrıs'ın bu üyelikle işgalden kurtulacağına inananlar vardı...
Ayrıca Avrupa hukukunun içinde yer
almak adadaki adalet yapısını
güçlendirecekti...
Yolsuzluk, suistimal, rüşvet, kara para
ve torpil gibi kangrenleşmiş sorunlar
bu hukuk içinde aşılabilirdi...
***
Üyelikten bu yana 18 yıl geçti...
Umutlar ve beklentiler gerçekleşti
mi?
Çoğunluk ne diyor acaba buna?
Memnun mu?
"İyi ettik de bu birliğe girdik" diyor
mu?
Kıbrıslıtürklere sormuyorum bu
soruyu...
Kıbrıslırumlara soruyorum...
Çünkü biz pek fazla hissetmedik
bunu...
Kıbrıs AB üyesi oldu, ama biz
Kıbrıslıtürkler dışında kaldık...
AB'nin adadaki sınırı yeşil hata kadar
belirlendi...
Kuzeye Avrupa fonlarından biraz para
akıtıldı sadece...
Hepsi o kadar...
Kuzeyde AB'nin resmi olarak tanımadığı, ancak gayrı resmi temaslardan
kaçınmadığı bir yönetim var...
Avrupa "Türkiye'nin alt yönetimi"
diyor bu yönetime...
İşgal yönetimi demiyor...
Ancak bizim de umutlarımız ve
beklentilerimiz vardı...
AB'ye girmek bizi de Türkiye'nin
elinden kurtarabilirdi...

Buradaki işgale son verebilirdi...
Sonuçta adanın yalnız yarısını değil,
tümünü de alıp üyeliğe kabul etmişti...
Bu durumda kendi üyesine sahip çıkması ve onu işgalden kurtarması gerekmez miydi?
***
Ne yazık Kıbrıslırumların da, Kıbrıslıtürklerin de umutları gerçekleşmedi...
Hatta her şey daha da kötüye gitti diyebilirim...
Beklendiği gibi AB, Kıbrıs'tan çekilmesi için Türkiye'ye hiçbir baskı
yapmadı...
Ve hiçbir konuda da yaptırım uygulamadı...
Tam tersine...
Tayyip Erdoğan'ı şımarttıkça
şımarttı...
Onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ile Avrupa Konseyi kararlarını çöpe
atmasına bile pek ses çıkaramadı...
Kıbrıs'ın denizlerinde doğalgaz arama
faaliyetlerine ve Kıbrıs'ı doğrudan
tehditlerine de birkaç bildiri ile tepki
göstermekten ileriye gidemedi...
Kapalı Maraş'ta atılan yeni adımlara
sessiz kaldı...
Maraş'ın fotoğraflarını çeken Avrupa
milletvekillerinin Türk askeri tarafından
tutuklanmasını bile ciddiye almadı...
Şu anda da adada iki devlet isteyen
ve bu kabul edilmedikçe müzakere
masasına oturmayı reddeden Türkiye'ye
bir şey diyemiyor...
AB Kıbrıs'a karşı güçlüden, yani
Türkiye'den yana tavır koyuyor...
Kıbrıs'ı kaybetmekten çok, Erdoğan'ı
kaybetmek istemiyor...
Hele bir de onu Rusya'ya kaptırma
korkusu sardı ya, Kıbrıs çok önemsiz
kaldı bunun yanında...
Erdoğan'ın Putin ile yakın ilişkileri,
Avrupa'yı Erdoğan'a karşı daha hoşgörülü davranmaya zorladı...
Tüm bunlardan dolayı Kıbrıslılar bu

CTP: Vekillerimizi ve gazetecileri hedef
gösteren gazeteyi şiddetle kınıyoruz
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),
muhalif vekilleri ve gazetecileri hedef
gösteren Tatar öncülüğündeki bir yayın
organını şiddetle kınadı ve halkın
oylarıyla seçilen vekillere “Rumcu,
vatan haini” gibi ifadelerin şuur kaybı
olduğunu belirtti
Ülkede ötekileştirici ve karalayıcı
yayınlarıyla bilinen bir gazetenin,
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar’ın öncülüğünde geçtiğimiz
gün ilk olarak basın mensuplarını, bugün
ise CTP Milletvekilleri Doğuş Derya
ve Asım Akansoy’u hedef göstermeye
çalıştığını belirten CTP, her fırsatta
hamaset siyasetiyle gündeme gelmeye
çalışan bu gazetenin, CTP’li vekillere
hakaret boyutuna ulaşacak kadar seviyesini düşürtüğü vurgulandı.
Açıklamanın devamında şunlar
kaydedildi;
“Bu ülkede yapılan seçimler sonucunda Kıbrıslı Türklerin oylarıyla milletvekili olup Meclis’te görev yapan
milletvekillerimize her fırsatta “Vatan
hainliği” yaftası vuracak kadar şuurunu
kaybeden bu gazete, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı

federal bir çözümü savunan her bir
bireyi aynı şekilde karalamaktadır.
“CTP kurulduğu günden bugüne
ifade özgürlüğünü hep savundu”
Milletvekillerimize yönelttikleri
suçlamaların haricinde bir önceki gün
de bu ülkenin ilerici basın mensuplarını
hedef tahtası haline getiren bu yayın
organı, basın özgürlüğüne darbe vurmaya, demokrasi ve gazetecilik etiğini
yok etmeye çalışmaktadır.
Halkımızın içinde geçtiği ekonomik
yıkım sürecini ele alıp, bu yıkımı
yaratanları eleştirmek yerine, gerçekleri
kamuoyuna açıklayan kişilerin
pervasızca hedef gösterilmesi kabul
edilemez bir durumdur. CTP kurulduğu
günden bugüne ifade özgürlüğünü hep
savundu, savunmaya da devam edecektir.
CTP olarak, halkın oylarıyla seçilen
milletvekillerimizi her fırsatta “Hain,
Rumcu” diye ilan etme safsatasına
girişen bu yayın organını şiddetle
kınadığımızı, gerek duyulması halinde
her türlü hukuki haklarımızı
kullanacağımızı belirtmek isteriz”

Şener Levent

Açı
sorunun AB içinde çözülebileceği umudunu kaybetti...
AB'nin Amerika'ya son nderece bağlı
olması ve onun sözünden pek çıkmaması
da, bu umutsuzluğu kamçılayan nedenlerden biri oldu...
***
Yolsuzluk, suistimal, rüşvet ve kara
para konularında da Avrupa hukuku
içinde olmak bir işe yaramadı...
Bu sorunlar AB üyeliğinden sonra
da toplumun yakasını bırakmadı... Hatta
bu dönemde devletin en üst düzeylerinde
daha önce bile görülmeyen yolsuzluklar
oldu...
Adalet topallıyordu...
AB'den sonra da topallıyor...
***
Kıbrıs AB'nin çok yararını görmediği
gibi şimdi zararını da görüyor...
Durup dururken Rusya ile ilişkilerini
bozdu...
Hava sahasını Rusya'ya kapattı...
Rusların bankalardaki mevduatlarını
dondurdu...
Rusya ile hiçbir sorunu yoktu oysa...
Ve bugüne kadar tüm uluslararası
platformlarda kendini en çok destekleyen
Rusya oldu... Ki Sovyetler Birliği döneminde de öyleydi...
Kıbrıs'ın güneyinde 70 ile 100 bin
arasında Rus vatandaşının yaşadığı
söyleniyor...
Adaya yerleşen yabancılar arasında
en kültürlü ve sevecen topluluk...
Süper zengin olanlar var aralarında,
ama yasadışı yollardan servet edinenler
olduysa, Ukrayna savaşından önce
bakılmalıydı buna...
Şimdi değil...
Şimdiki öç alma tütüyor!
Kıbrıs absürd AB kararlarından dolayı
en yakın dostlarını da kaybediyor...
Rusya ile Ukrayna arasında barış
elçisi kesilen işgalci Erdoğan Rusya'nın
dostu olurken, Rusya Kıbrıs için
düşman!

KTOEÖS’TEN
AÇIKLAMA
ÖĞRETMEN MAAŞININ %45’İNİ
GİDİŞ-GELİŞE Mİ HARCAMALI?
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası Başkan Ozan Elmalı, göreve
yeni başlayan bir öğretmenin maaşının
yüzde 45’ini sadece görev yerine gidişgeliş için harcamasının öğretmenlerin
ailevi, sosyal, manevi durumunu olumsuz
etkilediğine işaret ederek, göreve yeni
başlayan bir öğretmenin bu koşullarda
hayata dair temel ihtiyaçlarını
karşılamasının nasıl mümkün olacağı
sordu.
Elmalı,
öğretmenlerin
bu
mağduriyetlerinin görmezden gelinmeyerek, konunun çözümü için adım atılması
gerektiğini vurguladı.
Elmalı yaptığı yazılı açıklamada,
hayatın her geçen gün pahalılaştığı ülkede
her gün yapılan zamları eleştirerek,
“hükümet halkın en temel gider kalemlerine yaptığı zamlarla toplumun
fakirleşmesine, alım gücünün düşmesine
neden olmaktadır. Tüp gaz, elektrik, süt,
ekmek,
akaryakıt
peyderpey
pahalılaşırken, vatandaş her gün yeni bir
zam haberi ile uyanmaktadır” dedi.
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Raşit: Alkollü içecekler TC’den daha pahalı olacak...

“Burada hayat tarzına müdahale var”

Özgür Gazete - Ülkenin en büyük alkollü
içki tedarikçilerinden Arden Gıda Direktörü
Mustafa Ahmet Raşit, yapılan fon artışının
derhal geri çekilmesi gerektiğini, bunun
Kıbrıs kültürüne de bir darbe olduğunu ve
yöneticilerin kendi toplumu ve kültürleriyle
kopuk olduğunu vurguladı
Raşit: Şarap için 20 TL, 13 TL olan
rakı ve viskide de 50 TL’ye çıkarıldı”
Güneyde yüzde 5 alkol oranı olan biranın
vergisinin litre başına 4,95 TL olduğunu,
şarabın ise birçok AB ülkesinde olduğu gibi
0 (sıfır) olduğunu belirten Raşit, Fiyat
İstikrar Fonu (FİF) denilen ancak yatırım
amaçlı kullanılmayan fon görünümlü vergi
uygulamasının şarapta 2 TL ile başladığını
hatırlattı.
Raşit, “Şarapta 2 TL olan FİF geçen sene
4 TL’ye çıkarıldı. Şimdi de şarap için 20
TL, 13 TL olan rakı ve viskide de 50 TL’ye
çıkarıldı” dedi.

“Burada hayat tarzına müdahale var.
Kıbrıs kültürüne bir saldırı var”
Maliye Bakanı Sunat Atun’un, fon artışının
gerekçesi olarak vatandaşın aklıyla alay edercesine “Bira fiyatları sütten ucuzdu, fonlarda düzenleme yaptık, artık süt daha ucuz”
şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Raşit,
Atun ve hükümetin kendi kültürleri ve
toplumundan kopuk olduğunu söyledi.
Raşit, “Bir insan kendi toplumundan ve
kültüründen bu kadar kopuk olduğu halde
nasıl ülke yönetiminde görev alabilir? Bu
artışın altında sadece fona gidecek parayla
başka kurumların borçlarını kapatmak yok.
Burada hayat tarzına müdahale var. Kıbrıs
kültürüne bir saldırı var. AKP Türkiye‘de
bunu yaptı.” dedi.
“Yüzde 30 oranındaki üretici
zammı henüz yapılmadı”
Alkollü içecek gruplarının, rutin sezon
fiyat artışlarının Mart sonu-Nisan başı gibi
yapıldığına ve bu sezonun artışının da henüz

yapılmadığına dikkat çeken Raşit, beklenen
zam oranının yüzde 30 olduğunu belirtti.
Raşit, “Bira fiyatlarının artacağını sektör
biliyor. Üretici zammı henüz yapılmadı.
Geçen sene yüzde 10 gibi küçük bir zam
yapılmıştı. Bu sene ise yüzde 30 oranında
zam bekleniyor. Rafa gelince bir de KDV
binecek üstüne. Bu artışın derhal geri alınması
gerekiyor” dedi.
“Alkollü içecekler TC’den daha
pahalı hale gelecek”
Alkol ve benzeri ürünlerin hem güneyden
hem de TC’den daha ucuz olmasının, turistler
ve ziyaretçiler için bir cazibe olduğunu,
bunun bir politika olarak da uzun yıllardır
böyle sürdürüldüğünü vurgulayan Raşit,
yapılan artış ve gelecek zamlarla birlikte,
bu ürünlerin fiyatlarının artık TC’den de
daha pahalı olacağının altını çizdi.
Raşit, “Bu zammın geri çekilmesi
kaçınılmazdır. Atun’u ve hükümeti bu
hatadan dönmeye çağırıyoruz” dedi.

ÜÇ GÖNÜLLÜ DONÖRDEN ÜÇ HASTAYA YAŞAM UMUDU
Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine
geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt
yaptıran üç gönüllü Mehmet Berkem
Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman
Yanaroğlu, kök hücre bağışında bulunarak
nakil bekleyen hastalarının, hayata yeniden
tutunmalarına olanak sağladı.
Gönüllü donörler, işlemin kimseyi
korkutmaması gerektiğini belirterek, ihtiyacı
olan bir hastanın bu kadar basit bir prosedürle
sağlığına kavuşmasını sağlamanın kişinin
hayatı boyunca yaşayabileceği, değeri biçilemez bir his olduğunu, bu işleme hiç
düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü

olabileceklerini kaydetti.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü
Servet Özeralp yaptığı açıklamada, vakfın
sloganı “Kanseri yaşamadan sorumluluk
hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde
hiç tanımadıkları kişilere umut olan tüm
donörlere teşekkür etti.
Özeralp söyle devam etti:
“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu
Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile
gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC
Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç

için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden
alınan kan veya tükürük örneği ile özelde
kendi ülkemizdeki genelde ise Dünyadaki
ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara
yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 86 Kıbrıslı
Türk Donörü, tamamen gönüllü olarak
ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının
hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş
olması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler
için de muhteşem bir gururdur.”
Özeralp, verici kriterlerine uygun tüm
herkesi bu duyarlılığı gösterip örnek vermeye
çağırdı.

Şekere de zam!

Marketlerde en çok satın alınan 1,5
kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22
TL’ye çıktı.
750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den
21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise
14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı.
İşletmelerin kullandığı 50 Kg’lık
şekerin fiyatı ise 450 TL
civarlarındayken yeni zamla birlikte
690 – 750 TL oldu.

SAATLER İLERİ
ALINIYOR
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.

