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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 31 Mart 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 626 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
TAM DA ŞİMDİ
KONUŞMA ZAMANI
n

2. sayfada

Özelleştirmek için

Bile
Bile
Batırıyorlar
Özkıraç’tan Tatar’a:

Soytarılığı bırak!

n“Sarayda oturan zat 24 saat bu
topluma küfrediyor… Bu ülke senin
değil… Orada oturup soytarılığı bırak.
Senin hakkın yok kimsenin çoluğunu
çocuğunu karanlıkta bırakmaya”…

3. sayfada

Elcil: İşte Sorumluların
telefon numaraları

Şener Elcil de Büyükelçi Başçeri, Tatar,
Sucuoğlu, Atun ve Erhan Arıklı’nın
telefon numaralarını açıklayarak halkın
onlardan hesap sormasını istedi. 3. sayfada

nAKSA’ya her yıl 26 milyon dolar
ödendiğini de vurgulayan Özkıraç,
tüm ihaleleri iptal edip kirli yakıt
getiren Erhan Arıklı’dan hesap
sorulması gerektiğini ifade etti…
n“Borcundan dolayı elektriği
kesilen 5 devlet kurumunun 2’sine
acil ihtiyaçtan dolayı elektrik
bağladık, 3’ü de kaçak yollarla
elektrik bağlattılar”… 3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

BİR TÜRLÜ
SADEDE
GELEMEMENİN
YAZISI
Faize
Özdemirciler

Zam çadırı kuruldu
n Yarınki “Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır” miting ve
grevine hazırlanan sendikalar dün
başbakanlık önünde bir zam çadırı
kurdular ve ateş yaktılar...
n Miting saat 11:30’da Başbakanlık
önünde başlayacak...
8. Sayfada

YENİ
MESLEK...

Ali Osman

BARIŞ
ATEŞLERİNDEN
ZAM
ATEŞLERİNE

Mehmet Levent

BÜTÜN
İŞGALCİLERE
KARŞI ‘FİLİSTİN
TOPRAK GÜNÜ’

Aziz Şah

TAHRİK,
HAKARET
VE HOŞGÖRÜ

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BİR TÜRLÜ SADEDE
GELEMEMENİN YAZISI

Yanlış adreslere postalanmış, ama geri
dönmemiş, kaybolmuş birer mektup gibiyiz Lefkoşa’da…
Pullarımız zarfların üzerinde yama,
barikatlar birer dangalak cümle kasabanın
karnında…
Yanlış yerlere yöneltilmiş birer silâh,
yanlış yerlerde yaralar açmış birer kurşunuz adeta...
Aramakla değil, arar gibi
yapmakla heba edilmiş
ömürlerin yüce sahipleriyiz
bir de…
Yaşıyoruz, cellâtlarla kurbanların birbirine karıştığı
bu barbar sayfasında tarihin.
Avlayanla avlanan av ile
avcı birbirine karışmış. Yaşıyoruz, tarihin
baltalarıyla daldığı ve bugünü yarını
öldürdüğü
bu ormanda…
Çok milli, çok egmen, çok Ankara’yız,
oysa bir üfleseler darmadağın olacak
azacık Lefkoşa’yız Lefkoşa’da…
Sahte umutların gerçek diye satıldığı
meydanlardan, bütün planlarımızı suya
düşürerek ve bütün gemileri uçakları
otobüsleri trenleri kaçırarak geçtikten
sonra, şimdi bilmiyoruz ki, uğurumuz
nereye…
Hem eksiğiz bu coğrafyada, hem fazla.
Devrilmemiş varil, delinmemiş kum
torbası, yıkılmamış barikat, iki parça
memleketiz inadına…
Ne kadar açılırsa açılsın hep kapalı
kalmaya mahkûm olan Maraş’tan beter
durumdayız aslında!
Maraş Lefkoşa’yı, Lefkoşa da Maraş’ı
anlıyor, ikisini de anlamayan biziz…
Şuramız, yakılmış, yıkılmış, kasten
insansız bırakılmış köyler kasabalar
kadar kırgın Lefkoşa, buramız Ankara
korkusundan Kürt sorununa ya da Türkiye’deki faşist iktidarın senelerdir hapishanelerde tuttuğu siyasi rehinelere
kör bakan Lefkoşa…
Bir tarafımızda, kendi gemisini kurtardıkça ülkelerini batıran sahte kaptanlar,
diğer tarafımızda gerçek bir Kaptan. O
kadar gerçek ki, her muhabbetli sofrada
saatler geceyarısını gösterdi mi, hiçkimsenin yağmurun bile öyle küçük
elleri yoktu dedirtiyor, o derece yani!
Bir tarafımızda, delirmenin ortasında
doktorsuz, ilâçsız ve reçetesiz kalan
kronik hastalar, bir tarafımızda son çırpınışlar, batık bir devletin belediyeleri
bunlar, kimisi devletine benziyor batık,
kimisi değil, kurunun yanında yanacak
olan yaşlar bunlar, batan belediyeleri
kapatırlar da, batan devletleri neden kapatmazlar, her gece insanları karanlıkta
bırakırlar da, dağlardaki bayrağın ışıklarını neden söndürmezler, inadına mı?
Kimin inadına?
Kimseyi etkilemeyen bir son dakika
haberi, hayatın mecrasını değiştiremeyen
bir şok açıklama, kaybedilmiş bir dava
iki dava üç dava, bol bol havanın yanında, başlaması gerektiği yerde biten
kavga, üstüne bir de hep bir ağızdan
bitmeyen bir ezberiz meydanlarda: birlik
mücadele dayanışma:
Bir eylemden değil, haşa, bir müsamereden sonra, kalp kapakçıkları bir
daha açılmamak üzere kapanmış ölü
bir “sol” gibi kalakaldık ortada. Ekmeği
bütün köpeği tok istemenin bütün kötü
sonuçları burada, ne ararsan var, bir
yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne anayasaya
uy çağrısı yapmalar, bir yandan KKTC
Anayasasını deldirtmeyiz demeler, ama
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına uygun
mudur, mesela, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrı
devlet ilân etmek, bu soruyu hiç sormamalar, sormamak için lafı dolandırmalar, bir türlü sadede gelememeler…

TAM DA ŞİMDİ
KONUŞMA ZAMANI
Avrupa Parlamentosu’nun İrlandalı
kadın milletvekili ClareDaly müthiş
bir konuşma yaptı parlamentoda…
Avrupa’nın ırkçılığını yüzüne
çarptı…
Çok heyecanlı ve çok öfkeli bir
konuşma…
Ukrayna trajedisini Afgan trajedisiyle karşılaştırdı…
Şöyle dedi:
“Hiç şüphe yok ki masum sivillerin hayatlarının, efendilerinin savaşlarında feda edildiği felaket krizleri zamanlarında yaşıyoruz. Evet
Ukrayna’da, ama sadece Ukrayna’da
değil… Son genel kuruldan bu yana
on binlerce Afgan vatandaşı gıda
ve güvenlik arayışıyla kaçmak zorunda kaldı. Beş milyon çocuk kıtlık,
ıstıraplı ve acılı ölümle karşı karşıya… Çocuk yaştaki evliliklerde
yüzde 500 artış olduğu görüldü…
Hayatta kalsınlar diye satılan çocuklar. Ondan bahsedilmiyor. Burada
değil, hiçbir yerde bahsedilmiyor”…
Bayan Clare’ınbukonuşmasınınvideosueldeneledolaşıyorsosyalmedyada…
Dinleyenler,
-Ohbe,diyor,nihayetşuAvrupaParlamentosu’ndandoğrubirsesçıktı…
ŞimdibunlarıhiçduymakistemeyenAvrupabumilletvekilininsesinidekısarherhaldebundansonra…
Çizmeyiaşanıyaşatmazlar…
Konuşmasınındevamındaisyanediyoradeta…
Neyeisyanediyor?
Avrupa’nınçiftestandardına…
İkiyüzlülüğüne…
ABD’yiokşayıpyalnızRusya’yabarbardiyenlere…
Şöylediyor:
“Amantanrım, insankrizlerinibukadarönemsizyapanşeyne?MerakediyorlarAfganlardaherhalde…Derilerininrengi mi?Beyazolmadıklarıi-

çinmi?Avrupalıolmadıklarıiçinmi?So
runlarınınbirABDsilahındanveyaABDişgalindenkaynaklanmasımı?Ül
kelerininservetininçalınmasıkararınınRusdeğildedespotbirABDbaşkanıtarafındanalınmasımı?Çünkütanrım,bütünsavaşlarkötüdürvetümkurbanlardesteğihakederveonoktayagelenekadarhiçbirşekildegüvenilirliğimizyok”…
Afganistan’ıkıyaslamışyalnızBayanClare…
AmaSuriye’yi, Irak’ı, Yemen’iveLibya’yıdarahatlıklaekleyebilirdibuna…
AncakAfganistan’dakiABDişgaliçoknetolduğuiçinonutercihetmişsadece…Ukraynailekıyaslamayaenuygunoanlaşılan…
***
Herkessussabiledoğruyusöyleyenbirkişiolmalıherzaman…
Odoğruyusöyleyenlerbununbedelininneolduğunubilirler…
Onlarbucesaretesahipolmasalarinsanlıkhiçilerleyemezdi…
Peki Kıbrıs’ın Avrupa milletvekilleri nerde?
Şimdi tam da o kürsüde konuşma
zamanı değil mi?
Eğer Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bahsedeceksek, herşeyden
önce kendi yurdumuzun işgalinden
bahsetmemiz gerekmez mi?
48 yıl…
Dile kolay…
İşgal altındayız…
Şehirlerimiz yağmalandı, insanlarımız göç yollarına düştü…
İşgalciler geldiler…
Kan döktüler…
Aldılar…
Ve kaldılar…
Sorulacak hiçbir hesabı yok mu
bunun?
Farzedin ki 1974’te olup bitenler
şimdi oldu…

Şener Levent

Açı
Rusya Kiev’i bombalarken Türkiye de Maraş’ı bombalıyor…
Lefkoşa’yı bombalıyor…
Ukraynalılar göç yollarına düşerken, Kıbrıslılar da göç yollarına
düşüyor…
Ukrayna’da masum siviller öldürülürken Kıbrıs’ta da masum siviller
öldürülüyor…
Ukrayna’da bazı kentler Rusya’nın
eline geçerken, Kıbrıs’taki kentler
de Türkiye’nin eline geçiyor…
Farzedin diyorum…
Şimdi olduğunu farzedin…
Yine hiç kimse bize dönüp bakmaz
ve yine herkes Ukrayna’ya mı bakardı?
Ben bazı yerlerde çadırlara sığınan
Ukraynalı göçmenlere bakarken bizim çadırlarımıza sığınanları hatırlıyorum…
Siz hatırlamıyor musunuz?
Harkov’daki harabelere bakarken
Maraş’ın harabelerini hatırlıyorum…
Capcanlı duruyorlar hala…
Bir Harkov’un resmini çekin, bir
Maraş’ın…
Koyun yanyana…
***
İrlandalı milletvekili ClareDaly’nin söyledikleri bizim için de
geçerli aslında…
Kıbrıs’taki işgalden neden bahsedilmiyor?
Bu bir Rusya değil, bir NATO işgali olduğu için mi?
İşgalci asker Rus askeri değil,
NATO’nun Türk askeri olduğu için
mi?
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs milletvekillerinin en çok konuşması
gereken zaman şimdiki zamandır…
Konuşun baylar…
Konuşun…
Sizin yurdunuz da Ukrayna gibi
işgal altında değil mi?

150 milyon aradı 35 milyon TL buldu

Maliye’ye borç veren yok!

Artun ÇAĞA
KKTC Maliye Bakanlığı 150 milyon TL
iç borç sağlayabilmek amacıyla KKTC
Merkez Bankası üzerinden çıkılan bugünkü
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine
bonosu ihracı) ihalesinden sadece 35 milyon
TL sağlayabildi.
Maliye, Şubat sonu ve Mart başında iki
ayrı ihalede %22-%25 arasında değişen
faizlerle önce 70 milyon, ardından 30
milyon toplamda 100 milyon TL borçlanmıştı.
Yaklaşık bir aylık sürede üç ayrı iç borç
ihalesinde 450 milyon TL aranırken, sadece
135 milyon TL sağlanabilmesi dikkati
çekti. Bankacılık çevreleri, ülkede faaliyette
olan bankaların hazine bonosu ihracı adı
da verilen ihalelere artık pek rağbet etmediğine işaret ederken, düşük faizler bunun
en önemli nedeni olarak gösteriliyor.
KKTCMB tarafından 25 Şubat Cuma
günü sonlandırılan yılın ilk DİBS ihalesinin
nominal tutarı 200 milyon TL olmasına
rağmen, ihaleye 74 milyon TL’lik teklif
gelmiş, tekliflerin 70 milyon TL’lik kısmı
kabul edilmişti.
3 Mart Perşembe günü sonlandırılan
ikinci hazine bonosu ihalesinin nominal

borç stoku 320 milyon 800 bin TL’ye yükseldi.
Maliye Bakanlığı 2021’de toplam 670
milyon 846 bin 970 Türk Lirası tutarında
iç borçlanmaya gitmiş, söz konusu borçlar
%18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alınmıştı.
Bu arada, KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında 115 milyon, Şubat
ayında da 78 milyon TL’lik DİBS geri
ödemesi yapıldı.

tutarı ise 100 milyon TL idi. Ancak, duyurusu 28 Şubat’ta yapılan ihaleye sadece
30 milyon TL’lik teklif geldi. Gelen tekliflerin tümü kabul edilirken satılan hazine
bonosu nominal tutarı 30 milyon TL oldu.
Yedi gün içerisinde sonlandırılan söz
konusu iki ihale sonrasında Devlet İç Borçlanma Senetleriyle oluşan (ödenmeyi bekleyen) iç borç stoku ise 285 milyon 800
bin TL’ye çıkmıştı. Son ihaleyle birlikte iç

150 MİLYONA NİYET
35 MİLYONA KISMET
KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan
açıklamaya göre, 202203 numaralı (Isın
kodu: KKB080722T13) ihale 30 Mart’ta
(bugün) sonuçlandırıldı. Nominal değeri
150 milyon TL olarak açıklanan çoklu
fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine sadece
35 milyon TL’lik teklif geldi.
Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli 35 milyon TL borç
daha sağlandı. Yapılan açıklamada borcun
ortalama %24.86 oranında faizle alındığı
belirtilirken, en düşük faiz oranı %23.89,
en yüksek faiz oranı da %25.98 düzeyinde
gerçekleşti.
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EL-SEN ve KTÖS’ten orak basın açıklaması...

Özkıraç: Sarayda oturup soytarılığı bırak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (EL-SEN), yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için dün
bir basın toplantısı düzenledi.
EL-SEN’e destek veren Sendikal Platform’dan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Basın
Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs
Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES)
başkan ve üyelerinin de hazır bulunduğu
basın açıklaması Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu Merkez Binası önünde yapıldı.
Toplantıda, EL-SEN, TÜRK-SEN ve
KTÖS başkanları sırasıyla birer konuşma
yaptı.
İlk konuşmayı yapan El-Sen Başkanı
Kubilay Özkıraç, KIBTEK’i, satmak ve
özelleştirmek isteyenlerin bugünkü duruma getirdiğini belirterek, KIB-TEK
üstüne oynanan oyunlar nedeniyle ülkenin
karanlığa mahkum edilmesinin ülkede
yaşanan kaosun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.
Ülkeyi idare ettiğini sananların KIBTEK’e hala yönetim kurulu ataması yapamamasının basiretsizlik olduğunu savunan Özkıraç, “KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir. Ülkenin öz değeridir. Biz gereken mücadeleyi sonuna
kadar vermeye kararlıyız” dedi.
Hükümet edenlerin parti iç kavgalarının,
yapılmayan yatırımların, tamamlanmayan
ihalelerin ve atanmayan Yönetim Kurulunun karanlıkların nedenleri olduğunu
ifade eden Özkıraç, çözülmesi gereken
en acil sorunlarının ise yönetim kurulu
ataması ve malzeme sıkıntısı olduğunu
söyledi. Özkıraç, 5 jeneratörden 3’ünün
aylardır yedek parça beklediğini halbuki
AKSA’ya her yıl 26 milyon dolar verildiğini anımsattı.
Yatırım yapılmadığı sürece kesintilerin
devam edeceğini vurgulayan Özkıraç,
kurumu “yandaşların rant kavgasına kurban etmeyeceklerini” kaydetti.
Bakanlığı döneminde ihalelerin iptal
edilip, kirli yakıt getirildiği YDP Genel
Başkanı Erhan Arıklı’nın ödüllendirilircesine yeniden bakan yapıldığına işaret
eden Özkıraç, bu yaşananlarının toplumun
tamamı tarafından sorgulanması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini
belirtti. Özkıraç, KIB-TEK gibi öz değerlerin yok olmasının, KKTC’nin yok
olması anlamına geleceğini savundu.
Özkıraç, borcundan dolayı elektriği
kesilen 5 devlet kurumunun 2’sine “acil
ihtiyaçtan” dolayı kendilerinin elektrik
bağladığını, 3’ünün de kaçak yollarla

Elcil: Kesintilerin
sebebini arayıp
sorumlularına sorun
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bugün kurum önünde El-sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve Türk-sen Başkanı Arslan Bıçaklı
ile yaptıkları ortak basın açıklamasında
konuştu.
Elcil El-Sen’e destek vererek, “Kesintilerin sebebi El-Sen veya Kubilay Özkıraç
değildir. Elektrik kesintileri hakkında soru
sormak ve kesintilere teşekkür etmek için,
bugünlere gelmemizde önemli katkısı
olanlardır dedi ve o isimleri açıkladı.

