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Makarios bir zamanlar belediyeleri birleştirmek isteyince, dünyayı başına yıktılar! Şimdi belediyeleri
birleştirmek isteyenler bundan da mı ders almadılar? O halde sorun onlara: Siz Makarios musunuz?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 30 Mart 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 625 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SON SİLAH VİRÜS MÜ?
n

2. sayfada

Ruhuna Fatiha

Lefkoşa dün yine eylem
ve mitingle çalkalandı…
Belediye araçları ile
eylem yapan belediyeler
başkenti salladı…

Eylemde en dikkat
çeken pankartlardan
biri “KKTC’ye 28
belediye değil, 50 vekil
fazla” pankartı oldu…

n Günün sonunda hükümeti
tabuta koyup meclis önüne
getiren eylemciler ruhuna Fatiha
okudular ve “Merhumu nasıl
bilirdiniz” diye sorulduğunda tek
ağızdan “çok kötü” dediler…

n Yeniboğaziçi Belediye
Başkanı Mustafa Zurnacılar,
dün eylem yapan
belediyelerin ülkenin en iyi
belediyeleri olduğunu ve
halka hizmet vermek yerine
dün eylemde olduklarını
ifade etti…

n Geçitkale Belediye Başkanı
hasan Öztaş, “Ülkede elektrik
yok, akaryakıt yok, maliyeniz
battı. Yani kapatılması
gereken sizsiniz, sizi
kapatalım, oturduğunuz
yerden size belediyelerimizi
kapattırmayacağız” dedi…

n Dikmen Belediye
başkanı Yüksel Çelebi, bir
aydır reform diyerek
ülkede kaos yaratıldığını,
ne çalışanda, ne de
toplumda huzur
kalmadığını belirtti…

n Esentepe Belediye Başkanı
Cemal Erdoğan, belediyesi
kapatılacak belediye
başkanlarına “evinizde oturun,
maaş verelim” denildiğini, ama
hiçbir belediye başkanının bunu
kabul etmediğiniz söyledi.

n Gönyeli Belediye Başkanı
Ahmet Benli şöyle konuştu:
Siz bu tasarıyı geri çekiniz,
Avrupa’daki tüm birikimi
adaya taşıyalım, Türkiye’deki
meslektaşlarımızla
görüşelim, kendi
deneyimlerimizi katalım,
dünyanın tecrübesiyle bu
reformu başaralım!

n Belediyelerin halka verdiği
hizmetlere işaret eden
Alayköy Belediye Başkanı
Hulusi Manisoy, “Belediyeleri
kapatacağınıza, belediyeleri
talan ederek batıranları içeri
sokun” dedi…
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İCAZETSİZ
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COVID-19

Kuzeyde 1032 yeni vaka, güneyde 5089 vaka 2 can kaybı...
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Şener Levent

Açı
Bakın neler oluyormuş daha neler…
Göçmen kuşlarla virüs yayacaklarmış
insanların başına…
Testler yapılmış…
Özellikle yarasalar bu işe çok
uygunmuş…
Kuşların kanat ve boyun altına
kameralar ve sinyal vericiler yerleştirerek
yapmışlar bu testleri…
Önce etkileyecekleri güzergahı
belirleyecekler…
Sonra da insan, toprak ve tarım
analizleri yapacaklar…
Bu kuşlara yüklenecek küçük kutuların
içine milyonlarca virüs doldurulacak…
Kimyasal tozlar…
Sonra da şehrin üzerine saçılacak…
Ben uydurmuyorum bunları…
Bunlar Rus Savunma Bakanlığı’nın
açıklamaları…
Bakanlığın açıklamasına göre,
Ukrayna’nın dokuz bölgesinde yaklaşık
otuz tane Amerikan araştırma laboratuvarı kurulmuş…
Bu laboratuvarların başında da ABD
Başkanı Biden’ın oğlu Hunter varmış…
Soros’un Açık Toplum Enstitüsü ile
birlikte yönetiyorlarmış araştırmaları…
Çok önemli biyolojik, kimyasal ve
bakteriyel araştırmalar…
Rusya’yı böyle bitirmeyi tasarlıyorlar
herhalde…
Bu konuda Birleşmiş Milletler’e
başvurmuş Rusya…

SON SİLAH VİRÜS MÜ?

Araştırma ve soruşturma talep
etmiş…
Ancak Guterres’ten aldığı cevap şöyle
olmuş:
-Bu mesele bizi aşar…
Ve reddedilmiş…
***
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu
açıklamalarından sonra son virüs geldi
aklıma…
Koronavirüs…
O da belli amaçlar için böyle üretilmiş
olamaz mı?
Hangi amaçlar mı?
İnsanlık üzerinde korkunç bir
deney…
Tüm insanlık silahsız, bombasız nasıl
teslim alınabilir?
Bunun deneyi işte…
Denediler ve çok da başarılı oldular…
Yüzde yüz başarı!
Önce salgın ilan edilmesine karşı
çıkanları susturdular…
Sosyal medya başta olmak üzere tüm
dünya medyası yasak koyucuların
yanında yer aldı…
Aşı propagandası pompalandı…
Buna karşı çıkanlar da cezalandırıldı…
Hayat zından edildi onlara…
Aşı yüzünden ölenler de olduğu
gizlendi…
Herkes aşı yapmaya mecbur edildi…

Korkusuz

Tam bir itaat sürüsü yarattılar
dünyada…
Milyarderlerin bu salgın sayesinde
servetlerini nasıl ikiye üçe katladığının
sorgulanmasına bile fırsat vermediler…
***
Dünyadaki bazı ünlü doktorların açıklamalarını okuyorum son zamanlarda…
Biyoistatistik uzmanları,
-Dünyada kalp krizleri adeta bir salgın
gibi tırmanışa geçti, diyorlar…
Bilirsiniz, bizim burada da
tırmanışta…
Prof. Bhakdi’nin söyledikleri ise daha
da ürkütücü…
Şöyle diyor:
-Covid-19 aşıları hem gençleri, hem
de yaşlıları öldürüyor. Çocukları öldürüyor. Aşıların insan bağışıklık sistemi
üzerindeki yıkıcı etkileri ortada… Tehlikeli hastalıkların gelişimini tetikliyor.
Artık tüberküloz, teksoplazmos, uçuk
ve kanser gibi tehlikeli etkilere dikkat
çekmenin ve aşıları durdurmanın zamanı
geldi…
***
Bu profesörün söylediklerine de
inanmayabilirsiniz…
Ama haberiniz olsun hiç olmazsa…
Benim son fikrimi merak ederseniz,
onu da söyleyeyim…
Bana göre insanlık üzerinden çok
büyük bir deney yaptılar…
Ve bunda da başarılı oldular!

İtiraflar

Hüsnü Mahalli
Cuma günü Sisi, Bennett ve Muhammed Bin
Zayid’in Şarm ElŞeyh’teki buluşmasını
ve ‘tiyatroculuk’ oyununa devam etmelerine
dikkat çekmiştim. Önceki gün ve dün BAE,
Mısır, Bahreyn ve İsrail Dışişleri
Bakanları İsrail’de bir araya geldi. Elbette “Büyük Patron” ABD’nin Dışişleri
Bakanı Blinken’in katılımıyla.
Başka!
Cumartesi toplanan Irak Parlamentosu
5 ay geçmesine rağmen yeni
cumhurbaşkanını seçemedi.
Bir tarafta BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin desteklediği “Şii
Mukteda Sadr, Barzani’ler ve Sünniler”
diğer taraftan İran’ın desteklediği Şii
gruplar, Celal Talabani’nin Partisi
Kürdistan Yurtseverler Birliği ve başka
küçük gruplar. Mısır ve İsrail’deki
toplantılar İran’ın Suriye, Lübnan ve
Yemen’deki varlığını sınırlandırmayı
amaçlarken Bağdat’taki çabalar İran’ın
Irak’taki varlığına darbe indirmeyi
amaçlıyor.
Başka!
Herkes Katar’ın eski Başbakanı
Hamed Bin Casim’in bir süredir Kuveyt’in El-Kabas gazetesinin YouTube
kanalında yayınlanan ve Türkiye’de hiç
kimsenin takip etmediği itiraflarını
konuşuyor. 27 Ekim 2017’de kendi
ülkesinin televizyonuna konuşan Bin
Casim “Biz, Suudi Arabistan, Türkiye,
ABD ve müttefiklerimiz av’ın (Esad)
üzerine çullandık ancak son anda bizden

İnanılmaz bir deneyden geçtik hepimiz
de…
Ve hala da öyle…
Bitti bitiyor diyorlar ama, testlerin
sonu yok!
Dört aşı yaptıran bir adam ansızın
pozitif çıkıyor!
Bunu da kimse açıklayamıyor…
Dünya Sağlık Örgütü’nden çoktandır
bir ses çıkmıyor…
Demeçleriyle herkesi sık sık korkutan
Biontech şeflerinden Uğur Şahin’den
de çoktandır bir ses yok!
Pozitif sayısı artık bizde binlerle ifade
ediliyor…
Bazı ülkeler tüm önlemleri kaldırmış…
Bazıları da artık koronaya grip
muamelesi yapacakmış…
Tam bir kafa karışıklığı…
***
Ne söylesek boş…
Put gibi bir bilim diktiler işin başında
karşımıza…
Soru sormamıza bile izin vermediler…
Engizisyon yargıçları gibi, soru
soranları hemen aforoz ettiler…
Tam bir teslimiyet talep ettiler
hepimizden…
Ölümle korkutarak…
Hayatında hiç hasta olmamış kimselerin aşılardan sonra nasıl hastalandıklarını da izah edemediler…

kurtuldu” demiş ve “dünyanın dört bir
tarafından taşınan on binlerce cihatçılarla
birlikte kurulan ve aralarında Nusra’nın
bulunduğu gruplara 130 milyar dolar
harcadık ve her şeyi Türkiye üzerinden
yaptık” diye eklemişti.
Bin Casim son itiraflarıyla maliyeti
yükseltmişe benziyor.
“Esad’ı devirmek için Türkiye ve
Ürdün’de iki koordinasyon merkezi
kurduk. Herkes Amerikalılarla
çalışıyordu. 2012’de her iki merkezin
başına Suudi İstihbarat Şefi Bender Bin
Sultan getirildi. O da Esad’tan kurtulmak
için iki trilyon dolar istedi. Biz de bu
para çok dedik” dedi ve ekledi “Bölgedeki iktidarların tümü ABD’nin taşeronu
ve o derse herkes onu yapar. Bazıları
yüzde yüz bazıları yüzde seksen”.
“BÜYÜK TİYATRO”!
Herkes kendine verilen rolü en iyi
şekilde yerine getiriyor.
Bu tiyatro gereği Ankara yaklaşık 8

yıldır kavgalı olduğu Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile barışıyor
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
söylemediğini bırakmadığı İsrail ile
‘büyük aşk’ yaşıyor.
9 Mart’ta Ankara’ya gelen
Cumhurbaşkanı Herzog’dan sonra İsrail
Başbakanı Bennett önümüzdeki günlerde
Türkiye’ye geliyor.
Umarım Kadir Gecesi’nde gelmez.
Haberlerle bakılırsa Bayram’dan sonra
Erdoğan da İsrail’e gidecekmiş.
‘İki bayram arası’ olacak ama ABD
istemediği sürece sorun çıkmaz.
Oyun kuralına göre devam ediyor.
BAE ve Suudi Arabistan Ukrayna
konusunda “ABD’ye mesafeli”
davranırken Katar ve ‘sahibinin sesi’
El-Cezire televizyonu Rusya karıştı
tavır sergiliyor.
Bu da normal çünkü Türkiye dahil
bölgenin tüm ülkelerinde Amerikan üsleri var ve bunların en büyükleri Katar’-

da. ABD; Irak ve Afganistan işgallerini
bu üslerden yönetti ve Fırat’ın
doğusunda PYD/YPG’ye sağladığı tüm
yardımları buradan taşıyor.
Bu da normal çünkü “ABD;
Türkiye’nin dost ve müttefiği”!
Peki Türkiye’de neler oluyor?
Altı partinin liderleri “İstikşafi
görüşmeleri”ni sürdürüyor.
Dış politikası çuvallamış ülkenin iç
siyaseti, ekonomisi, maliyesi perişan
ama muhalefet liderleri konuşmanın
ötesinde hiçbir şey yapmıyor.
İnsanlar her türlü baskının altında
ezilmiş ayakta durma mücadelesi vermeye çalışıyor ama muhalefet liderleri
konuşmanın ötesinde hiçbir şey
yapmıyor. Başka bir ülkede olsaydı
şimdiye kadar bu iktidar çoktan
bırakmak zorunda kalmıştı ama bizim
burada bunu sağlayacak bir güç ve
irade yok ve olacağa benzemiyor.
Bunu gören AKP şimdiye kadar
olduğu gibi istediği her şeyi yapıyor,
ülkeyi ve toplumu perişan ediyor ve
hiç kimseden de çekinmiyor.
Bu da normal çünkü çekineceği kimse
kalmamış.
Kala kala bir kaç gazeteci, emekli
asker ve diplomat, aydın ve politikacı
kaldı.
Muhalefet liderleri ise “uygun zaman
ve mekanı” bekliyor.
Gelir mi bilinmez ama o zamana
kadar “atı alan Üsküdar’dan sonra
Kadıköy’ü de geçmiş olur”.
Ya da Arapların deyimiyle “Baâde
harab El-Basra”.
“Basra darmadağın edildikten sonra”!
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

SAKIN KENDİ GÜCÜNÜ
KÜÇÜMSEME

“ANAYASA’YI DELDİRTMEYİZ, KAOSA İZİN VERMEYİZ”
BELEDİYE BAŞKANLARI: “TOPLUMUN GÖZ BEBEĞİ
BELEDİYELERİMİZİN KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),
Cumhuriyet Meclisi önünde “Anayasa’yı
deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz”
sloganıyla dün eylem yaptı.
Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis’e
yürüyen CTP’nin, eylemi; “Anayasa’ya
sahip çıkmak ve yerel yönetimlerde kaosa
dur demek için” düzenlendi.
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve
Sağlık İşleri Komitesi’nin “Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa
Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri
(Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşeceği
saatlerde düzenlenen eyleme, belediyeler
de personel ve araçlarla destek verdi.
Eylemde, sivil toplum örgütleri de yer
aldı. “Belediyelerimizi kapattırmayız”,
“Derdimizi bizden başkası anlamaz”, “KKTC’de 28 belediye değil 50 vekil fazla”
yazılı pankartlar taşınan eylemde,
“Belediyeler kapatılamaz”, “Hükümet istifa” sloganı atıldı, yasa çalışması kornalarla
protesto edildi.
Eyleme katılan belediye başkanlarından
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,
bir aydır ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren, ne olduğu belli olmayan, ülkede
kaos yaratan, ne çalışanda ne toplumda

huzur bırakan bir “reformdan”
bahsedildiğini kaydetti.
Reforma karşı olmadıklarını, 10 yıldır
bu reformun hayata geçirilmesini beklediklerini ancak bunun orta akıl ve
günümüz belediyeciliğine uygun bir reform
olması gerektiğini ifade eden Çelebi, oldu
bittilerle, belediyeleri geriye götürecek
girişimlere izin vermeyeceklerini,
belediyeleri ileriye götürmek için çalışmaya
devam edeceklerini söyledi.
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa
Zurnacılar da, reformla yapılmak istenenin

Tabut getirildi, hükümet için Fatiha okundu
Meclis önünde, Belediye Rerformu’na karşı eylem yapan Dikmen Belediyesi ve
Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları ateş yakarak protestolarına dün akşam da devam
etti. Meclis önüne tabut getirip, hükümet için Fatiha okuyan Dikmen Belediyesi ve
Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları, hükümeti nasıl bilirdiniz sorusuna ise tüm işçiler
tek bir ağızdan “Çok kötü” cevabını verdi.

anlaşılır olmadığını, kapatılmak istenen
iyi belediyeler olduğunu söyledi. Bugün
eylemdeki belediyelerin ülkenin en iyi
belediyeleri olduğunu ifade eden Zurnacılar,
bugün halka hizmet vermek yerine eylemde
olduklarını işaret etti.
Esentepe Belediye Başkanı Cemal
Erdoğan da, Belediyeler Reformu’na “evet”
dediklerini ama oturdukları yerden
akıllarına estiği gibi bir reformu
kastetmediklerini söyledi.
Belediyesi kapatılacak belediye
başkanlarına “evinizde oturun, maaş verelim” denildiğini ama hiçbir belediye
başkanının bunu kabul etmediğini ifade
eden Erdoğan, reform görüşmeleri ile ilgili
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı
Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.
Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da, “reform” diye önlerine bir şey
getirildiğini bunun “dayatma” olduğunu
savundu.
Belediyelerin halka verdiği hizmetlere
işaret eden Manisoy, Belediyeleri talan
edenleri batıranları içeri sokacaksınız iyi
belediyeleri kapattırmazsınız” dedi.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil
Sarıçizmeli de, hükümeti yerel yönetimler
reformu konuşunda eleştirerek, reform
yasasını “kaos paketi” olarak niteledi.
Sarıçizmeli, Belediyeler Reformu’nun
içerik açısından boş olduğunu ve bunun
kendilerine dayatıldığını ifade ederek,
yıllardır “bizi devlet eliyle batırmaya
çalışıyorsunuz” dediklerini ancak seslerini
duyuramadıklarını, devlet eliyle katkıları
verilmeyerek, batırılmaya çalışıldıklarını
savundu.
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş
da, “Ülkede elektrik, akaryakıt yok, maliyeniz battı. yani kapatılması gereken sizlersiniz, sizi kapatalım. Oturduğunuz yerden
size
belediyelerimizi
kapattırmayacağız” dedi.

