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Pandemiden, dövizden, zamlardan ve savaştan millet zaten iyice uyuşmuş durumda... İşte bundan dolayı
hükümetin Mesarya ovasında hintkeneviri yetiştirme fikri çok isabetli oldu... Kafayı bulduksa tam bulalım!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 5 Mart 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 600 FİYATI: 10 TL (KdV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BU MEMLEKET BİZİM
OLANA KAdAR
n

Mahkemeye bomba ihbarı

6’şar ay hapis
Çamlıbel’de ‘şımarıklık’
yaptığı gerekçesiyle
4 yaşındaki erkek çocuğu
ciddi şekilde darp eden
üvey anne Sare K. ile darp
videosunu çeken Cevdet K.
Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak,
6’şar ay hapse mahkum
15. sayfada
edildi...

Anıt mezarını yine su bastı
Son yağan yağmurlardan Rauf
Denktaş'ın anıt mezarındaki müzenin
yine sular altında kaldığı öğrenildi.
Serdar Denktaş mezardaki
aksaklıkların devam ettiğini söyledi...

2. sayfada

Falyalı
davasından
önce Girne
Kaza
Mahkemesi'ne
dün bomba
ihbarı yapıldı.
Yargıç odasına bomba konulduğu
ihbarı üzerine polis sabah erken
saatlerde mahkemede ve yargıç
odasında arama yaptı. Yapılan
arama sonucu ihbarın asılsız
olduğu anlaşıldı.

Cinayete 33 yıl
n “Sanık maktule önce
bıçakla saldırdı, birinci
darbenin ardından bıçağın
ağzının eğrilmesi üzerine,
amacını gerçekleştirmeden
vazgeçmedi ve mutfaktan
çelik tencere alarak maktulün
kafasına vurdu, son olarak da
boğazını sıkarak cinayeti
vahşice ve soğukkanlı şekilde
işledi…”
n “Ülkemize çalışmak ve
öğrenim görmek için yabancı
uyruklu kişiler geliyor… Kamu
düzenimize aykırılık teşkil ettiği
ölçüde bu kişilerin ülkemizde
kendi gelenek ve görenekleriyle
hareket etmeleri kabul edilebilir
değil”…

4. sayfada

83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i vahşice öldüren ve 1,5
yıldır tutuklu olarak yargılanan Azat Nurmamedov Girne Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından 33 yıl hapse mahkum edildi…
Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, “Ceza yasamız itibarı ile
taammüden adam öldürme işlenebilecek en ağır suçtur” dedi…
Falyalı cinayeti…

Zanlılara hapiste
özel alan ayrıldı

l Suçlarını itiraf eden üç zanlı
dün çıkarıldıkları mahkemeden
sonra cezaevine gönderildiler…
3 ayı geçmemek üzere
hükümsüz tutuklu olarak
kalacakları cezaevinde onlar için
özel bir alan oluşturuldu…
8. sayfada

Ahmet Altan’a yeniden hapis cezası

Balyoz davasında Ahmet Altan’a 3 yıl 4 ay hapislik cezası verildi… Aynı
davadan Yasemin Çongar ile Yıldıray Oğur da 3’er yıl 4’er ay hapse
mahkum edildi… Mehmet Baransu ise 13 yıl hapse çarptırıldı…

BRAHMS’I
SEVER MİSİNİZ?

ORTALIK
BARBARLARIN

İşgal altında

NÜKLEER
KARAKTERLİ
VE YIKICI

KUYUYA DÜŞEN
ÇOCUK KURTARILDI
Güzelyurt’ta ağzı açık bırakılan
30 metre derinlikteki kuyuya düşen
2 yaşındaki çocuk kurtarıldı... 3’te

UKRAYNA
dERSLERİ (1)

BATININ RUS
CİNNETİ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVId-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 387 pozitif vaka, güneyde 2114 vaka 4 can kaybı...

Canan Sümer

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
“Bu memleket bizim” demeye ne
zaman ihtiyaç duyduk?
Bu memleket bizim olduğundan
artık şüphe etmeye başladığımız zaman…
“Bizim” diyoruz…
Yani,
-Sizin değil!
Kimin değil?
Onu söyleyen yok!
Kastettiğimiz kim?
Hangi yabancı?
Hangi yabancıya “Bu memleket sizin değil, bizim” diyoruz?
İngiltere’ye mi?
Amerika’ya mı?
Yoksa Türkiye’ye mi?
Artık buna bir açıklık kazandırsak
olmaz mı?
***
Bu memleketin bizim olduğunu
haykırmaya ihtiyaç duyduğumuza
göre, demek ki ona sahip olmaya çalışan birileri var…
Kim olduğunu da elbette biliyoruz
onların…
Ama söylemiyoruz…
Söyleyemiyoruz…
Rusya’ya “Ukrayna’dan elini çek”
demek kolay da, Türkiye’ye “Kıbrıs’tan eliNi çek” demek zor…
Putin’e söv say…
Alçak de…
Faşist de…
Hitler bıyığı ile resimlerini yap…
İstersen bir dinozor yap…
Ama Tayyip Erdoğan’a dokunma…
Dokunan yanar…
Kıbrıs işgalcisi diyen yanar…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Önceki gün BM Genel Kurulu’nda yapılan
bir oylamada 141 ülke
Rusya aleyhinde oy kullandı. 5 ülke karşı çıktı
ve 35 ülke çekimser
kaldı.
Bizdeki azman, uzman ve süper zeka tipler
“bütün dünya Putin’e karşı” içerikli
twit atıp ABD’ye olan “ilahi aşklarını”
kanıtlamaya çalıştılar.
Önce karşı çıkan ülkelere bakalım:
11 yıl önce 100 ülkenin saldırdığı
Suriye, Eritre, 75 yıl önce ABD ve
müttefiklerinin ikiye böldüğü Kore’nin
kuzeyi, ABD ve müttefiklerinin altı ay
önce karıştırmaya kalkıştığı Belarus
ve ona destek veren Rusya.
Peki çekimser kalarak Rusya’dan
yana olanlar kimler?
Bir çok nedenden dolayı Afrika’nın
en önemli 17 ülkesi:
Cezayir, Angola, Burundi, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi,
Madagaskar, Mali, Mozambik, Namibya, Senegal, Güney Afrika, Güney, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zimbabve.
Latin Amerika’dan:
Bolivya, El Salvador, Küba ve Nikaragua.
Nüfus olarak dünyanın yarısı ülkeler

BU MEMLEKET BİZİM OLANA KAdAR

Afrin işgalcisi diyen yanar…
Erdoğan’ınki fetih…
Putin’inki işgal!
***
Gariptir ya, Kıbrıslırum yetkililer
de söyleyemiyor bunu…
Ukrayna’ya saldıran Rusya’yı kınıyorlar da Kıbrıs’ı hatırlatmıyorlar…
Oysa Ukrayna Kıbrıs’ın da hatırlatılması ve masaya sürülmesi için
bir fırsattı…
-Ey Avrupa… Ey Amerika… Ukrayna’ya baktığınız gibi bize de bakın,
diyemezler miydi?
Ukrayna Avrupa Birliği üyesi bile
değil…
Ama gözü gibi bakıyorlar ona…
Toprak bütünlüğünden söz ediyorlar…
İşgalci Rusya’ya yapmadıkları kalmadı…
Oysa Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi
olduğu halde hiç ses çıkarmıyorlar…
Türkiye’yi işgalci diye suçlamıyorlar…
Bu nasıl bir ikiyüzlülük?
Rusya’nın Ukrayna’da zaptettiği
köyleri ve kasabaları ballandıra ballandıra anlatıp sert tepkiler gösteriyorlar da, Türkiye’nin Kıbrıs’ta Maraş’a el atmasına göz yumuyorlar…
Avrupa ile Amerika’nın dini imanı
Rusya…
Rus dedikçe cinnet geçiriyorlar…
Bizi umursayan yok!’
***
Durum bu olduğuna göre, Kıbrıs’ta
biz de çok zarar göreceğiz bu savaş-

tan…
Ve meydanlarda daha çok bağıracağız, bu memleket bizim diye…
Bu savaş Türkiye’ye Kıbrıs’ta daha
rahat hareket etme fırsatı veriyor…
Herkes gözünü şimdi Ukrayna’ya
dikmişken, kimse dönüp de başka
yere bakmaz…
Öyle burada bir gazeteciye on yıl
hapislik verilmiş, veya Kıbrıslıtürk
muhalifler Türkiye’ye sokulmamış
gibi meseleler kimsenin umurunda
olmaz…
Ayrıca…
Batı Türkiye’yi kendi tarafında tutmak ister…
Onu Rusya’ya kaptırmamak…
Putin ile Erdoğan dostluğu batının
gözünde bir dikendi…
Şimdi daha çok diken…
Gerçi Türkiye de Rusya’yı kınadı,
ama Tayyip Erdoğan hala Rusya ile
sıcak ilişkilerinden ve Putin’le dostluğundan söz ediyor…
Rusya ile Putin karşısında gözü
kararan batı, bu konuda Erdoğan’a
karşı eskisi gibi hoşgörülü davranmayabilir…
Ama Erdoğan’ı tamamen yanına
çekmesi için de onun yapacağı başka
hareketlere göz yumması gerekiyor…
Türkiye’de yıllardır hapiste olan
siyasi tutuklular için de savaş büyük
bir darbe oldu…
Onlara da dönüp bakan olmaz şimdi…
Zaten pek bakan yoktu…
Bundan sonra hiç olmaz…
Ve uzun bir süre daha özgürlüğe

kavuşamazlar…
***
Ben Amerikalılardan “Bu memleket
bizim” dediklerini duymadım hiç…
İngilizlerden de duymadım, Fransızlardan da duymadım…
Yaşadıkları ülkenin kendilerine ait
olduğundan hiç şüphe etmiyorlar demek ki…
Şüphe eden biziz…
Yurdumuzun çalındığının farkındayız…
Ama hala hırsıza dokunamıyoruz…
Ona karşı saygılıyız hatta ve bu
saygıda hiç kusur etmiyoruz…
Biz bu kadar mı çaresiziz?
Bize ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi
de kabulümüz mü?
***
Ukrayna’yı bölüp parçalıyorlar diye
ayağa kalktık…
Kendi yurdumuzun parçalanmışlığı
ve bölünmüşlüğü sanki o kadar umurumuzda değil…
Ukrayna’da iki bin sivil ölmüş…
Biz bizim yurdumuzda ölen sivilleri
çoktan unuttuk…
Avrupa seçerek işgallere karşı çıkıyor…
Biz de seçerek karşı çıkıyoruz…
Bizim yaptığımız kötülük iyilik sayılır…
Başkalarının yaptığı kötülük ise
kötülük…
Sözün bittiği yerdeyiz sanmayın…
Sözümüz daha çok…
Bu memleket bizim olana kadar!

Gerçekleri saklamak
ise Asya’da:
Bangladeş, Çin, Hindistan, İran, Irak,
Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Laos, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka,
Tacikistan ve Vietnam.
Bir de oylamaya katılmayanlar var:
Azerbaycan, Burkina Faso, Cameron,
Etiyopya, Gine, Gine Bissau, Fas, Togo,
Türkmenistan, Özbekistan ve Venezuela.
Amerika’nın zaferi olarak sunulmak
istenen hikaye böyle bir şey.
Hatırlatalım:
2014’de Rusya Kırım’ı kendi topraklarına katınca 100 ülke kınamış, 11
ülke destek vermiş ve 58 ülke çekimser
kalmıştı.
Yine hatırlatalım:
1947’de ABD’nin tehdit, şantaj ve
rüşvetiyle Filistin’in yarısını alarak Yahudilere veren BM Genel Kurulu kurulduğu günden bu yana İsrail aleyhinde
onlara karar aldı ama İsrail hiçbirini
dinlemedi.
Geçen süre içinde aynı BM; ABD
aleyhine bir çok karar aldı o da dinlemedi.
Son örnek:
Başkan Trump Kudüs’ü “İsrail ve
dünya Yahudilerinin dini, tarihi ve
ebedi başkenti” ilan edince BM Genel
Kurulu toplanarak ABD karşıtı bir karar

almıştı. Karara 128 ülke destek vermiş,
9 ülke karşı çıkmış ve 35 ülke çekimser
kalmıştı.
Çelişkiler dünyası.
Başka çelişkiler de var…
Demokrasi, insan hakları, basın ve
ifade özgürlüğünü savunduklarını iddia
eden ABD ve yandaşı ülke ve kurumlar
Rusya’nın medyasına karşı topyekun
savaş ilan etmiş durumda.
Rusya’nın tüm basın yayın kuruluşlarının yayınına tüm Avrupa ve ABD
yanlısı ülkelerde ulaşmak artık olanaksız.
Google, Facebook, Twitter, YouTube
ve benzeri platformlar da ABD’nin talimatı ile hareket ederek müthiş bir
engelleme yapıyorlar. Oysa bu platformların tümü ve “Özgür dünyanın”
medyası IŞİD, NUSRA ve benzeri ruh
örgütlerin ruh hastası ve sapık militanlarının kafa kesme ve ezici kadınlara
tecavüzlerini canlı veriyorlardı.
Hem de “tarafsızlık ilkesine bağlılık
adına”.
Rezilliğin sınırı yok ve olmayacaktır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 39
ülkeyi işgal etmiş ya da askeri müdahalede bulunmuş ABD şimdi çıkmış
Ukrayna’yı savunuyor.
Aynı ABD 2001’de Afganistan’ı ve

2003’de Irak’ı işgal ederken BM’den
destek bile almıştı.
Hem de düzmece ve yalan gerekçelerle.
Tony Blair yıllar sonra yazdığı anılarında “Herkesle dalga geçtik” diyecekti.
Tıpkı şimdi Ukrayna’da olduğu gibi.
Herkese yalan söyleyerek ve gerçekleri herkesten saklayarak.
Örneğin hiç kimse Rusya’nın Ukrayna’daki altı nükleer reaktörü kontrol
altına alma çabası içinde olduğunu anlatmaz. Çünkü Ruslar Kiev’deki NeoNazilerin bu tesislerden yararlanarak
nükleer silah yapabileceğini hesaplıyor.
Benzer şekilde hiç kimse ABD’nin
farklı isimlerle Ukrayna’nın (ve Gürcistan’ın) farklı kentlerinde kurduğu
biyolojik ve kimyasal laboratuvardan
söz etmez. Ruslara göre ABD bu laboratuvarda olası bir biyolojik savaşın
virüsleri üzerinde tehlikeli çalışmalar
yapıyor. Savaşın ilk günlerinde nükleer
reaktörleri denetim altına alan Ruslar
benzer şekilde laboratuvarı da korumaya
çalışıyor.
ABD, müttefikleri ve onların dümen
suyundaki azman ve uzmanlar bu gerçeklerin bilinmesini istemez.
Hikaye bundan ibaret.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