Canan Sümer

TAHRİK, HAKARET
VE HOŞGÖRÜ

elektrik edindiklerini anlattı.
Herkesin elektrik konusunda Güney
Kıbrıs’a teşekkür borcu olduğunu dile
getiren Özkıraç, “Bizimkiler çok vatansever ya, halkı karanlığa mahkum edenlere değil de onlara sövüyor. Cumhurbaşkanı bile sürekli Güney Kıbrıs’a saldırıyor” dedi.
Özkıraç, artık sabredecek takatlerinin
kalmadığını ve her şeye zam yapılarak
ülke ekonomisinin düze çıkmayacağını
söyleyerek, Cuma günü sokağa çıkarak,
haklarını arayacakları eyleme destek istedi.
ÖZKIRAÇ’TAN TATAR’A: ÜLKE
SENİN MALIN DEĞİL
Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ı eleştiren Özkıraç, “Sarayda
oturan zat 24 saat bu topluma küfrediyor
bu ülke senin malın değil. Orada oturup
soytarılığı bırak. Senin hakkın yoktur
kimsenin çoluğunu çocuğunu karanlıkta
bırakmaya” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Özkıraç’a çağrıda bulunan Özkraç, “Böyle devam ederse
senin sarayının da elektriğini altüst edeceğiz jeneratörün dahi çalışmayacak”
diyerek hükümetin de akıllını başına
toplanması için yatırım çağrılarını yineledi.
Özkıraç, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: “Sayaçları vatandaş tüccardan
alıyor ülke bu noktadır. Elektrikleri fiyat
ayarlaması oldu tamam ama topluma da
şu yatırımları yapacağım da sadece yemeyi biliyorlar”
Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı
da, ülke yönetmenin basit bir iş olmadığını ve öyle sananların bugün ne durumda
olduğunun görüldüğünü söyleyerek,
“Meclis’te yemin edenlere soruyorum,
yeminlerini yerine getirdiklerine inanı-

yorlar mı?” diye sordu
KIB-TEK’e yatırım yapılsın diye yıllardır eylem yapan çalışanın özel uçak
talep ediyormuş gibi yansıtıldığını savunan Bıçaklı, 2019’da sorunların 45
gün içinde uygulamaya konacak taahhüdüyle protokol imzaladıklarını hatırlatarak, “Sorunları kabullenip, çözmek
için protokole bile imza atmışlar.. Daha
ne yapalım. Siz söyleyin ne yapalım”
dedi.
KIB-TEK’in hayır kurumu olmadığını,
herkesin kullandığı elektriği ödemesi
gerektiğini ifade eden Bıçaklı, 1 yıl
sonra “AKSA’yla ihtiyaç var, karanlıkta
kalırız” diyerek sözleşmeyi yenilemek
için yatırım yapılmadığını iddia etti.
Her borcu olan kurumu özelleştireceklerse, en çok borcu olan Maliye Bakanlığı’nı özelleştirmeleri gerektiğini
söyleyen Bıçaklı, “Ülkenin borçlarını
kapamak istiyorsanız, kimsenin niye ihtiyaç duyulduğunu bilmediği 27 temsilciliği kapatın, lüks makam araçlarını satın” dedi.
KTÖS Başkanı Şener Elcil ise, platform
olarak EL-SEN’in sorunları anlaşılsın,
konu yanlış yerlere gitmesin diye mücadele ettiklerini belirterek, EL-SEN’nin
“yatırım yapılmazsa ülke karanlıkta kalacak” diye yıllardır eylem yaptığını
herkesin anlaması gerektiğini söyledi.
Vatandaşların her akşam kesilen elektrikten EL-SEN’i sorumlu tuttuğunu dile
getiren Elcil, “EL-SEN yıllardır yatırım
yapılsın karanlıkta kalınmasın diye eylem
yapıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Eğer
halk elektrik kesildiğinde birilerine kızacaksa, TC Elçisine, Cumhurbaşkanına,
başbakana, maliye bakanına ve ülkeye
kirli yakıt getirerek santrallerin bozulmasına sebep olan Arıklı’yı arasın” diye
konuştu.

Elcil: Kesintilerin sebebini sorumlularına sorun
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sorumlusunun El-Sen yönetimi ve Başkanı
olmadığını söyleyerek, sorumlu olduğu
belirttiği hükümet yetkililerinin telefon
numaralarını paylaştı

Alaşya’dan notlar

Tek tek telefon numaralarını verdi
Elcil açıklamasında, kesintilerin sorumlularının elektrikte yatırıma izin vermeyen
TC Lefkoşa Elçisi Ali Murat Başçeri, “Geleceğe Yürüyoruz” diyerek toplumu karanlığa sürükleyen, AKP’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttuğu Ersin Tatar,
“İktidar Bizim İşimiz” diyen Başbakan
Faiz Sucuoğlu olduğunu söyledi. Elcil,
Maliye Bakanı Sunat Atun ve kirli yakıt
getirterek Teknecik Elektrik Santrali’ndeki
jeneratörleri çökerten dönemin Ekonomi
ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı‘nın da sorumlu olduğunu söyleyerek, halkın kesintilerle ilgili bu kişilerden hesap sormasını
istedi ve iletişim bilgilerini paylaştı;
Ali Murat Başçeri-0392 6003100
Ersin Tatar-0392 22 83 444
Faiz Sucuoğlu- 0392 6011000 (dahili
hat: 1100-1101)
Maliye Bakanı Sunat Atun-0392
2273626-22 86833
Erhan Arıklı-0392 601 1500

Siyasetçilere karşıhakarete varacak ifadeler kullanmak suç mu?
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
içtihatlarına göre suç değilmiş…
Bu konudaki görüş ne?
Siyasetçiler normal bir vatandaşa göre
daha geniş bir ifade özgürlüğüne sahip
oldukları için, kendilerini hedef alan söylemleri de daha müsamahalı karşılanmak
durumundadırlar. Sıradan bir vatandaşa
söylendiğinde hakaret sayılabilecek sözler,
bir siyasetçiye yöneltildiğinde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir…
Hükümetlerin daha geniş bir eleştiriye
muhatap olması gayet normaldir, bu nedenle yargının pozisyonunu kötüye kullanmaması gerekir…
***
Angela Merkel kendisi için “salak şırfıntı” ifadelerini kullanan gösterici için,
-Biz siyasetçiler bu tarz sözlere daha
fazla müsamaha göstermeliyiz, diyerek
herhangi bir şikayette bulunmamıştı.
Zaten Almanya’da Ceza Kanunu içinde
Başbakan’ı doğrudan koruyan bir madde
de yok.
Başbakan’a yönelik hakaret ve küfürler
Ceza Kanunu’nun, tüm vatandaşlar için
geçerli olan
maddeleri kapsamında soruşturulabiliyor…
Bunun için de hakarete uğrayan başbakanın, bizzat şikayetçi olması gerekiyor.
Merkel’in kendisine yapılan hakaretler
için şikayetçi olmaması gündem olmuştu
Almanya’da…
Bunun nedenini soran bir gazeteciye
söylediklerini okuyunca ne kadar farklı
dünyalarda yaşadığımızı bir kez daha
anlamıştım…
Merkel, karşıtlıkları kaldırabileceğini,
herkesin kendiyle aynı görüşte olmasını
beklemediğini…
Farklı düşüncelerin ve düşünce özgürlüğünün var olduğu bir ülkede yaşamaktan
mutlu olduğunu söylemişti…
Bir de Erdoğan’a ve ona özenen Ersin
Bey’e bakın…
Hangisinde var bu ciddiyet ve olgunluk…
***
Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a hakaretten
sayısız dava açıldı…
Türkiye'dekiler yetmedi, Kıbrıs'ta bize
de dava dosyalandı…
Karikatür/kolaj davası…
Gazetemizin linç saldırısına uğramasından hemen sonra açılan bu davada
mahkememiz gazetemizi suçlu bulmadı…
Yargıç Cenkay İnan çok kapsamlı bir
karar okudu bu davada…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından örnekler verdi…
Gazetemiz beraat etti…
Bu karardan memnun olmayan Erdoğan
aynı davayı bir de Ankara'da açtı...
Ersin Tatar Erdoğan'ı idolü kabul ettiği
için onun izinden gidiyor…
"Soytarı" lafına bile alınıyor…
Kaba eleştirileri hep küfür sayıyor ve
hemen polise başvuruyor...
Kendi " absürt" dilini düzeltmeye bakacağına halkın dilini düzeltmeye çalışıyor…
Toplumun en yüksek katındaki adamın
saçma laflarına kızmasın da ne yapsın
bu toplum?
Ya içini dökecek, ya da delirecek…
Her sabah kalkıp "Toroslar net görünüyor" diyen adam acaba toplumu delirtmek için mi söylüyor?
Bu tahrik nasıl küfürsüz karşılanabilir
ki?
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"Peygamberin meyvesidir" deyince Reis
Vatandaş tane ile alıyormuş hurmayı
Oysa deveye binmez miydi peygamberimiz?
Siz nerden çıkardınız uçakla uçmayı?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

YENİ MESLEK...

Uzun bir süreden beri elektrikler kesiliyor...
Elektrik Kurumu'nda görevli çalışanların
yeni bir mesleği oldu...
"Şalter kaldırma ve indirme"...
Bu işin başında olanlar utanmayı da attılar
artık...
Eskiden söylemezlerdi nereye ne kadar
saat elektrik kesileceğini..
Utanmayı sahibine bıraktıktan sonra günlük
haber olarak onları da yayınlamaya başladılar...
İnsanımız bunu da kanıksadı...
Çamaşır makinesinin, buzdolabının içindeki
yiyeceklerin bozulmasına aldırış etmiyor artık...
Zaten alıp da buzluğunu dolduracak bir
ücreti yok...
Bozulan, yanan elektronik eşyaların da
yerine konması mümkün görünmüyor...
O kadar çok pahalandı ki herşey ,insanlar
karınlarını doyuracak ekmeği bile zor buluyorlar...
Kaldı ki yanan elektronik cihazlarının
yerine yenisini nasıl alacaklar?
Yönetenler dediğimiz kesim saat geçmiyor
ki bizi aptal ahmak yerine koyacak açıklamalar
yapmasınlar...
Sinirlerimiz tambura teli gibi gerildi...
Şimdi herkes açıklanan kesinti listesine
bakıp bulundukları bölgelerde elektrikleirn
ne zaman kesileceğinin hesabını yapıyorlar...
Hala bozulmamış elektronik aletleri olanlar
saati geldiğinde yani kesinti saatine dakikalar
kala hemen koşuşturup elektronik aletlerini
kapatıyorlar ve mumlarını yakıp, battaniyelerine sarılıp elektriğin geleceği saate kadar
ana avrat küfrederek bekliyorlar...
"Game Over" denir bunun adına...
Oyun bitti...
Ve sonsuza dek yaşatacaklarını söyledikleri
korsan yapının da sonuna gelindi nihayetinde...
Dediğim gibi elektrik kurumunda çalışlanların yeni meslekleri "aç-kapa"...
"Şalteri indir, şalteri kaldır"...
Zaten batmış bitmiş bir elektrik kurmunda
çalışanların yapacakları başka işleri mi var?
Onlara da bu görevi verdiler...
Tellerde kopukluk, arıza falan yok...
Teknecikte üretim de yok...
Jeneratörler bozuk, mazot bitmiş durumda...
Boş oturmasınlar diye onlara kurum bu
görevi vermiş şimdilik...
Kesintiler sonrası verilen elektrik de büyük
oranda güneyden alınan enerjiden kaynaklanmaktadır...
Yani bu hesapta Anastasiadis bu enerjiyi
kuzeye verirken KKTC'nin sonsuza dek yaşatılması ve dağlardaki bayrağın tüm kesintilere rağmen ışıl ışıl yanması için mi vermektedir?
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz
için bize katkı amacıyla verilmektedir bu
akım...
Karanlıklar içindeki vatandaşlarımızın kesinti sonrası ağızlarından çıkanları belki
duymaz yetkililer ama mutlaka tahmin etmektedirler...
Biz battaniyelerimizi ayarladık, mumlarınızı
da... Yakası açılmadık küfürlerimiz de ağızlarımızda bekliyoruz...
Hade bakalım, "şalter insin"...

KALAY-KALAYCI

HAPSEDİLME SIRASI
HAYVANLARA GELDİ

Türkiye’de bir adamın koyunları gözaltına alındı. CHP milletvekili Mahmut Tanal,
sosyal medyada Urfa Valiliğini ve Tarım Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda
şöyle dedi: “Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü'nde hemşerimizin 17 koyunu
gözaltına alındı. Koyunları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) hapsetti.
Hemşerimiz, TİGEM'in koyunların serbest kalması karşılığında istediği parayı
ödeyemez. Yeni doğan kuzular, annelerinden ayrı düştü. Koyunların cezai mesuliyeti
yok. Hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez. Bizi dünyaya rezil ediyorsunuz.”
Şaka sanmayın, gerçek bir olay bu! İnsanları hallettiler şimdi sıra hayvanlara geldi…

Özkıraç: 21. yüzyılda tasarruf için kesinti yapılmasına ancak gülünür

İmtiyazlı kişilerin
elektriklerini kesiyoruz
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Başkanı
Kubilay Özkıraç, 21. yüzyılda tasarruf için elektrik kesilmesinin gülünç düğünü söyleyerek, acil yatırımların yapılmasını ve ihalelere
çıkılması talep etti
Özkıraç: 21. yüzyılda tasarruf
maksadıyla elektrik kesintisi
yapılmasına ancak gülünür”
Kurum önünde basın açıklaması
yapan Özkıraç, bazı elektrik kesintilerinin sorumlusunun kendisi ve
sendikası olduğunu söyleyerek, çünkü imtiyazlı kesimlerin ve devlet
kurumlarının elektriklerini kesenin
kendileri olduğunu vurguladı.
Özkıraç, “Son kez Başbakanlığa
ve Sunat Atun Bey’e önerilerimizi
buradan söylemek istiyorum; Sabrımız taşmıştır. 21. yüzyılda tasarruf
maksadıyla elektrik kesintisi yapılmasına ancak gülünür” dedi.
“Yönetim atansın, sayaç
ihalesine çıkılsın”
Birinci önerilerinin Kıb-tek Yönetim Kurulu‘na tamamen liyakat
sahibi bir yönetimin atanması, ikinci
önerilerinin de program dahilinde
üretim kapasitesini artırmak için
bir çalışma başlatılıp, İhale Komisyonu’nda bekletilen ihalelere bir
an önce çıkılması olduğunu söyleyen
Özkıraç, halka daha iyi hizmet verebilmek için gerekli araç-gereçlerin
de sağlanması ve acil olan sayaç
ihalesine bir an önce çıkılması gerektiğini vurguladı.
Özkıraç, “Meclis’te bekletilen

Kıb-tek yasası bir an önce hayata
geçirilmelidir. Kurumun ihtiyacı
olan teknik elemanlar bu sıkıntılı
süreç geçtikten sonra istihdam edilmeli ve AKSA ile yapılan sözleşme
revize edilmelidir. Bu net önerilerimizi Başbakana, Sunat Beye ve
Genel Müdürlüğe sundum” dedi.
“Toplum El-sen’e değil
sorumlulara yüklenmelidir”
Kendilerinin çok bir şey istemediğini, bu önerilerin de toplumun
çıkarına olduğunu belirten Özkıraç,
ancak toplumun da artık kedisine
gelmesi ve El-sen’e ve Başkanına
yüklenmek yerine sorumlulara yüklenmesini istedi.
Özkıraç, “Elektrik kesintisinin sebebi yatırımları yapmayan ve Kıbtek’i 15 yıl geriye götüren Maliye
ve Ekonomi Bakanlıklarıdır. Cuma
günkü eylemden sonra Sendikal
Platform Pazartesi günü yeniden
toplanacak ve gerekli kararları üretecektir” ifadelerini kullandı.

ARA BÖLGEYİ DELİP HIRSIZLIK YAPTILAR
Kıbrıs Ne Haber
22 ve 23 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş yaparak güneyde Surlariçi’ndeki bazı mağazalardan hırsızlık
yaptığı iddiasıyla polis tarafından tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros, “Türkler Lefkoşa’nın
Merkezindeki Mağazaları Soydu…
Bata Bölgesindeki Delikten Girip Çıkıyorlardı” başlığıyla aktardığı haberinde, polisin bir hafta izledikten sonra
“neredeyse suçüstü yakaladığı” kişilerin Türk vatandaşı olduğunu yazdı.

Ara bölgedeki bir noktadan Lefkoşa’nın güneyine geçerek buradaki süpermarket ve büfeleri soymakla itham
edilen iki kişinin dün Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve haklarında getirilen, güney Lefkoşa Surlariçi’ndeki çeşitli binaları açmak ve
hırsızlıkla ilgili 11 suçlamayı kabul
ettiği kaydedildi.
Haberde, isimleri saklı tutulan iki
kişinin dinlenmesi ve haklarındaki
cezanın belirlenmesi için belirlenen
duruşma gününün 15 Nisan olduğu
bilgisi verildi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

BARIŞ ATEŞLERİNDEN
ZAM ATEŞLERİNE

KTAMS geçtiğimiz günlerde sendika
binası önünde "zam ateşi" yakmış, halkın
zam yangınlarıyla cayır cayır yakılmasını
protesto etmişti.
Bugün de, saat 18.00'de Başbakanlık
önünde "Zam çadırı" kurulacak.
1 Nisan Cuma günü ise, çok sayıda sendikanın öncülüğünde, sivil toplum örgütleri
ve halkın katılımıyla, "ülke" çapında bir
genel grev ve miting düzenlenecek.
***
Elye'de tutuşturulan barış ateşleri ve
barış çadırlarından...
Zam ateşleri ve zam çadırlarına...
Geriye dönüp bir bakın bakalım...
Nereden nereye geldik?
O barış ateşleri ve çadırlarından elimizde
kalan ne?
Zam ateşleri...
Zam çadırları...
Bizim olduğuna artık bin şahit isteyen
bir memleklet!
Ve bütün bunlardan daha elim ve daha
vahim olarak, siyasi irademizin üstüne bir
yeşil yılan gibi çöreklenen İslamofaşist işgalci!..
Ve barış ve çözümün önünde kocaman
bir engel...
İşgal!
***
Ne işgale işgal diyebildik...
Ne işgalciye işgalci!
Diyebilmek onur ve yürekliliğini gösterenleri de "Vatan haini, Rumcu, Türkiye
düşmanı" ilân ettik!
İslamofaşist barbarlar tarafından Tayyıp
Erdoğan'ın emriyle polisin gözü önünde
linç edilmelerine ve meclisi dahi işgal etmelerine göz yumduk!
Ve geldik bu güne...
Barış ateşleri zam ateşleri, barış çadırları
zam çadırları oldu!
***
Ne barış geldi...
Ne çözüm...
Olsaydı güzel günler göreceğimize dair
umutlarımız bu kadar yerlerde sürünmez,
bu kadar ölmezdi!
Türkiye'nin kalın barsağı olan KKTC'de
yaşamı cehenneme çeviren her şeyin ve
bütün olumsuzlukların kaynağı ve mimarı,
Türkiye'deki iktidarlardır!
Onlara söyleyecek hiçbir sözünüz yoksa...
İstediğiniz kadar zam ateşi yakın, zam
çadırı kurun!
İsediğiniz kadar grev ve miting yapın!
Bütün kurşunlarınızı buradaki, işbirlikçi
kuklalara atın istediğiniz kadar!
Sizin kurşunlarınız onlara işlemez!
İpleri Ankara'daki kuklacının elinde!
Kuklacı ipi nereye çekerse oraya giderler!
Kuklacı kime otur derse oturur, kime
sen kalk derse kalkar!
***
Şimdi zam ateşleri, zam çadırları, genel
grev ve mitinge giderken, canım yana yana
bunlar geçti aklımdan...
48 yılda eksik bıraktıklarımız!
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Onuncu köy
SAVAŞ TEHDİDİ VE
SAVAŞA GİRMEK!

KKTC ANAYASASINA UMUT
BAĞLAMAK!