Çok ama çok oldu uzaklara kaçıp
kafamı dinlemeyeli…
Memleketin bunaltıcı gündeminden
uzaklaşmayalı…
Oysa ne de çok severdim seyahat
etmeyi…
Hiç bilmediğim bir şehrin sokaklarında
amaçsızca dolaşmayı…
Yıllarca orada yaşayan insanların göremediği yahut bildiği ama kanıksadığı
güzellikleri görüp de şaşırmayı…
Ama ille de İstanbul’da olmayı…
Bir deniz otobüsünden şehre bakmayı…
Martılara, yediğim simitten küçücük
lokmalar atmayı…
Orda olduğumu hayal ediyorum
şu an…
Ve kapatıp gözlerimi İstanbul’u dinliyorum…
“Başımda
eski
alemlerin
sarhoşluğu…
Yapraklar usul usul sallanırken
ağaçlarda…
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlığa
kuşlar geçiyor…
Ağlar çekilirken dalyanlarda…
Bir
kadının
suya
değiyor
ayakları…”
Orhan Veli’yi mısralarıyla yad ederken“dinmiş lodosların uğultusu” alıp
götürüyor beni bir okyanus kıyısına…
Sahile vuran denizyıldızlarını telaşla
toplayarak denize atan adama rastlıyorum…
Bunu neden yapıyorsun diye sorduğumda “yaşamaları için” diyerektopladıklarını hızla denize atmaya devam
ediyor yaşlı adam…
Sahildeki binlerce denizyıldızına bakıp, neyi değiştirebileceğini sorduğumda
ise, elindeki denizyıldızını suya bırakıp,
-Bak onun için çok şey değişti, diyor
bana…
***
Hayatımızın sahile vuran denizyıldızlarının arasında geçtiğini hatırlıyorum…
En azından elimizden geleni yapıyor
muyuz, diye soruyorum sana…
Ama sen gerçekçisin…
Mantığınla hareket edersin her zaman…
Ve hep ne diyorsun bana:
-Sokaktaki bütün kedileri kurtaramazsın…
-Dünyadaki bütün açları doyuramazsın…
-Adaletsizliklerin hepsini de düzeltemezsin asla…
Ne yapmalı o zaman?
Kabullenemediklerimizi kabullenip…
Değiştiremediklerimize uyum sağlamak için kendimizi mi değiştirmeliyiz?
Korkunç bir hayat olmaz mıydı böylesi
de?
Hiçbir beklentinin olmadığı bir hayat…
Umut dediğimiz şey değil mi bizi
ayakta tutan?
Olması dilenen için çaba göstermekle
doğan umuttur ama kastettiğim…
Yoksa safça ya da aptalca bir iyimserlik değil…
Yaşadıklarımız da bize onu öğretmiyor
mu?
Dibe vurduğumuzu düşündüğümüz
zamanlarda bile yeniden ayağa kalkmayı
başarmış…
Ölüm acısı ile yaralanan ruhumuz
doğumlarla, sevgiyle ve aşkla yine umut
etmeye devam etmiştir birçok defa…
Belki de “tek başımaben ne yapabilirim” demeden…
Kendi gücünü küçümsemeden yaşamaktır aslolan…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Yaşadığım kentin bir sokağından bir sokağına
Pasaport kimlikle geçecek olduktan sonra
Yani geçemezsem elim kolum salına salına
Alkış beklemeyin benden yeni kapılara

KALAY-KALAYCI

50 YILLIK CÜMLELER, YARIM
ASIRLIK EZBER

“Rum liderliği EOKA’nın yaptıklarını onaylayan ve Helenizm vurgusu yapan
mesajlar” veriyormuş, bu yüzden Tatar, Anastasiadis’i kınayan bir açıklama
yaptı. 50 yıllık cümleler, yarım asırlık ezber. Yahu sen sabah uyanır uyanmaz
Toroslara bakıyorsun, akşama kadar da Türklük propagandası yapıyorsun.
Sonra da, Anastasidais Kıbrıs’ı Helen adası yapacak diye yırtınıyorsun. Sonra
TAK’a uzun bir demeç patlatıyorsun, TAK da senin demecini mühim haber diye
uzun uzun veriyor. Bayrak Radyosunun muhterem seyircileri de oturmuşlar
televizyon başına dinliyorlar. Tıpkı neneleri dedeleri gibi…

Basın-sen’den genel grev ve mitinge destek...
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

ÜZERİMİZDEKİ BÜYÜ...

Hep siyaset yazıp siyaset konuşacak değiliz
ya...
Bugün biraz uzaklaşacağım bundan...
Sosyal medyada okudum
Mustafa Uğur, yani herkesin tabiriyle Baflı'ya vefa gecesi düzenlenmiş...
Sevindim...
Baflı kendisini futbola adamış birisi...
Üzerinden eşofmanlarını çıkardığını hatırlamam...
Bir dönem sinema makinistliği yaptı...
Güzelyurt'taki "Vatan Sineması"nın çalıştırıcısıydı...
Sinema işletmecisi başkasıydı ama çalıştıran oydu...
Maaşlı...
Gündüz öğle seansından sonra antrenörlük
yaptığı takımın antremanını yönetir, akşama
tekrar akşam sinema seanslarını idare ederdi...
Baflı'nın en büyük özelliği hangi pozisyonda olursa olsun topa ayakkabısının burnu
ile vurmasıydı...
Benim de Binatlı'da bir süre antrenörlüğümü yaptı...
Son antremandan sonra şöyle derdi: "Arkadaşlar gadroyu kuLüpteki tahtaya asıyorum.
Oradan okuyup maça gelin"...
İyi gittiğimiz seZonda bir ara kötü bir
gişie yakalandık...
Olmuyor, bir türlü galip gelemiyorduk...
Kötü gidiş bizi küme düşürebilirdi...
Ben genellikle hem futbolculuk hayatımda,
hem de antrenörlük yaşamımda en az iki üç
saat önceden kulübe gider ve antremana
veya maça hazırlanırdım...
Bir antreman öncesi çantamı alıp kulübe
gittim...
Yöneticiler ve antrenör olarak Baflı orada...
"Kulübe giremezsin" dediler...
Merak edip ben de onların yanında durudm...
Acaba kulüpte neler oluyordu...
Bir sorun mu vardı?
Belki konuşmalarından neler olduğunu
çıkarırdım ama çıkaramadım...
Beklemeye başladım...
Az sonra kulübün giriş kapısından sular
çıkmaya başladı...
Antreman ve maç sonrası duş yaptığımız
banyolardaki borular mı patladı, yoksa boruları mı yeniliyorlar diye de düşünmedim
desem yalan olur...
Suların arkasından iki kişi yalınayak, ki
hava da soğuktu, ellerindeki süpürgelerle
suları dışarıya iteliyorlardı...
Bafl'nın yanına yaklaştım utanma pazar
ve sordum...
"Hayırdır, neler oluyor hoca?"
Baflı çok ciddi bir tavırla, "Takımın kötü
gidişini durdurmaya çalışıyoruz" dedi...
Bendeki merak daha da arttı...
Baflı "Bu kötü gidişin nedenini öğrenmek
için bir hocaya gittik. Bize kötü bir büyü
yapmışlar ve bundan kurtulmak için sabahın
köründe denizden alacağımız suları okutup
kulübü baştan aşağıya yıkamamızı söyledi.
Öyle yaptık. Şimdi okunmuş suyla kulübü
yıkıyoruz. Kuruyana kadar kimse girmemeli.
Onun için seni de içeriye bırakmadık"...
O yıl küme düşmedik ama ahım şahım
bir sonuçla da sezonu bitirmedik...
Baflı'nın bende kalan birkaç anısından bir
tanesi de budur...
"Gadro tamam, ama üzerimizde kötü büyü
var..."

Cuma günü TAK grevde

Basın Emekçileri Sendikası (Basınsen) Başkanı Ali Kişmir, cuma günü
ülke genelinde yapılacak olan genel
grev ve mitinge destek verdiklerini
açıklayarak, Türk Ajansı Kıbrıs’ta da
(TAK) tam gün greve gideceklerini
duyurdu
Kişmir: Türk Ajansı Kıbrıs’ta
da tam gün greve gidiyoruz
Sendika adına yazılı açıklama yapan
Kişmir, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin
‘zam politikalarına’ karşı 1 Nisan
Cuma günü ülke çapında düzenlenecek olan genel grev ve mitinge
sendika olarak destek verdiklerini belirtti.
Kişmir, “İş bilmez hükümetin
sadece belirli rant çevrelerini koruyan
icraatları karşısında, her geçen gün
yoksul-laşan yurttaşları, çalışanları,
emeklileri, dar ve sabit gelirlileri korumak ve haklarını aramak adına,

mey-danlarda olurken, örgütlü
olduğumuz Türk Ajansı Kıbrıs’ta da
tam gün greve gideceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.
“Hükümet emek düşmanı
tavrını sürdürürse, mücadeleyi
büyüteceğiz”
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin,
büyük bir uyarı niteliğinde, tüm
paydaşlarımızla birlikte yapacağımız
grev ve miting ile verilmek istenen
mesajı almayıp, emek düşmanı tavrını
sürdürmeye devam etmesi durumunda,
bu mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini belirten Kişmir, bundan kimsenin şüphe duymamasını istedi.
Kişmir, “Tüm duyarlı yurttaşları
da Anayasa’yı yok sayan bu zihniyetin
karşısında, emek ve ekmek mücadelemizde 1 Nisan Cuma günü
yanımızda görmek istiyoruz”
çağrısında bulundu

Bengihan: ‘Egemen devletiz’ diyenler devletin
omurgası Anayasa’yı tereddüt etmeden çiğniyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven
Bengihan, ‘KKTC’yi sonsuza kadar
yaşatacağız‘ diyenlerin Anayasa’yı
çiğnediğini, ‘devlet’ yönetme ciddiyetinden de uzak olduğunu söyledi
Sendika adına yazılı açıklama yapan
Bengihan,
UBP-DP-YDP
Hükümeti’nin kurulur kurulmaz gündeme getirdiği “Yerel Yönetim Reformu” ile ilgili yasama sürecini
endişe ile izlediklerini, halk ekonomik
olarak çok zor bir süreçten geçerken,
alım gücünün korunması için
yaptıkları önerilere kulağını tıkayan,
bu konuda kılını kıpırdatmayan
hükümetin, Anayasa’yı çiğneme
pahasına alelacele Belediyelerin

Birleştirilmesine İlişkin Yasa
Tasarısı‘nı Meclis gündemine
getirdiğini belirtti.
Bengihan, ” ‘KKTC’yi sonsuza
kadar yaşatacağız’, ‘Egemen devletiz’
söylemlerini dilinden düşürmeyenler
devletin omurgası olan Anayasa’yı
hiç
tereddüt
etmeden
çiğnemektedirler. Hukukun üstünlüğü
ilkesini ihlal eden yönetenler,
vatandaştan yasalara uymasını ne
yüzle bekleyebilirler. UBP-DP-YDP
Hükümeti’nin parmak sayısı ile
Anayasa’yı çiğneyecek kadar devlet
yönetme ciddiyetinden uzak bu tutumunu şiddetle kınar, hukukun
üstünlüğü ilkesine saygılı olmaya
davet ederiz” dedi.

Korkmazhan: 1 yıldır insan hak ve
özgürlüklerim kısıtlanıyor, ihlal ediliyor
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, düşüncelerini
özgürce
ifade
ettiği
için
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar tarafından aleyhinde
açılan davalar nedeniyle 1 yıldır hak
ve özgürlüklerinin kısıtlandığına
dikkat çekti
Korkmazhan: 1 yıldır insan
hak ve özgürlüklerim
kısıtlanıyor
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Korkmazhan, düşüncelerini
özgürce ifade ettiği için geçtiğimiz
sene hakkında 5 ayrı dava açıldığını
hatırlatarak, ikisi AKP Gençlik Kolları
şikayeti üzerine, ikisinin “atanmış
Kayyum” ifadeleriyle işaret ettiği
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar tarafından, bir
tanesinin ise rahmetli Halil Falyalı
tarafından açıldığını söyledi.
Korkmazhan, “Tatar’ın açtığı dava
nedeniyle geçtiğimiz yıl Mart ayında
gerçekleşen teminat duruşmasında,
polisin talebi üzerine mahkeme
duruşmalar başlayana kadar her
pazartesi ısbat-ı vücut yapmama emir

vermişti.
1 yıldır her pazartesi polise gidip
ısbat-ı vücut yapıyorum. 1 yıldır
insan hak ve özgürlüklerim
kısıtlanıyor, ihlal ediliyor. Isbat-ı vücut talebi ülkeden, yargıdan kaçma
“şüphesi” olduğu için istenmişti.
Kaçmadım. Zorla gönderseler gene
kaçmam. Aksine duruşmaları bekliyorum. Yargılanmak için değil
yargılamak için” dedi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

KAPILAR DUVARDAN
DAHA DUVAR
109 örgüt...
Kuzeyden ve güneyden...
Ne istiyorlar?
Yeni kapıların açılmasını...
Ve müzakerelerin derhal başlamasını.
Bu amaçla Mağusa Kapısı'ndaki ara bölgede buluştular.
Hazırladıkları ve bu talepleri içeren ortak
bildiriyi okudular...
Ve BM Genel Sektreterine iletilmek üzere
buradaki BM görevlilerine teslim ettiler.
***
Bu kaçıncı iki toplumlu eylem ve etkinliktir?
Ben sayısını tutamadım.
Tutan var mı onu da bilmiyorum.
BM'ye ve AB yetkililerine gönderilen
kaçıncı mektup?
Kaçıncı "Derhal?"
Ne oldu?
Hiç!
Değişen hiçbir şey yok!
"Derhal"lerin üzerinden 48 yıl geçti!
Ve 48 yıldır Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı
askeri ve sivil işgali devam ediyor!
Ve bütün dünya 48 yıldır bu işgale ve savaş suçuna sadece seyirci!
Kendi çıkarlarına halel gelmedikçe de
seyirci kalmakta kararlı!
Zaman zaman mış gibi oyunu oynuyorlar
hepsi o kadar!
2 milyon nüfuslu bir adacık için 85 milyonluk Türkiye'ye dokunmayı gözleri kesmiyor hiç birinin!
48 yıl değil, 100 yıl daha sürsün isterse!
Umurlarında değil!
Hele hele "derhal" diye bir kelime onların
sözlüklerinde yok!
Bu yüzden 109 örgütün ortak bildirisindeki
"derhal"in ne olduğunu bile bilmezler!
***
Yeni kapıların açılması talebine gelince...
Ne yalan söyleyim aklım basmıyor buna...
Kimse kusura bakmasın...
Benim derdim kapı değil!
Benim derdim o kapılardan ne zaman istersem elimi kolumu sallayarak geçmektir.
Bu olmadıktan sonra isterseniz 500 tane
kapı açın!
Tümü de başında kedilerin bekleştiği
fare deliklerinden öteye geçmez!
Yaşadığım ülkenin bir sokağından bir
sokağına, pasaport, kimlik, vize ve polis
kontrolünde geçecek olduktan sonra o kapılar bana duvardan daha duvar gelir!
Kapılar iki toplumun yakınlaşmasına bir
yere kadar katkıda bulunabilir belki, anlarım.
Ama sınırları pekiştirip ayrılığı kökleştirmesi o katkılardan çok çok daha fazladır.
Yakınlaştıkça...
Sınırlar ve kapılarla daha da uzaklaşıyoruz!
***
"Yaşasın Birleşik Federal Kıbrıs" derken,
yeni kapıların açılmasını istemek çok ciddi
bir çelişkidir.
Doğru olan yeni kapıların açılmasını istemek değil, bütün kapıların kaldırılıp geçişlerin serbest bırakılmasını istemektir.
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Onuncu köy
ANAYASA

İŞGAL REJİMİNİN
PERDESİ ÇÖKTÜ

Tacan Reynar
1.Körfez Savaşı yılları.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın liberal
görüşleriyle Türkiye’yi en fazla etkilediği
dönem.
İşte tam da o dönemde Türkiye hava
sahasının meclis onayı olmadan ABD’ye
açılması ile ilgili yapılan eleştirilere Özal,
"Anayasayı bir kere delmekle bir şey
olmaz” diyerek cevap verir. O günden
bugüne Türk demokrasisinde değişen pek
bişey yok.

KORKAKLARIN
KORKUSU

Çağda Haşimoğulları
Kimse 'Ölümü gösterip sıtmaya razı
edemez' beni. Çok basit bir çözümü var
bu işin. 'Sol birleş, özgürleş!'
Anayasayı deldirtmezmişik!
Sanki da ilk defa delindi.
Size yıllardır söylüyoruz. Karşınızdaki
güruh acımasızdır. Erdoğan’ın bir emrine
değil anayasayı sizi bile delerler.
Bu iş olursa eğer siz napacaksınız peki?
İrademize müdahale var deyip istifa
edersanız alkışlarım sizi.
Yapabilir misiniz?

KOMİK BİLE DEĞİL-MİŞ
GİBİ YAPMALARINIZ!

Sadi Kazafanalı
Egemenlik neden saygın bir kavramdır?
Çünkü kolay kazanılmaz.
Fransız çok mu barbar ki yelekleri giyip
sokağa çıkıyor?
Senin hoşgörü kültüründe taşkınlık, öfke
ve şiddet yok mu?
Ben işgalciye karşı olmayan hiçbir
eyleme katılmama kararı aldım…
İçi boş, davullu cümbüşlü sloganlar, olmazsa olmaz TC bayraklı eylemciler ve
kuklalara dokunup kuklacıya dokunmayan
pankartlar komik bile gelmiyor artık.
Garantörlerin
böldüğü
adada,
bölünmüşlüğün getirdiği sefaletten şikayet
edip işgalcisiyle et ve tırnak gibi olan
başka bir toplum var mı acaba?
Kuklaların kapısına değil, işgalcinin
kapısına dayandığında…
Maaş için değil, barış için
haykırdığında… Zamlardan değil işgalden
yakındığında bana seslen.

HERKES GEMİSİNİ
KURTARMA PEŞİNDE!

Merter Refikoğlu
Şimdi tüm belediyeler eylem yaptığına
göre nasıl olacak bu iş?
Hükümeti konuşmuyorum nedir hükümet
dışındaki partilerin düşüncesi?
Belediyelerin hiçbirini kapattırmayız?
Yoksa bizim belediyeleri kapattırmayız?
Bir de muhalefet ve sendikalara bir sorum daha var. Yapılmayan prosedürlerden
dolayı yıllardır hakkı yenen belediye
çalışanları ile ilgili düşünceleriniz nedir?
10 yıldır hakettiği mevkiyi ve maaşı
alamayan belediye emekçileri ile ilgili
düşünceleriniz nedir?
Ondan da hükümet sorumlu? Siz be
yaştınız 10 senedir? Samimi değilsiniz
üzgünüm. Herkes bir net konuşsa da biz
de net anlasak herkesin düşüncesini…

ANKARA VE
ADAMLARI

Özgün Kutalmış
Kıb-Tek çalışanı emekçi kardeşlerimi
bir yana koyuyorum.
Onların bir suçu yok. Ancak Kıb-Tek'i
bu duruma düşürenleri yenir ağrısı yesin.
Erim erim erisinler.