BRAHMS’I SEVER
MİSİNİZ?
Kadın bir süre önce izlediği “Saygın
Vatandaş” filminin etkisiyle kafasına
dank eden acı gerçekleri koydu masaya.
Ömrünü doğduğu kasabanın insanlarını
yazmakla geçiren ve en büyük edebiyat
ödülünü kazanan bir romancının, yıllar
sonra doğduğu yere gidince karşılaştığı
nefret, düşmanca tavırlar ve uğradığı
saldırılar yüzünden yaşadığı büyük hayalkırıklığını koydu. Taşranın
kötü kalbini bir de...
Kahvesini ve ne zamandan
kaldığını hatırlamadığı kuru
çiçekleri koydu masaya.
Gitme hevesini, yanına da
yorgunluğunu ve ağrılarını...
Giderse ardından gelecek ne bir ada
kalmıştı, ne bir şehir, ne bir köy, ne bir
dağ ne de bir ova; dolayısıyla onları masaya koyamadı, onlardan kalan boşluğu
koydu. Boşluk o kadar büyüktü ki masaya
sığmadı.
Kadın çözülmüş ve çözülmemiş sırları
yanyana koydu, çözülmüş sırların üzüntüsü ile çözülmemiş sırların merakı birbirine karıştı, tam bir kaos vardı masada...
Sonra aynaya baktı, gözlerinin altı şiş
gibiydi sanki, çok uykudan da olabilirdi,
uykusuzluktan da, ılık çayla ıslattığı pamukları gözlerine koydu, bir süre kör
kör oturdu, sonra gözlerini masaya koydu...
22 Ocak 2018 ve 22 Ocak 2022 tarihli
iki adet “Afrika”yı koydu gözlerinin yanına. Saldırganlarla siyasetçilerin birarada
olduğu muhabbetli fotoğrafları, ülke siyasetine musallat olan dilsizliği ve unutkanlığı koydu, bunların yanına da unutamadığı için hatırladıklarını...
22 Ocak günü “Afrika”nın önünde çocuğuna “keşke sapanını da alsaydın”
diyen anneyi, gözlerini dikmiş balkona
tırmanan ve pencerelerden bayrak sallayarak kurt işareti yapan ‘kahraman’ abilerini hayranlıkla seyreden çocuğu koydu
masaya. Yıllar sonra, bizim artık burada
olmayacağımız zamanlarda, bu caddeden
geçerken belki övünerek belki utanarak
“bir zamanlar burada bir gazete vardı,
ben de annemle beraber taşlamaya gelmiştim” diyecekti. Çocuğun şiddeti alkışlayan bir annesi
vardı, ona acıdığını hissetti, acıma
duygusunu koydu masaya.
Dilene dilene kaybedenlerle, direne
direne kaybedeceğiz diyenleri yanyana
koydu.
Üç kere üç dokuz ederdi, dokuzu koydu
masaya. Canı şarap istiyordu, rose olmalıydı ve tatlı, masaya şarabın dökülüşünü koydu.
Ömürleri iki kesimli iki toplumlu federasyon istemekle geçen iyiniyetli insanların hayallerinden geriye kalan tek
şey vardı: İki toplumlu şinanay… Kadın
masaya Rumca ve Türkçe şinanayı koydu.
Kendi etrafında şöyle bir kıvırarak döndü,
güldü kendi kendine, etrafına baktı, neyse
ki kimse yoktu.
Radyoyu açtı, gecenin ses yıldızı Küçük
Aysel’di. Muhayyer Kürdi bir şarkı söylüyordu:
“Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.”
Masaya yaşamadığı zamanları koydu.
Hüzzam da, Muhayyer Kürdi de bozulmamıştı, ada taksim bile edilmemişti
daha...
Kadın “Brahms’ı sever misiniz?” filmini kimbilir kaçıncı kere seyretti, sonra
bu filmi de koydu masaya, masa bir iki
sallandı durdu, sabah oluyordu...

BATININ RUS CİNNETİ

KUYUYA DÜŞEN ÇOCUK KURTARILDI
Güzelyurt’ta ağzı açık bırakılan 30
metre derinlikteki kuyuya düşen 2
yaşındaki çocuk kurtarıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt
- Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda,
ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada
oyun oynayan Hasan Hüseyin Tören (E2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak
ağzı açık bırakılan otuz metre
derinliğindeki kuyuya düştü.
Çocuk, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri
tarafından kuyudan yaralı olarak çıkarıldı
ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili

başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı
Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada,
Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye
kesimi yapan bir ailenin 2 yaşındaki
çocuğunun bahçedeki sulama kuyusuna
düştüğünü belirtti.
Açıklamada, kuyuya düşen çocuğun
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve
İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kuyudan çıkarıldığı, çocuğun gerekli
sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevkinin gerçekleştirildiği
ifade edildi.

Karaböcek tutuksuz yargılanacak
(Kamalı Haber) - Gazeteci Şener
Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un
konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube
üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan
zanlı İsmail Karaböcek yeniden mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis
memuru Soner Şaban, olguları aktardı.
Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in Özel
Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa
suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis,
zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet
üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile
zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen
konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail
Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü
beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri
sürdüğünü aktardı.Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek
mahkemenin uygun göreceği teminata
bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren
Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına
çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün
en yakın polis karakoluna ispatı vücutta
bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1
kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi
imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat
yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına
emir verdi.

EĞİTİM BAKANLIĞI:

693 ÖĞRENCİ, 69 ÖĞRETMEN POZİTİF
Milli Eğitim Bakanlığı, bugün itibariyle okullarda 693 öğrenci, 69 öğretmen ve 3
personelin pozitif olduğunu bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki
güncel vaka sayılarını açıkladı.
Okullardaki güncel korona virüs rakamları şöyle:
“Covid-19 pozitif: İlköğretim Dairesi öğrenci 188, öğretmen 13, personel 3. Covid19 temaslı: öğrenci 311, öğretmen 16, personel 1, kapanan sınıf sayısı 11.
Genel Ortaöğretim Dairesi pozitif öğrenci 444, öğretmen 45, temaslı öğrenci 519,
öğretmen 23, kapanan sınıf saysı 19.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi pozitif öğrenci 61, öğretmen 11, temaslı öğrenci 78,
öğretmen 8, kapanan sınıf saysı 3.”
Milli Eğitim Bakanlığı, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki
pozitifleşme oranının yüzde 1,29 olduğunu kaydetti.

Batı medyasındaUkrayna’daki çatışmalarla hayatını kaybeden insanların ten
rengini, ırkını,dinini öne çıkararak açıklamalar yapılıyor…
İşte size sadece birkaç örnek:
-Bunlar Suriyeli değil üstelik Hristiyan…
-Üçüncü dünya ülkesinden bahsetmiyoruz…
-Kıyafetlerine bakın bunlar orta
sınıf insanlar bizim gibi Netflix hesabı
olan insanlar…
-Burası Irak veya Afganistan gibi
bir yer değil ve biz Irak veya Afganistan'da değiliz…
-Afrikalı öğrencilerPolonya sınırından alınmadı…
-Mavi gözlü ve sarışın Avrupalılar
öldürülüyor…
-Bunlar alışkın olduğumuz mülteciler
değil…
***
BBC’ye konuşan Ukrayna’nın eski
başsavcı yardımcısı canlı yayında ne diyor?
“Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı
Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum…"
BBC muhabiriyse bu duyguyu anlayıp
saygı gösterdiğini ve “onlar Suriye’den
gelen mülteciler değil onlar beyaz onlar
bize benziyor” diyor…
Polanya yetkilileri Ukrayna’dan kaçan
ama “sarışın uygar Avrupalı” olmayan
Afrikalı mültecileri trenlerinden atıyorlar…
Zelensky, Rus birliklerinin “beyaz, sarışın, mavi gözlü Avrupalıları” öldürdüğünden yakınıyor Rusya'ya karşı yardım
isterken…
Ukrayna savaşıyla ilgili haberlerin birçoğunda mide bulandırıcı bir ırkçılık...
Suriye’de Irak’ta sesini çıkarmayanlar
şimdi yaygarayı kopardı…
Yemen’de 2015-2018 yılları arasında
savaş nedeniyle yaklaşık 85 bin çocuk
açlıktan hayatını kaybetti…
Ve hala daha açlık ve kıtlıkla boğuşuyor
Yemen halkı…
Bosna, Filistin, Ruanda, Suriye…
Oralarda yaşanan vahşete niye aynı
duyarlılıkla tepki göstermediler?
Ölenler “beyaz ve uygar Avrupalılar”
değil de
emperyalizmin çıkarları uğruna harcanabilecek kurbanlar oldukları için mi?
Modern dünyanın ne kadar iğrenç olduğunu gösteren bir trajedi de yaşanan
bu savaş işte…
ABD ile Batı’nın kendileri dışındakilere
bakışını, gerçek yüzlerini bir kez daha
gördük…
***
Rusya başta ekonomik olmak üzere
her yönden abluka altına alınmaya çalışılıyor…
36 ülke Rusya’ya hava sahasını kapattı.
Rus bankalarını küresel finans sisteminden dışladı.
Kripto para ile bağlantıları kesildi…
ABD ve Avrupa her gün yeni yasaklar
açıklıyor.
Öyle ki Putin’in judo ve tekvandoda
siyah kuşağı bile geri alındı.
Ama bundan daha garipleri de var…
Yunanistan’da Bolşoy’un Kuğu Gölü
balesinin gösterimi iptal edildi.
Rusya vatandaşlarının restoranlara
alınmaması…
Rus edebiyatçıların sansürlenmesi…
Rus öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması…
Rus kedilerinin yarışmalardan men
edilmesigündemde…
Fransa Putin’in balmumu heykelini
Paris müzesinden kaldırmış…
Nasıl yaptırım?
Nasıl bir cinnet hali bu?
Türkiye’de Hollanda’yı kınayıp portakal bıçaklayanlara gülmüştük bir de…
Medeni ve eğitimli Avrupa böyleyse
onlar az bile yapmış…
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Hava sahasına kimse dokunamazmış
Bir uçağı bile yok havasından geçilmez
Aldanıp da dokunanın havrasına yanarmış
Tayyıp çoktan dokundu zavallı bunu bilmez

KALAY-KALAYCI

BU SAVAŞ BİZİ
EKMEĞİMİZdEN VURACAK

Fileleftheros gazetesi, Rusya ve Ukrayna’dan tahıl tedarikinin azaldığını,
bunun da ciddi sıkıntılara yol açacağını yazdı. Tonu 280 Euro olan buğday
375 Euro’ya çıkmış. devletin 1-2 ay için 25-50 bin ton buğday tedarik
etmesi gerekiyormuş ve savaş devam ederse, hayvan yeminin yüzde
90’ını ithal eden güney Kıbrıs büyük sorunlar yaşayacakmış. Yani
güneyden aldığımız haberlere bakılırsa, bu savaş bizi de ekmeğimizden
vuracak. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bu soruna çare arıyor hiç
olmazsa, kuzeyde çare arayan da yok…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ORTALIK
BARBARLARIN...
Ukrayna-Rusya kriziyle başlayan ve savaşa
dönüşen olaylardan sonra Ukrayna'yı NATO'ya almak için girişimlerini hızlandıran
ve sonucunda büyük bir savaşa da neden
olabilecek işler yapan Amerika "benden
olanlar" ve "benden olmayanlar" diyerek
dünyayı ikiye ayırmaya çabalıyor...
Hatırlar mısınız bilmem...
Kendisinin besleyip yetiştirdiği ve kullandığı Usame Bin Ladin'e bağlı kişilerin
İkiz Kuleleri yıktığı için liderleri dediği Bin
Ladin'i aramaya başladı.
Bu vesile ile birçok ülkeye ordusunu soktu...
Ve açıkladı: "Her kim Usame Bin Ladin'i
korur kollarsa ve ayrıca bu mücadelemizde
yanımızda olmazsa onlar da terörist ilan
edilecekler"...
Tüm dünya ABD'nin yanında yer aldı...
Ardından Irak savaşı...
Suriye savaşı...
Halen Yemen'de ve daha birçok bölgede
sürmekte olan savaşlar ve karışıklıkların arkasında yine Amerika var...
Suriye'de Tayyip'i kullanarak Esad'ı koltuğundan indirip BOP'un sonuçlanmasını
pergelledi...
Putin'in tepkisi sonucunda istediğini elde
edemedi ama hesap da Türkiye'nin başına
kaldı...
Rusya Federasyonu'ndan Sovyetler Birliği'nden korktuğu kadar korkuyor!
Dağılan Sovyetler Birliği'nden birçok ülkeyi kontrolüne aldı...
Hedefinde Rusya var şimdi...
Uzun menzilli füzelerini Ukrayna'ya yerleştirip Moskova'yı tehdit altına almak niyetinde...
Putin de karşı çıkıyor...
Kavga bu...
Ölenler ise Ukraynalılar ve Ruslar...
Ama emperyalistlerin zerre kadar umurunda değildir insanların hiç yoktan ölmeleri...
Ve batı hemen tavrını geliştirdi...
Yunanistan Bolşoy Tiyatrosu'nun "Kuğu
Gölü" balesini oynatmama kararı aldı...
İtalya Dostoyevski'nin eserlerini okumayı
yasakladı...
Rus takımlarını UEFA ve FİFA'dan çıkarttı...
Rus oyuncuların lisanslarının geçersiz olduğunu ilan etti...
Rus bankalarının uluslararası bankacılık
işlemlerini durdurdu...
Birçok uluslararası internet kuruluşları
Rusya'ya hizmet vermeyi durdurdu...
Çok büyük çapta bir ambargo uygulamaya
girişti...
Ve cezayı Rus halkına kesti...
Rusya'nın yanında olanları da "Ruscu"
ilan ederek onlara da yaptırım uygulayacağının işaretini verdi...
Biden Suriye konusuna da değinerek orada
hakimiyet kuran Rusya'yı çıkarmak için harekete geçeceğini işaret etti...
Türkiye bir kısım ordusuyla hala orada...
Şu ana kadar çekimser gibi duran Türkiye
bu aşamadan sonra kimin yanında yer alacak?
Değneğin iki ucu da boklu!
Gelişmeler devam edecek şüphesiz ve
dünya bir kampta yerini alacak gibi...
Ya sosyalizm ya barbarlık derdik ya...
Sosyalistler darmaduman...
Ortalık barbarlara kaldı!

NÜKLEER KARAKTERLİ
VE YIKICI

Cinayet davasında karar…

33 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber) – Ülkede infiale
neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu
Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak
tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.
Azat Nurmamedov, Taammüden
adam öldürme, adam öldürme, mülke
tecavüz, sirkat suçlamalarını kabul
etmişti. Azat Nurmamedov 24.06.2020
tarihinde Necati Taşkın Sokak SelbaPearl Apartmanı no1 adresindeki
ikametgâhın salon odası içerisinde konu
ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu
31,5cm, ağız uzunluğu 19 cm olan
bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu
Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez
sokup çıkarıp, başını defalarca mermer
zemin üzerine vurup, taammüden
öldürmüştü.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan
oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen
kararı Aksun açıkladı. Başkan Fadıl
Aksun, “Ceza Yasamız itibari ile taammüden adam öldürme işlenebilecek en
ağır suçtur.
Bir kişinin yaşam hakkını elinden
alma, ona ve yakınlarına verilebilecek
en büyük zarardır. Birçok suç tipinde
mağdurların zararı giderilebilecek olsa
da adam öldürme suçlarında bu imkân
yoktur. Bir yaşam son bulmuştur ve
bunun telafisi söz konusu değildir”
dedi.
Aksun, şöyle devam etti:
“Sanığın maktulü kandırarak evine
girdiği daha sonra sanığın maktule önce
bıçakla saldırdığı, birinci darbenin
ardından bıçağın ağzının eğrilmesi üzerine, amacını gerçekleştirmeden
vazgeçmediği ve mutfaktan çelik tencere
alarak maktulün kafasına vurup son
olarak boğazını sıkarak cinayeti vahşice
ve soğukkanlı şekilde işlediğini görürüz;
Bu hususun da sanık aleyhine

değerlendirilmesi gerektiği kanaatine
varırız.
Sanık avukatı ise sanığın büyüdüğü
coğrafya itibari ile bu tarz duyguların
etkisi altında kalarak bu suçu işlediğini
ifade etmiştir. Sanığın yaşadığı
coğrafyada etkisi altında kaldığı kültürel
ve toplumsal etkiler ne olursa olsun
artık kendi ülkesinde olmayıp bir başka
ülke topraklarında yaşadığının farkına
vararak davranması gerekirdi. Nitekim,
KKTC Anayasası Hukukun üstünlüğünü
benimser ve kaba kuvveti meşru kabul
etmez.
Bu noktada şuna vurgu yapmak isteriz
ki, ülkemize birçok noktadan çalışmak
ve öğrenim görmek için yabancı uyruklu
kişiler gelmektedir; kamu düzenimize
aykırılık teşkil ettiği ölçüde bu kişilerin
ülkemizde kendi gelenek ve görenekleriyle hareket etmeleri kabul edilebilir
değildir. Bir başka değişle misafir
ettiğimiz yabancıların ev sahibinin
kuralları ile yaşaması gerekir.
Böylesi suçların işlenmesinde temel
zarar katledilen kişiye verilmekle beraber kamu düzenin de zarara uğradığı
açıktır. Güpegündüz ve şehir ortasında
cinayet işlenen bir ülkede toplumun
endişe duyması kaçınılmazdır. Ülkemizde çalışmak için bulunan Sanığın
ülkemiz insanlarının huzurunu kaçırma
ve onları güvensizliğe sevk etme hakkı
yoktur. Buna rağmen işlenen bu cinayet
neticesinde ülkemiz insanları, yaşadıkları
şehirlerde güven içinde olup
olmadıklarını sorgular duruma sokulmuş
ve bu durum huzursuzluk ile kaygı
veren bir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla
işlenen bu cinayetin toplum üzerinde
yarattığı bu travmatik etkinin de ceza
takdirine yansıması gerekmektedir”
dedi.Aksun, sanığın lehine ve aleyhine
olan tüm faktörlere değinip, oybirliği
ile 33 yıl hapis cezası verdiklerini
açıkladı.

