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Sucuoğlu “Oybirliği ile anayasayı ihlal edecektik, şimdi oyçokluğu ile ihlal ediyoruz” diyor! Bir kere
delmekle bir şey olmaz değil mi? Bravo! Hukuk devleti dediğin budur işte! Anası gibi yavrusu da!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 29 Mart 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 624 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
UKRAYNA'DAKİ İŞGAL DA
KIBRIS'TAKİ DEĞİL Mİ?
n

2. sayfada

Elektrik konusundaki gerçekler toplumdan gizleniyor!

Para
YOK
Elektrik YOK
Sendikalardan...

Genel grev
ve miting

Kamuda örgütlü çok
sayıda sendika 1 Nisan
Cuma günü ülke
çapında genel grev ve
miting düzenleyecek...
30 Mart Çarşamba günü
(yarın) de saat 18.00'de
başbakanlık önünde zam
çadırı kurulacak!

3. sayfada

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil dün yaptığı yazılı açıklamada "Ortada olan bir gerçek
vardır ki, Elektrik Kurumu'nun her 15 günde bir yakıt alabilmesi için 145 milyon TL'ye
ihtiyacı var... Bu para olmadığı için mi elektrik kesintisi yapılıyor?" diye sordu...

n "TC'den gelen talimatla elektriği özelleştirmek için yıllardan
beri uğraşan hükümet, yeterli üretim kaynağına sahipken ve
güneyden 130 MW elektrik alma imkanı varken neden elektrik
kesintisine gidiyor?"

n "Dağdaki dev bayrağı Kıbrıslı Rumlardan alınan elektrik ile
aydınlatırken milliyetçilik ve şovenizm yapanlar elektrikleri
neden kesiyor? El-Sen'den bu konuda halk doyurucu bir
açıklama bekliyor"...
3. sayfada

Polis içinde
"Facebook Timi"

İNTİHARI VİDEOYA DA ÇEKİYORLAR - Sosyal medyada "Girne'de intihar" diye bir video dolaşıyor... Kim
olduğu, ne zaman olduğu belirtilmemiş... Ancak biz bu videoyu çekeni merak ettik... İntihar edeceğini bilerek
mi çekti, yoksa nasıl sonuçlanacağını bilmeden öylesine mi çekiyordu?

İşgal altında

ALIŞMAK ÜZERİNE
ALIŞILMAMIŞ
BİR YAZI

ORTAK
OLMAYIN...

l Avukat Öncel
Polili polisin
girişimini
doğruladı. Sosyal
medya
paylaşımları
mercek altında...

NE KADARSA O
KADARDIR DAHA
FAZLASI OLMAZ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

4. sayfada

Akaryakıtta
sahtelik mi?

l Kar-İş
Başkanı Fuat
Topaloğlu,
"Gelen akaryakıttan su ve
farklı kimyasal
maddeler
çıkıyor" dedi...

KIBRISLI
TÜRKLERİN
KIÇINA ATILAN
TEKME

Aziz Şah

Kuzeyde 4 ölüm 767 vaka, güneyde 3 ölüm 6494 vaka daha...

4. sayfada

SAVAŞA HAYIR
DEMEK
YETMEZ

Canan Sümer

n 13. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

Şener Levent

Açı

ALIŞMAK ÜZERİNE
ALIŞILMAMIŞ BİR YAZI
Alışmanın uzun ve trajik bir tarihi
var bu ülkede, bizim dışımızda birilerinin
verdiği kararlar nedeniyle ortaya çıkan
‘yeni’ durumları hiç sorgulamadan benimsemek, bu ‘yeni’ durumlara hızla
alışmak bugünkü meselemiz değil…
74 öncesinde yaşanan siyasi cinayetler
katliamlar, kendilerine “Barış Gücü”
denilen ama neden öyle söylendiği tam
olarak bilinmeyen, çocuklara
‘çakulet’ ve ‘piskot’ dağıtan
o askerlerin gözleri önünde
yaşandı…
Ama “Barış Gücü”ne olan
inancımız hiç sarsılmadı.
“Barış Gücü”nün adada barikatlara UN sermek için
bulunduğuna inandığımız bile söylenebilir hatta…
Dünya haritasına baksaydık, “Barış
Gücü”nün kapağı attığı ülkelerin bir
daha ‘barış’ yüzü görmediğini anlayabilirdik ama bunu yapmak bile gelmedi
aklımıza…
“Barış Gücü” askerlerine o kadar
alıştık ki, Kıbrıs’tan çekilmeye karar
verseler, kesin karşı çıkarız buna…
48 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde olan
Türk askerine de alıştık, arada bir “Evine
dön Ayşe” desek de, gerçekten evine
dönmeye kalksa, buna da karşı çıkarız
mutlaka…
1974’te bir garantör darbe, diğer garantör askeri harekat yaptı ve adanın
yarısını işgal etti. Adanın karnına dikenli
telleri ilk yerleştiren üçüncü garantör
zaten darbenin ve harekatın yollarını
döşemişti ama olsun, biz bu belalı üç
garantöre çok alıştık…
Türk Ordusu adaya çıktıktan sonra
yaşanan katliamlar bile “Hani da Barış
Harekatı’ydı? Hani da 20 Temmuz
sadece Türklere değil Rumlara da barış
getirecekti?” sorularını sordurtmadı
bize…
Kuzeydeki Rumlar güneye kovalandı,
güneydeki Türkler kuzeye çağrıldı, adanın taksiminin en önemli adımı tereyağından kıl çeker gibi kolay atıldı, Rumların kuzeyden güneye can havliyle kaçtıklarını Rum evlerinde karşılaştığımız
manzaralardan ve ocaklardan sofralardan
yayılan pis kokulardan anladık ama o
evlere yerleşince, kendi evlerimizi unuttuk, başkalarının evlerine alıştık…
“Siz birarada yaşayamazsınız” dediler
hem ayrı yaşamaya alıştık, hem yabancı
bayraklara ödünç bayramlara…
Alışmak bir yandan en kolay, bir yandan da en ölümcül şeydir buralarda…
Gerçekte kazanılmamış bir tür sus
payı olarak bize bahşedilmiş sözde haklara alışınca, özde haklarımızı unuttuk,
sonra ne sözde hak kaldı, ne özde, tümünü kaybetmeye alıştık…
Artık alışamayacağımız bir şey
kalmadı buralarda…
Misal, birkaç gün küfrettik, sonra
dünyanın en pahalı elektriğini ödemeye
alıştık, yetmedi her gün gelişigüzel elektriklerin kesilmesine de alıştık, hiç olmazsa kesecekleri saati versinler dedik,
saat vermeye başladılar, mutlu olduk,
elektrikleri kesmediklerinde zil takıp
oynayacak kıvamdayız artık…
Ama en çok da barikatlara alıştık…
Bir gün barikatları kaldırsalar, oradaki
polis kulübelerinin yerine ağaçlar dikseler, dekor niyetine ağaçların önüne
kum torbalarını koysalar ve varillerin
içine sarı kırmızı pembe beyaz her
renkten sardunyalar ekseler, biz kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçerken,
çıkarıp kimlik göstereceğiz ağaçlara,
kum torbalarına ve varillerdeki sardunyalara…

Kıbrıs en çok şimdi yükseltmeliydi
sesini...
En çok şimdi "Ben de işgal altındayım bunca zaman, bana neden
bakmıyorsunuz? Neden yalnız
Ukrayna'ya bakıyorsunuz" diye bar
bar bağırmalıydı...
Madem ki bir ülkenin başka bir
ülke tarafından işgali bu kadar
önemli...
Ve madem ki bir işgale ve işgalciye
karşı tüm dünya birleşiyor, o halde
Kıbrıs'ın 48 yıllık işgali neden
görmezden geliniyor?
Kıbrıs'tan bu ses yükselmeliydi
işte...
Yükselmedi..
Kıbrıs hükümeti o kadar zavallı
ki, böyle bir sese sahip olamadığı
gibi, bu savaşta kendi düşmanlarının
yanında, dostlarının ise karşısında
açıkça yer aldı...
NATO'nun yanında...
Rusya'nın karşısında...
Bir işgalci olarak Rusya'nın karşısında durmasını anlarım da,
NATO'nun yanında durmasını anlamam...
Ukrayna'ya saldırısından dolayı
Rusya'yı kınamak için ille de
NATO'nun yanında durmak şart
değil ki...
NATO askeri bir pakt olmaktan
çok öte...
Bir ölüm çarkı!
Yurdumuzu parçalayan, bölen ve
bu hale getiren de odur...
Bunca yıl bu adada dökülen kanlar
da onun eseridir, göçler de...
Ukrayna'daki savaşın asıl sebebi
de odur...
Onunla birlikte Amerika ve
Avrupa...
Rusya'nın dünyadaki aktörlüğüne
son vermek istiyorlar...
Bu savaşın fitilini onun için
tutuşturdular...
Şimdi Rusya'yı dünyada etkisizleştirmenin tam zamanı olduğunu
düşünüyorlar...
Dünyayı arkalarına almayı
başardılar...

Sosyal Medya
Tacan Reynar
KKTC Başbakanının
yani “devlet idaresi”nin
başının,
rejim hukukdışıdır
diyenleri haklı çıkaran,
egemen
devlet
arzulayanları ise hayal
kırıklığına uğratan bugünkü konuşması
önemlidir.
Neden?
Çünkü bir itiraftır.
Yasadışılığın anadan üryan itirafıdır.
Tarihe not düşülmesi gereken bir
gündür bugün.
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
“Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” dedi.
Başbakan KKTC Anayasası’nı bugün
nasıl ihlal ettiklerini itiraf etti.
Bir kereden bişey olmaz mantığı ile

UKRAYNA'DAKİ İŞGAL DA
KIBRIS'TAKİ DEĞİL Mİ?

Ne inanılmaz bir şey bu...
Dünyanın ölüm çarkları...
yeryüzünde
kan
Yıllardır
dökmedik ve yapılmadık vahşet
bırakmayanlar bir anda herkes için
melek oldular!
Amerika ve NATO tarihinde hiç
görmediği bir destek ve sempati kazandı dünyada!
İnsanlık bu kadar mı yerin dibine
battı?..
Ne Irak'ta öldürülen 1,5 milyon
insan...
Ne bir milyon Suriyeli
kurban...
Ne Ruanda'da palalarla doğranan
800 bin kişi...
Ne harabeye çevrilen Yemen ve
Libya...
Ukrayna dalgasının yanında bir
damla bile olamadı...
***
Kıbrıs asıl şimdi yükseltmeliydi
sesini...
Ben de işgal altındayım diye
haykırmalıydı...
Ama o bunu yapmadığı gibi,
Yunanistan daha da kötüsünü
yaptı...
Rusya'ya karşı yalnız yaptırım
uygulamakla kalmadı, bir de
Ukrayna'ya silah yolladı...
Mitçotakis bir de Tayyip Erdoğan
ile kravatsız bir toplantı yaptı...
Arada Kıbrıs diye bir sorun hiç
yokmuş gibi...
Türkiye de bir NATO ülkesi olmasına rağmen bu savaşta tarafsız
kalmayı ve savaşan her iki tarafı da
idare etmeyi başardı...
İkinci Dünya Savaşı'nda İsviçre'nin
rolü gibi bir rol üstlendi...
Rus sermayesine de kapıyı açtı...
Rus turistlere de...
***
Tüm dünyayı arkasına alan batı
inatla Putin'i devirmeye çalışıyor...
Asıl hedefi Rusya'da bir iç savaş
başlatarak Putin'i devirmek ve kendi
yandaşı birisini oturtmak Kremlin'e...
Bunun için de Ukrayna'daki savaşı

uzatabildiği kadar uzatmak peşinde...
Savaş ne kadar uzarsa o kadar iyi
onlar için...
Rus televizyonu bir aylık raporu
verirken altı bin Rus askerinin
öldüğünü söyledi...
Ukrayna verilerine göre 14 bin...
Rus ekranının verdiği haberi doğru
kabul etsek bile, bu büyük bir
kayıp...
Altı bin...
Az bir sayı değil...
Bu böyle giderse, yani Ukrayna'dan Rusya'ya bu kadar tabut taşınmaya başlarsa, Putin'in işi zor...
Çok zor...
Devrilebilir...
Orduda ve halkta çıkabilecek isyanları engellemeye Putin'in gücü
yeter mi?
Bu hedefe ulaşmak için batı
bastırdıkça bastırıyor...
En modern silahlarla donattı
Ukrayna'yı...
Rus ordusu bugüne kadar işi bitiremediyse bunun için bitiremedi...
Bunun için bu kadar kayıp
verdi...
Aslında Rusya Ukrayna topraklarında Ukrayna ile değil, en başta
NATO ve tüm Avrupa ile Amerika'ya
karşı savaşıyor...
***
Batı Moskova'da Boris Yeltsin
gibi birini arıyor Kremlin'de yerine
oturtmak için...
Yeltsin bir gecede Sovyetler Birliği'ni dağıtmıştı...
Şimdi bir Yeltsin daha gelirse, o
da Rusya'yı dağıtır...
Rusya'nın 21 otonom cumhuriyeti
de gider elinden...
Küçüldükçe küçülür...
Bir avuç kalır...
Ve bir daha aktör olarak çıkamaz
dünya sahnesine...
Ortadoğu'da Esad'ın kellesi de
gider böylelikle...
İzlemeye devam edin...
Çok vahim sonuçları olacak bu
savaşın...

ANAYASASINI İHLAL EDEN
BAŞBAKAN...
bu memlekete bu kadar kötülük yapmak…
Başbakanın “Ana-Yasayı” ihlal
ettiğini gururla söylediği yerde,
O toplumun bireylerinden hukuka
uygun davranmasını, vergisini vermesini, faturalarını ödemesini, trafik
kurallarına uymasını, kamuda liyakat,
yönetimde adalet, mahkemede terazi,
sokakta sükunet ve toplum içinde
de barış ve birliktelik bekleyemezsiniz!
Çünkü Anayasa ihlal edildiğinde o
sistem yönetenlerle birlikte tüm
toplumun başına çöker.
Günün sonunda tarih bize
göstermiştir ki hukuk dışına çıkan rejimlerin başını çekenlerin sonu şiddetli
toplumsal hareketlerle pek hayırlı bitmez.
Memleketi anarşiye sürüklüyorsunuz.

O yüzden hükümet iseniz
söylediğiniz her kelimeye dikkat edeceksiniz.
Yok eğer meclis kürsüsünden hukuk
nasıl ihlal edilir diye topluma ders
verecekseniz, başınıza geleni de çekeceksiniz.
Anayasa’nın toplumla bir sosyal
sözleşme olduğu teorisini, ne kadarı
bize uyar tartışmasını, devlet aklı ve
akılsız siyasetçi bağlamlarını, Turgut
Özal’ın “Anayasa delinmekle bir kereden bişey olmaz” lakırdısını, bundan
feyz alan ve yıllardır siyasette sağsığ zırvalamalar üretenleri falan
bıraktım bir kenara, sırıtırken az biraz,
hukuk umurunuzda değilse, tekke ve
zaviyelerde öğrendiğiniz dilden:
Edep ya hu !
Size hak getire, susanlara müstahak
ola...
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Şener Elcil:

Elektrik konusundaki gerçekler toplumdan saklanıyor
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
“Adamızın kuzeyini elektriksiz,
akaryakıtsız, ilaçsız bırakan, elektrik
kesintileri ile geleceğimizi karartan kukla
UBP-DP-YDP hükümeti, elektrik
konusundaki gerçekleri ısrarla toplumdan
saklamaktadır” dedi. Elcil dün yaptığı
yazılı açıklamada “Ortada olan bir gerçek
vardır ki; elektrik kurumunun her on beş
günde bir yakıt alabilmesi için 145 milyon
TL’ye ihtiyacı vardır. Bu para olmadığı
için mi elektrik kesintisi yapılmaktadır?”
diye konuştu.
Elcil’in bildirisi aynen şöyle:
“Geleceğe yürüyoruz” diyerek
Türkiye’nin kuyruğunda, adamızın
kuzeyini elektriksiz, akaryakıtsız, ilaçsız
bırakan, elektrik kesintileri ile
geleceğimizi karartan kukla UBP-DPYDP hükümeti, elektrik konusundaki
gerçekleri
ısrarla
toplumdan
saklamaktadır.
TC’den gelen talimatla elektriği
özelleştirmek için yıllardan beri uğraş
veren hükümet, Makine Mühendisleri
Odası’nın açıkladığı üzere yeterli üretim
kaynağına sahipken ve Kıbrıs

Cumhuriyeti’nden günlük 130 MW elektrik alma hakkına sahipken neden elektrik
kesintisine gitmektedir?
Dağdaki dev bayrağı Kıbrıslı Rumlar’dan alınan elektrik ile aydınlatırken,
milliyetçilik ve şovenizm yapanlar elektrikleri neden kesmektedirler? Elektrik
alanında örgütlü sendikamız EL-SEN de
bu konuda halkı doyurucu açıklama
yapamamaktadır.
Ortada olan bir gerçek vardır ki; elektrik

kurumunun her on beş günde bir yakıt
alabilmesi için 145 milyon TL’ye ihtiyacı
vardır. Bu para olmadığı için mi elektrik
kesintisi yapılmaktadır?
Bu çerçevede, elektrik kesintileri
hakkında soru sormak ve kesintiler için
teşekkür etmek için, bu günlere gelmemizde önemli katkısı olanları, aşağıdaki
telefon numaralarından arayabilirsiniz:
1. Elektrikte yatırıma izin vermeyen
TC Elçisi Ali Murat Başçeri – Tel: 0392
6003100
2. “Geleceğe Yürüyoruz” diyerek bizi
karanlığa
sürükleyen,
AKP’nin
Cumhurbaşkanlık koltuğuna oturttuğu
Sn. Ersin Tatar – Tel: 0392 22 83 444
3. “İktidar Bizim İşimiz” diyen
Başbakan Faiz Sucuoğlu – Tel: 0392
6011000 (dahili hat: 1100-1101)
4. “Elektrik Kurumunu zarara
uğratanları açıklayacağım” diyen Maliye
Bakanı Sunat Atun - Tel: 0392 2273626
– 22 86833
5. Kirli yakıt getirterek Teknecik
Santrali’ndeki jeneratörleri çökerten
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı – Tel: 0392 601 1500”

Sendikalardan genel grev ve miting kararı...