Günün fotoğrafı

MAYINLAR, HURMALAR, İNTİHAR
Nilgün Ecvet Orhon
Kuzeyden güneye kaçak geçen 317 göçmenin pasaportlarında TC ve KKTC mühürü
var…
Bu çok önemli bir konu arkadaşlar…
Bu göçmenlerin geçişine göz yumarak,
bizim kaldırılması için çaba sarfettiğimiz
sınırların, dikenli tellerle daha da kalıcı
olmasına
olanak
sağlandığını
düşünüyorum…
Barışa giden yola dikenli tel çekilmesi
için göz yumuluyor bu insanlık ayıbına…
Bu işgal altındaki adayarısı cehennemi
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kalıcı bariyerler oluşabilir… Bu da barışa giden yola
döşenen mayındır…
*
Medine Hurması konusunu açıklayım be
arkadaşlar size…
Muhammed bildiğiniz gibi Arap’tır, Arabistan’da yaşadı. Arabistan genellikle çöldür,
sıcaktır, çokluk yağmur almaz. İklim ve
coğrafyasına uygun olarak Hurma yetişir.
Muhammed da meyve olarak hurmayı bilir
ve onu tüketir… Güzel da bir meyvedir,
besleyicidir da… Ama ananas, kiraz, kayısı,
mango, avagado, çilek vs yoktu ki yesin,

adam da onu yerdi…
Şimdi peygamberin yediği kutsal meyve
ilan edildi resmen… E, o zaman uçağaarabaya ne biner be bu reyis…
Muhammed deveye binerdi? Hem
Muhammed manda yoğurdu da yemezdi
ki, manda ne arardı Arap çöllerinde…
Yani işine geldiği gibi reyisin, kulak vermeyin da ihtiyarladı gayrık…
*
Kıbrıs Web Haber bir video paylaştı…
Kanım dondu, paylaşamayacağım, çünkü
çok üzüldüm ve utandım…
Öğrenci olarak ülkemize gelen ve asla
denetlemediğimiz, ne yaptıklarını
bilmediğimiz, bazıları olağanüstü zengin
koşullarda yaşayan ama çoğu açlık sınırının
altında bedenini satacak hale gelen, kimisini işçi olarak kullandığımız ve ölen,
öldürülen gençlerden biri daha sanırım
intihar etti…
Ya da uyuşturucu etkisinde atladı… O
görüntü gerçekse, gerçekten geleceğe yürüyoruz ve gerçekten Markasın KaKaTeCe…
Sana da, kurulduğun güne da, seni kurana
da seni yaşatmak için yemin verene da,
çaba harcayana da lanet olsun…

KUKLACI SIFIRI TÜKETMİŞ, PERDE YIKILMIŞ
Harper Orhon
UBP bize federal bir çözüm diyor...
Anayasa tartışmaları falan filan hepsi lafı güzaf.
Olmayan bir devletin ifadesidir aslında
söylenen.
Halkın karşısına çıkıp da biz sizi kırk
yıldır kandırdık demenin bir başka şeklidir
ifade edilen.
Ayrı devlet ifadelerinin iflasının dile
gelmesidir anayasayı ihlal ettik demek.
Ha oy birliği ile ihlal ettik ha oy çokluğu
ile hiçbir farkı yok aslında seçmene ihanet
ettik demektir anayasanın ihlali.
Bu olmayan devletin aslında iplerinin
başka bir yerde olduğunun en büyük kanıtıdır
bu ifadeler. İpleri tutan isterse anayasayı
ihlal da ettirir size isterse ipinizi de keser.
Ya da perdede siluetinizi gösteren sizi
oynatan orada tutan sizi perdede hareket
ettiren çubuğu kırar.
Herşey KKTC denilen bu perdede Karagöz
Hacivat rolündeki siyasetçilerdir. Kimisi
Bebe Ruhi’dir kimisi Kanlı Nigar mesele
bizim kendimizin bu rollerdeki karakterimiz
değil Dalang’ın bize oynattığı biçtiği roldür.
( Dalang: gölge oynatıcısı)

Halk mı? O sadece seyirci.
Hem de alkış tutmak için dışarıdan getirilen
seyirci alkışlayınız diyor alkışlıyoruz. Bizler
neye alkış tuttuğumuzu bile bilmeden üstelik.
Şimdi gölge oyuncusu perde yanlış diyor
neden mi çünkü dalangın da işi bitmiş.
Onun da sonu gelmiş. İflas etmiş sıfırı
tüketmiş.
İşte yıllarca bizlere güzel vaatler veren
bu gölge kahramanların da dili artık perdeye
isyan etmiş çünkü perde aslında yok perde
yanmış gitmiş.
Eşelmobile saldırmak da perdeyi değil
sadece herşeyin bittiğinin ifadesidir son
çırpınışlarıdır.
Hükümetin anayasayı ihlal ettik demesinden sonra bu ülkede kim neden hangi hukuku
yaşatmaya çalışsın. Polis kime hangi maddeden dava okusun. Savcılık neye göre dosya
hazırlasın.
İşte tüm bu unsurları matematik işlemi
gibi alt alta koyup ister çarpınız ister çıkartınız
isterseniz de toplayınız hepsi eksi gösteriyorsa
bu devlet bitti demektir.
Biten devletin başı da ister Toroslar’a
baksın ister çiftleşen köpek resmi yayınlasın
DALANG’ın işi bitmiştir sıra size gelmiştir.

Murat Kanatlı
Önce İrsen Küçük vakası, yıktı
ortalığı, eyledi veran, başbakan olarak
sandığa girdi, sandıkta kaldı…
Sonra Özgürgün vakası, başbakandı,
sonra dokunulmazlığı kaldırıldı, vekillikten istifa etti, dokunulmazlığı
kaldırılan, devamsızlığı sürekli olan ve
istifa eden kişi yasadışı şekilde vekilmiş
gibi dönem sonunu getirdi…
Sonra Ersin reisi cumhur oldu, vekillik
boşaldı, mahkeme yazı yazdı, yerini
doldurun diye, cevap bile verilmedi,
yeniden yasalar çiğnendi…
Şimdi yerel seçimlere 3 ay kala
anayasaya rağmen seçim tarihi
değiştiriliyor, yani ekonomik, siyasi,
sosyal, yasal olarak sistem çalışmıyor.
Sürekli kriz hali, sürekli koma durumu, kktc denen şeyin beyin ölümü
gerçekleştiğini neden kabullenemiyorsunuz?

PROPAGANDA
DÜNYASI
Hasan Çötok
"Zelenski bir Yahudidir. Fakat ruhu
bir Nazidir" sloganları ile Tel Aviv'de
bir yürüyüş oldu.
"Bizler Rusya'nın yanındayız, Nazilerin yanında değil" diye konuşan bir
katılımcı, medyanın Rusya üzerinde
bilinçli olarak haberleri çarpıttığını
ifade etti. Bakarsınız çıkar "birileri"
bunlar da aslında Putin'in bir oyundur
diye yazar.
Öyle ya, önceki ABD başkanlık
seçimlerinde Trump'ı başkan yaptığı
iddia edilen Putin'in, Tel Aviv'de birkaç
yüz Yahudiyi toplaması çocuk
oyuncağı…

TÜRK BAYRAKLI
C. TÜRK PARTİSİ
Mustafa Billur
CTP Türk bayraklı KKTC
Anayasasını deldirtmeme eylemi yaptı...
Biz neleri deldirttik, gailemiz Anayasa
olsun... Acımıyorum olanlara ve olacak
olanlara, uzun zamandır da söylüyorum:
Müstahaktır…
Beter olalım…

TÜRKİYE’NİN
BAŞKENTİ NERESİ
Tufan Sisli
''EĞİTİM ŞART DEĞİL''
''Giderlerse gitsinler'' denilen, eğitici
kadroların azalmasının yarattığı tahribat,
herkesin görebileceği şekilde, sergilendi.
Yalnız yarışmacı değil, seyircilerin de
%60 şı yanlış cevap verince Aziz Nesin
bir kez daha yad edildi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim
Milyoner Olmak İster yarışmasında tıp
öğrencisi yarışmacıya Türkiye'nin
başkenti sorusu soruldu. Yarışmacı 2
joker kullanarak 'Ankara' cevabını verebildi.
Yarışmacı önce seyircilere sorma
joker hakkını kullandı. Seyirciler ise
yüzde 40 oranında Ankara, yüzde 16
İstanbul, yüzde 28 Erzurum ve yüzde
16 Sivas yanıtını verdi.
Cevaptan emin olamayan yarışmacı
çift cevap joker hakkını da kullandı.
İki jokerini de kullandıktan sonra doğru
yanıtı veren yarışmacı, heyecanlandığını
söyledi.
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Benli: Tasarıyı geri çekin, dünyanın
tecrübesiyle gerçek bir reform yapalım
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet
Y. Benli, “Yerel Yönetim Referandumu“na yönelik bakış açısının
değişmesi gerektiğini söyleyerek,
“Öncelikle Avrupa Birliği Yerel
Yönetim Özerklik Şartını örnek
almalıyız” dedi
Benli, “Tarihi fırsatı yitirmeyelim.
Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım,
Türkiye’deki
meslektaşlarıla
görüşelim, kendi deneyimimizi
katalım, dünyanın tecrübesiyle bu
reformu başaralım” ifadelerini
kullandı.
UBP-DP-YDP
Benli,
Hükümeti‘nin gündeme getirdiği ve
Meclis’ten de ivedilikle görüşülmesi
için oy çokluğu ile geçirdiği
‘Belediyeler Reformu‘na ilişkin Yasa
Tasarıları’nı görüşmek üzere toplanan
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri
Komitesi’nde konuştu.
“Bakış açınızı değiştiriniz”
Yerel Yönetim Referandumuna
yönelik bakış açısının değişmesi
gerektiğini söyleyen Benli, “Öncelikle Avrupa Birliği Yerel Yönetim
Özerklik Şartını örnek almalıyız”
dedi.
Benli şöyle devam etti;
“Anayasa size çerçeve çiziyor.
Yerel yönetimler halkın seçtiği karar
organları tarafından yönetilir. Bu

değiştirilemez. Siz intibakları kendiniz yapmak istiyorsunuz. Hedefi
belirlerken öncelik yerinden yönetim
ilkesidir. Yeniden görev tanımları
yapılması gerekiyor, bunun yerinden
yönetim ilkesiyle yapılması gerekiyor.
“Yerinden yönetim”
Bir köprü yapmak için iki yıl
uğraştık biz, izin alabilmek için
bürokrasi ile boğuştuk. Okullar, enerji, iletişim, kara yolları, yerinden
yönetim için yetki devredeceksiniz,
bunun için yasalar yeniden düzenlenmelidir.
Anayasa yerel yönetimlerin ‘kendi
teşkilat yapıları ile yönetilmesini’
emrediyor. Belediyelere özerklik
vereceksiniz. Reform budur.
“Yasal düzenlemeye ihtiyaç
var”
İhale yasası, merkezi hükümetin
ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Yerel
yönetimlerin ihtiyaçları farklıdır.
Tüm yasaların yerinden yönetim
ilkesine göre düzenlenmesi şarttır.
Görev tanımları yeniden yapılmış
belediyeleri, çok daha etkin hizmet
verecek güce de kavuşturmanız
gerekiyor.
Belediye sayısı reform için tek
ölçek değildir, asıl önemlisi verimliliktir; Almanya bu reformu

1976’da yaptı. Avrupa’da yerel
demokrasi diyorlar, yerel yönetim
değil, çünkü merkezi hükümetle de
eşittir.
Dünyayı geziniz, yerel yönetimleri
geziniz, belediyelerin reformlarını
destekleyen özel finans kurumları
vardır. Hem yönetsel hem de finans
yaratmadan
reform
gücünü
başarılamaz”
“Elbette şeffaflık”
Belediyeler elbette daha şeffaf
olmalıdır! Sayıştay siyasi renklere
göre denetim yapmamalıdır.
Bağımsız organların dıştan
yapacağı denetimler önemlidir. Siyasi
otoritenin atadığı bir denetim anlayışı
ile bağımsız bir denetim mümkün
olmaz.
Reform sürecini tarihi bir fırsat
olarak görüyorum! Avrupa’dan ve
Türkiye’den en önemli uzmanları
getirelim, bu insanlar gelmeye
hazırdır, bu reformu öyle çalışalım.
Gerçek bir reform için zamana
ihtiyacımız var. Bir sene bize yetmez,
siz ivedilik istiyorsunuz.
Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu
tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki
tüm birikimi adaya taşıyalım,
Türkiye’den meslektaşlarımızla
buluşalım, kendi deneyimimizi
katalım, dünyanın tecrübesiyle bu
reformu başaralım”

Kuzeyde 1032 yeni vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı
14 bin 892 olup, 1032 pozitif
vakaya rastlanmış, 587 kişi taburcu edildi.
422 kişi Lefkoşa, 186 kişi Girne,
274 kişi Mağusa, 86 kişi Güzelyurt,
18 kişi İskele, 46 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
29 Mart 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 14.892
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
1032
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 1032
İyileşip Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 587
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.355.126
Toplam Vaka Sayısı: 83.764
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 76.732
Tedavisi Devam Eden Vaka
Sayısı: 6814
Pandemi Merkezindeki Hasta

Erdoğan 20 senedir iktidarda, Tatar koltuğa oturtulalı 2
sene olmadı… Erdoğan 20 senede önce iç düşmanlarını temizledi, yargıyı, eğitim sistemini, orduyu, bütün bürokrasiyi
elden geçirdi… CHP’yi yoluna soktu, solu ‘Yetmez ama
evetçi’lerle böldü, bütün dini grupları çatısı altında topladı,
biat etmeyenlere ayarı çekti… Kürtlerle önce barıştı, sonra
Kürt hareketini zindanlara doldurdu. Batı ile hem küstü
hem barıştı, emperyalistlerin vazgeçemediği adam oldu…
Annan Planı, ‘Yes be Annem’ ve ‘‘Türkiye’de olsam AKP’ye
oy verirdim’’ diyen Mehmet Ali Talat ile toplumumuza ayar
çekti; CTP’ye imam hatip ve Kuran kursları açtırdı… Suriye,
Irak, Libya, Ermenistan’da savaşlara girdi… 20 sene, dile
kolay! Yoruldu… Şimdilerde Erdoğan bir açıklama yapar;
toplumdan tepki alınca Saray sözcüleri, ‘‘Hayır, Erdoğan
öyle demek istemedi’’ demek zorunda kalır… 20 senenin
sonunda oluyor bunlar! Erdoğan 20 senedir hiçbir yabancı
gazeteciyi sarayından atmadı. Çok gazete kapattırdı, çok
gazeteci hapse attırdı, ancak Tatar gibi ‘yabancı’ bir gazeteciyi
sorduğu sorudan dolayı yaka paça saraydan atmadı… Sonra
açıklama üstüne açıklama yaptılar, öyle olmadı diye! Kim
inanır size… Sonra Türkiye’den Tabipler Birliği temsilcisi
geldi, onu da susturmaya çalıştı… Ardından saz arkadaşları
ile Şehitlikte Kahvaltı yaptı, eleştiri gelince Saray ‘o fotoğraf
öyle değil’ diye açıklama yapmaya kalktı… En sonunda
Yüksek Yayın Kurulu başkanına kendisi hakkındaki yayınlar
için talimat verdi; Saray gene açıklama yaptı ‘talimat değil,
şikayet’ diye… Tatar daha koltuğa oturtulalı 2 sene olmadan
gaf kralı oldu, erken yoruldu!
DARISI UKRAYNA’NIN
BAŞINA (MI?)
İstanbul'da Rus heyetiyle
görüşen Ukrayna Halkın
Hizmetkarı Partisi Başkanı
Arakhamia, aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu
8 ülkeyi garantör ülke
olarak görmek
istediklerini söyledi. Ne
kadar güzel. Türkiye
Kıbrıs’ın da garantörüdür,
Kıbrıs’ı mamur etti, şimdi
de Ukrayna’yı mamur
eder…
*
İKİYÜZLÜLÜK
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, “Binlerce
insanın ölmesine ve
milyonlarca insanın
yerlerinden edilmesine yol
açan Ukrayna’daki
savaşın artık durması
gerekir” dedi.
İkiyüzlülüğün böylesine
de pes! Ukrayna’da barış
isteyenler, her gün
Suriye’de Kürtleri
bombalar…
*
TARİHİN CİLVESİ
Tayyip Erdoğan, Rusya ve
Ukrayna heyetlerine “Bir
an önce barışın
sağlanması herkesin
faydasına olacak” diye
seslendi. Tayyip’in adı
“war” ama işte bir numara
barışçı kesildi. Tarihin
cilvesi midir nedir?..
*
ESKİ HURMALAR
Türkiye’de hurma artık
taneyle satılıyor. Tanesi 5
TL. Nerde o eski hurmalar!

“Tırnak”...
"Başınıza çorap örüyorsunuz.
Ördüğünüz bu çorabı bizler de
giyeceğiz ve hep birlikte zarar
göreceğiz ama öfke halkın her
şeyi göze alacağı bir boyuta
taşıyor. Şu anda ne muhalefet ne
de iktidarı dinlenmeyecek bir
öfke örgütlenmeyi bekliyor ve ilk
örgütleyenin peşinden gidileceğe
benziyor.
Bu örgütlenme biçimi belki bize
zarar verecek ama bizlerin
göreceği zarardan çok öfkenin
yönetildiği sizlere verilecek zarar
temelli gidiyor pek çok şikâyet
dile getiren.
Sizler toplumdan o kadar uzak
ve kopuksunuz ki galiba bunun
bile farkında değilsiniz."
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis)
"Ülkede doğru düzgün istikrarlı
bir yönetim yoksa, yıllardır statü
kavgaları yapılıyorsa, en temel
ihtiyaçlarda problemler
yaşanıyorsa, elektrik insan
hayatını etkileyecek boyutta
büyük bir sorunsa, içecek ya
da kullanım suyu hala daha
dertten sayılıyorsa, ticari ahlak
diye bir kavram kalmadıysa,
en varlıklısından en fakirine o
toplum bunalımlar içinde
kıvranıyor demektir."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

CTP

Sayısı: 50
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6758
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta
Sayısı: 6
Ülke Genelinde Yapılan Aşı
Miktarı : 726
Güvende Kal güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 13
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik
Sayısı: 1056
Takibi Sonlandırılan Toplam
Bileklik Sayısı: 139148
Güneyde 5089 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 5
bin 89 kişinin Koronavirüs testi
pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede
tedavi gören 182 hastanın 21
tanesinin durumunun ciddi olduğunu
açıkladı.