Pandeminin şokunu daha tam atlatmadan…
Dünyayı şimdi de 3. Dünya Savaşı korkusu sardı!
Başta ABD olmak üzere tüm batı dünyası,
NATO’nun Ukrayna’yı içine almasını ve
böylece Rusya’nın burnunun dibine kadar
sokulmasını önlemek için Ukrayna’ya
askeri müdahale başlatan Rusya’ya ateş
püskürüyor!
O kadar ateş püskürüyorlar ki, ellerine
geçirseler Putin’i bu ateşte kebap edip yiyecekler!
Rusya’yı cezalandırmak için ne kadar
akıldışılık ve mantıksızlık varsa bir bir ortaya dökmekten zerre kadar çekinmiyorlar!
Sanki Rusya hiçbir haklı nedeni olmadan,
yani durup durduğu yerde Ukrayna’ya
askeri müdahalede bulunmuş gibi!
Sanki Rusya,bugün Amerika’nın ve Batı’nın burnunun dibine sokulmak için birtakım faaliyetlerde bulunmaya kalksa, kendine “Buyur gel, başımızın üstünde yerin
var” diyeceklermiş gibi!
Ama onlar kendilerini Rusya’nın burnunun dibine sokulmaya hak sahibi görüyorlar!
Kendileri Ortadoğu’yu baştanbaşa ele
geçirmek için milyonlarca insanın kanını
vampir gibi içerken…
Kimsenin gıkı çıkmadı onlara karşı!
Hiç utanıp sıkılmadan Ortadoğu’da yaptıkları işgallerin ve katliamların adını “Demokrasi götürmek” koydular!
***
Dünya, nükleer olacağına kesin gözle
bakılan 3. Dünya Savaş belâsını kendi
başına kendi elleriyle sardı!
Önce ABD ve batılı liderlerin gündeme
getirdiği, sonra da Rus Dışişleri Bakanı
Lavrov’un uyarısıyla gündeme gelen nükleer savaş konusu yabana atılacak cinsten
değil.
“3. Dünya Savaşı nükleer karakterli ve
yıkıcı olacak!”
Tek başına bu uyarı bile savaş tamtamlarının, füze rampalarının, paletlerin, topların, tüfeklerin, nükleer başlıkların derhal
susması için bin defa yeter de artar bile!
Bir felâketler girdabında zarıncayan dünyamız, insan eliyle yaratılacak böylesine
korkunç bir felâketi haketmedi.
Savaş asla doğal olmayan ve olmayacak
olan felâketlerin en korkuncudur.
Öyle bir savaşın nükleer karakterli olması
dünyayı bir kan ve ölüm gezegenine çevireceğinden, istisnasız her şeyi zehirleyeceğinden hiç kuşku yoktur.
***
Rusya bu noktaya gelmemek için yıllarca
direndi.
ABD’nin ve batılıların, ulusal ve coğrafi
güvenliğine, yıllarca göz dikmelerini sabırla
karşıladı.
Bütün bunlar, Amerika’yı ve Batı’yı
daha da şımarttı, cesaretlendirdi!
Bugün gelinen nokta, Rusya’nın bu kan
çıbanını kesip atmasıdır.
Öyle bir savaşın, nükleer karakterli olacağını bile bile ABD ve Batı’nın buna
çanak tutan bu tavırda ısrar etmeleri,
insanlık erdeminin ne kadar karardığını
açıkça gözler önüne seriyor.
***
Filler tepişiyor…
Olan dünyanın çimenlerine oluyor!
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Onuncu köy
İNSAN BİRAZ
UTANIR

HÜSEYİN
ÖZGÜRGÜN’ÜN
HESABINDAKİ
MİLYONLAR
UBP’NİNMİŞ!

Ulaş Barış
Son durum: Vekillik yaptıktan sonra
müdürlük, müsteşarlık peşinde koşmayı
nasıl içinize sindiriyorsunuz anlamıyorum
doğrusu. İnsan biraz utanır, çekinir. #fail

TATAR’CA
İbrahim Özlüses
Atanmış Reisi Cumhur Ersin Tatar,
“Rum, bizim hava sahamızla ilgili karar
veremez” diye buyurdu.
Adam haklı. Değil hava sahamızı, biz
havamızı bile kimseye koklatmayız.
Kuzeye geçecek olan Rumlar,
soluyacakları havayı da beraberlerinde
getirsinler.

ALMAN YEŞİLLERİ
VE SOSYAL
DEMOKRATLARI!
Hasan Burgucuoğlu
Almanya’da kapanan kömür ve atom
santralleri tekrar aktif duruma geliyor.
Bu Yeşillerin politikasına akıl sır ermiyor.
Rus gazını istemeyip atoma razı olmak.
Merkel’i arıyoruz resmen.

TARAFSIZLIK
YALANI!
Ümit İnatçı
Savaşı moralist demagoji üzerinden
yanlışlayanlar bir yandan, görece bir
haklılık üzerinden doğrulayanlar diğer
yandan... Amerika'ya kızıp dolar yakmalar, Rusya'ya kızıp Rus salatasını
protesto etmeler... Artık bir daha Elvis
Presley dinlemeyip Dostoyevski okumayarak tarafsızlığımızı beyan edip rahatlasak diyorum... Bu arızalı insanı
tüm hırslarından arındırmanın tek
çaresinin anarşizm olduğuna artık her
geçen gün daha da inanıyorum...

MUTFAKTAN
ÇIKIN!
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
FEMİNİST TEORİSYEN SIMONE
"Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun
darlığına şaşırıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra da uçamıyor diye
yakınıyoruz."
"Sadece erkek değildir kadını ezen.
Kadın kendi hayatından sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de
eziyor."
"Kurtuluşunu bir başkasında görmek,
yıkılmanın en güvenli yoludur."
Simone De Beauvoir

SUÇ ORTAKLIĞI
Attila Tuygan
Etnik temizlikler, sadece kurban
halkları kötü etkilemekle kalmaz, fail
tarafta yer alan halkları da kirletir, geriletir, içlerinde olumlu, iyi ne varsa
öldürür.
Suçun ortağı olarak egemen sınıflara
biat etmeye zorlar onları.
Kendilerini sürekli ispat etmek
zorundadırlar.
Bunun bilinçaltında yarattığı aşağılık
kompleksini örtmenin tek çaresi de milliyetçilik/ırkçılıktır.
O yüzden de, adeta bir toplumsal refleks olarak ‘en milliyetçi Türk‘, ‘en
dindar Müslüman‘ olurlar.

TOLSTOY’dAN İNTİKAM ALAN NETFLİX
Ozan Çakır
Tolstoy'un Anna Karenina'sına dair projesini iptal eden Netflix, Kulüp dizisinden
sonra Pera Palas'ta Gece Yarısı diye bir
Türkiye dizisi daha yayınladı. Mantık yine
aynı, "İstanbul'un çok-kültürlü şu eski güzel
günleri" hikayesi. ''Zaman yolculuğu'',
''Atatürk'' gibi detaylarla iş çekici kılınmaya
çalışılmış. Emperyalist kültür endüstrisi
aygıtından yeni bir neo-osmanlıcı, neofeodal hikaye aslında. Anna Karenina'nın
bu "çok-kültürlü" Netflix'te yeri olmadığını
anladığımız gibi, cumhuriyeti bir tür parantez
olarak gören bazı fikirlerin altyapısını
oluşturmaya çalışmaları da dikkat çekici.
Dizinin ismi de Charles King'in aynı adlı
kitabından geliyor. King İngiliz bir profesör.
Yazdığı kitabın özeti: Modern İstanbul
azınlıkları yok ederek kuruldu, İstanbul
toplumu İngiliz işgali altındayken aslında
daha güzeldi. Kitapta Türklere yönelik
kötücül ve aşağılayıcı bir dil kullanılan
bölümler var. Daha doğrusu Türkiye ve
Türkler zaten geri kalmış olarak tasvir ediliyor ve bazı yerlerde iş Midnight Express'in
dilini çağrıştırıyor. Türkler -sürekli- rüşvet
alıyor, bürokratik engel çıkarıyor, eğitimsizler
ve fazla aldatıcı, hilebaz, "kıvrak" politikalar
izliyorlar. Mustafa Kemal diktatör olarak
tanımlanıyor vb. Türklerle ilgili böyle olum-

suz sıfatları sıralamakta bir sorun yok tabi.
Türk'ü aşağılamak Avrupa'da ses getirir,
kitabına "entertaining", "absorbing", "astonishing" falan diye yorumlar alır, kapağına
koyarsın. Bunu yapan adamın büyük bir
soytarı olduğunu da kimse düşünmez.
Araştırmacı falan olarak takdir görürsün
üstüne. Ardından New York Times Bestseller
falan, röportajlar falan.
Röportaj demişken, bu King efendiyi
bulup konuşan, Türkiye'de tanıtan, ünlendiren
de Cihan Haber Ajansı. Bu ajans kimin?
Fethullahçıların. Hem kitapta hem dizide
seçilen mekanın Pera Palas olması da bir
şeyler anlatır, çünkü 30'ların ortalarına kadar
Mason üstatlarının, localarının bilinen, açık
kongre ve toplantılarını yaptıkları yerdi Pera
Palas. Masonların Mustafa Kemal ile bir
alıp veremedikleri olduğu da biliniyor. İçine
Mustafa Kemal kılığında bir figür koyarız,
bir de popülerliği giderek artırılan zaman
yolculuğu ögesiyle süsleriz deyip seyircinin
gözünü almak kolay.
Bizim NATO'perver manda ve himaye
yanlısı milliyetçiler, ulusalcılar ''müttefik
ABD''nin Netflix'inden gelince anti-milliyetçi,
anti-ulusalcı, neo-liberal kozmopolit, neofeodal şehir devlet temelli içerikler, sesleri
çıkmıyor, bayıla bayıla seyrediyorlar. Her
gün kavgaları bizle.

SAĞLIK HAKKI
Nevzat Özkunt
Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa devlet hastanemiz…
Yaklaşık iki haftadır hiç dinmeyen bir baş ağrım üzerine Lefkoşa devlet hastanesinde
beyin ve sinir cerrahı Dr. Erol Barçın’dan randevu alıp hastaneye gittim. Doktor ile
randevu saati başta olmak üzere, hastanede kayıt açılmasından tutun, kan tahlili, beyin
anjiyosu ve tomografi işlemlerinin tümünü verilen randevu saatinde yaptırdım. Dört
gündür hastaneye gidip geliyorum. Dr.Erol Barçın’ın ve tüm hastane personelinin ilgili,
güler yüzlü, saygılı ve insana değer veren tavırları karşısında etkilendim ve hastanemiz
ile gurur duydum. Temiz, düzenli ve insanlarımız için çalışan bir hastane ile karşılaştım
açıkçası. En azından benim gittiğim bölümler öyle.
Tebrikler ve teşekkürler (hep de eleştiri yapacak değiliz ya)
Hastanemize sahip çıkalım, tüm dostlara sağlık dolu günler, sağlık herşeydir.
Not: Bu arada merak edenler için, sonuçların tümü iyi, ben de iyiyim...

Murat Kanatlı
YKP'nin 5 sene önceki kurultayında
teknik bir sorun olarak bilançoda yılık
kapanmada 2 haftalık bir farkla, Aralık'ta
toplanan aidatlar Ocak'ta işlendiği için
550 TL fark oluştuğu için (siyasi partiler
neden bilanço tutacaklar ve yasa zaten
bütçe yapma zorunluluğu getirmez,
zaten siyasi partilerin harcamaları seçim
ve benzeri gerekçelerle yıldan yıla ciddi
fark gösterebilir, devlet dairelerinde
olduğu gibi, karşılaştırmalı hesap tutmak
çok anlamlı değil eleştirimizi yeniden
yapmayım) Yüksek Mahkeme bizi
duruşmaya çağırdı idi, seçim ve pandemi
nedeniyle yazılı görüş verdik, hala beklerik, 2 Sayıştay denetçisi, 3 Yüksek
Mahkeme hakimi oturum yapacak ve
YKP'nin bu 550 TL'yi (yazı ile beş yüz
elli Türk lirası) ne yaptığını sorgulayacaklar, hesaplarını neden merkezi tutar
da ilçelerde ayrı ayrı muhasebe kaydı
tutmazın hesabını da vereceyik,
anlayacağınız suçumuz büyük, ha
Hüseyin Özgürgün partinin paraları
hesabımdaydı deycek, daha önce UBP
kendi iç denetlemesini yapıp mali
hesaplarda sorun var raporu
hazırlayacak, piyango düzenler çekiliş
yapmaz, bununla ilgili haberler var,
bunlar hep küçük işler, Yüksek
Mahkeme ve Sayıştay önce YKP, BKP,
TKP ile ilgili mali denetimleri bitirecek,
yeterli personel yok, UBP'ye falan sıra
sonra gelecek acele etmeyim, hepsimize
"EŞİT" muamele yapıyorlar, gene
şikayet!? Neysa sıkıntı yok, gülümseyin…

SİZİN ADINIZ NE?
Hamide Rencüzoğulları
Rusya'nın multi milyarderlerine 'Oligark' diyor herkes… Kapitalizme geçiş
sürecindeki özelleştirmelerden nemalanan iştahlı kesimdir bunlar. Canları
cehenneme… Peki, Avrupa'daki, ABD'deki savaşlardan nemalanan multimilyarderlerin ve Türkiye'de ki beşli
çetenin adları ne?