Gürkan Haydar Kılıçarslan
1. dünya savaşına Osmanlı'yı bulaştırmak
için Odessa ve Sivastopol'a Alman gemileri
Osmanlı kılığında gitmişlerdi ve savaşa
sokmuşlardı. Şimdi Türkiye'ye Odessa ve
Sivastopol'dan deniz mayını gönderiyorlar.
İstanbul Boğazına giriş yaptı faşist Ukrayna'nın deniz mayınları...
Doğruysa eğer faşist Ukrayna'nın yaptığı
uluslararası savaş hukukuna göre büyük
suçtur. Ticari sivil gemileri tehlikeye atmanın ötesinde başka bir ülkenin şehrini
tehlikeye atmıştır. Bu işte bizzat Türkiye'nin
de üyesi olduğu terör örgütü NATO'nun
parmağı olduğunu düşünüyorum. İşin ilginç
yanı bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye gerekli istihbaratı işgalci ve oligark Rusya
sağlıyor. Umarım olayın yıkılan Ukrayna
ve ekonomisi çöken Rusya'da beşli çete
ile yeni soygunlar fırsatı olmadığını birileri
anlatmaya başlamıştır Teyyo'ya...

Mertkan Hamit
1980 TC darbe anayasasından devşirme, gayri
demokratik anayasanın savunarak hangi sorun
çözüldü? Yürürlüğe girdiği 1985 senesinden
sonra anayasa neyi korumuş? Hangi ekonomik
krizi, hangi sosyal krizi göğüslemeye yardımcı
oldu? Asimilasyon politikalarından yoksulluğa
giden süreçte kimi korumuş? Ada tarihinin en
acı eseri olan Kıbrıs Sorununun çözülmesine
hangi aşamada yardımcı oldu?
Muhalif Seçkinlerimiz nerelere umut bağlamış,
neleri kendilerine hedef belirlemiş...
Gerçekten pes...
***
TC alım gücünde yaşanılan sorunu kabul
edip, %18 olan bazı ürünlerdeki KDV oranlarını
%8'e çekti. Mali sıkışıklık yaşandığında, alım
gücünü arttırmak ve hayatı ucuzlatmak için
önemli olan bu yöntemin tam zıddı ise belli
mal ve hizmetlere fon ekleyip alım gücünü
azaltmaktır. Maalesef, alım gücüne yönelik bu
hatalı uygulama alkol konusunda gündeme
gelmişse de aslında ticareti zorlaştıran ve maliyetleri arttıran onlarca ürün hala fon ile pahalı hale
getirilmektedir. Hükümet edenler alım gücünü
arttırmak, yoksulluk sarmalından ücretliler ve
yoksulları korumak istiyorsa, hemen tüm fonlar
kaldırılmalıdır. KDV oranları gözden geçirilmelidir.

SİREN!

Ümit İnatçı
Elektrikler kesilmeden 15 dakika önce
siren sesi çalınsın; biz de savaşa hazırlanır
gibi tedbirlerimizi alalım.
*
ANAYASA bu sinemalarda!
(Filmden bir pasaj)
KKTC: -"Beni böyle sev seveceksen".
CTP: -"Ben senden ayrılamam hayatımsın canımsın".
KKTC: -"Sana can feda seven ne yapmaz".
CTP: -Yaslı gittim şen geldim aç kollarını
ben geldim".
KKTC: -"Lambaya püf de!"
UBP: -"Kıskanırım seni ben kıskanırım
kendimden".
CTP: -"Aramıza kimse gelip girmesin".
UBP: -"Ya benim ol ya kara toprağın".
KKTC: -"Kavga etmeyin bebeklerim,
ikinize de yeterim. Biri deler biri diker
beni, biri eker biri biçer beni... Zaten gelen
giden öper beni...

GARANTÖRLÜK
EMPERYALİST
TETİKÇİLİKTİR

Hüseyin Yalyalı
TATAR: ‘‘Garantilere gerek yok diyenler
bile Ukrayna’daki savaştan sonra farklı
düşünmeye başladı’’…
Yok, garantilere gerek hala YOK.
Ukrayna’daki savaşın temel nedeninin
emperyalist yayılma olduğunu görecek
kadar gözlerim görüyor, beynim çalışıyor.

MAHİR ÇAYAN’IN
MEZARI

Doğan Çetinkaya
Bir mezarı olabileceği hiç aklıma gelmemişti, oysa çokça 30 MART anması
yapmıştık, tarih ile profesyonel olarak ilgilenince aklıma gelmiş, daha önce hiç
düşünmemiş olmama şaşırmıştım, birden
tuhaf gelmişti, google’a sorduğumu hatırlıyorum… ama aslında hiç düşünmemiş
olmamın nedeni ve anlamını da hızlı idrak
etmiştim, daha sonra mezarlıklardan çıkmayan “gençlerle” çok sık karşılaşmaya
başlayınca şaşkınlığım daha değişik duygulara doğru yol aldı… Tuhaf… 30 Mart’ın
yeniden sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde anılmasını görebilmek dileğiyle…

ANKARA DAHA KOLAY YÖNETEBİLSİN DİYE BİRLEŞİYOR BELEDİYELER
Harper Orhon
Bu belediyeler neden birleştirilecek anlamakta güçlük çekiyorum.
Bir tek şu açıklama olabilir: Batmış belediyeleri bu batmamış belediyeler ile birleştirip batanları devletin kesesinden bir
şey çıkmadan mı kurtarmayı düşünüyorlar.
Bir belediye neden batar mesela. Belediye
bu, kumarı yok hovardalık alışkanlığı yok.
Uyuşturucu ile işi hiç yok.
Siz hiç gannavuri çeken bir belediye gördünüz mü ya da bogerize oynayan?
Gece kulüplerine giden bir belediye gördünüz mü?
Ama batıyorlar.
Mesela Mağusa belediyesi neden batıyor…

Sn Kayalp’ın döneminde batmayan belediye neden başkanı değişince battı.
Lefkoşa Belediyesi neden batmıştı!
Sonra nasıl toparlandı?
Hepsinin cevabı aslında gün gibi ortada
duruyor.
Yanlış yönetim…
Yanlış yatırım…
Siyasi istihdamlar…
Mesele batan belediyeleri kurtarmak olunca da tabii ki hedef te şaşma olmaktadır.
Amaç hizmet değil günü kurtaracak kısa
çözümler peşinde koşmaktadır.
Bugünü kurtardık diyelim ya yarını kurtarabilecek miyiz?
Hayır!
Aynı düşünce şekli ile aynı insanların

seçilmesi sadece batmayı engelleyecek çözüm değil batmayı geciktirecek bir çözümdür.
Belediyelerin gelirleri giderlerinden fazla
ise ve bunun da nedeni oturan istihdamlar
ise o belediye batar.
Mesele belediyelerin kendi ayakları üzerinde duracak değişim ise reform şarttır.
Mesela seyrüsefer vergilerini belediyelere
verin. Karayollarını ortadan kaldırın belediyelere verin. Güzel örnekleri duruyor işte
mesela Ercan yolu gerçekten güzel oldu.
Yapılacak istihdamları denetleyecek bir
mekanizma kurun mesela belediye başkanları
partileri istedi diye işe yaramayan insanları
işine ihtiyacı olmayan istihdamları yapamasın mesela.

ÖNEMLİ FİLMLER DÖNER
Serdinç Maypa
Türkiye’nin atadığı adam Tahsin efendi
apar topar Türkiye’ye gitti...
Önemli filmler var belli ki…
Çünkü Tayyip Erdoğan ile de görüşecek… E, Faiz Sucuoğlu?
İki ayrı eşit-egemen devletin halkı?
*
Rezalet!
Bakan görsün gözünüz!
Hacı Sunat Atun efendi Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı daha önce şaibeli
kararlara imza atmış veya yandaşlarının
içinde olduğu olayları Denetleme kurulunda
örtbas etmiş olan Meftun Orkun’u yanında
Türkiye’ye götürüp resmi toplantılara sok-

tu!
Bu şahısın bir müddet önce elde ettiğim
resmi belgede Elektrik Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanlığına Başkan yapılmasının
düşünüldüğünü yazmıştım ama bugüne
kadar Başbakan bu onayı imzalamamış,
yani Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu
Başkanlığına atamamıştı…
Ve İşte o atanmayan adam Kıbrıs’ın Hacı
Bakanı Sunat efendi tarafından Başbakanın
hala daha imzalamadığı bu atamayı sanki
onaylamış imzalanmış gibi ismi geçen Meftun Orkun’u Türkiye’ye götürüp toplantılara
soktu.
Faiz Sucuoğlu’na “Hade şimdi da imzalama benim adamın kararını da görelim

der gibi”!
Yetmedi...
Ağır Ceza’da 14 davası olan Elektrik
Kurumunu dolandırmaktan yargılanan Gürcan Erdoğan’ı da mahkemeden yurtdışı
çıkış izni alıp onunla beraber görüşmelere
katılmasına müsaade etti!
Bu ülke ve halkı hiçbir dönem bu kadar
yerin dibine sokulmamıştı!
Bu ülkede artık tuz bile kokmuştur!
Ve bu adam, Sunat Atun...
Ülkenin kurtarıcısı olarak Maliye bakanı
yapılmıştır!
Sizler gerçekten utanmıyor, bu ülkenin
zerre iyiliğini istemiyorsunuz.
Sizden gelecek hayır Allah’tan gelsin!

700 TL’YE DELİGÖMLEĞİ OLUR
Ulaş Barış
Son durum: Siyah gömlek almak için
her yeri gezdim, her yeri pahalı buldum.
700 TL’ye marka megapse gömlek mi
olur? Nihayetinde en pahalı marka diye
bildiğim yere gidip meraktan da olsa sorayım dedim, en ucuz ve hesaplı o çıktı.
Hayat sürprizlerle dolu…
*
Son durum: Kktc forever diyenler Anayasasını delik deşik ederken, bunların

‘hain, Rumcu’ dediği muhalefet CTP,
Anayasaya sahip çıkmaya çalışıyor. İşler
bu noktada karışıp, enteresan bir hal alıyor
ama bence komple #fail
*
Son durum: Maliye-Sen diye bir sendika
olduğunu bilmiyordum. Aralık 2021’de
isim değiştirmişler, belki ondan. Sloganı
da ‘siyasal sendikacılığa son.’ Memur
maaşlarını ödememek için nasıl grev yapıyorlar, yetkileri var mı hiç bilmiyorum.

Belki sendikacılarımız bilir… Dur bakayım
doğru mu anladım? Kktc’de bir kamu
sendikası memur maaşları ödenmesin
diye greve gidiyor?
Bu mu? Buysa vay canına adamım diyorum. Bugün ve yarın grev yaparak
maaş ödemeleri dahil tüm ödemeleri durduracağını açıklayan Maliye-Sen eylemi
kaldırdı.
Neden koydu, neden kaldırdı, yetkili
mi, yetkisiz mi bilemiyoruz
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Tel: Fakirleşmeye gözyummayacağız
Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) Başkanı
Emel Tel, KTÖS olarak 1
Nisan Cuma günü Sendikal
Platform’a bağlı örgütlerle
“Yoksulluk ve yok oluşa
hayır” demek için grevde
ve eylemde olacaklarını
açıkladı
“Yoksulluk ve yok oluşa
hayır”
Tel açıklamasında bu kaosa dur demek için , saat
11:00’de Başbakanlık önünde sendikalar, örgütler, siyasi partiler ve tüm halkımızla birlikte “Yoksulluk
ve yok oluşa hayır” demek
için bir araya geleceklerini
belirtti.
Greve gitme sebeplerini de açıklayan Emel Tel, hükümetin vergileri
artırıp hayat pahalılığını kaldırarak
vatandaşı fakirleştirmesine göz
yummayacaklarını belirtti
Elektriğe, akaryakıta, tüp gaza,
süte, ekmeğe, ete ve aldığımız tüm
hizmet ve ürünlere yapılan zamlara
karşı seslerini yükselteceklerini belirten KTÖS Başkanı Emel Tel,
Türk Lirası’nın yarattığı enflasyona
karşı alım gücünün korunması için

sokakta olacaklarını, esnafa, işçiye,
öğretmene, memura, çiftçiye, hayvancıya, tarımcıya, emekliye, öğrenciye ve vatandaşa reva görülen
bu çarpık düzene karşı birlikte mücadele etme ve sessiz çoğunluğun
sesi olma zamanıdır ifadelerini kullandı
Tel: Hükümetten taleplerimiz
çok nettir
Hükümetten taleplerini de sıra-

layan Tel şöyle devam etti:
Ocak ayıda asgari ücrete
yüzde 40’lık artış yapılmasına, kamu maaşlarına ise
yüzde 37.26’lık hayat pahalılığı yansıtılmasına karşın alım gücü tepetaklak
olduğunu açıklayan Tel,
“Alınan artış, cüzdanlarda
yerini almadan, zamlar karşısında eridi. Ürün fiyatları
gün aşırı güncelleniyor.
Elektrik, akaryakıt ve birçok
ürün dövize endekslendi.
Bu değişim karşısında asgari ücret, maaş ve ücretler
yerinde sayıyor. Maaş ve
ücretlerin artırılması, toplumun bu kara delikten
uzaklaştırılması gerekirken,
Hükümet edenler hayat pahalılığı ödeneğini kaldırma, vergi
yükümlülüğünü artırma peşindedir”
dedi Hükümetten taleplerinin çok
net olduğunu ifade eden Tel, “Hükümetten İki ayda bir asgari ücrete
de dahil olacak şekilde, maaş/ücretlere hayat pahalılığının yansıtmasını, Türk Lirası yerine stabil
bir para birimi kullanılmasını, zamların geri alınmasını ve dar gelirlinin, üreticinin, esnafın desteklenmesini istiyoruz” dedi.

Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi
Çatalköy'de meydana gelen
"Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı
Madde, kullanma, taşıma suçları
ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil
Işık dün Girne Ağır Ceza
Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.
Başkan Melek Esendağlı,
Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve
Yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarılan sanıklar itham
edilmek üzere davaları 19
Nisan’da ertelendi.
Davada sanıklar adına avukat
Seren Palabıyık hazır bulundu.
Halil Falyalı’ya 8 Şubat 2022
tarihinde düzenlenen saldırı
esnasında hava ateş açtıkları
gerekçesiyle tutuklandıktan sonra
17 Şubat 2022 tarihinde “Kanunsuz ateşli silah”, “Patlayıcı
madde taşıma, tasarruf” ve
“Meskûn mahalde ateş açma”
suçlarından yargılanmak üzere
cezaevine gönderilen iki sanığın
başka meselelerden askıda olan
davaları da söz konusu dava
altında birleştirilecek.

Kuzeyde 776 yeni vaka, Güneyde 4774 vaka 1 ölüm
Son 24 saatte yapılan test sayısı
14.124 olup, 776 pozitif vakaya
rastlanmış, 522 kişi taburcu edilmiştir.
402 kişi Lefkoşa, 115 kişi Girne,
138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişi Lefke
Bölgesi’ndendir.
30 Mart 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı:
14.124
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı
:
Yerel Vaka Sayısı: 776
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 522
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:

6.369.250
Toplam Vaka Sayısı: 84.540
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 77.254
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 732
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 0
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik
Sayısı: 837
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139327
Güney
Güney Kıbrıs’ta vakalar yüksek
seyrediyor! Güney Kıbrıs’ta günlük
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tablosu açıklandı. Güney Kıbrıs’ta
son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 83 bin 389 test sonucunda 4
bin 774 yeni Covid-19 vakası tespit
edilirken, bugün 1 can kaybı yaşandı. Toplam vaka sayısının 426
bin 377’ye ulaştığı Güney Kıbrıs’ta,
hayatını kaybedenlerin sayısı ise
933’e yükselirken, tedavisi süren
182 hastanın 25’inin durumunun
ciddi olduğu kaydedildi.

GÜNLÜK
TAŞIMA NÜFUS POLİTİKASI
İLHAK İÇİNDİR!

Türkiye’de CHP-İYİ partinin bütün derdi Hatay’ın demografik
yapısı… Türkiye’nin kışkırttığı Suriye savaşından kaçan mültecilerle
Hatay’ın demografik yapısının bozulmasının sonucunda Hatay’ın
Suriye’ye ilhak edilmesinden korkuyorlar… İyi Parti’nin faşist şefi
Meral Akşener 23 Mart’ta mecliste, "Kırım sürgünü olmasaydı ve
Kırım’ın demografisi değiştirilmeseydi, Rusya bu bölgeyi ilhak
edebilir miydi?" dedi… Yani Kıbrıs’ın demografik yapısını ilhak
etmek için bozduklarını itiraf ediyor… Taşıma nüfus politikası
ilhak politikasıdır… Cihatçılara sınırlarını açarak Suriye’yi ateşe
atan, Suriyelileri mültecileştiren Türkiye ise Hatay’daki sorunu
kendisi yarattı. Akşener şöyle dedi: ‘‘Bugün kontrolsüz göç, artık
insani ve siyasi bir mesele olmaktan çıkıp, bazı illerimizde, demografinin değişmesine, neden olmuş durumda. Hata, kusur, yanlış
yapıldı denmesin, bilinçli şuurlu şekilde ortaya koyulan bir politikadır!
Etrafımızdaki siyasi gelişmelere baktığımızda, demografinin, nasıl
bir siyasi enstrüman olarak kullanıldığını çok net görebiliriz…
Mesela, Kırım sürgünü olmasaydı ve Kırım’ın demografisi değiştirilmeseydi, Rusya bu bölgeyi ilhak edebilir miydi? Edemezdi…
Ancak Ak Parti iktidarı, her konuda yaptığı gibi, bu konuyu da, asıl
bağlamından çıkartıp; milli menfaatlerimiz gibi, rasyonel bir eksen
yerine, sığınmacı nefreti ve sığınmacı sevgisi gibi, duygusal bir eksenden konuşturmak istiyor…’’… ‘‘12 yıl sonra Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Suriyeli olacak’’ diyen Belediye Başkanı Lütfü
Savaş’ın da ‘‘son derece haklı bir soruna, ve Hatay’ın geleceğine
dair, önemli bir tehdide işaret ettiği’’ni söyledi Akşener… Kıbrıs’a
taşıdıkları nüfusun da amacının itirafıdır bu sözler…
KUDRETLİ TESELLİ
Kudret Özersay “Zaten bir
şey değişmez der ve
sandığa gitmezseniz bu
sonucu doğurur” dedi. Bu
da çok kudretli bir teselli.
Eyyy Kıbrıs Türkü, HP’yi
seçseydin bugün refah
içinde yaşayacaktın, ne
zam olacaktı ne de elektrik
kesintisi, bunu kafana sok
artık!
*
ÇÖPÜMÜZDE
BOĞULACAĞIZ
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Belediyeleri
çöp dahi toplayamayacak
bir kaos ortamına
sürüklüyorlar” dedi. Hem
bokumuzda hem
çöpümüzde boğulacağız
böyle giderse…
*
KİMLER MANİ OLUYOR?
Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç ve
Yönetim Kurulu’nu kabul
eden Başbakan Faiz
Sucuoğlu, tek hayalinin
Fenerbahçe futbol
takımıyla Kıbrıs'ta bir
dostluk maçı yapmak
olduğunu söyledi. Kimler
mani oluyor Faiz Bey
buna?
*
BU EYLEM ŞEYTANLARA
KARŞI MI?
Sendikaların cuma günü
“Toplumsal yok oluş ve
yoksullaşmaya hayır”
mitingi düzenleyecek. Kim
yok ediyor Kıbrıslıtürkleri,
kim yoksullaştırıyor?
Şeytanlar mı?