Ülkede hayat duracak!
Kamuda örgütlü çok sayıda sendika,
Başbakanlık önünde zam çadırı
kurulmasına, cuma gününe kadar da
sivil toplum örgütlerinin ve halkın
desteğini de örgütleyerek 1 Nisan Cuma
günü ülke çapında genel grev ve miting
düzenlenmesine karar verdiklerini
açıkladı
Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs
Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS) Başkanı Güven Bengihan,
UBP-DP-YDP Hükümetinin, çalışanları,
emeklileri, dar ve sabit gelirlileri

yoksulluğa sürükleyen zam politikası
karşısında, sendikalar olarak halkın alım
gücünün korunması için ortaya koyduğu
taleplere ve kaynak önerilerine Başbakan
Faiz Sucuoğlu’nun cevap dahi vermediğini
ve zamların da artarak devam ettiğini
belirtti.
Bengihan, “Bugün bir araya gelen
sendikalarımız 30 Mart çarşamba günü
saat 18:00’de Başbakanlık önünde zam
çadırı kurulmasına, cuma gününe kadar
sivil toplum örgütlerinin ve halkın
desteğini de örgütleyerek 1 Nisan Cuma

günü ülke çapında genel grev ve miting
düzenlenmesine karar vermiştir.
Hükümetin emek düşmanı tavrını sürdürmeye devam etmesi halinde grev ve eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” dedi.
Bildiriye imza koyan örgütler;
KTAMS,
KAMUSEN,
KTÖS,
KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN,
KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN,
BES, DEV İŞ’e BAĞLI SENDİKALAR,
HÜR-İŞ’e BAĞLI SENDİKALAR,
MEMUR-SEN, ADA-SEN

Toros: TL sizin paranız değildir,
başka bir ülkenin parasıdır!
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Türk Lirası‘nın başka
bir ülkenin para birimi olduğunu ve
dolayısıyla, Kıbrıs‘ın kuzeyinde Euro’ya
geçilmedikçe, o paranın dalgalanması ve
değer kaybetmesinden oluşan enflasyonu
çarpan etkisiyle ithal eden pozisyondan
başka yerde olamayacağımızı vurguladı
Toros: Muhalefetin sorumluluğunu
yerine getirmediğini ima etmeniz beni
rahatsız etti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu‘nda
konuşan Toros, Sağlık Bakanı Ali Pilli‘nin,
“ülkedeki sorunların çözümü noktasında
sorumluluğun sadece hükümette değil
muhalefette de olduğu” sözlerine cevap verdi.
Toros, “Bakan doğruyu söylemiştir. Mayıs
2009’dan beri CTP muhalefettedir. O günden
ve özellikle pandemi sürecinden itibaren,
bir yığın politika ve çözüm önerisi sunmuştur.
Muhalefetin bu sorumluluğunu yerine
getirmediğini ima etmeniz beni rahatsız
etmiştir” dedi.
“Muhalefetle iş birliği
sorumluluğundan kaçan UBP
olmuştur”
Özellikle pandemi başlangıcında sıra dışı
bir kriz yönetimi kurulduğu zaman, CTP’nin
kendi bünyesinde 12 ayrı komite kurarak,

imkanlarını genişletiyorlar ve mensubu
oldukları birlikler içinde güç birleştirerek
sorunlara karşı koyuyorlar” dedi.

kriz yönetimine dair bir yığın politika
ürettiğini, dönemin UBP Hükümetine de
bu yönetimde yer almaya hazır olduklarını
söylediklerini hatırlattı.
Toros, “Ancak bunların hiçbirini dikkate
almayarak, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını
dile getirerek, muhalefetle iş birliği
sorumluluğundan kaçan UBP olmuştur.
Sayın Pilli konuşmasında yaşanan sorunların
sadece Kıbrıs’ın kuzeyinde değil tüm dünyada olduğunu ifade etti, doğrudur ancak tüm
dünya bu sorunlara karşı koymak için birbirleriyle dayanışmaya giriyorlar, parasal

“TL sizin paranız değildir, başka bir
ülkenin parasıdır”
Kıbrıs’ın kzueyindeki yüzde 17’lik daralma
oranının, dünyanın odiğer ülkelerinden yüzde
4 fazla olduğunu ifade eden Toros, UBP’nin
ve onun ayrılıkçı politikalarıyla aynı çizgide
olan partilerin ise sürekli olarak
Kıbrıslıtürkleri dünyadan koparan ve
yalnızlığa terk eden bir yaklaşım içindes
olduğunu kaydetti.
Toros, “İşte bu durumda, ekonomimiz ve
sosyal kültürel yaşamımızda yerlerde
sürünüyor. Euro endeksli muhasebe birimi
konuşmamdan sonra, Sayın Pilli başka
çözümler de var demiştir. Sayın Bakan; bu
enflasyonu durdurmak için bu öneriyi ciddiye
almak ve tartışmaya mecburuz. Başka çaremiz yoktur. TL sizin paranız değildir, başka
bir ülkenin parasıdır. O paranın değeri de
faizi de para politikası da o ülke tarafından
belirlenir. Siz o paranın dalgalanması ve
değer kaybetmesinden oluşan enflasyonu
çarpan etkisiyle ithal eden pozisyondan
başka yerde olamazsınız. Gelin bu sabit
fikirlilikten vaz geçip rasyonelce tartışalım.
Bilgime güvenmenizi istiyorum. Bu
koşullarda Euro düzenli muhasebeye geçmek
tek yoldur” dedi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

SAVAŞA HAYIR
DEMEK YETMEZ
Biden“Rusya’da rejim değişikliği olmalı ve Putin iktidardan gitmeli” diyor…
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra, iki kutuplu denilen o güç dengesi
büyük ölçüde bozuldu…
SonrasındaABD tüm dünyada ve özellikleOrtadoğu’da istediği gibi hareket
etti.
Irak bölündü…
Suriye istikrarsızlaştırıldı.
Milyonlarca insan ölürken bir o kadarı
da yaşadıkları yerleri terketti…
Batı ve ABD’nin de katkısıyla Yugoslavya 20 yıl süren kanlı bir süreç sonunda
parçalandı…
Bunlar işin siyasi yönü…
Bir de ekonomik tarafı var…
Bu süreçte ABDşirketleriyledünyayı
ele geçirirken istediği ülkeyi de ambargolarla çökertmeye çalıştı…
Kısaca tek kutuplu dünya ne barış getirdi ne de refah…
Bence dünyanın çok kutupluluğa ihtiyacı var…
Çünkü gücün paylaşılması denge yaratır.
Ama Rusya dünyada hala önemli bir
aktör…
Bu da ortadan kalkarsa ne mi olur?
ABD, “dünya diktatörlüğü”nü resmen
ilan eder o zaman…
Ve savaşların çok daha kolay çıkartılabildiği…
Halkların hallaç pamuğu gibi dağıtıldığı…
Hak gasplarının şimdikinden daha da
alenen yapıldığı bir dünya olur bu…
***
Bakın şöyle bir çevrenize…
Herkes savaş karşıtı…
Olmalı da elbette…
İnsanların öldüğü, canların yandığı,
anaların ağladığı savaşları onaylamak
mümkün mü?
Bir video izledim…
Savaşta öldürülen bir Rus askerinin
cep telefonundan annesini arıyor Ukraynalı bir asker…
Ve “oğlunu öldürdük” diyerek küfrediyor Rus anneye…
Canımızı yakıp ruhumuzu allak bullak
eden şeyler bunlar…
Ama savaş denilen vahşet ne sevgi ne
de merhamet bırakıyor insanın yüreğinde…
Savaş karşıtı olmak, savaşın her türlüsüne karşı olmaktır ama…
Filistin, Yemen, Irak, Libya,Suriye'deki
emperyalist işgale sırtını dönerek savaş
karşıtı olunmaz…
NATO, ABD ve Batı’nın tüm dünyada
yaptıklarını görmezden gelerek de…
Savaşa hayır sloganının boş bir temenniden ileri gidemediği bir dönemden
geçiyoruz…
***
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana Batılı hükümetler ve
medya kuruluşları Ukrayna'ya büyük
destek veriyor…
Ukrayna halkını çok düşündüklerinden
mi?
Yoksa kendi çıkarları için mi?
Bu savaş ırkçılığı bile meşrulaştırır
hale getirdiyse...
Mağdurlar sarışın ve esmer diye ayrılıyorlarsa...
Ve ortak düşmana karşı faşizm bile
görmezden geliniyorsa...
Yalnız "savaşa hayır" sloganı yetmez…
Duymadınız mı?
Avrupa'nın Neo-Nazileri Ukrayna'ya
koşuyor Ruslara karşı savaşmak için...
İkinci dünya savaşının rövanşını alacaklarmış…
Siz bunu da mı görmüyorsunuz?
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Üzülme tarihin bir cilvesidir bu karanlık da
Bu tarihin cilveleri de hep bizi bulur
Tıpkı bulduğu gibi bu pahalılıkta
Tarihin olmazsa Tatar'ın cilvesi olur

KALAY-KALAYCI

Yeniboğaziçi Belediyesi ülke çok zor zamanlardan geçerken çalışanların
maaşlarını ödemiş, haklarını gaspetmemiş ve hizmet vermeyi aksatmamış ama
buna rağmen Yeniboğaziçi Belediyesi’ni çalışanların maaşlarını ödeyemeyen ve
halka hizmet götüremeyen Mağusa Belediyesi’ne bağlayacaklar. Bunun da adına
‘reform’ diyecekler ve biz de buna inanacak mıyız? Biz aptal mıyız, gerizekalı
mıyız, bunu yapacak olanlar çok mu akıllı? Yani iyi çalışan bir belediyeyi alıp
çalışamaz hale gelmiş ve her anlamda aciz durumda bir belediyeye bağlamanın
adı ‘reform’ olabilir mi?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ORTAK OLMAYIN...

İngiltere’de bilmem hangi üniversiteyi
bitirmiş ve ekonomi bölümünden mezun
olmuş...
Olabilir...
Okumak ve diploma almak iş bilmek
değildir...
Hatırlayın Tatar Maliye Bakanı olduğunda
emeklilerin maaşlarını kesmiş ve sonra
emekliler mahkeme kararıyla bu haklarını
almıştı...
Ancak Tatar orada bulunduğu süre içerisinde mahkeme kararına uymamış ve bu
kesintileri geri ödetmemişti...
Tatar işte böyle bir adam!
Herkes KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl geldiğini bilir...
Söylemeye gerek yok...
Her sabah kalktığı zaman kuzeye bakarak
Toroslar’ın fotoğrafını paylaşır ve Torosların
göründüğünü ilan eder...
Çiçek böcek paylaştığı da olur...
Başka ne mi paylaşır?
Köpeklerinin çiftleşmesini...
Memlekete füze düştüğünün ve herkesin
alarmda olduğunun bile farkına varmaz...
Danışmanı, başbakan olduğu dönemde
gerçekleşen bu olayda onu rahatsız etmek
istemediklerini çünkü askerin konuya el
attığını açıklar...
Sadece bir papağan görevi yapar kendisini
oturttukları koltukta...
Memleketteki ekonomik yıkımı bir cilve
olarak yorumlayacak kadar büyük bir ekonomi bilgisine sahiptir...
Yahu tüm bela Türk Lirası kullanmaktan
geçmektedir.
Bunu ilkokula giden çocuk dahi bilir
ama Cambridge’den mezun olduğu iddia
edilen Tatar bunu bilmez!
İddia edilen diyorum çünkü yaptığı açıklamalar ruh sağlığının da kötü durumda
olduğunu ortaya çıkarmaktadır...
Son açıklaması ekonomik krizi toplumsal
dayanışma ile aşacağımız yönünde...
Bu ne demektir bilityor musunuz?
Tüm yük emekçinin, emeklinin ve bordro
mahkumları ile özel sektör çalışanlarının
üzerine yıkılacaktır demektir...
Zaten kendisinin Maliye Bakanı olduğu
dönemde yaptıkları ortada...
Toplumsal dayanışma dediği burjuva dediğimiz zengin kesimlerin dışındakilerin
dayanışması, yani KKTC denilen ve kendisinin de atandığı korsan yapının ayakta
durması için emekçi kesimlerin dar gelirlilerin fedakarlığından söz ediyor...
Zaten emekçilerin anası ağlamaktadır...
Mlletvekillerine, danışmanlara, müsteşar,
müdür olarak atananlara ve de kendisi ile
diğer yetkililerin örtülü ödeneklerine para
sağlamalarını istiyor sadece...
Herşeyi bir kenara bırakıp, bilmem neyin
dalı, bilmem netyin çöpü vardır diyerek
ayrışanların birleşip bu zihnyeti başlarından
yok etmeleri şarttır...
Birleşemezlerse toplumun anası daha
çok ağlayacak...
Ve yazıktır ki bu da Tayyip Erdoğan’ın
papağını konumundaki, onun dediklerini
tekrar eden Tatar tarafından ve onun yardakçıları tarafından gerçekleştirilecektir...
Ya birleşip bu zihniyeti ortadan kaldırır
ve yargılarsınız ya da toplumun bitişinin
suçuna siz de ortak olursunuz...

ÇALIŞAN BELEDİYEYİ ÇÖKEN
BELEDİYEYE BAĞLAMAK

NE KADARSA O
KADARDIR DAHA
FAZLASI OLMAZ

Polis içinde “Facebook Timi” kuruldu
“Türkiye‘de ne varsa burada da olacak” şiarıyla yola çıkan hükümetler,
şimdi de polis içinde yurttaşların sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek
baskı kurmak için “Facebook Timi” oluşturdu
BugünKıbrıs‘ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Avukat Öncel Polili,
polis içindeki girişimi doğruladı ancak polise ifadeye çağırılan birçok yurttaşa
dava okunamayacağını savundu.

Alsancak’ta Paddi Longs isimli
işletme kundaklandı
Alsancak’ta Paddi Longs isimli
işletme kundaklandı. İşletmenin tamamen yanmasına neden olan yangınla
ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan
yazılı açıklamada, bugün saat 00.10
raddelerinde Alsancak'ta Dumlupınar
Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi
Longs isimli işletmenin, kapalı olduğu
bir esnada kasten ve kanunsuz olarak
ateşe verilerek kundaklandığı

kaydedildi.
Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan
yangın neticesinde konu işletmenin
tamamen yanarak maddi zarar meydana geldiği belirtildi.
Mesele ile ilgili olarak yürütülen
soruşturmada, zanlı olarak görülen
M.P.M.(E-41) tutuklanırken, olayla
ilgili soruşturmanın devam ettiği
kaydedildi.

Özkıraç: Kıb-tek hükümetin ve
Sucuoğlu’nun ‘Lunaparkı’ değildir
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El-sen) Başkanı
Kubilay Özkıraç Kıb-tek’in, ne
hükümetin, ne Bakanların ne de
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
‘Lunaparkı’ olmadığını söyledi
Özkıraç, Salı günü mesai bitimine
kadar kamuoyuna açıklanan Kıb-tek
Yönetim Kurulu’nun resmî gazetede
yayınlanmaması takdirde, ilk olarak
Lefkoşa
birimlerinde
işbaşı

yapılmayacağı, aynı tutum sergilenmeye devam ederse tüm birimlerde
her türlü eylemin ortaya konacağını
açıkladı.
Kurumun iyi yönetilmediğini vurgulayan Özkıraç, siyasetin yatırım
yapmaması yüzünden elektrik kesintilerinin yaşandığını, yapılacak çok
iş olmasına rağmen kişisel çekişmeler
yüzünden yönetim kurulunun
atanmadığını ifade etti.

Zihni Türksel hayatını kayvetti
Kıbrıs‘ın tanınmış mutfak şeflerinden Zihni Türksel, Kıbrıs’ı temsilen
bulunduğu Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda
geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybetti
Ani vedası herkesi derinden üzen ve Boghjalian Konak Restaurant’ın da
sahibi olan Türksel, gastronomi alanında ülkemizin önde gelen isimlerindendi.

BRTK'nın ana haber bültenleri Tatar'la
başlıyor, Tatar'la sürüyor, Tatar'la bitiyor!
Denktaş ve Eroğlu zamanında da onlarla
başlar, onlarla biterdi!
Mübarek...
Sanki devlet televizyonu değil...
UBP-TV..
***
Bu haberlerde Tatar'ın adı, sadece Tatar
diye anılmaz!
Örneğin bir cümlede 3 kez adı geçerse,
ki bu da çok anormal bir şeydir, her seferinde
önüne cumhurbaşkanı sözcüğü konulmak
zorundadır!
Haberlerin başından sonuna 20 kez Tatar
geçse, 20 kez "Cumhurbaşkanı Tatar" denir!
Ama dediğim gibi en trajikomik olanı
kısacık bir cümlede bile tekerleme yaparcasına "Cumhurbaşkanı Tatar" denilmesidir!
Oysa cümlenin başında bu ünvanı bir kez
kullanıp daha sonrakilerde sadece Tatar demek daha doğru ve uygun olmaz mı?
Yoksa kendisine ne kadar çok cumhurbaşkanı denirse, o kadar çok cumhurbaşkanı
olacağı mı sanılıyor?!
Her cümlenin başında ve içinde "Cumhurbaşkanı Tatar" olarak anılmayı Tatar'ın
kendisi mi istedi, BRTK Yönetim Kurulu
böyle mi münasip gördü, kurum müdürünün
talimatı mıdır, yoksa BRTK Tüzüğü böyle
mi buyurmaktadır?
Yayın Yüksek Kurulu Başkanı, Tatar'ı
eleştiren yayın organlarını, yine Tatar'ın
bizzat yaptığı şikâyet üzerine cezalandırıp
susturma girişimleri yaparken...
Bir zahmet bununla da ilgilense...
Arasıra da olsa, rasgele BRT'yi izleyen
vatandaşların kulaklarını fena tırmalıyor!
Kim ne derse desin Tatar'ın bugüne bugün
öyle ya da böyle cumhurbaşkanı olduğunu
bilmeyen, duymayan var mı?
Bunu sürekli olarak halkın gözüne ve kulağına pompalamaktan yüce KKTC devleti
ne yarar umabilir ki?!
Kendisi kayyum da olsa Tatar Siilihtar'ın
efendisi zaten!
Ne kadarsa o kadardır!
Daha fazlası olmaz!
***
Ersin beyin, cumhurbaşkanı olduğuna
kendisini inandırmak ya da ne bileyim bunu
halka kanıtlamak gibi bir derdi var mı?
Yok diye düşünmek istiyorum ama, galiba
bu da bir ihtimal!
Zamanında cumhurbaşkanı seçilip Silihtar'a çıktığına kendisinin bile inanmadığı
herkesin bildiği bir gerçek.
BRTK ısrarla 40 kere cumhurbaşkanı
dese de...
O sadece bir kere cumhurbaşkanıdır!
Biliyorum, yüce KKTC devletine bir
zararı yok!
Ama bir devlet televizyonunun haber bültenlerini Cumhurbaşkanı Tatar'la doldurmak,
kulağı tırmalaması bir yana ses uyumuna
da denk gelmiyor!
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Onuncu köy
CTP’NİN
TAKSİMCİLİĞİ

HAİNLER
Nilgün Ecvet Orhon
Muhalefettekilerin tek dertleri meclis
ödenekleri, maaşcıkları ve devam etsin
bu diye statükonun aynen devam
etmesi…
Ve eylemlere katılır gibi görünüp
takoz koymak…
Gerçek vatan hainleri solcu ve yurtsever görünüp de bu yurdun işgalinden
nemalanan bu sahte solculardır…
Diğerlerini zaten saklamıyorlar faşist
ve hain olduklarını…
En tehlikelileri bu sahte solculardır…

Yüksel Ekenoğlu
CTP hiçbir dönemde çözüm istemedi.
Hep yuvarlak laflarla istermiş gibi
göründü.
Çözümün önündeki en büyük engel
olan toprak konusunu bile bile İTEM
yasasıyla içinden çıkılmaz hale getirdiler.
AİHM’de açılan davaları bertaraf etmek
için TMK’yı kurdular ve TC’yi ağır
tazminatlar ödemekten kurtardılar.
Dolayısıyla hep barış yanlısı olarak
görünen CTP aslında Kıbrıs’ta kalıcı
işgalin de bu şekilde temellerini sağlama
almış oldu.