ŞİİR DE KIRILMASIN
İNSAN DA...
Veysel Çolak
Şiir üzerine, şiir sanatı üzerine çok
düşündüm, çok yazı yazdım. 2010 yılına
kadar da her yıl yüz yirmi civarında
şiir kitabı okurdum. Evet, yazılarımı
da okuduğum bu şiir kitapları üzerinden
yazdım. Şimdilerde daha az şiir kitabı
okuyorum. Yayımlanan şiir kitaplarını
izlemek, edinmek de olanaksız gibi.
Bu durum başkaları için de böyle. Bu,
şiir çevrelerinin iyice daralmasına da
neden olmuş. Herkes yakın, çok yakın
çevresindeki şiir hareketleriyle ilgileniyor
sadece. Kişisel ilişkilerle sınırlı, zorunlu
bir ilişkilenme. Ahbap çavuş ilişkisi
yani. Bu da şiire zarar küçücük grupların
oluşmasına dönüşüyor. Bu gruptakiler
"İnsan kırılacağına şiir kırılsın." deyip
birbirlerini çok beğeniyorlar üstelik.
Bana kalırsa sözün bittiği yerdeyiz.
Arada bir, yazdığı şiirler hakkında
düşüncemi soranlar oluyor. "Şiir üzerine
yazdığım yazıları okuyun." diyorum
onlara. Şimdi de öyle diyorum.
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GÜNLÜK
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN KİMİ
KASTETTİ?

Narkotikten kurye operasyonu...

5.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

HK - Narkotik ekipleri tarafından
gerçekleştirilen kurye operasyonu
kapsamında, ülkeye sokulmaya
çalışılan, piyasa değeri 2 milyon TL
olan 5.5 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele
geçirildi. Operasyon kapsamında 4
kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen
bilgiye göre
03.03.2022 tarihinde, saat 16:00
sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından Ercan Havalimanı’nda
gerçekleştirilen operasyon (Kurye
Operasyonu) sonucu ülkeye giriş
yapan M.M.E.N.(K-45)’nin tasarrufundaki bavulda yapılan aramada;
yaklaşık 5 Kilo 500 Gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde bulunarak
emare olarak alındı.
Operasyon kapsamında bahse konu
şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu
tespit edilen A.A.S.(E-29), P.O.C.(E28) ve C.R.U.(E-28) tutuklandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında,
P.O.C.(E-28)’nin Lefkoşa’daki
ikametgahında 04.03.2022 tarihinde
yapılan aramada ise; satışa hazır
paketler haline getirilmiş yaklaşık
8 gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
daha bulundu.
MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR
Kurye operasyonunda 5 kilo
uyuşturucu ile tutuklanan 4 zanlı
bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
PULBİBERLERİN ARASINA
GİZLEMİŞ
Mahkemede yeminli şahadet veren
polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının
da Kanunsuz Uyuşturucu Madde
(Hınt Kenevirı) Alma, İthal ve Tasar-

ruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.03.2022 tarihinde
saat 16:00'da, düzenlenen Kurye operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir
polis ekibi tarafından, Ercan
Havalimanı'ndan KKTC'ne giriş yapan Zanlı-1 Magret Munenanji Erick
Nkhoma'nın tasarrufunda bulunan
siyah renk bavulu içerisinde yapılan
aramada; kişisel eşyaları arasında
bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki
kırmızı renk pul biberler arasına
gizlenmiş vaziyette bulunan naylon
poşet, streç naylon, karbon kağıdı
ve koli bantları ile sarılı toplam 6
paket halinde yaklaşık 5 Kilo 200
gram ağırlığında Hint Keneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulunarak emare alınıp, zanlı 1’in
suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.
Polis,
aynı
gün
yapılan
soruşturmalarda; zanlı-1'e bahse
konu uyuşturucu maddeleri, aranan
bir kişinin aracılığı ile konu
uyuşturucu maddeyi teslim edeceği,
bu işe karşılık olarak da 500 Dolar
para aldığının öğrenildiğini anlattı.
Polis, polis ekibi tarafından söz
konusu uyuşturucu maddeleri teslim

almak için Hamitköy’de bir adrese
gelen zanlı-2 Patrick Ogochukwu
Chukwuma, zanlı-3 Abbas Abubakar
Sharu ve zanlı 4 Chinaza Raphael
Uchendu’nun tespit edilerek
tutuklandığını belirtti.
Polis, aynı gün yapılan
soruşturmalarda Zanlı-3 ve Zanlı4’ün ikametgahında yapılan aramada
kanunsuz bir şey tespit edilmediğini
söyledi. Polis, aynı gün Zanlı-2
Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın
Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05
saatleri arasında, mahkeme emri ile
yapılan aramada, Zanlı-2'ye ait yatak
odasında bulunan eşya dolabındaki
karton ayakkabı kutusu içinde üzerinde içinde satışa hazır vaziyette
foil kağıdına sarılı 14 ayrı paket
içinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında
Hint Keneviri türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde ile bulunarak emare alındığını anlattı. Polis,
tahkikatın devam ettiğini, aranan
şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların
3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren
Yargıç
Mine
Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

Güneyde elektrik ve akaryakıtla ilgili vergilerde indirim
Güney Kıbrıs’ta dün toplanan
Bakanlar Kurulunun, elektrikteki indirimli KDV oranı uygulamasının
uzatılmasına, akaryakıt ürünleriyle
ilgili tüketici vergisinde ise indirime
gidilmesine karar verdiği haber verildi.
Elektrikteki indirimli KDV oranı
uygulamasının (hane halkı için yüzde
19’dan 9’a, hassas gruplar için ise
yüzde 19’dan yüzde 5’e) Haziran
ayı sonuna kadar uzatıldığını yazan
Haravgi gazetesi, akaryakıt ürünlerindeki vergi indiriminin ise benzin
ve mazot için litre başına 7 sent
olduğunu ve nihai fiyattaki indirimin
ise KDV dahil 8,3 sente ulaşmasının
beklendiğini belirtti.

Gaz yağındaki vergi indiriminin
ise 6,4 sent olduğunu yazan gazete,
vergi indiriminin 8 Mart tarihinden
itibaren yürürlüğe konacağını ve 1
Haziran’a kadar geçerli olacağını
belirtti.
Gazete, mevzuat yürürlüğe girdiği

esnada, 95 oktan kurşunsuz benzinin
ortalama litre fiyatının 1.440 Euro,
mazotun litre fiyatının 1.498 Euro,
gazyağının ortalama fiyatının ise
1.026 Euro olduğunu yazdı.
Politis gazetesinde yer alan habere
göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise açıklamasında,
Rum kesiminin bu şekilde en düşük
tüketim vergisi oranlarına sahip olan
AB ülkesi olduğunu söyledi.
Öte yandan gazete, Rum tüketiciler
Birliğinin verilerine dayanarak, 2021
yılının Mayıs ayından 2022 yılının
Ocak ayına kadar, devletin artan
fiyatlar yüzünden KDV’den elde
ettiği ek gelirin ise 15,3 milyon
Euro’ya ulaştığını ekledi.

Türkiye basını Kıbrıs’ı ezbere yazıyor… Guduru… Kim kimdir
bilmiyorlar! Basit bir Google taraması yapsalar bu kadar çok
yanlış yapmayacaklar! Demek ki yanlış yapmayı tercih ediyorlar… Halil Falyalı cinayetinden sonra haber alınamayan Hüseyin
Özgürgün ortaya çıktı. Türkiye’de Halk TV’ye konuştu. Hatta
kendi özel hesaplarındaki paranın UBP’nin parası olduğunu
söyledi! Buraya kadar tamam… T24 haber sitesi şöyle yazmış:
‘‘Eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz ay
öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya yasal bahis
iznini kendisinin verdiğini söyledi. Türkiye’de kamuoyunun
ismini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaalarıyla öğrendiği, Şubat ayında öldürülen Halil Falyalı tarafından hesabına
yüklü miktarda para yatırıldığı iddiasının ardından istifa etmek
zorunda kalan eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgüngün…’’…
Demek ki Özgürgün banka hesaplarındaki paralardan dolayı istifa
etmiş… Peki nereden istifa etmiş Hüseyin? Parti başkanlığından
mı? Milletvekilliğinden mi? Banka hesaplarının ortaya saçılmasından sonra Hüseyin Özgürgün parti başkanı olarak seçime
girdi, oyunu artırdı UBP’nin! Özgürgün hiçbir yerden istifa etmedi… Sedat Peker’in ifşaatlarından sonra istifa etmiş diye
yazıyor T24! Bu kadar biliyorlar Kıbrıs’ı… Bilgileri yanlış
olunca, çıkardıkları sonuçlar da yanlış oluyor! HalkTv’den Seyhan
Avşar’ın “Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?”
sorusuna, “Hayır... Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve
içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok
samimiydi” yanıtını verdi. Özgürgün’den sonraki başbakan Tufan
Erhürman, ondan sonraki Ersin Tatar… Özgürgün kimi kastetti?
BAYRAM dEĞİL
SEYRAN dEĞİL
Barış Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral
Sezai Öztürk’ü ziyaret
eden Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, onur kıtası
tarafından karşılandı.
Bayram değil seyran
değil, Tatar komutanı
neden öptü?
*
KKTC’NİN HAVASI
Prof. dr. Şule Aker,
KKTC’nin hava sahası ile
ilgili tartışmalar hakkında
konuştu ve şöyle dedi:
“Rusya’dan uçak
kalkacak ve Ercan’a
gelecek. Böylece dünya
âlem bunu görecek.”
Yani KKTC bu savaşta
“işgalci” Rusya ile aynı
tarafta mı olacak?
*
SİHA’LAR
Ukrayna'da kullanılan
Bayraktar SİHA'larına
gelen tepkilerin ardından
Ethem Sancak konuştu
ve “SİHA’ları satarken
böyle kullanılacağını
bilmiyorduk” dedi.
Savaşta değil barışta
kullanılmak üzere
sattınız değil mi?
*
UZAYdA dA SAVAŞ
Alman Uzay Ajansı Rus
kurumlarıyla işbirliği
yaptıkları tüm projeleri
durdurunca, Rusya da
Uluslararası Uzay
İstasyonu'ndaki ortak
çalışmaları durdurdu.
Bunlar yakında uzayda
da savaşa girerler…

“Tırnak”...
"Uyuşturucu kaçakçılığı ve
kullanımının yanı sıra hırsızlık,
soygun ve cinayet olaylarında
patlama yaşandı... Trafik, içinden
çıkılmaz bir hal aldı... Belediyelerin
yarısından fazlası batağa saplandı...
Devlet, belediyeler konusunda kalıcı
kararlar üretemedi... İlgili birimler,
gerekli denetimleri zamanında
yapmadı... Aşırı istihdamların önüne
geçilmedi... Harcamalar
sorgulanmadı... Sonuçta hem
hizmetler geriledi, hem de büyük bir
kısmı borç batağına sürüklendi…"
Reşat AKARr
(Diyalog)
"Elektriğe, akaryakıta, tüpgaza arka
arkaya zamlar yapılırken, Kıbrıs Türk
halkının alım gücü her geçen gün
azalırken, sebze, meyve ve et
fiyatlarında da dünyanın en pahalı
ülkesi haline geldik... Ülkemizde
halen daha krizde olan çok sayıda
sektör vardır ve önümüzdeki
süreçlerde de Kıbrıs Türk halkını
gerçekten çok zor günlerin
beklediği ortadadır... Ülkemizde,
ciddi oranlarda artmaya devam
eden hayat pahalılığı ve ciddi
anlamda yükselen, genişleyen ve
derinleşen siyaset-mafya etkinliği
yaşanırken, yanı başımızdaki
Güney Kıbrıs'ta son günlerde çok
önemli gelişmeler
yaşanmaktadır..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

HÜSEYİN
ÖZGÜRGÜN

Eşi ile boşanma
aşamasında banka
hesapları ortaya saçılan
Özgürgün, o milyonların
UBP’nin seçim parası
olduğunu söyledi…
“Boşandığım eski eşimin
mal varlığıma ilişkin
iddiaları vardı. Muhalefet
partileri bu iddiaları büyüttü.
Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para
yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı. Miktarı
iddia edilen tutar kadar değildi” dedi… Madem ki bu para
UBP’nin parasıydı, Özgürgün neden Kıbrıs’ı terk etti
yargılanmamak için? Bu doğruysa, UBP neden parasını
istemedi? UBP kendi parasını Özgürgün’e hibe mi etti?
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dünya kazan devrim kepçe

9 EYLÜL İLKOKULU’NdA
KLİMA ARIZASI KAYNAKLI
YANGIN ÇIKTI

Aziz ŞAH

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’na ait bir
sınıfta faal durumdaki klimanın elektrik
aksamlarının kısa devre yapması sonucu
dün yangın meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile
söndürüldü.
Yangında, klimanın iç ünitesi tamamen, bir
adet beyaz tahta ise kısmen yanarak,
sınıfın duvarları ise islenmek suretiyle
zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.

UKRAYNA DERSLERİ (1)
Her savaş bir öncekinden daha az yalanla daha
çok manipülasyonun yapıldığı bir akıl oyununa
dönüştü.
‘Daha az’ yalan diyorum, çünkü önceki savaşların
yalanlarını hesap ederek ‘yeni savaşı’ algılamanız
gerekiyor!
Körfez Savaşı’ndaki karabatak yalanından sonra
insanlığın yeni bir savaş yalanına ihtiyacı yoktur.
Buna rağmen her yeni savaşta ‘daha az’ yalan
yetiyor emperyalistlere!
1980’li yıllarda İskoçya açıklarında batan bir
tankerden yayılan petrole bulanmış karabatağın
fotoğrafını 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgali sırasında
CNN ABD’nin Körfez savaşı için
kamuoyu oluşturmak için
kullanmıştı.
Saddam Körfez kıyılarında bir
felakete neden olmuş! Batılı insana
bir milyon insanın ölümünü
umursamamasını ama bir karabatak için “yas” tutması gerektiğini
öğretmişti medya…
Mesele Saddam’saydı, Saddam’a kimyasal silah sağlayarak Kürtlere karşı
soykırım yapmasını olanaklı kılan Batı emperyalizmi, kendi sağladığı kimyasallarla yapılan
soykırımdan dolayı, alır Saddam’ı yargılardı.
Mesele Saddam’ı yargılamak değildi, Lahey’de
konuşursa Batı emperyalizminin foyası da
dökülürdü; mesele Irak’ı işgal etmekti…
Saddam’ı bir karabatak yedi!
Fransız filozof Jean Baudrillard bu yüzden
“Körfez savaşı olmadı” demişti!
Savaş uzun zamandır seyirlik bir karabataktır
çoğunluk için…
İnsani değerlerin hiçbir önemi yok. Her savaşın
bir karabatağı var. Karabatak ve karabatağın
çıkardığı savaşlar bir tüketim nesnesidir izleyiciler
için…
İkinci Irak Savaşı’nda ABD Başkanı Bush ve
İngiliz Başbakanı Blair ‘Delilleri gördük’ dedi.
ABD Dışişleri Bakanı –Kıbrıs’ta barış ve çözüm
mitinginde alkışlatılan- Colin Powell de BM
toplantısında bir tüp gösterdi Saddam’ın elindeki
‘kimyasal silah’ diye. Dalga geçtiler insanlıkla!
Bunca yalanın foyası ortaya dökülmesine
rağmen, her savaşta daha az yalanla daha çok
insanı inandırdı emperyalizm…
Ukrayna İç Savaşı’nın 8’inci yılında Rusya’nın
müdahale etmesinden sonra insanlığa bir ‘tüketim
nesnesi’ daha verdiler seyirlik. 8 sene sonra savaşı
fark edenler ilk 1-2 gün izlediler. Sonra yine
döndüler eski hallerine. ‘Tüketim nesnesi’ veriyorlar
size savaş diye, tüketiyorsunuz 2 günde!
2014’te ‘Euro-Maidan Devrimi’ dedikleri faşist
kalkışma, hükümet darbesi ve iç savaşı ilk günden
beri izliyorum.
Şanslıydım! Kitaplar dışında, Yunan Yahudisi
filozof Savvas Michael Matsas, gençliğinde Nâzım
Hikmet’le ‘‘İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu?’’
başlıklı oyunu üzerinden mektuplaşan çınarımız
(Rusya Komünistleri Partisi Leningrad yöneticisi)
Yosif Abramson, Odessalı tarihçi yoldaşım Yuri
ve isimlerini sayamayacağım nicesiyle tartışarak
öğrendim.
Çok ders var Ukrayna İç Savaşı’nda!
8 sene önceki birinci ders: Tarih boyunca
ötelenmiş her ulusal sorun eninde sonunda patlar.
Yerliler çözmez ise emperyalistler gelir kaşır. Bu
‘kaşıma’ işlemi için 1991’den 2014’e kadar 5
Milyar Dolar harcadıklarını ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Victoria Nuland söylemişti!
2014’te darbe ve iç savaş sürecinde Ukrayna’nın
bölünmemesi için FEDERALLEŞME talebini
yükselten aklı başında bir kesim vardı. Ancak
AB ve ABD’nin verdiği desteğin sarhoşluğundaydı
Kiev!
Kıbrıs-Ukrayna kıyaslaması yapmaya çalışanlar
hep yanlış benzetmeler yapıyorlar. Çünkü ne
Ukrayna tarihi ne de 8 senedir olanlar konusunda
bilgileri var.
Kıyaslanabilecek bir noktamız var:
2014’te Ukrayna’daki federalleşme talebi
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko’nun
1965’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federalleştirilmesi
önerisine benziyor. Sovyetlerin, ‘NATO ülkenizi
bölecek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni federalleştirerek
bu tehlikeyi atlatabilirsiniz’ uyarısına hışımla
saldırmıştı AKEL. Dananın kuyruğu koptuktan
sonra AKEL Genel Sekreteri Ezekias Papayuannu
1974’ten sonra, “Gromiko’yu haksız yere eleştirdik”
demişti…
Kıbrıs 1974’te NATO’nun darbesi ve işgali ile,
Ukrayna 2014’te NATO’nun darbesi ve iç savaşıyla
bölündü.