Aydın Engin'i kaybettik
Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden Aydın Engin, dün hayatını kaybetti. 53
yıldır gazetecilik yapan, kendisine özgü üslubu, tiyatro yıllarından gelen birikimi,
politik sürgünlüğü, haberleri, röportajları, kitapları ve kişiliği ile basın tarihinde iz
bırakan Aydın Engin'i, 12 Şubat'ta girdiği 82 yaşında kaybettik.
Aydın Engin, safra kesesi sorunu nedeniyle 8 Mart Salı günü ameliyata alındı.
Ameliyat sonrasında gözlenen sızma nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü ikinci bir
operasyon geçiren Aydın Engin, kısa süreli aralar dışında 16 gündür "yoğun bakım"
servisinde tedavi görüyordu.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ADİEU MON PAYS
(ELVEDA ÜLKEM)
Şarkılarla aşk hayallerine dalan
çocuklardık…
Nerdeyse gün doğana kadar çalardı
küçük el radyomuz…
Frank Sinatra, Ray Charles, Elvis
Presley…
Pink Floyd, Queen, Bob Dylan, Carlos
Santana, James Brown…
Zamanın eskitemediği melodiler dolardı ruhumuza…
DinlediğimFransızca şarkı beni yıllar
öncesine götürdü…
Adieu monpays (Elveda Ülkem)…
Enrico Macias'in, ülkesi Cezayir’den
ayrılışını anlattığı şarkı…
Üniversite yıllarımı hatırladım.
Yurt odasında küçük el radyosundan
şarkılar dinlediğimiz uzun kış gecelerini…
Müzik programlarını…
Ve Sezen Cumhur Önal’ı…
Romantik şarkılar daha da romantikleşirdi onunla…
Tangoların biri biter biri başlardı…
“Dinle sevgili dinle
Çok zaman var yalnızım
Kırıldı artık sazım
Şimdi kalbimi dinle”
Latin müziğini ve şarkıcılarını o zamanlar tanıyıp sevmeye başlamıştım…
Şarkıcıları “Çikolata renkli” veya “kadife sesli” diye takdim ederdi Sezen
Cumhur…
Ve “Sevgi, aşk, böcek, çimen, hüzün,
uçuşan kelebekler” vardı hep dilinde…
***
Adieu monpays…
1961’de savaştan dolayı ülkesi Cezayir'den Fransa'ya kaçarken bindiği gemide yazmıştı bu şarkıyı Macias…
“ülkemi terk ettim,
evimi terk ettim,
güneşimi terk ettim,
mavi denizimi terk ettim...
hatıraları bende uyanıyor,
elvedamdan çok zaman sonra...
güneş,
benim kayıp ülkemin güneşi...
hiç tanıyamadığım beyaz şehir,
ve tanıma fırsatı bulduğum kızlar...
bir dostu terk ettim,
hala gözleri gözümün önünde
o yağmurun ıslattığı gözler,
elvedanın yağmurundan
ıslanmış gözler...”
***
Yıllar önce,o uzak şehirde ülkeme
duyduğum hasretle dinlediğim şarkıyı
bugün bambaşka duygularla dinledim…
Evini terk etmek zorunda kalanları
düşündüm...
Şiddet ya da yoksulluk, her yıl milyonlarca insanın anavatanını terk etmesine neden oluyor.
Ve gelecekte çok daha büyük göçlerin
yaşanacağı öngörülüyor…
Greenpeace, önümüzdeki 30 yıl içinde
200 milyon insan “iklim mültecisi“ olacak…
Özellikle yoksul ülkelerdeki kuraklık
ve susuzluk insanları göçe zorlayacak,
diyor…
***
Nereye gidiyoruz insanlık serüvenimizde?
Farklılıklarımızla zenginleşecek bir
uygarlık kurmayı başaramadık…
Ortaklaşa bir barbarlığın içinde yok
olup gidecek miyiz?
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ALA İFİL
DİR

Kar yağacak dediler zam yağmaya başladı
Her yerde zam her şeyde zam bilmem ki nasıl anlatsam
Halkın sinir uçları işte böyle kontakladı
Şehitlikte kahvaltı yapıyor vezir-i azam

KALAY-KALAYCI

TATAR DA KÜFÜRÜ
YİYECEĞİNİ BİLSİN ARTIK

Ersin Tatar her gün bir şey söylemek, her gün bir açıklama yapmak zorunda
hissediyor kendini. Her gün konuşunca boş konuşmaya başlıyor, kafası karışıyor
herhalde. El kol hareketleri mimikleri için ders aldığı söyleniyor ama birileri ona
az ve öz konuşmayı da öğretmeli. Kıbrıslıtürkler sabah akşam 1950 model
hamaset dinlemekten bunaldı. Tatar’ın son açıklaması tuz biber ekti küfürlere.
Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen bir toplumun karşısına çıkıp “En
büyük zenginliğimiz devletimizdir” derse küfürü de yiyeceğini bilsin artık…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YILIN DEVLET ADAMI

BÜYÜK HARFLERLE
İŞGAL...
Akaryakıta zam gelecek diye iki büyük
şirket benzin bayilerine akaryakıt vermediler
geçenlerde...
Tabii gerekçe olarak da akaryakıtın yeniden
pahalı olacağını gösterdiler...
Bu iki tedarikçi şirkete kızmamak lazım!
Bunlar KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı
karara göre hareket ediyorlar...
Aslında bakanlar kurulu veya hükümet denilen masakaralık yapı ortada yok...
Onlar sadece yandaşları, ahbapları atama
işiyle uğraşıyorlar...
Vatandaşlar sosyal medyada veryansın ediyorlar...
İki tedarikçi şirketin stokçuluk yaptıklarını
ve hükümetin buna neden ses çıkarmadığını
soruyorlar...
Yahu önce burada bir devlet olmadığını
bilmeleri gerekir...
Burada işgal vardır...
Büyük harflerle "işgal"...
Daha nasıl söyleyelim...
Bu işgalden nemalananalar da stokçular,
aracılar, tefecilerdir...
Marketlere bir bakın...
Her gün fiyatlar değişiyor...
Aldığınız bir ürün değil ertesi güne bir
saat sonrasına zamlanıyor.
Marketler elemanlarını fiyat değiştirmede
kullanıyor genellikle...
Tüm tüketim maddelerine zam geldi ve bu
zamlar gündelik olarak artmaya devam ediyor...
Otomatik olarak küçük esnaf ve diğerleri
de aldıkları ürünleri tüketiciye daha pahalı
satmaya ve en azından bir sonraki gün tükettiklerini yerine koyma çabası içerisine giriyorlar...
Döviz tekrardan aldı başını gidiyor...
Türkiye'de Nisan ayı ortalarından sonra
büyük artış beklenmekte döviz cinsi paralarda...
Artışlar dünyada da yükseliş gösteriyor
ancak Türk Lirası'nın yapısının enflasyonist
bir para birimi olmasından dolayı bizler bunu
kullanma zorunda bıraktırıldığımız için sadece
buradaki değil hem Türkiye'deki, hem de
dünyadaki zengin kesimlerin belasını çekiyoruz!
KKTC denen bu gudubet toprak parçası
üzerinde mandrada değil aslında esir kampındayız...
Firar etsek ve başka bir ülkeye kaçabilsek
firarımıza da göz yumacaklar ve yerimize
başkalarını getirecekler...
Önemli olan biz değiliz burada...
İşgalcinin istekleri ve istedikleridir...
Başlımzıa ağzı diline uymayan birisini seçtirdi, ki günde beş vakit şükran çekip Doğu
Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını bizim adımıza korusun diye...
Ona bu nedenle ödül bile verdi ve onu
yılın adamı seçti!
Buraya seçtirilenler Kıbrıslıtürklerin haklarını korusun, düzeltsin diye değil...
Paketlerle paketleyemedikleri bizleri işte
böyle zamlarla halletsinler diyedir.
İşimiz zor...
Ama Nisan ayının ortalarından sonra göreceksiniz ki çok daha büyük zorluklarla
karşılaşacağız...
1963'te yaratılan ayrılık tohumlarıyla buradan kovamadıkları bizleri şimdi
"kurtaran"lar kovacaklar...
Hem de anavatan, yavruvatan, vatan millet
Sakarya ve "La ilahe illallah" diyerek...

Papasavvas’e 18 ay hapis cezası
(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da
meydana
gelen
Kanunsuz
Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal
ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak
tutuklu yargılanan sanık Artemis
Papasavvas’ın aleyhindeki karar
açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar
duruşmasında sanığın aleyhindeki
kararı Şerife Kâtip açıkladı. Şerife
Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun
süreli hapis cezası öngören çok ciddi
suçlardan olduğunun altını çizdi.
Kâtip, sanığın ithal ettiği
uyuşturucunun miktarının külliyatlı
oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini
belirtti. Şerife Kâtip, kamu menfaati
gereği bu tür suçlara mahkûmiyet
verilirken,
caydırıcı
ceza
uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile

cezalandırdıklarını açıkladı.
Dava konusu olay nasıl
olmuştu?
16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı Kara Sınır
Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan
Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının tavır
ve hareketlerinden şüphelenilmesi
üzerine konu şahsın üzerinde ve
eşyalarında yapılan kontrolde
zanlının omuzunda asılı vaziyette
bulunan siyah renk sırt çantası
içerisinde dıştan kahverengi renk
koli bandına sarılı şeffaf renk poşet
içerisinde 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin
bulunarak zanlının suçüstü hali
gereği tutuklanmıştı. Sanık, gönüllü
ifade verip, konu maddeyi bir Rumdan alıp, onun yönlendireceği bir
yere bırakıp, karşılığında 50 Euro
alacağını itiraf etmişti.

1 kişi tutuklandı...

Tabanca, mermi, uyuşturucu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (23.03.2022), saat
13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.Ş.Y.(E-45)’nin
üzerinde ve kullanımda bulunan araçta yapılan arama sonucu; 1 adet tabanca,
tabancaya ait şarjör ile içerisinde iki adet canlı mermi ve satışa hazır hale
getirilmiş paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında metamfetamin ile 20
gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,polisin
olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Gel de kahrolma şimdi!..
Gel de kurusun kafanı taştan taşa vurma!
Gel de utancından gidip yüzünü çamurlara
sürme!
İngiliz futbol holiganları kadar bile değerini
bilemedik!
Oysa KKTC Cumhurbaşkanlığına kayyum
atarken bile, Tayyıp Erdoğan'ın bir bildiği vardı!
"Reis"in bildiğini bilemedik, göremedik!
Öyle olunca da kıymetini hesaplayamadık!
Ta ki Tayyıp Erdoğan'ın havuz medyasından
GAP Gazeteciler Birliği onu "yılın en başarılı
devlet adamı" seçsin!
Ve böyle bir ödülle taçlandırsın!..
***
Tatar, yüzünü Tayyıp Erdoğan'ın Toroslar'dan
yansıyan çözümsüzlük çözümdür politikasına,
sırtını ise Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Trodoslar'dan
yansıyan çözüm politikasına çevirdiği ve Kıbrıslıtürklerin sözde çıkarlarıyla Türkiye'nin
Doğu Akdeniz'deki sözde haklarının korunmasında gösterdiği gayret nedeniyle "yılın en
başarılı devlet adamı" ödülüne lâyık görülmüş
Tayyıp 'ın gazetecileri tarafından!
Bir seçtirene bakın, bir seçene, bir de seçilene...
Dünyada yılın devlet adamı kıtlığı yaşandığını
anlarsınız!
***
Biz bir cahillik ettik!
Kıymetini bilemedik!
Ama GAP uzmanları öyle mi ya?
Bir bakışta gördüler KKTC'nin parlayan yıldızını!
Zifiri karanlıklarda boğulan, binbir yokluk
içinde çırpınan ve geleceğe dair en küçük bir
umut vermeyen KKTC'nin Tatar'ı gibi bir devlet
adamını dünyada mumla arasalar bulamayacaklarını anladılar!
Ve bir an bile düşünmeden onu "yılın en başarılı devlet adamı" ödülüne lâyık gördüler.
***
Come on Ers!
KKTC seninle gurur duyuyor!
Cumhurbaşkanı olduğuna, daha doğrusu seçtirildiğine bile inanamamıştın.
O gece bir gazeteci dostunu arayıp, "Be G...!
Düşünebilin be? Cumhurbaşkanı oldum be!
Cumhurbaşkanıyım ben şimdi" diye hayretini
gizleyemediğin dahi söyleniyor!
***
Şimdi Silihtar'a girdikten sonra aldığın en
muhteşem ödülü sundular sana.
Sanırım böylesine olağanüstü ödülü kucaklayacağın da hiç aklına gelmezdi, tıpkı cumhurbaşkanı seçileceğin aklına gelmediği gibi!
Tayyıp'ın gazetecileri seni yılın en başarılı
devlet adamı seçmekte haklı.
Başarıların saymakla bitecek gibi değil!
KKTC zifiri karanlık!
Peşpeşe gelen zamların yarattığı korkunç
pahalılıktan halkın anası ağlıyor!
Rum tarafına ayrı devletten başka hiçbir şey
konuşmam diyorsun!
TL eridikçe halk döviz canavarına teslim olmuş durumda!
Yontulmamış zam kazıklarının arkası kesilmiyor!
Hastalarına verecek ilâcın da yok!
Bütün bunlardan daha elim ve daha vahim
olmak üzere...
Devlet erkânı şehitlerin başucunda kahvaltı
yapabiliyor!
***
Böylesine başarılarla taçlanmış kişi yılın
devlet adamı seçilmez mi?!
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Onuncu köy
İNSANCA YAŞAM
SANDIKTAN ÇIKMAZ

ŞEYTAN BUNUN
NERESİNDE?

Hüseyin Bahca
Boşuna buralarda yazıp çizmeyin.
Söylediğiniz her şey siyasi mastürbasyon
olur. Bu düzen atalarınızın mirasıdır. Siz
değil misiniz, her seçim milli şuur
saçmalığıyla sandığa koşturan, UBP'ye
oy veren? Alkolmüş, yeni fiyatıyla da
alınır. Mangalmış, yeni fiyatıyla da yakılır.
Benzinmiş, araba garajda da bekler.
Elektrikmiş, karanlık geceler sahte
kahramanlıklarla da dolar. Siz, "uyusun
da büyüsün ninni / tıpış tıpış yürüsün
ninni" nidalarıyla büyütülen bir nesilsiniz.
İşte bu yüzden uykunuz balıkların
uykusundan daha derindir, hafızanız
balıkların hafızasından daha unutkan. Buralarda insanca yaşamak istersanız sokağa
dökülün. Bizim yıllardır yaptığımız gibi.
Ağlamadan, zırlamadan. Onurunuzla.

EŞİT EGEMEN
SÖMÜRGE!
Mustafa Billur
Bakanlıktaki yumuşacık ve solar ısıtmalı
ganebbacığı TC müdahalesi ile Taysın'a
kaptıran Oğuzhan Hasipoğlu'ndan
"Başbakan" Faiz Sucuoğlu'na ince ayar:
Ben Başbakan olsam, emek vermiş ve
seçilmiş kişiler varken, dışarıdan teknokrat
bakan atamazdım!
*
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:
İtiraf ediyorum: Eczanelerimize ve bu
ülkeye giren, çıkan ilacı bilmiyoruz.
Ülkeye giren çıkan insanların bile kontrolü TC'de iken, ilaçların bilgisinin sizde
mi olmasını bekliyorsunuz?
Acaba bize giren çıkan daha ne kadar
şeyden haberimiz yok???
KKTC Forever!
Eşit egemen sömürge!
Müstahaktır!
Beter olalım!

KONTRGERİLLANIN
ÖLDÜRDÜĞÜ SAVCI
Doğan Özgüden
Kontrgerilla'yı araştıran Savcı Doğan
Öz 44 yıl önce Ülkücülere katlettirilmişti.
Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, devletin
içindeki kontrgerilla yapılanmasını
araştırırken, 24 Mart 1978'de Ankara'da
kontrgerilla tarafından taşeron olarak
kullanılan ülkücü İbrahim Çiftçi'ye
öldürtülmüştü.
Bir devrimci gencin, Naci Üner adlı
ülkücü tarafından öldürüldüğünü saptaması
üzerine Öz ülkücü komandoların karargâh
olarak kullandığı Site Yurdu’nu aratmış,
Naci Üner’i yakalatıp olayda kullanılan
silaha el koymuş, 60 Ülkücüyü de gözaltına
almıştı.
Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili,
Meclis’te Doğan Öz’ü hedef gösteren bir
konuşma yapmış, bu konuşmadan 20 gün
sonra da Öz vurulmuştu.
Ölümünden önce Kontrgerilla'yla ilgili
bir dava açma hazırlığına girişen Öz, bu
soruşturmanın bir ön çalışması olarak
kısa bir rapor da yazmıştı. Raporda kontrgerilla hakkında şöyle diyordu:
"Şiddet olayları, anarşik eylemler olarak
nitelendirilebilecek kadar basit değildir.
Amaç, demokrasi umudunu yok etmek;
onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe
koymaktır. Böylece ABD ve çokuluslu
ortaklıklar, Ortadoğu sorununu büyük
ölçüde çözmek amacını gütmektedirler.
Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi
vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş
ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle
dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları
iktidar yapmayı öngörmüşlerdir."

Yazıklar olsun sana
Andreas Nikolaou
Hadi bunu bir kez ve sonsuza kadar
bitirelim ..
Kıbrıs'ta 70.000 - 100.000 bin civarında
RUS vatandaşı, çalışan ve ailesi olan insanlar var...
Dostumuz ve Arkadaşımız olan
insanlar...
AİLEMİZ ve akrabalarımız olan insanlar...
Tüm hayatlarını ülkemize adamış insanlar..
Bizim gibi kiliseye gidenler...
Ülkemize parasıyla KİLİSE YAPANLAR...
Parasıyla YUNAN KÜLTÜR mirasını
ve YUNAN anıtlarımızı güneşin ve
yağmurun altında kalmaktan koruyan in-

sanlar.
Ülkemizdeki okulları ve yolları YAPAN
insanlar..
Kız kardeşimizle veya erkek
kardeşimizle evlenen ve tam tersi olan
insanlar...
Günlük çalıştığımız, yediğimiz ve
eğlendiğimiz insanlar...
Neredeyse 50 yıldır bu yerde kimseyi
rahatsız etmeyen insanlar...
Bunun yerine ekonomiye, toplumumuza
ve refahımıza katkıda bulunan...
Bazılarına söyleyeceğim tek şey....
YAZIKLAR OLSUN SANA !!!!
Rusların bu yerde size verdiği her şeyin
tadını çıkarın...
Rus parasıyla yaşayan küçük adamlar...
Ukraynalılara karşı değilim, netim!!
Kyriakos Spyros'tan ödünç aldım.