“Tırnak”...
"Bu bir demokrasi formu mu?
Değil!.. Bu, KKTC'yi bir fırsat
alanı olarak kullanmak isteyen,
parti içi imtiyazlı kişilerin
arzularına yanıt veren bir sistem!
Bu anlayış ile hayatın bütününü
kavramak,
barış kültürünü ilerletmek ve
kurgulamak, ne ölçüde
mümkündür?
Hiç değildir. Bu gericiliğe karşı
başta moral ilerleme olmak
üzere, ekonomik, kültürel,
demokratik, sosyal ve toplumsal
ilerlemenin başlıca yolu,
Çözümdür, barıştır…"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"Mozart’ın piyano konçertolarının
çoğu, klasik müziğin en
muhteşem yapıtları arasındadır.
Onları gökten yere indirip onun
parmaklarından dinlemek ne
harika olurdu diye
düşünmüştüm. O nasıl
yorumlardı kendi bestelerini?
Kulağıma nasıl gelirdi, ondan
sonra gelen piyanistlerin
yorumu ile karşılaştırdığımda?
Bu konçertolarının bazı
bölümleri bitirilmiş olmayıp
Mozart’ın kendine yazdığı
notlar hâlindedir. Ölümünden
sonra, “herhalde
tamamlasaydı böyle olurdu”
varsayımı ile çalınıyorlar. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Ersin Tatar

Bursa’ya gidiyor, İskender
yemeye… Tatar’dan bir
Mona Sahlin olmasını
beklemiyoruz! Devlet
kasasından çikolata
almak için 60 lira
kullandığı için istifa
etmişti İsveç Maliye
Bakanı Mona Sahlin…
Ancak Tatar 2019 Aralık’ında
“Örtülü ödenek olmalı ama Sayıştay
denetimi olmalı… Cumhurbaşkanı olursam örtülü
ödeneği Sayıştay denetimine açarım” demişti… Aç Tatar,
aç… Aç bakalım, İskender kebabı Bursa’da örtülü
ödenekten mi yedin, yoksa kendi cebinden mi ödedin?
Cilve yapmaz Tatar, sözünün eridir, örtülüyü açar…
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31 Mart 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
BÜTÜN İŞGALCİLERE KARŞI
‘FİLİSTİN
TOPRAK GÜNÜ’

30 Mart Filistin Toprak Günü’dür.
30 Mart yerleşimci sömürgeciliğini lanetleme günüdür.
Başka bir halka ait bir toprağı kolonileştirmek İngilizcede Settler Colonialism, Türkçede Yerleşimci Sömürgeciliği olarak adlandırılır.
Kıbrıs’ta 1974’ten, Filistin’de
1948’den beridir süren durumun adıdır
Yerleşimci Sömürgeciliği. Fransa’nın
Cezayir, İngiltere’nin (Arjantin toprağı)
Malvinalar politikası başta olmak üzere
çeşitli örnekleri vardır.
Yerleşimci sömürgeciliği nüfus taşımakla kalmaz; önce ülke gerçeğini
ortadan kaldırır, sonra ülkenin adını
değiştirir.
Cezayir’e Yeni Fransa, Malvinalar’a Falkland denmesi, Filistin’in haritadan tamamen silinip İsrail olması,
Kıbrıs’ın kuzeyinin de ‘Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ olarak adlandırılması bu politikanın sonucudur.
30 Mart Filistin halkının insanlığa armağan ettiği
nice mücadele gününden sadece biridir.
En az 1 Mayıs ve 8 Mart kadar önemlidir 30 Mart
mücadele eden sömürge halkları için…
30 Mart başka bir halka ait bir toprağın işgalciler
tarafından nasıl kolonileştirildiğini anlama ve onunla
mücadele etme günüdür.
30 Mart yerleşimci sömürgeciliğinin lanetlenme
günüdür.
Daha net söyleyeyim:
‘30 Mart Filistin Toprak Günü’ bütün dünyada başkasının toprağına çökmenin, evini ganimetlemenin,
üzerine Kıbrıs’taki gibi ‘‘TUTULMUŞTUR’’, Afrin’deki
gibi ‘‘EL KONULMUŞTUR’’ yazmanın lanetlendiği
gündür…
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi “Zeytindalı Harekâtı”ndan üç ay sonra şöyle bir açıklama yapmıştı:
“Afrin’de bir askeri grubun bir binayı, bir çiftliği,
hatta tüm bir köyü özel mülkiyetine geçirmesi için bir
kutu sprey boya yeterli”…
Bize hiç de yabancı değil, değil mi bu?
Bir kutu sprey boya!
-Tutulmuştur!
Fehim Taştekin Kıbrıs’ta evlere “TUTULMUŞTUR”
yazıldığını bilmez ama Afrin’de “EL KONULDU”
yazıldığını aktarmıştı:
“Fotoğraflarda, ‘El konuldu’ ibaresiyle iki örgütün
ismi gasp edilen mülklere sprey boya ile yazılıydı.
Bilal adlı gazeteci ise Alam Dar köyündeki evinin bir
milisin ailesine verildiğini aktarıyordu. Afrin merkezden
Cesim de evinin Türkiye’nin kurduğu polis gücünde
çalışan biri tarafından işgal edildiğini belirtiyordu.
Afrin’den kaçarak beş çocuğu ve eşiyle Halep’te
bir kampa sığınan Muhammed Haydar, baba yadigârı
evine, topraklarına ve zeytinliklerine Duma’dan gelen
İslamcı komutanın el koyduğunu söylüyordu.
Afrinli pek çok Kürt yağma olaylarını teyit ederken
işyerlerinde tabelaların değiştiğini, içkili lokantaların
kapatıldığını, kadınların örtünmeye zorlandığını ve
Kürt kültürüne dair izlerinin silindiğini anlatıyordu”…
Dönelim biz Filistin’e… 1948’de İsrail devletini
kurmak için Siyonist çetelerin başlattığı işgalden sonra
750.000 Filistinli evlerinden zorla atıldı. 1967’deki
Altı Gün Savaşı’ndan sonra 500.000 kişi daha mültecileştirildi.
1967 savaşından sonra ‘İsrail’ olarak adlandırılan
işgal edilmiş Filistin toprakları içerisinde, henüz işgal
edilememiş ve etnik temizlikle arındırılamamış bölgeler
vardı.
Haziran 1967 Savaşı’ndan sonra Celile’nin Yahudileştirilmesi (Yehud ha-Galil) yürürlüğe kondu.
1976’da işgalcinin Eğitim Bakanı Zevulun Hammer
–işgal edemedikleri köylerde yaşayan Filistinlileri‘‘Ulusun kalbinde bir kanser’’ olarak tanımlar.
1976 Mart’ında işgalci rejim Filistinlilere ait geniş
arazilere el koyma (ilhak) kararı aldı. ‘‘Celile’nin Kalkınması’’ adı altında 75.000 dönüm toprağa el koydukları
bölgede 20.000 dönüm toprağa daha el koyacaklarını
açıkladılar.
30 Mart’ta yalnızca toprakları için değil bütün
hakları için genel greve çıkar Filistinliler. Tabii ki
işgalci de saldırıp 6 Filistinliyi katleder, 50 kişiyi
yaralar ve 300 kadarını da tutuklar.
Mahmud Derviş ölenler anısına yazdığı ‘Toprağın
Şiiri’nde der ki: Göğsünde sadece kalbi
Kalbinde sadece halkı
Sesinde sadece keder.

BİR GREV DE TEL-SEN’DEN!
(Kıbrıs ne Haber)
Tel-Sen, Cuma günü greve gideceğini açıkladı.
Hükümetin zam politikalarını reddetmek amacıyla yapılacak olan grev
süresince “Telekomünikasyon Daireleri
kapalı olacak dairelerde hiçbir iş ve
işlem yapılmayacaktır” denildi.
Tel-Sen tarafından yapılan açıklama
şu şekilde:
Hükümetin göreve geldiği günden
bu yana ülkeyi yönetememesini ve
yıkıma sürükleyen zam politikalarını
reddetmek amacıyla sendikaların 1
Nisan Cuma günü geniş katılımlı grev
ve eylemlerinde bizde yerimizi alacak
Başbakanlık önünde gerçekleşecek
mitinge Telekomünikasyon çalışanları
olarak katılacağız.
Sendikamız 1 Nisan Cuma günü
Tüm Telekomünikasyon Dairelerinde
tam gün grev kararı almıştır. Grev
süresince Telekomünikasyon Daireleri
kapalı olacak dairelerde hiçbir iş ve

işlem yapılmayacaktır.
Hükümetin iş bilmez politikaları
geçim derdini hat safhaya ulaştırmış
halkımızı isyan noktasına getirmiştir.
Her geçen gün yoksullaşan halkı,
emekli ve çalışanı, dar ve sabit gelirliyi
korumayı düşünmeyen bir hükümetle
karşı karşıyayız. Hükümete haddini
bildirmek için bu mücadelede yer alacağız.
Ülkeyi yönetemeyen belirli çevrelerin kuklası haline gelmiş hükümetle vermekte olduğumuz özelleştirmeye karşı mücadelemizin yanında
yoksullaştırılmaya karşı da dimdik
duracağımızı buradan duyururuz.
Bu mücadele yaşam mücadelesidir,
gelecek mücadelesidir, hepimizin mücadelesidir. Tüm emekçileri ve halkımızı 1 Nisan da Başbakanlık önünde
yapılacak miting de yanımızda yer
almaya bu mücadeleye destek vermeye
davet ediyoruz.ye destek vermeye davet ediyoruz.

ABD CESUR KADINLAR ÖDÜLÜ’NE BU YIL
KIBRIS’TAN FEZİLE OSUM ADAY GÖSTERİLDİ
Amerika Bileşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen
Cesur Kadınlar Ödülü’ne bu yıl ada
genelinden aday olarak, “insan hakları
alanındaki faaliyetleri ve cesaretinden
dolayı” Mülteci Hakları Derneğinden
ve İnsan Hakları Platformu üyesi Fezile
Osum gösterildi.
ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith
G. Garber, bugün Lefkoşa Surları
içinde bulunan İnsan Hakları Platformu
binasında basın toplantısı düzenleyerek,
ada genelinden ödül için Osum’un
aday gösterildiğini açıkladı ve adaylık
sertifikasını takdim etti.
Garber konuşmasında, Fezile
Osum’un 10 yıldan uzun bir süredir
mağdurların ve korumaya muhtaç olanların savunuculuğunu en önde yapanlardan olduğunu, liderlerin insan kaçakçılığını önleme, mağdurlara koruma
sağlama ve korumaya muhtaç olanları
savunan sivil toplum örgütleri ile çalışma konusunda adım yapmasını öngören Birleşmiş Milletler’in Palermo
Protokolünün imzalanması konusunda
yürütülen çalışmanın öncülüğünü yaptığını kaydetti.
İnsan ticaretine karşı yürütülen Commit projesinde, insan ticareti kapsamında mağrurlara yardımcı olmak için
kurulan İnsan Hakları Platformunun
oluşumunda da önemli rol oynadığını
kaydeden Garber, Commit projesinde
sergilediği liderlik ve farkındalık yaratmak için yaptığı çalışmaların, pek
çok Kıbrıslı Türkün insan ticareti faaliyetlerini fark etmesine yardımcı olduğunu belirtti. Garber, Osum’un mülteci, sığınmacı ve LGBTQI+ ların
hakları konusundaki çalışmalarıyla
öne çıktığını kaydetti.
Osum’un korumaya muhtaç olanların
hakları ve toplumdan dışlananlar için

kendini hiç çekinmeden riske atan bir
kişiliğe sahip olduğunu belirten Garber,
ırkçı ve haksız muamelelerin kalkması
için de Afrikalı üniversite öğrencilerine
destek olduğunu kaydetti. Garber,
“Tehditler ve polis zorlamasına rağmen
Fezile geri adım atmayı reddetmiştir”
dedi.
Osum’un sergilediği cesaret sayesinde, öğrenci gruplarının açıklamalarını facebook üzerinden canlı yapmasına yarımcı olduğunu ifade eden
Garber, “Tüm bu ve daha fazla nedenden dolayı, Fezile Osum’a Uluslararası Cesur Kadın Ödül adayı sertifikasını sunmaktan onur duyuyorum”
dedi.
OSUM
Filiz Osum ise konuşmasında, çalışmalarının ABD Elçiliği tarafından
takdir edilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. İnsan hakları ile mücadelenin uzun soluklu bir mücadele
olduğunu belirten Osum, mücadeleye
devam edeceğini kaydetti.
BEYATLI
İnsan Hakları Platform Projesi Direktörü Derya Beyatlı da, Kıbrıs da
dahil Avrupa genelinde insan hakları
konusunda zor bir dönemeçten geçilmekte olduğunu, bu dönemde ABD
temsilcisinin verdiği desteğin kendileri
için çok önemli olduğunu kaydetti.
Beyatlı, “İnsan hakları alanında çalışmak, insan hakları aktivisti olmak
güç, cesaret, direnç ve devamlılık
gerektiriyor. Platformda böyle bir kadın
bulunduğundan çok gururluyum” dedi.
ABD’nin dünya genelindeki büyükelçileri tarafından aday gösterilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü,
2007’den beri veriliyor.

AB Yaptırım Listesinde 4 “Kıbrıslı”
Avrupa Birliği’nin, Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya uyguladığı
yaptırımlar listesinde Kıbrıs vatandaşlığı olan 4 kişinin bulunduğu belirtildi.
Politis gazetesi “AB’nin Yaptırımlar
Listesinde 4 Kıbrıslı” başlıklı haberinde,
Rum hükümet kaynaklarının gazeteye
yaptıkları açıklamaya dayanarak, Rum
Maliye Bakanlığı’nın gözetimi altında
çalışan, Güney Kıbrıs’ın uyum sağlaması misyonu bulunan ekibin yaptığı

çalışmalar sonucunda, 893 kişilik AB
yaptırımlar listesinde 4 Kıbrıs vatandaşı
tespit ettiğini yazdı.
Gazete, listede yer alan 4 kişiyle
ilgili olarak gelecekte ne olacağı konusunda ise bu kişilerin vatandaşlığının
geri alınması sürecinin başlatılmasının
beklendiğini belirtti.
Gazete haberinde ayrıca bu 4 kişinin,
görülmemiş süreçlerle Kıbrıs vatandaşı
alan 195 kişilik listede yer almadığına
da dikkat çekti.

ESKİ EV ARKADAŞININ
ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ
YAYDI

Girne’de eski ev arkadaşına ait çıplak
görüntüleri yurt dışına yaşayan iki
şahsa gönderdiği iddia edilen Nijeryalı
üniversite öğrencisi UjuOnyeme şikâyet
üzerine tutuklanarak dün mahkemeye
çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis
memuru İlyas Güney zanlı hakkındaki
iddiaları aktardı. Güney, Girne’de
yaşayan üniversite öğrencisi E.N.O.
isimli 24 yaşındaki kadının vücudunda
ve cinsel organında oluşan lekeleri
video kaydına alıp, görmesi için cep
telefonu aracılığıyla eski ev arkadaşı
olan zanlıya gönderdiğini söyledi. Polis,
zanlının arkadaşının çıplak
görüntülerini WhatsApparacılığıyla yurt
dışında yaşayan kız kardeşine ve Alura
isimli bir arkadaşına göndererek özel
hayatının gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı.
Polis, zanlının ifadesinde arkadaşına ait
iki adet videoyu Fransa’da yaşayan bir
şahsa daha gönderdiğini itiraf ettiğini
söyledi. Polis, zanlıya ait iki adet cep
telefonuna DATA incelemesi için el
konulduğunu ifade etti. Polis, zanlının
ifadesinde görüntüleri sadece bir şahsa
gönderdiğini iddia ettiğini de açıkladı.
Soruşturmanın devam ettiğini ancak
zanlının geri kalan kısmına etki
edemeyeceğini belirten polis, öğrenci
olan zanlının teminata bağlanmasını
talep etti.
Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit
teminat yatırması şartıyla tutuksuz
yargılanmasına emir verdi.

MAĞUSA’DA KANUNSUZ
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFUNA 5
TUTUKLAMA

Gazimağusa'da dün Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan operasyonda toplam
5 kişi “kanunsuz uyuşturucu madde
tasarrufundan” tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 13.00
sıralarında yapılan operasyon
kapsamında A.J.(E-26) ve A.H.R.’nin (E23) kullanımlarında bulunan araçta
yapılan aramada; yaklaşık 150 gram
ağırlığında uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ile bir adet hassas
terazi bulunarak emare olarak alındı.
Mesele ile ilgili yürütülen ileri
soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu
tespit edilen H.G.B. (E-21), M.M. (E-23)
ve M.A.M.’nin (E-22) kaldığı
ikametgahlarda toplam 60 gram
ağırlığında uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ve bir adet hassas
terazi daha bulundu.
Soruşturma sürüyor.

GELİNCİK’TE “AMBAR
AÇMA VE HIRSIZLIK”TAN
3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gelincik’te “ambar açma ve hırsızlık”
olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 2
erkek ve 1 kadının tutuklandığı bildirildi.
1 Şubat -29 Mart tarihleri arasında,
Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş
yerine ait ambardan 2 adet spiral
makinesi(izmirillo), 5 adet dalgıç su
motoru, 2 adet su motoru, 3 adet el
testeresi, 1 adet bileme makinesi ve 1
adet odun kesme motoru çalındı. 12 ot
kesme sicimi, 1 adet 10’lu anahtar
takımı, 1 adet 12’lik anahtar takımı, 1
adet 7’li anahtar seti, 1 pense, 5 su
terazisi, 1 çekiç, 1 adet 10’lu matkap
ucu, 170 adet şerit metre, 4 tornavida ve
3 koyun kırkma makinesinin de
çalındığı belirtildi.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında,
meselede zanlı olarak görülen M.N.(E29), F.D.(E-24) ve P.C.(K-20) tutukladı.

FERİDUN
KARADOĞAN’IN
ÖLÜM SEBEBİ: “KALP
YETMEZLİĞİ VE KALP
KRİZİ”

Alsancak’ta kaldığı evde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren
Feridun Karadoğan’ın (E-69) ölüm
sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi"
olduğu açıklandı.
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

ANAYASA MERAKI !

Sendikalar sokağa inecek!