ELEKTRİK KIRMIZI
ÇİZGİMİZ

DİKKAT!
Cemal Yıldırım
facebook timi

Polis içerisinde
oluşturulmuş…
Selam polis arkadaşlar…
Biz burdayııız. Hoşgeldiniiiiiz!
***
Facebook hesabımı ele geçirmeye
çalıştılar. Amaçları, hesap bilgilerime
ulaşıp benim kartımdan, kendi reklam
giderlerini karşılamaktı. Durum onu gösteriyordu. Bu faaliyetten, facebook reklam
yöneticisinin uyarı mesajı ile haberdar
oldum ve facebook, emniyet gereği
bir
süreliğine
hesabımı
kilitledi...Saldırganın reklam talebini de
reddetti… Kendi Hesabıma girip, normale
dönmek için, facebook' un, hesap emniyeti
ile ilgili formaliteleri ile biraz zaman
harcadım… Ancak başarılı oldum gibi.
Eğer benim gibi siz de, facebook üzerinden, ücretli reklam yayınlıyorsanız
dikkatli olun.

ÇÖZÜM
Osman Yağız Kırmızı
Herkesin yaşadığı süre yapması gereken
öncelikli işleri vardır. Benim önceliklerimin başında ne ekonomik sorunları
düşünmek, (sizin kadar züğürtüm) nede
kktc'de dönen abuk subukluklara kafa
yormak vardır. Enerjimi antin kuntin
meselelere harcamak istemem. Benim
önceliğim, Kıbrıs'a çözüm (federal) gelmesine bir nebzede olsa katkı koymakdır.
Topluma da tavsiyem Çözümü tek
önceliğiniz yapmanızdır. Başarabilirseniz,
sokaklar şenlenir.

KKTC REFORME
EDİLEMEZ
Fatma Kişmir
Sevgili muhalefet artık görüldü ve görmeniz lazım ki meclis kürsüsünden
konuşarak hatta uzun uzun konuşarak
hiç bir sorun çözülmüyor ve çözülmeyecek! Başka bir planınız olmalı...
Yoksa biz konuşalım bunlar da yıpranır
gider diye beklerseniz gerçekten böyle
bir şey olmayacak ayrıca bu kimsenin
işine yaramayacak ve de zaten ortada
düzelmesi gereken bir şey kalmayacak!

KKTC’NİN KENDİ
BÜTÇE AÇIĞI YOKTUR

Mehmet Kayra
Bizim ithalatın çoğu Türkiye'den değil
mi?
Bence burası TC’nin iç piyasası ama
TC'den ithalat döviz üstünden yapıyoruz.
O nedenle TC ile aramızda bir eşitsiz
ticaret olduğunu düşünüyorum.
Bütçe açıklarımıza TC’den yapılan
aktarmaları da TC’nin kendi ekonomisi
içinde kalmaktadır.

Lamba...

İŞGAL REJİMİ VE ISGARTA MUHALEFET
Mustafa Billur
Eğilmeden, bükülmeden, yalpalamadan,
korkmadan, gerçekleri ve doğruları söyleyen,
ödenmesi gerekli bedeli kitlelere paylaştıran
bir muhalefet istiyorum.
CTP ve TDP'nin şimdiye kadar yaptığı,
yapmakta olduğu ve yapmaya devam edeceği
"muhalefeti" (işgâlin işbirlikçiliğini) değil...
Toplum bir ısgartaysa siz bin ısgartasınız…
*
TC'de ne varsa KKTC aynen
uygulamalıdır dememiş miydi Erdoğan bizzat?
Yapıyorlar işte! KKTC Polisi Ankara'daki

Genelkurmay'dan, o da Erdoğan'dan emir
almıyor mu?
Alıyor.
O zaman?
O zaman "işgâl yok, nüfus ve seçmen
yapısı TC kökenli yasadışı yerleşimciler
sayesinde değişmiş değil, KKTC'de
demokrasi var, seçim yapıyor ve bizi yönetecek olanları seçiyoruz" masalını size anlatan
başta CTP, TDP ve diğer sözde muhalefet
partilerinden hesap soracaksınız.
Soracaksınız diyorum ama, biliyorum,
sormayacaksınız. Çünkü size bu yönetim
MÜSTAHAKTIR.

1 NİSAN ŞAKASI OLMASIN!
Arda Gündüz
1 Nisan günü yapılacak olan eyleme destek vermek isteyen biri olarak sormak
istediğim birkaç şey var.
1- Eylem planı nedir? Eylemin amacına ulaşabilmesi için nasıl bir eylem stratejisi
çizilmiştir?
2- Bu eylemi diğerlerinden farklı kılan ne olacaktır?
3- Slogan atıp, alkışlayıp eve döneceksek ben evden canlı yayında slogan atıp,
alkışlayarak ve hatta devrimci türküler söyleyerek katılırsam bir sıkıntı olur mu?
Teşekkürler.
Güncelleme: Borga Cambaz ile konuştum ve çok güzel cevaplar aldım. Eyleme tam
destek!

İSLAMO-FAŞİST DİKTANIN TEMEL
TAŞLARI 1994'TE NASIL DÖŞENMİŞTİ?
Doğan Özgüden
Recep Tayyip Erdoğan'ın islamo-faşist
diktasının temeli bundan tam 28 yıl önce,
"Ortanın Solu" partilerinin gafleti nedeniyle
27 Mart 1994 yerel seçimlerinde atılmıştı.
İstanbul belediye başkanlığı için Baykal'ın
CHP'si, Karayalçın'ın SHP'si ve Ecevit'in
DSP'si güçbirliği yapıp ortak bir aday
çıkartamadıkları için, normalde hiçbir şansı
olmayan Erdoğan kılpayı bir farkla "Ortanın
Solu"nun Zülfü Livaneli dahil üç adayını
geride bırakarak Türkiye'nin en büyük
belediyesinin başına geçmiş, kafasındaki
islamo-faşist rejimin temel taşlarını döşemişti.
2002'de de bir seçim manevrasıyla
Erdoğan'a
başbakanlık,
ardından
cumhurbaşkanlığı yolunu açan yine CHP'nin

lideri Baykal olmuştu.
Sadece o mu? 12 Eylül 2010'daki anayasa
referandumunda sol'un bir kesimi de "Yetmez
ama evet" diyerek Tayyip'i desteklemişti.
Ya "Ilımlı islam" diye başından beri
Erdoğan'ı el altından destekleyen ABD,
muhalefetteyken AB'yi "siyonizmin beşinci
kolu" diye suçladığı bilinirken başbakan
olunca Erdoğan'ı hararetle bağrına basıp
üyelik görüşmelerini başlatan Avrupa Birliği?
Evet, 1994 yerel seçiminin üzerinden tam
28 yıl geçti.
Tayyip'in Kürt düşmanı ve fütuhatçı projelerine "Gazi Meclis"te alkışlarla destek
veren bazı muhalif partilere 1994'ü bir kez
daha hatırlatmak gerek...
Faydası olursa!

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar:
Efendim
beni
çağırmışsınız…
Ersin Tatar: Ma nerdesin ama sabahtan
beri ararım telefonun kapalı…
Müsteşar: Doğrudur efendim
dakmadım şarja…
Ersin Tatar: Hayırdır?
Müsteşar: Bizim Teknecik elektrik
santrali 24 saattır devre dışıymış
efendim. Rum tarafından ve Aksa’dan
gelirmiş elektrik…
Kıb-Tek’i aradım sordum bizim eve
gelen hangisidir dedim, onu bilemeyik
dediler ben da dakmadım efendim
şarja…
Ersin Tatar: Ansızdan Rum’dan
almayasın diye…
Aferrim be gardaş…
Aha böyle isterim sizi…
Egemen ve Eşit!
Müsteşar: E siz nasıl şarj ettiniz
efendim?
Ersin Tatar: Son gittiğimde Kayseri’den Powerbank aldıydım…
Müsteşar: O bitince napacaksınız?
Ersin Tatar: Arayım BM’yi belki bir
müzakere bişey yapallar da ara bölgede
doldururum telefonu…

İŞGALCİ
İTİRAFLARI
Emrah Karayaprak
Seçime
olan
müdahalenin
itiraflarından bahsediliyor, polisin sosyal
medya için ayrı bir tim kurulduğu
konuşuluyor, alkole yapılan zamdan
konuşuluyor ve bunun aslında yaşam
şekline kasıtlı müdahale olduğu
düşünülüyor. Be arkadaşlar bunların
olmasından daha doğal ne olabilir?
Şaşkınlığınızı anlayamıyorum. Bu ülke
işgal altındadır ve KKTC bir devlet
falan değildir, KKTC işgal altında olan
bir alt yönetimdir. İşgal altında
demokrasi olmaz, seçim olmaz, mücadele meclisin dışında olmalıdır ama
ben bunun olacağına dair bir inancım
yok çünkü sendika çıkıp diyor ki bizim
TC devleti ile sorunumuz yok. Bu kafa
ile bize her şey müstahaktır.
Beter olalım…
Bok da gaynayalım…
Yerleşik nüfus yokmuş…
İşgal yokmuş gibi yaşamaya devam
edelim…

TL’NİN UZUN
DÜŞÜŞÜ
Rüstü Yücel
Robin Brooks abiniz "Adil değer"
olarak USD TL tahminini 9.50 TL'den
16.50!!! TL'ye çekti. Yani daha yolun
var TL düşmeye dedi.
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“Araçlarımız arızalanıyor”...

Gelen akaryakıtın içinde ne var?

Özgür gazete - Kıbrıs Türk
Çağdaş
Kamu
Araçları
İşletmecileri Derneği (Kar-İş)
Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu
taşıma araçlarının enjektör ve
pompalarında arızalar meydana
geldiğine
işaret
ederek,
“Akaryakıttan su ve farklı
kimyasal maddeler çıkıyor” dedi
ve denetleme istedi

“Akaryakıttan su ve farklı
kimyasal maddeler çıkıyor” diyen
Topaloğlu, akaryakıtın kalitesiyle
ilgili önemli taleplerde bulundu.

Ülkeye gelen akaryakıtın
içinde ne var?
Topaloğlu, ülkeye gelen
rafineriye
akaryakıtın
boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini
belirterek, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının
enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine
de işaret etti.

“Gemide denetlensin,
hangi kalitede akaryakıt
kullandığımızı bilmek
istiyoruz”
Kar-İş olarak hangi kalitede
akaryakıt kullandıklarını bilmek
istediklerini ifade eden Topaloğlu,
az mesafede çok yakıt yaktıklarını,
bunun da yakıtın kalitesini
gösterdiğini söyledi.
İlgili kişilere çağrısını yineleyen Topaloğlu, gemide
denetimin başlaması gerektiğini, ödedikleri akaryakıt
ücretinin yanında, ciddi miktarda parça fiyatı da
ödemeye başladıklarını kaydetti.

Vatandaş beklesin:

Erdoğan’dan Bakan’ın dosyasına ışık hızıyla imza
Özgür Gazete - Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu‘na (Kıb-tek)
yapılan ve aralarında 1 yıldır
bekleyen dosyaların olduğu güneş
enerji sistemi başvuruları, Genel
Müdür Gürcan Erdoğan‘ın imza
atmaması nedeniyle aylarca beklerken, Maliye Bakanı Sunat‘un evi
için giden dosya 1 günde jet hızıyla
imzalandı.
Atun’un projesine jet imza
Evine, iş yerine güneş enerjisi
kurmak isteyen vatandaşın dosyası
tam 6 aşamalı bir işlemden geçerken,
Kıb-tek Genel Müdürü Erdoğan’ın
imza atması gereken 5. aşamada aylarca takılı kalıyor.
Sadece bir imza için bir yıla varan

bekleme sürelerine maruz kalan ve
mağdur edilen vatandaşın yanında,
dosyaları ışık hızıyla imzalanan
imtiyazlı kişiler de var.
24 Mart’ta geldi, Erdoğan 25
Mart’ta imzaladı
O kişilerden biri de, hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 14 ayrı
suçtan dava bulunduğu halde Gürcan
Erdoğan’ı ısrarla görevde tutan
Maliye Bakanı Sunat Atun.
Atun’un “B-626-22” dosya
numaralı güneş enerji sistemi
başvurusu kuruma 24 Mart’ta geldi,
Erdoğan tarafından 25 Mart’ta
imzalandı. Bir güneş enerjisi
dosyasının işlem sırası:
1-) Dosya önce Ekonomi ve Enerji

Bakanlığı’na bağlı YEK Kurulu’na
gidiyor
2-) Kurulda incelenen dosyanın
ikinci adresi Kıb-tek Genel
Merkezi’ndeki Planlama Şube
Amirliği oluyor
3-) Dosya buradan hangi bölgede
olduğuna göre Kıb-tek ilgili Bölge
Amirliği’nin Planlama Şubesi’ne
gidiyor
4-) Bu aşamada dosya, Kıb-tek
Genel Merkezi’ndeki Planlama Şube
Amirliği’ne geliyor
5-) İşte dosya burada tıkanıyor!:
Bu aşamada sadece Genel Müdür
imzası gerekiyor
6-) İmza atılması halinde dosya,
izni yazılmak üzere YEK Kurulu’na
gönderiliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

Acil ilaçları temin ettik

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, acil
ilaçların mümkün olduğu kadar temin
edildiğini dile getirdi.
Pilli, Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulu'nda kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermek üzere kürsüye
çıktı. Dile getirilen sıkıntıların
çözülmesi için hem hükümet hem
muhalefetin öneriler yaptığını anlatan
Pilli öte yandan sorunların bir türlü
önüne geçilemediğini anlattı.
Sorunların çözümü aşamasında
hükümet kadar muhalefete de görev
düştüğünü söyleyen Pilli, birlik beraberlik içinde, tartışmalar da yapılsa,
sorunların giderilmesi için çözüm
yaratılması gerektiğini belirtti.
Pilli’nin konuşmasının bitmesiyle
yerinden söz alan CTP Milletvekili
Doğuş Derya, konuşma konularıyla
ilgili
bakanların
Meclis’te
bulunmadığını söyleyerek, denetim
gününde böyle bir tablo olmasını
eleştirdi.
TOROS'TAN PİLLİ'YE...
Pilli’nin konuşmasına yanıt vermek
için kürsüye çıkan CTP Milletvekili
Fikri Toros, CTP olarak muhalefetin
sorumluluğunu yerine getirmediğinin
ima edilmesinin kendisini üzdüğünü
belirtti.
Toros, CTP olarak sorunlara
sundukları çözüm önerilerinden
örnekler verdi.
TL kullanıldığı müddetçe enflasyonu durdurmak için Euro
kullanımının tartışılmasının zorunlu
olduğunu ifade eden Toros, başka
bir ülkenin parası kullanıldığı müd-

detçe, yaşanacak enflasyonun çarpan
etkisiyle ithal edilmesinden başka
bir şeyin mümkün olmadığını kaydetti.
Toros, içinde olunan koşullarda
Euro endeksli bir düzene geçmenin
yegane çözüm olduğunu söyledi.
PİLLİ'DEN BESİM'E YANIT
CTP Milletvekili Filiz Besim’i
yanıtlamak üzere söz alan Sağlık
Bakanı Ali Pilli de, sağlıkta
geçmişten gelen sıkıntılar olduğunu
dile getirerek, 1994’te kardiyoloji
yoğun bakımı yokken bugün 8-10
yataklı kardiyoloji yoğun bakımı
olduğunu kaydetti.
Sağlıkta sorunlar olduğunu, pandemi nedeniyle de sorunlar
yaşandığını belirten Pilli, bu
sorunların dünyadaki tüm ülkelerde
olduğunu ifade etti.
Besim’in bahsettiği sorunları
bildiğini dile getiren Pilli, diş
hekimliği bölümü konusundaki
soruna da hâkim olduğunu belirtti.
Kalkanlı Yaşam Evinde personel
sıkıntısı olduğunun doğru olduğunu

bunun
ihale
sıkıntısından
kaynaklandığını söyleyen Pilli, öte
yandan orada bir hizmet verildiğini
belirtti.
Doktor sıkıntısı olduğunun doğru
olduğunu, kendilerinin de bu
sıkıntının önüne geçmek için
çalıştıklarını belirten Pilli, 10 kişilik
yoğun bakımı döndürecek yoğun
bakım hemşiresi olmadığını kabul
etmediğini söyledi, öte yandan 10
kişilik kapasiteyi artırmak gerektiğini
kaydetti.
“ACİL İLAÇLARI TEMİN
ETTİK”
Acil ilaçların mümkün olduğu
kadar temin edildiğini kaydeden
Pilli, Maliye’den parası verilmemişse
fondan karşılayarak, özellikle ameliyathane için gerekli ilaçları aldıklarını
söyledi.
Sağlıkta otomasyon konusunun
uzun süredir konuşulduğunu, konunun şu anda da belirli bir seviyeye
geldiğini dile getiren Pilli, e-devlete
geçilmesi sağlanırsa süratle bu
sürecin tamamlanabileceğini kaydetti.
Sağlık
merkezlerinin
güçlendirilmesinin ana hedefleri
içerisinde olduğunu anlatan Pilli,
eğer bu sağlanabilirse devlet hastanesindeki
yükün
hafifletilebileceğini anlattı.
Sağlık Bakanı Pilli, tüm sağlık
merkezlerine, dahiliye, çocuk doktoru
ve diş doktoru sağlanabilmesi
sağlanırsa bunun sistemi oldukça
rahatlatacağını dile getirdi.