GÖÇ YASASI’NDAN SÖZDE ‘BELEDİYE REFORMU’NA
Murat Kanatlı
Göç Yasası diyor ki:
"Bu Yasa kuralları, Devletin ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının, yürütmekle
yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin
gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde, bu
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra
çalışmaya başlayan, genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden
aylık (maaş-ücret) alanlara uygulanır. "
*
Belediye'nin Birleştirilmesine yönelik özel
yasa diyor ki:
"İntibak Komisyonu Belediye Personel
Yasası’ndaki İntibak Komisyonu olup,
Belediye Personel Yasası’nın İntibak Komisyonu Kuruluş ve İşleyişi yan başlığını taşıyan

Geçici 2’nci madde kuralları çerçevesinde
intibakları yapar."
*
Gri alan bu, belediye personelinin
çalışmışlığı geçerli mi? İntibaklar geçmiş
tarihli olmaz, yapıldığı tarihten başlar, yani
belediye personeline 2022 yılından başlayan
yeni kadrolanma tarihi verilecek, emeklilik
ve benzeri haklarını elbet koruyacaklar ama
maaş ve haklar konusunda 47/2010'a
eminsiniz dahil olmayacaklar?
Yasa taslağında bir sürü süslü söz var
ama esas olan İntibak Komisyonu, bunun
sonucuna dair kesin bir şey söylenebilir?
Yanlış da yorumluyor olabilirim, ama sanki
maaş ve özlük hakları konusunda göç
yasasına tabi olacaklar gibi durur…

SUÇLU KIB-TEK ÇALIŞANLARI DEĞİL

Cemal Çetin
Yaz kış soğuk sıcak gece gündüz demeden, her koşulda, buz gibi havada burnunuzu
bile dışarı çıkarmaya korktuğunuz gecelerde, yazları öğlen sıcağının taşı bile yaktığı
havalarda, işlerinin başında olan emekçilerimize…
Sabırla anlatılanları dinleyip, sizin 1 kere bile duymaktan sinirlerinizin alt üst olacağı
hakaretlere, bağırmalara dayanmak zorunda olan emekçilerimize…
Emeklerini haram etmek, ağza bile alınmayacak sözler sarfetmek...
Elektriklerin dönüşümlü kesilmesinin sebebinin emekçiler olmadığını anladığınız
zaman!
Aynı anda umarım bu sözler da boğazınızda düğümlenir ve gelir sizi bulur...
Tek bir konuda bile bilgisi olmayan, doğrusu anlatılınca at gözlüğünü 1 saniyeliğine
olsun çıkarmayıp kendi bildiğini doğru sayan, her şeyi bildiğini sanıp, her şey için da bir
fikri olanlardan dolayı bu haldedir memleket... Canınız yanıyor, bizim da yanıyor!
Bunun sorumlusu emekçiler değil…
Öfkenizi çıkaracağınız kişiler bizler değiliz!

Cenk Özdağ
Alkole konulan fahiş fon bahane, yaşam
tarzına müdahale şahane.
Aşık Cenk, naçizane hissiyatını anlattı.
Dileyen okusun
Biz bilmeyiz yalandan namaz
Sahte Hacılarla işimiz olmaz
İçeceğimiz iki yudum Chivas
Şeytan bunun neresinde
Kıbrıslıdır bunun adı
Ne ayet dinler, ne kadı
Gün gele verir geri o kazığı
Şeytan bunun neresinde
Abdest sorsan almayı bilmez
Namaz desen kılmayı bilmez
Sahte Müslüman işimize etmez
Şeytan bunun neresinde?
Üzümden yapılır zivaniya
Şarap ise elti olur ona
Sana mı kaldı karışmak buna
Şeytan bunun neresinde?
İçinde mi, dışında mı
Mantarda mı kapakta mı
Hacı keyfimizin kahyası mı
Şeytan bunun neresinde?
Bahanedir içki sohbetler coşkulu
Bunu tadan görmez doktoru
Be hey allahın şaşkın kulu
Şeytan bunun neresinde
Cenk gibi içten pazarlıksızdır
Dertleri alır yobaza yası kalır
Torpil bilmez gombinası yoktur
Şeytan bunun neresinde
NOT: Orijinal eser Aşık Dertli'nin şiiridir,
kısmen uyarlama, kısmen yeni şeyler ekledim.

K-PET ÖZELLEŞMEDEN
ÖNCE…

Özgün Kutalmış
Yılın siyaset adamı seçilen, daha önce
de cumhurbaşkanı seçtirilen Sayın Tatar'a
arzuhalimdir.
Başında olduğun KKTC'nin egemenliğini
dünya ve Rumlara tanıtmadan önce,
KKTC halkını haraca bağlayan 3 aileye
ait petrol şirketlerine tanıt. Kendi devletinde(!) faaliyet gösteren 3 aileye bile
egemenliğini gösteremeyen birini kim
takar? Üstelik bu şirketlerin ithal ettikleri
akaryakıt ürünlerini hangi ülke ve rafineriden aldıklarını biliyor musunuz? Yoksa
Akdeniz'de dolaşan korsan tankerlerden
mi alıyorlar? Bu akaryakıtların kalitesinden
emin miyiz? K Pet özelleşmeden önce
Ercan'a inen uçaklarla, KTHY uçaklarına
jet yakıtını sadece K Pet sağlıyordu. Al
Pet yöneticileri ısrarla Al Pet'in de Ercan'dan kalkacak uçaklara jet yakıtı ikmali
yapmasını istiyordu. O zaman Tarım ve
Enerji Bakanı olan İrsen Küçük "Uçak
otobüs değil ki arıza yapınca kenara çekilebilsin" diyerek reddediyordu. Sonunda
Al Pet'in jet yakıtını TC'deki Tüpraş
Rafinerisinden alması şartı ile Ercan'a
inen uçaklara jet yakıtı vermesine izin
verildi. Şimdi KKTC'ye yakıt sağlayan
iki özel şirkete nasıl güvenilebilir? Üstelik
bu şirketlerden birinin KKTC'ye ithal
ettiği petrolü Malta'da kurduğu şirket üzerinden ithal ettiği iddiaları var. Bu durumda o şirket ithal ettiği petrolü daha
pahalı ettiğini göstererek, daha az gelir
vergisi ödüyormuş. Hadi Tatar; geçen
akşam o iki şirket ve üç aile tarafından
Kıbrıs Türküne yapılan rezaletin tekrar
etmemesi için egemenliğin mi,
hükümranlığın mı ne haspa ise, önce o
şirketlere göster de, biz de egemen
olduğumuza birazcık inanalım. Bu arada
egemenliğini birazcık da gaz dağıtım
şirketlerine de göster. Çünkü birçok
bakkalda gaz bulunmuyor. Gaz bulunduranlar da ya peşin para istiyorlar, ya
da 200 liralık tüp için 220 lira talep ediyorlar. Haydi Ers.
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GÜNLÜK
ANKARA’NIN MAĞUSA VE ERCAN
LİMANI POLİTİKASINA CTP’NİN CEVABI

Cumartesi günü iki toplumlu eylem...

BARIŞ VE ÇÖZÜM İÇİN
TÜM YOLLAR AÇILSIN!

n BAZI KIBRISLI TÜRK VE
KIBRISLI RUM SENDİKA VE
STÖ’LER, İKİ TOPLUMLU
“BARIŞ VE ÇÖZÜM İÇİN
TÜM YOLLAR AÇILSIN”
EYLEMİNE DESTEK
ÇAĞRISINDA BULUNDU
n MAĞUSA KAPISI’NIN
BULUNDUĞU ARA
BÖLGEDEKİ
BARİKATLARIN HER İKİ
TARAFINDAN “BARIŞ VE
ÇÖZÜM” ÇAĞRISI
YAPILACAK, BALONLAR
BIRAKILACAK

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rum sendika, siyasi parti ve sivil
toplum örgütleri (STÖ), cumartesi
günü yapılacak iki toplumlu “Barış
ve Çözüm için Tüm Yollar Açılsın”
eylemine katılım çağrısında bulundu.
Bu Memleket Bizim Platformu,
İki Toplumlu Barış İnisiyatifiBirleşik Kıbrıs Platformu başta
bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki toplumlu
eylem konusunda, bugün,
Lefkoşa’da ara bölgede bulunan
Dayanışma Evi'nde basın toplantısı
düzenlendi.
Basın toplantısında, Eylem
Komitesi adına Şener Elcil ve
Elias Demetriou, Türkçe ve Rumca
dillerinde yaptıkları açıklamalarda,
cumartesi günü Lefkoşa’da düzenlenecek iki toplumlu “Barış ve
Çözüm için Tüm Yollar Açılsın”
eylemine destek verme çağrısında
bulundu.
Kuzey’de, Kuğulu Park’ta saat
11.30’da, Güney’de ise, Mağusa
Kapısı Festival Parkı’nda
toplanacak olan eylemciler, saat
12.15 sularında, Çağlayan’da bulunan Mağusa Kapısı’nın da yer
aldığı ara bölgedeki barikatların
her iki tarafında karşılıklı olarak
bir araya gelecekler.
Ardından burada, Eylem
Komitesi temsilcileri tarafından,
“yeni geçiş kapılarının açılması
ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin
yeniden başlaması” taleplerini
içeren ortak bildiri okunacak.
Eylemciler, ara bölgenin her iki
tarafından balonlar bırakacak.
Ortak bildiri, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antonio Guterres’e
iletilmek üzere, Kıbrıs'taki
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
(UNFICYP) temsilcisine sunulacak.
İki toplumlu eyleme, Bu Mem-

leket Bizim Platformu, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs
platformu ve bazı Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum siyasi parti ve
sivil toplum örgütlerinden oluşan
toplam 109 kuruluş destek veriyor.
Eylem Komitesi adına Türkçe
açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
Genel Sekreteri Şener Elcil, Bu
Memleket Bizim Platformu, İki
Toplumlu Barış İnisiyatifi ile
Güney’den AKEL, PEO gibi bazı
siyasi örgütlerin ortak bir hareket
atlında, Birleşmiş Milletler (BM)
parametreleri çerçevesinde, Kıbrıs
sorununun çözümü için “her zaman yollarda olduğunu ve olmaya
devam edeceğini” söyledi.
Elcil, “Temel amacımız; iki
toplumu bölen dikenli tellerin,
duvarların, yabancı askerlerin
olmadığı, bağımsız, birleşik federal
Kıbrıs’ı yaratmaktır. Bu çerçevede
mücadele etmeye devam ediyoruz”
dedi.
“Adanın iki tarafında da,
ekonomik, siyasi koşullar kötü
olsa da bu kötü koşullar bizi mücadelemizden kesinlikle geri tutamaz” diyen Elcil, bu gerçekler
çerçevesinde, iki toplumun daha
çok kaynaşması, iş birliğinin
artırılması için çabayı ortaya
koyduklarını söyledi.
“Bu çabalar kapsamında,
2003’ten beri iki taraf arasında
geçişlere imkân tanıyan geçiş
noktalarına yeni geçiş kapılarının
eklemesinin, her iki toplumun

ekonomik, siyasi, kültürel iş
birliğinin artması ve kalıcı barışa
bir tuğla daha koyma anlamı
taşıdığını vurgulamak isteriz”
diyen Elcil, uzun bir süreden beri
yeni kapıların açılması çağrısında
bulunduklarına işaret etti.
Elcil, bu kapsamda, cumartesi
günü, her iki taraf arasında yeni
kapıların açılması talebiyle ortak,
paralel bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, etkinlikte Güven
Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunacaklarını
da söyledi.
Elcil, şunları kaydetti:
“Güven Yaratıcı Önlemlerin
barışa ciddi katkısı vardır. Bu
çerçevede masada var olan önerilerin ileriye taşınması, yani Maraş
ve diğer konularla ilgili var olan
Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata
geçirilmesi bizler için çok önemlidir. Temel hedefimiz çözümdür
ama çözüme giden yolda Güven
Yaratıcı Önlemlerin de çözüme
çok ciddi katkıları olduğuna
inanmaktayız. Bu amaçla, 26 Mart
Cumartesi günü, Çağlayan bölgesindeki Mağusa Kapısı’nın
açılması, Güven Artırıcı Önlemlerin hayata geçmesi ve var olan
diğer kapıların da açılması için
bir sembolik eylem organize ediyoruz…
Barışa giden, çözüme giden
yolların açılmasını hep birlikte
vurgulayacağız. Adanın iki
tarafındaki tüm kesimleri, örgütleri
ve tüm halkı bu eyleme destek
vermeye davet ediyoruz.”

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında
Mağusa ve Ercan limanlarının açılmasını öneriyor… Limanlar
uluslararası denetime açılacak ve döviz gelecek! Ankara ise buna
karşı… TC Dışişleri gündemimizde Güven Yaratıcı Önlemler yok
dedi!.. UBP-DP-YDP hükümet programında Mağusa ve Ercan limanlarının açılmasına karşı çıkıldığı için, CTP lideri Erhürman,
“Devlet politikası diyerek bütün kapıları kapama lüksünüz yoktur”
dedi… “İki devletli çözüm diyorsunuz. Hala iddia ediyorsunuz ki,
Rum liderle masaya oturacaksınız bir çözüm bulacaksınız, bu
çözüm iki devletten oluşacak ve BM ile AB de ‘tamamdır’ diyecek.
Bunu iddia ediyorsunuz ve hükümet programına koyuyorsunuz”
diyen Erhürman, Anastasiadis’in limanlar önerisi ve UBP’nin tutumuna değinerek, Ercan Havaalanının uluslararası uçuşlara, Mağusa
Limanı’nın ise uluslararası ticarete açılmasının ekonomi açısından
önemli olduğunu söyledi. Hükümet programda bu önerinin reddedilmesinin “devlet politikası” olarak adlandırıldığını söyleyen
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” şeklinde konuştu… TC Dışişleri ise diyor ki:
Rumların “sözde” güven yaratıcı önlem önerileri, Kıbrıs meselesini
özünden uzaklaştırmaya ve göz boyamaya yöneliktir… Dolayısıyla
gündemimizde, ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ konusu yoktur’’…
UBP’ye ve Tatar’a Ercan ve Mağusa limanlarının açılmasına
karşı çıktığı için hesap soran Tufan Erhürman’ın Ankara’ya söyleyecek iki cümlesi var mı?
HAYDİ AMERİKA
ABD’de yapılan bir ankete
göre, halkın %56’sı, Başkan
Biden’ın Rusya’ya karşı
yeterince sert olmadığını
düşünüyormuş. Çözüm
Putin’i Guantanamo’ya
atmaktır. Haydi Amerika!
*
AKILSIZLIK
Restorancılar Birliği alkollü
içeceklere konan
astronomik verginin geri
çekilmesini talep etti.
Restorancılar anlamadı.
Burası Müslüman bir
ülkedir. Rakı yerine ayran
içilecek. Türkiye’de ne
varsa burada da olacak, ne
yoksa burada da
olmayacak. Türkiye’de ne
var? Akılsızlık var.
Türkiye’de ne yok? Akıl yok.
*
KEL ALAKA
Sunat Atun, “Yerli
üretimimiz olan süt, ithal
edilen biradan daha
ucuzdu” dedi. Tam kel
alakasın Hacı<!
*
ALTINI ÇİZMEK
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop Kıbrıs davasının
milli davaları olduğunun
altını çizdi. Siz altını çizin,
biz da sizin üstünüzü
çizelim…
*
KIRBAÇ
HP vekili Gülşah
Manavoğlu, Lefkoşa
Belediye Başkan adaylığı
için kendisine yapılan teklifi
değerlendiriyormuş.
Lefkoşa’nın ihtiyacı olan
şey kırbaçtır… Kırbacını al
da gel Gülşah hanım!