POLİSTEN MAĞUSA POLİS
MÜdÜRLÜĞÜ TELEFONLARI HAKKINdA UYARI

Ukrayna'da infaz:

Lugansk'ta belediye başkanını
Ukraynalılar linç etti

(Sol) - Ukrayna'dan 8 yıl önce
bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk
Cumhuriyeti'ndeki bir bir kentin belediye
başkanı, evinden kaçırıldıktan sonra
öldürüldü.
2020'den beri Kreminna Belediye Başkanı
olan 57 yaşındaki Volodimir Struk,
kaçırıldıktan iddiaya göre işkence gördükten
sonra kalbine ateş edilerek öldürüldü.
1 Mart'ta Struk'un eşi, polise ihbarda
bulunarak Belediye Başkanı'nın kamuflajlı
adamlar tarafından kaçırıldığını söylemişti.
Öye yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı
danışmanı Anton Geraşçenko infazın

"kimliği belirsiz Ukraynalı vatanperverler"
tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken
“Ukrayna'dan bir hain eksildi" dedi.
Telegram ve Facebook'ta paylaştığı gönderide Geraşçenko, “Muhtemelen Rusya
tarafından kendisine verilen çok parası
vardı” dedi.
Geraşçenko, Struk'un "halk mahkemesi
tarafından yargılandıktan sonra bir hain
olarak" idam edildiğini söyledi.
Struk önce Bölgeler Partisi sonra da
Muhalefet Bloğu'ndan 2012-2014 yılları
arasında Ukrayna parlamentosu Rada'da
milletvekilliği yapmıştı.

Gazimağusa bölgesinde telefon hatlarında
meydana gelen arıza nedeniyle,
Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne ait
telefon hatları devre dışı kaldı. Polis Basın
Subaylığı açıklamasına göre, arıza
giderilinceye kadar Gazimağusa Polis
Müdürlüğü'ne 0548 811 40 00 numaralı
hattan ulaşılabilecek.

EN ÇOK YAĞIŞ
YEŞİLIRMAK’A dÜŞTÜ

Meteoroloji dairesi, 24 saatte en çok
yağışın Yeşilırmak’a düştüğünü kaydetti.
Meteoroloji dairesi, önceki gün 08:00 ile
dün 08:00 arasında metrekareye düşen
yağmurun, Yeşilırmak’ta 12, Kalkanlı’da 7,
Boğaz, Gemikonağı ve Türkeli’de 6,
Çamlıbel, Lefke ve Alsancak’ta 5,
Zümrütköy, Alayköy, Akdeniz, Bostancı,
Geçitkale, Güzelyurt, Zafer Burnu,
Selvilitepe ve Kozanköy’de 4, doğancı’da
da 3 kilogram olduğunu belirtti.

KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIKTA İŞLETME
VERİMLİLİĞİ

Hayvancılık dairesi küçükbaş hayvan
üreticilerine yönelik eğitim programları
kapsamında Vadili’de “küçükbaş
hayvancılıkta işletme verimliliğini
etkileyen faktörler” konulu seminer
verecek. Seminer 7 Mart Pazartesi Vadili
Belediyesi Kültür Evi’ndeyer alacak.
Eğitim etkinliği saat 19:00’da başlayacak.

HAFTA SONU YAĞMUR
BEKLENİYOR

Putin'den dünyaya çağrı:

Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin
HK- Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı yeni açıklamayla normalleştirme çağrısında
bulundu. Putin, komşu ülkelere tansiyonu daha da yükseltmekten kaçınmalarını ve
Rusya ile ilişkileri kötüleştirmemelerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden
dokuz gün sonra, komşu ülkelere çağrıda bulundu.
Putin, ülkeleri gerilimi artırmamaya çağırırken, "Komşularımıza yönelik kötü bir
niyet yok. Ayrıca onlara durumu daha da büyütmemelerini, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ediyorum. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve yerine
getirmeye devam edeceğiz" dedi.
Televizyonda yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı, "Biz burada ilişkilerimizi
ağırlaştırmaya veya kötüleştirmeye gerek görmüyoruz" diye konuştu.

Güneyde bazı yerlere girişte SafePass
gösterme zorunluluğu kaldırılacak
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Covid-19′a yönelik yeni tedbirler açıklandı
Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas,
epidemiyolojik göstergelerdeki istikrarlı
iyileşme ve hastanelerde tedavi gören hasta
sayısında azalma olması nedeniyle, Covid19 tedbirlerinde bir dizi hafifletmeye
gidildiğini açıkladı.
Alithia gazetesi, yeni tedbirlere göre 8
Mart’tan itibaren pozitif kişinin 7’nci gün
yaptırdığı testte negatif sonuç alması
halinde karantinasının sona ereceğini; pozitif kişiyle yakın temaslı olan kişilerin de
10+7 gün karantinada kalmak yerine, 7’nci

gün yaptıracağı testte negatif olması halinde
karantinadan çıkacağını yazdı.
SafePass gösterme zorunluluğu
kaldırılacak
Gazete, 8 Mart itibarıyla bazı yerlere
girişte SafePass gösterme zorunluluğunun
kaldırılacağını; düğün ve vaftiz törenleri
dahil tüm etkinliklerde, bir araya gelebilecek
toplam kişi sayısının azami 500 kişiye
çıkarılacağını kaydetti.
Haberde, 8 Mart itibarıyla perakende
ticaret, kumarhane ve spor salonu gibi
mekanların kapasitesinin artacağı da ifade
edildi.

Meteoroloji dairesi hafta sonu yer yer
yağmur, pazar ayrıca zaman zaman
kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji dairesi’nin haftalık
tahminlerine göre, yarın ve pazar yer yer
yağmur, pazar günü Kuzey ve doğu
yönlerinden kuvvetli, zaman zaman
fırtınamsı rüzgar bekleniyor; pazartesi ile
salı parçalı bulutlu, çarşamba yer yer
yağmurlu, perşembe ve cuma da parçalı
bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklıklarının 16-19
derece dolaylarında seyretmeye devam
etmesi, rüzgarın ise pazar hariç Güney ve
Batı yönlerinden orta kuvvette esmesi
öngörülüyor.

GİRNE’dE
SAHTEKARLIKLA PARA
TEMİNİ

Polis Basın Subaylığı, Girne’de 22 ve 28
Şubat tarihlerinde meydana gelen
“sahtekarlıkla para temin etme” meseleleri
ile ilgili tutuklu bulunan H.Ş.’den (E-26)
yapılan soruşturma sonucu, 25 Şubat -1
Mart tarihleri arasında da, emlakçı
olmadığı halde kendisini emlakçı olarak
tanıtıp dolandırmak niyetiyle Girne’de
bulunan bir ikametgahı kiralayacağını
beyan ettiği bir şahıstan, kira ücreti olarak
3 bin 800 TL parayı da sahtekarlıkla temin
ettiği tespit edildi. Soruşturma devam
ediyor.

TIP-İŞ, KURUL İŞLEMLERİ
EYLEMİNİ SONA ERdİRdİ

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş),
Sağlık Bakanı ile varılan mutabakat
neticesinde istihdama yönelik kurul
işlemlerinin yapılmaması eylemini sona
erdirdiğini açıkladı.
Tıp-iş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu’nun
konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Sendikamızın Sağlık Bakanı ile yaptığı
görüşmeler neticesinde taleplerimizle ilgili
olarak olumlu yanıt verilmiştir. Varılan
mutabakat ile kurumlar arası yazışmaların
başlaması, sorunların çözümüne yönelik
iş birliği taahhüdü verilmesi neticesinde
istihdama yönelik kurul işlemlerinin
yapılmaması eylemi sona erdirilmiştir.
Vatandaşlık kurulları ile ilgili önümüzdeki
günlerde yapılacak görüşmeler sonucu
tekrar değerlendirmelerde bulunacağız.”
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UKRAYNA’dAKİ SAVAŞ BİR RUSYA
UKRAYNA SAVAŞI dEĞİLdİR!
“Aylardır hazırlığı yapılan, Batılı emperyalist güçlerin savaş örgütü NATO’nun açıkça kışkırttığı, emperyalist
Rusya’nın hazırlandığı ve açıkça ilan
ettiği, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna
savaşı sürüyor.
Komünistler savaşı değerlendirirken,
kimin saldırdığına, kimin kendisini
savunduğuna bakmazlar.
Komünistler savaşın ne için yapıldığı,
hangi sınıflar önderliğinde, hangi
amaçlarla, hangi siyasetin ürünü olarak
yürütüldüğüne bakarak değerlendirme
yaparlar. Yürüyen savaşta taraflar
kimdir? Yürüyen savaş kimin
savaşıdır?...
Ukraynadaki savaş, emperyalistlerin
dünyayı yeniden paylaşım dalaşının bir
parçası olarak başta ABD olmak üzere
Batılı emperyalist güçlerin, onların savaş
örgütü NATO’nun Rusya ile savaşıdır.
Çin bu savaşta kendi çıkarlarına uygun
olarak tarafları “sükûnete” davet eder
pozisyondadır.
Türkiye’nin, Hindistan’ın pozisyonu
da esasta budur. Çin’in, Türkiye’nin,
Hindistan’ın vb. dertleri Ukrayna değil
kendi çıkarlarıdır.
Yürüyen savaş değerlendirilirken,
“Ukrayna kurtuluş savaşı veriyor”,
“Ukrayna kendisini savunuyor”,
değerlendirmeleri yapılıyor. Evet, bu

savaşta Ukrayna açısından bir milli
sorun, milli bağımsızlık sorunu vardır.
Fakat bu savaşın niteliğini belirlemiyor.
Savaşın niteliğini belirleme açısından
Ukrayna’nın bağımsızlığı sorunu önemsiz bir faktör konumundadır. Aynı zamanda Donbass’ta da milli bir sorun,
ulusal öge var. Donetsk ve Lugansk
Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilan
etmeleri, ayrılma hakkını kullanmaları
savaşın gerici emperyalist karakterini
değiştirmiyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky,
“Batının değerlerini (çıkarlarını olarak
okunmalı) koruma savaşı yürütmektedir.”
Zelensky bas bas bağırıyor: “Sizin
savaşınızı yürütüyoruz. Ön safta sizin
için savaşıyoruz.” (Yeni Dünya İçin
Çağrı dergisinden alıntı)
Bu savaşta ‘demokratik Batı’nın
çırkinyüzü birkez daha ortaya çıktı.
Savaşla ilgili haberler tek taraflı olarak
ve sadece batının propagandasını yapacak
şekilde veriliyor. Savaşın Rus cephesiyle
ilgili haberlere tam bir karartma
uygulanıyor.
Batı medyası, Rus ordularına karşı
başarılı bir direniş yürütüldüğünü iddia
ederken Rusların Ukrayna'nın büyük
şehirlerinde kontrolü ele geçirdiği ve
Kiev’e iyice yaklaştığı söyleniyor.Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerinin önünden

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
savaşmadan çekilmekte
olduğu haberleri geliyor.
Rusların görünen hedefi
Zelenski'yi iktidardan indirmek ve kendilerinden
yana
birini
yerine
geçirmek!
Emperyalist çılgınlar dünyayı tam bir
vahşete sokmak üzere. NATO, ABD bu
savaşa katılmayacaklarını söylemelerine
rağmen sahada paralı NATO güçlerinin
de bulunduğu söylenmektedir.
Anglo-Amerikan
emperyalizmi
Rusyayı çepeçevre askeri üslerle
kuşatıyor. Rusya da kendi çıkarları için
demokrasi falan demeden kendi iradesini
empoze etmeye çalışıyor.
Ne yazık ki bazı sol örgüt ve hareketler
Putin'i anti-emperyalist olarak göstermeye çalışıyorlar.
Rus halkı savaşa karşı protestolar
yapmaktadır. Ama bunlar da sınırlı
kalmaktadır.
Silahlar her iki taraf açısından da
derhal susmalıdır. Her iki tarafın askerleri
ellerindeki silahları kendi burjuvazilerine
çevirmeli, kendi burjuvazilerine karşı
mücadele için kullanmalıdır! Rusya ve
Ukrayna’da devrimcilerin, komünistlerin
görevi, savaşı kendi burjuvazilerinin
yıkılması
için
sınıf
savaşına
dönüştürmektir.

FALYALI VE dEMİRTAŞ CİNAYETİ...