GÜNLÜK
KATMERLİ DÖVİZ SOYGUNU
Hacı Atun, TC Ticaret Bakanı ile görüştü birçok kez…
TC’nin KKTC’ye Döviz üzerinden mal satmasının yanlış olduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyinin TL bölgesi olduğunu söyleyerek
TL ile ticaret talep etti… Türkiye’nin TL’nin değersizleştirilmesi
politikası Döviz üzerinden Türk malı alan Kıbrıs’ın kuzeyini
vurdu… Hacı Atun’un bu talebi belli ki Ankara’daki Döviz
lobisinin duvarına tosladı. Kıbrıs’ın kuzeyinden elde ettikleri
ithalat gelirinin TL üzerinden olması işlerine gelmezdi! Atun,
‘bira sütten ucuzdu’ diyerek savunduğu zamlar konusunda
şöyle dedi: “Alkol ve sigaradaki vergi, diğer ithal ürünler
gibi yüzdelik cinsinden oransal değil, maktu, yani sabittir.
Sadece TL üzerinden bir rakam belirleniyor. Yıllardır güncellenmemiş. Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5 ile 7 kez
zam yaparken, devletin bu alandan aldığı gelir hep sabit
duruyor. En bilinen bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’nde
ise 9 TL idi. Ayni marka yabancı menşeli bira ise Türkiye’de
26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’nde ise 10 TL idi. Bu
noktada devletimiz uzun bir süre gerileyen vergi hakkından
vazgeçmiş anlamı çıkıyor… Alkol ve sigaranın son yıllarda
ithal değeri ve fiyatı artarken, devletin gelirleri göreceli
olarak da azalmış demektir”… Yani diyor ki, TL değersizleştiği
için KKTC’ye ithal edilen ürünler pahalılandı; TC bize Döviz
üzerinden mal sattığı için ekstra pahalılandı… Ancak biz
eski fiyattan vergi alırdık, şimdi yeni fiyattan alacağız. Yani,
TC hem Kıbrıs’ın kuzeyine Döviz üzerinden mal satmaya
devam edecek, hem de TC’nin Döviz üzerinden sattığı mallara
biz ekstra vergi koyacağız diyor…
KORONA DEĞİL GRİP
İspanya'da Sağlık
Bakanlığı, koronavirüs
salgınına bundan böyle grip
muamelesi yapma kararı
alarak temel önlemleri
kaldırdı. Kıbrıs ise uyuyor.
Baksanıza iki aşılılar aşısız
sayılıyor ve güneye de
geçemiyor.
*
SAVAŞ BAHANE
UBP’li Bakan Hasan Taçoy
“20-22 Mart’ta akaryakıtın
gelmemesinin sebebi
Rusya-Ukrayna krizidir”
dedi. Savaş bahane
KKTC’de karanlık şahane…
*
BATIK BELEDİYELER
YDP’li Erhan Arıklı, "28
belediyenin 20 tanesi batık”
dedi. Bu yüzden mi batık
olmayan belediyeleri batan
belediyelere
bağlayacaksınız?
*
AYRAN İÇELİM
Kıbrıs Postası yazarı
Gökhan Altıner,“Alkol ve
tütüne gelen zamlar,
aksa’ya olan borcu ödemek
için mi?” diye sordu. Eğer
öyleyse yapacak bir şey
yok. Ayran içelim!
*
ZİNCİRLEME KAZA
HDP Eş Başkanı Pervin
Buldan “Şırnak'a demokrasi
gelmeden Türkiye'ye
demokrasi gelmez” dedi.
Türkiye’ye demokrasi
gelmeden KKTC’ye de
demokrasi gelmez. TC ile
KKTC et ve tırnak gibi
değil, zincirleme kaza
gibidir…

“Tırnak”...
"Günümüzün politik alanında bunu
gözlemliyorum son sıralar.
Geçmişin kralları gibi kimileri. Tanrı
tarafından seçilip atanmışçasına
bir kutsallık zırhına bürünmüşler.
Soğuk ve uzaklar, kibirli, üstten bir
eda taşıyorlar. Diğer yanda ise
bizler gibi seven, üzülen, kırılan,
anne, baba, sevgili, eş olan,
sokaktaki herhangi bir insanı
andıran politikacılar var. Güç
sahibi olmak onları da bozar mı,
tam bilemiyoruz bunu ama bazıları
bozulmayacakmış gibi duruyorlar."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Yeni dünya sisteminde,
duygularımızı, düşüncelerimizi ve
davranışlarımızı olumsuzluklardan
koruyabilmek adına yaşamsal
bilinç düzeyimizi ve
farkındalığımızı yükseltmemiz
gereken bir geleceğe doğru
sürükleniyoruz.. Öyle bir sürece
doğru sürükleniyoruz ki, bugün
doğru olarak bildiğimiz çoğu şey
yanlış olmaya, yanlış olarak
bildiğimiz şeyler de doğru
olmaya doğru son sürat
değişmektedir... Dengeler
değişmektedir... Dünya
değişmektedir ve insanlık
değişmektedir... Bu değişim,
dönüşüm ve yenilenme çoğu
zaman, derinden ve sessiz bir
şekilde devam etmektedir..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

FİKRİ TOROS

‘‘TL sizin paranız değildir,
başka bir ülkenin
parasıdır. O paranın
değeri de faizi de para
politikası da o ülke
tarafından belirlenir. Siz
o paranın dalgalanması
ve değer
kaybetmesinden oluşan
enflasyonu çarpan
etkisiyle ithal eden
pozisyondan başka yerde
olamazsınız’’ dedi Toros mecliste
UBP’lilere… TL bizim paramız değil dedi! TC
Devleti bizi soyuyor… Bankalardaki mevduatlarımıza
çöküyor… TL kullandırarak, devalüasyon ve
enflasyonla soyuyor… TL kullanan Kıbrıs’ın kuzeyine
Döviz üzerinden mal satarak soyuyor… Soygunun adı
TL’dir, nedeni işgaldir!
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29 Mart 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KIBRISLI TÜRKLERİN
KIÇINA ATILAN TEKME

Kıbrıslı Türk ahalisini yok eden iki faktör
var:
-Birincisi, ürettiği kadar tüketebileceğini
bilmeyen akıl, aynı anda iki iskemlede (hem
KKTC hem Kıbrıs Cumhuriyeti) birden
oturabileceğini zanneden kıç ve el koyup gasp
ettiği malları elde tutabilmek için sarıldığı
‘garantörlük’ sevdası!
-İkincisi ise, bu zaafları kullanarak TC’nin yürüttüğü planlı ve
programlı yerleşimci nüfus
sömürgeciliği.
Ticarette ancak %1 paya sahipken, bütçeye %4-5 katkı yaparken,
nüfusla
devlet
%18’lik
kadrolarının %30’una hakim ve
Cumhurbaşkanı Muavini’nin
“veto” hakkı ile siyasi olarak eşitken Ada’nın
yarısını istedi Kıbrıslı Türkler ‘Ya taksim ya
ölüm’ diye.
1957’de arazilerin %12’sine sahip, ada nüfusunun %18’ini oluştururken vergi ödeyerek
bütçeye yaptığımız katkı %4’tü. Bütçeden
aldığımız para ise toplamın %27’si idi…
%4 katkı yaparak %27 almaya “egemenlik”
ve “siyasi eşitlik” dedi Kıbrıs Türk liderliği ve
onun solu…
1957’de İngiliz Valisi şöyle diyor:
-Madem ki Türkler Kıbrıs bütçesine 1.5 milyon
lira, Rumlar ise 12.5 milyon lira yardımda bulunuyorlar, nasıl oluyor da aradaki bu büyük
farka rağmen Türkler eşit hak talep ediyor?
Doktor Küçük cevap veriyor:
-Bunun ehemmiyeti yok, çünkü Türkler
fakirdir!
Kıbrıslı Türk ahalisini yok eden bu kendini
acındırma politikasıdır! Kendisini acındırmaya
çalışanlar günü geldiğinde gerçekten acınacak
duruma düşer. Bugün o acınacak duruma
düştüğümüz gündür, ancak iki iskemlede birden
oturma sevdası yüzünden kendini düşürdüğü
durumu idrak edemeyecek haldedir bu ahali!
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bütçeye %4-5 katkı
yaptığımız zamandan, 1974 sonrasında
Türkiye’nin iç pazarına dönüştüğümüz bu 62
yılda hiçbir zaman kendi ayakları üzerinde
duran bir ekonomimiz olmadı.
19 Ekim 1958’de Dr. Küçük’ün Halkın Sesi
gazetesinin manşetinde, ‘‘Ticari sahada da hürriyete kavuştuk. Türk Ticaret Odası dün kuruldu.
Kıbrıs Rumunun bize vasıta olmasına ihtiyaç
yok’’ deniyordu. Rumun bize ‘vasıta olması’na
ihtiyaç yoktu ama 1958’de Rumlar yüzde 29.7
gelir vergisi öderken, Türkler yüzde 1.8 ödüyordu.
Kısacık Cumhuriyet tarihimizde Rum vergileri
ile devlet sahibi olduk! Denktaş-Küçük liderliği
ne kadar ayrı bir Türk pazarı yaratmaya çalışsa
da, Kıbrıs ekonomisini dünyaya karşı taksim
edilmiş gibi göstererek ayrı acentelikler talep
etse de, iktisadi hayatın taksimini Kıbrıs’ın
taksim edilmesinin yolu saysa da, rakamlar
yalan söylemez:
1963’te ihracatın yüzde 57.5’ini Rumlar,
yüzde 6.4’ünü ‘azınlık’ olan Ermeniler ve yüzde
0.3’ünü ‘siyasi olan eşit’ Türkler yapıyordu.
Siyasi tarihimizde hiçbir zaman ‘‘kendi ayakları
üzerinde duran bir ekonomi’’miz olmadı.
Denktaş’ın ‘‘ayrı bir iktisadi varlık’’ olma iddiası
taksimci bir demagojiden ibaretti. Dahası bugün,
Türkiye kapitalizminin iç pazarı olan Kıbrıs’ın
kuzeyinde ‘‘kendi ayakları üzerinde duran bir
ekonomi’’ söylemi Denktaş’ın ‘‘ayrı bir iktisadi
varlık’’ demagojisinin solcu taklididir. Denktaş
Rumlardan ayrı, bugünkü solcu taklitçileri
Türkiye’den ayrı bir bağımsız ekonomi
olduğunu/olabileceğini iddia ediyor. Ne ortak
Kıbrıs devletinde, ne de TC’nin işgali altında
kurduğu sömürge rejiminde ‘‘ayrı bir ekonomi’’
mümkündür.
Bir kıç iki iskemlede oturamaz ve bir mide
ürettiğinden fazla yeyemez. Bunu anlamayan
Kıbrıslı Türk ahalisi hem Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklar iskemlesinde, hem de (KK)TC
iskemlesinde oturabileceğini zannediyor. Eninde
sonunda kıçımıza yeyceğimiz tekme ile kafa
üstü çakılacağız!

Barçın sordu, Sucuoğlu itiraf etti:

Halkın sırtından
ödeyecekler!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, alkolllü
içeceklere getirilen fahiş fon artışının
(Yüzde 60’ı aşan zam), kötü yönetim,
yatırım eksikliği ve yolsuzluklar nedeniyle batma noktasına gelen Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek)
borçlarını ödemek için yapıldığını
itiraf etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Milletvekili Devrim Barçın‘ın “Alkollü içecekler fonuna getirilen zammın
amacı Kıbrıs’in AKSA’ya borçlarını
ödemek mi?” sorusuna cevap veren
Sucuoğlu, zammın bu yüzden yapıldığını kabul etti. Yapılan borçların halkın
cebinden ödeneceğini kabul eden Sucuoğlu, “AKSA’ya olan mı yoksa
başka yerlere olan borçlar mı bilmiyorum ama borçların ödenmesi konusunda
kullanılacak. Sadece AKSA’ya mı bilemiyorum ama AKSA’ya 1 milyar
kusür borç var ve her ay 100 milyon TL faiz biniyor” dedi.

GÜÇ-SEN’DEN MAĞUSA VE GEMİKONAĞI
ŞUBELERİNDE EK MESAİ ÇALIŞMAMA EYLEMİ
Gümrük Çalışanları Sendikası (GüçSen), Gazimağusa ve Gemikonağı
şubelerine bağlı görev yerlerinde ek
mesai çalışmama eylemi başlattı.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan,
eylemin personel eksikliği nedeniyle
yapıldığını belirterek, insana yaraşır
koşullarda çalışmak adına bugün bir günlük uyarı amaçlı ek mesai çalışmama
eylemi başlattıklarını söyledi.
Özdoğan, Gümrük çalışanlarının,
yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele
verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza
Memuru ilk atama sınavının yapıldığını,
ancak kadroda kırk personel eksiği
olmasına rağmen çeşitli bahanelerle
sadece yirmi iki personel istihdam
edildiğini kaydetti.
CUMAYA KADAR
SORUNLARIN ÇÖZÜLMEMESİ
HALİNDE SÜRESİZ EYLEM…
Uyarı eyleminin ardından cuma gününe
kadar bekleyeceklerini, sorunlarının
çözülmemesi halinde de belirleyecekleri
yerlerde süresiz eyleme gideceklerini
ifade eden Özdoğan, sorunlarının bir an
önce çözülerek, personel eksikliğinin bir
an önce giderilmesini istedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan 2
haftadır randevu istediklerini, ancak ran-

devu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirten
Özdoğan, sorunların diyalog yoluyla
çözümlenmesini istediklerini kaydetti.
HAKSEN’DEN DESTEK
Öte yandan Eşit Hak ve Adalet
Sendikası (HAKSEN), Gümrük
Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇSEN)
aldığı ek mesai çalışmama kararına
destek belirtti.
HAKSEN’den yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
“GÜÇSEN’in personel eksiği nedeniyle
almış olduğu ‘ek mesai çalışmama’
kararını
selamlıyoruz.
Gümrük
çalışanlarının, yaklaşık iki yıldır açılması
için mücadele verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama
sınavının yapılmış, ancak kadroda kırk
personel eksiği olmasına rağmen çeşitli
bahanelerle sadece yirmi iki personel istihdam edilmiştir. Yirmi yıldan fazladır
istihdam yapılmadığı için boşalan elli
kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personel
yürütmektedir.
Gümrük çalışanlarının insanca çalışma
saatleri için almış olduğu ‘ek mesai
çalışmama’ kararına tam destek
verdiğimizi belirtir, HAKSEN olarak bu
süreçte yanlarında olduğumuzu
vurgularız”

1 HAFTADA 60 TRAFİK
KAZASI MEYDANA GELDİ
KKTC’de bir haftada 60 trafik kazası meydana geldi, 14 kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 21 – 27 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde
meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16), dikkatsiz sürüş
yapmak (11), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer
aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 376 bin 800 TL oldu.
Trafik kontrollerinde ise toplam 8 bin 111 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç
işlediği tespit edilen bin 74 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Suçların
dağılımı şöyle:
“Sürat(300), Tehlikeli Sürüş (2), Dikkatsiz Sürüş (21), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç
Kullanmak (134), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü Araç Kullanmak
(13), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (100), Emniyet Kemersiz
Araç Kullanmak (81), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (115), Trafik Işıklarına
Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (35), Sigortasız veya Kapsamı Dışında
Araç Kullanmak (44), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (12), "B" Özel
İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak
(3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (4), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli
çalıştırmak ( 1 ) ve 185 diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Sosyal Medya
Osman Belin