Bu devir kayyum
devridir…2020 Mali
Protokolü ile kayyum
idaresi kurumsallaştı.
Mali protokolün 17.
Madde’sine göre
KKTC’nin tüm
bakanlıklarına asgari 3
yetkiliden oluşan “Proje
Uygulama ve Takip
Komisyonları” atandı.
Koral Çağman kendi
bakanlığında hazırlanan yasada
sözü geçmediği için istifa etmişti… Şimdi
masaya sözde ‘Belediye Reformu’ koydular. Bu
dayatma pakete göre belediyelere kayyum
atanabilecek… CTP de normal bir reform önerisi varmış
gibi ‘anayasayı deldirtmeyiz’ tartışmasına getirdi
konuyu. Kayyum idaresi yasallaşıyor, muhalefet de
meşrulaştırıyor!
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30 Mart 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

BİR KIÇ İKİ İSKEMLEYE
OTURAMAZ
İki hafta önce CTP, TDP ve Bağımsızlık Yolu
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ültimatom verdi:
-Anayasa’yı uygula!
Hangi Anayasa’yı?
-1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını!
İki hafta önce ‘‘1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını uygula!’’ diyen CTP, dün işgalin perdesi
KKTC Meclisi önünde ‘‘Anayasayı deldirtmeyiz’’
diye buyurdu.
Hangi Anayasa’yı?
1974 yılında Türkiye’nin anayasal
birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti ederek gerçekleştirdiği harekâtta, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
topraklarını işgal edip, işgal ettiği
topraklar üzerinde kurduğu kukla
rejim KKTC’nin Anayasası!
Hem toprakları işgal edilen rejimin
anayasasını, hem de işgalcinin anayasasını savunuyorlar!
Kıbrıslı Türkleri yok eden bu zihniyettir: Aynı
anda iki iskemleye birden oturabileceğini zanneden
ve herşeyin yarısını isteyen etnik bencillik. Herşeyini
kaybetmiş ama sürekli el yükselten bir kumarbaz…
İsmet İnönü 9 Mart 1964’te Dr. Fazıl Küçük’e
adeta yalvararak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönün
diye bir mektup yazdı. Eğer dönmezseniz diyordu
İsmet Paşa, dünya karşısında haksız duruma düşeceksiniz:
“…Türkler Kıbrıs devlet teşkilatındaki görevlerini
ve yerlerini almamağa devam ederlerse Kıbrıs
Rumlarının devlet işlerini tek başlarına ve Türk
hak ve menfaatleri zararına yürütmeleri karşısında,
tarafımızdan yapılacak itiraz ve şikayetleri cihan
efkarı haklı bulmayacaktır”…
4 Mart 1964’te Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
Kıbrıs’ın tek temsilcisi olarak tanıdığını beyan
etti BM’de. 1974’te bu Cumhuriyeti yıkmak için
NATO önce darbe yaptı, sonra işgal etti. Rumlar
sıkı sıkıya sarıldılar bu devlete, yıktırmadılar!
‘‘İhtiyaç Hukuku’’ bu olağanüstü hâl için icat
edildi. Rumlar bu olağanüstü duruma rağmen Türk
mallarını tapulayıp dağıtmadı; vatandaşlarına kuzeydeki topraklarına döneceklerini söyledi. Kuzeydeki işgal rejimi ise Rumlar bir daha evlerine
dönemesinler diye işlenebilecek bütün savaş suçlarını işledi:
160,000 Rumu silah zoruyla evlerinden atarak,
planlı ve programlı bir şekilde TC Yardım Heyeti,
TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve
TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Toprak
Komisyonu tarafından onların evlerine Türkiye’den
yerleşimci nüfus taşındı. Sonra da CTP’ye yaptırılan
İTEM Yasası ile Rumların mallarının yağmalanması
için -bir daha geri evlerine dönemesinler diyeişgal müktesebatı icat edildi!
İbrahim Aziz 30 Nisan 2018’de Afrika’da şöyle
yazıyor:
‘‘CTP kuzeydeki ‘ayrılıkçı düzen’ içinde, AKEL
de güneydeki ‘ihtiyaç hukuku’ düzeninde, birbirine
zıt, iki ayrı ve farklı bütünlük içinde faaliyetlerini
sürdürüyorlar. AKEL, ‘ayrılıkçı düzeni’ tanımıyor,
‘sahte devlet’ diye yok olması için çalışıyor. CTP,
Ankara’nın fetih zihniyetine uyarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyor; ‘ayrılıkçı düzen’ yönetimine
katılarak, Ankara’da belirlenen çerçeve dışına çıkmıyor’’…
CTP önce İTEM Yasasını yapıp Rum mallarını
tapulayıp dağıttı, sonra AİHM’de açılan davalardan
Türkiye’yi kurtarmak için Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurup ağır tazminat davalarını bertaraf
ederek Kıbrıs’ta kalıcı bölünmenin temellerini
attı.
Bu yüzden bugün nakarat gibi ‘iki bölgeli iki
toplumlu federasyon’ diyerek ETNİK FEDERASYON talep ederler. Çünkü 1974’ten beridir sürdürülen yerleşimci sömürgeciliği ve mülkiyet
rejimi ile Kıbrıs’ta TEMEL İNSAN HAKLARI
TEMELİNDE BİR ÇÖZÜMÜN ZEMİNİNİ İMHA
ETTİLER.
Bugün çıkıp hem işgal rejimi KKTC’nin anayasasını savunmaları hem de 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının uygulanmasını talep etmeleri
trajikomik bile değil.
Hem ekmek bütün hem köpek tok olmaz…
Bir kıç iki iskemleye oturamaz…
Zar atarak devlet sahibi olunmaz…

Rusya-Ukrayna...

İstanbul’da da anlaşma yok

TC Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
Çalışma Ofisi‘ndeki toplantı sonrası
iki taraftan açıklama geldi. Ukrayna
heyeti Rusya ile güvenlik garantileri
konusunda anlaşma sağlanamadığını
açıkladı.
Ukrayna heyeti, anlaşma için Rus
askerlerinin geri çekilmesini de talep
etti. Taraflar yeniden görüşecek ve
olumlu karara varılırsa, Türkiye dahil
birçok ülke, garantör olarak anlaşmaya
dahil olacak.
Rusya tarafı Ukrayna’nın önerilerinin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘e
iletileceğini açıkladı. TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise en anlamlı
ilerlemenin bugünkü toplantıda
kaydedildiğini söyledi. Görüşmelerin
iki hafta içinde yeniden yapılması bekleniyor.
Ukrayna: Türkiye dahil birçok
garantör istiyoruz
Ateşkes sürecinde Türkiye dahil
birçok ülkeyi garantör olarak istedik-

lerini belirten Ukrayna heyeti, “Savaşı
sona erdirmek için Ukrayna’nın toprak
bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak
için önemlidir. Bunlar Ukrayna’nın
güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO’nun 5. maddesine benzer olmasını
istiyoruz” dedi. Öncelikle bir referandum gerçekleştirilmesi ve ardından
garantör ülkelerin parlamentoda bunu
onaylaması gerektiği belirtilen
açıklamada şöyle denildi:
“Müzakareler sürerken askeri güç
kullanılmaması konusunda da ayrı bir
müzakere gerekecektir. Tabii ki burada
tıkanık konular büyük ölçüde
çözülmemiş görünüyor. Manipülasyonlara izin verilmemesi lazım. Sosyal
medyada dezenformasyon görüyoruz.
Bunun geçerli bir döküman olabilmesi
için öncelikle anlaşmaya varılması
gerekiyor. Çünkü Viyana Sözleşmesi‘ne
hepimiz
tarafız.
Bunun
gerçekleştirilebilmesi için de çeşitli
mekanizmaların harekete geçirilmesi
gerekecek.”

Biden’den Anastasiadis’e GYÖ sözü
ABD Başkanı Joe Biden’ın,
geçtiğimiz hafta Brüksel’de yaptıkları
kısa görüşme sırasında, Kıbrıs
Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güven Yaratıcı Önlemlerle
(GYÖ) ilgili önerisini inceleyeceği
sözü verdiği ileri sürüldü
Biden, GYÖ önerisini inceleyecek
Alithia gazetesi, “Biden GYÖ Önerisini İnceleyecek” başlıklı haberinde,
uluslararası faktörün dikkatinin yaşanan
dramatik gelişmelere ve Ukrayna’daki
durumun ele alınmasına odaklanmış
olmasına
rağmen,
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununun
çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden
başlamasına
dair
çabalarını
sürdürdüğünü savundu.

Anastasidis’in, geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı için
bulunduğu Brüksel’de, ABD Başkanı
Joe Biden’la birkaç dakikalık bir
görüşme fırsatı yakaladığını yazan
gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak,
Anastasiadis’in Biden’a, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun kısa süre içinde
yeniden başlaması çabasıyla bağlantılı
olarak, GYÖ paketiyle ilgili önerisine
hâkim olan mantığı izah ettiğini haber
verdi.
Gazete “aynı bilgilere dayanarak”,
Biden’ın ise Anastasiadis’e, Amerika’ya
dönmesiyle birlikte, GYÖ önerisini
inceleyeceği ve değerlendireceği sözü
verdiğini kaydetti. Gazete, Anastasiadis
ile Biden’ın eskiden bu yana dost
olduklarını da ekledi.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, UYUŞTURUCUYLA
MÜCADELE VERİLERİNİ PAYLAŞTI
1 OCAK-27 MART TARİHLERİ
ARASINDA TOPLAM 15 KG 508
GR 954 MG UYUŞTURUCU ELE
GEÇİRİLDİ...
Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü,
1 Ocak-27 Mart tarihleri arasındaki
uyuşturucuyla mücadele verilerini
paylaştı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya
göre,
verilen
süre
boyunca
gerçekleştirilen 85 operasyon sonucunda
toplam 15 kg 508 gr 954 mg uyuşturucu

ele geçirildi ve 70 kişi sanık olarak
tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda ele geçirilen
uyuşturucu maddelerin detayları şu
şekilde açıklandı:
“7 kg 468,5 gr esrar, 2 kg 933,8 gr
ham afyon, 2 kg 8,2 gr methamfetamin,
389 gr 878 mg bonzai, 683 gr 40 mg
eroin, 1 kg 93,3 gr kokain, 51,1 gr
mdma, 257,5 adet extacy.”
Açıklamada,
Müdürlüğe
03922287549 ve ALO 156 narkotik
ihbar hattından ulaşılabileceği
kaydedildi.

DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ LEFKOŞA’DAN ÇIKTI

Piyangolar Birimi tarafından yapılan Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon
125 bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti. Piyangolar
Birimi’nden verilen bilgiye göre, bilet, Lefkoşa bayilerinden Serdar Kumru
tarafından satıldı. Piyangolar Birimi, resmi web sitesi “piyangolar.gov.ct.tr”
adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceğini de
bildirdi ve resmi adresten kontrol yapmadan biletlerin atılmaması uyarısında
bulundu. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

SARI ÖKÜZ’ÜN
HİKAYESİ VE KIBRISLI
TÜRKLER

İnsanlara ders vermek hayvanlar üzerinden yazılmış hikayelerin en ünlüleri
La Fontain’in hikayeleridir. Sarı Öküz
hikayesi ise kim tarafından ne saman
yazılmış, anlatılmış bilinmiyor. Buna
rağmen her zaman hatırlanan ve
pişmanlık duyulan olaylardan sonra
akıllara gelen bir hikayedir. Bu nedenle
gazete köşe yazılarında devamlı yer bulur.
Kısaca özetleyeyim:
Bir otlakta yaşayan öküz sürüsü çevredeki aslan saldırılarına karşı birlik olmayı
başarmışlar. Bu sayede aslanlar öküzlere
yanaşamaz olmuşlar. Bu durum aslanları
açlığa sürüklemiş. Bir gün topal aslan
yanına bir aslan daha alarak beyaz bayrak
ile öküz sürüsüne yaklaşmış. Geçmişte
yapılan saldırılardan dolayı özür deilemiş
af beklemiş. Bunun sebebini de öküzler
içinde bulunan Sarı Öküz’e bağlamışlar.
Rengi o kadar farklıymış ki aslanların
gözlerini kamaştırır ve öfkelendirerek
saldırırlarmış. Sarı Öküz’ü aslanlara
verirlerse bundan sonra saldırıların
olmayacağına inandırmışlar öküzleri.
Boz öküz toplantı yaparak Sarı
Öküz’ün verilmesi kararı çıkarmış.
Benekli öküz tüm ikna çabalarına rağmen
inandıramamış. Sarı Öküz aslanlara
verilmiş.
Bir süre sonra acıkan aslanlart aynı
yöntemle bu kez uzun kuyruklu öküzü
istemişler. Öküz sürüsü onu da vermis.
Buna tek karşı çıkan yine Benekli Öküz
olmuş. Yine dinletememiş kendisini.
Bu şekilde öküz sürüsü yavaş yavaş
azalmış, aslanlar ise hayatlarından menun
olarak yaşamaya devam etmişler. Artık
istedikleri öküzü tehditle alabiliyorlarmış.
Sürünün hızla azaldığını ve aslanların
küstahça istekleri karşısında çaresiz
kalamaları sonucu öküz sürüsü “biz
nerede hata yaptık?” diye düşünmeye
başlamışlar. Boz öküz, Benekli Öküz’ün
söylediklerini hatırlayarak: “ Biz Sarı
Öküzü verdiğimiz gün kaybettik bu
savaşı” demiş.
Özellikle Kıbrıslı Türklerin de bu
savaşı kaybettiği çok açık. Belirli zamanlarda tehlikeyi gören ve uyaran
insanları dinlemedi b,izi yönetenler.
Siyasi partiler kısa günün kârı, mevki
makam aşkıyla Türkiye’nin her istediğini
yapar oldular. “Anavatan- yavruvatan”
edebiyatı yaptılar her zaman.
Biraz geriye gidelim.1974’ten önce
elimizde ne kadar küçük sanayi
işletmeleri varsa hepsi de kapatıldı.
Ürünler Türkiye’den getirilmeye
başlandı. 1974’sonra Rumların bıaraktığı
fabrikalarla üretime başlayan Sanayi
Holding yanlış ekonomik kararlar ve
Türkiye sermayesinin burayı pazar olarak
görmesi sonucı batırıldı. İthaltta önemli
bir paya sahi olan ETİ Teşebbüsleri
batırıldı. Peyak batırldı. Yerli bankalar
batırıldı. ABAD kararlarıyla ihracatımız
ebgellendi.
Gelinen noktada ekonomisi ve iradesi
tamaen Türkiye’ye teslim bir yapı
oluşturuldu. Ders almayan yöneticiler
Ankara’ya yaranmak için birbirleriyle
yarışmakta
AKP’nin
buradaki
politikalarını uygulamak için can
atmaktadırlar. İşbirlikçilikte sınır
tanımayan bu yapı ne yazık ki devam
etmektedir.
Bizi yönrttriğini sananlar ne yazık ki
bu savaşı ne zaman kaybettik diye
düşünmeye hâlâ başlamadılar. Uyarıları
yapmaya devam eden yutseverlere kulak
verme zamanı gelmedi mi ?
Sarı Öküz hikayesindeki gibi geç
kaldığımızda geriye dönüş olmayacak.
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Sosyal Medya
Mustafa Billur

BİR TV
PROGRAMINDAN

Özgöçmen: Üvey evlât olarak görülüyoruz
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası
(KTHES), hükümetin sağlık personeline
servis minibüsü desteğini kaldırması gerekçesiyle Başbakanlık önünde dün eylem yaptı
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen
Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada,
personelin ihtiyacı olan servis minibüslerine
devlet katkı payının hükümet tarafından
“sezdirmeden” kaldırılmaya çalışıldığını belirtti.
Güzelyurt-Lefkoşa ve Lefkoşa-Mağusa
arası servislerin ücretinin sağlık çalışanları
ve devlet tarafından ortaklaşa karşılandığını
söyleyen Özgöçmen, “Devlet katkı payı
kalktı. 17 saatlik nöbetten çıkan bir sağlık
çalışanının evine aracıyla gitmesi kaza

yapması açısından risklidir. Yasal düzenlemeyle sorunun çözülebileceğini Başbakan’a
anlatmak için geldik” dedi.
“Üvey evlât olarak görülüyoruz”
“Bizleri üvey evlât olarak görüyorlar”
diyen Özgöçmen özellikle pandemi döneminde polis ve hemşirelerin devlet tarafından
ikinci sınıf muameleye maruz kaldığının
inkâr edilemeyeceğini belirtti.
Özgöçmen, “20 doktora yemek taahhüdü
verilerek yıllık 700 bin TL gibi bir maddi
bilançoyla karşı karşıya kalınmasına rağmen
hemşireler, yıllık 240 bin TL’lik maliyeti
çok görüldü. Başbakan kabul etmezse 2
gün içinde greve gideceğiz.

“Başbakan söz verdi”
KTHES Başkanı Özgöçmen Başbakan’la
gerçekleştirilen görüşme sonrası TAK’a
yaptığı açıklamada, Başbakanla Özel Kalem
Müdürü’nün de hazır bulunduğu görüşmede
konunun ele alındığını ve bir yasal düzenleme
için hızlı bir çalışma başlatılacağının sözünü
aldıklarını, dolayısıyla sorunun şimdilik
çözümlendiğini kaydetti.
Özgöçmen, geçiş sürecinde ise
çalışanlara katkı mı yoksa taşıyıcı şirkete
akaryakıt desteği olarak mı katkı yapılacağı
vb. çeşitli formüllerin masada olduğunu,
bunun da önümüzdeki günlerde yapılacak
başka bir görüşmeyle karara bağlanacağını
ifade etti.

Barolar Birliği:

Seçilmiş kişiler de Anayasa’yı
ihlâl eden yasa çıkaramazlar
çerçevesinde değil, keyfi kararlara göre
yönetildiği bir noktaya geldiğimizi ortaya
koymaktadır.