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNdERİLdİ
Girne’ye bağlı Çatalköy’de Halil Falyalı
ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi
olayıyla bağlantılı üç zanlı Ağır Ceza
Mahkamesi’nde yargılanmayı beklemek
üzere üç ayı geçmemek koşuluyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne
gönderildi.
Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat tarihinde
öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S., tutukluluk sürelerinin dolması üzerine dün
yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne
çıkarıldı.
Mahkeme içinde ve çevresinde yoğun
güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Olayın tahkikat memuru, zanlıların
gönüllü ifade vererek olayla bağlatıları
olduğunu söylediklerini, temin edilen
ifadeler, elde edilen kamera görüntüleri,
telefon dökümleri, DNA ve atış izi gibi
bulguların zanlıların olayla bağlatılı
olduğunu ve
cürümleri birlikte

işlediklerini gösterdiğini söyledi.
Olayla ilgili incelemelerin çok yönlü
olarak devam ettiğini dile getiren tahkikat
memuru, zanlıların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmayı gerektirecek ağır
suçlarla bağlantılı olduğunu dolayısıyla
üç ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Savcı da, Zanlı 1 ve 2’nin olay yerinde
olduğuna, Zanlı 3’ün de gözcülük
yaptığına ilişkin bulgular bulunduğunu
söyleyerek, taammüden adam öldürme
ve adam öldürme suçlarının Fasıl 154
Ceza Yasası kapsamındaki en ağır suçlardan olduğunu belirtti.
Savcı, zanlıların kaçma olasılıklarının
yüksek olduğunu, zanlı 2 ve 3’ün gayri
yasal yollardan ülkeye girdiklerini dile
getirerek, üç ayı geçmeyecek şekilde
hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini istedi.
Zanlı avukatları teminatla ilgili itirazda
bulunmadı.
Yargıç, taammüden adam öldürme ve
adam öldürme suçlarının ciddi suçlar
olduğunu, zanlıların olaylarla bağlantılı
olduğuna yönelik şahadet bulunduğunu
söyleyerek, zanlıların üç ayı geçmemek
koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine karar verdi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

AKEL VE CTP
GÖRÜŞMÜŞLER!
Basından öğrendiğimize göre AKEL
ve CTP görüşüp ortak açıklama
yapmışlar.
''Crans- Montana'da bırakılan yerden
Kıbrıs görüşmeleri devam etsin''...
CTP ve AKEL her zaman görüşüyorlar
açıklama yapıyorlar, yapılan açıklamalar
ise masada kalıyor.
CTP'lilere
Önce
soralım,
görüşmeler
kaldığı yerden devam
etsin, güzel anladık da,
Çavuşoğlu'nun siyasi partilere garantörsüz çözüm
olamaz diye imza attırdığı
belge var, unutmuş olamazlar, o belgeye CTP liderinin de imza
attığını. Zaten görüşmeler, kuzeydeki
siyasi partilerin liderlerinin hepsinin,
imza atıp Çavuşoğlu'nun da bizim
adımıza Anastasiadis'e verdiği bu belge
yüzünden dağılmadı mı?
CTP lideri garantörsüz çözüm istiyoruz
deyip Tufan Erhürman o belgenin
altındaki imzasını geri mi çekti?
Şimdiye kadar herhangi bir CTP yetkilisinden böyle bir açıklama duymadım,
duyulmadığına göre CTP görüşmelerin
ne şekilde devam etmesini istiyor ki?
Garantörlü bir çözüm mü yoksa AKEL
gibi garantörsüz bir çözümü mü destekliyor? Her şeyde olduğu gibi CTP siyaseti
Kıbrıs konusunda da zikzaklarla dolu!
Şimdiye kadar CTP, Tatar veya bizim
siyasetçilerin dışındaki herhangi bir TC
yetkilisine, görüşmeler kaldığı yerden
devam etsin diye istekte bulunduğunu
ben hiç duymadım.
Son Tatar'ın ofisinde Çavuşoğlu
Cenevre'ye gidileceğinde artık iki devletli
çözüm konuşulacak dediğinde yanında
Tufan Erhürman da vardı, çıkışta hayır
biz görüşmelerin kaldığı yerden devamını
istiyoruz, iki devletli çözüme karşıyız
diyebildi mi?
Cenevre'de de bizim adımıza yine
Çavuşoğlu iki devletli çözüm önerirken
konuşabildi mi?
E peki halkımız şimdi CTP'nin bu
söylemine nasıl inansın ki!
TC'li yetkililer habire bizim adımıza
kararlar alırken CTP'den ses çıktığını
duyanınız oldu mu?
Demek ki CTP nin garantörsüz çözüm
istemiyoruz belgesinin altında imzası
durdukça bu ortak açıklamasının hiçbir
değeri yoktur! Güven artırıcı önlemlerin
alınması ile ilgili, günlerce Rum tarafının
Varosha'ya karşılık Mağusa ve Timbu
limanlarının açılması ile ilgili açıklamaları
oldu, CTP'nin bu öneriler için
konuştuğunu duyanınız var mı?
TC yetkilileri bu önerileri reddederken,
hatta yorum yapmayı bile gereksiz bulurken CTP yönetimi ses verebildi mi?
AKEL'e gelecek olursak onların da
samimiyetsizliği ayni.
Hatırlarsanız AP seçimlerinden önce
yine AKEL ve CTP görüşme yapmışlar,
AKEL'in kuzeyden aday gösterme
isteğine ayrılıkçı CTP'liler in ''Kuzeyden
aday gösterirseniz bütün ilişkilerimizi
askıya alırız'' diye cevap verdiklerini
biliyoruz, peki AKEL böyle konuşanlarla
nasıl Güven Artırıcı Önlemler alacak,
garantörsüz çözüm istemeyiz belgesinin
altında imzası olan CTP'yle nasıl çözüm
arayışına girecek...
O da başka bir samimiyetsizlik!
CTP seçimden yeni çıktı, sözde iktidar
olsaydı bugün AKEL'le ortak açıklama
yapar mıydı, asla yapmazdı.
Seçim sırası şimdi AKEL'de, yaklaşan
cumhurbaşkanlığı seçimlerine malzeme
gerek, anlayacağınız her iki parti de
dostlar alışverişte görsün misali siyaset
yapmakta.
En iyi becerebildikleri bu zaten!
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Tünel

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

BİZİM dUVAR

ARŞİV

PASTA
BULAMAYAN
NE
YİYECEK?
KISACA...

YAMAN ÇELİŞKİ
‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı
denizcilikte bir sürü ülkenin
bayraklarının kaydedildiği bir yer. İşte
bu noktada buna Türkiye limanlarını
açmak dengesiz bir talep oluyor.
Kıbrıs Rum tarafına fazla avantaj
sağlıyor… ‘Türkiye hava sahasını,
limanlarını açsın’ demek dengeleri
bozuyor’’ dedi Emekli Büyükelçi
daryal Batıbay. Özersay ise Mağusa
ve Ercan’a karşılık TC limanlarını
Rumlara açsın dedi!

Bizim Mandra
Elektrik zammı şoku bütün
ağırlığıyla sürer ve vatandaş
bunun altından nasıl
kalkacağını kara kara
düşünürken, her şeye
rağmen meclisten güvenoyu
alan hükümet,çok kısa
biraradan sonra akaryakıta
yeni bir zam daha yaparak,
halkın şok üstüne şok
yaşamasına neden olur.
Hükümet zamlara gösterilen
hiçbir tepkiyi dikkate
almamakta ve tüm tepkilere
kulaklarını tıkamış
bulunmaktadır. Sokaktaki
adam “Kendim ettim kendim
buldum” diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
AB İstatistik Ofisi’nin ‘doğru
dürüst yemek’ başlığıyla
duyurduğu verilere göre,
Türkiye’de halkın %37’sinin
etli yemek, tavuk ve balık
yemeye gücü yok.

TARİH 3 Ağustos 2021

“Ah ah o Ermeni, Rum komşularımız”
Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre
nüfusun yüzde 8’i Ermenilerle olası komşuluğa
olumlu bakıyormuş. Yüzde 36 fark etmez,
kalanı da asla istemediğini beyan etmiş.
Anket sonucunu değerlendiren dostlarımın
toplumun bizlere bakışını eleştirdiklerini gördüm. Araştırmada komşum olsun diyenlerin
oranı düşük gelse de bu ortamda düşük sayılmaz. Bizler için %8 ve fark etmez diyen
yüzde 36’lık kesim umut vericidir.
Gerçek şu ki yüzde 8’lik kesime yetecek
kadar Ermeni ve Rum artık bu coğrafyada
yok. Sayımız yok denecek kadar az. Rumların
durumu daha vahim…
Gelen eleştirilerde “Peki Ermenistan’da
Türk komşu isterler mi?’’ sorusu çoğunluktaydı.
Bu esasen "Ya sev ya terk et” sloganının devamı.
Ermenistan’da Türkçe konuşan Ermenistan
doğumlu insanlarla karşılaşabilirsiniz. Derinine
indiğinizde bunun çok üzücü nedenleri var.
Türkiye’nin söylediklerini Soykırım inkârı
üzerinden anlamaya çalışmak.
Ermenistan’da topluma “Komşunuzun Türk
olmasını ister misiniz?” sorusu sorulsa, Türkiye
ile teması olmayan Ermeniler Türk komşu istemeyecektir. Fakat Türkiye’den, Lübnan’dan
ya da Suriye’den
Ermenistan’a göç edenlerde bu oran çok
farklı. Onlar, Türkleri sadece katliamlarla tanımıyor.
Ermenistan ve Türkiye’nin olumsuz diplomatik yaklaşımları nedeniyle her iki toplum
birbirini öcü görüyor.
Geçen günlerde doktor Sinan Oğan, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Ukrayna’da yakalanan Ermenistanlı bir gencin videosunu
paylaşarak “Ermenistan vatandaşı yağma suçu
işlerken yakalanmış. Yaşadığı ülke değişse
de fıtratı değişmemiş!’’ yorumunu yaptı. Bu

VİRGÜL

İCAZET ALdI MI?
Ankara ile ters düşmemeye ama ‘farklı fikir’ de
üretmeye çalışan Kudret Özersay’ın işi zor…
Maraş açılımını eleştirmişti yapılması gereken
şekilde yapılmadı diye! Şimdi ise Maraş’ın BM
kontrolüne verilmesi ve Mağusa limanının AB,
Ercan’ın ise BM yönetiminde uluslararası seyahate
açılması önerisine karşı çıktı… “Mağusa ile Ercan
karşılığında Türkiye hava sahası ile deniz ve hava
limanlarının Kıbrıs Rum gemi ve uçaklarına açılması
konusu birlikte ela alınabilir” dedi… Özersay
Türkiye’ye sordu mu bunu söylerken?

HÜSEYİN’dEN
SONRA,
TUFAN VE
ERSİN GELİR!

"Benden sonraki
başbakan ile Halil
Falyalı çok
samimiydi…"
Hüseyin Özgürgün
(UBP eski Başkanı)

cümleyi kuran kişi yıllarca mecliste vekillik
yapmış, bir akademisyen ve siyasetçi. (Bu
arada Rusça bilenlerin çevirisine göre, Ermeni
genci Ukrayna’ya sevgilisi için gelmiş. Konunun yağma ile ilgisi yok.)
Sinan Bey’in sözlerine karşılık “Ermenilerden market yağmacısı çıkmaz” demiyorum.
Eğer yağmacı Ermeni yaklaşımı bir siyasetçide bile varsa, %8’in “Ermeni komşu isterim” cevabı çok anlamlı. Yağmacıları biz
6-7 Eylül olaylarından çok iyi hatırlarız.
Geçen hafta sonu Gazi Katliamını anma
etkinliğine katılmak üzere Gazi Cemevi’ne
gittim. Konuşmacıydım. Birbirimizi tanımıyoruz, tanıdığımızı sanıyoruz. “YAŞASIN
HALKLARIN KARDEŞLİĞİ” demekle bitmiyor.
Gazi’de katledilen canları andığım konuşmam sonrasında yanıma gelen dostlar vardı.
Birçoğu bizleri merak ediyordu. Çıkışta Canlara
“Ermeni komşu ister misiniz?’’ diye sorsalardı,
eminim yüksek bir yüzdeyle "Çok isteriz’’
cevabı çıkardı. Meselenin özü, doğru zamanda
doğru kişilerle dostluk köprülerini genişletmekten ibaret. Elbette bu köprü halklar ve
inançlar üzerinden kurulacak. Bizler de Barışın
Eşekleri, elçileri ve hamalları olmaya devam
edeceğiz.
Yazımın sonunda 28 Şubat 2015’te kaybettiğimiz büyük usta Yaşar Kamal’i selamlıyorum. Sadece bir yazar değildi. Büyük
usta, tarihi silmek isteyenlere karşı hep mücadele verdi. Van Ahtamar Manastırı ayakta
kaldıysa, ustanın verdiği emek unutulamaz.
Gittiğin yerde rahat uyu usta, bizlere bıraktığın
miras için saygımı sunarım…
( Bu yazı Murat Mıhçı’nın artı gerçek’te yayımlanan “Ah ah o Ermeni,
Rum komşularımız” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır...)

Tayyip Erdoğan’ın yeni Kıbrıs politikası
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda da
kendini
gösterdi…
GKK
Komutan
Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman
emekliliğe
sevkedildi.
Tuğgeneral
kontenjanının
2021
yılı
için
kullanılmamasına karar verildi…

Gözden kaçmayanlar...

TAÇOY VE OĞUZ
Halk TV’ye konuşan Hüseyin Özgürgün,
dokunulmazlığının partisi tarafından
kaldırılması nedeniyle kırgın ve ihanete
uğramış hissettiği için Kıbrıs’ı terk edip
İstanbul’a
yerleştiğini
söyledi…
Özgürgün,
banka
hesaplarındaki
paranın UBP’nin seçim parası olduğunu
da söyledi. O dönem partinin Genel
Sekreteri Dursun Oğuz’du! UBP’nin
banka hesaplarından 4 milyon TL buhar
oldu… Oğuz’dan sonraki UBP Genel
Sekreteri Hasan Taçoy’du! Bu 4 milyon
TL’yi unuttular… Ya Hasan Taçoy ya da
Dursun Oğuz bu konuda açıklama
yapacak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından
partiye para yatırılır.
Hesabımdaki para parti seçim
parasıydı. Miktarı iddia edilen
tutar kadar değildi…’’
Hüseyin Özgürgün (UBP)