Zam çadırı kuruldu
Sendikaların cuma günkü “Toplumsal
Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev
ve mitingi hakkında bugün Kıbrıs Türk
Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
binasında basın toplantısı düzenlendi.
Grev ve mitinge destek veren, KTAMS,
KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜRİŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı
sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar,
HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, VergiSen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler
ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen’den sendika
başkanları ve temsilcilerinin de katıldığı
toplantıda konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemi “hükümet edenlerin
halkını düşünmeden, insafsızca yaptığı
zamlara tepki koymak” için grev ve miting
kararı alındığını açıkladı.
“TALEPLER İLETTİK, CEVAP
ALAMADIK…”
Ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarının
bilincinde olan sendikalar olarak öncelikle
sorumluluk bilinciyle, Başbakan Faiz Sucuoğlu’yla görüşme yaparak hem kaynak
ve tedbir önerileri ile taleplerini ilettiklerini
ifade eden Bengihan, bu talepler arasında
tüm kesimlere 2 ayda bir hayat pahalılığı
ödeneği verilmesi ve stabil bir muhasebe
sistemine geçilmesi olduğunu belirtti.
Sundukları 15 maddelik talep listesiyle
ilgili Başbakanlıktan ne yazılı, ne de sözlü
cevap aldıklarını anlatan Bengihan, “Her
türlü diyalog yolunu denedik, ama gördük
ki biz yardım elini uzattıkça hükümet
zam yapmaya devam ediyor” dedi.
Hükümeti bu durum nedeniyle “halk
düşmanı” olarak tanımlayan Bengihan,
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarında pandemi, kriz ve savaşı gerekçe
gösterdiğini ifade ederek, Sucuoğlu’nun
bunları son seçim çalışmalarında da bildiğini ve o dönemde “iktidar bizim işimiz,
geleceğe yürüyoruz” dediğini kaydetti.
Halkın zamlarla yoksullaştırıldığını ve
karanlığa mahkûm edildiğini kaydeden

Bengihan, sendikalar olarak yaşananlara
seyirci kalamayacaklarını ifade etti.
“TOPLUMSAL YOK OLUŞ VE
YOKSULLAŞMAYA HAYIR”
Bu nedenle “toplumsal yok oluş ve
yoksullaşmaya hayır” adını verdikleri bu
eylemi hayata geçirmeye karar verdiklerini
belirten Bengihan, gailelerinin halkın geçimi ve geleceği olduğunu anlattı.
“Hükümet mazeret yaratma yeri değildir.
Sorunlara çözüm üretme becerileri yoksa
oralarda kalmaya hakları yoktur” diyen
Bengihan, hükümeti samimi olmamakla
suçladı, “kriz var” denilen bir dönemde
yapılan atamalara işaret etti.
Sendikalar 2 ayda bir hayat pahalılığı
ödenmesini isterken hükümetin hayat pahalılığı ödemesini durdurmayı konuştuğunu
ifade eden Bengihan, “Buyursun, durdurabilirse durdursun” dedi, böylesi bir durumda sendikaların ortaya koyacağı tepkinin çok sert olacağını kaydetti.
“ZAM ÇADIRI KURULDU EKMEK

DAĞITILDI”
Eylemler çerçevesinde dün akşam
18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı”
kuracaklarını söyleyen Bengihan, bugün
17.30’da ise hem Meclis’in önünde hem
de çadırda, “hükümet edenlerin halkı bir
ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için”
ekmek dağıtacaklarını söyledi.
Bengihan, sosyal medya üzerinden örgütlenen “Tepkisiz Kalma” inisiyatifinin
de eyleme katılacağını dile getirdi.
Hükümet edenlerin talepleri doğrultusunda gereken adımları atmaması halinde
sonraki haftalarda kritik noktalarda grev
ve eyleme gidileceğini belirten Bengihan,
halkı da sendikalarla birlikte mücadeleye
çağırdı.
MİTİNG 11.30’DA
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE
Eyleme katılan sendikaların grevde olacağı cuma günü, Bedrettin Demirel Caddesi
üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürünecek.
Miting ise 11.30’da başlayacak.

Bizim miş gibi hareket edip, devlet,
hükümetçilik, egemenlik oyunlarında
rol alanlar, en başta da sözde muhalet
son günlerde dillerine anayasayı doladı.
Hangi anayasayı, rol kestikleri
oyunda varmış gibi davrandıkları
anayasayı!
Hangi anayasayı, içerisinde 10.
maddeyi barındıran
anayasayı!
Hangi anayasayı Tufan Erhürman'ın internette anayasa grubu
kurup yeni anayasa adı
altında işgal koşullarının devamını sağlamaya devam edileceği ama adının
yeni anayasa olacağı anayasayı!
Hangi anayasayı , içerisinden kimsenin çıkarmaya cesareti olmadığı,
10. maddeyi ihtiva eden işgal koşullarında devam eden, sözde referandumla reddedilen anayasayı!
Hangi anayasayı, sözde mecliste
anayasa yemini edip ,sonrasında anayasayı deldik derken sırıtan bir vekile
ve onun gibi oralarda rol kesip bu
vekili dinleyenlerin anayasasını!
İşgal koşullarında anayasa dünyanın
neresinde var, bizim kuklaların beğendiği, inandığı, işlerine geldiğinde
sarıldıkları ,işlerine gelmediğinde
takmadıkları anayasa dünyada sadece
Kıbrıs'ın kuzeyinde !
Dünyada, Türkiye'nin bir alt yönetimi, bir ilçesi gibi kabul edilen
Kıbrısın kuzeyinde devlet, hükümet
,meclis iddiasında bulunanların, ille
de herkesin kendileri gibi bu kurgulara
inanmalarını bekleyenlerin anayasası,
devleti, hükümeti ,meclisi gibi ne
kadar kabul görürse o kadar kabul
görür.
Devlete, hükümete, böyle meclise
de böyle anayasa yakışır, Kıbrıslıların
deyimiyle ''Delik lenger"!!
Trajikomik hallerimizden bazı sahneler, iyi seyirler!

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KONULU
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK…

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle
gençlere yönelik “Kişisel Verilerin
Korunması” konulu webinar düzenlendi.
Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen
bilgiye göre, Zoom platformu üzerinden
yapılan etkinlikte, insanların mahremiyet
hakkının ve kişisel verilerinin
korunmasının temel hak olduğu
konusunda konuşmalar yapıldı.
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi
Müdürü Alain Joaris yayında yaptığı
konuşmada, “Dijital çağda, bir kişinin
çevrimiçi olarak yaptığı her şey, özel
hayatı hakkında son derece açıklayıcı
olabilecek veriler üretir veya ipucu verir.
Kapsamlı veri koruma yasaları,
mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere
çeşitli insan haklarını korumak için çok
önemlidir” dedi. Etkinlikte alanında
uzman üç konuşmacı yer aldı. Sosyal
Medya, Dijital Pazarlama ve Markalama
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat,
sosyal medya kullanımında kişisel
verilerin öneminden bahsederken
Gelişim Psikolojisi Uzmanı Doç. Dr.
Panayiotis Stavrinides de kişisel
verilerin korunması açısından siber
zorbalık konusunda bilgi aktarımında
bulundu. Etkinlikte ayrıca, Yrd. Doç. Dr.
Avukat Fatma Esenyel Hanaz, AB Genel
Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve
kitle iletişim araçlarıyla kişilik hakkı
ihlalleri hakkında genel bilgiler verdi.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

AŞK BİTTİ,
KKTC’DEN
ELEKTRİK
ALAMIYORUZ
KISACA...

REFORMİST!

Ankara’nın müdahalesi ile Oğuzhan
Hasipoğlu koltuktan indirilip süpürülünce,
Özdemir Berova, ‘‘Yapılan değişiklik
sadece Başbakan’a ait bir karardır, bize
saygı göstermek düşer’’ demişti… “Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin varlığının sebebi Kıbrıslı
Türklerdir. Benim de Kıbrıs Cumhuriyeti
pasaportum var” da demişti UBP’li
Özdemir Berova… Şimdi de diyor ki,
“Reformu çok önemsiyoruz, şimdi
zamanıdır”…

Bizim Mandra
Dehşetli kazık fiyatlardan
dolayı alıcı bulamayan
hıyar ve domates market
tezgâhlarında günlerce
dağlar gibi yığılı kalır.
Vatandaşlar hem hıyarı
hem domatesi tane ile
almaya başlamışlardır.
Böylece hıyar domates,
KKTC tarihinin bir
cilvesine kurban giderken,
sokaktaki adam "Hıyarı
domatesi götürüp
Dianellos'un önüne
dökmeyecek misiniz?"
diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
MAK Araştırma’nın 14 ilde
yaptığı ankette “Ekonomi nasıl
yönetiliyor” sorusuna %83
"Kötü yönetiliyor" cevabını
verdi. MAK başkanı Mehmet
Ali Kulat bu oranın bir ilk
olduğunu söyledi.

“Musa Anter davası ve JİTEM’in AK’lanması!”
AKP-Erdoğan iktidarı, JİTEM ana davası
ile birleştirilen Musa Anter cinayeti davasını
‘zaman aşımına’ terk etmek istiyor. Ankara’da
23 Mart’ta yapılan duruşma, Adalet Bakanlığının İsveç’te yaşayan JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan’ın ifadesinin alınması için gerekli adımları atmaması nedeniyle 20 Haziran’a
ertelendi. Bakanlık, 20 Eylül 2022’ye kadar
gerekli adımları atmazsa dava, 30 yıllık zaman
aşımı nedeniyle düşecek.
Apê Musa (Musa Amca), 1940’lı yıllardan
1992’de JİTEM tarafından katledilmesine
kadar baskılara, idamla yargılanmasına, yıllarca
hapis yatmasına ve her yazısından sonra soluğu
mahkeme kapılarında almasına rağmen Kürt
sorununun barışçıl çözümünü savunan bir aydındı. Can Yücel’in deyimiyle o “Türkçesi
ve Kırmancası ile karşı kıyıya kardaşlıkla
ulaşmış” bir bilgeydi.
AKP-Erdoğan iktidarının Musa Anter cinayetinin bir parçası olduğu JİTEM cinayetleri
karşısındaki tutumuna baktığımızda, JİTEM’cilere kucak açtığını görüyoruz.
Ergenekon davasından yargılanan JİTEM’ci
generaller, sadece “darbe girişimi” iddiası ile
yargılandı. O dönem iktidarı Gülencilerle paylaşan AKP-Erdoğan, “Askeri vesayeti ortadan
kaldırma” adı altında engel gördüğü bir güç
odağını tasfiye etmekle sınırlı bir operasyon
yapıyordu.
AKP-Erdoğan iktidarı döneminde açılan
JİTEM davaları üzerinden Kürt halkında beklenti yaratılmaya çalışıldı. JİTEM’in Kızıltepe,
Dargeçit, Cizre, Muş, Lice, Kulp gibi yerlerde
gerçekleştirdiği katliam, kayıplar, işkence gibi
suçlarla ilgili davalar açıldı. Ancak eski JİTEM’ci Abdülkadir Aygan’ın doğrulanan itiraflarına ve JİTEM’in kurucularından Emekli
Albay Arif Doğan’ın evinde yapılan aramada

VİRGÜL
KAYYUM DEVRİ
Batık belediye ile birleşen batmamış belediye da batmış
sayılır. O zaman neden batık belediyelerle batmamış
belediyeleri birleştirmeye çalışıyorlar diye
homurdanıyor batmamış belediyeler… Ankara’nın
dayattığı ve adına ‘reform’ dedikleri, Kıbrıs’ın kuzeyini
sömürgeleştirmek için yeni bir plan olan ‘belediyelerin
birleştirilmesi’ sonucunda belediyelere kolaylıkla
KAYYUM atanabilecek. Diyarbakır belediyesine
KAYYUM atayan Ankara neden Lefkoşa Türk
Belediyesi’ne kayyum atamasın? Böyle bir rant imkanı
varken neden değerlendirmesinler? Ne kadar çok batık
belediye, o kadar çok KAYYUM!

IRKÇILIK
YAPMAYIN
LÜTFEN…

“Bütün belediye başkanları
yeni bir nüfus sayımı
gerektiğini dile getirdiler.
Bazı belediyeler gerçek
nüfuslarının yarısı kadar
gözüküyor…”
Tufan Erhürman (CTP)

JİTEM’in personel ödemeleri konusunda resmi
belge bulunmasına rağmen iddianamelerde
JİTEM “Genelkurmay ve devletin bilgisi dışında oluşturulmuş bir suç örgütü” olarak
gösterildi. JİTEM’cilere emir verenler ve
“Devlet adına kurşun atan da yiyen de şereflidir”
diyerek onları sahiplenen siyasiler davaların
dışında bırakıldılar.
Erdoğan’ın 2015’te “çözüm süreci”ni bitirip
şiddet politikalarına sarılması, JİTEM davaları
için de bir dönüm noktası oldu. Dargeçit,
Cizre, Kızıltepe, Diyarbakır JİTEM davaları
beraat kararlarıyla sonuçlandı. Ancak “JİTEM’in AK’lanması” vurgusu, JİTEM davalarının kapatılmak istenmesinden daha fazlasına
işaret ediyor. Çünkü “bin operasyon”cu Mehmet
Ağar ve Tansu Çiller başta eski JİTEM’cileri
Erdoğan sahiplendi. Böylece JİTEM’ciler
AK’landı!
20 Eylül 1992’de Apê Musa’nın katledildiği
cinayetten yaralı kurtulan ve daha sonra
AKP’ye katılan Orhan Miroğlu’nun 2019’da
tanık olduğu duruşmada “Bu cinayetin arkasında FETÖ var” demesi, AKP’ye katılan
Orhan Miroğlu, Mehmet Metiner, Muhsin
Kızılkaya gibi isimlerin ne kadar pespaye bir
noktaya geldiğini göstermesi bakımından
dikkat çekicidir. Erdoğan iktidarının Adalet
Bakanlığı, “Türkiye’nin 55 yıllık girdisinin,
çıktısının, yeminli şahidiyim. Yalnız şahidi
mi? Değil... Sanığı, mahkumu ve davacısıyım”
diyen Musa Anter’in katledildiği JİTEM davasını zaman aşımına terk ederek unutturmak
istiyor. Biz Apê Musa’nın davasının takipçisi
olmaya devam edeceğiz.
(Bu yazı Yusuf Karadaş’ın Evrensel’de
yayımlanan “Musa Anter davası ve JİTEM’in AK’lanması!” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 31 Ağustos 2021
Geçtiğimiz hafta Suriye’nin Baniyas
kentindeki bir elektrik santralinin yakıt
deposunda önemli oranda petrol sızıntısı
yaşandı. 15 bin ton yakıtla dolu tanktan
gelen sızıntı önce 2,5 kilometre karelik
alana yayılırken, 5 gün sonra bin kilometre
kareye çıktı…

Gözden kaçmayanlar...

BÜYÜK RANT

Ankara’nın yaptıklarında mantık arıyor
Kıbrıslı… Batık belediye ile batık olmayan
belediyeyi birleştirmenin mantığını arıyor!
Ankara’nın yaptıklarında mantık
aramayın… Ya da kendi kafanızla değil,
Ankara’nın kafasıyla düşünün. Ankara
‘‘Kıbrıs’ın kuzeyini daha kolay nasıl
yönetirim’’ diye bakıyor meseleye. Az
belediye sayısı olunca az ihaleye çıkılır
Ankara’da. Tek seferde bütün ihaleler
dağıtılır… Böyle küçük küçük parçalara
ayrılmış belediyelerle yandaş inşaat
şirketlerinin alacağı ihaleler de küçülür. Tek
tabakta birleştirince belediyeleri,
yandaşların rantı da tatlı olur!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Yasa tasarısı için
Başsavcılıktan görüş istendi
fakat görüş gelmeden
Meclis’e sevk edildi…’’
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Pete Kreiner/cartoonmovement.com
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TATAR NE İŞ YAPAR?

Bu sefer rotası Bursa...
Yeşil Cami’yi ziyarete gidecek...
Oradan bir koşum Uludağ’a çıkıp, ketsane ağaçlarının sağlığını denetleyecek...
Bulursa kestana balı alıp dönüşünde,
bilhassa Lefke değil, Medine hurması ile
balını karıştırıp, akşam yatarken yiyecek.
Yakındır ...
Bugün yarın Ramazan başlayacak.
Oruç tutması lazım.
Çünkü öyle gerekir.
Evlere, tarikatlara gidip
oy isterken, belki de bunu
söylemiştir tarikatçılara.
Ki oruç, elbette ki beş
vaktimi kaçırmadığım gibi
onu da tutacağım.
Bursa’nın başka nesi meşhur, diye düşünmesine gerek
yok.
Orada havlu var.
Zaten havlu, deyince, Bursa akla geliyor.
Havlu yani doğrusu peşkirleri ile meşhur
Bursa’dan peşkirleri ile dönmüş olmalı.
Bu arada başka nesi meşhur, diye sormama gerek yok.
Herkesin bildiği bir şey daha var orada
meşhur olan.
İskender Kebap.
Of ki ne of.
Gideceksin orjinal mekanına İskender’in.
Gidecek zaten...
Bir masaya konacak.
Garson gelip, “Ne yersiniz?” diye sormaycak, çünkü ne yenileceği belli...
İlle ki İskender.
“Garson kaç porsiyon?” diye soracak
o yüzden.
O, bir porsiyon canım, deyip yanında
da ayranını isteyecek ki milli içki...
Zaten bize de o yaraşır.
Yapılan zamlarla birlikte milli içkiye
dönelim, diyecektim de, süt de pahalı.
O bunun farkında değil pek.
O, ayranının üstüne, kızgın tereyağı
dökülen dönerini yerken, biz buralarda
eski günlerimizi düşüneceğiz.
Giderdik bir zamanlar piknik yerlerine.
Sarım şeftalilerimizi yerdik.
Evvet ya hazır unutayım ki Bursa denince bir de şeftali akla geliyor.
Oranın şeftalisi meşhur.
Bursa şeftalisi çığırtkanlıklarını az duymadım İstanbul’da ama şimdilerde yok.
Çünkü şeftaliyi de bitirdiler Bursa’da
betonun hatırına.
Nerde bir bahçe varsa, orada beton var
şimdi.
O yüzden aklımızı başımıza almalıyız
oralara bakarak.
Oraların kötü gidişine biz gelmeyelim.
Dünyamızı betonla doldurmayalım, diyeceğim de galiba biraz geç kaldık.
Gidip dönecek sanırım Bursa’dan yakında...
Ramazan ayında nerelere gider diye
pek düşünme.
Gitse gitse Konya’ya düşer yolu.
Veya ne bileyim belki İstanbul’da Ayasofya’da bir namaz kılmak için günübirlik.
Bilemeyiz. Neticede:
Tatar’ın yaptıklarına, yapmadıklarına
bakarak, içimden geldi sormak.
Tatar ne iş yapar?
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YAŞLILARA İŞİTME TARAMA TESTİ YAPILDI
Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, Lapta Huzurevi’nde “Sessizliğimin Sesi Olur musun?” projesi hayata
geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
proje kapsamında, Sosyal Hizmetler
Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde
kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara,
Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği Başkanı Uzm. Odyolog Ali Ferdal ve dernek yetkilileri tarafından odyometre
test yöntemi ile işitme tarama testi yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli,
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile proje sorumlusu Yeşim
Sakallılar, bugün Lapta Huzurevi’nde
projenin tanıtımına katılarak, basına
bilgi verdi.
SAKALLILAR
Proje sorumlusu Yeşim Sakallılar,
yaşlılık dönemi ile görme, işitme ve
konuşma sisteminde bozukluklar ortaya
çıktığını belirterek, özellikle 60 yaş
üstünde kulakta çınlama, konuşmayı
anlama eşiğinde düşme meydana geldiğini ve yaşlı kişilerin sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal hayatın
dışına itildiğini kaydetti.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla gönüllük esasına dayanarak “Sessizliğin Sesi Olur musun?” sosyal sorumluluk projesiyle Lapta Huzurevi’nde
kalan yaşlıların, işitme eşiklerini, odyometre test yöntemi ile belirleyeceklerini ifade eden Sakallılar, tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan
yaşlıların daha ileri tetkikler için kulak
burun boğaz uzmanlarına sevk edileceğini söyledi.
Projeyle yaşlılara ses olmayı onların
hayattan geri kalmamasını hedeflediklerini vurgulayan Sakallılar, projeye
hayat veren Odyologlar Derneği Başkanı Uzman Odyolog Ali Ferdal’a,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
AKCAN
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü
Hüseyin Akcan da, Yaşlılar Haftası
nedeniyle Lapta Huzurevi’ndeki projeyle çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını dile getirerek, yaşlıların böyle
bir projede yer almasının memnuniyet
verici olduğunu ifade etti.
Huzurevinde kalan yaşlıların bu tür
etkinliklerden mutluluk duyduğunu
dile getiren Akcan, huzurevinin kapısının herkese açık olduğunu belirtti.
Akcan, projeye emek veren herkese
teşekkür etti.