“2021 yılı Nisan ayında Anayasa
Mahkemesi tarafından verilen
kararın ardından, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın
ve yetkililerinin ülke ve yargı
bağımsızlığını zedeleyen
açıklamaları karşısında takınılan
suskun ve müdahaleyi
meşrulaştırıcı tavırla uyum
içerisinde olduğunu görmek
kaygılarımızı artırmaktadır”

“Seçilmiş kişiler de Anayasa’yı ihlâl
eden yasa çıkaramazlar”
Hukuk devleti, herkesin uymakla zorunda
olduğu kurallar toplamından oluşmaktadır.
Nasıl ki, bir vatandaş veya ülkede bulunan
bir yabancı, mevzuatta yer alan kurallara
uygun davranmakla mükellef ise; seçilmiş
kişiler de Anayasa’yı ihlâl eden yasa
çıkaramazlar, yasaya aykırı karar alamazlar,
icraatta bulunamazlar ve işlem yapamazlar.
Anayasa, Anayasa’yı gözetmekle ve ona
uymakla birinci derecede yükümlü olan devletin temel organlarının kendilerine verilen
bu sorumluluğu ihlal edeceğini öngörmemiş
olduğundan; bu gibi ihlallerin yaptırımı
veya çaresini de içermemektedir.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, hükümetin
ısrarla Anayasa‘yı ihlâl ederek ve bunu
açıkça ifade ederek belediye seçimlerini
ertelemeye çalışmasına çok sert tepki koydu
“Anayasaya aykırı atılan her adım
‘Hukuk Devleti’ni yok saymaktır”
Birlik yaptığı yazılı açıklamada, bizzat
Yürütme ve Yasama organları tarafından
yapılan Anayasa’ya ve Yasalara aykırı işlem
ve uygulamaların alışkanlık haline gelmeye
başladığını endişe ile gözlemlediklerini belirtti.
Açıklamada, “Sadece hukuk yapmakla
değil; yaptığı hukukla bağlı olmak zorunda
olan devletin en üst erklerinin bu tutumu,
‘Hukuk Devleti’ ilkesini ciddi şekilde
sarsmaktadır. Bu tutumun, 2021 yılı Nisan
ayında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’nın ve yetkililerinin ülke
ve yargı bağımsızlığını zedeleyen
açıklamaları karşısında takınılan suskun ve
müdahaleyi meşrulaştırıcı tavırla uyum

içerisinde olduğunu görmek kaygılarımızı
artırmaktadır” denildi.
Açıklama şöyle devam etti;
“28 Mart 2022 günü Meclis’in gündemine
getirilen belediye seçimlerinin ertelenmesine
dair hazırlanan yasa tasarısı ve bu tasarıyı
savunan hükümet yetkililerinin dile getirdiği
cümleler, yukarıda ifade ettiğimiz Hukuk
Devleti İlkesi’nin ihlâl pratiği bakımından
gelinen noktayı ne yazık ki bir kez daha
gözler önüne sermiştir.
Genel manada hukukun, özelde ise ‘toplum
sözleşmesi’ diye tabir edilen ve değiştirilmesi
yasalara nazaran daha zor olan Anayasal
kuralların, bu kadar kolay bir şekilde ihlâl
edilmesi ve bunun hükümet mensupları
tarafından Meclis kürsüsünden rahatlıkla
ifade edilebilmesi; toplumun hukuk

“Sürekli saldırıya uğrayan hukuk sistemimize bu şekilde bir yara daha açmak kabul edilebilir değil”
Ancak unutulmamalıdır ki, bu yaptırım
veya çarelerin yokluğundan istifade edilerek
Anayasa’ya aykırı işlem ve/veya kararların
pratik haline getirilmesinin hukuki güvenlik
bakımından içerdiği tehlikeler, bir gün tüm
toplum mensupları gibi bu kararları alanların
da ayağına dolanacaktır.
Son zamanlarda ülkedeki ekonomik ve
sosyal çöküntüden kurtulup, gittikçe
derinleşen yoksullaşmanın önüne geçmek
için çözüm önerilerini hayata geçirmek yerine, sürekli saldırıya uğrayan hukuk sistemimize bu şekilde bir yara daha açmak
kabul edilebilir değildir”

Tarih 23 Mart 2022...
Ada TV'de yayınlanan Tarafsız
Bakış programını hazırlayan
Oyaltan'ın
konuğu
Seval
Esentepe Belediye Başkanı
Cemal Erdoğan, belediyeler
reformunu eleştireceğim derken
bakın neler neler anlatıyor...
"Bunlar Haziran'da becerip de
belediye seçimlerini yaparlarsa
artık atı alan Üsküdar'ı geçmiş
olacak.
da
fayda
Bağırmalar
etmeyecek.
Şimdi
önce
başlayacaklar,
belediyelerle
arkasından
Gümrük,
Telekomünikasyon ve Elektrik
Kurumu özelleştirilecek.
Bunlar
"biz
gözümüzü
karartmış
gidiyoruz"
mantığındadırlar. Bu mantık
tutmaz.
Şu an Bakan pozisyonunda olan
milletvekilleri ‘Bu benim son
dönemimdir, bu dönemde de
Kıbrıs’a vurabileceğim kadar
vurayım, Türkiye’nin istediği
zeminleri
hazırlayayım
ve
çekileyim siyasetten’ diyor.
Ama bunun yanında genç
siyasetçiler de gidecek.
Şimdi, bizim duruşumuz,
Türkiye’nin
adada
mutlak
hakimiyeti, Türkiye'nin Kıbrısın
garantörü olması ve KKTC’nin
varlığı ve bütünlüğü noktasında,
evet.
Buralarda sıkıntı yok.
Ama ben 2014 yılında Belediye
Başkanı olduğumda, Mehmet Ali
Talat Cumhurbaşkanı adayı iken,
Türkiye
bizim
bölgemize
Belediye
Başkanları
ve
vekillerini gönderdi ve Talat’ın
lehine çalıştırdı bizi.
Yani o zaman da müdahale
vardı, bu dönemde de Ersin
Tatar’ın lehine çalıştırdılar bizi.
Geldiler,
isteklerde
ve
vaadlerde bulundular.
Biz de onlara dedik ki yahu
zaten
bizim
duruşumuz
Türkiye’nin lehinedir.
Türkiye
federasyonu
savunuyorsa biz de savunuruz ve
federasyonu savunacak lidere oy
vereceğiz dedik o zaman.
Ancak onlara dedik ki, biz bu
savunmayı yaparken sizin bize
verdiğiniz vaadleri bu topluma
bölge
lideri
olarak
sizin
ağzınızdan söylüyoruz.
Belki bugün seçimi Türkiye'nin
istediği adaya kazandırırız ancak
daha sonra bize sıkıntı verecek
bunlar,
verdiğimiz
sözleri
yapamazsak.
O dönemde Akıncı’ya karşı
Tatar desteklendi.
Akıncı'ya belki bugün seçim
kazandırmayız,
Türkiye'nin
istediği adaya kazandırırız ama
arkadan gelecek olan bir
Akıncı’cı nesil var, bu nesili daha
sonra geriletemeyeceğiz.
Çünkü siz bize verdiğiniz
sözleri yapmıyorsunuz."
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

BAŞIMIZ
YOK Kİ KUMA
GÖMELİM
KISACA...





SIRAYLA!



Hemşireler ve Ebeler Sendikası başkanı
Özgöçmen ‘17 saatlik nöbetten çıkan bir
sağlık çalışanının evine aracıyla gitmesi
risklidir’ dedi… Türkiye’de olan herşey
oluyor işte. Türkiye’de nöbetten çıkıp
trafik kazası geçiren sağlıkçı haberleri
normalleşti. ‘Belediye reformu’ dedikleri
dayatma paketten sonra sıra
sağlıkçılarda! Güzelyurt-Lefkoşa ve
Lefkoşa-Mağusa arası servislerin katkı
payını kaldırmaya çalışıyor hükümet!

Bizim Mandra
Çok sayıda sendikanın
Ankara'nın talimatlarıyla
alevlenen zam yangınlarını
protesto etmek amacıyla
sokağa dökülerek genel grev
ve miting kararı almasını
vatandaşlar "En nihayet!"
diyerek karşılarken birçok
vatandaş da yapılacak tüm
eylemlerde kuklaların değil,
tüm olumsuzlukların başı olan
kuklacının eleştiri hedefine
konması gerektiğini savunur.
Sokaktaki adam "Ne varsa
düne dair, dünle beraber gitti
cancağızım, artık yeni şeyler
söylemek lâzım" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Hollanda Dışişleri
Bakanı Wopke Hoekstra,
casusluk yaptıkları
gerekçesiyle 17 Rus
diplomatı sınır dışı
ettiklerini duyurdu.

“Oğlum, dikkatli ol. Bunlar senin
başına bir film getirirler.”

Bazen meclis grup toplantılarından sonra
odama döndüğümde annemden gelen cevapsız aramayı görür ve yine sert konuştum
galiba diye düşünerek annemi geri arardım.
Üniversite yıllarımdan beri bıkmadan söylediği şeyleri tekrarlardı:
“Oğlum, dikkatli ol. Böyle şeyler söyleme, bunlar senin başına bir film getirirler.”
Bu toprakların bütün anneleri o “film”i
çok iyi bilirler. Son cezaevi görüşlerimizden
birinde annem yine benzer şeyler söyledi:
“Oğlum, burada da rahat durmuyorsun.
Sana elli kere dedim, böyle şeyler söyleme.”
Dedim, “Anne ne olur? Beni hapse mi
atarlar?” Biraz gülüştük, acı acı.
Anneler böyledir. Onlara kızacak halimiz
yok, sadece minnet duyarız.
Ama eğer tarih boyunca annelerin sözlerini dinlemiş olsaydık dünya çok daha
berbat bir yer olurdu. Altı yıla yakındır
hapishaneden dışarıyı izliyorum, anneler
kazanmış gibi görünüyor. Memlekette anne
sözü dinleyen bunca insanın varlığı gözlerimi yaşartıyor (!) Hepiniz ne ara, bu kadar
hayırlı evlatlar oldunuz?
Bir avuç hukuk tanımaz siyaset erbabı
ele geçirdiği devlet aygıtını zulüm için
pervasızca kullanıp halkın anasını ağlatırken
anne sözü dinlemenin nasıl bir mazereti
olabilir ki? Siyaset, sanat, medya, akademi
dünyasınadır sözüm. İşten atılmaktan, linç
edilmekten, hapse atılmaktan mı korkuyorsunuz?
Siz korkularınıza teslim oldunuz. Korkunun ecele faydasının olmadığını görmüyor musunuz? Elbette görüyorsunuz,
sizin uzmanlık alanınız bu; görmek. Ama
susuyorsunuz, kendi bunalımınızın haklı

VİRGÜL

REFORM DEĞİL!
Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Öncelikle Avrupa Birliği
Yerel Yönetim Özerklik Şartını örnek almalıyız”
dedi… Burası Avrupa değil, Ankara’nın işgali
altındayız. Ankara’dan gelenler reform değil, dayatmadır.
Reformlar reform olarak değerlendirilir. Sömürgeci
dayatmalar ise dayatma olarak. Kaldı ki Benli’nin bahsettiği
Avrupa Konseyi belgesini, Türkiye 21 Kasım 1988'de
imzalayarak taraf oldu. 1988’den bugüne köprünün
altından çok sular aktı… Bugün AİHM kararlarını
tanımayan bir Türkiye var, bütün Kürt belediyelerine
kayyum atanmış. CTP ise demokrasi varmış gibi yapıyor!

TÜRKİYE’DEN
KAYYUM
DENEYİMİ
GELİR…

‘‘Avrupa’daki tüm birikimi
adaya taşıyalım, Türkiye’den
meslektaşlarımızla buluşalım,
kendi deneyimimizi katalım,
dünyanın tecrübesiyle bu
reformu başaralım…”
Ahmet Benli
(Gönyeli Belediye Başkanı)

(?) teorisini yazıyor veya tatlı melankolisini
yaşıyorsunuz.
İşin en acı kısmı ne, biliyor musunuz?
Bu zulüm günleri geçip, güzel günler geldiğinde en önde, en çok görünen, övünen
siz olacaksınız. Bunları size mutlaka hatırlatacağım ya da hatırlatan birileri olacak.
Annelerimiz “yapma evladım” derler.
Ama bizim de sözümüz var, “anamızı ağlatanlardan bunun hesabını soracağız anne.
Acılarımıza teslim olmayacağız. Milyonları
diri diri yakmaya kalktılar ama küllerimizden yeniden doğuyoruz anne.
Başlığa Bergen yazmışım, “Hani Bergen
nerede” diye soracaksınız ama Bergen de
böyle biri işte. Korkmuyor, geri adım atmıyor, acılarına teslim olmuyor ve küllerinden yeniden doğuyor. Dört milyondan
fazla insan Bergen filmini izlemiş. Direnene
saygı duyuluyor, onun filmi seviliyor demek
ki.
Ben filmi izleyemedim. Senaristlere
(Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt), yönetmenlere (Caner Alper, Mehmet Binay),
oyunculara (Farah Zeynep Abdullah, Erdal
Beşikçioğlu, Tilbe Saran), tüm ekibe ve
yorumlara baktığımda iyi bir film olmuş
diye düşünüyorum. Başımıza getirilen
“film”lerin karanlık ekibiyle kıyaslandığında
ışıl ışıl duruyor bu ekip. Ama daha filmi
çekilecek çok direniş var. Bir gün yönetmen
koltuğuna oturduğumuzda göreceksiniz.
Bu arada senin sözünü dinliyorum, olaylara karışmıyorum, bizzat olay oluyorum
anne. İçin rahat olsun.
(Bu yazı Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın t24’te yayımlanan “Bergen” adlı yazısından
kısaltılmıştır…)



TARİH 30 Ağustos 2021
Orkestra üyeleri için sahte belgelerin İskele
Belediyesi Sağlık Şubesi’nde görevli ve
PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen
zanlı Yılcay Takar tarafından hazırlandığı
Takar
da
tutuklanarak
belirtildi…
mahkemeye çıkarıldı ve 3 gün tutuklu
kalmasına karar verildi…

Gözden kaçmayanlar...

DOST-DÜŞMAN
ABD
Başkanı
Biden
Brüksel’de
Anastasiadis’le yaptığı görüşmede Güven
Yaratıcı Önlemler’i inceleyeceği sözü
vermiş. Mağusa limanının açılıp Avrupa’ya
portakal
satılması
ABD’nin
çok
umurundaydı! 48 senedir Kıbrıs’ı işgali
altında tutan TC’nin ağası ABD ile aynı
safta Rusya’ya düşmanlık ediyor şu anda
Kıbrıs Cumhuriyeti… Rusya Kıbrıs’ın
dostuydu, ABD düşmanı. Kıbrıs’a 1974’ten
sonra ambargoyu ABD uyguladı, Kıbrıs da
Ukrayna’dan dolayı Rusya’ya ambargo
uyguladı! Anastasiadis ve Biden eski
dostmuşlar diye yazdı Alithia. Kıbrıs’ı
bölen ABD’den dost mu olur?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Avrupa’dan ve Türkiye’den en
önemli uzmanları getirelim, bu
insanlar gelmeye hazırdır, bu
reformu öyle çalışalım…’’
Ahmet Benli (CTP)

Karikatür: Carlos Latuff
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

ONLARIN BAŞARILARI
BİZLERE SIKINTI...
Geceleri çok soğuk...
Hesapta olmayan bir mevsimden geçiyoruz.
İskoçya’da bile böyle üşümemiştim, diyenler var.
Çünkü elektrikler kesik.
İçimizdekini dışımız gibi düşünecek olursak...
Sonuç bu.
Aslında beceriksiz bakanlar, milletvekilleri, kısaca hükümet, diyoruz yaşananlara,
kızıyoruz.
Eleştirlerimiz dağ kadar.
Eylemlerimiz de öyle.
Sokaklarda bağırıyoruz ki
başarısızlar...
Oysa başarısız olanlar, onların orada oturmalarına tahammül gösteren, onlara başarızı diyen bizleriz.
Onlar, onlara verilen görevleri harfiyen
uygularlar.
Ve uygulama konusunda başarılıdırlar.
Yık, emri gelir de yıkarlarsa başarılıdırlar.
Üstünü örtün de anlaşılmasın, emri gelir
de üstünü örterlerse, başarı...
Derhal uygulayın, emri gelir de derhal
uygularlarsa, başarı.
Vatandaş yapılacaaaak, yapın, emri gelir
de sormadan, sorgulamadan geleni, gideni
vatandaş yaparlarsa yine başarı.
Şimdilerde Türkiye’nin parası TL eriyor...
TL eridikçe biz de TL kullandığımızdan
dolayı eriyip onunla birlikte yok oluyoruz...
Ve kızyoruz ki başarıız hükümet.
Onlar ise yıkılan bizlere bakıp, yıkın emrini yerine getirdiklerinden başarılı sayılırlar.
Olması gereke Euro’ya geçişimizi istemezler...
Olması gereken Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
dönüşü destekleme ve cumhuriyetten ayrılmak, başka ülkeye bağlanmak için politika
yaparlarsa, başarısız mı oluyorlar?
Ne münasebet...
Elbette ki başarılı.
Aldıkları emir böyle çünkü.
Her şeye zam gelirken, batırılan elektrik
kurumunun borcunu ödeyememeleri başarısızlıkla nitelendirilebilinir mi?
Hayır.
Amaç buydu çünkü...
KTHY gibi o da batırılmalı...
TC’li Arıklı ne yaptı?
Ucuz, diyerek, kirli yakıt getirtti gözümüzün içine baka baka hem de.
Ne oldu?
Bile bile elektrik santrali makineleri kirli
mazot yüzünden devre dışı kaldı.
Sonuç ortada.
Her gün elektrik kesintileri.
Başarısız sayılabilirler mi?
Atun Ankara’ya gidip geliyor.
Orada, kendisi gibi düşünenlerle görüşüp
geliyor.
Ne beklersiniz?
Bize hayırlı bir sonuç beklerseniz çok
iyimsersiniz.
Anında, Türkiye’de ne varsa bizde de o
olacak, projesinin bir parçasını gerçekleştiriyor.
Ve içkiye zam.
Başarılı mı?
Emir verenlere göre hem de çok başarılı.
Bize göre varsın başarısız sayılsınlar.
Onlar, onları oraya getirenlere göre iyi
iş yapıyorlar ve kendilerince çok başarılıdırlar.
Başarısız olanlar bizleriz.