“Tırnak”...
"Başkanların emekli oluncaya
kadar danışmanlık meselesi çok
ilgi çekici: Bu başkanlar
önümüzdeki seçimde aday
olsalardı kazanacakları garanti
miydi ki emeklilik hakkı
kazanıncaya kadar danışmanlıkları
garanti altına alınacak? Neden
böyle bir kadro oluşturuluyor?
Büyük ihtimalle müşavir maaşları
ile yaşamlarını sürdürmeleri
garanti altına alınacak. Öyle değil
mi? Bu başkanlar bu ülkede yerel
yönetimler hususundaki uzman
kişiler miydiler? Daha uzman
olanlar var mı? Her biri kaç
dönemdir başkanlık yapıyor? Bir
dönem yapan ile 3 dönemdir yapan
aynı kefeye konulabilir mi?
Ekonomik boyutunu da bahane
ederek kapatılmakta ya da
birleştirilmekte olan bu
belediyelere müşavir nitelikli
personeller katarak bütçeyi
gereksiz bir kalem ile şişirmek ne
kadar mantıklı?"
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis)
"KKTC’deki sağlık sisteminin
yetersizliğini tekrar etmeme gerek
yok. Bu bilinen bir gerçek… Bunu
bilerek, planlı programlı bir
süreci takip etmek gerekiyor. Bu
öğretim yılını ite kaka
tamamlayacağız gibi görünüyor."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

YAYIN YÜKSEK
KURULU

Tatar, yasaya göre ‘‘Özerk
ve Tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği’’ olan Yayın
Yüksek Kurulu’nun
Başkanı Feyzi Hansel’i
çağırdı… ‘Özerk ve
Tarafsız’ YYK’dan,
kendisi aleyhinde yapılan
yayınlar için yasal işlem
başlatılmasını talep etti. Kendisi
avukat olan Hansel de, gereken yasal
işlemlerin başlatılacağını belirtti!.. Tatar kendini iyiden
padişah, hukuku da ağzından çıkan söz zannediyor…
Talimat veriyor yasalara aykırı… Daha önce bu
hukuksuzluklar perde arkasından yapılırdı. Perde yıkıldı
eylendi viran! Kuklalar kendini padişah zanneder oldu…
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25 Mart 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Çoğunluk akıl sır erdiremiyor İşgal Rejimi’nin mali politikasına, KIB-TEK’i
imha etme siyasetine, üretimi baltalamasına, hastanede panadol bile olmamasına…
Çoğunluk anlamak istemiyor çünkü
KKTC’nin neden kurulduğunu…
1994’te Girne’de bir bakkala girip 4
kişiyi darp eden bir sömürgeci yerleşiğin
hırsızlık olayından sonra “KİMLİKLE
GİRİŞE HAYIR” eylemi yapılmıştı.
Denktaş bunun üzerine:
-“Gelen de Türk giden de,
beğenmeyen çeksin gitsin”
dedi…
Darp edilenlerden en hafif
yaralı olanın kafasına 18
dikiş atılmıştı…
En ağır durumda olanın kafatası çökmüştü, 160+ dikiş
ve iki açık beyin ameliyatı
geçirdi…
Denktaş ise bu ortamda çıkıp:
-“Gelen de Türk giden de, beğenmeyen
çeksin gitsin” dedi…
İradenin ve iktidarın olduğu bir yerde
herşeyin çaresi var. Ancak Sömürge Rejimi
planlı bir şekilde dayatıyor çaresizliği…
Anlamıyorsunuz değil mi hâlâ neden
herşeye zam yapıldığını, neden vergilerin
artırıldıkça artırıldığını, neden küçücük
bir coğrafyaya 21’inci yüzyılda elektrik
bile verilemediğini…
‘‘Gelen Türk, giden Türk’’ olayından
sonra darp edilen gençlerden biri iyi bir
eğitim aldıktan sonra iki kıta, bir deniz,
bir okyanus öteye göç etti…
‘KKTC’ bir KANSIZ SOYKIRIM rejimidir. Göç edin diye bağırıyor size!

YIRTIN ŞU DELİ GÖMLEĞİNİ!

Dolar milyarderleri, kumarhaneler, sanal
bet, off shore bankalar diyarında, bu zenginliğin yanında ‘kuruş’ sayılan maliyenin
açıklarını kapatmak için süte zam yapılıyor.
TL kullanımı, enflasyon ve devalüasyon
üzerinden sömürge vergisi alınıyor. Ödeyemiyorsan göç et, yerine getiririz diyor
yerleşimci sömürgecilik size…
Bu sebepten KANSIZ SOYKIRIM REJİMİ diyorum bu sömürge düzenine.
Kansız Soykırım’da yitirdiklerimizden,
kendi yurdunda yaşam şansı elinden alınınca göç edenlerden Mustafa Billur’u
bilirsiniz. Aklı ve kalbi Kıbrıs’tadır…
Nerde görsem tanırım diaspora insanını,
bölünmüştür, iki yarım bir bütün etmez
hiçbir zaman. Biz burada diasporadayız,
onlar orada…
Dostum Mustafa, Kıbrıs’a son gelişinde
‘seçim kampanyası’ yürüten siyasiler gibi
pergelledi memleketi.
Berlin’e dönmeden son gece buluştuğumuzda sordum ona,
-Dışarıdan geldin, dolaştın memleketi,
herkesle konuştun, ne görüyorsun, vaziyetimiz nedir?
Mustafa bir cümle kurdu:
-‘Deli zannediyorlar beni’, dedi.
Mustafa’nın söyledikleri, bizim gazetede
her gün yazdıklarımız işte…
Sömürgecilik aşağılar, onuru paspasa çevirir, hiçleştirir, kişiliği yaralayarak biat
ettirir; kişiliksizleştirerek yönetir. Sağlıklı
düşünmeyi ve sorgulamayı ortadan kaldırır.
Çünkü ruh ve akıl sağlığı parçalanmış bir
toplum direnemez. Ahali boşuna Kıbrıs’ın
kuzeyine TIMARHANE demiyor!
Sömürge insanı kendisini delirtenlere
değil, kendisine gerçeği söyleyenlere düş-

mandır.
Sömürgecilik bir ıstırap hâli yaratır.
Sömürgeci ‘stratejik çıkarlarım’ var der,
‘jeopolitik önem’ der, mali esaret yaratarak
‘bağımlı olmaya bağımlı’ yapar, kültürü
imha eder nefes almanıza izin vermez;
kendi doğallığında kültürünü yaşayamayan
ve geliştiremeyen her toplum ıstırap çeker.
Sömürgecilik bu ıstırap toplumunun yaratım sürecidir.
Bir sömürgecinin elinden diğerinin eline
geçen Kıbrıslılar da ıstırap yaşar. ‘‘God
save the Queen’’ de bir ıstıraptı, ‘‘Varlığım
Türk varlığına armağan olsun’’ diye yaşamak da bir ıstıraptır.
‘Kıbrıs sorunu’ Türkiye için konjonktürel
bir diplomasi pürüzüdür. Bizim için ruh
ve akıl sağlığı sorunudur.
François Mitterand ‘‘L'Algérie, c'est la
France’’, yani ‘‘Cezayir Fransızdır’’ diyordu. Türkiye ise bize Bülent Ecevit’ten
beridir ‘‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak’’
diyor. ‘‘Kıbrıs Türk’tür’’ davası için Kıbrıslı
Türkleri hiçleştirdi, göç ettirdi, toprağından
kopardı Türkiye!
2017’de Fransız başkanlık seçimleri sırasında liberal Macron ve faşist Le Pen’in
kafa kafaya gittikleri günlerde, Brezilya
sınırında bir Fransız sömürgesi olan Guyana’da ayaklanma patlak verdi… Liberal
ve faşist Fransa’ya karşı alternatif gösterilen
‘sosyalist’ Melenchon mitinginde şöyle
diyordu: “La Guyane, c'est la France”,
yani Guyana Fransızdır!
Halkları sömürgeleştirerek, onlara ait olmadıkları kimlikler giydirerek, deligömleğine sokar sömürgecilik.
Sömürgeleşmiş insan ise gerçeği haykıran
yerlileri gördüğünde ‘deli’ zanneder…

Uzunboylu dergilerin YÖK’ün kabul ettiği
saygın dergiler olduğunu savunmuştu
Özgür gazete - Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS), “para karşılığı akademik
yazıları dergilerde yayınlamak için şirket
kurduğunu” iddia ettiği, YÖDAK üyesi
Hüseyin Uzunboylu hakkında, Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.
Dr. Erol Özvar’a gönderdiği mektubu ve
belgeleri yayınladı
Uzunboylu dergilerin YÖK’ün kabul ettiği
saygın dergiler olduğunu savunmuştu
KTÖS, uzun zamandır hakkında iddialar
ortaya koyduğu Uzunboylu’nun bir medya
organına verdiği röportajında dergilerin YÖk
tarafından kabul edilen saygın dergiler
olduğunu söylemesi üzerine harekete geçti.
KTÖS Genel Sekreter Şener Elcil
imzasıyla, Uzunboylu’ya ait şikayet mektubunu ve belgeleri YÖK’e gönderdi.
İşte o mektup ve belgeler;
Sn. Prof. Dr. Erol Özvar
YÖK Başkanı;
Akademik niteliğin artırılmasına önem
veren sendikamız, kuzey Kıbrıs’ta faaliyet
yürüten 23 üniversitemizi de yakından takip
etmektedir. Son dönemlerde para karşılığı
bilimsel yayın yapan şaibeli/yağmacı
dergilerde yayın yaptıran bir şirketin 13
Mayıs 2013 yılında Sn. Hüseyin Uzunboylu
tarafından “Science Park Research Organization and Consultation LTD” ismi ile
kurulduğunu öğrendik.
“Hisseleri 5 yaşındaki oğluna
devretti”
Yaptığımız resmi başvuru ile elde ettiğimiz
resmi belgelerde; bu şirketin 198 hissesinin
aynı zamanda şirket direktörü olan Sn.
Uzunboylu’ya, 2 hissesinin de Mukaddes
Demirok isimli kişiye ait olduğunu ortaya
çıkardık.

Sn. Uzunboylu 23 Ekim 2019 tarihinde
KKTC Yüksek Öğrenim Denetleme ve
Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine
atanmıştır. Bu atamadan bir müddet sonra
Sn. Uzunboylu, 20 Kasım 2019 tarihinde
şirketin ismini “Birleşik Dünya Yenilik ve
Araştırma Merkezi LTD” olarak değiştirmiş,
28 Temmuz 2020 tarihinde kardeşi Mehmet
Uzunboylu’yu direktörlüğe getirmiş ve
yasalara aykırı bir şekilde beş yaşındaki
oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait şirket
hisselerini devretmiştir.
“Makale başına 4.000 Dolar, sadece 2
dergide 427 yayın”
Sn. Uzunboylu’ya ait yukarıda isimleri
geçen şirketler Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde kurulmuş olup, KKTC
vatandaşlarına hizmet vermesi yasalara göre
ek vergi gerektirir ve ilgili şirketlerin vergi
yükümlülükleri konusunda gelen şikayetler
KKTC Vergi Dairesi’ne resmi olarak

bildirilmiştir.
Aldığımız şikayetlerde bilimsel yayın
yapmak isteyen akademisyenlerden makale
başına 4.000 Dolar veya 4.500 Euro talep
edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Sn. Hüseyin Uzunboylu’ya ait şirketlerin
sadece iki dergide 427 makale
yayınladıklarını tespit edip, kamuoyu ile
paylaşmış bulunmaktayız. Basında çıkan
haberler üzerine güçler ayrılığına aykırı bir
şekilde YÖDAK üyeliğine devam eden Sn.
Hüseyin Uzunboylu şirketleri vasıtası ile
para karşılığı yayın yaptığı dergilerin
YÖK’ün 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna
rağmen, YÖK tarafından tanındığı ile ilgili
kamuoyuna açık beyanda bulunmuştur.
Oysaki, ilgili kişinin bahsettiği dergilerin
bağlı olduğu şirketlerin isimleri Beals List’te
(https://beallslist.weebly.com/) geçmektedir.
“YÖK’ü kendi maddi emellerine alet
etmeye çalıştı”
Aynı zamanda yayınevi sahibi olan söz
konusu kişi, yayınevine bağlı olan dergilerde
hem editörlük yapmış, hem de kendi
makalelerini yayınlatmıştır. Bu durum
yağmacı yayınevi veya dergilerin en önemli
özelliğidir.
Maddi çıkar sağlamak için şirket kurup,
para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde
yayın yapmak için akademisyenleri bir
müşteri gibi gören Sn. Hüseyin Uzunboylu’nun, YÖK’ü kendi maddi emellerine alet
etmeye çalışmasını kabul etmek mümkün
değildir.
Konu ile ilgili belgeleri ekte sizinle
paylaşır, gerekli soruşturmaya katkı koymak
için hazır olduğumuzu vurgular, akademik
niteliğin korunması adına sizlerin desteğini
talep ederiz. Saygılarımızla...”

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

MALİYE BAKLANI
SUNAT ATUN’UN
KODLARI
Bizde siyaset osmanlının veraset
sistemine benzedi. Padişahlık babadan
oğula geçerdi. Bu siteme de veraset
sitemi denir. Meclis bu bakımdan eski
vekillerin çocuklarıyla dolmaya
başaldı.
Babası Ata Atun, milliyetçi bir gelenekten gelmektedir. Bu anlmada
Tatar’ın danışmanlarından biridir.
Sunat Atun, sadece babasının kariyerini
kullanmadı. AKP ve özellikle damat
Albayarak’a yakınlığı ile de bilinir.
Bu anlamda Maliye Bakanıolmasında
damadın rolü olduğu iddia edilebilir.
Sunat Atun’un islami geleneklere
uygun bir yaşam sürdürmesine kimse
karışamaz. İnancı doğrultusunda yaşam
hakkıdır. Laik düzen kimsenin inancına
ve yaşam şekline karışmaz. Ta ki
demokrasiyi ve diğer insanların yaşam
şekline müdahale edene kadar.
Türkiye’deki islamcı AKP iktidarında
Laik düzenden çıkılmanın yolları
döşenmektedir. Eğitimden tutun da
yaşam şekline, kadar bir düzenlem
yapılmakatdır.
İslam dinine göre haram olan alkollü
içki 4. Murat kanunlarına göre şimdilik
yasaklanmasa da içki içilmemesi için
her yolu deniiyorlar. Her zaman “lüks
tüketim” adı altında alkollü içkiye
okkalı zam yapılmakatdır. Alkol
bağımlısı olan dar gelirli kişiler de
sahte içki üreticilerinin tuzağına
düşmekte ve ölmektedirler. Bunun
yanında içkiye erişmeyi zorlaştırmak
için tekel bayilerinin çalışma saatlerini
düzenlediler. AVM’lerde içki satışlarını
yasakladılar.
Bu şekilde insanların yaşam şşekline
açıkça müdahale edilmektedri. Hiçbir
bilimsel dayanağı olmayan gece müzik
yapma da pandemic yasakları
kapsamına alındı. Bu gübi mekanlarda
içki tüketildiğini bildikleri için birçok
tedbir kalkarken müzik yapma yasağı
devam etmektedir.
Türkiye’deki
islamcı
AKP
politikalarının buradaki savunucusu
ve uygulayıcısı rolünüü şimdi Maliye
Bakanı Sunat atun Üstlenmektedri.
Onun arkası sıvazlanarak “sözde lük
tüketim olarak nitelendirilen içki ve
sigaraya okkalı zam gelmeye başladı.
Bu zamları yaparlen gerçek niyetlerini
ortaya koymamak için adına “fiyat
istikrar fonu” nu öne sürmektedirler.
Atun’un arkasında AKP ve
Türkiye’deki mufazakar ve islamcı
kesim durduğu sürece bu tür yasaklar
ve yaşam şekline müdahale devam
edecek. Kısa zamanda görülecek ki
Sunat Atun’ın gücü başbakan
Sucuoğlu’nun üstüne çıkacak.
Akp iktidarda kaldığı sürece Sunat
Atun’un yıldızını parlatmaya devam
edecekler. Dindar bir nesil yetiştirmek
için AKP tarafından kodlanan Sunat
Atun
bu
görevi
severek
uygulamakatdır.
Lüks tüketim denince sadece alkol
ve sigara aklına gelen Sunat Bey’in
acaba Türkiye’de ÖTV si sıfır olan
elmas ve değerli taşlar için bir
düşüncesi var mı?
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Mine Atlı: Kimse bu fonların partizanlık ve
atamalar dışında kullanılacağına inanmıyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mine Atlı, alkole yapılan
fahiş zammın öncelikle bar, cafe, meyhane
gibi küçük esnafı vuracağını hatırlatarak,
fondaki paraların halk için bir amaç uğruna
kullanılmayacağını da herkesin bildiğini
söyledi
Atlı: Çökmüş ve meşruiyetini kaybetmiş
bir sistemin bedelini esnafa, çalışana, dar
gelirliye ödettiniz
Sosyal medya hesabından açıklama yapan

Atlı, alkol ürünlerine konulan fahiş fonların
en çok cafe, bar, lokanta, meyhane çalıştıran
küçük esnafı vuracağını, halihazırda elektrik
kesintileri ve petrol fiyatlarındaki artışla
boğuşan esnafın bu orantısız artışla kepenk
kapatma noktasına itildiğini belirterek,
yıllardır hükümet koltuklarında oturanların
sakın ola “geçmişte yapılan hataların bedelini
ödüyoruz”
bahanesine
sarılmamalarını, bu ülkedeki insanların
birikimlerinin nasıl har vurup haman

savrulduğunu herkesin gördüğünü
vurguladı.
Atlı, “Kimse bu yeni fonların partizanlık
ve yeni atamalar dışında bir amaç uğruna
kullanılacağına inanmıyor.
Kimse bu yeni fonların geçici olacağına
inanmıyor.
Artık çökmüş ve halkın gözünde
meşruiyetini kaybetmiş bir sistemin bedelini
esnafa, çalışana, dar gelirliye ödettiğiniz
için kendinizle gurur duyun” dedi.