Karikatür: Emad Hajjaj/cartoonmovement.com
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HAYAL
Öylesine işte...
Hayal kurmak yasak değil.
Hayal kurmak kimsenin tekelinde değil.
Sessizce bir yerde oturup, başını iki
elinin arasına alıp, öyle dalıp gidiyorum.
Nereye daldığımı bile bilmem.
Bazen araba kullanırken gelir başına insanın.
Bir yeredir hedefin.
Gece veya gündüz fark etmez.
Gidiyorsun işte radyo açık.
Rumca şarkılar, tesadüfen o anda da radyoda Dalaras mesela.
Hele de o Seağapo şarkısını okursa.
Gittiğini unutursun yolda.
Araba geçersin, arabalar
seni geçer...
Yolda sapak gelir saparsın,
kavşak gelir yavaşlarsın, kamera gelir, of ki ne of.
O anda bile, o kameraları taktıranlara
“dua” edersin.
Sonunda bekleyene, beklettiğine ulaşırsın
da nasıl gittiğini bilmezsin.
Hayal de böyledir işte.
Kendi, kendine bir yerlere gidersin.
Uçarsı,n uçurursun kendini.
Geçmişi düşünürsün, bazen geleceğe takılırsın.
Neler yapmazdın ki o günlere gitseydin.
Mesela Baf.
Gelir miydim kuzeye durup dururken.
Bırakır mıydım yerimi, yurdumu, memleketimin en güzel yerini.
Bırakmazdım elbette.
Ama hayalden öyeye geçmiyor dünya.
Geleceği hayal edersin mesela.
Gelecekte ne gibi işler olabilir, düşünürsün.
Mesela Kıbrıs.
Mesela Kıbrıs’ın geleceğine dair düşünceler.
KKTC nedir?
Kıbrıs Cumhuriyeti içinden bir yer alıp,
bağımısız, dünyaca tanınacak bir devlet
diyorsun ona.
Ama kimse tanımıyor...
Görüşmeler.
Görüşememeler.
Engeller, engellenmeler.
Kaç buluşma gerçekleşti bu uğurda.
Kaç görüşme yapıldı birleşme, gerçeğe
avdet etme amacıyla.
Olmadı, olmayacak gibi de havalar basıldı
hep...
Şimdilik yeni bir moda gelişti dünyada
ve bölgede.
Muhalefetin oturup, ülkenin geleceğine
dair kendi aralarında görüşmeler yapılması
ve ülke adına neler yapacaklarına dair
umutlar, anlaşmalar.
Şimdi Ctp gözüme ilişti bir de AKEL.
İşte size iki ana muhalefet partisi.
Yanlarına diğer partileri de alsalar ki
barış, birleşme istiyorlar.
Anlaşsınlar.
Sonra açıklasınlar her türlü dayatmalara,
engellemelere, engellere rağmen ki Kıbrıs
yeniden birleşik Kıbrıs olacak.
Bizim yapacaklarımız şunlardır, diye de
sözlerinin arkasında dursalar.
Hayal işte.
Oturup bir köşede düşünmek.
Kim engel olbilir düşüncelerime?
Kim karışabilir hayallerimin varacağı
yere gitmesine.
Gidiyoruz öylece.
Ne kış, ne yaz fark etmez.
Gidiyoruz hayallerle birlikte.
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TİCARET ODASI: “ELEKTRİK ZAMMI TOPLUMA
PAHALILIK VE İŞSİZLİK OLARAK GERİ DÖNECEK”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),
elektrik zammının, topluma pahalılık ve
işsizlik olarak geri döneceğini, etkilerinin
yıkıcı olacağını savundu.
“Akaryakıta bağlı üretim ile kötü
dağıtım sistemi bizi ‘fiili elektriksizlik’
demek olan ‘pahalı elektrik’ ile yüz
yüze bırakmıştır” diyen Ticaret Odası,
bunun nedeninin KKTC’de egemen olan
popülist siyaset anlayışı olduğunu öne
sürdü.
“Bu tutumu kabul edilemez” olarak
niteleyen Ticaret Odası, bazı önerilerde
de bulundu.
Odadan yapılan yazılı açıklamada,
yeni hükümetin ilk icraat olarak elektrik
fiyatlarına yaptığı zammın bütün iş
dünyası tarafından infial ile karşılandığı
belirtilerek, bu zamla birlikte iş
insanlarının, iş yerlerini açık tutmanın
mı, yoksa kapatmanın mı daha “akıllıca”
olacağının değerlendirmesini yapmaya
başladığı kaydedildi.
“ETKİLERİ YIKICI OLACAK”
“Hükümetin yaptığı bu zammın,
topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri
döneceği, etkilerinin yıkıcı olacağı
kesindir” denilen açıklamada, ülkede
yaklaşık 10 yıldan beri elektrik sorunu
tartışılmasına rağmen elektrik üretim ve
dağıtım sisteminde herhangi bir yenilenme yapılmadığı ifade edildi.
Güneş enerjisinden en iyi şekilde
yararlanmak gerektiği halde bu olanağın
yeterince kullanılamadığı belirtilen
açıklamada, “Akaryakıta bağlı üretim
ile kötü dağıtım sistemi bizi ‘fiili elektriksizlik’ demek olan ‘pahalı elektrik’
ile yüz yüze bırakmıştır. Bu acı sonucun
nedeni, KKTC’de egemen olan popülist
siyaset anlayışıdır” ifadeleri kullanıldı.
Elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda
tam bir çıkmaz ile karşı karşıya olunduğu
ileri sürülen açıklamada, “hükümetin,
gerekli olan köklü dönüşüm için tedbir

yargı karşısına çıkarılmalıdır.

almaya başlamak yerine, verimsiz sistemin bedelini elektrik tüketicisine ödeterek, aynı sistemi devam ettirmek yolunu
seçtiği” savunuldu.
TİCARET ODASI’NDAN
ÖNERİLER…
“Bu tutum, kabul edilemez. Bu tutum,
bugün için çözüm üretmediği gibi
geleceğimizi aydınlatacak nitelikte de
değildir” denilen açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:
“Yapılan zam hemen geri alınmalı ve
elektrik fiyatları kilovatsaat başına 2
TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Zamlar, ekonominin çarklarının
dönmesini önlemeyecek şekilde zamana
yayılarak yapılmalıdır.
Daha önce uygulanan çoklu tarifeye
geri dönülerek, elektrik tüketiminin zamana yayılmasına olanak verilmelidir.
Ekonomiye ve ailelere çok büyük bir
yük oluşturan elektrik harcamalarının
vergiye tabi olması kabul edilemez.
Elektrik faturaları üzerinden alınan KDV
derhal sıfırlanmalıdır.
İlgili bakanın ‘her gelen bir tekme
atmış, faydalanmış’ dediği Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) bugüne
kadar yaşananlar en iyi şekilde
araştırılarak, sorumlular kamuoyu ve

“KIB-TEK YÖNETİM KURULU
HÜKÜMETLERDEN BAĞIMSIZ
GÖREV YAPACAK ŞEKİLDE
OLUŞTURULMALI”
Kıb-Tek yeniden yapılandırılmalı;
yönetim kurulu iş dünyasının ve uzmanlık
örgütlerinin temsilcilerine de yer verilerek, genişletilmeli ve hükümetlerden
bağımsız olarak görev yapacak şekilde
oluşturulmalıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süreleri hükümetlerin ömrü ile ilişkili
olmamalıdır. Yeni hükümetin atayacağı
yönetim kurulu bu anlayışa uygun olarak
belirlenmelidir.
KKTC’nin enerji politikasını belirleyecek olan Enerji Üst Kurulu Başbakanlığa
bağlı bir şekilde oluşturulmalı ve hemen
iş başı yapmalıdır. Elektrik politikalarının
yenilenmesi süreci, tam bir açıklıkla
yönetilmelidir.
Kıb-Tek’in ihtiyaç duyacağı kamusal
kaynak temin edilirken herhangi bir
vergi
artırımına
gidilmesi
düşünülmemelidir. Ekonominin elektrik
fiyatlarının zamlanması gibi başka herhangi bir vergi artırımını da
kaldıramayacağı unutulmamalıdır.”
“YENİ BİR SINAVLA KARŞI
KARŞIYAYIZ”
Sadece KKTC Devleti’nin değil, Kıbrıs
Türk halkının da yeni bir sınavla karşı
karşıya olduğu belirtilen açıklamada,
“Enerji ihtiyacının karşılanması konusunda elde edilecek başarı, kendi kendimizi
yönetme iddiasını destekleyecek veya
bu iddianın küçümsenmesine neden
olacaktır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Ticaret Odası’nın, enerji
konusunda yıllardan beri gösterdiği
duyarlılığı devam ettirerek, bu sürece
tam kapasite katılma kararlılığında
olduğu kaydedildi.

KTMMOB: ELEKTRİK ZAMMI TÜM
SEKTÖRLERİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRECEK
Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları
Birliği (KTMMOB) elektriğe yapılan
zammın zalimce ve günlük yaşama vurulan bir darbe olduğunu kaydetti; tüm
sektörleri çalışamaz hale getireceğini
belirttiği bu kararın derhal gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır
yazılı açıklamasında, enerjinin politikasız,
günlük oluşan şartlara göre alınan kararlar

ile yönetilmeye çalışıldığı sürece, halkın
tepkisinin alınacağını ve hükümetin bu
konudaki icraatlarıyla vatandaşlarına
yaşanamaz bir ülke vaat ettiğini savundu.
Adanır, yeni hükümetin, elektrik ücretlerini otomatiğe bağlama kararının
hükümetin gelecek günlerle ilgili
icraatları hakkında fikir verdiğini de
ifade etti.

Adanır açıklamasında, “Geçmiş dönemlerde KTMMOB çatısı altında ilgili
odalar, ülkemizin enerji sektördeki tüm
aktörlerinin katılımı ve Türkiye’den davetli olan uzmanlar ile gerçekleştirdiğimiz
çalıştaylar ile kısa, orta ve uzun vadeli
enerji politikasının oluşturulması yönündeki çabalarımız, bugünlere gelmeden,
önceden tedbirler almak ve politikalar
geliştirmek için yapılmıştı” dedi.

NARENCİYE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ:

ELEKTRİK ZAMMI TARIMI TÜMdEN BİTİRECEK
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler
Birliği, hükümetin aldığı elektrik zammı
kararına tepki göstererek, elektrik
zammının tarım sektörünü “tümden
batıracağı” uyarısında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler
Birliği Yönetim Kurulu adına Birlik
Başkanı Turgut Akçın, yaptığı yazılı
açıklamada, “Hükümetin aldığı elektrik
zammı tüm tarımı batıracak. Aynı zamanda
bu zam furyasına bir zam furyası daha
getireceğinin habercisidir” dedi. Akçın,
elektrik zammından dolayı tüm ürünlere
gelecek yeni zamlarda bu ülkede
“geçinebilenin sihirbaz olması lazım”
dedi.
“Narenciyede kimyevi gübrelerin yüzde
300 civarında zamlandığını, benzin, mazota zam geldiğini” belirten Akçın,

“Elektriğe gelen yüzde 170 zam ile, her
türlü tarımın; sebzecilik, meyvecilik,
zeytincilik, patates üretimi ile seracılığın
ve ülkeye en çok döviz getiren narenciye
üretiminin sekteye uğrayacağı” uyarısında
bulundu.
Akçın, “Tarımla uğraşan, geçimini üretimle sağlayan ve halkının ihtiyaçlarını
karşılayan üreticiler üretimden koparılırsa
veya ürettiklerini ürünü bugünkü fiyatların
üç katına üretecek olurlarsa ülke halkının
bu ürünleri taneyle bile alamayacaklarını”
söyledi.
Narenciye üreticisinin ise, geçen yıl
sulama sezonunda tonunu 2 TL civarında
aldığı suya bu yılki sulama sezonunda 6
TL civarında ödemek zorunda kalacağına
işaret eden Akçın, “Bu paraya bahçe sulamak ve üretim yapmak imkansız.

Bahçeler kurumaya terk edilecektir. Bu
da ülkemize büyük döviz kaybı olacaktır”
diye konuştu.
“Pandemi bize hep tarıma destek
olmamızı ve kendi kendimize yeterli
olmamıza ibretlik bir ders olmuştur.
Ancak bu okkalı elektrik zammı bizim
tarımdan kopmamıza vesile olacak” diyen
Akçın, bunun da “bu zamları tarıma getirenlere mal olacağını” söyledi.
Narenciye üreticilerine yönelik desteklerle ilgili önerilerde de bulunan Birlik
Başkanı Akçın, “Su birliklerinin su
motorları için özel bir destek verip, 1TL
Kws civarında tutulması için hükümetin
destek vermesinin” ve “Türkiye’den gelen
suyun bir an önce, 50-100 krş. gibi makul
bir fiyata üreticiye ulaştırılmasının”
sağlanmasını çağrısında bulundu.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
E, birileri karşınıza
geçerek,
“Flamburo
Dağları”
gibi
göründüğünü
bildiği
halde,
kendisini
“Karlıdağ”
-Olimpos
tepesi- gibi yükseklerde
görerek, Kıbrıs’ın kuzeyini yönettiğini
zannettiğinden, yaşanan sorunlar
hakkında ahkâm kesmeyi sürdürürse
ve siz de onlara:
“Her şey kabulümüzdür, ne
isterseniz yapabilirsiniz,” der, sandığa
gidip onları “seçerseniz,” onlar da
istemediğiniz ne varsa hepsini bir, bir
yapar…
Sizleri soymayı sürdürürler!
Yıllardır olduğu gibi, sizleri zeflemeye
devam ederler…
Her gün, bir başka şekilde ensenize
vurarak, göz ettikleri ekmeğinizi,
boğazınızdan geçecek her lokmayı
elinizden alır; sizleri, kapılarında
dilenmek zorunda kalacak şekilde, bir
parça kuru ekmeğe muhtaç hale
getirirler!
Yaşadıklarınız, umurlarında olmaz!
Bir özeleştiri için soralım:
-Suç onlarda mı, sizde mi?
Sonra da karşınıza geçer, “Sabredin,
pandemiden dolayı her ülkede sorun
var;
gerekli
tedbirleri
almak
zorundayız, yapacağımız reformlar
sayesinde, önümüzdeki seneye her şey

dÖVİZE FENA ENdEKSLENdİK
düzelecek”
diyerek,
kasaba
politikacıları
gibi,
“gönlünüzü
aldıklarını” zannederek, arkanızdan
da kahkahalarla gülerek, hepimizin
göz göre göre birileri tarafından
sömürülmesine yardımcı olurlar!
***
“Dün”
sıradan
yurttaşın
ödeyemeyeceği, okkalı elektrik zammı
ile “müjde verdiler” bizlere…
“Bugün,”
haftalık
akaryakıt
zammıyla “ödüllendirdiler” bizleri…
“Beterin beteri var,” demeyin
sakın…
Bu yapılanların, hiçbir haklı
gerekçesi yoktur, olamaz da…
Yurttaşlar olarak, sokağa dökülüp
hesap sormadığımız takdirde, ana
sorunumuz olan Kıbrıs sorununun,
çözümü yönünde eylem yapmazsak,
vazgeçen de olmaz yaptıklarından!
***
Elektrik
tüketim
giderleri,
dövize/sterline endekslendi…
Akaryakıt giderleri, dövize/dolara
endeksliydi zaten…
Başnazır’ın imzaladığı yıllık “Mali
protokollerle” alınan dış borçlar, TL
ile alındığı söylense de, dolara endeksli
hesap edilerek ileride faiziyle birlikte
ABD doları cinsinden ödenecek!
Kıbrıs’ın kuzeyinde yerli üretim yok
edildiğinden, tüm gıda ve imalât sanayi
ürünleri da, ithal yoluyla bu topraklara

getirildiğinden, onlar da dövize/dolara
endeksli olarak fiyatlandırılıyor!
Her türlü gayrimenkul fiyatı,
yıllardır dövize/sterline endeksli; hatta
gayrimenkul kiraları bile…
Her türlü motorlu taşıt fiyatı,
dövize/sterline endeksli; hatta ödenen
harçların
tümü
de
öyle
düzenleniyor…
Özel
sektör/esnaf
tarafından
yapılacak ev tamiri için gerekli her
türlü mal ve hizmet alımı da,
dövize/sterline
endeksli
olarak
ödeniyor yurttaş tarafından…
Tezgâhtarın elinde hesap makinası,
“çarp/böl, dövizi TL’ye çevir;” üstelik
müşteriden nakit para iste…
Kredi kartı ile yapılacak ödemelerin
kabul edilmediğini, ille de kart ile
ödeme yapılacaksa, peşin bile olsa
“yüzdelik” olarak ekstra bir ödeme
daha iste…
Şikâyet eden var mı? Etsen de,
denetim yok nasıl olsa…
O işlere “bakan” yok mu?
Var, adları var sadece; “görevini”
yapan yok!
Ancak, asgari ücret dâhil tüm
maaşlar, ısrarla Türk Lirası (TL) ile
ödenecek!
Zira TL, “milli para”…
Aksini isteyenler mi, onlar “hain” ve
da “Rumcu”dur!
Gene gonuşuruk buraşda.