“Çorabını Gey da Gel”
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle
düzenlediği “Çorabını Gey da Gel”
yürüyüş ve etkinliği gerçekleştirildi
Bir kromozom farkının ayırt edici bir
özellik değil, bizleri renklendiren ve
güzelleştiren
özellik
olduğunun
vurgulandığı yürüyüş Dereboyu trafik
ışıklarında başlayarak eski Pronto çemberinde tamamlandı.
Başkan Harmancı etkinlikte “Lefkoşa’da
her geçen gün sevgi ile büyüyoruz, sevgiyi
büyütüyoruz ve +1 farkın bizleri
ayrıştırdığını değil birleştirdiğini bir kez
daha haykırıyoruz. İyi ki Lefkoşa’da
Sevgiyi Büyütüyoruz” dedi.
Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte rengarenk çoraplar, balonlar ve şemsiyelerin
yanı sıra, orkestra ve LTB Gezi Treni
Lefkoşa’nın en işlek caddesini coşku,
mutluluk ve gülen yüzlerle dolu bir karnaval havasına dönüştürdü.
Birbirinden güzel performanslar
alkış aldı
Dj Burak, LTB Ritm’orkestra Ritim
Performansı, Algım Özel Eğitim Dans
Grubu, KKTC Jimnastik Federasyonu ve
Algım Özel Eğitim iş birliğinde dans ve
jimnastik gösterisi sunulan gecede sponsorlar
Başbakan
Yardımcılığı,

Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanlığı,Mr. Brown ve Poy Organizasyon’a teşekkür belgesi takdim edildi.
Harmancı: Lefkoşa’da her geçen
gün sevgi ile büyüyoruz, Lefkoşa’da
sevgiyi büyütüyoruz
Ezgi Bertiz’in çocuk şarkıları ile
renklendirdiği gecede bir konuşma yapan
LTB Başkanı Mehmet Harmancı,
Lefkoşa’da her geçen gün sevgi ile
büyüdüklerini, Lefkoşa’da sevgiyi büyüttüklerini vurguladı.
Başkan Harmancı konuşmasında şu
ifadelere yer verdi: “Lefkoşa sokakta
olmayı özlemişti. Bugün farkımızın zenginlik olarak yansıdığını ve bu zenginliğimizin
ne olduğunu anladığımız gün. Ne yazık
ki dünyamızda kibir, ego, hırs ve kötülükler
var fakat bu +1 fark ne ego yapıyor, ne
kavga ediyor, en güzelini yapıyor ve sevgi

ile büyüyor. Ne mutlu ki hepimiz
Lefkoşa’da her geçen gün sevgi ile büyüyoruz, sevgiyi büyütüyoruz ve +1 farkın
bizleri ayrıştırdığını değil birleştirdiğini
bir kez daha haykırıyoruz.
“İyi ki Lefkoşa’da Sevgiyi Büyütüyoruz”
Lefkoşa sadece farkında olmakla
kalmıyor, bunun ülke geneline yayılması
için de sorumluluk alıyor ve harekete
geçiyor. Bugün Lefkoşa’nın Yeni Dünya
Engelsiz Aktivite Merkezi var, onu da
her gün büyütüyoruz, onu da sevgiyle ve
sizlerin sayesinde büyütüyoruz.
Çocuk Merkezi’miz var onu da yine
sevgi ve sizin sayenizde büyütüyoruz,
Engelsiz Atletizm Takımımız var onu da
Atletizm Federasyonu ve yine sizlerin
desteğiyle büyütüyoruz. İyi ki varsınız,
iyi ki Lefkoşa’da sevgiyi büyütüyoruz”
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Rüzgara Karşı

GÜZELYURT’TA
UYUŞTURUCU: 2 KİŞİ
TUTUKLANDI

Bülent Tümen

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir
kafede, önceki gün saat 22.00
sıralarında, şüpheli hareket sonucu
E.K.T.’nin (E-25) üzerinde yapılan
arama sonucu, yaklaşık 4 gram
ağırlığında Hint keneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulunarak, emare alındı.
Polis, E.K.T yanında meseleyle
bağlantısı olduğu tespit edilen
E.A.A.’nın (E-32) tutuklandığını,
soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

KIBRISLI, GÖRÜNMEZ
KILMIŞTIR!
Pazartesi günü devamlı yapmadığım bir şeyi
yaptım…
Yerel televizyon kanallarından birini seyretmeye
koyuldum…
Seyrederken, çeşitli fıkralar dolaşmaya başladı
kafamın içinde…
Yazıya başlarken, fıkrayla giriş yapmak âdetim
değildir bilirsiniz; ama kafamın içindekiler gibi,
kalemime da söz geçiremiyorum bazan…
Seyrettiklerimden “aldığım feyzden” olacak:
“Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
-Çaylaklığın altı ayı erkek, altı ayı dişi olduğu
doğru mu?
-Bu soruya cevap verebilmek
için, demiş Hoca, bir yıl çaylak
olmak gerek!”
***
KKTC’nin, “siyasi rejimiyle”
ilgili yazmayı sürdürüyoruz…
Gerçi, “eşit ve egemen devlet”
KKTC’nin, “siyasi rejimiyle” ilgili
her olayı, Mısır’daki “Sağır Sultan” bile duyuyor
da, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlardan bazıları,
“inatlarından olacak” hâlâ duymadıkları rolüne
soyunuyorlar…
Ne dersiniz?
Başnazır F. Sucuoğlu’nun Pazartesi günü, KKTC
Meclisi’nin kürsüsünden söylediklerini, duymayan
kaldı mı?
Beyefendinin söyledikleri, KKTC “siyasetinin”
nasıl şekillenmekte olduğunu göstermesi açısından
hayli önemlidir!
Yıllardır değişmedi!
“Emir, demiri keser!” siyaseti…
Kimseciklerin sesi, soluğu çıkmıyor…
Başnazır
Sucuoğlu,
KKTC’nin
“ileri
demokrasisi” adına, “övünülecek sözler” sarf etti
önceki günkü bileşimde meclis kürsüsünden…
Yerel
TV
kanallarından
izleyemeyenlere
hatırlatalım…
Başnazır, özetle şöyle dedi:
“Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi
oy çokluğu ile ihlal ediyoruz”…
“Vay be!”
Konu ne idi, diyorsanız, konunun adından da
bahsedelim… Yıllardır çalışması sürdürülen,
“Belediyelerin Reformu” ile Belediye seçimlerinin,
KKTC Anayasası’nda belirtilen anayasal çerçevenin
dışına çıkılarak yapılmak istenmesi…
Üstelik yapılması düşünülen bir yasal düzenleme
ile… Anayasa’nın ilgili hükmünü değiştirmeden,
nasıl yapılacaksa?
Başnazır’ın konuşmasının öncesinde, Ana
Muhalefet CTP’nin lideri hukukçu akademisyen, T.
Erhürman da meclis kürsüsünden:
“Bu, anayasayı kaçıncı defa ihlal edişiniz, buna
izin vermeyeceğiz!” mealinde, sözlerle “karşı
çıkışta” bulundu…
Hâlâ duymayanlar için, burada biz de
hatırlatalım…
Son yıllarda iktidara gelen bütün partiler ile
Belediyeler Birliği, “Belediyelerin Reformu’yla”
ilgili olarak, yıllardır “çalışıyorlarmış”…
Öyleyken,
bir
türlü
o
çalışmaları
sonuçlandıramamışlar.
***
Kafamın içinde dolaşan o fıkralardan bir tanesi da
şu:
“Karısı, Nasreddin Hoca’ya:
-Efendi, demiş, apteshane ibriği delinmiş. İçinde
su durmuyor. Ne yapsak?
-Kolayı var, demiş Hoca. Eskiden, önce aptes
bozar sonra yıkanırdık. Bundan böyle, önce yıkanır,
sonra aptes bozarız!”
***
Sandıkçı yurttaşlar da, son günlerde yapılmak
istenenlerin “özünü” anlamakta zorlanıyor…
Sanki da, genel seçimlerin sonrasında oluşan,
“yeni” Nazırlar Kurulu’nun yapmakta olduğu
“icraatla” memleketi düzlüğe çıkaracağını
zannediyorlar…
Sevgili okurlar, “aziz ve muhterem kardeşlerim”
bir akrabam söyler:
-Bu siyasal yapı hem prematüre, hem de
“Talasemi majör” olarak doğdu…
Bilirsiniz, talasemi hastalığının tedavisi, kan
nakli…
Eğer bu yapının yaşatılması isteniyorsa,
“hastaya” dışarıdan her ay “uygun kan”
verilmelidir; verilmediği takdirde, olacaklar
bellidir!
Bize göre de:
-Unutulmasın, Kıbrıslı aldığı tedbirlerle bu
hastalığı görünmez kılmıştır!
Gene gonuşuruk buraşda.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

DİKMEN HALKI KÖY MEYDANINDA EYLEM DÜZENLEDİ
“Anayasa’nın ihlal edilerek belediye
seçimlerinin ertelenmesine ve Dikmen
Belediyesi’nin kapatılmasına” karşı
çıkan Dikmen halkı, köy meydanında
eylem düzenledi.
Eylemde Dikmen Belediyesi’nin başka
bir belediyeyle birleşmesine karşı
olduklarının altını çizen Dikmenliler,
Belediyeler Reformu Yasa Tasarılarının
geri çekilmemesi durumunda daha büyük

eylemlere imza atacaklarını vurguladılar.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’den
yapılan yazılı açıklamaya göre, köy
meydanında
yapılan
eyleme
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter
Erdoğan Sorakın, Dikmen Belediye
Başkanı Yüksel Çelebi, Gönyeli
Belediye Başkanı Ahmet Benli ve birçok
milletvekili de katılarak destek verdi.

Maliye-Sen'den şok grev kararı
Maliye-Sen'den yapılan açıklamada,
yarından itibaren Cuma gününe kadar
tam gün greve gidecekleri ve maaş
ödemeleri de dahil tüm ödemeleri
durduracakları bildirildi.
Hazine ve Maliye Çalışanları
Sendikası (Maliye-Sen) yapılan yazılı
açıklamada, grev yapma kararı aldıkları
duyuruldu.
Açıklamada, 30 Mart Çarşamba
gününden itibaren 1 Nisan Cuma gününe
kadar tam gün greve gidileceği ve maaş
ödemeleri dahil olmak üzere tüm
ödemeleri durduracakları bildirildi.
Maliye-Sen’in açıklaması şöyle:
“Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar her geçen gün artarken atalet sorunu
yaşayan hükümet edenlerin yaşanan
ekonomik krize karşı hiçbir önlem
alamadığını hayretler içerisinde izlemeye
devam etmekteyiz. Bakanlar Kurulu
toplantılarında sadece ve sadece yeni
zamlara ve atamalara imza atan çiçeği
burnundaki hükümetimizin artık;
çalışanları, emekçileri, emeklileri, sosyal
yardım alanları, sigortalıları, özel sektörü
kısacası tüm kesimleri rahatlatacak
ekonomik tedbirler almasını beklemek-

teyiz.
Bundan iki hafta önce 14 Mart
2022’de yaptığımız basın açıklamasında
hükümet edenlerin hiçbir ekonomik
tedbir almamakla birlikte zam furyasına
devam ettiğini üzüntü ile izlediğimizi
belirtmiştik.
Yaptığımız
basın
açıklamasında tüm çevrelerin beklentilerinin karşılanmasındaki hassasiyetimizi koruyacağımızı ve gereğini
yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.
Bu çerçevede Maliye-Sen olarak şok
eylem ve grev yapma kararı almış
bulunmaktayız. Diğer sendikalardan
ayrı olarak 30 Mart Çarşamba gününden
itibaren 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan
Cuma günü tam gün greve giderek
maaş ödemeleri dahil olmak üzere tüm
ödemeleri durdurma kararı almış
bulunmaktayız.
Hükümetin hayatı ucuzlatacak önlemler almaya başlamaması, çalışanların
ve halkın beklentilerini karşılanmaması
halinde tüm devlet ödemelerini felç
edecek şok eylem ve grevlere devam
edeceğimizi kamuoyunun bilgisine
sunarız.”

Girne’de J.K.K.’nın (E-29) Ziya Rızkı
Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir
işletmeden, 5 bin TL karşılığında bir ay
süreyle kiraladığı Playstation 5 cihazı
ile bir adet oyun CD’sini sözleşme
süresinin bitmesine rağmen teslim
etmeyip, çaldığı tespit edildi.
Polis’ten verilen bilgiye göre, olayın
polisin bilgisine gelmesine üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında,
bahse konu şahıs dün tespit edilerek
tutuklandı.Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA 84 ŞİŞE
ALKOLLÜ İÇKİ ÇALINDI
Gazimağusa’da, Mustafa Kemal
Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir
işletmenin ambarında bulunan araçtan
25 ve 28 Mart tarihlerinde, toplam
değeri 7 bin 560 TL olan 84 şişe alkollü
içki çalındı. Yürütülen soruşturma
kapsamında, meselede zanlı olarak
görülen A.D.(E-36) tutuklandı;
soruşturma devam ediyor.

LEFKE’DEKİ DAİREDE
YANGIN SONUCU ZARAR
Lefke’de, önceki gün saat 11.00
sıralarında, Fatma İlayda Deveci’nin
kalmakta olduğu dairenin oturma
odasında bulunan gazlı sobayı yaktığı
sırada, sobadan sızan gazın alev
alması sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangının itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldüğü ancak yangın
sonucu muhtelif ev eşyalarının zarar
gördüğü, evin tüm odalarının ise çıkan
dumandan islendiğini kaydetti.
Soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK’TAKİ EVİNDE
ANİDEN
RAHATSIZLANARAK
YAŞAMINI YİTİRDİ
Feridun Karadoğan (E-69), önceki gece
saat 00.10 sıralarında, Alsancak’taki
ikametgahında aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı,
ölüm sebebinin yapılacak otopsinin
ardından belli olacağını, soruşturmanın
devam ettiğini bildirdi.

BEYARMUDU’NDA 4 SAAT
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyarmudu bölgesinde bugün yaklaşık
4 saat elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KıbTek) yapılan açıklamaya göre, orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle 10.00-14.00
saatleri arasında Beyarmudu,
Beyarmudu Ağıllar Bölgesi, su kuyuları
ve bölgedeki askeri birliklere elektrik
verilemeyecek.

Senaryo Anayasa’dan, oyunculuk Susuzlu’dan

Kıbrıs‘ın güçlü politik ve mizah kalemlerinden, Özgür Gazete yazarı Mahmut
Anayasa’nın 2015 yılında yarattığı Gatriyaba karakteri sahnede can buluyor.
Anayasa’nın yarattığı, İngiltere’den Avustralya’ya, Türkiye’den Kanada’ya
binlerce Kıbrıslı Türk tarafından yılardır ilgi ile takip edilen ve özellikle
unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs ağzı konuşmaları ile büyük beğeni toplayan
Gatriyaba’nın Facebook’taki “Gatrish” sayfası 33 bin kişi tarafından takip
ediliyor. Gündelik olaylara ve siyasi gündeme uzun yıllardır kara mizah yaparak
gönderme yapan Gatriyaba, Kıbrıslıtürklerin iç sesini yansıtması ile biliniyor.
Şimdilerde Zalihe Susuzlu ile sahnede can bulmaya hazırlanan Gatriyaba’nın
senaryosu, karakterin yaratıcısı Mahmut Anayasa tarafından yazıldı.

YILTAN TAŞÇI AKADEMİ 1.
LEFKOŞA FOTOĞRAF
GÜNLERİ 4-11 NİSAN’DA
“Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa
Fotoğraf Günleri” 4-11 Nisan tarihleri
arasında, Lefkoşa’nın farklı
noktalarında, fotoğraf sanatını içeren
etkinliklerle gerçekleştirilecek.
Verilen bilgiye göre I. Lefkoşa Fotoğraf
Günleri, Telsim ana sponsorluğuyla,
konferans, açık oturum, atölye
çalışmaları, sergiler, söyleşiler ve
fotoğraf gösterimlerini içeriyor.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Dünya aç oldukları için
uyuyamayanlarla açlardan
korktukları için uyuyamayanlar
arasında bölünmüş durumdadır."
Paulo Freire

Eğilip bir sigara yakıyorum
Dillenmiş alevlerden
Gerçekten ölür mü-böylece
sigaramı içerken bir deniz adamı?
Filiz Naldöven
"Adresin kayıp ve ülken" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

KEŞKE BUGÜN
KENDİMLE
KARŞILAŞMASAYDIM
Herta Müller
Siren Yayınları

Tembelliği bıraktım
Hamura yumruk attım
Yeni zeytinyağından
Şekerli katmer yaptım

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D
Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
Lefkoşa 0392 227 16 64
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa 03923301036
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarket karşısı Taşkınköy Lefkoşa 03922256918
GİRNE
Darülelhan üyeleri ve konukları Münir Nurettin Selçuk...1930.
Ortada paltosuyla oturan Münir Nurettin Selçuk.

Darülelhan üyeleri toplu halde. 1930.

KIBRIS TÜRK TİYATRO HAREKETİNDE OPERETLER DÖNEMİ… (6)

n Yaşar Ersoy
27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir
haftadan beri Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi
tarihini kısa notlarla ve fotoğraflarla anlatmaya
çalışıyorum… Bugün de OPERETLER dönemini anlatacağım.
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketine 1920’li ve
1930’lu yıllarda Kardeş Ocağı ve Halk Kulüplerinden başka hizmet veren kuruluşlar da
vardır. Bunlardan biri de Darülelhan’dır (Müzik
Evi). Darülelhan bir müzik topluluğu olarak
Dr. Zekâ Bey’in başkanlığında 25 Nisan
1925’de kurulur. Darülelhan verdiği konserlerle
ve sahnelediği operetlerle toplumun sanat
yaşamına katkı koyar. Dr. Zekâ Bey’in adadan
ayrılmasından sonra Darülelhanın başkanlığını
Nazım Ali İleri yapar.
1933’de Türkiye’den Lise Müdürlüğüne
atanan İsmail Hikmet Ertaylan’nın önerisi ve
Nazım Ali İleri’nin girişimi ile Darülelhan’nın
ismi değiştirilerek “Tiyatro ve Ses Akademisi”
kısa adıyla TAVS 1934’de kurulur. TAVS’ın
amacı tiyatro ve müzik çalışmalarını bir çatı
altında yürütmektir. Bu dönemden başlayarak
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinde operetler ve
müzikli oyunlar öne çıkar. 27 Aralık 1935
tarihli SÖZ gazetesinde şu duyuru yayınlanır:
“Türk Darülelhanı yeni adı TAVS yarın

RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat
yanı Girne 0392 815 34 96
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44
Apt.Dük.N0:3 Girne 05338376126
MAĞUSA
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite
Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
03923655518

İsmail Erayla'nın yazdığı, TAVS'ın sahnelediği "Efenin Düğünü" opereti. 1933.

akşam Papadopulos Tiyatrosunda Arşın Mal
Alan operetini oynayacaktır.”
TAVS tiyatro çalışmalarını yanında müzik
çalışmalarını da sürdürür. 9 Ekim 1933 tarihli
SÖZ gazetesinde TAVS Müdürü Nazım Ali
İleri imzasıyla şu duyuru yayınlanır:
“TAVS- Tiyatro ve Ses Akademisi yeni
taşındığımız binamızda musiki derslerine
başladı. Akademide her nevi alâ musiki
öğretildiği gibi, solfej dersleri de verilir. Bil-

hassa muallim Hanım ve Beylere ayrıca
kurslar açılıp gına dersleri tertip edilmiştir.
Alâkadar olanların şimdiden isimlerini kaydettirmeleri icabettiği ilan olunur.”
Yaşamı 1940 kadar süren TAVS bu süre
içinde bir çok operet sahneler. Bu dönemde
“Efenin Düğünü”, “Korsanın Gözdesi”,
“Gülizar”, “Zehirli Çiçek”, “Peride’nin Aşkı
ya da Bir Aşk Masalı”, “Kadın Zengin Olursa”,
“Metres Belası” gibi operetler sahnelenir.