Vergi-Sen vurguladı:

Vergiler gerektiği gibi toplanırsa
Maliye artıya geçer!

Özgür gazete - Gelir ve Vergi Dairesi
Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Genel
Sekreteri Ediz Uzun, dairenin çağ dışı yöntemlerle vergi toplayarak vergi kaçakçılığının
önünü açtığını belirtti ve vergi sisteminin
modern hale gelerek vergilerin tam anlamıyla
toplanmasıyla,
Maliye‘nin
artıya
geçebileceğini kaydetti
Uzun: Maliye’nin kasasındaki açığın
yapılan zamlarla kapatılacağını
düşünmek, ekonomik akılla izah
edilemez
Yazılı açıklama yapan Uzun, çiçeği burnunda hükümetin ilk günden itibaren yaptığı
icraatları haftalardır sabırla seyrettiklerini,
Maliye’nin artan giderlerinin karşılanması
için halkın alım gücüne göz diken bir idare
ile karşı karşıya olunduğunu tüm toplum
gibi kendilerinin de gerek mutfaklarında
gerekse çevrelerindeki emekçilerin
mutfağında yanan ateşi görerek şahit
olduklarını belirtti.
Uzun, “Vergi sisteminin içinde olan biz
Vergi Dairesi çalışanları, Maliye’nin
kasasındaki açığın enerji emtialarına ve
temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan
elde edilecek vergilerle kapatılacağını
düşünmenin, hiçbir ekonomik akılla izah
edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Gerek
pandemiden önce gerekse pandemi dönminde
ayakta durmakta zorlanan çarşı esnafının
son umudu olan kamu çalışanının da alım
gücü sıfırlandırılarak çarşıya kilit vurulacağı
aşikardır” dedi.
“Çağdaş vergi toplama yöntemlerini
hayata geçirmek varken
müdür/Müsteşar atamaları yapılıyor”
Vergi-Sen olarak ülkedeki vergi
kaçakçılığının önlenmesi durumunda, ülke

kaynaklarının Maliye’nin kasasındaki açığı
kapatıp, mali yapıyı artıya geçebileceğine
inandıklarını kaydeden Uzun, ancak ne
acıdır ki hükümet edenlerin vergi çalışanları
zümresini muhatap almayarak yıllarca çağ
dışı yöntemlerle vergi toplamaya çalıştıklarını
vurguladı.
Uzun şöyle devam etti;
“Şu bilinmelidir ki çağımızda eski yöntemlerle vergi toplamaya çalışmak, değil
vergi gelirlerini artırmayı vergi kaçırmayı
teşvik etmekte hatta siyasi suiistimallerin
önünü açmaktadır.
Hükümet edenlerin gailesi çağdaş vergi
toplama yöntemlerini hayata geçirmek olması
gerekirken, yapılan müdür Müsteşar
değişiklikleri maalesef tüm kurumlardaki
kurumsal hafızayı ve getirilmesi planlanan
yenilikleri baltalamayı bırakın, tamamen
sıfırlamıştır.

Üzülerek seyrediyoruz ki, maalesef
hükümetin tek derdi müdür ve Müsteşar
atamaları ile parti içi dengelerin nasıl
sağlanacağıdır.
“Gaile çekermiş gibi görünenlerin
yanında olmayacağız”
“Bayrak salladım, ne iş olursa yaparım”
mantığı ile daire yönetimlerine liyakatsiz
bürokratlar atandığı sürece değil
maliyenin,hiçbir kurumun yapısı düzlüğe
çıkmayacaktır.
Bıçak artık kemiği kesmeye başlamıştır.
Gidişat gösteriyor ki, Maliyen’in kasasındaki
açığın gailesini çekenler ve “çekermiş” gibi
görünenler var. Biz sendika olarak çekermiş
gibi görünenlerin yanında olmayacağız ve
bundan sonra yapılacak olan tüm yanlışlıklara
ve partizanca idari uygulamalara sessiz
kalmayacağız”

“Yasaklı yayın bulundurmak ve yasadışı örgüte üye olmak”

Bengül Gargınsu’nun yargılanmasına başlanıyor

İnsan Hakları Platformu, Simge ve
Bengül Gargınsu'nun yasaklı yayın bulundurmak ve yasadışı örgüte üye olmaktan dolayı üç yıldır dolaşım ve sağlığa
erişim haklarından mahrum edildiklerini,
bugün görüşülecek dava nedeniyle herkesi
Lefkoşa Mahkemesi önünde toplanmaya
ve destek vermeye davet etti...
"2019 yılında düzenlenen polis baskını
sonrası Simge ve Bengül Gargınsu’ya
“yasaklı yayın ve yasadışı örgüte üyelik”
iddiasıyla dava okundu. Üç senedir devam
eden bu süreçte kişilerin serbest dolaşım
ve sağlığa erişim haklarına da kısıtlamalar
getirilmiş ve hayatları birçok anlamda
zorlaştırılmıştır. 25 Mart 2022, Cuma günü
başlayacak olan dava süreci ile İnsan Hakları
Platformu olarak, İfade ve Düşünce
Özgürlüğü
bağlamında
yakından

ilgileniyoruz.
İfade özgürlüğü, Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi de dahil olmak üzere birçok
uluslararası belgede düzenlenen temel insan
haklarından biridir.
Ayrıca Anayasanın 24. Maddesi
çerçevesinde de düzenlenmiştir. Bu hak,
ancak özgürce bilgi edinme ve düşünce
özgürlüğü hakkı ile anlam kazanır.
Demokrasinin gereği olan her türlü fikrin
yer bulabilmesi için bireyin haber alma
hakkına, düşüncelerini dilediği biçimde
oluşturmasına imkân tanınmalıdır. Bu hak
hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin herkes
için sadece baskın söyleme uygun fikirler
için değil karşıt söylemler için de geçerlidir.
İfade özgürlüğü, belirli istisnalar ile
kısıtlanabilirken, bilgi edinme ve düşünce

özgürlükleri mutlak kabul edilir. Bahsi
geçen davada sanıklar ‘yasaklı’ diye kategorize edilen kitapları bulundurmak ile
suçlanıyorlar. Aslında bu davada konu,
temel ve mutlak bir hak arayışıdır. Herkes
istediği kitabı özgürce okuyup kendi
düşüncelerini istediği gibi oluşturma hakkına
sahip olmalıdır. Bu tür kısıtlamalar
kutuplaşmayı getirir ve toplumda huzursuzluk yaratır.
Ülkemizdeki demokratik süreçlerin etkin
bir şekilde çalışması ve her bireyin temel
insan haklarına saygılı olunması için mücadele edeceğiz. Bu zor günlerde
değerlerimizi savunmak için 25 Mart 2022,
Cuma günü saat 09.00’da Lefkoşa
Mahkemesi önünde olacağız. Herkesi destek
vermeye çağırırız. İfade ve düşünce
özgürlüğü hepimiz için elzemdir."

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

YENİ SLOGAN...
Dilin kemiği yok derler, bu memleket
bizim söylemi, artık eskidi, geçerliliği
kalmadı ya, zaten bizim olduğunu iddia
eden veya inanan hala daha birileri
varmı bilemem.
Eskidiyse, yenisini söyleriz, olur da
biter.
CTP'li vekil Doğuş Derya dünkü
sözde
meclisteki
konuşmasında yeni sloganı
açıkladı, efendim ''bardak
daha ne kadar taşacak, bu
ülkenin sahibi biziz''
deyiverdi.
Taşacak bardak dahi kalmamışken
,bu ülkenin sahibinin biz olmadığımızın
yeni mi farkına vardı ki ,''Bu ülkenin
sahibi biziz'' diye konuşuyor
,anlayabilmiş değilim.
İkiye bölünmüş Kıbrısın kuzeyinin
sahibinin kendilerinin olduğunu
söyleyenler mi var ki, bu ülkenin sahibinin biz olduğumuzu söylemek ihtiyacını
duyuyorsunuz Derya hanım?
Bir zahmet bu ülkenin onların
olduğunu söyleyen ,iddia eden birileri
varsa açıkça söyleyin de biz de bilelim!
Acaba bu ülkenin kendilerinin
olduğunu her gün ,her saat iddia edenler
kimler acaba Derya Hanım?
Silah zoruyla yerlerinden kovulan
Kıbrıslı Rumların malları, mülkleri
hangi ülkeden taşınan nüfusa dağıtıldı
Derya hanım?
Tanzanya'dan, Uganda'dan taşınmadı
bu nüfus, Türkiye'den taşındığını
bilmiyorsanız hatırlatayım, Kıbrıs'ın
kuzeyindeki toprakların çoğunun bizim
olmadığını bilmediğinizi sanmam, sahillerimizin Türkiye'den gelen sermayeye
ait olduğunu da gayet iyi bildiğinizi
biliyorum, paramızın, TL, askerimizin,
polisimizin, Ankara'ya bağlı olduğunu
da bilmenize rağmen ''Bu ülkenin
sahibiyiz'' diye konuşmanız doğru olamaz Derya hanım.
Doğru olan ''Bu ülkenin sahibi artık
biz değiliz'' deseydiniz sizi alkışlardım,
diyemediğinize göre de eleştiriyorum.
Kıbrıslı Türklerin iradesini TC
dışişlerine terketmişler, Derya hanımın
diğer iddiası da bu, bilmeyen, duymayan
da sanacak ki ilk defa irademiz TC
dışişlerine bırakıldı!
Derya hanım, Kıbrıslı Türklerin iradesi
diye birşeyi kalmadığını bilmemesine
imkan yok, parti başkanı Tufan
Erhürman'ın ''İrade Lefkoşa'dadır''
sözüne kendisini fazla kaptırmış
anlaşılan.
TC Dışişleri Bakanı buraya gelip
Cenevre'de ne konuşulacağını, söylerken
yanında parti başkanınız oturuyordu
Derya hanım, elçiliğe çağrılıp
görüşmelerde nasıl davranılacağını dinlemek için, elçilik kapısında sıraya
girenler arasında ve son olarak da yine
Cenevre'de garantörsüz bir çözüme
hayır diyen parti başkanlarının imzaları
içinde parti başkanınız Tufan
Erhürman'ın ismi ve imzası bulunuyordu.
Demek ki neymiş Derya Hanım, bizim
hiç ama hiç irademiz olmamış ki TC
dışişlerine devredelim, bu irade meselesini de nerden çıkardınız bilemiyorum!
Bu ülkede sahibi olduğunu iddia
edebileceğimiz tek bir şey var Derya
hanım, Kıbrıs Cumhuriyeti!
Kıbrıs Cumhuriyeti dışında bizim
diyebileceğimiz iddia edebileceğimiz
hiçbirşey yoktur, olmayacak da!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

RAKI
BULAMAYANLAR
SÜT İÇSİN
KISACA...





MGK!

TC’nin en yüksek karar merci olan Milli
Güvenlik Kurulu, iki devlet tezine en
son 5 Ağustos 2021 tarihli toplantıda
değindi. ‘‘Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki haklarını korumadaki
kararlılığının, küresel ve bölgesel
barışı sağlama gayretlerinin ne derece
isabetli olduğu son gelişmelerle teyit
edilmiştir’’ denildi… Gemiler
Akdeniz’den çekildi, iki devlet tezi
bildirilerden silindi… Vardır bir hikmeti!

Bizim Mandra
KKTC yeni bir akaryakıt
zammıyla çalkalanır. 3
liralık zamla akaryakıt 19
lira sınırını zorlamaya
başlar. Benzin
istasyonlarına akaryakıt
sevkiyatının durması,
depoların boşalmasına ve
uzayıp giden araç
kuyruklarına neden olur.
Vatandaşlar "Biz bu
kuyrukları 60 yıl önce
yaşamıştık" diyerek
toplumun en az 60 yıl
geriye götürüldüğünü
belirtmekten kendilerini
alamazlar.

DİP NOT
Hırvatistan, Ukraynalılara
evlerini açanlara 6 aydan
1 yıla kadar aylık 475
Euro kira ödeyeceğini
açıkladı.










“Aysel Tuğluk ilerleyen kronik
hastalığına rağmen 6 yıldır tutuklu”
“Hiçbirimiz 21. Yüzyılın böyle olacağını
hayal etmemiştik!”
Uluslararası İnsan Hakları Konfederasyonu
Başkan Yardımcısı ve Aysel Tuğluk’un avukatlarından Reyhan Yalçındağ Baydemir’in
söylediği cümle aklımda yankılanıp durdu.
Savaşın silinmediği, ayrıcalıklı azınlık dışında
insanların açlık ve yoksulluk çektiği, yersiz
yurtsuzlaştığı, doğanın sömürülüp hayvanların
zulüm gördüğü yüzyıl, Adorno’nun “artık şiir
yazılamayacak barbar çağları” mı?
Onca katliam hafızamızın neresinde depolanıyor ve travmanın dilsizliğini yasın öfkesine
dönüştürenlerden öğreneceğimiz neler olabilir?
Siyasetçi, avukat, birçok kadın örgütünün
kurucusu ve Kürt halkının hafızası olarak nitelenen Aysel Tuğluk altı yıla yakın süredir
tutuklu. Tuğluk’un demans hastalığının, cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyecek
aşamaya geldiğini, kendisini ziyaret eden yakınları, milletvekilleri kamuoyuyla paylaşıyor.
Aysel Tuğluk’un hastalığı kadar onu bu
aşamaya getiren siyasal atmosfer, toplumun
kolektif hafızasında kayıtlı. Yok sayılan bir
halka çektirilen acılara çocukluktaki tanıklık,
ağabeyinin öldürülüşü, hukukçu olma kararı
ve siyasi mücadeleleri, kurduğu kadın örgütleri
ile kesintisiz devam eden direngen yaşamı;
cezaevinden izinle katıldığı annesinin cenazesinde yaşadığı trajediyle bir kriz anına
giriyor. Bu kriz anının adı ‘Alzheimer’ olsa
da, annesinin naaşının toprağından çıkarılmasına tanıklığın adı ancak insan eliyle gerçekleştirilen “ihanet travması” olabilir.
Aysel Tuğluk gibi bir ismin hafıza yitimi
belki de bir ilk. Avukat Reyhan Baydemir’in
aktardıkları özetle şöyle:
“Sayın Tuğluk’un on yıl hükümlü olduğu
dosyasının içeriği, milletvekili iken yapmış

VİRGÜL

BALLI TUFAN
CTP lideri Erhürman Mağusa ve Ercan limanlarının
açılmasına karşı çıkan UBP hükümetine,
‘‘Nerede görüştünüz de adı devlet politikası
oldu?’’ dedi… TC Dışişleri ise Mağusa ve
Ercan’ın açılmasıyla ilgili, ‘‘Gündemimizde ‘Güven
Yaratıcı Önlemler’ konusu yoktur’’ dedi…
Erhürman’ın sorduğu soruya cevap verilmiş oldu:
Ankara’da görüşüldüğü ve talimatı Ankara’dan
geldiği için ‘‘devlet politikası’’ oldu… Ankara’nın işgal
politikası toplumumuzu abluka altında ve dünyadan
izole tutmak. Bay Tufan bunu bal gibi bilir; koltuk
tutan parmak yaladığı için ses çıkaramaz!

ANKARA DA
KIBRIS
CUMHURİYETİ
’NDEKİ
HAKLAR
DİYOR!