KIB-TEK, İŞGAL VE
HALİMİZ...
İşgal ve istilaya karşı olduğunu
ve buna karşı mücadele vereceğini
alenen beyan etmeyen, Kıbrıs halkına
karşı yapılan baskı müdahale ve
hukuksuzlukları uluslararası platformlara ve hukuka -mahkemeler
dahil - taşımaya destek verdiğini
açıklamayan hiçbir kurum şahıs ve
organizasyon hiçbir şartta destek
yok.
***
BECEREMİYORSANIZ VERİN
PARASINI
KIBRIS
CUMHURİYETİNE ONLAR YAPAR!
- Bunu niye yazdık? Aslında
yazının sonunda söylememiz
gerekeni başında söyledik.
Konu Elektrik sıkıntısı için
önerdiğimiz POWERSHIP (Seyyar
Yüzer Elektrik Santralı)
Geçen hafta buradan ve Türkiye’den olaya yakın bazı profesyonel
insanlarla bu konuda konuşma
şansım oldu ve KKTC hükümeti ve
KIB-TEK in maalesef " NİYE BU
ÇÖZÜM YOLUNU KULLANAMADIKLARININ " bilgilerine de
erişmiş olduk.
- Lafı dolandırmadan yazalım EN
ÖNEMLİ
SEBEP,
YÜZER
SANTRAL SAHİBİ ŞİRKETLERİN
SÖZLEŞMELERİNDE TALEP ETTİKLERİ
"GEMİYİ
BAĞLAYACAK
NOKTADA
(TEKNECİK / KALECİK )
GÜVENLİ BİR LİMAN / RIHTIM
BULUNMAMASI"…
Evet yanlış okumadınız. NE
TEKNECİK’te NE de KALECİK’te
KORUNAKLI BİR LİMAN VEYA
RIHTIM YOK.
Açıkta demirleyecek santral
gemisini kötü hava şartlarından
korunması mümkün olamadığından
da gayet doğal olarak mal sahibi
şirketler böyle bir riski almazlar.
Bu kadarla da kalmıyor tabii, kara
tarafında da böyle bir enerji
bağlantısı yapılabilmesi için gerekli
olan hiçbir bağlantı noktası
hazırlıkları da yapılmış değil. Bunlar
da 2. derece teknik sorunlar.
- Düşünebiliyor musunuz, herhangi
bir gerçek acil durumda ülke bulunabilen acil enerji kaynaklarını
dahi kullanabilecek durumda değil.
50 sene bu konularda hiçbir
hazırlık yapılmamış ve önlem de
alınmamış.
Bu durumda önerim, zaten şu anda
güneyden enerji talebiniz var ve
bazen güneydeki yetersizlik yüzünden talebinizin karşılanamadığını
söylüyorsunuz.
O zaman anlaşın güney ile… Onlar
daha
önce
bu
yöntemi
kullandıklarından altyapı da mevcut.
Verin parasını yüzer santralı
kiralayıp ZİGİ 'ye koysunlar üretilen
enerjiyi de size tranfer etsinler…
Mademki her şeyi elinize yüzünüze
bulaştırıp yapamıyorsunuz bari bunu
yapın...
Tabii halkı bezdirip kışkırtıp KIBTEK’i kolayca peşkeşlemek
düşünceniz yoksa!
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Sosyalist Gözlem

ANKARA'NIN BİZE LAYIK
GÖRDÜĞÜ REFAH DÜZENİ

Mehmet Birinci
Açlık sınırında yaşama düzeni...
Öncelikli görevimiz temel tüketim
maddelerinin ucuzlatılmasıymış. Kıbrıs
Türk toplumunun refah düzeyinin
artırılmasıymış!
Piyasayı
ucuzlatma
çabaları
diye
diye
gözümüzün içine baka baka
yalan söylüyorlar. Son
yılların en büyük zam
kazıkları
ile
karşı
karşıyayız. Dövizde artış,
petrol fiyatlarındaki artış, gıda
fiyatlarındaki artışlar hep yüzde üçyüzlerde seyrediyor. Maaşlarımıza da yüzde
kırk civarında bir artış yaparak göz
boyamaya çalışıyorlar. Lüks tüketim
maddesi diyerek tüm içkilere fahiş zamlar
yapıldı.
Döviz fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan pahalılık yetmezmiş gibi devlet
de vergi artışına gitti. Hem de fahiş bir
artış! Elzem gıda ürünlerinde indirime
gidilse amenna diyeceğim! Ama hade
sayın Sunat Atun, Ya da Tatar efendi
bana fiyatı ucuzlatılmış olan bir tane
elzem ürün göstersin!
Bunlar yılın en soğuk günlerinde,
halkın ekonomik ısınmak için kullandığı
gazyağına tam 3 TL artış yaptı. Akaryakıt
ürünleri arasında en yüksek zam en
elzem ihtiyaç malzemelerinden biri olan
gazyağına geldi!
1974’ten bu yana, yani adamızın
Kuzeyinin Türkiye tarafından işgal edilip
Kıbrıs Türk halkı kuzey Kıbrıs açık
hava hapishanesine tıkıldığından bu
yana planlı ve programlı bir şekilde
fakirleştiriliyoruz. 1976 yılından bu yana
TL'nin değer kaybı hiç durmadı.

Bir gecede yüzde yüz devalüasyonlar
yaşadığımızı da hatırlıyoruz. Son aylarda
boğum boğum geçirdikleri devalüasyonlarla TL’deki değer kaybı yüzde üçyüzlere ulaştı!
Vatandas bunları görüyor ve çok tepkili. Ama bu tepkisini örgütlü mücadeleye
dönüştürmekte sıkıntı çekiyor. Vatandaşın
tepkisine sosyal medyadan, isim vermeden, birkaç örnek vereceğim. “Bu
kadar seneden sonra mı aklınıza geldi
alkolün zararlı olduğu… Bazılarına
yağcılık yapmak için anladınız zararlı
olduğunu, sizi duyan da halkı
düşündüğünüzü sanacak. Ancak işinize
geldiği gibi saçma sapan açıklamalar
yapmayı bilirsiniz, hade bakalım halka
zararlı olmayan ürünlerin fiyatını düşürün
da görelim, böyle çıkıp bazılarına
yağcılık yapmaya benzemez bu işler.
Memleketi bitirdiniz hale daha utanmadan konuşursunuz .”
“Özel sektörde çalışan çiftlerin büyük
bir çoğunluğunun evine 12.000 TL
girdiği gerçeği ile hareket edecek olursak,
çocuklu bir ailenin bırakın lüks tüketimi,
ay
sonunu
getirebilmek
için
boğazlarından kesmek zorunda kaldığı
günleri yaşıyoruz. İnsanca yaşamanın
gerektirdiği ihtiyaçları gideremeyen,
faturalarını ve mutfak masraflarını ödeyemeyen/ödemekte sıkıntı çeken insanların
mutsuz olması, gelecekle ilgili
kaygılarının artması, sağlık sorunları
yaşaması kaçınılmazdır. Sağlık, eğitim,
ulaşım, haberleşme, enerji, alt yapı,
yerel yönetimler vs. her gün kötüye giden, sorunları kanserleşen bir ülke.
Çözüm üretemeyen, sadece kendini ve
etrafındakilerinin çıkarlarını düşünen,

tamamen halkından kopmuş siyasiler.
Ahlaki değerlerin yitirilmeye başlandığı,
tecavüz, taciz, hırsızlık, gasp ve cinayet
vakalarının sürekli olarak arttığı bir
"cennet parçası" haline geldik. Bizi en
meşhur deyimleri ile "Rum'a yama yapmak" istemeyenlerin getirdikleri ve
düşürdükleri durum ortada. İradesine
saygı gösterilmeyen ve iradesi sürekli
ayaklar altına alınan bu toplumun ve
yapının artık sonu gelmiştir.”
“Bu ülkede uygulanmakta olan serbest
piyasa ekonomisi, Neoliberal kapitalist
sistem, varsılları koruyan, yoksulların
sömürülmesine seyirci kalan, emeğin,
emekçinin ve yoksulların sürekli
borçlanmasına yol açan, borçlandırılmış
zavallılar yaratan, insanlığa, ahlaka ve
vicdana aykırı bir sistemdir.”
Buna karşın başkanmış gibi davranan
kişi bakın ne diyor: “Pahalılık tarihin
cilvesi, önemli olan devletin bekası”...
Peki bu adamın ve bunun gibi tüm
diğer işbirlikçilerin vatandaşın geçim
derdini neden kendilerine dert etmediklerini, bu konuların neden umurlarında
bile olmadığını hiç düşündünüz mü?
Tüm bunlardan çıkan kesin bir tek sonuç
vardır: Emperyalizm göbekten bağımlı
yarı-sömürge, sömürge ülkelerde egemen
olan işbirlikçi burjuvazinin kendi
ülkesinin halkını, haklarını korumak
gibi bir kaygısı yoktur.
Ulusal haklar, kapanın elinde kalır
prensibine teslim edilmiştir! Burjuvazi
ülkeyi ve halkını yeşil dolarcıklara
karşılık satmıştır. Burjuvazi halkına
ihanet içindedir! Egemen burjuvazi bir
ihanet çetesinden başka birşey değildir
ve mutlaka alaşağı edilmelidir!

YENİBOĞAZİÇİ KADINLAR DERNEĞİ:

BİRLEŞMEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ
Yeniboğaziçi
Kadınlar
Derneği,
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Mağusa
Belediye’si ile birleştirilmesinin asla kabul
edilemeyeceğini belirtti.
Dernek Başkanı Nazenin Taşcıoğlu, Bedis
Piknik Alanında yer alan Geleneksel Mart
9’u pikniğinde yaptığı konuşmada,
Yeniboğaziçi Belediyesinin kapatılması veya
Mağusa Belediyesi ile birleştirilmesinin
bölge halkına hiçbir faydası olmayacağını,
aksine zararı olacağını kaydetti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre,
Taşçıoğlu, “Şu anki Belediye Yönetimi

Dünyanın içinden geçtiği en zor koşullarda
bile belediyeyi en iyi şekilde çalıştırmış,
çalışanların haklarını ve maaşlarını günü
gününe ödemiş ve halka hizmet alanlarını
arttırmıştır.
Oysa bizi bağlamaktan bahsettikleri
Mağusa Belediyesinin kötü yönetim nedeni
ile içine düştüğü durum ortadadır.
Çalışanların maaşlarını ödemekten, emeklilik
hakkı kazanan kişilerin emekliliklerini ödemekten en önemlisi halka hizmet etmekten
aciz duruma gelmiş bir belediyeye
bağlanmayı asla kabul etmiyoruz” dedi.

Bedis Piknik Alanının da özelleştirmeye
çalışıldığını ancak bölge halkının mücadelesi
ile halkın buna izin verilmediğini belirten
Taşçıoğlu, “Halka ait olan değerler, bölgenin
belediyesi tarafından iyi idare edilerek değer
kazanmıştır” dedi.
Taşçıoğlu
ayrıca,
Yeniboğaziçi
Belediyesinin, sürdürülebilirlik ve yavaş
yaşam felsefesini savunan CITTASLOW
(Sakin Şehir) ağı üyesi olduğunu, bu
uluslararası unvanın kaybedilmemesi verilen
mücadelenin en büyük nedenlerinden
olduğunu kaydetti.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

ÇÖZÜM DERKEN...
Kıbrıs'ın kuzeyinin Türkiye'nin
geri bıraktırılmış bir ilçesi, alt yönetimi sayıldığı, Ankara'dan gelen emir
ve talimatlarla yönetildiği tüm
dünyanın malumu.
Geçen gün kapılar açılsın, masa
kurulsun diye bağıranlar Mağusa
Kapısı'na yürüdüler .
Kapılar açılsın sloganını anladık
da masa kurulsun sloganı pek
açıklayıcı olmadı.
Çözüm masası kurulsun demek isteyenler,
nasıl bir çözümü de istediklerini açıklamalılar.
Açıklama yapmadıkları
sürece ''Çözümü bizde
istiyoruz ama'' diyen ayrılıkçılardan,
ilhakçılardan farkları olmaz!
CTP'li başkan Tufan Erhürman da
açıklamasında nasıl bir çözümü
istediğini açıklamadı, gerçi federasyon istiyoruz diyorlar, onu da desentralization yani merkezi hükümetin
yetkilerinin hemen hemen kurucu
devletlere verildiği bir çözüm istediklerini daha önce açıkladılar ama
bu sadece üstü kapalı bir açıklama
oldu.
Tufan Erhürman, benim beynimde
yer eden çözüm zayıf yetkili merkezi
hükümetin olduğu bir federasyondur
derken, Cumartesi günü Mağusa
Kapısı'nın güneyinde yürüyüş
düzenleyen Kıbrıslı Rumların barış
anlayışı çok farklı.
Kıbrıslı Rumlar da iki bölgeli federasyonu istiyor, ama güçlü merkezi
hükümeti tek vatandaşlığı, tek
egemenliği olan, garantörsüz veya
garantörlüğün yeni bir şekle
dönüştüğü, tek taraflı müdahalelerin
olmadığı bir federasyonu destekliyorlar ve hemen Guterres belgesini
ve görüşmelerin Cenevre'de kaldığı
yerden başlamasını savunuyorlar.
CTP'nin şimdiye kadar iki bölgeli
,iki toplumlu, gevşek merkezi
hükümetli federasyon istiyoruz
dışında herhangi başka bir açıklaması
yok.
Gevşek federasyon demek Kıbrıs'ın
kuzeyinin yine sormagir hanı olmaya
devam edeceği, Türkiye'nin emir ve
talimatlarına göre yönetileceği, çok
açıktır.
Ayrıca tek vatandaşlık konusunda
da CTP'nin yine herhangi bir
açıklaması olmadığına göre herhangi
bir CTP'nin düşündüğü desentralization tipi yani gevşek federasyon
şeklinde bir çözüm olması halinde
bugünkü durumdan bir farkımız
olmayacağı kesin!
Federasyon isterim demekle CTP
çözüm istiyor demek asla değil.
Gerçekten çözüm isteyen, geri iade
edilecek topraklar, tek vatandaşlık,
garantörlük konusunda açıklamalar
yapar, ne istediğini açıkça söyler,
kaldı ki Cenevre'de TC Dışişleri
Bakanı'nın isteği üzerine garantörsüz
çözüm istemiyoruz diye imzalamış
olduğu resmi bir belge var.
Tüm bunlara açıklama getirmeden
çözüm istiyoruz sözü manipülasyondan öteye gitmez.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BİLDİĞİNİ
OKUYAMAYAN
BİLMEDİĞİNİ
OKUR
KISACA...





BEZDİRME

Makine Mühendisleri Odası dikkat
çeken bir açıklama yaptı geçtiğimiz
günlerde… KIB-TEK’in gücünün üretim
için yeterli olduğunu ancak bunun
sadece yüzde 30’unu kullandığını,
AKSA’nın ise kiralanan kapasitenin
yüzde 20 altında üretim yaptığını
söyledi… Bu açıklamanın üzerinden
günler
geçmesine
karşın
da
yalanlayan çıkmadı! Kapasite altı
üretim yaparak halkı bezdirme
politikası yürütüyorlar!

Bizim Mandra
Ve nihayet korkulan olur!
Kıb-Tek yönetiminin
beceriksizliği
vurdumduymazlığı ve ihmali
nedeniyle Teknecik'in yakıtı
biter! Santral devre dışı
kalır! KKTC'de işbirlikçi
yalakaların gece gündüz
düşmanlık kustuğu Kıbrıs
Cumhuriyetinin elektriğine
muhtaç olur ve Kıbrıs
Cmhuriyeti bu sıkıntıda da
imdada yetişir. vatandaşlar,
Tatar'ın "çağdaş yapı" dediği
karanlık garabetin ne
olduğuna bir kez daha tanık
olurken sokaktaki adam
"Çağdaş yapı ha! Domuz
öllünüzün körü sizin" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Gezici Araştırma’nın anketine
göre 2023’te ilk kez oy
kullanacak gençlerin %75.4’ü
Cumhur İttifakı’na oy
vermiyor. İktidar, gençlerin
sandığa gitmelerini önlemeyi
hedefliyor.



“Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı”
Bir pazar günüymüş. Pazarları çalışmıyormuş, fakat o gün bir arkadaşları İsveç’ten
misafir geleceği için havaalanına gitmiş.
Ticari taksisiyle çıkmış yola. Arkadaşları
uçaktan inmeyince, hazır taksiyle gelmişken,
bir yolcu alıp yakıt masrafını çıkarmaya
karar vermiş. Genç bir Hintli fark etmiş,
çekingen, ürkek, öylece bekliyor. Hintli’ye
gideceği yeri sormuş. Münster, demiş genç
Hintli. Güzel de, Almanya’da altı-yedi
Münster var, herhalde yakınlardaki olmalı.
Hintli taksiye binmiş, bir adres çıkarmış,
şaka değil, söz ettiği Münster 335 kilometre
uzaklıkta ve 700 mark tutar. Uçak da tren
de daha ucuz! “Giyiminden, kuşamından,
duruşundan, bakışından ‘Ben yoksulum’
diyor bu delikanlı.” Birkaç kez pahalı olacağını hatırlatmış, nafile, yoksul genç ısrarla
götürmesini isteyince günah şoförden gitmiş! Yola koyulmuşlar. Hindistan’ın küçük
bir orman köyünden gelmiş, Kanada’ya
gidecekmiş, Münster’deki akraba delikanlının gidişine yardım edecekmiş. Akşamüstü
Münster görünmüş, yağmur başlamış, zar
zor bulmuşlar adresi, o da ne, ev yok, tek
katlı bir Yunan lokantası. “Genç Hintlinin
yüzünde patlayan korku gözümün önünde.
Hiçbir şey söylemeden öylece bakıyor yüzüme.” Yapılması gereken, “Hemşerim
adres burası, bana eyvallah” demek, ancak
delikanlı irileşmiş gözlerle bakıyor, bir telefon bulup akrabasını aramışlar. Akraba,
taksi şoförünü bir güzel azarlayıp Hindistan’ın bütün çıplaklarını giydiremeyeceğini,
para basmadığını söyleyip kapatmış telefonu! Sağanak altında gece vakti kalakalmışlar. Hintli, yüzüne bakıp gülümsemese,
her şey daha kolay olabilirmiş ama gülmüş
işte: “Ama güldü. İncecik güldü. Hayır,
bu gülüşü tanımlamaya kalkışacak değilim.
Koskoca Hindistan gelip çöktü yüreği-

VİRGÜL

AYRILIKÇILIK
CTP’lilerin UBP’ye ayrılıkçı demesi de ayrı bir
komedi… İTEM yasasını yapıp başımıza
mülkiyet sorununu açan CTP. AİHM’de açılan
davalardan Türkiye’yi kurtarmak için Taşınmaz
Mal Komisyonu’nu kuran da CTP… TC’yi ağır
tazminat ödemekten kurtaran CTP!.. ‘‘Taşınmaz Mal
Komisyonu 1974’ten beri uluslararası alanda Türk
tarafının elde ettiği en büyük başarıdır… Başvuran
Rum değil karar veren. 11 bin Sterlin dönümüne
ödeniyor kamulaştırma için… AİHM, TMK’yı tanıdı.
Bu büyük bir başarıdır’’ demişti TC’nin emekli
diplomatı Daryal Batıbay…

BAZI VERGİ
MÜKELLEFLERİ
DAHA
EŞİTTİR…

“892 milyon 102 bin
TL verginin sadece
499 milyon TL’si
toplandı…”
Devrim Barçın
(CTP)

me…”
Birlikte tren istasyonuna gitmişler, başlamışlar aramaya, Hindistan büyükelçiliği,
dostluk dernekleri… Sonunda Bremen’den
birileri onlara bir adres vermiş. 200 kilometre, adrese ulaşmışlar. Evden çıkan
Hintli, delikanlıya sarılmış, Kanada’ya yollayacağının güvencesini vermiş taksi şoförüne. “Ücretinizi aldınız mı” diye sormuş
Hintli ev sahibi, taksi şoförü “Evet” demiş,
“Bunu neden yapıyorsunuz” sorusunu ise
“Bir Hintli arkadaşım var, onun hatırı için”
diye yanıtlamış ve Frankfurt’a, evine doğru
yola çıkmış. “Franfurt’a geceyarısından
sonra vardım. Yüreğimde, sevinç. Mutlu
olmanın bazen çok da zor olmadığını düşünüyorum…”
Aydın Engin’in ‘Ben Frankfurt’ta Şoförken’ adlı kitabında yer alan, “Cami kapısına bırakılmış bir bebek gibi” başlıklı
hatıranın, onu en iyi anlatan hikâye olduğunu düşündüm. Fukara Hintli delikanlıyla
siyasi gerekçelerle sığınmacı olmuş, ekmek
parası için Frankfurt’ta direksiyon sallayan
Aydın Engin’in karşılaşması. Bu karşılaşma,
o devrin sosyalist kuşağının emekten, yaşamdan ve insandan anladığını en dokunaklı
haliyle resmediyor.
Yıllarca okuduğum ve çok şey öğrendiğim
Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. 81 yıllık güzel, dürüst,
çileli, eşitlik mücadelesiyle geçen, çok insana dokunmuş onurlu bir yaşam… Varlığıyla moral veren, iyi kalpli, şefkatli bir
insandı Aydın Engin.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
(Bu yazı Murat Sevinç’in diken’de
yayımlanan “Frankfurt’taki bir taksi
şoförünün anısı” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 29 Ağustos 2021
Anastasiadis’in 1960’a dönüş önerisini
yanıtlayan Tatar’a göre, Rum lider Türk
tarafının iki devlet önerisini bertaraf etmek
için bu öneriyi yaptı… Kıbrıslı Türklere
cumhuriyete
dönüş
teklifi
yapan
Anastasiadis’in, bu teklifi BM’ye sunup
sunmayacağı merak ediliyor...