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

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



DOLAR
Alış Satış


14.55 14.80

EURO
Alış Satış

16.15

16.39

S.T.G.
Alış Satış

19.16 19.41

MAĞUSA ECZANESİ
Liman yolu önder avm yanı, eşref bitlis caddesi. magusa port resıdence no:2
03923651920
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele 03923712224
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN



ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle
Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı
Karaoğlanoğlu 0533 839 19 60

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

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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Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
Kırk altı yıl aradan sonra
mart ayında kara kışı
yaşayan ve adeta donan
ahalimiz bir yandan da elektrik kesintileriyle mücadele
ediyor. Gün geçmiyor ki
adanın farklı noktalarında
en az bir saatlik, kimi zaman
daha uzun elektrik kesintisi yaşanmasın.
Adeta işkence halini alan kesinti karşısında
vatandaş muma hücum edince mum fiyatları
da ona katlandı.
İroniktir, elektrik kesintilerinden
yakındığım bu yazımı düzeltmek için bilgisayar başına oturduğumda da elektrikler
gitti. Kesintiler nedeniyle bozulan elektronik
eşyanın, oluşan zarar ziyanın haddi hesabı
yok. Milli servetimizi kendi beceriksizliğimiz
yüzünden adeta heder ediyoruz.
Çağımız internet çağı. Elektrik kesintileri
yüzünden internete ulaşamayan insanların
canı yanıyor. Global düzeyde iş yapan,
uluslararası alanda rekabet eden
insanlarımıza büyük kötülük yapıyoruz.
İçinde bulunduğumuz durumu 1963 sonrası
çadırlarda barınırken yaşadığımız durumla
kıyaslamak da yaşanan rezilliği hafifletmiyor,
tam aksine ağırlaştırıyor.
Elektrik kesintileri yüzünden halkın siyaset
kurumuna tepkisinin her geçen gün
büyüdüğünü de not edelim. Siyasi otorite
kesintilerin hesabını her bir yurttaşa vermek
zorundadır. Elbette elektrik krizinin tek sorumlusu günümüzün yöneticileri değil, KIBTEK’i geçmişten beri yöneten tüm siyasilerin

Elektrik kesintileriyle içki
zamlarının ne ilgisi var?
de günahı var. Ancak sorunun çözüleceğine
dair işaret olmadığı gibi bir yetkili çıkıp
kesintilerin süreceğini söylemekte bir beis
görmüyor.
Kendisine göre haklı sebepleri var. Elektrik
tüketimi 350 MW iken üretim 290 MW.
Yani 60 MW açık var. Yetkili kişi bu
açıklamayı yaparken Teknecik’te üç jeneratör
arızalı olduğundan yatıyor. Bu üçünün
toplam elektrik üretim kapasitesi 52.5 MW!
Yani açığın büyük çoğunluğunu karşılamaya
yeter. Öğrendiğimize göre yetkililer uzun
yıllardır olduğu gibi yine Güney Kıbrıs’tan
elektrik satın almak için görüşmeler yapmış.
Lakin ülkemizin parası olmadığından açığı
giderecek elektrik satın alınamıyor ve toplum
her akşam karanlığa gömülüyor.
Gelelim aslında elektrik kesintileriyle ilgisiz görünen ama son derece ilgili olan
ikinci konumuza. Kıbrıs sorununu, S300’leri, Maraş açılımını, kapıların
açılmasını gölgede bırakacak kadar yırtıcı
ve etkili, son kırk yılın en “yerli ve milli”
konusu bu! Evet, doğru tahmin ettiniz,
hükümetin fiyat istikrar fonu adı altında
içkiye koyduğu okkalı vergiden ve içki
fiyatlarının roket gibi fırlamasından söz
ediyorum.
Kıbrıs tarihinin en önemli çalkantılarının
sebeplerinden birinin vergiler olduğunu
bilmem hatırlatmama gerek var mı? Osmanlı
idaresinde sayısız vergi isyanı çıktı. Müslümanlarla Hıristiyanlar Osmanlının vergilerine birlikte direnç gösterdiler. Ardından
İngiliz müstemleke dönemi geldi, ahali bir

kez daha ayaklandı. Hatta en büyük isyanlardan biri olan 1931 yılındaki olayların
kökeninde de vergi artışı vardı.
Vergi konusu, Türklerin ve Rumların İngiliz yönetimine karşı ortaklaşıp işbirliği
yaptığı ender konuların başında geliyordu.
Daha ileri gidersek, 1960’ta kurulan Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni yıkan sorunların en önemlisi
Türk ve Rum siyasi elitleri arasındaki vergi
anlaşmazlığıydı. Bugün de içki vergisine
karşı ahali sokağa çıkıp hükümeti düşürürse
hiç şaşmam.
Daha yılın ilk çeyreği bitmemişken kasası
sıfırlanmış, bütçesinin herhangi bir kaleminde tek Osmanlı kuruşu kalmamış
hükümetimiz, güneyden parasızlık nedeniyle
alamadığı elektriği içkiye okkalı bir zam
yaparak mı almak istedi acaba?
Halka Pavlov’un şartlı köpeği muamelesi
yapıp sürekli elektriği kesen hükümetimiz
içkiye fahiş vergiler koyarak herkesi terbiye
mi etmek istedi yoksa?
Peki işin içinde mübarek Ramazan ayına
hürmeten düşünülmüş bir muhafazakâr
perdeleme ve geri vites atma halinin etkisi
var mıydı? Onu da “müdürden” sormak
lazım.
İşin en tuhaf tarafı da şu, birisi çıkıp
büyük şamatayla görev başına gelen
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu yıpratmak ve
hatta siyaseten katletmek istese “Elektrik
meselesini çözme, üstüne bir de anlamsız
ve fahiş içki zammı yap” derdi herhalde.
Bu iki mesele Sucuoğlu hükümetini tarihe
karıştırırsa şaşırmam.

19. KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI SONUÇLANDI
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı’nın, 19. Kanserle
Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması
sonuçlandı. Vakıftan verilen bilgiye göre,
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı’nın dört ana hedefi
içinde yer alan ve özellikle genç nesillerin
kanser konusunda eğitimini sağlamak,
farkındalığını artırmak amacıyla geleneksel
olarak düzenlediği, bu yıl beşinci kez Commercial Insurance sponsorluğunda 19’uncusu
gerçekleşen, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve
Slogan Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
Yarışmanın ödül töreni ve sergi, İsmet
Vehit Güney Sergi Salonu’nda 12 Nisan
Salı günü düzenlenecek..
“Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve
“Düşlediğim Çevre” konu başlıklı yarışmaya
31 okuldan, 1561 eser katıldı.
Yarışmada ödül almaya hak kazananlar
şu isimlerden oluştu:
Ana sınıfı Kategorisi:
1- Lina Demirtaş – Yakın Doğu Anaokulu,
1-Behiye Sağanak-Güzelyurt Atatürk Maarif
Anaokulu, 2- Ela Karahoca – Güzelyurt
Atatürk Maarif Anaokulu, 2- Yılmaz
Erkutret – Yakın Doğu Anaokulu, 3- Tolgahan Giray – Yakın Doğu Anaokulu, 3-

Elif Sena Uzun-Fazıl Plümer Anaokulu
Ana sınıfı Kategorisi Mansiyon Ödülleri
ise şöyle:
Gönül Lal Börekçi – Güzelyurt Atatürk
Maarif Anaokulu, Miray Güzel Keskin –
Fazıl Plümer Anaokulu, Özüm Gaziasker –
Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Seray
Gökyay – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Simge Talya Argönül – Güzelyurt Atatürk
Maarif Anaokulu, Hülya Günsel – Güzelyurt
Atatürk Maarif Anaokulu, Ada Cankara –
Fazıl Plümer Anaokulu, Melek Bülbül –
Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu.
İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:
1.Hilal Gülmez – Yakın Doğu İlkokulu,
1. Mehmet Üçler – Yakın Doğu İlkokulu,
2.Demay Atun – Yakın Doğu İlkokulu, 2.
Ezel Alas – Yakın Doğu İlkokulu, 3. Bade
Alım Erdal – Yakın Doğu İlkokulu, 3. Sadi
Esendağ – Yakın Doğu İlkokulu.
İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
Ada Ersoy – Dr.Suat Günsel Girne İlkokulu, Su Onbaşıoğlu – Necat British College,
Irmak Onbaşıoğlu – Necat British College.
İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:
1- Armin Çatozlu– Yakın Doğu İlkokulu,
2- Rüzgar Alp Aksaygın – Yakın Doğu

İlkokulu, 2- Cavidan Gültekin – Yakın
Doğu İlkokulu, 3- İsmail Hakan – Gönyeli
İlkokulu, 3- Servet Tel – Yakın Doğu
İlkokulu, 3- Fatma Ghaıth – Arabahmet
İlkokulu
Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
Arınç Okur – Gazimağusa Türk Maarif
Koleji, Sevgi Yorgancıoğlu – Türk Maarif
Koleji,
Lise Kategorisi:
1-Menekşe Toktaş – Sedat Simavi End.
Meslek Lisesi
Lise Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
Gizem Arıkan – Sedat Simavi End. Meslek
Lisesi
Özel Kategori:
1- Tuğçe Kozalak – Cengiz Topel End.
Meslek Lisesi, 1- Batuhan Zahteroğlu –
Atatürk Meslek Lisesi, 2- Ceren Arçay –
Atatürk Meslek Lisesi, 2- Mustafa Savaşan
– Atatürk Meslek Lisesi, 3- Ömer Tahir
Anbarcıoğlu – Atatürk Meslek Lisesi, 3Canalp Kebapçı – Gazimağusa Meslek Lisesi
Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:
Zeynep Su Altınok – Atatürk Meslek Lisesi, Halilcan Sermet – Gazimağusa Meslek
Lisesi.

İSKELE BELEDİYE TİYATROSU’NUN TİYATRO GÜNLERİ BAŞLADI
İskele Belediye bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) Tiyatro Günleri “Kapı Çalıyor” isimli oyunla
başladı. Tiyatro Günleri’nin açılışı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde; Sami Yakar’ın yönettiği “Kapı Çalıyor” isimli kara komedi türündeki 2
perdelik oyunla İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan ve eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet,
hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok
konuyu masaya yatıran oyunda, 26 farklı karakter yer aldı. Oyunda, İskele Belediye Tiyatrosu kadrosundan; Ebru Kırmızı, Bilal Dericioğlu,
Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk
ve Mertcan Çokaçar, teknik ekipte Sıla Akgün ile Arda İlteriş yer aldı.

KIBRIS TÜRK
KÜTÜPHANECİLER
DERNEĞİ ETKİNLİK
DÜZENLEYECEK
Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği,
58. Kütüphane Haftası etkinlikleri
kapsamında okuma etkinliği
düzenleyecek.
Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlik
yarın 12.30-13.00 saatleri arasında
Türkiye ile eş zamanlı, Girne
Kapısı’nda, Lefkoşa Türk Lisesi Felsefe
ve Okuma Kulübü öğrencileri ile
birlikte gerçekleştirilecek.
“Aydın’lık için okuyoruz” sloganı ile
düzenlenecek etkinlik, Türkiye'de
Covid nedeniyle kaybedilen Aydın İleri
anısına düzenlenecek.

LİRİK ŞİİR GRUBU BU
AKŞAM LEFKE’DE SAHNE
ALACAK
Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında
çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu,
10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında,
bu akşam Lefke’de sahne alacak.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre,
Telsim ana sponsorluğunda çıktığı
turne kapsamında, “Bizim ŞiirlerimizBizim Şarkılarımız” başlığıyla
ekinliklerine devam eden Lirik Şiir
Grubu, Kıbrıslı Türk şairlerin şiirleri ve
bestecilerinin besteleri yanında,
Lefke’deki etkinlikte Fikret Demirağ
şiirleri de okuyacak.
Fikret Demirağ’a atfedilen etkinlikte,
Şair Neşe Yaşın ve Öykücü, Şair
Mehmet Kansu’nun katılımı, Serkan
Soyalan’ın moderatörlüğünde “Fikret
Demirağ’ın edebi kişiliği” başlığıyla bir
söyleşi düzenlenecek.
Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde saat
20.00’de başlayacak etkinlikte, Yıltan
Taşçı, Merter Refikoğlu, Serkan
Soyalan ve Şehbal Hamzaoğulları’ndan
oluşan Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla
Kemal Taşçı eşlik edecek.
Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek
etkinlikte, konuk okuyucu olarak Prof.
Dr. Tamer Şanlıdağ ve konuk müzisyen
Serdar Kavaz da Lirik Şiir Grubu’na
eşlik edecek.

43 YAŞINDAKİ KADIN
HASTANE KAPISINDA
HAYATINI KAYBETTİ
Aradip sakini 43 yaşındaki Kürt asıllı, 6
çocuk annesi Maria Aksu isimli
kadının, Larnaka Hastanesi Acil
Servisi’nde beklerken hayatını
kaybettiği belirtildi.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, 42
yaşındaki kadının geçtiğimiz Cuma
yüksek tansiyon, göğüs ağrısı
şikayetleriyle eşi tarafından hastaneye
götürüldüğünü, acil serviste beklerken
yere yığıldığını, doktorların tüm
müdahalesine rağmen hayatını
kaybettiğini yazdı.
Habere göre kadının eşi Panayotis
Aksu yaptığı açıklamada eşinin
durumundan endişeli olması nedeniyle
görevli doktordan ısrarla eşine
bakmasını istediğini ancak karşılık
alamadığını söyledi.
Gazete, hastane sorumlularının,
kadının ilk önce Safepass veya negatif
antijen testini göstermesi gerektiği
konusunda ısrar ettiğini yazdı.
Kadının eşinin, acele ve panikten
gerekli evrakları yanına almadığını
yazan gazete adamın, kendinin ve
eşinin aşılı olduğunda da ısrar ettiğini
belirtti.
Gazete 42 yaşındaki kadının ölüm
nedeninin tespit edilmesi için
geçtiğimiz pazar otopsi yapıldığını,
kesin ölüm nedeninin incelemenin
ardından ortaya çıkacağını yazdı.
Habere göre Sağlık Bakanlığı Basın
Sözcüsü Konstantinos Athanasiu
yaptığı açıklamada, olayın
araştırıldığını belirtti.
Gazete, kadına muayene yapılamadığı
için doktor ihmaliyle ilgili polise
şikayette bulunulmadığını da yazdı.
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30 Mart 2022 Çarşamba
SAĞLIK BAKANI MÜSTEŞARI DR. OYGAR, TAK’A KONUŞTU...

VAKALARDAKİ ARTIŞ, OMICRON
VARYANTININ ALT TÜRÜ BA.2 KAYNAKLI

l “KOVİD-19 ÖNLEMLERİNDE
NE GEVŞETMEYE NE DE
SIKILAŞTIRMAYA GİDİLECEK”
l “EN ÖNEMLİ SİLAH; AŞI VE
KAPALI ALANLARDA MASKEDİR”
l “5-11 YAŞ İÇİN ÖZEL OLARAK
ÜRETİLEN 2 BİN DOZ, 12 YAŞ
ÜZERİ İÇİN 20 BİN DOZ
BIONTECH VE 500 ADET
MOLNUPIRAVIR BUGÜN TESLİM
ALINDI”
l “18+ NÜFUSUN YÜZDE 67’Sİ
HATIRLATMA DOZU AŞISI OLDU”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye
Deren Oygar, koronavirüste küresel vaka
artışına paralel olarak ülkede görülen vaka
artışına, “yüksek düzeyde” bulaşıcılığa sahip
Omicron varyantının alt türü olan BA.2’nin
yol açtığını söyledi.
Oygar, son zamanlarda ülkede Kovid-19
vakalarında gözlemlenen artışla ilgili Türk
Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunarak, “Dünyada, daha bulaşıcı olan Omicron
varyantının BA.2 olarak adlandırılan alt
tipine bağlı olarak vakalar arttı. Ülkemizde
de vakalardaki artış buna paralellik gösterdi”
dedi. BA.2’nin tespit edilmesi için laboratuvarda özel cihaz olmasını gerektirdiğini
belirten Dr. Oygar, BA.2’nin ülkede tespit
edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının
başlatıldığını ve önümüzdeki haftalarda bu
çalışmaların tamamlanmasıyla BA.2’nin
tespitinin yapılabileceğini bildirdi.
Oygar, şu an ülkede Omicron’un hâkim
varyant olduğunu, vakaların yüzde 96’sının
Omicron kaynaklı olduğunu da açıkladı.
Omicron’un alt tipi BA.2’nin daha bulaşıcı
olduğunu ancak ağır seyretmediğini belirten
Oygar,
Kovid-19
önlemlerinin
sıkılaştırılmasının gündemde olmadığını
söyledi. Oygar, “(Önlemlerde) Ne
gevşetmeye ne de sıkılaştırmaya gidilecek,
ancak takipte kalmaya devam edeceğiz”
dedi. Oygar, BA.2’ye karşı korunmada
aşılanma ve kapalı alanlarda maske takmanın
önemine işaret etti. Oygar, Avrupa Birliği
(AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen, 5-11 yaş grubu için özel olarak
üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı,12
yaş üzeri için 20 bin doz Pfizer- BioNTech
aşısı ile Kovid-19 tedavisinde kullanılan
500 adet Molnupiravir ilacının bugün sabah
teslim alındığını da açıkladı.
“EN ÖNEMLİ SİLAH; AŞI VE KAPALI ALANLARDA MASKEDİR”
Dr. Oygar, “Omicron’un daha hızlı bulaşan
BA.2 alt türünden dolayı dünyada birçok
ülkede, vakalarda artış gözlemlendi. Ülkemizde ve Güney’de de vakalar artış gösterdi.
Ancak bu artışa rağmen hastalık ağır
seyretmediği için şu an için hastane yükü
artırmıyor. BA.2, çok daha hızlı bulaşıyor
ancak ağır geçmiyor. Bilim insanları bu
varyantı takip etmektedir” diye konuştu.
Daha bulaşıcı olan BA.2’ye karşı özellikle
aşılanma ve kapalı alanlarda maske takma
gibi bireysel önlemlerin önemine işaret eden
Dr. Oygar, “Kişiler aşı yaptırarak ve kapalı
ortamlarda maske takarak kendilerini
korumalıdırlar. Elimizde bu iki silah var.
Hastalık daha hızlı bulaşıyor ancak daha
hafif seyrediyor. Dünya genelinde muhtemelen bu hastalığa karşı bağışıklık daha hızlı
artacak” dedi.
“NE GEVŞETMEYE NE DE
SIKILAŞTIRMAYA GİDİLEECEK”
Dr. Oyar, ülkede vaka sayılarında görülen
hızlı artış ışığında Kovid-19 tedbirleri
kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan
önlemlerin sıkılaştırılmasını söz konusu
olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtında,
“En önemli kriter hastaneye yatış olduğu

METEOROLOJİ
DAİRESİ’NDEN TOZ
BULUTU UYARISI
Meteoroloji Dairesi, 31 Mart Perşembe
gününden itibaren Kuzey Afrika’dan
taşınacak toz zerreciklerinin bölgede
hava kirliliği yaratacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye
göre, toz zerreciklerinin 31 Mart
00.00’dan 4 Nisan 12.00’ye kadar etkili
olacağı belirtilerek, toza karşı
hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli
olması istendi.