“Türkiye’nin gündemi
Kıbrıs Türklerinin
1960’ta kazandığı
müktesep haklarının
yeniden teyit
edilmesidir…”
TC Dışişleri Bakanlığı

olduğu basın açıklamaları, ömrünü adamış
olduğu Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle
çözümüne dair konuşmaları ve kadının siyasette
var olması ısrarına dair.
Sağlık durumu ile ilgili konulan tanının
kronik ilerleyici bir hastalık olmasına rağmen
hem tutukluluk durumuna itirazlarımız mütemadiyen reddediliyor hem infazın ertelenmesi
durumuna denk gelen konumuna rağmen, yasa
işletilmiyor.
Hastalığın kronik aşamalarını ve durumun
vehamet içeren nitelikte olduğunu belirten
rapor var. Buna rağmen Adli Tıp Kurumu’nun
kısmi olarak savunma yapabileceğini söyleyen
bir raporu var. Ben 25 yıllık avukat olarak
böyle bir tanımla karşılaşmadım. Ceza muhakemesinde savunmayı kısmı yapabilme, tam
yapabilme, eksik yapabilme gibi bir tanımlama
olamaz.
ATK raporunda, kendisine ilacını veren cezaevi aile hekimliğinin raporuna başvurulmuyor.
Aysel Hanım'la kalan kadın mahpuslardan birinin bile beyanı alınmadan, bilime, tıp etiğine
aykırı bir karar sundu ATK mahkemeye.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı, Türkiye'deki en donanımlı
merkezlerden biri. Aysel Tuğluk’un tutuklu
yargılandığı mahkemeye, dekanlık aracılığıyla
hastalık sürecinin yavaşlatılabileceğine dönük
tedavi yapabileceğine ve merkezin eksiksiz
olduğuna dair bilimsel mütalaa yazıldı. Talebimiz, bu merkeze gönderilmesi. Bu bile gerçekleşmiş değil. Kendisini tedavi edebilecek
merkezi de adres olarak gösterdik ama henüz
bu talebimize de yanıt alabilmiş değiliz.”
(Bu yazı Ayla Türksoy’un artıgerçek’te
yayımlanan “Travmanın
dilsizliğinden yasın öfkesine” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 25 Ağustos 2021
Kıbrıs Türk Mühendis Mimar
Odaları’na bağlı mühendis odaları
Kıb-Tek Santrali Teknecik’te
kullanılmak üzere İskenderun’dan
alınan 40 tanker yakıtın kalitesinin
henüz bilinmediğini açıkladı…

Gözden kaçmayanlar...

KARADELİK

Her yıl 100 Milyon Dolar’dan fazla
para harcanır Kıbrıs’ın kuzeyinde
araba satışına… KKTC’nin yıllık
ihracatından fazla! Kime gidiyor bu
100 Milyon Dolar? Türkiye’ye!.. 100
Milyon Dolar’a araba alabilen
zenginler ne iş yaparak elde ediyor bu
serveti? Karadeliktir burası… Bu
delikten
çıkmadan
süt
fiyatı
düşmeyecek! Her yıl 100 Milyon
Dolar’a araba satın alanların olduğu
bu küçücük toplumda, milyoner ve
milyarderlerden alınmayan vergilerin
açığını kapamak için temel gıda
maddelerine zam yapıyorlar!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Uluslararası hukukun dışına
çıkarak yapılan her söylem
ülkeyi arka bahçe konumuna
düşürüyor…”
Asım Akansoy (CTP)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

NEYİZ, NECİYİZ?
Akşam 19:30 gibi elektrikler kesilecek,
dediler.
Kendimizi buna göre şartlandırdık.
Akşam yemeğini bir saat önce yedik.
Masayı kaldırdık, televizyon karşısına nasılsa birazdan gidecek diye geçmedik bile.
Çay, kahve...
En fazla bir saat sürecek kesinti olur, biliyoruz.
Ondan sonra televizyonda dizi izleriz,
düşüncesindeydik.
Saat 19.30 oldu, elektrikler kesilmedi...
Birazdan kesilir, dedim,
yine kesilmedi.
Biraz daha bakledim, tamam bu akşam bizi es geçecekler, diyerek, koltuğa iyice
yerleştim.
Başlayan filmin yarısına
gelmiştik ki...
Şak.
Bu ne?
Söylenen 19.30 kesildiği saat 21:00...
Bu kadar mı dalga geçilir?
Bu kadar mı saygısızlık?
Mumu bile kaldırılmıştık ki bu akşam
kesmekten vazgeçtiler.
Mum buldum, yaktım, yatağa gittim, yattım.
Bundan sonra ne gece yaşanır, ne huzur
olur.
Ancak ne olur ne olmaz diye koridorun
ışığını açık bırakmıştım.
Gözüm kapandı gibi oldu, şak, elektrikler
geldi.
Saat 21: 10.
On dakikalığına kesinti mi olur?
Dalga geçmektir bu.
Maraş Gazi Baf Caddesi.
Bir zamanlar Baflıların yoğun yaşadıkları
cadde.
Gerçek gibi olmasa da Baflılar orayı Baf
gibi yapmışlardı...
Sonradan, gençler yeni yerlere taşındılar,
geriye kalanlarla birlikte cadde neredeyse
Baflı yok denecek kadar oldu.
Şimdi yerleşikler orayı da işgal etmiş durumda.
Neyse diyelim, gelelim konuya.
Bir aydan fazladır o caddenin bir bölümünde sokak lambaları yanmıyor.
Bildiğin terk edilmiş şehir.
Sanki Rusya’nın bombaladığı karanlığa
dönüşmüş Kiev caddeleri.
Sebep nedir bilen yok.
Ama karanlık.,
Mağusa Kaleiçi.
Bir gün önce saat 04:38 Kaleiçine ana
kapıdan girerken ezan okunmaya başlandı...
Ama ne okuma...
Yüksek ses.
Bir dakika geçti, geçmedi, karanlık sokaktan St. Nikolas Katedraline doğru ilerlerken, arkamızdan beyaz bir araba hızla
geldi, geçti.
Hocadır, geç kalmıştır, acelesi ondan olmalı, dedi arkadaşım..
Demek ki camiye gitmeden, uzaktan kumanda ile ezanı başlatır, o sonradan gelir.
Maaşı tıkır tıkır işlemekte.
Karanlık sokaklar, yüsek sesli, elektriği
kesilmeyen cami hoparlörleri ve yüksek
sesli ezanı uzaktan kontrol eden, maaşını
tıkır tıkır alan hocalar ülkesi.
Bizim ülke neyin nesi, biz neciyiz?
Biz kafası aşağıda, isteyen enseye vurabilsin diye ensesi açıkta olanlarız her halde.
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ZELENSKİY NATO ZİRVESİNDE KONUŞTU:

“BİNLERCE SAVAŞ UÇAĞINIZ VAR.
FAKAT BİR TANE BİLE VERMEDİNİZ”
Kiev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, NATO'dan yardım taleplerinin
cevapsız kaldığını belirterek "NATO hala
Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini
önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları
bize verin." dedi.
Zelenskiy, NATO ülkelerinin devlet ve
hükümet başkanlarının katıldığı, Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısının görüşüldüğü NATO
Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılarak konuşma yaptı.
NATO üyesi olmadıklarını hatırlatan
Zelenskiy, kendilerini Batı ile Rusya
arasında gri bir alanda hissettiklerini belirterek buna rağmen Batı'nın değerleri
için bir aydır savaştıklarını belirtti.
Zelenskiy, bir aydır dünyanın gözü
önünde barışçıl bir devletin ve tüm küresel
güvenliğin, onlarca yıldır askeri teknolojilere ve askeri insan gücüne yatırım
yapan Rusya tarafından yok edildiğini
söyledi.
Ukrayna'nın binlerce insanının hayatı,
yıkılan şehirleri ve yaklaşık 10 milyon
göçmeni pahasına kahramanca direndiğini
vurgulayan Zelenskiy, son bir ayda Rus
ordusunun Ukrayna'ya 1000'den fazla
füze fırlattığını kaydetti.
Zelenskiy, Rusya'nın ilk saldırdığı 24
Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava
sahasını kapatmaları için başvurduğunu
hatırlatarak şunları kaydetti:
"Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın
füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava
kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça

az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki
avantajları, kitle imha silahlarını
kullanmaları gibidir. Ukrayna ordusu bir
aydır eşit olmayan koşullarda direniyor.
Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum.
İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız
için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma
ihtiyacı var. Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin
binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir
uçak bile vermediniz. Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20
bin tankınız var. Bunların sadece yüzde

birini istiyoruz. Ya verin ya da satın.
Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım
taleplerine net yanıt verilmemesi savaş
sırasında en korkunç şeydir."
Yaşananlardan NATO'yu sorumlu
tutmadığını söyleyen Zelenskiy, "NATO
hala Ukraynalıların Rus saldırılarından
ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm
silahları bize verin." diye konuştu.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna ile
yetinmeyeceği, NATO'nun doğu üyeleri
olan Polonya ve Baltık ülkelerine doğru
da gideceği uyarısında bulundu.

POLONYA 45 RUS
DİPLOMATI "İSTENMEYEN
KİŞİ" İLAN ETTİ

ERDOĞAN NATO’DAKİ AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.
Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden,
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya
Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı
Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı
Johnson yer aldı. Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet
Başkanları" toplantısına geçti.

ZELENSKİY İSVEÇ’TEN RUSYA'YA
DAHA FAZLA YAPTIRIM İSTEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısını
durdurmak için daha fazla yaptırım
uygulanması gerekir." dedi.
Zelenskiy, dev bir ekranla yansıtılan
çevrim içi bağlandığı oturumla İsveç
parlamentosuna hitap etti.
Parlamentoya hitaben duygusal bir
konuşma yapan ve ayakta alkışlanan
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırılarını durdurmak için Batı
ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.
Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan
bu yana binlerce ölümün olduğu, eşi
benzeri olmayan karanlık bir dönemi
yaşadıklarını belirterek "Rus ordusunun

Ukrayna'da yaptıklarına bakın. Suriye'ye
atılan bombalar bir aydır ülkemize
atılıyor. Binlerce ev yıkıldı. 10 milyon
kişi kaçtı. Rusya saldırıları durdurur durdurmaz kaçan insanların geri
geleceğinden eminim." diye konuştu.
İsveç'in, Ukrayna'ya ilk silah gönderme
kararı veren ülke olduğuna dikkati çeken
Zelenskiy, "İsveç, tarihi bir karar vererek
bize ilk silah yardım yapan ülke oldu.
Ayrıca Rus yaptırımlarının da arkasında
duran İsveç'e teşekkür ederim. Burada
şunu da belirtmek isterim ki savaş
suçlarını işleyenlerin tamamının adalete
teslim edilerek cezalandırılması gerekir."
ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın
45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan
etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı
"istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı
anımsatıldı.
Söz konusu kararın "ikili ilişkileri
tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada,
"Polonya'nın NATO'nun talimatıyla
bölgedeki durumu gerginleştirdiği"
kaydedildi.
Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi,
olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla
sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı
cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer
verildi.

RUSYA “DOST
ÜLKELERLE” ENERJİ
TİCARETİNİ BITCOIN’LE
YAPABİLİR

Rus parlamentosunun alt kanadı
Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel
Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle
enerji ticaretini yerel para birimleriyle,
gerekirse Bitcoin’le de yapabileceklerini
söyledi.
Zavalnıy,
başkent
Moskova’da
düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın
dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini
Rus rublesi üzerinden yapma kararını
değerlendirdi. Yaptırımlar nedeniyle Dolar
ve Euro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu
bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy,
dost olmayan ülkelerin doğal gaz için
rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.
Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel
para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini belirterek, “Farklı para birimleriyle
ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir
uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji
kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz.” dedi.
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı

Kemal Gözay

Bülent Tümen

GELECEĞİ
YÖNETEMEMEK:
YARINSIZ GELECEK

SOKAKLAR BİZİ
ÇAĞIRIYOR!
Son günlerde yapılan zamları, bize ayrılan bu
köşede liste halinde sıralamaya çalışsak,
eminim yerimiz sığmaz!
1974 savaşından bu yana, ilk kez bu kadar
çok ve her şeye sürekli zam yapılıyor!
Kıbrıslı, hâlâ sükûnetini ve sessizliğini
koruyor; yoksa askerlikte olduğu gibi
“muharebe öncesi sessizlik” mi yaşadığımız?
Keşke öyle olsa…
talimatı
“Birilerinin”
üzerine yapılacak zamları,
sözde siyasi idareye hükmeden
Başnazır dâhil “ilgili” nazırlar
da zam yapıldıktan sonra,
bizimle birlikte duyuyorlar!
Kendi
inisiyatiflerinde
değildir çünkü…
“İddia” ettiğim bu konuya ister katılır, ister
katılmazsınız!
Ancak KKTC denilen bu siyasi yapıda
yaşadıklarımız, özelde zamlar, genelde diğer
siyasi gelişmeler, meselenin özünü hiçbir
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, pirüpak
açıklar niteliktedir!
***
Sağlık Nazırı A. Pilli, Kıbrıs’ın kuzeyindeki
eczanelerde bulunan ilaçlarla ilgili, bilgi sahibi
olmadığını söylemekten çekinmiyor…
Mart ayının ilk günlerinde de, benzer sözleri
sarf etmişti nazır efendi… O konuşmasında
sağlık nazırlığına ait eczanelerle ilgi
konuştuğunu düşünmüştük…
Önceki gün meclis kürsüsünden,
“(…) Maalesef doğrudur. Ben de buradan
itiraf ediyorum. Ülkemize ve eczanelerimize
giren çıkan ilaçları bilmiyoruz. Bu yüzden
otomasyon sistemi şarttır. (…) Bizim depo ve
eczanelerimizde hangi ilaçların var olduğunu
ve tarihlerini bilmemiz gerekir” dedi…
Bir tanıdık sordu:
“Acaba beyefendinin bilgisi dışında olan
ilaçların içinde, yeşil ve/veya kırmızı reçete ile
satılmakta olanlar da var mıdır?”
-Bilemem; sanırım, o tür ilaçların kaydı
tutuluyor…
En azından öyle olduğunu duymuştum
dedim…
***
Mart ayıyla birlikte yapılan okkalı elektrik
zammı sonrasında, zamlı faturalar henüz
tüketicilerin eline ulaşmadı…
Son 1 hafta kaldı…
Zamlı faturalar kıb-tek müstehliklerinin
eline ulaştığı gün “kıyamet” kopmasa da,
“dananın kuyruğu” işte o gün “kopacak!”
“Sen, bu işlerden anlarsın, yarım asırlık
mühendissin” diyerek; “günlük olarak
yapılmakta olan elektrik kesintileri ile fatura
tutarları, aşağılara mı düşürülmek isteniyor
acaba?” diye bir soru sordu komşum…
Ne diyeceğimi şaşırmadım desem, yalan
olur…
Hiç aklıma gelmediydi böyle bir düşünce…
Demek yurttaş, her şeyi bekliyor bu
“yöneticilerden”…
Zaten gece vakti yapılmakta olan birer
saatlik elektrik kesintisini anlamak, oldukça
zordur…
İki kez savaş yaşadık bu topraklarda, böylesi
bir elektrik kesintisini yaşamadık!
***
Bugünün sebze meyve fiyatlarının; önceki
günkü, dünkü fiyatlara nazaran daha da
zamlandığını hepimiz biliyor, günlük olarak
yaşıyoruz…
Gıda ürünleriyle dayanıklı tüketim
mallarının fiyatları da, günlük olarak
zamlanmaktadır!
Geçen hafta, çakıl, kum ve blokaj taşı
fiyatları da, okkalı bir şekilde zamlandı…
Bilirsiniz, akaryakıt fiyatlarının günlük
olarak zamlanabileceği, “yasal güvenceye”
alındı…
Son olarak, ara sıra içtiğimiz -tükettiğimizalkollü içeceklere de astronomik zamlar
getirildi…
Maliye nazırı, “sütten ucuz bira
satılıyordu… Vergiyi güncelledik!” dedi…
Hâlâ susuyoruz, oysa “sokaklar bizi
çağırıyor!”
Gene gonuşuruk buraşda.