Komite belediyeleri görüşüyor
KOMİTEDE BUGÜN
BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK)
YASA TASARISI GÖRÜŞÜLECEK
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı,
bugün Meclis komitesinde ele alınıyor.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri
Komitesi’nin, yarın, Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Milletvekili Özdemir Berova
başkanlığında, “Belediyeler (Değişiklik)
Yasa Tasarısı” gündemiyle toplanacağı
bildirildi.
Saat 09.30’da başlayacak ve Komite
Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Milletvekili Filiz Besim ile komite
üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın
ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler
ile Emrah Yeşilırmak’ın hazır bulunacağı
kaydedilen açıklamada, toplantıya davet
edilenler şu şekilde açıklandı:
“Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
KKTC Başsavcılık, Şehir Planlama Dairesi, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk

Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası,
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs
Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği,
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği, Bes, Bel-Sen, Dev-İş, Mağusa
Genel İş, Hür-İş, Dev-İş, KKTC Muhtarlar Derneği, Mediha Piro Azer.”
Komite dün “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”
ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle toplanmış; aynı sırada Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi önünde birçok belediyenin, çalışanlarının ve
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hükümetin belediyeler konusundaki tavrını
protesto için “Anayasa’yı deldirtmeyiz,
kaosa izin vermeyiz” sloganıyla eylem
yapmıştı.
Gece saatlerinde tamamlanan toplantıda komitede önce Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine
karar verilmişti.

Mahkeme tedbir kararını durdurdu
GÖNYELİ BELEDİYESİ, LTB’NİN
TEDBİR KARARININ YÜKSEK
MAHKEME TARAFINDAN
DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI
Gönyeli Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden arıtma tesisi ile ilgili aldığı tedbir
kararının uygulamasının Yüksek Mahkeme tarafından durdurulduğunu açıkladı.
Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk
Belediyesi’ne “kanalizasyon” ya da “arıtma” borcu olmadığı belirtilerek, “Lefkoşa Atık Su Projesi” çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler
Yatırım Programı (UNDP) tarafından
yaptırılan iki toplumlu yeni arıtma tesisi
adanın her iki yanındaki kullanıcılarındır,
herhangi bir belediyenin mülkü değildir.”
denildi.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu projede Lefkoşa
Türk Belediyesi gibi Gönyeli Beledi-

yesi’nin de kullanıcılardan biri olduğu
belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi’nin Türk tarafı kullanıcı giderleri
2014 yılından itibaren merkezi hükümet
tarafından karşılanmaktadır. Bu yöndeki
Bakanlar Kurulu kararları açıktır.
İki kardeş belediyenin diyalogla yönetebileceği bir sürecin yargıya taşınması
bizleri üzmüş, Gönyeli halkının mali
kaynaklarına el konması talebi hepimizi
derinden yaralamıştır.
Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi
için ortak yönetim modelinin Güney’de
olduğu gibi oluşturulması şarttır. Bunun
için davetimiz halen geçerlidir: Ortak
yönetimi oluşturalım bütün sorumlulukları birlikte karşılayalım!
Gönyeli Belediyesi olarak kentimizdeki hizmet kalitesi ve yüksek yaşam
standardını korurken, Gönyeli şehri
hemşerilerinin haklarını dün olduğu
gibi gelecekte de gözetmeye devam
edeceğiz.”

HEMŞİRELER VE EBELER
BİRLİĞİ ÜYELERİNE
YÖNELİK EĞİTİMLER
DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler
Birliği’nin (KTHEB) yönetim kurulu ve
birlik eğitim birimi, üyelerine yönelik
eğitim çalışmaları devam ediyor.
Birlikten yapılan açıklamada, bu
kapsamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile iş birliği içinde birinci grup Yeni
Doğan Resüsitasyonu ve Temel Yaşam
Desteği içerikli uygulamalı eğitimin dün
yapıldığı belirtildi.
DAÜ’de yer alan uygulamalı eğitim, Doç.
Dr. Gülten Sucu Dağ, Öğretim Görevlisi
Serpil Çağlıyan Payas, Öğretim Görevlisi
Gülcan Dürüst Sakallı tarafından verildi.
Birlik, eğitim çalışmalarının devam
edeceğini belirterek, Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne iş birliğinden dolayı
teşekkür etti.

SANO VE SİLAJ YAPACAK
ÜRETİCİLERİN BİR
BİÇERDÖVER AĞZI KADAR
BİÇİLMEMİŞ ALAN
BIRAKMASI GEREKİYOR

Genel Tarım Sigortası Fonu, sano ve silaj
yapacak üreticilere, bir miktar biçilmemiş
alanı emare olarak bırakmaları gerektiğini
hatırlattı.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan
açıklamada, ülkede hayvansal üretimin
devamlılığı ve doğru besleme
yöntemlerinin uygulanabilmesi için
kaliteli kaba yeme (sano, silaj) ihtiyaç
olduğuna dikkat çekti.
Tahıl ve yemlik baklagil üretimi yapan ve
ürünlerini bu çerçevede değerlendirmek
isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası
Fonu’nun çalışmalarını tamamlayabilmesi
için “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta
Tüzüğü” uyarınca parsellerin sağında
ve/veya solunda ve/veya ortasında bir
biçerdöver ağzı kadar (3 m) biçilmemiş
alanı emare olarak bırakması gerektiği
kaydedildi.

EVKAF, KANSER
ARAŞTIRMA VAKFI’NA
DESTEK SAĞLIYOR

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf),
faaliyetlerinde kullanmak üzere bina
temin ederek, Kanser Araştırma Vakfı’nın
(KAV) çalışmalarına destek olduklarını
açıkladı.
Evkaf tarafından yapılan açıklamada,
Kanser Araştırma Vakfı ve Cengo Vakfı
işbirliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenecek
Orkide Yürüyüşü’ne destek verileceği
belirtildi.
Kanser hastalığı hakkında farkındalık
yaratmak amacıyla 2003 yılından beri
organize edilen ve KAV’a gelir sağlayan
Orkide Yürüyüşü, 10 Nisan Pazar günü
Bufavento-Taşkent piknik alanı arasında
yer alan 9 km’lik alanda yapılacak ve
yürüyüş için dört bölgeden otobüs
kalkacak.
KAV Başkanı Mustafa Camgöz ve Cengo
Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ile
görüşme yapan Evkaf Genel Müdürü
İbrahim Benter, desteklerinin her yıl
devam edeceğini kaydetti.

DOLAR 14,72 LİRADAN,
STERLİN 19,33 LİRADAN
İŞLEM GÖRÜYOR

KKTC’de serbest piyasada dolar 14,72
liradan, sterlin 19,33 liradan işlem
görüyor.
Serbest piyasada saat 12.30 itibarıyla
14,63 liradan alınan dolar 14,72 liradan
satılıyor. 16,30 liradan alınan euronun
satış fiyatı ise 16,41 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 19,22 liradan alınıp, 19,33
liradan satılıyor.

BRENT PETROLÜN VARİL
FİYATI 109,41 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası
piyasalarda 109,41 dolardan işlem
görüyor.
Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent
petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün
varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla
kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41
dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas
türü ham petrolün varili 106,03 dolardan
alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği
(AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan
yaptırımların etkinliğini artırmayı ve
bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi
görüşmesinin arz daralması endişelerini
tetiklemesi etkili oldu.

31 Mart 2022 Perşembe_Layout 1 30.03.2022 22:57 Page 11

11

31 Mart 2022 Perşembe

SOSYAL MEDYA

ASIRLAR ÖNCESİNDEN…

Rüzgara Karşı

Kemal Gözay

KÖHNE BÜROKRASİ:
YETKE VE İKTİDAR

KKTC’de her şey köhnedir abartmadan
söylüyorum bunu her şey bozulmaya yıkılmaya yüz tutmuştur. Özellikle bürokrasi
bu konuda baştadır, sebebi ise gayet
açık.
Sorunlar giderek büyüdü kimseciklerden
ses seda yok. Öncelikle köhne nedir diye
açıklayalım.
Birçok anlamı vardır.
Köhne mevhumunun bunlardan birisi
yıkılmaya yüz tutmuş olan bakımsız
olandır bir diğeri ise çağın gerisinde
kalan, eskimiş, geçerliliğini yitiren anlamındadır. Bu mefhumun her iki anlamda
da kullanıldığı bir meseledir KKTC bürokrasisi.
Son yaşanan sorunsallara bile bakarak
bu durumu analiz etmek olağandır. Devletin ve hükümetin yetkesinin sorgulandığı
bir dönemdir bu dönem.
Yetke ve iktidar sorunları, özellikle
son dönem hükümetinin en büyük sorunudur.
Evde çamaşır, bulaşık makinesi bozulduğunda tamirden zerre anlamayan babalar gibi makineyi tamire kalkışıp aleti
daha fazla bozmaktır şu andaki iktidarın
betimlemesi. Sorunları gördükleri halde
bu sorunlara yanlış müdahalelerle daha
da büyüterek ev içerisindeki sorunları
daha da büyütmek daha da fazla masraf
çıkarmak bütün bunlardan ibarettir tüm
yaşananlar.
Özetle köhneleşmiş düşüncelerle yönetilmeye çalışılan bir devlet... Başbakanın “oyçokluğu ile anayasayı ihlal ediyoruz” demesi de bu köhne düşüncelerin
vücut bulmuş hali…
Siyaset bilimi ve sosyal bilimlerin kilitlendiği bir noktadır bu… Belediyeler
yasasına dair söylenecek en özet kelime
kırtasiyeciliktir. Kısacası öz değil imgedir…
Hoş, kendini, özünü reddedenlere ülkenin iç ve temel dinamiklerini aktarmak
abesle iştigaldir. Çünkü şu anki hükümet
temsilidir, başka “kişilerin” başka “büyüklerin” ağzı ile konuşmaktadırlar. İradeleri de sözleri de varlıkları da heyuladır.
Bu köhne sistem ve düşünceler vesayetin ve yeni model bir vesayetin en
canlı ispatıdır. Köhne rejimin köhne düşüncelerin köhne icraatları.
Devran değişir mi bilmem… Meydanlarda kimler olur o da meçhul… Bize ait
olanların giderek uzaklaşması mevzu bahis olan…

KÜTÜPHANE HAFTASI
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
OKUMA ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, 58.
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında
okuma etkinliği düzenledi.
Türkiye ile eş zamanlı olarak Lefkoşa Türk
Lisesi Felsefe ve Okuma Kulübü öğrencileri ile
birlikte yapılan etkinlik, 12:30-13:00 saatleri
arasında Girne Kapısı’nda yer aldı.
Bu yıl “Aydınlık için okuyoruz” sloganı ile
yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Kıbrıs Türk
Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mavişe Pınar Uysal, etkinliğin her yıl yapılan
gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu aktardı.
Bu yılki okuma etkinliğinin geçtiğimiz aylarda
koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Türk
Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkan
Yardımcısı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri
anısına yapıldığını belirten Uysal, Lefkoşa Türk
Lisesi Felsefe ve Okuma Kulübü öğrencilerine
de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bülent Tümen
Ekselansları E. Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhur Başkanı N. Anastasiadis’e yanıt verdi:
“Kıbrıs Helen Adası olmayacak”…
2 Asır öncesinde yaşananları, sahneye koyma sanatını hâlâ sürdürüyor
belli çevreler…
Yaşanan karşılıklı siyasi atışmalar,
2 asır öncesindeki düşmanlık güden
geleneğin sürdürülmesi bir bakıma…
Aynı coğrafyayı paylaşan, kimilerine
göre genetik akraba sayılan iki kardeş
ulusun bireylerinin, asırlarca birbirleriyle olan her türlü ilişkilerinin, birlikte yaşadıkları dönemlerde çok iyi
olduğu, inkâr edilemez bir gerçek…
***
Kıbrıs adasında da, durum farklı
değildi!
İster Türkçe konuşsun, ister Yunanca, Kıbrıslılar da genetik olarak
birbirleriyle akrabadırlar; bunu ben
söylemiyorum, yapılan bilimsel çalışmalar söylüyor!
Asırlarca birlikte yaşadı Kıbrıslılar…
Yaygın deyimiyle,
“Kız alıp, kız verdi” kimileri…
Kimileri işgallere, işgalcilere karşı
koydu birlikte…
Kimileri da, ekmek parası kazanmak
adına, işgalcilerinin çıkarları için yabancı topraklarda, işgalci ülkenin çıkarları uğruna, silahlı savaşlara katıldılar…
Gün geldi, yabancı topraklarda

yan yana, aynı mevzide, birilerinin
“düşmandır” dediği ülkelerini savunan insanlara karşı, birlikte savaştılar…
Yan yana öldüler!
Birlikte gazi çıktılar, aynı savaştan…
Günü geldi, yabancıların çıkarları
uğruna, kendi ülkelerinin topraklarında, karşılıklı mevzilerde, birbirlerine karşı kurşun sıktılar…
Neden, niçin öyle yapmak zorunda
olduklarını “anlamaları” bir tarafa,
birbirlerine dayanılmaz acılar yaşattılar…
Her iki tarafta çatışmalara ve savaşa
katılan gerçek yurtseverler, ülkeleri,
ortak vatanları Kıbrıs’ın bölünmesi
için, “kraldan fazla kralcı” olduklarının geç farkına vardılar…
Her iki taraftaki malum çevreler
da, hâlâ o eski teraneleri cızırdatmakta; üstelik gelecekte başlarına
daha nelerin geleceğini hiç önemsemeden…
“Bir yere yazın!” derdi, şimdi hayatta
olmayan bir büyüğüm…
Gün gelecek, “günümüz kralcıları”
da gerçekleri gerecekler!
İyice, dikkatlice bakılsa gerçekler
zaten görünüyor, o da başka mesele…
Tabii ki, bakmasını bilene…
Dünden bugüne, bu topraklarda,
bu siyasal yapıda, daha ileriye gidileceği yerde, dünün da gerisine gitmekte

CTP “TOPLUMSAL YOK OLUŞ HAYIR”
EYLEMİNE DESTEK VERECEK
Cumhuriyetçi Türk
Partisi, “Toplumsal Yokoluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” eylemine destek
vereceğini açıkladı.
CTP’den yapılan yazılı
açıklamada, UBP-DPYDP koalisyon hükümetinin politikalarıyla halkın alım gücünü günden
güne düşürerek, halkı
yokluğa ve yoksulluğa sürüklediği savunuldu.
Ekonominin geliştirilmesiyle ilgili
hiçbir politikası olmayan, çare üretemeyen hükümetin, elektriğe, akaryakıta,
tüpe ve neredeyse tüm temel gıda maddelerine zam yaparak bütçe açıklarını
kapatabileceğini zannettiğine dikkat
çekilen açıklamada, çarenin, ekonomiyi
büyütmek ve stabil bir para biriminin
muhasebe birimi olarak kullanılmasının
sağlaması olduğu vurgulandı.
Önce siyasette, sonra ekonomide istikrar söylemleriyle göreve başlayan
hükümetin, uygulamalarıyla yoksullukta, adaletsizlikte, hukuksuzlukta istikrar sağlamaya çalışmakla halkın sabrını son noktaya getirdiği ifade edilen
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bugüne kadar verilen bütün mücadelelerden başarıyla çıkan Kıbrıs Türkler, şimdi de demokrasi, emek ve toplumsal varoluş mücadelesinden başarıyla
çıkacaktır. Kıbrıs Türk halkı, ‘Yıkım
Koalisyonu’ tarafından sürüklendiği
bataklıktan çıkacaktır.
İçinden geçmekte olduğumuz süreç,
dayanışmayı ve birlikte mücadele et-

meyi gerekli kılmaktadır.
Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, 1 Nisan Cuma
günü gerçekleştirilecek
eyleme ve bu akşam kurulacak zam çadırı eylemine destek vereceğimizi
belirtir, tüm Kıbrıslı
Türkleri de bu eyleme
davet ederiz. O koltuklarda oturmanız ‘tarihin
cilvesidir.’ Tarihe, Kıbrıs Türk halkını
yok etmek isteyen ve başaramayan hükümet olarak geçeceksiniz.”
DAÜ BİR-SEN’DEN GENEL
GREVE DESTEK…
Öte yandan DAÜ-BİR-SEN de, yaptığı yazılı açıklamayla, hükümetin ‘zam
politikalarına’ karşı cuma günü ülke
genelinde yapılacak grev ve mitinge
destek vereceğini duyurdu.
Sendika açıklamasında, şunlar ifade
edildi:
“Alım gücünün neredeyse sıfırlandığı,
temel ihtiyaçların bile karşılanamayacak
duruma geldiği, asgari ücretlinin bırakın
ay sonuna kadar geçinmeyi resmen açlığa terk edildiği ülkemizde tüm paydaşlarla büyük bir uyarı niteliğinde yapılacak olan bu grevin mesajının iyi
alınması gerekmektedir. Hükümet bu
uyarı mesajını almaz ve emek düşmanı
tavrını sürdürmeye devam ederse mücadelemizin daha da büyüyerek devam
edeceğinin altını çizeriz. Bu kavga
hepimizin ekmek kavgasıdır, geleceğimizin yok olmasına dur deme kavgasıdır.”

olduğumuzun farkında değil bizi yönettiğini zannedenler…
Bugün, toplumun en üst makamına
oturtulan beyefendi, cumhurreisliği
seçimi için hazırlattığı, “You
Tube”daki görüntülü propaganda
iletisinde, sloganı şöyleydi:
“Hep birlikte yeni bir geleceğe yürüyeceğiz”…
16 Eylül 2020 tarihli o “You Tube”
paylaşımda ayrıca:
“Kıbrıs Türk halkı kendi kimliğiyle,
kendi kültürüyle, kendi şahsiyetiyle,
kendi haysiyetiyle bu yolu taçlandıracaksa bunun yolu kendi devletimizi
yaşatmaktan geçer.” yazıyor…
***
Salı günü bir arkadaşım, “Facebook’ta” şöyle bir ileti paylaştı:
“(…) Beşparmak dağlarında biraz
sonra yanacak olan Bayrağımızın
elektriğinin şu an Güney Kıbrıs’tan,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aldığımız
elektrik ile aydınlatılıyor olması sizin
gibi milliyetçi bir insanın gururuna
dokunmuyor mu acep?”
Öte yandan, -söylenenlere bakılırsa- “Maliye Nazırı Hacı S. Atun, ay
sonu maaş ödemelerine kaynak sağlayabilmek adına, mecburen Ankara’ya uçtu”…
***
-Parasız ve elektriksiz, harap ve
bitap düştük!
Gene gonuşuruk buraşda.