TÜKETİCİLERE BOYKOT
ÇAĞRISI

için Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesi ve
Enfeksiyon Kontrol Komitesi ülkeye
girişlerde sıkılaştırma düşünmüyor.
Gevşetmeye de gidilmeyecek sıkılaştırmaya
da gidilmeyecek. Ancak takipteyiz” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, ülkede Kovid-19 pozitif kişilerin izolasyonunun devam edeceğini de belirtti.
Oygar, “Şu an en önemli sorumluluk kişinin
kendi sorumluğu olacak. Bireyler, aşı ve
kapalı alanlarda maske ile hem kendilerini
hem de yaşlı ve bağışıklığı düşük insanları
korumalıdır” dedi.

edilecek cihazlara ilişkin konuların ele
alındığını aktardı.
Oygar, koronavirüs varyantlarının tespit
edilmesine imkân tanıyan genetik tanı ve
haritalama cihazı (Next Generation Sequencing-NGS) alımı için ihaleye çıkılması
yönünde hazırlık yaptıklarını, ancak geçen
ay içerisinde Avrupa Birliği’nin bu cihazın
hibe programı kapsamında karşılanmasına
karar verdiğini açıkladı. Oygar, bu cihazın
AB tarafından bu yıl içerisinde tedarik
edileceğine dair kendilerine teminat
verildiğini de söyledi.

“VAKA SAYILARININ DÜŞMESİNİ
BEKLİYORUZ”
Oygar, cuma günü 842’ye ulaşan Kovid19 pozitif vaka sayılarının ileriki günlerde
düşmesini beklediklerini ifade ederek,
havaların ısınmasıyla birlikte insanların
kapalı ortamlar yerine dış mekanlarda bulunacak olmasının bunda etkili olmasını
beklediklerini söyledi.

“OKULLARDA AŞILAMA
YAPILACAK”
Oygar, 5-11 yaş grubu çocukların aşılanma
oranının artması için Sağlık Bakanlığı ile
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okullarda
aşılanma kampanyasına kısa sürede
başlanacağın da duyurdu. Oygar, 5-11 yaş
aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz
Pfizer- BioNTech aşısının AB tarafından
tedarik edilmesiyle bu yaş grubunun Kovid19 aşılanma programının 24 Ocak’ta
başladığını hatırlatarak, bugüne kadar bu
yaş grubundan bin çocuğun aşılandığını
aktardı ve bu grubun aşılanma oranını
artırmak için okullarda aşı kampanyasına
başlanacağını söyledi. Oygar, okullarda bu
yaş grubunun aşılanması için ebeveynlere
onay formların dağıtılmakta olduğunu da
belirtti. “Yapılan bilimsel çalışmalarda 511 yaş grubu çocuklar arasında aşının ciddi
yan etkisi bildirilmemiştir” diyen Oygar,
“Ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarına
aşı yaptırabilirler” dedi. Oygar, aşının geçici,
ateş, kas ve kol ağrısı gibi etkileri
görülebileceğini de hatırlattı. “BA.2’nin
çocuklarda daha ağır seyredeceğine dair
çocuk enfeksiyon uzmanları tarafından bazı
bildirimler ve çalışmalar olduğuna” işaret
eden Oygar, “Çocuklar aşısız kaldığı sürece,
yetişkinlerin bağışıklık kazandığı ama
çocukların bağışıklık kazanmadığı durumlarda, çocukların bu hastalığı daha ağır
geçirme riski artıyor. Uzmanlar bunu söylüyor. O nedenle çocukların aşılanması önemli,
aşı korur” dedi.

“18+ NÜFUSUN YÜZDE 67’Sİ
HATIRLATMA DOZU AŞISI OLDU”
Oygar, ülke genelinde uygulanan aşılamaya
ilişkin güncel verileri de paylaşarak, 12 yaş
üstü nüfusun yüzde 91.18’inin en az iki
doz Kovid-19 aşı olduğunu; 18 yaş üstü
nüfusun ise yüzde 67’sinin hatırlatma dozu
olduğunu açıkladı.
“ÖLÜMLÜ VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI 77.6, YÜZDE 92’SİNİN
KRONİK HASTALIĞI BULUNUYOR
VE YÜZDE 86’SI AŞSIZ”
Dr. Deren Oygar, mart ayındaki ölümlü
vakalara ilişkin olarak, ölümlü vaka
sayılarında yaş ortalamasının 77.6 olduğunu,
bu kişilerin yüzde 92’sinin kronik hastalığı
bulunduğunu ve yüzde 86’sının ise aşsız
olduğunu açıkladı. Oygar, yoğun bakıma
yatan hastaların yüzde 76’sının aşısız
olduğunu da kaydetti.
Oygar, ülkede Kovid-19 hastalığından
dolayı hayatını kaybedenlerin sayısında gözlemlenen artışa ilişkin, “Ülkede ölümlü
vaka sayılarında artış görülüyor, ancak
küçük bir ülke olduğumuz için veriler çarpıcı
geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre
27 Mart itibarıyla, KKTC, ülkelere göre bir
milyon nüfusta toplam ölüm oranı
sıralamasında (1 milyon nüfusta toplam
564,21 ölüm ile) 33’üncü sırada; vaka
sayısında ise 1 milyon nüfusta 214 bin 167
ile 22’nci sırada yer alıyor” dedi.
Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin dün
toplanarak ülkede Kovid-19 salgını ve
salgına ilişkin konularda değerlendirmelerde
bulunduğunu belirten Oygar, Komitede daha
cost-benefit (fiyat-kazanç) testlerin
ayarlanabileceği, yoğun bakımdaki vakalar,
pozitif hasta takibi, hastane dışındaki test
takipleri ile genetik laboratuvarı için tedarik

“9 ÇOCUĞA MIS-C SENDROMU
TANISI KONDU”
Oygar, “Dünya verilerine göre, çocuklarda
hastaneye yatışlar artmıştır. Tam aşılı çocuklarda ağır vaka gözlemlenmiyor. Aşı çocuklarda ağır Kovid riskini azaltıyor ve Kovid
geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda olası
gelişebilen MIS-C (Çocuklarda Çoklu Sistem
İnflamatuarı) hastalığından da koruyor”
dedi. Dr. Oygar, şu ana kadar ülkede toplam
9 çocuğa MIS-C sendromu teşhisi konduğunu
belirterek, “Her yaştan çocukta görülebiliyor.
Bu hastalığın ülkemizdeki yaş ortalaması
10. Tanı konan çocukların en küçüğü 13
aylık, en büyüğü ise 16 yaş” diye konuştu.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı
Hasan Yılmaz Işık, sebze, et ve süt
fiyatlarının aşağıya çekilmesi için
derneğin “boykot” başlatacağını
duyurdu. Işık, derneğin bu kapsamda
öncelikle sebze ürünlerinde olmak
üzere 1 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar
başlatacağı “boykota” tüm tüketicilerin
uyması ve sebze ürünlerinin tüketimini
durdurması için çağrıda bulundu.
“Fiyat anarşisinin” tüketicileri isyan
ettirdiğini belirten Işık, Ekonomi
Bakanlığına, piyasa denetimi ve ithalat
politikalarını tereddüt etmeden
uygulaması için uyarıda bulundu. Işık,
iktidar, muhalefet tüm siyasi partileri,
bu olağanüstü durumda politika
yapmak yerine gerekli önlemlerin
acilen alınması için iş birliğine davet
etti.

“KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI” KONULU
WEBINAR 30 MART
ÇARŞAMBA
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle
“Kişisel Verilerin Korunması” konulu
gençlere yönelik webinar
düzenlenecek.
Webinar, Çarşamba günü 16.00-17.30
saatleri arasında Zoom platformu
üzerinden yapılacak.
Açılış konuşmasını Avrupa Birliği
Program Destek Ofisi Müdürü Alain
Joaris’in yapacağı webinarda Sosyal
Medya, Dijital Pazarlama ve
Markalaşma Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.
Raziye Nevzat tarafından “Sosyal
Medya Kullanımı ve Kişisel Verilerin
Korunması”, Gelişim Psikolojisi
Uzmanı Doç. Dr. Panayiotis Stavrinides
tarafından “Siber Zorbalık ve Gençler
Üzerindeki Etkileri” ve Hukukçu Yrd.
Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz
tarafından “Kitle İletişim Araçlarıyla
Kişilik Hakkı İhlalleri ve AB Genel Veri
Koruma Yönetmeliği (GDPR)”
konularında bilgi paylaşımı yapılacak.
AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye
göre, online etkinlik Türkçe ve İngilizce
dillerinde olacak ve Yunanca eş
zamanlı çeviri yapılacak.

KARUSOS,
POSTANELERDE DRONE
KULLANILMASI
KONUSUNDA İYİMSER
Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Yannis
Karusos’un, Güney Kıbrıs’taki posta
hizmetlerinde drone (insansız hava
aracı) teknolojisi kullanılması
konusunda iyimser göründüğü haber
verildi. Ulaştırma, Haberleşme ve
Bayındırlık Bakanlığının, postanelerde
verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve
modernize edilmesine ilişkin çabalar
çerçevesinde, postanelere giden koli
veya paketlerin insansız hava
araçlarıyla teslim edilmesi olasılığını
incelemekte olduğunu yazan Alithia
gazetesi, Ulaştırma Bakanı Karusos’un,
dün 6 ülkenin katılımıyla
gerçekleştirilen Avrupa programı
çerçevesinde, ilk pilot uçuşu izlediğini
kaydetti. Rum tarafındaki postanelerin,
özellikle de özelleştirilmelerine dair
kararın iptal edilmesinin ardından
gelişmekte olduğunu ifade eden
Karusos, postanelerin birkaç yıl içinde
postacılar yerine drone operatörlerine
sahip olacağını sözlerine ekledi.
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Fenerbahçe teknik adam
arayışında
Joachim Löw'le büyük oranda anlaşan sarı
lacivertliler, en önemli alternatif olarak
değerlendirilen Jorge Jesus'la bir kez daha masaya
oturacak. Sarı lacivertli yönetim Jorge Jesus'la
nisan ayının başında bir araya gelmeyi planlıyor.
Portekizli teknik adamın yaklaşık 4 milyon avro gibi
bir maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

Lefke darp edilen Başkan Karavezirler’den ve Cihangir camiasından özür diledi

“Hüseyin başkanın dudağı istem
dışı bir hareketten patlamıştır”
Lefke Kulübü yaptığı açıklamada
“Bir arkadaşımızın kendinin deyimi
ile istem dışı gelişen hareketinde
Hüseyin başkanın dudağı
patlatılmıştır. Bu olayın hem de
Cihangir gibi camiasında
kulübümüze yakın ve sevilen kişiler
olan eski Başkanlar ve sevgili
Başkan Hüseyin Karavezirler’in
takımı olan dost kulübümüzle
gerçekleşmesi bizi derinden
üzmüştür” ifadesi kullanıldı.
Lefke Türk Spor Kulübü, Pazar günü oynanan Cihangir maçında yaşanan kargaşada
Başkan Hüseyin Karavezirler’in dudağının
patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada Başkan Hüseyin Karavezirler
ve Cihangir’den özür dilendi.
Lefke Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu
imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:
“Lefke Kulübü olarak Pazar gün oynanan
Cihangir maçında çıkan karışıklıkta Başkan
Hüseyin Karavezirler’in dudağının
patlatılması ile ilgili yaşanan olaydan dolayı

başta Başkan Hüseyin Karavezirler ve Cihangir Spor Kulübünden özür dileriz. Olayın
gelişimi şöyle olmuştur; maç takımımız 10 önde devam ederken gelişen bir Cihangir
atağında spor kamuoyunun da taktir ettiği
gibi hakemin verdiği uydurma bir penaltı
kararı ile ilgili saha içinde uzunca bir süre
hakemle ve penaltı kararında kendini yere
atan futbolcu ile tartışmalar olmuş ve ortam
gerilmişti.
Devamında atılan penaltı sonrası gol
olunca bir taraftarın O…duk demesi üzerine
kısa bir süreliğine (30sn) bir karışıklık
gerçekleşti. Bu arada bir arkadaşımızın kendinin deyimi ile istem dışı gelişen hareketinde
Hüseyin başkanın dudağı patlatılmıştır.
Bu olayın hem de Cihangir gibi camiasında
kulübümüze yakın ve sevilen kişiler olan
eski Başkanlar ve sevgili Başkan Hüseyin
Karavezirler’in takımı olan dost kulübümüzle
gerçekleşmesi bizi derinden üzmüştür.Lefke
Türk Spor Kulübü olarak 7 yılından beridir
görevde olan Yönetim Kurulumuz şiddet
olaylarına hiçbir şekilde prim vermemiş ve
bundan sonrada vermeyecektir.”

Kulüpler Birliği
tribünlerden rahatsız
Futbol Kulüpler Birliği başkan ve yöneticilere karşı yapılan sözlü ve filli
saldırıları eleştiren açıklama yaptı.
Açıklama aynen şöyle:
“Son 2-3 haftadır sahalarımızda
Başkanlara yönelik yapılan seviyesiz ve
çirkin saldırıları hayretler içerisinde takip
etmekteyiz. Biz Kulüpler Birliği olarak
bu durumdan çok rahatsızız. Kulüp
Başkanlarımızın bu tür saldırıları kesinlikle
hak etmediklerine ve yıllardır farklı renklerdeki kulüpler olarak amacımız KTFF
çatısı altında ülke futbolunu, gençleri bir
arada tutarak onları kötü alışkanlıklardan
uzak tutmak olduğunu unutmadan herkesi
sağ duyulu olmaya davet ediyoruz. Sebebi
her ne isterse olsun hiçbir Başkan veya
yönetici arkadaşımız bu şekilde bir
muameleyi hak etmez. Bizler Kulüpler
Birliği olarak bu gibi durumların her zaman karşısında olacağımızı ve bu tür
olayların takipçisi olacağımızı tüm spor
kamuoyunun bilmesini isteriz. Futbol
Federasyonu, kulüpler, yöneticiler, hakemler, futbolcular, antrenörler ve spor
yazarları olarak hepimiz aynı gemideyiz.
Tüm paydaşlarımızın ortak gayesi ülke
futbolunun iyi yerlere gelmesi ve toplumumuzu sporla, futbolla buluşturmaktır. Bu
bağlamda bu tür olayların tekrardan
yaşanmamasını diler, kulüplerimizi ve
camiamızı sükunete davet ederiz”

Mesarya Yıldızları, salona kavuştu
Geçitkale bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mesarya Yıldızları
Cimnastik Kulübünün çalışmalarını daha iyi şartlarda yapabilmesi
için çalışmalar tamamlandı.
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu
başkanı Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale’de yapılan çalışmalarla ilgili
şu açıklamayı yaptı:
“Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını daha
da ileriye taşıyarak çocuklarımıza hak ettikleri ortamları yaratabilmek
adına tam bir dayanışma içerisinde yeni salonumuzu yapabilmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda ilgili yerin çocuklarımızın
kullanımına verilmesine destek verenlere, boya desteği veren Kale
Boya’ya, bakım onarım için çok büyük bir destek veren Geçitkale
Belediye Başkanı Hasan Öztaş'a ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ederiz. Bu arada Cimnastik Federasyonu olarak
kullanılmayan depolar ve ambarları elden geçirerek çocuklarımız
için en uygun sağlıklı cimnastik salonlarına dönüştürülebiliriz.
Her bölgemizde bu tip atıl vaziyette yerlerin var olduğunu
biliyoruz. İnşallah bu yerleri de sporumuza – çocuklarımıza
kazandıracağız.”

Basketbol Federasyon
Karması'ndan harika başlangıç

Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması,
Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'na harika bir başlangıç yaptı. Karmamız, Tekirdağ Türk Telekom
ile oynadığı ilk maçını 72-67'lik skorla kazandı.
Geçtiğimiz ay Niğde'de düzenlenen Bölge
Şampiyonasında başarılı olarak Anadolu Şampiyonasına
katılmaya hak kazanan karmamız rakibi karşısında
önemli bir geri dönüşe imza atarak 17 sayı geriden gelerek galip geldi. U16 Karması'nda Enes Emirali 30 sayı,
Gökhun Gazioğlu 19 sayı ve Doruk Önet 13 sayı ile en
skorer oyuncular oldular.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Darts Süper Ligi’ne
21’inci hafta maçlarıyla
devam edildi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts
Süper Ligi’ne oynanan 21’nci hafta
maçlarıyla devam edildi. On iki takımın
mücadele verdiği ligin 21 hafta maçları
sonunda lider değişti. 20’inci haftada
Minareliköy’ü yenerek zirveye yerleşen
Gönyeli Darts Birliği (GDB) 21’inci haftada LEGEND karşısında 2 puan kaybedince liderliği kaybetti. Gönyeli Spor
Kulübü’nü 13-3 mağlup eden Minareliköy
57 puanla liderliğe yükselerek ligin
bitimine 1 hafta kala şampiyonluk adına
büyük bir avantaj yakaladı.
21!inci hafta maçlarında Diamond Child,
Cihangir ve Gönyeli Avcılık Atıcılık
rakiplerini mağlup etti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 21’nci
hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan
puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-LEGEND: 8-8
Minareliköy S.K.- Gönyeli S.K.: 13-3
Diamond Child-Lefkoşa Darts Birliği: 11-5
Coşkuner K.S. ve S. Derneği- Cihangir: 5-11
Gönyeli Av.At.K- Beyarmudu Belediyesi: 9-7
Güzelyurt Darts Bi.-Vadili Darts Derneği: 8-8
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