Gözden kaçmayanlar...

ASALAKLAR
‘‘Devletler giderlerini karşılamak için bir
vergi toplarlar’’ dedi Hacı Atun…
Devrim Barçın, 2020 yılında 5 bin 461
kurumdan 2 bin 612’sinin Vergi
Dairesi’ne gidip vergi beyanında
bulunduğunu söyledi. Ancak “Beyan
edilen rakam 892 milyon 102 bin TL
iken, 2 bin 849 kurum vergi
vermeyeceği beyanında bulundu. 2020
yılı bütçesinin açıklanan verilerine
göre, ödenen vergi miktarı 499 milyon
TL’dir’’… Yani ‘devlet giderlerini
karşılamak için vergi toplar’ diyen Atun,
vergi ödemeyenlerin açığını kapamak
için zam yapıyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Sorunların giderilmesi
için çözüm yaratılması
gerekir…’’
Ali Pilli
(Sağlık Bakanı)

Karikatür: Steve Greenberg/cartoonmovement.com
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ONDAN BUNDAN
Hacı Ankara’ya gitti...
Görüşmeler yapacak, bağlantılar kuracak, ülke için iyi şeyler yaratacak...
Ne güzel bakan.
Bakar yani.
Gidip bakacak, dönecek.
De uçak parasını kim verecek?
Madem ki iyi şeyler yapılmalı.
Ankara’dan gelecek her türden “bizim
için” uygun görülenleri yerine getireceksiniz...
Oraya kadar gitmenize, masraf etmenize ne gerek var?
İnternet diye bir şey
var.
Whatshap diye bir şey
daha.
Oradan yazarlar, burada
uygulrsınız.
Bu ne masraf böyle.
Sahi sen uçak fiyatlarından haberdar mısın?
Şimdi uçağa binmek ne kadar zor haberin var mı?
Ne kadar pahalı şu İstanbul, Ankara,
Adana uçakları.
Gelir artmayınca, uçmak da imkansızlaşır oldu.
Fakat anlamadığım bir şey var.
Uçaklar neden bu kadar çok pahalı?
Vergiler değil mi?
Gidip, iç hatlar yapalım, fiyatlar düşsün, demiştiniz.
Antalya’da görüşmeler yapmıştınız.
Ayrıca kendi uçağımız için bağlantı
kurmuştunuz.
Ne oldu?
Tek çıkış kapısı olarak baktığımız o
kapı böyle pahalı ise vatandaş dünya
ile nasıl bağlanacak.
Kolayı var değil mi?
Gitmezsin, olur biter.
Yönetmek böyle bir şey.
VİP’ten gideceksin, biletini devlet
yani bizler ödeyeceğiz.
Sen de elektrik için yakıt bile tedarik
edemeyceksin.
Bunu hep düşünerek uyudum gecelerdir.
Nasıl olur da bunu yapamazlar, diyerek.
Bir çıkış yolu bulamadım.
Yönetimsiz kalmış toplumlar başkaları
tarafından yönetilirler.
Bunu sen bilemezsin değil mi?
Senin tek bildiğin koltuktaki gücün.
Bindiğin araba.
Makam arabanı kullanan şoför.
Oysa bu ülkenin geleceği hala karanlık.
Bugünlerin karanlık saatleri bir buçuk
saate çıkartıldı.
Yakıtlsızlıktan.
O günleri hatırlar mısın ey kendini
yönetici sınıfına koyan...
Lamba, mum, lüks devrini bilirim.
O günleri, bugünlere, sırf senin beceriksizliğin yüzünden tercih ederim, bilesin.
Unutmadan..
Mağusa Türk Maarif Koleji ortaokul
voleybol takımı Türkiye ikincisi oldu...
Bu habere ne dersin?
Ben söyleyeyim.
Gurur duyarsın.
Ama bir de tersinden düşün istersen.
Neden Türkiye’deki bir okulun takımı
gelip Kıbrıs veya senin deyişinle KKTC
ikincisi olmuyor?
Bir araştır, bana da bilgi ver.
Hacı Ankara’ya gitti görüşme yaptı,
döndü, bir sürü masraf...
Whatshap varken ne gereği var?
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PARA MÜJDESİ CEBİNİZDEKİ
PARANIN ÇALINMASIDIR...
Tutturmuşlar bir belediye reformu gidiyorlar sanki de başka işleri yoktur.
Belediye reformu diye bir şey yoktur
bütün mesele cebimizdeki parayı çalıp sonra
da belediyelere KAYYUM atamaktır, araya
sıkıştırılan madde de budur işte!
Herkes şimdi sendika arıyor.
E bıraktık mı ki arıyoruz?
Yıllarınan hükümetleri sorgulamak yerine
sendikalara saldırdık, onları parçaladık
itibarlarını yerle bir ettik şimdi de nerede
sendikalar diye yırtınıyoruz!
Sendikaların yapacağı şeyler bellidir,
çalışanların haklarını kollamak.
“Ne olacak asgari ücretlinin hali’’
Ben iş insanı olarak İnönü meydanında
ki son eyleme katıldım tablo çok hazindi
sadece 2 bin kişi vardı belki de o da yoktu!
E halk meydanı boş bırakırsa böyle olur.
Ucuz edebiyatlardan olan ”Ne olacak
asgari ücretlinin hali” teranesine sarıldık.
Halbuki toplum olarak ne olacak halimiz
demeliydik!
Ayrıca unutulan gözlerden hep kaçırılan
bir şey daha var. O dar gelirli dediğimiz, ne
olacak o asgari ücretlinin hali deyip
sarıldığımız insanlar bu ucube düzende 48
yıl boyunca rejimin sigortası ve güvencesi
oluyordu çünkü çok kolay yönetiliyor en
kritik anlarda rejimin hep yanında yer alıyor
küçük bir artış da bile tav olup rejime örtü
olup düzenin 48 yıl boyunca devamına
çanak tutuyorlardı. İşte buydu esas görmemiz
gereken.
Çizilen dairenin dışına çıkanları tenzih
ediyorum ama genel itibarı ile çoğunluk rejimin yanında yer alıyor fakirleştirme
politikalarının bir ayağını da bu oluşturuyordu
işte!
Fakirleştirilen toplumlar çok ama çok
kolay yönetiliyordu.
Ayrıca bu saatten sonra pahalılık için
yapılan hiçbir eylemin sonucu da yoktur
bilesiniz!
Kimse de kusura bakmasın
Bilinsin ki ben bu saatten sonra sorunun
esasından kaçıp rejmi hedef almayan, sorunun
rejim sorunu olduğunu gözlerden kaçıran,
barışı konuşmayan, Federal çözümden yana
olmayan, TL’den vazgeçip onun yerine
stabil para brimini koymayan, AB ailesine
sıcak bakmayan hiçbir eylem de yokum.

Kimse de kusura bakmasın!
Asgari ücretli eylem yapacakmış
Diyelim ki eylem yaptık süt ve bazı maddelerde 3-4 TL indirimlerde gittiler.
Zaten eylem yapılacağı duyulurkenden
“Sütte 2 TL indirim yapabiliriz’’ açıklaması
yapıldı bile…
E sonra?
Bunu başka bir şeyin üstüne koyup
çıkarmayacaklar mı?
Tekrar tekrar ayni şeyler için meydanlara
mı ineceğiz hayatımız 1-2 TL indirim için
meydanlarda mı geçecek.
Önemli olan o sorunun temeline inip
sorunları çözmektir.
Siz bir mitinge gitmenin maliyetinin 500
TL olduğunu biliyor musunuz?
Öyle ya miting alanına gitmek için
arabanıza benzin istiyorsunuz!
Asgari ücretli eylem yapacakmışşşşş. Bu
eylemin kime ne faydası var diye sorsam?
Diyelim ki eylem etkili oldu ve bir artış
aldılar.
E 15 gün, 1 ay sonra TL kullandığımız
sürece ayni sorunla tekrar karşılaşmaycak
mıyız?
Öyle ya TL mum gibi eriyor.
Bu tarz eylemler sadece rejime yarar sorunun esasına örtü olur
Diyeceğim o ki salt pahalılık için yapılan
eylemlerin kimseye faydası yoktur rejimden
başka!
Çünkü böyle yapmakla sorunun esasını
saklamış oluyorsunuz ona örtü oluyorsunuz.
Yüce Meclis dediğimiz yerde yıllardır
boş konuşup atışmanın dışında hiçbir şey
yok sadece konuşuyorlar, konuşuyorlar,
danışıklı bir şekilde konuşmaya devam ediyorlar.
“Muhtaç muhtaca muhtaç’’
Oturmuşlar TC ile yapılacak protokolü
bekliyorlar. Halbuki protokol dedikleri
boynumuza asılacak ilmikten başka bir şey
değil.
Protokol demek daha da fakirleşmeniz
demektir!
TC’den para gelmeyecek çünkü onlarda
muhtaç.
Birden AVRUPA gazetesinin manşeti
aklıma geldi. “Muhtaç Muhtaca Muhtaç’’
Başkan Erdoğan her yaşanan ekonomik
sorunda halkına başvurup İBAN numarası

Sosyal Medya
Yılmaz Parlan
vermiyor mu? E böylesi bir durumda size
nasıl para versin adamcağız?
Onu istemem bunu beğenmem dönemi
bitmiştir
Hem bilesiniz her para müjdesi cebinizdeki
paranın çalınması demektir!
ÇATI da ZEMİN de çökmüştür…
Yani kimse kusura bakmasın toplum da
gereğini yapacak.
Ganimetten vazgeçmem, Rum’u istemem,
BM kim oluyor, AB cehenneme gitsin gibi
tezlerden vazgeçecek.
Vazgeçmezse de bu yaşanan kepazeliklere
ortak olacak sıkıntıya katlanacak!
Sorun rejim sorunudur
Meclisteki Partilerin hiçbirisi Kıbrıs sorununu konuşmuyor halbuki bu sorunu çözmeden hiçbir sorunun çözümü yok bu açık
aleni bir şekilde önümüzde duruyor gerçek
bu kadar yalın yani!
E be birader bu pozisyonda bile KIBRIS
sorununu konuşmuyor kaçınıyorsan ne saat
konuşacaksın diye sorsam?
Sorun rejim sorunudur…
Kimsenin, bu Meclisin, bu siyaset
erbabının, bu siyasi partilerin soruna çözümü
yoktur.
Kral çıplaktır!
ÇATI çökmüş onlar “KRİZ var’’ edebiyatı
yapıyor
Gerçekle yüzleşmek durumundayız sorun
rejim sorunudur öyle UBP gidecek CTP
gelecekmiş sorunlar çözülecekmiş yoktur
öyle bir şey.
Kaldı ki ÇATI’nın çöktüğü yerde yağmur
gibi zamlar gelmesine rağmen yapılan erken
seçimde ana muhalefet partisi rejimin gözde
partisine bir kez daha yenilip anca ikinci
gelebiliyordu.
Böyle bir sonuç bir Avrupa ülkesinde ya
da gelişmiş bir ülkede olsaydı o ana muhalefetin lideri anında istifa eder evin yolunu
arkasına bakmadan tutardı ama bizim
siyasilerde ne utanma vardı ne de arlanma!
ÇATI çökmüş onlar hala ”Kriz var”
edebiyatı yapıyor rejime örtü olmaya devam
ediyor.
Tablo budur seçim de tercih de sizindir
ve her toplum tercihleri ile yaşar!
Gerçekle yüzleşmediğiniz sürece
yaşayacaklarınız da müstahakkınız olacaktır
bilesiniz!

OTİZMLİ GENÇ VE ÇOCUKLAR MİLLETVEKİLLERİNE MAVİ KURDELE TAKTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine devam eden otizmli gençlerle, Algım Özel
Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bugün Cumhuriyet
Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek, milletvekillerine
kurdele dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye
göre, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık
yaratmak amacıyla, otizmli çocuk ve gençler, ‘’Otizmle Tanış

Farklılığa Alış ‘’ sloganıyla kendi hazırladıkları Dünya Otizm
Günü’nün simgesi mavi kurdeleleri, grup toplantısında bulunan
milletvekillerinin yakalarına taktı. Sosyal Hizmetler Dairesi
Müdürü Hüseyin Akcan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle
kabulünden dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye ve organizasyona
öncülük eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a
teşekkür etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, gün nedeniyle özel ihtiyaçları olan çocukların Cumhuriyet Meclisi’ni
ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

HÜR DÜNYA
İNSANLARI GİBİ…
Hafta sonu veya resmi tatil günü oldu mu,
siyasi haberler azalır Lefkoşa’nın kuzeyinde,
bilirsiniz…
“Siyasetçiler” gibi, “siyaset” da tatile girer,
herhalde ondandır…
“Siyaset” tatile girer ama entrikalar
tükenmez!
Gerçi KKTC’de yapılan “siyaset,” dünyanın
birçok ülkesindeki üst düzey
siyaset
merkezlerinde
yapılanlarla benzer bile değildir
bize göre; öyleyken Kıbrıs’ın
kuzeyini
“yönettiğini”
düşünen/söyleyen birileri, nasıl ki,
dikilitaşı “dünyanın merkezinde
gördükleri” gibi, Sarayönü’nden
başka hiçbir yerde değeri olmayan “Kıbrıs Türk
politikalarını” ürettiklerini(!) söyleyerek,
Lefkoşa’nın kuzeyinde “üst düzey siyaset”
yaptıklarını zannederler!
Üstelik “ulusalcıyım/milliyetçiyim” diyen bu
siyaset erbabı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “eşit”,
onun kadar “egemen bir devlet” olduklarını iddia
ettikleri KKTC’yi, insanlarını da, bu soğuk
gecelerde elektriksiz, karanlıklar içinde
bırakabiliyorlar…
Sadece elektriksizlik değildir dert olan…
Yaklaşan ay sonunda -KKTC’yi yönettiğini
iddia edenler- kendi emirlerinde çalıştırdıkları
emekçilerin maaşlarını ödeyebilmek adına,
maliyenin her ay sonu sürekli borçlanmasını imza
ederek, bu batık siyasal yapıyı sonsuza kadar
yaşatacaklarını, söylerler…
Sadece biz değil, yurttaşların çoğunluğu da
soruyor:
-Böyle bir yapı, nasıl yaşayacak/yaşatılacak?
***
Eskiden ambargolar, izolasyonlar var,
diyorlardı…
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun, dünyadan
tecrit edildiği söyleniyordu daima…
Şimdilerde o konuyu dillendiren kalmadı!
Bilirsiniz, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin,
GYÖ (Güven Yaratıcı Önlemler) çerçevesinde BM
(Birleşmiş Milletler ve AB (Avrupalılar Birliği)
nezdinde müzakeresini önerdikleri hususlar, bu
söylemi ortadan kaldırdı…
Sizler de duydunuz;
Kapalı
“Maraş’ın”
-Varoşa’nınBM
Kontrolünde 1974 savaşı öncesindeki Kıbrıslı
sakinlerine/sahiplerine iadesi karşılığında, Ercan
-Timbu- ile Mağusa Limanı’nın dünyanın kabul
edeceği yasal limanlar statüsünde, AB
yetkililerinin kontrolünde, yük ve yolcu trafiğine
açılması önerildi…
Konu, masadadır!
Yıllardır yapılmakta olduğu söylenen bu
teklifin, neden “Kıbrıslıtürk lider” veya
temsilcisi tarafından müzakere edilmeyip, her
sunulduğunda reddedildiğinin gerekçeleri,
yıllardır mağduriyet yaşayan Türkçe konuşan
Kıbrıslı topluma, “yöneticiyim” diyenler
tarafından detaylı olarak anlatılmalıdır!
***
Yetmedi mi toplumun çektikleri?
Kıbrıslı toplumun, birileri tarafından rehin
tutulması ne zaman son bulacak?
1963 Noel’inden bu yana, hatta 1958 yılından
beridir, yeraltı örgütü marifetiyle yönetilen
Kıbrıslı toplumun, “Rum mezaliminden”
kurtarılması “çabaları” hâlâ bitmedi mi?
Kaç yıl geçti üzerinden?
64 Yıl az mı?
Kaç nesil daha, dünyadan kopuk, kimliksiz,
ateşli silahların ve yabancı askerlerin bulunduğu,
işgal altındaki bu topraklarda ateşkes
koşullarında yaşatılacak?
Hani 1974, 20 Temmuz’unda “Kıbrıs’ta her
şeyi düzeltmek için” Garantör Türkiye’nin
ordusu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak
bütünlüğünü sağlamak ve bozulan anayasal
nizamını yeniden tesis etmek için, adaya çıkarma
yapmıştı?
Aradan geçen 48 yılda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
bozulan anayasal nizamını 1960 Antlaşmalarına
uygun şekilde, yeniden düzenlemek, neden bu
kadar uzun sürdü?
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun, barış
içinde, hür dünya insanları gibi yaşamaya hakkı
yok mu?
Gene gonuşuruk buraşda.