KTTB, PİLLİ’YE ÖNERİLERİNİ SUNDU
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk
Tabipler Birliği yönetim kurulu üyelerini
kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTTB
Başkanı Özlem Gürkut, Tabipler
Birliği’nin geniş kadrosuyla sorunlara
karşı öneriler ve çözüm yolları bulmaya
hazır olduklarını, birlikte daha iyi bir
sağlık sistemi için çalışacaklarını ifade
ederek, başta sağlık çalışanları, hekimlerin
sorunları ve yasalar olmak üzere Bakan
Pilli ’ye birliğin öneri ve beklentilerini
içeren bir dosyayı takdim etti.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de, verilen

sağlık hizmetinin daha verimli hale gelmesi için yeni düzenlemeler yapılacağını,
önümüzdeki süreçte sağlıkla ilgili
bekleyen yasalar konusunda ve daha iyi
bir sağlık sisteminin oluşturulmasında
Tabipler Birliği ve ilgili sivil toplum
örgütleriyle ortak hareket edeceklerini
belirtti.
Sağlık çalışılanlarının her zaman
yanında olduklarını söyleyen Bakan Pilli,
süratle sağlıkla ilgili yasaların geçmesi
için adım atacaklarını, bu konuda istişare
içerisinde olmaya hazır olduklarını kaydetti.

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ YENİBOĞAZİÇİ
BUCAK BAŞKANI KÖSEOĞLU
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Yeniboğaziçi Bucağı kuruldu
ve başkanlık görevine Ahmet Köseoğlu getirildi. CTP Basın Bürosundan yapılan
yazılı açıklamaya göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan Yeniboğaziçi Bucağı 1.
Bucak Kongresi, konuşmalarla devam etti. Ardından sırasıyla aday tanıtımı ve
organların seçimi yapıldı ve yönetim kurulu listesi oluşturuldu. Kongrede Gençlik
Örgütü Başkanı Enver Tekiner, Mağusa Gençlik Örgütü Başkanı Hasan Can Sermet,
Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Şemsi Oyuncu ve
Gençlik Örgütü Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Ahmet Köseoğlu konuşma yaptı.
Kongreye, bazı milletvekilleri ve çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi de katıldı.

GİRNE’DE 100 İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE
ÜCRETSİZ AĞIZ VE DİŞ TARAMASI YAPILIYOR
Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel
Girne Üniversitesi Diş Hastanesi iş
birliğinde, bugün ve yarın ücretsiz
ağız ve diş taraması yapılıyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre bugün, Karaoğlanoğlu
İlkokulu’ndan 50 çocuğun ücretsiz
ağız ve diş taraması yapılırken, yarın
Şht. Hasan Cafer İlkokulu’ndan 50
çocuğa tarama yapılacak.
Karaoğlanoğlu İlkokulu’da yapılan
ve Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ’nün de ziyaret ettiği taramaya, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Ferdiye Küçük,
Araştırma
Görevlisi Dr. Ecem Makas ve Pedodonti Anabilim Dalı Stajyer Hekimleri katıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü yapılan tarama ile ilgili
yaptığı konuşmada, küçük yaşlarda
dişleri temiz tutmanın ve diş sağlığının
önemine işaret ederek, yaptıkları
işbirliğinden dolayı Dr. Suat Günsel
Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’ne
ve çocuklara diş fırçası hediye eden
İleli Market’e teşekkürlerini iletti.

Eskiden müzik de anlamlıydı. Şarkılar
sözler anlamdan yoksun değildi. Ruh vardı
bir canlılık bir bilinç söz konusu idi. Eşek
değildik kısaca...
Hoş eşek bile tepki gösterir bu kadar yükün
altında. Tepkimizi şarkılarda meydanlarda
gösterirdik... Bunu inkâr edenler olacaktır ki
bunlar da hala daha ganimetin afyonundan
yararlananlardır.
Sözlerimin başında müzikten bahsettim
müzik halka ulaşmanın en kestirme yoludur
diğer sanat alanları fazla “ulaşılmaz gözükür”
vatandaşa tiyatro farklıdır, şiir apayrıdır ama
şiirler bestelendiği zaman yaşanmışlıklar ortaya daha net dökülür.
Cem Karaca’nın "Parka"sı hatta Kıbrıs’ın
Cem Karacası Alkapon’un "Hampa Düzeni",
"Kimliksiz"i.
Hepsi tepkilerin, sancıların ve acıların söze
müziğe dönüşüydü. Artık böyle bir durum
yok… Her şey dijitalleşti hayatımız kontrol
edilir oldu... Yazılar aynı sözler aynı tepkiler
aynı... Sokaklar boş sendikalar korkak...
Siyasal arenadaki gibi bir çekişme hâkim...
Bu durumun sorumlusu biraz da sizsiniz
Sivil Toplum örgütleridir… 22 Ocak eylemlerini hatırlayın hani sloganların belirli olduğu
“sövmenin” yasak olduğu sözde özgürlük
eylemi...
Adına özgürlük eylemi dediğimiz ama
kortej yürüyüşünden ileri gitmeyen sözde
isyan özde gaz alma eylemi… 22 Ocağın
gerç e k
hedefi
Ş e ner
Levent’i
konuş t urmadığ ı nız o gü n ü hatırlayın…
Yazdıkları yüzünden, düşünceleri yüzünden
hedef gösterilmek, linç edilmek hatta katli
istenmek… Baskılar o dönemde göz kırpmadı
kusura bakmayın… Baskılar tüm gücüyle
geldi… Bu han-ı yağma sofrasında, yaranma
ve biat kü l tü r ü n ü n eseridir bugü n
yaşadıklarımız… Alkollü içeceklere zam
gelmiş, gelecek tabii eşyanın tabiatında vardır
bu… Kuklanın bile ruhu vardır der İngiliz
bir felsefeci…
Uzuvları bir ş e kilde bağ ı msızdır…
Anlamanızı beklemem zaten… Devlet böyle
mi yönetilir? Sizin yetkileriniz yavaş yavaş
ellerinizden alınırken bu pişkinliğiniz sözde
iş yaptığınız için caka satmanızdır esas utanç
verici olan… Alkol fiyatlarına dair yaptığınız
bu akıl dışı vergi meselesi herhangi bir ruha
sahip olmadığınızı doğrular. Bahsi geçen
İngiliz felsefecinin bahsettiği kuklalar bile
daha çok bilinç sahibidir. Sendikalardan
hükümete kadar ortada hiçbir fark olmadığı
aşikâr. Kimisi başka “kişilere, kurumlara”
yaranma peşinde, kimisi ego tatmini için
başkanlığı gereksiz yere işgal etmekte.
Direnen birkaç isim var her şeye rağmen
ama yetmez. Kıssadan hisse infilak için
gerekli gücü elinde bulunduran STK’lar bile
“devletin ideolojisine” bilerek ya da bilmeyerek hizmet etmekte. Gel gelelim alkol meselesi hiç lafı uzatmaya gerek bu doğrudan
senin kültürüne yapılan saldırıdır “Ey Kıbrıslı”.
Başkasının güdümünde yaşamanın da en
büyük göstergesidir artık.
Cem Karaca’nın Tevfik Fikret’ten ödünç
alarak dediği gibi; Soy, sop, onur, düğün,
oyun, konak, saray, caka Hepsi sizin efendiler
Konak da, saray da, gelin de, alay da Hepsi
sizin, hepsi sizin, hem hazır lop kolayca
Yiyin efendiler yiyin Bu iştah veren sofra
sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya
kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin Yiyin efendiler devam edin. Genç l erin hayatlarından
umutlarından yiyin yarınlarından yiyin. Doymak bilmez şekilde umarsızca çalın gelecek
nesillerin hayatlarından. Devletin içini öyle
bir oyun ki ilerde sizlerden hesap soracak
bir sistem dahi kalmasın… Önünüze gelene
vatan hainliği yaftası yapıştırmak ne kadar
kolay…
Ama sizsiniz bu ülkeye en çok zararı veren
benliklerimizden bizi koparmaya çalışarak,
kültürümüzü hiçe sayarak kendi yurttaşlarınızı
“yabancılardan” daha aşağı görerek. Kendi
ülkesinde kendi vatandaşına göçmen hayatı
yaşatarak. Demem o ki Alkapon’a atıfla
ücu̧ n̈ cü sınıf bile değiliz doğup büyüdügŭ m
̈ üz
yerde…
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Günün Manisi - Emine Hür

Dilerim bin kez özür
Damga yok vurma mühür
Rüzgâr al selâmımı
En değerlime götür

Özdeyişler

Tadımlık

"İnsan bu dünyada o kadar ıstırap
çeker ki, bütün canlı yaratıklar
arasında yalnız o gülmeyi icat
etmek zorunda kalmıştır."

Ekip biçtiğiniz toprak sizindir
Sizindir zorluğu, derdi, mihneti
Sizin çektiğiniz derde dar gelir
Tanrının ambarı olsa cenneti
Ahmet Kutsi Tecer
"Bir toprak işçisine" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

YILMAZ
GÜNEY KİTABI
Atilla Dorsay
Puslu Yayınları

Nietzsche

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
Burhan nalbantoğlu devlet hastahanesi yolu ortaköy camii sırası aliriza
efendi cad.vakıflar işhanı ortaköy
lefkoşa 03923301022
GÜLİZAR ÖZTEKNİK
ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük
Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa
03922279155
Kardeş Ocağı'nın sahnelediği William Shakespeare'in "Venedik
Taciri" oyununda rol alanlar toplu halde. (1924) Kadın oyuncular
Dervişe Hüsnü ve Fahriye Hanım fotoğrafta yer almaz. Ortada oturan
Kardeş Ocağı'nın kurucularından avukat Fadıl Niyazi Korkut.

Yaşar Nabi'nin yazdığı Kardeş Ocağı'nın sahnelediği "Mete" oyununda rol
alanlar toplu halde. (1935)

GİRNE

Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinin Kuvay-ı Milliye’ye Katkısı
n Yaşar Ersoy

1908’de Hürriyet ve Terakki Kulübü’nün
öncülüğünde başlayan Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketi, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle
çalışmalarını durdurmak zorunda kalır.
Ancak Anadolu’da 1919’da başlayan
Kurtuluş Savaşı’na ve Kuvay-ı Milliye’ye
yardım amacıyla yeniden çalışmalarına
başlar ve oyunlar sahneler.
Kıbrıs’ın, Birleşik Krallık’ın sömürgesinde olmasına rağmen kasabalarda ve
köylerde onlarca oyun sahnelenir. Bu
amaçla düzenlenen tiyatro gecelerinden
elde edilen gelir Kuvay-ı Milliye’ye katkı
amacıyla gönderilir. O dönem yayınlanan
“Doğru Yol” ve “SÖZ” gazeteleri Kuvay-ı Milliye’ye parasal yardım amacıyla
birçok oyun sahnelendiğini yazar. Özellikle
SÖZ gazetesinde Remzi Okan, yazdığı
yazılarla ve yaptığı çağrılarla bu işin
öncülüğünü yapar.
Kemalist düşünceyi benimseyen Kıbrıslı

DÜN

PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4
Kumsal Lefkoşa 03922282330

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen
Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu 03928223842
PINAR KEKLİK ECZANESİ
Alsancak lemar karşısı, teknogold
yanı alsancak/girne 0533 857 54 94
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka
Yolu GaziMağusa 03923669555
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam
Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846

Tristane Bernard'ın yazdığı Reşat Nuri Güntekin uyarladığı, Kardeş Ocağı'nın sahnelediği
"Çifte Keramet" oyununda rol alanlar toplu halde. (1927)

Türk aydınlar 1923 yılında Hürriyet ve
Terakki Kulübü’nün adını “Kardeş Ocağı”
olarak değiştirirler. Bu tarihten başlayarak
Kardeş Ocağı, avukat Fadıl Niyazi Korkut’un öncülüğünde Kıbrıs Türk Tiyatro

Hareketine ve topluma sahnelediği oyunlarla çok önemli hizmetler yapar.
Not: Yarın fotoğraflarla ve kısa notlarla
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi hakkında
paylaşımlarıma devam edeceğim.

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel:0533 8642166

14.80 14.88

EURO
Alış Satış

16.26

16.37

S.T.G.
Alış Satış

19.52 19.66

İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele 0392 371 28 56

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke 7278 565

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DOLAR
Alış Satış

UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GÜZELYURT

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Kuzeyde yeni rekor: 816 pozitif vaka!
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753
olup, 816 pozitif vakaya rastlanmış, 492
kişi taburcu edilmiştir.
323 kişi Lefkoşa, 214 kişi Girne, 161
kişi Gazimağusa, 71 kişi Güzelyurt, 28
kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 13.753
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 816
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
492
Kaybedilen Hasta:-

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046
Toplam Vaka Sayısı: 79.845
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 73.896
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
587
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 155
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1966
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 137969
Güneyde 5 bin 186 kişinin
koronavirüs testi pozitif çıktı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 103 bin
263 Koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 186
kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi
gören 151 hastadan 24’ünün durumun ağır
olduğunu ve 7 kişinin entübe edildiğini
duyurdu.
Kıbrıs’ın güneyinde pandeminin
başından bu yana toplam 922 kişi hayatını
kaybetti.

GİRNE-GÜZELYURT
YOLUNDA TRAFİK
KAZASI… 1 AĞIR YARALI
Alsancak’ta Girne-Güzelyurt
anayolunun 9-10’uncu kilometreleri
arasında dün gece meydana gelen
kazada 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre,
Abdurrezzak Yapıcı (E-33), FC 540
plakalı araçla seyir halindeyken yolu
geçmeye çalışan Olga
Sotinichenko’a (K-28) çarparak, ağır
yaralanmasına sebep oldu.
Sotinichenko, Lefkoşa Dr.Burhan
Nalbantoğlu Devlet
Hastahanesi’ndeki ilk müdahalenin
ardından yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK
KİŞİLERE TÜTÜN ÜRÜNÜ
SATMAK
Gazimağusa’da, Palm Beach
bölgesinde 18 yaşından küçük şahsa
tütün ürünü sattığı tespit edilen
market işletmecisi hakkında yasal
işlem başlatıldı. 2022 Mart ayında
yaşanan olayla ilgili soruşturma
devam ediyor.

YÜKSEKTEN DÜŞEN
ŞAHIS
Girne’de dün sabah dengesini
kaybederek, evinin balkonundan
düşen Gülşhat Razhanova (K-29)
belinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastahanesi’nde kontrol altına
alındı. Soruşturma devam ediyor.

YANGIN
Paşaköy’de önceki gün Leyla
Ünerdi’ye ait evde odun sobasına
yanıcı madde döküldüğü sırada
atılan kıvılcımlardan yangın
meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen
yangında muhtelif beyaz eşya,
mutfak dolapları, kapı ve pencereler
yanarak, zarar gördü. Soruşturma
devam ediyor.

YENİ BASIN KARTLARI
HAZIR
Basın Kartı Komisyonu, onaylanan
sarı ve sürekli basın kartlarının hazır
olduğunu ve Basın Kartı sahibi
gazetecilerin yeni kartlarını 09.0015.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği merkezinden
alabileceğini duyurdu. Basın Kartı
Komisyonu tarafından yapılan
açıklamada, ilk dönem başvurusu
sonucu onaylanan sarı ve sürekli
basın kartlarının gazetecilere
sunumuna başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, “Yeniden düzenlenen
basın kartlarının üzerine QR kodu da
eklendi, böylece, kartlar üzerindeki
kod okutularak, basın kartı
sahiplerinin yer aldığı resmi web
listesine de erişim sağlanabilecek”
denildi.

GÜNEYDE 700 UKRAYNALI
KORUMA İSTEDİ
Güney Kıbrıs’ta bulunan 700 kadar
Ukraynalı mültecinin, koruma için
Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’ne
başvuruda bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri
Bakanı Nikos Nuris’in açıklamasına
dayandırdığı “Kıbrıs Ukraynalı
Mültecileri Kucaklıyor” başlıklı
haberinde, Güney Kıbrıs’ta bulunan
Ukraynalıya Yabancılar ve Muhaceret
Dairesi tarafından Avrupa
talimatlarına göre, bu kişilerin
ülkedeki pasaportlarını teşkil eden
ilk “özel ikamet kartlarını” verildiği
belirtildi. Habere göre, Nuris, ilgili bir
soru üzerine, yaklaşık 700
başvurunun yapıldığını ve bunların
çok hızlı bir şekilde incelendiğini
söyledi. Nuris, bu kişilerin savaşın
başladığı 24 Şubat’tan sonra Güney
Kıbrıs’a gelen kişiler olduğuna
dikkat çekti.
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu...