HAVA SICAKLIĞININ 30
DERECEYE KADAR
ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının ileriki günlerde 30
dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin
raporuna göre, bölge genellikle yüksek
basınç sistemi ile periyodun ilk günleri
serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve
nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacak. En yüksek hava sıcaklığı,
periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve
sahillerde 21 - 24 ºC,
diğer günlerde ise 27 - 30 ºC dolaylarında
seyredecek.Rüzgarın, genellikle Kuzey ve
Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar ve
pazartesi günleri ise
Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman
zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor.

LEFKE BÖLGESİNDE
ELEKTRİK KESİNTİLERİ…

Lefke bölgesinde bugün, orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak bakım
onarım çalışması nedeniyle kısa süreli
elektrik kesintileri olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen
bilgiye göre, 09:00 ile yaklaşık 10:30 saatleri
arasında; Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve
bölgedeki su motorları, Doğancı ve
bölgedeki su motorları, Taşpınar ve
bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri
Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik
verilemeyecek.

LAPTA BELEDİYESİ’NDE
ÜÇOK’UN YERİNE
ÇAĞANAĞA GELDİ

Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Fisun
Üçok’un istifasıyla boşalan Belediye Meclis
üyeliğine Münür Çağanağa geldi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun konuyla ilgili
duyurusu dünkü Resmi Gazete’de
yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu, 24
Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel
Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde,
Girne İlçesi Lapta Belediye Meclis Üyeliğine
seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı
Fisun Üçok’un görevinden istifa ettiğini ve
boşalan Meclis Üyeliğine Cumhuriyetçi
Türk Partisi'nden aday olup da
seçilemeyenler arasından en çok oyu alan
Münür Çağanağa’nın geldiğini ilan etti.
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Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

BEN
FRANKFURT’TA
ŞOFÖRKEN
(Kendimle
röportajlar)
Aydın Engin

Seksen yıl geri baktım
Acılara mum yaktım
Kendimi yaşlılığın
Kollarına bıraktım

"Yüksek bir mevkiye çıkan
alçak bir insan kadar
tehlikeli insan yoktur.
Aeskhylos

AVRUPA'DA KOVİD-19 VAKALARINDA ARTIŞ
SÜRMESİNE RAĞMEN TEDBİRLER KALDIRILIYOR

KONU BELEDİYE
SAYISI DEĞİL,
ANKARA’NIN KOLAY
İDARE ETMESİDİR

Kovid-19 salgını dünya genelinde yayılmaya
devam etmesine rağmen çok sayıda ülke, salgına karşı aldığı tedbirleri hafifleterek normale
dönüyor.
Haftalık vaka sayısının 5 milyonun üzerinde
olduğu Avrupa, Kovid-19'un öncelikli gündem
olmaktan çıkmaya başladığı kıtalar arasında.
Kıtadaki bazı ülkeler virüsün ölüm ve ağır
hastalığa yol açma oranının düşmesinden
dolayı tedbirleri kademeli olarak kaldırıyor.
Bazı ülkeler ise vakalarda düşüş görülmemesine rağmen normale dönüş adımları atıyor.

Devrim Barçın
Armağan Candan dostumun dün komite
toplantısında aşağıda paylaştığı veriler,
Belediye reformunun sayı üzerinden okunamayacağını net bir şekilde bize göstermiştir.
Dünya'yı baştan keşfetmeye gerek yok
dostlar. Sorun sayı sorunu değil, sorun
yönetimde zihniyet ve yasaya aykırı kararlara yaptırım uygulatma sorunudur.
525 Bin nüfuslu Malta'da 68 Belediye
bulunmakta olup en büyük belediyenin
hizmet verdiği nüfus 24 Bin, en az nüfuslu
belediyesi 243'tür.
366 Bin nüfuslu İzlanda'da 69 belediye
bulunmakta olup en büyük belediyenin
hizmet verdiği nüfus 133 Bin, en az
nüfuslu belediyesi ise sadece 40'tır.

İSPANYA'DA KOVID-19 GRİP
OLARAK GÖRÜLÜYOR
Günlük Kovid-19 vakalarının 20 binlerde
seyrettiği İspanya'da Sağlık Bakanlığı, 28
Mart'tan itibaren Kovid-19'a grip muamelesi
gösterme kararı alarak, temel önlemleri kaldırdı.
Bu kapsamda Kovid-19'da hafif veya belirtisiz vakalara karantina zorunluluğu uygulanmayacak.

İŞGAL NEDEN, TL
SONUÇ

Mustafa Billur
Parayı, cebi, ekonomiyi, yoksullaşmayı
öne sürerek insanları sokağa davet eden,
TC'nin süregelen işgâlini kendine dert etmeyen, Türk işgâli ve iş birlikçi yerli rejimle hiçbir sorunu olmayan toplum ve
siyasi parti liderleri, sendikal liderlikler
ve toplumun bizzat kendisine söylenecek
tek şey var:
istediğiniz kadar yoksullaşmaya ve ekonomik sıkıntılara karşı yürüyün! Rejim
sizi çarklarında öğüterek yok etmeye, geleceğinizi hergün daha da karartmaya devam edecek. Rejimle sıkıntısı olmayan
sizlerin de bile bile, palyatif ve günü kurtarma amaçlı cılız serzenişleriniz beni
ancak güldürüyor!
Sorunun ne olduğu ve ne olmadığı artık
o kadar açık ki, bilmiyordum diyemezsiniz,
o hakkınız yok!
Biliyorsunuz, yine de yanlışı bilerek
yapıyorsunuz. Başınıza gelmiş ve gelecek
her şey işte bu yüzden müstahaktır
Daha bunlar iyi günleriniz.
Beter olalım!

İNGİLTERE'DE TEDBİRLER
KALDIRILDIKTAN SONRA VAKALAR
ARTTI
Kovid-19'a karşı devlet sorumluluğundan
kişisel sorumluluk sürecine geçilen, karantina
ve sosyal mesafe dahil bütün tedbirlerin kaldırıldığı İngiltere'de son 3 haftadır Kovid-19
vaka sayıları artışa geçti.
İTALYA'DA OHAL 1 NİSAN'DA
KALDIRILIYOR
İtalya’da Kovid-19 salgınına yönelik ilk
kez 31 Ocak 2020’de getirilen ve daha önce 7
kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması, ülkede Kovid-19 aşılama kampanyasında,
aşısını tamamlayanların oranının yüzde 90’u
bulmasının da etkisiyle 1 Nisan’dan itibaren
yürürlükten kalkacak.
ALMANYA'DA TEDBİRLER
EYALETLERE GÖRE
KALDIRILACAK
Günlük vaka sayılarının en az 200 binlerde

DÜN

olduğu Almanya'da hükümetin aldığı karara
göre geniş çaplı kısıtlamalar 2 Nisan’da kalkacak. Bu kapsamda hastaneler ve bakımevleri
gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında
maske kullanma zorunluluğu kalkacak. Testler
ise sınırlı alanlarda uygulanacak.
YUNANİSTAN VE İSVİÇRE'DE
TEDBİRLER HAFİFLETİLDİ
Günlük vaka artışlarının en az 10 bin olduğu
Yunanistan'da hükümet bu ay, Kovid-19 ile
mücadelede alınan tedbirleri gevşetme kararı
alarak, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.
BELÇİKA'DA HAFİFLEME
KARARINDAN SONRA HASTANEYE
YATIŞLAR ARTTI
Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün
verilerine göre, son 7 günde bir önceki haftaya
göre yüzde 17'lik artışla 10 bin 561 vaka görüldü.
Ülkede günlük ortalama 192 kişi hastaneye
kaldırılırken, rakamlardaki artışların sebebi,
tedbirlerin büyük ölçüde kaldırılmasına bağlanıyor.
MASKE TAKMA ZORUNLULUKLARI
KALDIRILDI
Haftalık vakaların geçen haftaya kıyasla
yüzde 5 arttığı Slovenya'da aşı ve negatif Kovid-19 testi zorunluluğu büyük oranda kaldırılarak sadece sağlık merkezleri, huzurevleri
ve cezaevlerinde devam ettirildi.
Polonya'da hükümet, 28 Mart'tan itibaren
tıbbi kuruluşlar hariç her yerde maske zorunluluğunu kaldırdı.
Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü vurgulayan Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, kalabalık gruplar içerisinde insanların maskeleri
kullanmaya devam etmesini önerdi ve Polonya'ya varışla ilgili tüm karantina kurallarının
kaldırılacağını söyledi.
Bu yılın sonuna doğru yeni bir mutasyonun
çıkma riski olduğunu söyleyen Niedzielski,
"Şimdilik yeni kararlarla devam edeceğiz, eylüldeki mutasyon ve vaka durumuna göre özel
bir şekilde hazırlanacağız." dedi.

KAYIP ASKERİ KİMLİK
Askeri kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Nazmiye Juri

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210







DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI







DOLAR
Alış Satış


14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

sıkıcı bir 'harf' için
4X4 metalik siyah bir 'arac'ı
yakacak gibi olurum
gözlerimdeki büyücü kadınla
M. Kansu

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman
Dairesi Yolu)
03922286565
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat
No:65 Gönyeli
03922234604
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy
Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne
0392 821 34 34
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük
yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0548 851 11 50
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
MAĞUSA
RANA YONTAR ECZANESİ
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu
Spor Salonuna Gelmeden Sağda ,
Sharaf Store yanı
03923661919
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu
Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı
Mağusa
03923654969
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
(Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele
03923714006
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa


Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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UZAYDA YAKLAŞIK BİR
YIL KALAN ABD'Lİ
ASTRONOT, RUS UZAY
ARACIYLA DÜNYAYA
DÖNDÜ

BİR ZAMANLAR SPOR KULÜPLERİNDE
TİYATRO VARDI (7)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ)
356 gün kalan ABD'li astronot Mark
Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton
Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS19 aracıyla Kazakistan'a indi.
Rus Federal Uzay Ajansı
Roscosmos'dan yapılan açıklamaya
göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov
ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu
Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-19
uzay aracı TSİ ile 10.21'de UUİ'den
ayrıldı.
Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra
Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147
kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla
iniş yaptı.
Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha
sonra sağlık uzmanları tarafından
kontrol edildi.
ABD'li astronot Mark Vande Hei ile Rus
kozmonot Petr Dubrov, UUİ'de 356 gün
kaldıktan sonra dünyaya döndü.
UUİ'de halihazırda 3 Rus, 3 ABD'li ve 1
Alman astronot çalışmaya devam ediyor.

İSRAİL PEŞ PEŞE
SALDIRILAR ÜZERİNE EN
YÜKSEK ALARM
SEVİYESİNE GEÇTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkede
son günlerde art arda yaşanan silahlı
saldırılar üzerine alarm seviyesini en
yükseğe çıkardıklarını duyurdu.
Lapid, ülkesini ziyaret eden Avusturya
Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg
ile Kudüs'te görüşmesinin ardından
basın açıklaması yaptı.
Schallenberg'in ziyaretinin İsrail'de peş
peşe düzenlenen silahlı saldırıların
gölgesinde gerçekleştiğine işaret eden
Lapid, "Arkadaşım Alexander; keşke
bugün sizi, sizin gibi büyük bir İsrail
dostuna yakışacak şekilde
ağırlayabilseydim. Ancak aksine zor ve
sancılı bir günde buluşuyoruz. Dün beş
kişi bir terörist tarafından öldürüldü. Bu,
bir hafta içinde aynı türde düzenlenen
üçüncü saldırı." diye konuştu.
Beni Barak kentinde düzenlenen dün
akşamki saldırının ardından üst düzey
güvenlik yetkilileriyle durum
değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen
İsrailli Bakan, "Alarm seviyemizi
'Duvarların Muhafızı Operasyonu'ndan
(Mayıs 2021'de Gazze'ye karşı
düzenlenen İsrail saldırıları) bu yana en
yüksek seviyeye çıkarmaya ve sahadaki
kuvvetlerimizi önemli ölçüde
güçlendirmeye karar verdik." dedi.

IRAK'TA
CUMHURBAŞKANI YİNE
SEÇİLEMEDİ

Irak Meclisindeki cumhurbaşkanlığı
seçimi oturumu, toplantı yeter sayısına
ulaşılamadığı için bir kez daha ertelendi.
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi,
cumhurbaşkanlığı seçiminin
yapılabilmesi için yeterli vekil sayısına
ulaşılamadığı için söz konusu oturumu
ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
Meclisteki oturuma Sadr Grubu,
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve
Egemenlik Koalisyonu vekilleri katıldı.
Irak Meclisi, 26 Mart Cumartesi günü de
yeterli sayıda vekil toplanamadığı için
cumhurbaşkanını seçememişti.
Ülkede 10 Ekim 2021'de yapılan genel
seçimlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre
geçmesine rağmen hala bir hükümet de
kurulamadı.

LTSK'nın (Leymosun ve Larnaka işbirliği) sahnelediği "Yanlış Yol" oyunu. 1946. Ortada oturan Ziya Rızkı ve eşi
Letafet Rızkı. Ayakta polisin sağında duran Ahmet Saydam.

Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinde spor
kulüplerinin de çok önemli payı vardır.
Günümüzün spor kulüplerinden farklı
olarak 1930’lu yılların sonunda ve 1940’lı
yıllarda Kıbrıslı Türk gençlerin sosyal
ve kültürel yönden sağlıklı gelişmesi
için çalışmalar yapılırdı.
Bu spor kulüplerinin üçünün kısa adı
LTSK’dır; Lefkoşa Türk Spor Kulübü,
Leymosun Türk Spor Kulubü, Larnaka
Türk Spor Kulübü. Diğerleri ise Mağusa
Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu.
Bu kulüplerin programında spor çalışmalarının yanında kültür-sanat ve özellikle tiyatro çalışmaları da önemli yer
tutardı. Leymosun Türk Spor Kulübünün
kurucuların toplum lideri Ziya Rızkı bu
konuda şunları anlatır: “Gençlerimizi
hem sportif, hem kültürel yönden geliştirmek için LTSK’yı kurduk.
O yıllarda geçlerimiz başı boş gezerler,
zararlı alışkanlıklar elde ederlerdi. Genç-

lerimizi bir araya toplamak ve iyi, kültürlü
ve ahlâklı yetişmelerini sağlamak için
LTSK’yı kurduk. Kulüplerde spor faaliyetlerinin yanında tiyatro, müzik, izcilik
gibi faaliyetlerimiz de olurdu.”
O yıllarda spor kulüpleri arasında dayanışma ve işbirliği de olurdu. Ziya
Rızkı ve eşi Letafet Rızkı Larnaka Spor
Kulübü’nün sahnelediği oyunlarda rol
alıp destek verirlerdi. Aynı şekilde diğer
spor kulüpleri de bu tür yardımlaşmalar
yaparlardı.
Sahneledikleri oyunlarla karşılıklı turneler düzenlerlerdi.
Ziya Rızkı’nın verdiği bilgiler içinde
LTSK’ların temsillerden önce okudukları
marşları da vardı. Bu marşın sözleri
şöyledir:
“LTSK giderken ileri
Hazırlıyor sahneye gençleri
Bıraktıkça her sahnede şanlı iz.
Tiyatromuz zaferlerle dolu

Ziya Rızkı,
LTSK'nın
sahnelediği
"Dağları
Bekleyen Kız"
oyunundan
önce konuşma
yaparken.
Leymosun
1945

GÜNEY KIBRIS’TAKİ
KADIN CİNAYETLERİ

Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 yıllarında, 2’si
kız çocuğu olmak üzere toplam 13
kadının cinayete kurban gittiği,
cinayetlerin çoğunun ise eski veya yeni
partner/eşler tarafından işlendiği
belirtildi.
Haravgi gazetesi, FEM-United
araştırmasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta
2019-2020 yıllarında 13 kadının cinayete
kurban gittiğini yazdı.
Habere göre, FEM-United araştırmasının
ayrıntıları TEPAK ve Akdeniz Toplumsal
Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü tarafından
açıklandı.
Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Enstitüsü Müdürü Suzana Pavlu
araştırma sonuçlarının açıklandığı basın
toplantısında yaptığı açıklamada, Güney
Kıbrıs’ın nüfusa oranla, kadın
cinayetlerinde yüksek bir orana sahip
olduğunu belirtti.

Bir harika bu temsi kolu.
Hak yolunda, halka bağlı
Gör ve sen de övün Lefkoşalı
(Leymosunlu, Larnakalı)
Meşaleyi daima taşıyacak
Ölmeyecek bilelim iyi
Bu ocak yaşayacak
LTSK sen çok yaşa.”
O yıllarda bu çalışmaları erkekler ve
kadınlar birlikte yürütürlerdi. Bu konuda
2 Eylül 1943 tarihli Halkın Sesi gazetesinde “Yavuz” imzasıyla şu değerlendirme yapılır:
“Eğer gerek kulüpler ve gerek kurumlar
hüsnü niyetle hareket eder ve sık sık temasa gelirlerse her fırsatta erkeklerimizle
beraber kadınlarımızın da içtimai ve
milli harekete omuz omuza çalışacaklarına ve “Çoban” gibi daha bir çok eseri
temsil etmekle cemaatin en mübrem (gerekli olan) ihtiyaçlarına telâfiye vesile
olacağına şüphe yoktur.”