GÜNEYDE UZMANLAR, ARTAN KORONA
VİRÜS VAKALARI YÜZÜNDEN ALARMDA
Güney Kıbrıs’ta, hükümetin pandemiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması
konusunda atacağı bir sonraki adımların,
bir kez daha hastanelerle ilgili
göstergelere bağlı olduğu ifade edildi.
Önümüzdeki haftanın bu açıdan belirleyici öneme sahip olduğunu yazan
Politis gazetesi, Sağlık Bakanı’nın korona virüs kısıtlamalarında gevşemelere
gidileceğini açıkladığını, ancak vakalar
ve pozitiflik oranının son günlerde
birbiri ardına rekor kırdığına işaret etti.
Son günlerde kayda geçirilen vaka
sayılarının rekor kırdığını ve pozitiflik
oranının da endişe verici derecede yüksek
seviyede seyrettiğini kaydeden gazete,
Rum tarafındaki uzmanların alarm durumunda bulunduklarını belirtti.
Uzmanların günlerdir, toplumda gözlemlenen endişe verici vaka artışıyla
ilgili olarak kendi yorumlarını
yaptıklarını yazan gazete, bazı önlemlerin gevşetilmesinin, soğuk hava
koşullarının ve Omicron-2’inin Rum
tarafının epidemiyolojik tablosunun
kötüleşmesine katkıda bulunduğunu,
bununla birlikte hastalıkla yeniden en-

fekte olan kişiler bulunduğunu da belirtti.
Uzmanların ise bütün bunların hastaneye yatışlara etkisi konusunda endişeli
olduklarını kaydeden gazete, hastaneye
yatışlardaki artışın hızlı olmamasının
olumlu olarak değerlendirildiğini, bununla birlikte şimdilik yoğun bakım ünitelerine yatışların da vakla artışından ciddi
anlamda etkilenmediğini ifade etti.
Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın,
şu an önemli olan şeyin vaka sayıları
değil, hastaneye yatış oranı olduğunu
vurguladığını da iletti.
Uzmanların
epidemiyolojik
göstergelerin gidişatını takip ettiklerini
de yazan gazete, önümüzdeki haftanın
belirleyici öneme sahip olarak
nitelendirildiğini, çünkü atılacak bir
sonraki adımların verilere bağlı olarak
belirlendiğini yineledi.
Güney Kıbrıs’ta dün 4 bin 413 yeni
Covid-19 vakası tespit edildiğini ve
hastanelerde 18’i ciddi durumda olmak
üzere 173 kişinin tedavi gördüğünü de
kaydeden gazete, pozitiflik oranının ise
yüzde 5,22’ye ulaştığını ekledi.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI YARKINER OLDU

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına Ayer Yarkıner seçildi.
KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, odanın 44.
olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda, divan başkanlığını Tezel Baykent ve
sekreterlik görevlerini ise Berk Aktuğ ile Evren Cem yaptı. Konuşmalar, faaliyet ve
mali raporların okunup onayı ile devam eden genel kurulda yapılan seçim sonucunda
oda başkanlığına yeniden Ayer Yarkıner seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliğine;
Barış Hacışevki, Ali Şefik, Meryem Baltacı Varol,Turgut Karahüseyin, yedek
üyeliklere ise; Aziz Baykent ve Asım Gülçeken seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine
de; Mustafa Metbulut ve Nafi Cabacaba getirildi.

GEÇEN HAFTA 11 YANGIN VE 19 HUSUSİ
SERVİS OLAYI MEYDANA GELDİ
Polis Genel Müdürlüğü, KKTC’de
bir haftada 11 yangın ve 19 hususi
servis olayı meydana geldiğini açıkladı.
Polis Genel Müdürlüğünün 21-27
Mart tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu meydana
gelen toplam zarar yaklaşık 2 milyon
899 bin 100 TL oldu.
Bir haftada meydana gelen
yangınların muhtemel sebepleri şöyle;
“Aşırı yüklenmeden dolayı elektrik
kutusundaki sigortaların kısa devre
yapması, aşırı yüklenmeden elektrik
trafosunun kısa devre yapması, kişi
veya kişiler tarafından yakılma, aşırı
ısınan şömine bacasının çatıdaki
merteği tutuşturması, odun sobası içerisine yanıcı madde dökülmesi, yanık
durumda unutulan mumun eriyip
yangın çıkarması, sönmemiş kömürlerin plastik kasa içerisine dökülmesi,
izolasyon yapılırken katranlı kâğıdın

tutuşması, aracın elektrik aksamlarının
kısa devre yapması, faal durumda unutulan su ısıtıcısının kısa devre
yapması.”
Hususi servis olayları ise şöyle;
“Dükkanın giriş kapısına sıkışan,
boş su deposunun içerisine düşen ve
damda mahsur kalan kedilerin
kurtarılması, çitlerin ara boşluğuna
düşen köpeğin kurtarılması, 12 metrelik
kuyuya düşen oğlağın ve 20 metrelik
kuyuya düşen tekenin kurtarılması,
yolun içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yangına karşı tedbir alma,
Alasya, Canbulat, Şht. Ertuğrul, Gazi
ve Şht. Hüseyin Akil ilkokullarının
öğrencilerine, öğretmenlerine ve
çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi,
asansörde mahsur kalan şahısların
kurtarılması ve hayatını kaybeden
şahısların adli soruşturma amaçlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi.”

KARŞIDAN KARŞIYA
GEÇMEYE ÇALIŞAN
YAYAYA ARAÇ ÇARPTI
Dün saat 00.30 raddelerinde, Girne’de
karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye
çalışan Melih Seleker’e (E-40) araç
çarptı. Polisten verilen bilgiye göre,
Girne - Lefkoşa Anayolu 10. Km
üzerinde TRK 287 plakalı arasıyla
Lefkoşa istikametine doğru sağ
şeritten dikkatsiz şekilde seyreden
Menteş Erkekoğlu (E-21), yolu yaya
olarak geçmeye çalışan Melih
Seleker’e (E-40) çarptı.
Açıklamada, çarpma sonucu ağır
yaralanan Melih Seleker’in kaldırıldığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından ortopedi servisinde
müşahede altına alındığı kaydedildi.
Araç sürücüsü Menteş Erkekoğlu
tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA ANİ
RAHATSIZLIK SONUCU
BİR KİŞİ YAŞAMINI
YİTİRDİ
Lefkoşa’da dün 55 yaşındaki Ümit
Varış ani rahatsızlık sonucu yaşamını
yitirdi. Geçtiğimiz günlerde ani
rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden
Muhammad Arif Hussain ile Girne’de
denizde ölü bulunan Umut Talay’a
otopsi yapıldı. Her iki vakaya da otopsi
yapıldı ancak ileri tetkikle ölüm
sebebinin belirlenmesi için kan ve
doku örnekleri alındı. Polis basın
bültenine göre, dün, rahatsızlığı
nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden
Lefkoşa’da sakin Ümit Varış (E-55),
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Varış’ın ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.
Güneşköy’de 25 Mart’ta ikametgahı
içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitiren Muhammad Arif
Hussain’in (E-42) yapılan otopsisinde,
ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku
örnekleri alındı. Girne’de 26 Mart’ta
denizde ölü bulunan Umut Talay’ın (E23) otopsisinde de, ölüm sebebinin
tespiti için kan ve doku örnekleri
alındı. Ölüm sebebi yapılacak
tetkiklerin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE BİR KİŞİNİN
YUMRUKLA İKİ DİŞİ
KIRILDI
Girne’de, önceki gün 20 Temmuz
Kordonboyu Caddesi üzerinde Ö.Y.(E44), aralarında yaşanan tartışma
sonucu Yusuf Burak Ergün’ün yüzüne
yumruk vurdu ve iki dişinin kırılmasına
sebep oldu. Bahse konu şahıs
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI
YÜKSELİYOR
Serin ve nemli olan hava sıcaklığının
önümüzdeki günlerde yükselerek, 27 30 derece dolaylarında seyretmesi
bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye
göre, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında
genellikle yüksek basınç sisteminin
hakim olacağı bölge, önceleri serin ve
nemli, diğer günlerde ise ılık ve
nispeten nemli hava kütlesinin etkisi
altında kalacak.
Hava hafta boyunca parçalı ve az
bulutlu olacak. En yüksek hava
sıcaklığı periyodun ilk günleri iç
kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 ºC,
diğer günlerde ise 27 - 30 ºC
dolaylarında seyredecek. Rüzgar
genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden
orta kuvvette esecek.

ÇAĞDAŞ MÜZİK DERNEĞİ
BAŞKANI TÜNAY, TÜMFED
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OLDU
Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) Başkanı
Ersin Tünay, Türk Musikisi
Federasyonu (TÜMFED) Yönetim
Kurulu’na seçildi.
Dernek’ten verilen bilgiye göre,
Tünay’ın TÜMFED üyeliğine seçildiği
Genel Kurul toplantısı önceki gün
Ankara’da gerçekleştirildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Üçün vardır dördün yok
Varlıklısın derdin yok
Üzülürüm yazık be
Paran vardır görgün yok

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

BİR SAVAŞ BİR
İNSAN
Uğur Sümer
Belgesel anlatı
Belge Yayınları

"Dünyada görmek
istediğiniz değişiklik
neyse o olun."
Mahatma Gandi

hiç unutmam bir manolya kadar beyazdı
ilk gözağrım
şimdi bir ağacın dibinde kararmış
çürümeyi bekliyor
Oktay Rifat
"İki kere ikinin dört etmesi"
adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli 03922236750
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt.
No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa 0392 227 61 98
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Atatürk cad. özok mobilya yanı hamitköy çembreri -hamitköy lefkoşa
03922254020
GİRNE
Esat Mahmut Karakurt'un yazdığı Lefkoşa Türk Spor Kulübünün
sahnelediği "Dağları Bekleyen Kız" oyunu. 1945. Sol başta ayakta elinde
tabanca ile duran Dağları Bekleyen Kız rolünde Süheyla Küçük.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Kardeş Ocağı'nın sahnelediği
"Tohum" oyunu. 1936.

KIBRISLI TÜRKLERİN İLK TİYATRO BİNASI... (5)

n Yaşar Ersoy
Kıbrıslı Türkler 2022’de tiyatro binası
yokluğu yaşarken 1908’de tiyatro binası
yaptırmıştı.
1900’lü yılların başında başlayan
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinde sahnelenen oyunlar sinema salonlarında halka
sunulurdu. İlk sinema salonu Cemali’nin
Sineması diye bilinen yazlık sinemadır.
Sarayönü’nde şimdiki Kıbrıs Türk
Postaları’nın bulunduğu yerde, çevresi
ahşapla çevrili bir sinemaydı Cemali’nin
Sineması. 1900’lü yılların başında Hürriyet ve Terakki Kulübü bu sinemada
temsiller sunardı.
Kıbrıs’ta başkent Lefkoşa’da ilk
yaptırılan tiyatro binası Beliğ Paşa Tiyatrosu’dur. Bu bina bir paşa olan ve uzun
yıllar Mısır’da görev yapan, emekli
olduktan sonra Kıbrıs’a dönen Beliğ
Paşa tarafından Lefkoşa’da
yaptırılmıştır. Beliğ Paşa edebiyata,
sanata ve tiyatroya çok ilgi duyardı.

Bu ilgisinden dolayı kendi adını
verdiği tiyatro binasını yaptırdı. Beliğ
Paşa Tiyatrosu o yıllarda Kıbrıslı
Türklerin olduğu gibi Kıbrıslı Rumların
da bina ihtiyacını karşılar. Ancak 1930
yılında İngiliz Sömürge yönetiminin
yaptığı imar kanunuyla, binanın eksikleri olduğundan dolayı kapatılır.
Bu dönemde Kıbrıslı Türkler
oyunlarını, Kıbrıslı Rumların Majik
Palas ve Papadopulos sinemalarında
sunar.
O dönemin gazetelerinde verilen tiyatro duyuru ve haberlerinde bu iki
sinemanın adını görürüz.
Örneğin 8 Mart 1935 tarihli SÖZ
gazetesinde şu duyuru yer alır:
“Aşık Garip temsili Mart’ın 16’ncı
cumartesi gecesi Papadopulos Tiyatrosunda sunulacaktır.”
Not: Yarın kısa notlarla ve
fotoğraflarla Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketini anlatmaya devam edeceğim.

Beliğ Paşa

SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp
Merkezi Hastanesi (Cyprus Central
Hospital ) yanı 03923652989
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt 03927144894
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun
Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele 05391099577
LEFKE

Kayıp diploma
Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nden 2015-2016 döneminde
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatih Sultan Mehmet Yazgan

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

14.80 14.87

EURO
Alış Satış

16.23

16.34

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı
Girne 0392 815 90 90

MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2
AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI03923654240

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

DOLAR
Alış Satış

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

MAĞUSA

Satılık Arazi

DÜN

AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler
yanı Garanti bankası karşısı No:32
Girne 0392 815 70 75

S.T.G.
Alış Satış

19.40 19.56

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Kuzeyde 4 ölüm, 767 yeni vaka!
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23 bin
33 olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış,
4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu
edilmiştir.
352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177
kişi Mağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi
İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 23.033
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 767
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
597
Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234
Toplam Vaka Sayısı: 81.617
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 76.145
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
45
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
786
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 25
Son 24 Saat İçerisinde Takibi

Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1269
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 138882
Güneyde 3 can kaybı, 6494 vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde
gerçekleştirilen 115 bin 930 test sonucunda
6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit
edilirken, bugün 3 can kaybı yaşandı.
Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e
ulaştığı Güney Kıbrıs’ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 930’a yükselirken, tedavisi süren 190 hastanın 21’inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

BAF’TA 37 YAŞINDAKİ BİR
ŞAHIS, POLİS
MEMURUNU YARALADI
Baf’ta dün meydana gelen bir olayda,
37 yaşındaki bir şahsın, bir polis
memurunun yaralanmasına neden
olduğu haber verildi.
Alithia gazetesi, cuma gecesi Baf’ta
meydana gelen olayda, 37 yaşındaki
şahsın kullandığı aracın polis
tarafından kontrol amaçlı
durdurulduğunu ve bahse konu
şahsın, polisin kendisini arabadan
inmeye çağırdığı esnada aracını
hareket ettirip polis memurunu
sürüklediğini yazdı.
Hastaneye kaldırılan yaralı polisin
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gazete 37 yaşındaki şahsın ise
tutuklanarak gözaltına alındığını
ekledi.

BAF’TAKİ TARİHİ HARNUP
FABRİKALARI
ÜNİVERSİTEYE
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Baf’ta, “Apostolos Pavlos” caddesi
üzerinde bulunan tarihi harnup
fabrikalarının üniversiteye
dönüştürüleceği haber verildi.
Bina kompleksinin dönüşüm
çalışmalarının, binaların Baf Belediyesi
tarafından temizlenmesiyle başladığını
yazan Fileleftheros gazetesi, binaların
temizlenmesini, belediyenin başlattığı
prosedür temelinde binaların son
şekline dönüştürülmesinin izleyeceğini
kaydetti. Yeni yıldan itibaren (2023)
tarihi harnup fabrikalarının olduğu
yerde “Beyrut Amerikan
Üniversitesi”nin misafir edileceğini
yazan gazete, bahse konu
üniversitenin, belediyenin çıktığı ihale
sonucunda seçildiğini ekledi.

RMMO TATBİKATA
KATILIYOR
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO),
Yunanistan’da yapılacak bir askeri
tatbikata katılıyor.
Haravgi gazetesi, Yunanistan’da her yıl
gerçekleştirilen ve uluslararası nitelik
taşıyan “İNİOHOS” isimli bir hava
tatbikatına katılacağını yazdı.
Gazete, bugün başlayıp 7 Nisan’a
kadar sürecek tatbikata Avusturya,
Fransa, İsrail, İtalya, Romanya,
Slovenya ve Kanada’nın da
katılacaklarını belirtti.
Haberde, RMMO’nun söz konusu
tatbikata 2017 yılından beridir katıldığı
da vurgulandı.

YEŞİL HAT’TIN
DENETLENMESİ İÇİN
ÖZEL BİRİM KURULMASI
PLANLANIYOR
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris,
KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak
mülteci geçişlerine ilişkin iddialarını
yineleyerek, Yeşil Hattın denetlenmesi
için özel bir birim kurulmasının
planlandığını açıkladı.
Alithia gazetesinin “Yeşil Hat’tın
Denetlenmesi İçin Birim Kuruluyor”
başlığı altında verdiği habere göre,
Nuris, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya
olduğu kaçak göç sorununun
önlenmesi amacıyla yeni bir birim
kurulmasının planlandığını söylediğini
aktardı. Habere göre, Nuris bugün
Brüksel’de gerçekleştirilecek AB
İçişleri Bakanları toplantısında,
Türkiye’den KKTC’ye ve KKTC’den de
Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla
geçtiklerini iddia ettiği mülteciler
konusunu gündeme getireceğini
belirtti. Nuris, 317 kaçak göçmenin
pasaportlarında Türkiye ve KKTC
mühürlerinin bulunduğunu ve bu
durumu hazırladıkları bir mektupla
AB’ye ilettiklerini belirterek, Yeşil
Hat’tan kaçak geçişlerin önlenmesi için
gerekli önlemleri almaya devam
edeceklerini ifade etti.
Yeşil Hat’tan kaçak geçişlerin
engellenmesi adına uygulamaya
koyulan dikenli tel örgü çekilmesi
işleminin ikinci kısmının da devam
edeceğini vurgulayan Nuris, bu
geçişleri engellemek adına gerekli
gördükleri her noktaya fiziki engellerle
koyarak önlem almayı da
sürdüreceklerini belirtti.
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KAR-İŞ BAŞKANI
TOPALOĞLU: ÜLKEYE
GELEN YAKITIN KALİTESİ
GEMİDE DENETLENSİN
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları
İşletmecileri Derneği (Kar-İş)
Başkanı Fuat Topaloğlu ülkeye
gelen akaryakıtın rafineriye
boşaltılmadan, gemide
denetlenmesini istediklerini belirtti.
Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada,
son zamanlarda toplu taşıma
araçlarının enjektör ve
pompalarında arızalar meydana
geldiğine işaret ederek,
“Akaryakıttan su ve farklı kimyasal
maddeler çıkıyor.” ifadelerini
kullandı.
Kar-İş olarak hangi kalitede
akaryakıt kullandıklarını bilmek
istediklerini ifade eden Topaloğlu,
az mesafede çok yakıt yaktıklarını,
bunun da yakıtın kalitesini
gösterdiğini savundu.
İlgili kişilere çağrısını yineleyen
Topaloğlu, gemide denetimin
başlaması gerektiğini, akaryakıt
ücretinin yanında, ciddi miktarda
parça fiyatı da ödemeye
başladıklarını kaydetti.

LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU “BİZ SİZE HAYRANIZ”I SAHNELENDİ
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde
yeni oyunu ‘Biz Size Hayranız’ın prömiyerini yaptı.
LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda sahnelenen oyunu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
Mehmet Harmancı da takip etti. Oyun öncesi Lefkoşa Belediye
Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından Dünya Tiyatrolar
Günü bildirisi okundu. Oyunun sahnelenmesinin ardından yaptığı

konuşmada, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı
Başkan Harmancı, "Tiyatro olduğu sürece umut vardır, tiyatro
olduğu sürece demokrasi vardır” dedi. Her Çarşamba ve Cuma
akşamı sahnelenecek oyunu izleyebilmek için en fazla 72 saat
önce yapılan antijen testi sonucunun ibraz edilmesi gerektiği
kaydedildi. Oyun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve
www.biletinial.com adresinden alınabilir.

OMBUDSMAN VAROL YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
İlkan Varol, dün Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın huzurunda yemin ederek görevine
resmen başladı.
2016 yılından beri Bakanlar Kurulu Genel
Sekreteri olan Varol, Başbakanlık Hukuk
ve Siyasi İşler Müdürlüğü, Başbakanlık
Denetleme Kurulu Başkanlığı, Cezaevi
Danışma
Kurulu
Başkanlığı,
Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan Kriz
Komitesi Başkanı Yardımcılığı, Şartlı Tahliye
Kurulu üyeliği ve Polis Örgütü Yüksek
Danışma Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu.
TATAR
Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, Ombudsman İlkan Varol’a
görevinde başarılar diledi.
Ombudsman İlkan Varol’un bu ülkede
hukuk sistemlerinde çeşitli görevlerde çeşitli
zamanlarda büyük hizmetler verdiğini dile
getiren Tatar, Varol’un 2016 yılından sonra
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevini
yaptığını ve kendisinin de Başbakan olduğu
dönemde birlikte çalıştıklarını anımsattı.
Varol’un özellikle pandemi döneminde
sabahlara kadar titizlikle çalıştığını söyleyen
Tatar, Varol’un Bakanlar Kurulu Sekreterlik
görevinde önergeleri titizlikle gözden
geçirdiğini ve Bakanlar Kurulu’nda yapılan
tartışmalarda kendisinin hukukçu olarak
yaptığı değerlendirmelerin her zaman kendileri tarafından dikkate alındığını vurguladı.
Tatar, Varol’un Meclis’e sevk edilen yasa
tasarıları, yasa önerileri ve birtakım düzenlemelerin hatasız bir şekilde gönderilmesi
için uzun saatler boyunca titizlikle çalıştığını
çok iyi hatırladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, önceki Ombudsman
görevinde bulunan Emine Dizdarlı’nın görev
süresinin tamamlanmasının ardından kendisinin İlkan Varol’u Ombudsman olarak
önerdiğini ve Meclis’ten de onaylanmasının
ardından bugün yemin ederek, göreve
başlayacağını kaydetti.
Tatar, Varol’un ekibi ile birlikte memlekete
güzel hizmetler vereceğini söyledi.

İLKAN VAROL KİMDİR?
İlkan Varol 10 Aralık 1971 yılında Londra’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini
Girne’de tamamlayan Varol, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra
avukat olarak çalışmaya başladı.
1999 yılında Kooperatif Şirketler
Mukayyitliğinde hukukçu ve devamında
Hukuk İdari Amiri olarak 11 yıl hakemlik
görevini sürdüren Varol, 2010 yılında
Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü
olarak atandı. Vekaleten Merkezi Mevzuat
Dairesi Müdürlüğü görevini de yürütmüş
olup Başbakanlık Denetleme Kurulu
Başkanlığı, Cezaevi Danışma Kurulu
Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı altında
oluşturulan ara bölgedeki görüşmelerde Kriz
Komitesi Başkanı Yardımcılığı, Şartlı Tahliye
Kurulu üyeliği ve Polis Örgütü Yüksek
Danışma Konseyi Üyeliği görevlerini de
sürdürdü. 2016 yılında Bakanlar Kurulu
Genel Sekreterliği görevine atanan Varol,
bugüne kadar bu görevi yürütmekteydi.
Varol, evli ve iki çocuk annesidir.

OMBUDSMAN’IN GÖREV VE
YETKİLERİ
Ombudsman’ın, “ülkede yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat,
kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin
Anayasa'da ve Ombudsman Yasası’nda belirtilen istisnalar dışında ifa ettikleri hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve mahkeme
kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini
denetlemek, soruşturmak ve rapor sunmak”
görevi bulunuyor.
Ombudsman, yönetimin herhangi bir biriminin görev alanındaki bir hizmetin yerine
getirilip getirilmediğinin takibini yaparak,
ilgili birimden yerine getirilmeyen hizmetle
ilgili gerekçeli bilgi isteyebiliyor.
Ombudsman’ın, saptadığı yasa dışı bir
işlemin düzeltilmesi için ilgili makamı
uyarma yetkisi var.
Her altı ayda bir Cumhuriyet Meclisi
Başkanlığı’na, çalışmaları hakkında detaylı
rapor sunan Ombdusman’ın raporları
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da gönderiliyor. Raporlar basına da açık.

“YENİDEN DOĞMAK”
LİED SERİSİNİN İLK
SESLENDİRİLİŞ KONSERİ
ÇARŞAMBA GÜNÜ
Besteci Ali Hoca tarafından
bestelenen ve klasik lied
repertuarına kazandırılan
eserlerden oluşan "Yeniden
Doğmak" lied serisinin ilk
seslendiriliş konseri 30 Mart
Çarşamba günü yapılacak.
Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre
Merkezi Rauf Raif Denktaş
Salonu’nda yer alacak olan konser
saat 20:00’de başlayacak.
Devlet Opera ve Bale Koordinasyon
Merkezi’nden (KKTCDOB) soprano
Sermin Dikmen Töre, Bariton
Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve
besteci Ali Hoca’nın piyanosu
eşliğiyle seslendirilecek konsere
giriş için son 72 saat içinde
yapılmış antijen veya PCR test
sonuçlarıyla, Adapass ibraz
edilmesi gerekiyor.
Covid-19 önlemlerine uygun
şekilde sınırlı sayıda davetli ve
seyircinin izleyebileceği ücretsiz
konser için 05338682345 veya
05488468466’den telefonla
rezervasyon yapılması gerekiyor.

GAZETECİLER
BİRLİĞİ’NDE İNSAN
HAKLARI HABERCİLİĞİ
TARTIŞILACAK
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği,
Çarşamba günü mülteci haberleri
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle
ilgili haberlerin konu olacağı eğitim
düzenliyor.
Birlikten verilen bilgiye göre,
etkinlikte Mülteci Hakları
Derneği’nden Gizem Çelebiaziz ve
Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Ziba
Sertbay konuşma yapacak.
Gazeteciler Birliği’nde yer alacak
etkinlik saat 18.00’de başlayacak.
Bir sonraki etkinliğin mahkeme ve
polis haberciliği ile ilgili eğitimler
olacağı belirtildi.
Gazetecilere yönelik düzenlenecek
olan eğitimler “Mümkün” Projesi
kapsamında Avrupa Birliği
tarafından finanse edilmektedir.
Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik
Gazetecilik Projesi, Kıbrıslı Sivil
Toplum İş Başında VI Hibe
Programı kapsamında finanse
ediliyor.
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Lefke disipline verildi
Hafta sonu Lefke ile Cihangir arasında
oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında
ortaya çıkan saha olayları
nedeniyle, Lefke’nın KTFF Disiplin
Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF
Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine
karar verildi. Olaylarda Cihangir Başkanı
Hüseyin Karavezirler darp edilmişti.

Emre Kaplan’dan Türkiye birinciliği

Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması’ndan Aydın-Didim’de gururlandıran başarı geldi. Emre
Kaplan ilk günkü üçüncülüğün motivasyonuyla ikinci gün kriteryum mücadelesinde çok daha iyi bir
performans sergiledi. Emre toplu finiş grubunda yer alırken bu kez 41.30’luk derece ile kategorisinde
Türkiye birincisi olarak altın madalyayı boynuna taktı ve müthiş bir başarıya imza attı...
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek
Karması,
Türkiye
Şampiyonası 3. Etap Puanlı
Yol Yarışları’nda fırtına gibi
esti. Yıldız Erkek A kategorisindeki sporcumuz Emre
Kaplan yarışların ilk gününde
Türkiye üçüncülüğü ikinci
gün de ise Türkiye birinciliği
elde ederek müthiş bir
başarıya imza attı ve ülkemize büyük gurur yaşattı.
Yıldız Erkek Bisiklet
Karmamız, 25-27 Mart 2022
tarihlerinde Aydın / Didim’de
gerçekleştirilen Türkiye
Şampiyonası 3. Etap Puanlı
Yol Yarışları’nda ülkemizi
başarıyla temsil etti.
TC Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Türkiye Bisiklet
Federasyonu,
Didim
Didim
Kaymakamlığı,
Belediyesi ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
işbirliğinde düzenlenen
yarışta, Kıbrıs Türk Bisiklet
Federasyonu Başkanı ve
antrenör Salih Yalızat
nezaretinde toplam altı
sporcumuz Yıldız Erkek A
kategorisinde ülkemiz adına
pedal çevirdi.
Sporcularımız ilk gün
gerçekleşen yol yarışında

8.5 kilometrelik parkurda 7
tur üzerinden toplamda 59.5
kilometrelik mesafede yarıştı.
120 bisikletçinin yer aldığı
yarış rüzgarlı havada ve inişli
çıkışlı
bir
parkurda
gerçekleşti.
Sporcumuz Emre Kaplan
oldukça iyi bir performans
sergileyerek toplu finiş
grubunda yer aldı. Emre
1:35:30’luk derecesiyle finiş
çizgisini üçüncü sırada
geçmeyi başararak ilk gün
sonunda bronz madalyanın
sahibi oldu.
Emre’nin ardından bir
diğer sporcumuz Kerem
Pekmez de toplu finiş
grubunda yer aldı ancak aynı
dereceyle yarışı 11. sırada
noktaladı.
Diğer sporcularımız Enes
Tekkanat 1:35:41 ile 31., Ercan Kuzhan 1:37:34 ile 52.,
Ege Erülkü 1:42:19 ile 56.,
Can Ergün ise 1:49:07 ile
64. sırada yer aldı.
Bu sonuçların ardından en
iyi ilk üç kişisel derecenin
baz alınarak hesaplandığı
takımsal klasmanda ise ekibimiz 25 takım arasında
dördüncü sırayı elde ederken
sadece 11 saliselik farkla
kürsüyü kılpayı kaçırdı.

İkinci günde Türkiye
birinciliği geldi
Sporcularımız yarışın ikinci gününde kriteryum mücadelsinde piste çıktı. Bisikletçiler kriteryumda 4.4 kilometrelik parkurda 6 turdan
oluşan toplamda 26.4 kilometre mesafede ter döktü.
Emre Kaplan ilk günkü
üçüncülüğün motivasyonuyla
ikinci gün kriteryum mücadelesinde çok daha iyi bir
performans sergiledi. Emre
yine toplu finiş grubunda
yer alırken bu kez 41.30’luk
derece ile kategorisinde
Türkiye birincisi olarak altın
madalyayı boynuna taktı ve
müthiş bir başarıya imza attı.
Kerem Pekmez de yine
ilk günkü gibi Emre ile aynı
dereceyi yakalamasına karşın
toplu finiş grubunda yarışı
13. sırada tamamlayarak
kürsüyü kılpayı kaçırdı.
Enes Tekkanat 43.36 ile
40., Arcan Kuzhan 44:41 ile
51., Ege Erülkü ise 45:34
ile 56. olurken Can Ergün
yarışı tamamlayamadı.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek
Karması kafilesi yarışın
ardından bugün öğle saatleri
yurda döndü.

Cimnastikte, Türkiye Birinci Lig 5.liği mutluluğu
dereceler elde ederken, atlama masasında
ve barfiks aletlerinde 3. oldu.

Cimnastik Federasyonu Birinci
Takımı, Türkiye Cimnastik
Federasyonu’nun Ankara'da
düzenlediği Minik Kızlar
Müsabakası Birinci Liginde
başarıyla mücadele ederken,
takım 5.si oldu. Sporcumuz Nida
Toko, 2015 doğumlu sporcular
arasında 1. oldu...
Cimnastik Federasyonunun Birinci Takımı,
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenlediği
Minik Kızlar Müsabakası, Birinci Liginde
başarıyla mücadele etti.
Maya Uluca, Türkan Kılıç, Maya
Küçükakçalı, Defne Conkbayır ve Defne
Erönen’in yer aldığı KKTC Cimnastik Federasyonu Birinci Takımı Birinci Ligde yarıştı.
Çocuklarımız yarışmada iyi bir performans
sergileyerek takım halinde 5. olmayı
başardılar.
Ferdi sıralamada ise sporcularımız büyük
başarılara imza attılar. Sporcumuz Nida
Toko, kategorisinde Türkiye 7.si olmayı

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

başarırken, 2015 doğumlu sporcular arasında
en iyi performansı sergileyerek 1. oldu.
Diğer sporcularımızın almış olduğu
dereceler ise şöyle:
Türkan Kılıç 14., Defne Conkbayır 18.,
Defne Erönen 26., Maya Küçükakçalı 33.
Takımımız alet sıralamalarında da başarılı

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

İkinci Takımımız, 7. oldu
Cimnastik Federasyonunun İkinci Takımı,
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenlediği
Minik Kızlar Müsabakası, İkinci Liginde
başarıyla mücadele etti.
Hira Nur Aydın, Nefes Şakir, Sır Mutlu,
Varvara Pankratova ve Eylül Bulut yer
aldığı KKTC Cimnastik Federasyonunun
İkinci Takımı, şampiyonayı 7. sırada
tamamlamayı başardı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı
Hasan Sapsızoğlu elde edilen dereceyle
ilgili değerlendirmesinde her iki takımımız
da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil
etmişlerdir.
Alınan sonuçlar Kasım ayında yapılacak
olan 2. etap müsabakaları öncesinde bizleri
çok mutlu etmiştir.
Bu başarının kazanılmasını sağlayan
çocuklarımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi
ve emeği geçen herkesi kutlarız.” ifadelerini
kullandı.

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

Kempo kulüplerarası Kıbrıs
Şampiyonası yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu
2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde
Kempo kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası
yapıldı. Kempo Savunma Sporları
Federasyonu tarafından organize edilen
Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası
İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda
gereçekleştirildi. Kempo Kulüpler arası
Kıbrıs şampiyonasına 6 üye kulübün 83
sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.
Şampiyonayı Başbakan Faiz Sucuoğlu,
UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk,
KKTC Kempo Savunma Sporları
Federasyon başkanı Mehmet İngenç’le
birlikte izledi. Kempo Savunma Sporları
Federasyonu tarafından organize edilen
Kempo
Kulüpler
arası
Kıbrıs
şampiyonasında 12 hakemin görev
yaptığı şampiyona seni Kempo, ful
Kempo, grampling Kempo, Kempo kata,
selfdefence Kempo stillerinde yarışmalar
yapıldı. Lisans kontrolü, kayıt tartıları
yapılarak hakem komitesi eşleşmeleri
sonrasında seramoni, saygı duruşu,
istiklal marşının ardından başlayan
müsabaklarda
şampiyonada
kategorilerinde başarılı olan takımlar belli
oldu. Aziz Spor Derneği’nin 133 puan ile
birinci olduğu şampiyonada İngenç
Akademi Spor Derneği 82 puanla ikinci,
Mağusa İhtisas Spor Derneği 52 puanla
üçüncü oldu.

Hakan Tazegül İstanbul’da
yine ilk sırada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki İstanbul’un düzenlediği N Kolay
İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımada’da
gerçekleştirildi. N Kolay İstanbul yarı
maratonunda
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül
40-44 yaş grubunda birinci oldu. N kolay
İstanbul
Yarı
Maratonu, 21
kilometrelik
parkurda 3 bin
637
atletin
katılımı
ile
gerçekleştirildi.
N Kolay İstanbul
Yarı Maratonu
olumsuz hava şartalarına rağmen başarılı
sporcumuz Hakan Tazgül, 1 saat 10
dakika ile iyi bir dereceyle birinci oldu. N
Kolay İstanbul Yarı Maratonu 40-44 yaş
grubuna katılan bir diğer sporcumuz
Yusuf Gökalp, 1 saat 13 dakika 50
saniyeyle 12.ci oldu.
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş
grubunda N Kolay İstanbul Yarı Maratonu,
21 kilometrelik parkurda birinci olarak çok
önemli başarı elde ederken, gözünü
Samsun’da düzenlenecek olan 19 Mayıs
yarı maratonuna dikti. Türk Silahlı
Kuvvetleri Spor Gücü takımında da yer
alan Hakan Tazegül Ankara’da kampta
çalışmaları sürdürüyor.
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