YEPYENİ BİR OYUN, "BİZ SİZE HAYRANIZ"
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu
"Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü
saat
20.00'de
prömiyerini
gerçekleştiriyor.
Kendinize bir sorun bakalım, iyi yada kötü
hiç kimsenin arkasından konuşmuyor
musunuz?
Acaba düşüncelerinizi olduğu gibi söyleseniz
ne olur?
Bu arada telefonunuzun tuş kilidi devrede
mi bir bakın bakalım. Vücudunuzun bir
yeriyle son numarayı yanlışlıkla aramış
olmayasınız… "Biz Size Hayranız", böylece
başlıyor. Carole Greep'in yazdığı, Pınar
Güzelyürek Çelik'in çevirdiği ve Cem Aykut'un
yönetip, dramaturjisini yaptığı oyunda Melek
Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve
Aytunç Şabanlı rol alıyor.
Oyunun yönetmen yardımcılığını Zeliş
Şenol, dekor-kostüm tasarımını Özlem Deniz
Yetkili, ışık tasarım ve uygulamasını Salih
Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri,
oyun müziklerini ise Ersen Sururi yapıyor.
Oyunda görevli sahne amiri Mehmet Demir,
dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı, afişbroşür-fotoğraf çekimi görevini Umut Ersoy
üstlenmiştir.
Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro günü

dolayısıyla sadece o gün için biletsiz olacaktır.
Daha sonra her Çarşamba ve Cuma akşamı
saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda pandemi koşullarına uygun olarak

sahnelenecek. Seyircilerimiz en fazla 72
saatlik antijen testle oyunu izleyebilecektir.
Biletler, biletinial.com adresinden temin
edilebilir.

Meteoroloji Dairesi önceki sabahtan dün
sabaha kadar en çok yağışın metrekareye
20 kg ile Devlet Üretim Çiftliği’nde
kaydedildiğini açıkladı. Devlet Üretim
Çiftliği’ni metrekareye 14 kg ile Dipkarpaz,
10 kg ile Pile, 9 kg ile Akıncılar, 6 kgile
Beyarmudu, 5kgile Akdoğan ve Ercan
takip etti. Yağış alan diğer yerlerde ise
metrekareye 3 kg’ın altında yağış ölçüldü.

Veteriner Dairesi, Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonu
çalışmaları için hayvan yetiştiricilerinin
30 Nisan’a kadar büyük baş hayvan bilgilerini Daire’ye ulaştırması gerektiğini
duyurdu.
Daire’den yapılan duyuruda, yasa gereği
büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin, her yıl
30 Nisan tarihine kadar ellerinde bulunan
büyükbaş hayvanların tüm detaylarını,
sayısını, yaşlarını ve kategorilerini Veteriner
Dairesi Müdürlüğüne güncellenmiş olarak
bildirmek zorunluluğu bulunduğu belirtildi.
Duyuruda,
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştiricilerinin 1-30 Nisan 2022 tarihleri
arasında Bölge Veteriner Dairelerinden
alınacak bildirim formlarıyla söz konusu
bildirimi yapması gerektiği kaydedildi.
Duyuruda bildirim yapmayan üreticiler
hakkında ilgili yasalar uyarınca gerekli
cezai işlemler uygulanacağı da belirtildi.

Ukrayna savaşı nedeniyle
yaşanması muhtemel ürün sıkıntısı
konusunda Rum Marketçiler Birliği
tarafından açıklama yapıldı.
Alithia ve diğer gazetelere göre,
Marketçiler Birliği Yürütme Sekreteri
Andreas Hacıadamu, Rum Haber
Ajansı’na yaptığı açıklamada, savaş
nedeniyle piyasalarda ürün kıtlığı
yaşanmasının beklenmediğini
belirterek, toplumu sakinleştirmeye
çalıştı. Hacıadamu, son günlerde
üyeleriyle iletişim halinde
olduklarını ve üyelerin, geçici
eksikliklerin ötesinde herhangi bir
eksiklikten bahsetmediğini ifade etti.
Hacıadamu, ciddi sorunlar
yaşamayacak olmalarının nedeninin
de piyasanın büyüklüğü olacağını,
bu tür krizlerde bunun büyük bir
öneme sahip olduğunu söyledi.

GÜNEY SİYASİ
SIĞINMACI SAYISINDA
AB İÇERİSİNDE BİRİNCİ

GİRNE BELEDİYESİ YAVRU KÖPEKLERİ KURTARDI
Girne’de, pazar günü, yağmur suyu gider
borusu içerisinde mahsur kalan yavru
köpekler Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye
Birimleri tarafından kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, “GirneAlsancak bölge sınırına yakın, Uzun Petrol
yanında bulunan Piyale Sokak’ta, geçen
pazar günü, yağmur suyu gider borusu
içinde mahsur kaldığını tespit edilen iki
sokak köpeği Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldı” bilgisi
paylaşıldı.
Açıklamada, hafta sonu, duyarlı bir
vatandaşın ‘kaldırımda yerin altından gelen
sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne
Belediye ekiplerinin Girne İtfaiye Birimleri

ile birlikte kaldırım parkelerini kaldırmak
ve yeri kazmak sureti ile iki sokak hayvanının
yaşamlarını kurtardığı belirtildi.
Yavru köpeklerin kurtarılmasının ardından
olası başka problemlerin önüne geçmek
adına gerekli tüm altyapı çalışmalarının
aynı gün tamamlandığı da belirtildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
“Kurtarılan can dostlarımızın veteriner kontrolleri yapılmış olup sağlık durumları
oldukça iyidir” bilgisini paylaşarak, belediyeye ihbarı ileten duyarlı vatandaş ile kazıda
katkı koyan ekiplere teşekkür etti.
Güngördü, “Hayat tüm canlılar için
kutsaldır ve bizler de Belediye olarak hayata
hizmet için varız ”dedi.

Güney Kıbrıs, nüfusa göre en çok
siyasi sığınmacı başvurusu alan
ülkeler arasında ilk sırayı aldı.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs AB’ye
Siyasi Sığınmacı Başvurusu
Sıralamasında Birinci” başlığı
altında AB İstatistik Enstitüsü’nün
açıkladığı verilere dayandırdığı
haberinde, Güney Kıbrıs’a 2021
yılında yapılan siyasi sığınma
başvuru sayısının 14 bin 799
olduğunu yazdı.
Nüfusuna göre siyasi başvuru
sayısında Güney Kıbrıs’ın diğer AB
ülkelerine büyük fark attığını
vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ın
ardından 4 bin 111 başvuruyla
Avusturya’nın ikinci, 2 bin 474
başvuruyla Slovenya’nın üçüncü
sırada yer aldığını belirtti.
Haberde, Güney Kıbrıs’a siyasi
sığınmacı başvurusu yapanlarda ilk
sırayı Suriyelilerin, ardından Kongo
ve Nijerya vatandaşlarının aldığı
vurgulandı.

LARNAKA’DAN
LEFKOŞA’YA
KOVALAMACA

KTÖS EYLEM VE GREVİ
ASKIYA ALDI
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora,
Cihangir-Düzova İlkokulu’nda başlatılan
eylem ve grevi, ilgili kişi hakkında
soruşturma başlatıldığından askıya
aldıklarını açıkladı. Baybora, yaptığı yazılı
açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ilgili
kişiyle
ilgili
soruşturma
başlatmasından dolayı askıya alınan eylem
ve grevin, oluşacak olan herhangi bir
olumsuz durumda açıklama, yeniden gündeme getireceklerini kaydetti.
KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirmiş
olduğu okul hademesinin okuldaki çalışma
barışını bozduğu gerekçesiyle 21 Mart
Pazartesi eylem ve grev başlatmıştı.

“Kıbrıs’ta ikamet edenlerin” Şubat
ayında yaptıkları yurt dışı
seyahatlerin, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 364 artış
gösterdiği bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre,
Kıbrıs’ta ikamet eden kişilerin yurt
dışına seyahat sayısı Şubat ayında
41 bin 399 olurken, yine Şubat
ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden
turist sayısı ise 71 bin 921 oldu.
Gazete, Güney Kıbrıs’a en çok
turistin 18 bin 618 kişiyle
İngiltere’den geldiğini yazdı.
İngiltere’nin ardından en çok turist 8
bin 771 işiyle Yunanistan ve 5 bin
732 kişiyle Rusya’dan geldi.

GÜNEYDE
MARKETLERDE ÜRÜN
SIKINTISI BEKLENMİYOR

EN ÇOK YAĞIŞ DEVLET
ÜRETİM ÇİFTLİĞİ’NDE
KAYDEDİLDİ

VETERİNER
DAİRESİ’NDEN
BÜYÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLERİNE
ÇAĞRI

GÜNEYDE YURT DIŞI
SEYAHATLER ARTTI

OSMAN ÖREK ANILDI -

Kıbrıs Türk Federe Devleti Eski Başbakanı Osman
Örek, 23’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, bazı bakan ve milletvekilleri ile diğer yetkililer
katıldı. Örek’in Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törende,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Osman Örek’in ailesi tarafından çelenklerin kabre sunulmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına kızı
Yeşim Örek ve Osman Örek Meslek Lisesi’nden bir öğrenci konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs’ta polis, Larnaka’dan
Lefkoşa’ya kadar kovaladığı araçta
insan kaçakçılığı suçuyla ilgili
olarak Nijerya ve Sierra Leone
uyruklu 5 kişi tespit etti.
Fileleftheros gazetesi, polisin araçta
araçta tespit ettiği 5 kişiden Nijeryalı
olup, yaşlar 37 ve 20 olan iki kişinin,
Ercan Havalimanı üzerinden adaya
geldiğinin ve daha sonra
bilmedikleri bir kişi tarafından
Güney Kıbrıs’a geçirildiğinin tespit
edildiğini iddia etti.
Habere göre, bahse konu 2 kişi
tutuklanmalarının ardından siyasi
sığınma başvurusunda bulundu.
Araçta bulunan diğer 3 kişi de
tutuklanarak haklarında 8 gün
tutukluluk emrinin verildi.
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Fenerbahçe'de Mesut Özil
ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe Kulübü'nde Mesut Özil ve Ozan
Tufan'ı kadro dışı bırakma kararı alındı.
Kiralık olarak Watford'da geçiren Ozan Tufan,
devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında sarılacivertli ekibe katılan Mesut Özil bu sezon
26 maça çıkmış, 13 maçı ise sakatlık
problemleri nedeniyle kaçırmıştı.

Cimnastikçilerimiz Ankara’da
Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl
Küçük Kulüpler Arası "Minik –
Kız" Artistik Cimnastik KKTC
Şampiyonasında ilk 10’a giren
sporcuları Ankara’da yapılacak
olan Türkiye Minik Kızlar
Cimnastik Müsabakasına
götürdü...
KKTC Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl
Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik
Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10’a
giren sporcuları Türkiye’deki yarışmaya
götürdü.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun
Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde
düzenleyeceği Minik Kızlar Müsabakasına
iki takım halinde katılacak olan KKTC
Cimnastik Federasyonu kafilesi bugün ülkeden ayrıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonunun Birinci
Takımı Birinci Ligde, diğer takımı ise İkinci
Ligde yarışacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı
Hasan Sapsızıoğlu’nun da yer aldığı kafilede
10 sporcu, 4 antrenör, 1 yönetici ve sporcu
ailelerinden oluşan 28 kişi yer alıyor.

KTFF ile Puma
arasında işbirliği
imzalandı

KKTC Cimnastik Federasyonunun Birinci
Takımında Maya Uluca, Türkan Kılıç, Maya
Küçükakçalı, Defne Conkbayır ve Defne
Erönen yer alıyor. İkinci takımda ise Hira
Nur Aydın, Nefes Şakir, Sır Mutlu, Varvara
Pankratova ve Eylül Bulut yarışacak.

Antrenörler ve yönetici Ulaş Azer, Hasan
Aksoy, Mustafa Erbulut, Bilgin Diker ve
Berk Aydoğan ise sporcuların Türkiye Minik
Kızlar Cimnastik Müsabakasında en iyi
dereceyi alması için Ankara’da sporcularla
birlikte olacaklar.

Yıldızlar pedallar İzmir’de

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Bisiklet
Federasyonu tarafından 26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek
olan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı`na katılmak üzere
bugün adadan ayrıldı. Yıldız Erkek Karması önemli yarışa İskele Noyanlar
Holidays Homes’da yapılan 3 günlük kamp ile hazırlandı. Bisiklet Federasyonu
Başkanı Salih Yalızat nezaretinde 6 sporcunun yer aldığı kafile, uçakla
Ankara’ya gitti ve oradan da karayoluyla İzmir’e geçti. İki gün sürecek olan
yarışın ardından kafile 28 Mart Pazartesi günü yurda dönecek.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması’na İzmir’de yapılacak
yarış öncesinde iki önemli sponsorluk yapıldı.
PhysioWorld and Rehabilitation Clinic ve Alu Metal karmaya sponsor olarak
önemli destekte bulundu.

Hentbol’da dün akşam kadınlar ve erkeklerde
mücadele iki karşılaşma ile devam etti...

CIU’da UKÜ’nün gecesi
Hentbol büyükler karşılaşmasında dün akşam hem
kadınlarda hem de erkeklerde Levent – UKÜ takımları
karşı karşıya geldi.
CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda hem kadınlarda
hem de erkeklerde UKÜ geceyi galibiyetle kapattı. Gecenin
ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile Levent takımları
mücadele etti. İlk devresini rakibi Levent karşısında 1510 önde kapatan UKÜ, maçın ikinci yarısında etkili
oyununu ortaya koyarak sahadan 37-28 galip ayrıldı.
Levent’de Nisan, UKÜ’de ise Aleyna maçı 9’ar golle
tamamladı. Kadınlar mücadelesinin ardından oynanan
erkekler karşılaşmasında Levent ve UKÜ takımları karşı
karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk devreyi 17-15 önde kapatan UKÜ, sahadan da 36-30 galip ayrılarak yedinci
haftayı galibiyetle kapatmış oldu. UKÜ’de Berkem 13
golle maçta ön plana çıkan isim oldu.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Futsalda final zamanı
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından
organize edilen futsal müsabakalarında yarı finaller ve finaller
bugün yapılıyor. Buna göre Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda
oynanacak maçların programı şöyle; Saat 11.00: Girne Amerikan
Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Saat 12.00: Girne
Amerikan Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kadın),
Saat 13.00: Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla
dünyanın önde gelen global spor markası
PUMA, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
ve Kemaler Group arasında gerçekleşen
anlaşma kapsamında Kıbrıs futbolunun
geleceği için yapılan önemli bir desteğin
parçası oldu. Yeni anlaşma, 24 Mart 2022
Perşembe günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza
töreniyle basına duyuruldu.
2022/23 futbol sezonuyla başlayacak
yeni anlaşma ile, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl
boyunca PUMA formalarıyla sahada olacak. Aynı zamanda, KTFF Süper Lig ve
Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm
maçlarda PUMA Orbita futbol topu
kullanılacak.
Bu anlaşmayla beraber KKTC Milli
Takımı, PUMA formayla sahaya çıkan
İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti gibi
büyük milli takımların arasındaki yerini
almış olacak. PUMA’nın resmi top
tedarikçisi olduğu diğer dünya ligleri
arasında da İspanya La Liga ve İngiltere
Futbol Ligi yer alıyor.
Gerçekleşen imza töreninde, Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan
Sertoğlu şu yorumlarda bulundu:
“Bugünkü işbirliğinden dolayı çok mutluyum. Çok çok önemli ve değerli bir
anlaşma ve işbirliğine imza koyuyoruz.
Ben Puma ailesine Kıbrıs Türk gençliğine
gösterdiği değer ve ilgi için çok teşekkür
ederim. Tarihte ilk kez KKTC’nin kendi
forması dizayn edilecek ve satışa sunulacak. Bu ülkemizde büyük bir eksiklikti.
Özellikle yabancılar ve turistler tarafından
bize de sürekli olarak KKTC milli takımı
forması talebi oluyordu. Bu anlamda da
ülkemiz açısından güzel bir işbirliği oldu.
Ben tekrardan Kıbrıs Türk gençliği adına
bu anlaşmaya imza koyan taraflara
teşekkürlerimi sunuyorum”
PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner
Seyis şu açıklamalarda bulundu: “Kemaler
Group aracılığıyla Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu’na forma ve futbol topu
desteği verecek olmamız bizim için çok
değerli. PUMA, bütün dünyada spor ve
sporcuları destekleyen bir marka. Bir
Kıbrıslı olarak ben de aynı değerleri
paylaşıyorum. KKTC milli futbol
takımlarının ve KTFF Süper Lig’de mücadele eden tüm takımların dünya seviyesinde malzemelerle sahaya çıktığını
görmek bizi çok mutlu edecek.”
PUMA’nın KKTC Milli Futbol Takımı
için tasarladığı formalar, Ağustos ayında
düzenlenecek tanıtım etkinliğiyle görücüye
çıkacak.
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