LTSK'nın (Leymosun) sahnelediği "Dağları Bekleyen Kız" oyunu. 1945.
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TATAR: “HALKIMIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNSAFINA BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Kıbrıs’ta terör örgütü mü var?
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EOKA terör
örgütünün 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı
eylemlere başlamasını değerlendirerek,
halkı terör örgütlerinin insafına bırakmalarının mümkün olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, EOKA terör örgütünün 1 Nisan
1955 tarihinde silahlı eylemlere başlamasının 67. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
Kıbrıs’ı bir Helen adası yapabilmek
amacıyla 67 yıl önce silahlı eylemlere
başlayan Rum-Yunan liderliğinin zihniyetinin hâlâ daha değişmediğini belirten
Tatar, “Gerçekleşmesi mümkün olmayan
hayaller peşinde koşmakta olduklarını
görmekteyiz” dedi.
“KATLİAMLARIN VE VAHŞETİN
SORUMLULARI EOKA TERÖR
ÖRGÜTÜNÜ OLUŞTURAN VE
DESTEKLEYEN RUM LİDERLİĞİ
İLE YUNANİSTAN’DIR”
Tatar açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:
“İlk bildirisinde, hedefini ‘Türk ulusunun
bir uzantısı olan Kıbrıs Türklerini adadan
atmak ve Enosis’i gerçekleştirmektir’ şeklinde açıklayan EOKA terör örgütü, silahlı
eylemlere başlarken Kıbrıs’ı kan gölüne
çevirmiş, katliam ve acılarla dolu bir dönemi başlatmıştır.
EOKA terör örgütü eylemlere ilk önce
İngilizleri hedef alırken, kısa bir süre
sonra da Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılara başlamıştı. 1955- 1958 döneminde
kentlerdeki Türk bölgeleri, Türk köyleri,
kutsal ve dini yerlerimiz EOKA’nın saldırılarına uğrarken, savunmasız vatandaşlarımız da katledilmişti. Bu saldırılara
karşı Kıbrıs Türk halkını savunmak ve
korumak amacıyla Türk Mukavemet Teş-

kilatı kurulurken, TMT’nin direnişi sonrasında da Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu
ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “Enosis’e
bir sıçrama tahtası” olarak değerlendiren
Rum liderliği hazırlanan Akritas Planı
doğrultusunda 21 Aralık 1963 tarihinde
Kanlı Noel saldırılarını başlattı. Hedef
yine, Kıbrıs Türk halkını yok edip, Kıbrıs’ı
bir Helen adası yapmaktı.
Kıbrıs Cumhuriyeti silah zoruyla Rum
devletine dönüştürülürken, 1963-1974 döneminde yüzlerce köyümüz saldırıya uğramış, binlerce insanımız göç etmek zorunda kalmış, halkımız soykırıma uğramıştır. Bu katliamların ve vahşetin sorumluları da EOKA terör örgütünü oluşturan ve destekleyen Rum liderliği ile
Yunanistan’dır.”
“ANAVATAN TÜRKİYE BARIŞ
HAREKÂTI’NI
GERÇEKLEŞTİRMEMİŞ
OLSAYDI, KIBRIS’TA TEK BİR
TÜRK BİLE SAĞ

BIRAKILMAYACAKTI”
Yunan Cuntası ile Kıbrıs’taki işbirlikçileri
ve EOKA tarafından 15 Temmuz 1974
tarihinde gerçekleştirilen darbenin hedefinin de Kıbrıs Türk halkını yok edip,
Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan
Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahı Barış
Harekâtı’nı gerçekleştirmemiş olsaydı,
Kıbrıs’ta tek bir Türk bile sağ bırakılmayacaktı” dedi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum liderlerinin Yunan ayaklanması ile EOKA terör örgütünün silahlı
eylemlere başlamasının yıl dönümünde
yaptıkları açıklamaları da eleştiren Tatar,
Anastasiadis “EOKA mücadelesinden ilham aldıklarını” söylerken, düzenlenen
törenlerde “Kıbrıs Helen adasıdır, Türkler
dışarı” şeklinde sloganlar atıldığını hatırlattı
ve bunların Rum zihniyetinin değişmediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.
“Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeden ve
Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmadan
çözüm olamaz” şeklindeki açıklamalara
da dikkati çeken Tatar, “Rum tarafına,
Kıbrıs konusuyla ilgili olarak tüm iyi niyetimiz ve samimiyetimizle diyalog çağrılarımız devam ederken, Rum liderliğinin
hâlâ daha gerçekleşmesi mümkün olmayan
EOKA terör örgütünün hayalleri peşinde
koşması, gerginlik ve düşmanlık yaratıcı
açıklamalarda bulunması kabul edilemez.
Ukrayna’da yaşanan olaylar, Kıbrıs Türk
halkı için Türk askeri varlığı ve Türkiye’nin
garantörlüğünün ne kadar gerekli ve yaşamsal olduğunu bir kez daha gösterirken,
Türk askeri ile Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmemiz asla mümkün değildir. 1974 öncesinin karanlık günlerine
dönmeyeceğimiz gibi halkımızı da EOKA
gibi terör örgütlerinin insafına terk edemeyiz” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLER REFORMU…

BEROVA: 4 YASA TASARISININ GEÇMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık
İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova,
yerel yönetimler reformu ile ilgili 4 yasa
tasarısının geçmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Reformu çok önemsediklerini kaydeden
Berova, “Şimdi zamanıdır” dedi.
Berova TAK’a yaptığı açıklamada, dün
komite toplantısında yerel yönetimler reformu
çerçevesindeki “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ve
“Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik)
Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yaptıklarını ifade etti.
Yarın komitede bu kapsamda 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel
görüşmesinin yapılacağını dile getiren Be-

rova, “4 yasanın geçmesi konusunda kararlıyız. Reformu çok önemsiyoruz, şimdi zamanıdır” şeklinde konuştu.
“YANLIŞ YÖNLENDİRME SÖZ
KONUSU”
Tepkilerin sorulması üzerine Berova, “Hiçbir reform süreci mutlak uyum süreci içinde
olmaz” diyerek, yanlış yönlendirme söz konusu olduğunu söyledi.
“GÖRÜŞMELER HAFTAYA ARA
VERMEDEN DEVAM EDECEK”
Belediyelerin birleştirilmesi yönünde kararlı olduklarını yineleyen Özdemir Berova,
haftaya da ara vermeden görüşmelerin devam
edeceğini belirtti.

ğimizi artırmanın yollarını ele alacağım."
değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, 24
Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası
Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4
milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere
geçti.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2
milyon 336 bin 799), Romanya'ya (608 bin
936), Moldova'ya (387 bin 151), Macaristan'a
(364 bin 804) Slovakya'ya (281 bin 172),
Rusya'ya (350 bin 632) ve Belarus'a (10
bin 902) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden
21-23 Şubat tarihlerinde 113 bin kişinin

10,3 MİLYAR
EURO!
Alman biyoteknoloji şirketi,
diğer hastalıkların yanı sıra
sıtma ve tüberküloz için
tedaviler geliştirmeye
çalışırken, Omicron varyantına
özel aşı için de denemeler
yapıyor.
Öte yandan, piyasa değeri
yaklaşık 42 milyar dolar olan
şirket, gelecek 2 yılda 1,5
milyar dolarlık hisse geri alımı
ve hisse başına 2 dolar nakit
temettü ödenmesini şirketin
yıllık genel kurulunda onaya
sunacağını da duyurdu.
BioNTech'in geçen yıl yaklaşık
19 milyar euroluk aşı satışı
doğrudan Almanya'nın
GSYH'sine gelir olarak girdi.
Bunun, Almanya'nın
GSYH'sine 0,5 puanlık katkı
sağladığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
ELEKTRİKLİ YOLCU
GEMİSİ ÇİN'DE İLK
SEFERİNİ TAMAMLADI

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu
gemisi, Çin'de ilk seferini yaptı.
100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16
metre genişliğinde olan "Yangtze River
Three Gorges 1 (Yangtze Nehri-Üç Boğaz
Barajı 1)" adlı elektrikli yolcu gemisi, ilk
yolculuğunu Yangtze Nehri-Üç Boğaz
Barajı bölgesinde tamamladı.
Elektrikli otomobiller için önde gelen
batarya üreticisi olan Contemporary
Amperex Technology Co. Ltd'nin
geliştirdiği 7 bin 500 kilovatsaatlik büyük
bir batarya ile güçlendirilen gemi, popüler
olan nehirde gelecek aydan itibaren
turistlerin hizmetine sunulacak.
1.300 yolcu kapasiteli gemi, hidroelektrik
santralinden gelen elektrikle şarj ediliyor
ve tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor.
Gemi, yılda 530 ton yakıt tasarrufu
sağlayabiliyor.
Kapasiteye göre dünyanın en büyük
borsaya kayıtlı hidroelektrik şirketi olan
China Yangtze Power Co., Yangtze
Nehri'nde şarj noktaları ağı inşa etmek de
dahil Çin'in elektrikli gemi pazarını
genişletmek için söz konusu gemiyi "bir
başlangıç noktası" olarak görüyor.

YUNAN SÜT ENDÜSTRİSİ
GRUBU GÜNEY’DE HELLİM
VE BİYOGAZ ÜRETECEK

BM, UKRAYNA'DA MÜLTECİ SAYISININ 4 MİLYONA ULAŞTIĞINI DUYURDU
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan
komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4
milyona ulaştığını bildirdi.
Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan
bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin
bilgi verdi.
Grandi, "Rus saldırısının başlamasından
beş hafta sonra Ukrayna'dan (komşu ülkelere)
gelen mülteci (sayısı) şimdi 4 milyon." ifadesini kullandı.
Görüşmeler yapmak üzere Ukrayna'ya
geçen Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve
diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara deste-

BIONTECH’İN
PANDEMİ KÂRI...

Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin birden fazla komşu ülkeye geçtiğini belirtmişti.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin, buradan diğer
Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü
(IOM) ise Ukrayna içinde de en az 6,5
milyon sivilin yerinden edildiğini bildirmişti.
BMMYK, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında durumun daha da tırmanması
halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

“Sarandis” ailesine ait Yunan Süt
Endüstrisi Grubu’nun, Güney Kıbrıs’a
giderek hellim üretmek amacıyla süt
işleme ve biyo-gaz maksadıyla sıvı atıkları
işleyecek entegre tesis kurmayı planladığı
haber verildi.
Fileleftheros’a göre, kurulması planlanan
tesisin, kurulduktan 3-4 yıl sonra
erişeceği günlük süt işleme kapasitesi
180 ton ve atık işleme kapasitesi de 700
metreküp olacak. İşlenecek sıvı atıklardan
günlük, 3 bin 738 metreküp metan içeren
5 bin 479 metreküp biyo-gaz üretilecek.
Sözü edilen entegre tesisin kısa süre
önce “Olympus Foods (Cyprus) Ltd”
tarafından Tseri Sanayi Bölgesindeki
sanayi bölgesinde edinilen özel arazi
üzerine inşa edileceği belirtildi.

3 BİN 500 UKRAYNALIYA
KALACAK YER ARANIYOR

Limasol’da şu anda bulunan 3 bin 500
Ukraynalı göçmene kalacak yer arandığı
belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Limasol Belediye
Başkanı Nikos Nikolaidis başkanlığında
ilgili birimlerin katılımıyla yapılan
toplantıda Limasol’da hissedilen Ukrayna
savaşının etkilerinin ele alındığını yazdı.
Habere göre, Limasol’da şu anda bulunan
3 bin 500 Ukraynalının durumu da ele
alınırken, bu kişilerin kalacak yer, iş ve
çocukları için okul aradıkları da belirtildi.
Gazete, Limasol Belediyesi’nin,
Ukraynalılara kalacak yer bulunması
amacıyla hükümetle iş birliği yapma
niyetinde olduğunu yazdı.
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Sezonun ilk
ralliSi Pazar günü

kuzey kıbrıs Turing ve otomobil kurumu’nun
organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel
Holding’in üstlendiği 2022 kuzey kıbrıs ralli ve
Sprint Şampiyonası bu Pazar başlıyor.
geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden
Mehmet alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli
aslanköy ormanı’nda yapılacak

Gün Işığında
Necati Özsoy

“En büyük hayalimiz
Fenerbahçe ile dostluk
maçı yapmak”

Hedef yarı final

“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol
takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı
yapmak” olduğunu söyledi Başbakan
Faiz Sucuoğlu. Öyle ambargoları kırmak,
tanınmak için bir adım atmak, Kıbrıs
Türk gençliğinin de uluslararası spor
organizasyonları içinde yer alabilmek
gibi bir hayali yok yani.
Dotluk maçı yapmak hayali var.
Çünkü bunu bile yapamayacak noktadayız.
Ve daha da kötüsü bu bile “hayal”.
Öyle bir devlette yaşamımızı sürdürüyoruz ki büyük umutları olan, büyük
beklentileri olan, dışa açılma arzusunu
yıllardır sürdüren Kıbrıslı Türk gençliğinin mevcut başbakanı tanınmış
bir ülke takımı olan Fenerbahçe ile
dostluk maçı oynama hayalinde olduğunu söylüyor.
1983’de kurulan devlet.
Bugün 2022.
Ve hala daha bir dotluk maçı yapabilme arzusunda.
Yani varmı başka hayali , umudu
olan?
AB üyeliği, BM tanınmışlığı, uluslararası alanda yer alabilme.
FIFA, UEFA organizasyonlarda kendi
kimliğimiz ile yer alabilme.
Yani hala daha varmı başka hayali
olan?
Başbakanımız diyorki “Tek hayalimiz
Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta
bir dostluk maçı yapmak”. 40 yaşında
olan bir devletin şu anda geldiği nokta
ve hayali tanınmış bir takımla dostluk
maçı yapabilmek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün adaya geldi ve bazı makamları ziyaretlerde
bulundu. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile
de görüştü.
Görüşmede Başbakan Sucuoğlu’nun
şu mesajı dikkat çekti.
“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak. Bunun başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Kıbrıs’ta yaşayan
Türkler için heyecan ve dışarıya da
mesaj olacak” dedi ve ierleyen süreçte
bu yönde gelişme olmasını temenni
etti.
Başbakan Sucuoğlu bilmez mi Fenerbahçe’nin KOP’tan izinsiz KKTC’de
bir takım ile dostluk maçı bile yapacak
olsa FIFA’dan ceza alır.
Bilir ama yine de hayal bu…
Bir spor politikası bile olmayan KKTC
devletinin bundan öte bir hayali yok
işte.
1983’den beri nesiller tükenip gitti.
Bir nesil daha tükenmek üzere ve biz
hala daha Fenerbahçe ile dostluk maçı
yapabilme arzusunda ilerliyoruz….
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Voleybol Federasyonu Yıldız Kız
Karma takımımız Karaman’a gidiyor.
Karaman grubunda Konya, Mersin,
Niğde ve Karaman takımları ile
mücadele edilecek

Türkiye Yıldız Kızlar Alt Yapı Şampiyonsi
Grub Eleme Müsabakalarına iştirak edecek
olan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız
Karması Takımı bugün hava yolu ile Türkiye
ye gidiyor. Karaman Grubun da Konya, Mersin
, Niğde ve Karaman temsilcileri ile müsabakalar
yapacak olan Yıldız Kız Karmamız Pazar
gecesi hava yolu ile adaya dönecek. Yarın
akşam yapılacak teknik toplantı da yapilacak
kura çekimi ile takimimizin musbaka programi
belli olacak. KKTC Yıldız kız karmasında kafilede Merve Şengün , Seray Bayraktar, Çağla
Avcil , Sonay Gazioğlu, Eylem Yeşilırmak,
Elif Sude Bilgen , Nehir Çatankaya, Medine
Kalkan , Emel Nur Demir , Naz Önder , Azra
Zorba, Doğa Dağcılar sporcu , Erdinç Serdqhoğullari ve Kemal Derebey antrenör olarak
bulunuyor.

Sucuoğlu: Tek Hayalimiz Fenerbahçe
ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak
Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan
kabulde konuşan Başbakan Sucuoğlu, “hoş
geldiniz” diyerek, heyeti KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Fenerbahçe’nin Türkiye’de olduğu gibi
KKTC’de de çok ciddi taraftarı olduğunu
ifade eden Sucuoğlu, taraftarlar için Fenerbahçe’nin bir tutku olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’nin geçmişte kazandığı ve
kazanacağı başarıların Kıbrıs Türklerini hep
mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını belirten
Sucuoğlu, maçların büyük bir heyecanla
izlendiğini anlattı.
“TEK HAYALİMİZ FENERBAHÇE
FUTBOL TAKIMI İLE KIBRIS’TA
BİR DOSTLUK MAÇI YAPMAK”
“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı
ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak” diyen
Başbakan Sucuoğlu, bunun başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Kıbrıs’ta
yaşayan Türkler için heyecan ve dışarıya
da mesaj olacağını ifade etti.
İlerleyen süreçte bu yönde gelişme olmasını temenni eden Başbakan Sucuoğlu,
dostluk maçı yapılmasının sporseverleri ve
sporcuları motive edeceğini de belirtti. Sucuoğlu, Fenerbahçe’nin başarılarının artarak
devam etmesini de diledi.
Ülkede en büyük sıkıntının gençlerin belli
bir yaştan sonra daha ileriye gidememesi,
uluslararası turnuvalara katılamaması olduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunun sadece
futbol değil diğer branşlar için de geçerli
olduğunu söyledi.
“2022 yılında hala dünya KKTC’de spor

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

ambargosu yapıyor, bu kabul edilebilir bir
şey değil” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, tek temas ve tek çıkışın her konuda
olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti
olduğunu dile getirdi.
Zaman zaman belli sporcuların Türkiye’deki liglerde futbol oynadığını ifade eden
Sucuoğlu, Samsunspor’da oynarken takımıyla geçirdiği trafik kazasında yaşamını
kaybeden Mete Adanır’ı da andı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
da konuşmasında, kabulden dolayı Başbakan
Sucuoğlu’na teşekkür ederek, KKTC’de iki
dernekleri bulunduğunu belirtti.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin birinci kuruluş yıl dönümü kutlamak
amacıyla KKTC’ye geldiklerini dile getiren
Koç, vakit ayırdığı için Başbakan’a teşekkür

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

etti.
Yönetim kurulu ile birlikte geldiklerini
ifade eden Ali Koç, heyetini tanıttı. Ali
Koç, Fenerbahçe kadın futbol takımının
KKTC’ye kampa geldiğini, tekerlekli basketbol takımının maçları olduğunu da anlattı.
“FENERBAHÇE BAŞARILI
SPORCULARIN EVİ OLABİLİR”
KKTC’deki sporcuların uluslararası müsabakalarda yer alamadığına değinen Ali
Koç, bu bağlamda iş birliği tesis edilebilirse
Fenerbahçe’nin başarılı sporcuların evi olabileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler
sunuldu. Başbakan Sucuoğlu’na Fenerbahçe
forması ve çikolatası takdim edildi.
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