TARİHİ YERLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILDI
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski
Eserler ve Müzeler Dairesi, turizm sezonunun
yaklaşması ile tarihi yerlerin temizlik
çalışmalarını hızlandırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
“Ülkemizde yeniden başlayan turist artışı
ile yoğun ilgi gören ören yerlerinin sürekli

bakımlı ve temiz olması amacıyla belirli
aralıklarla Daire’nin yaptığı temizlik
çalışmalarına ek olarak tüm müzeler, ören
yerleri, tarihi mekanlar ve çevrelerini de
kapsayacak şekilde geniş çaplı bir temizlik
çalışması yapılıyor” denildi.
Açıklamada, temizlik çalışmalarının, “turizm potansiyeli açısından büyük bir önemi

olan Soli, Girne Kalesi ve St. Hilarion
Kalesi gibi yerleri ziyaret eden turistlere,
daha iyi hizmet verebilmek ve tarihi mirası
koruyabilmek için yapıldığı” belirtildi.
Eş zamanlı olarak başlayan temizlik
çalışmalarının, bu üç tarihi yerin ardından
önem sırasına göre diğer tarihi yerlerde de
devam edeceği kaydedildi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

CTP-AKEL GÖRÜŞMESİ
DOĞRU ANCAK
YETERLİ DEĞİL
CTP genel merkezi en sonunda
AKEL’in randevu istemine olumlu
yanıt Verdi. Ben biliyorum ki seçimlerden önce AKEL’in bu isteği pek
karşılık bulmamıştı.
İki federal çözün yanlısı partinin
görüşmesi elbette ki değerlidir.
Görüşme sonrası yapılan basın
açıklamasından da bu konuda görüş
birliği olduğunu görüyoruz.
Bu yeter mi? Hayır.
Görüşmelerin Crans-Montana'da
kaldığı yerden devam etmesini istemek bir temenniden öteye gitmez.
Özellikle şu günlerde BM tüm enerjisini Rusya- ukrayna savaşının
sonlandırılmasına ayırmışsa Kıbrıs
sorunu gölgede kalır.
Savaş sonrası gözlerin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına
döneceğini düşünüyorum. Özellikle
AB’nin Rus gazına bağımlı olması
böyle bir arayışı zorunlu kılacaktır.
Bu gazın güvenli şekilde çıkarılması
ve AB’ye ulaşması Kıbrıs sorunun
çözümünü yeniden gündeme getirebilir.
Akel ve CTP’nin süreci iyi okuması
gerektiğine inanıyorum. Bununla da
kalmamaları gerekir. Kıbrıslıları temsil eden iki parti olarak bunun zeminini şimdiden hazırlamalıdırlar.
Bunun içinde iki toplumun federal
çözüm isteyen tüm örgütlerini
canlandırmalı ve motive etmeleri
gerekmektedri. Çözümün BM ve
diğer uluslararası örgütler tarafından
biz Kıbrıslılara dayatılmasından önce
kendi sorunlarımızın kendi aramızda
tartışılması ve çözüm önerileri
bulunmalıdır.
Akel ve CTP bu bağlamda iki
toplumlu ve geniş katılımlı bir çalıştay
düzenlemeli ve değişik kesimlerin
çözüme katkıları sağlanmalaıdır. Bu
çalıştay sonucu elde edilen ortak
metinle de BM’ye başvurulmalıdır.
Tabii ki bunlar liderelerin görüşlerini
yansıtmayabilir. Ancak BM Genel
Sekreteri Antonio Guterres’in her
zaman önemle vurguladığı STÖ’lerin
sürece dahil olması düşüncesini hayat
geçirmiş olacağız.
Türkiye’nin uzlaşmaz iki devletli
çözüm tezine karşı güçlü bir cevap
ancak bu şekilde verilebilir.

ARAZİ
ARANIYOR
GİRNE BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİ NAKİL HİZMETİ
Girne Belediyesi, belediyenin Sosyal İşler
Şubesi’ne bağlı Engelli Birimi’ne kayıtlı
üyelere ihtiyaçları durumunda engelli nakil
hizmeti verildiğini bildirdi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya
göre, 0533 870 99 92 numaralı telefon aranarak, engelli nakil hizmetinden
yararlanılabiliyor.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri

Misli Kadıoğlu, Haziran 2020 tarihinden
itibaren kentte yaşayan, yüzde 40 ve üzerinde
engeli bulunan vatandaşların birime üye
yapıldığını ve kayıt altına alınmaya
başladığını söyledi. Kadıoğlu, engelli hizmet
aracıyla da program dahilinde ihtiyacı olan
özel gereksinimli bireylerin hastane,
aşılanma, kamu kurum ve kuruluşlarına
ulaşımının sağlandığını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
de, Girne Belediyesi’nin özel gereksinimi
olan bireylere yönelik çalışmalarının daha
kurumsal bir yapıda sürdürüldüğünü ifade
etti.
Güngördü, onların sıkıntılarına ve dertlerine çözüm bulmak ve yaşamlarını
kolaylaştırmak adına ellerindeki imkanları
kullanarak, çalıştıklarını söyledi.

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

Tel:0533 864 8771
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Günün Manisi - Emine Hür

Sandım ki biten sondu
İnan ki aklım dondu
Deli gönlüm gayıpdır
Kim bilir kime gondu

Kitap dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

BİR ŞAİRİN
GÜNLÜĞÜ
1945-1951 GÜNLERİ
Yorgo Seferis
Can Yayınları

“Tek başına kumanda
etmek bir köleliktir
aslında.”
Melville

Şimdi vinçler boşaltıyor
Yarı insan, yarı toprak olanları
Ve zafer marşları çalınıyor habire
Cahit Irgat
“Parsa” adlı şiirinden

KIBRIS AMERİKAN
ÜNİVERSİTESİ RESSAM
SEMRA BAYHANLI İLE
SERAMİK VE HEYKEL
SANATÇISI SEVCAN
ÇERKEZ’İ AĞIRLAdI

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa 03922270242

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin halka açık
“Fine Talks” seminer programına
ressam Semra Bayhanlı ile seramik ve
heykel sanatçısı Sevcan Çerkez konuk
oldu.
KAÜ’den verilen bilgiye göre, kardeş
olan sanatçılar seminerde sanat
yolculuklarını anlattı.

MAĞUSA BELEdİYESİ
BÜNYESİNE BANdO VE
ORKESTRA KURULMASI İÇİN
ÇALIŞMALAR BAŞLAdI

Gazimağusa Belediyesi Bando ve
Orkestrası’nın kurulması için
Gazimağusa Müzik Gönüllüleri
tarafından Mağusa Gelişim Akademisi
(MGA) çatısı altında çalışmalara
başlandı.
Belediye’den verilen bilgiye göre, İsmet
Ezel, Kurultay Akbay, Enver Ermetal ve
Özger Ersen’den oluşan heyet, konuyla
ilgili Gazimağusa Belediye Başkanı
İsmail Arter’i ziyaret ederek
çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Başkan Arter konuşmasında,
Gazimağusa Belediyesi’nin bünyesinde
uzun zamandan beridir Gazimağusa
Müzik Gönüllüleri’nin Bando ve
Orkestrası ile ilgili altyapı çalışmaları
yapıldığını, ancak pandeminin bu
konuyu ötelenmesine neden olduğunu,
normalleşmenin başladığı günlerde
Belediyenin MGA bünyesinde Müzik
Kulübü altında bando ve orkestran
çalışmaları için düğmeye basıldığını
ifade etti.
Müzik alanında deneyimli kişilerle
istişare yaptıklarını ve ileriye doğru
hangi çalışmaların yapılacağını
takvimlendirdiklerini, yaz sonu
gelmeden etkinliklerin başlamasını
beklediğini söyleyen Arter, çalışmaların
ilerleyen zamanlarda gençlere
devredilmesi ve onlar tarafından
sürdürülmesinin hedeflendiğini de
belirtti.

HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli 0392 224 04 15
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa 2281 008
GİRNE

387 vaka 469 taburcu
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.107
olup, 387 pozitif vakaya rastlanmış, 469
kişi taburcu edilmiştir.
167 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 63 kişi
Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele,
8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
4 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 14.107
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 387
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 387
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 469
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.933.078
Toplam Vaka Sayısı: 69.877
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
65.494
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3774
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3732
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 1485

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 200
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 344

DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak 0533 870 19 46
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük
yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0548 851 11 50
MAĞUSA

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2464
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
133423
Güneyde günlük vaka 2 binin üzerinde!
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka 2 binin üzerinde! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 107 bin 650 testle 2
bin 114 yeni vaka belirlendi. Dün 4 ölüm
kaydedildi. Ülkede önceki gün yapılan 98
bin 468 test sonucunda 2 bin 46 yeni vaka
tespit edilmiş. 2 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 137 hastanın tedavisinin sürdüğü, 30’unun durumunun
ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 329 bin 674’e yükseldi.
Toplam can kaybı sayısı ise 873.

MELİKE BARBAROS ECZANESİ
Şht.ibrahim hasan cad. çanakkale
mah. dük. no:2 akol inşaat şirketi
yanı- city mall yolugazimağusa
03923654240
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş
Gazimağusa 03923669193
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
(Erşan Balıkçı yanı) 03927141222
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele 03923712224
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

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

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

13.75 13.87

EURO
Alış Satış

15.42

15.57

S.T.G.
Alış Satış

18.47 18.63

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sucuoğlu “devlet belediyelere kayyum bile atayabilecek” diyor! Oldu olacak
KKTC’nin adını K. Kıbrıs Kayyumlar Cumhuriyeti koyun! Yakışır!
Bizim duvar

dokunma
havama! Yanarım
havrana!

Gıdı Gıdı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER

AŞGIN SAHATI
GELİNCA
-Be Kemal… Farkındasın şu
göyneğin düğmeleri kopuyor?
-U… E çıkarayım da dik genneri
be Razi… Begleyceyikkobsun
da gaybolsun?
Düğme yok mu
evde?
-Bak ama ha…
Eder nice annamaz. Düğmeler
yahu düğmeler… Sığmayıyor artık seni göynekler. Ya gidecen iki sayız daha büyük alasın,
ya da göbeğin açık gezecen!..
-Yani ne demek isden Raziye?
Açıggonuş. Ben şeffaflıgdan yanayım. Ama UBP’ninki gibi değil ha… Şu şeffaflıg dediler da
hiçbir bog yemediler şimdiye gadar. Bana öyle kinayeli kinayeli
da gonuşma hem.
-Senin eyliğin için söylerim ben
Kemal… Aldın
yolu gidiyon. Aynaya da bak arasıra…
-Ne bakacam aynaya? Bilmez miyim
ben? Hep işgidendir bu. Sigarayı da
kesinca, guduzgalsınişdahım bir açıldı… Ama sen
da ne yüglenin bana bu gadarannayamadım. Gendine ne bagman
sanki?..
-Ne var benim halimde? Sen değilidindeyen garı alacan gucağın
dolsun… Yemeğin salçalısı gadının kalçalısı deyedeye senin ağzının suları değilidi akan? Şimdi
da gendine ne bagman oldu?
-Tamam yahu tamam… Vazgeşdim… Zeytinyağı gibi üsde çıkan
vallahi… Gel seni bir sarayım
bakalım gucağım dolacak mı?
-Yörü işine… Da her şeyin sahatı
var…
-Ne sahatı be Razi? Onuddun o
filimi şu gördüydük beraber?..
-Ne filimi?
-Aşgınsahatı mıydı neydi adı?
-Dalga geçme Kemal. Hatırlamam öyle filim ben!..
-……..!

Asmaltı konuşmaları
-Nasıl ama “Come on Ers?”
-N’olduErs’e? Kafa golü mü addı
gene bircezine?!
-Kafa değil hava golü addı!
-Annamadım. O nasıl?
-Kıbrıs Cumhuriyeti hava sahasını
kapattı ya Rus uçaklarına…
-Evet…

-Gızdı seninki. Gendi kapatmamış!
Hava sahamıza kimse el uzadamazmış!
-E senin hava sahan mı var ya be aslan? Hava saham dediğin o sahaya senin
anavatanın çoktan uzatmadı mı elini?
Her sene hava sahandan milyarlarca
Doları cebe indirmeyiyor mu? Türkiye?!
Bu milyarlarca Dolardan sana zırnık
kokladıyor mu?
-Ne koklatması? Ya buradaki askeri
harcamalarını bile bize ödedir yoksa!
Yok kokladacak.
-Ama Tatar oğlum bu! Türkoğlu Türk!
Osmanlı torunu! Anastasiadis vatandaşı!
Tayyıp’ınSilihtar kayyumu! Daha isdensöyleyim sana?!

Haftanın Gıdıgıdısı
Ersin Tatar’ın “Hava sahamıza kimse el uzatamaz”
şeklindeki sözlerihiç güleceği olmayan kargaları
bile gülmekten kırıp geçiren içeriği nedeniyle bu
haftanın en komik gıdıgıdısı seçilmeye layık
görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

ORMAN BEKÇİSİ

Dursun ayarladığı Nataşa’yı arabasına attığı
gibi ormana götürmüştü.
Arabanın içinde al takke-ver külâh sevişirken,
birden arabanın camına vurulmasıyla durakladı.
Palabıyıklı, iri kıyım bir orman bekçisi idi
cama vuran. Nataşa da, Dursun da korku
içinde, toparlanmaya çalışırken, palabıyıklı

orman bekçisi, Nataşa’ya baktıktan sonra, hafifçe gülümseyerek konuştu:
“Tamam… Tamam. İşinize bakın” deyip, Dursun’a döndü ve “İşine bak sen. Ondan sonra
sıra bende! Tamam mı?”
Dursun, biraz rahatlamıştı ama bekçiye umulmadık bir yanıt verdi:
“O mümkün değil! Çünkü hayatımda hiç bekçi
yapmadım ki!”

Pano
Elçi
makama
çağrılmaz!
O yalnız
makama
ÇAĞIRIR!

FİKRİNİN FİKRİ
SAYGI DUYMAKTAN BİR
HAL OLDUNUZ

Sunat Atun “Elektrikte fahiş zam olmayacak. Az tüketen az, çok tüketen
çok ödeyecek” demiş
-Böylece yüzde 300’e varan zam kazığını gizleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz?! Yoksa toplumun aklıyla
alay mı ediyorsunuz?!
*
Taçoy, Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girişinin yasaklanması için, “Saygı duyuyoruz ancak çözülmesi için bilgi istedik”
demiş.
-E saygı duyduğunuz bir rezaletin
nesini çözmeye çalışıyorsunuz? Acaba
cinnet ve cinayetlere saygı duyduğunuz
için mi onların çözülmesini istiyorsunuz?! Saygı duymaktan bir hal oldunuz da…
*
Süte yine zam geliyormuş.
-Gene bircez köpek osurdu galiba!
*
Hasan Taçoy “Maraş artık bir pazarlık
konusu değil” demiş.
-Maraş artık Türktür Türk kalacaktır!
*
Devrim Barçın “TC büyükelçisini makama çağırıp sorun” demiş.
-TC Büyükelçisinimakama çağıracak makam buralarda mevcut değil!
Sıkmaz yani! Büzük ister! Ama belli
ki bu CTP gömleği Devrim’in üstüne
hiç oturmamış! “Manitu” onu Tufan’ın
gazabından korusun!..
*
Sucuoğlu “Devlet gerekirse belediyelere kayyum bile atayabilecek” demiş.
-KKTC’yi kaldırıp Kuzey Kıbrıs
Kayyumlar Cumhuriyeti koyun! Yakışır!
*
Fikri Toros “Hükümet programında
ekonominin nasıl kurtarılacağına dair
bilimsel bir yaklaşım yer almıyor” demiş.
-İlahi Fikri bey… Bu da dert mi
yani?! Kara para var ya!..
*
Sucuoğlu “Bu hükümet 5 yıllık değil”
açıklamasının çarpıtıldığını söylemiş.
-Çarpıtılma diye bir şey yok. Ne
demişse, nasıl demişse aynen yansıtıldı!
Çarpıtılan ne anlayamadım!
*
Ersin Tatar “Hava sahamıza kimse el
uzatamaz” demiş.
-Uzanan elleri kırarsınız değil mi
Ers?
*
Cafer Gürcafer “Türkiye’den gelen
müteahhite ödenen paralar, burada reel
sektöre aktarılmış gibi gösteriliyor” demiş.
-Bu da başka bir TC kazığı herhalde…
*
Ali Pilli “Bu ayın sonuna doğru tüm
ilâçlar gelecek” demiş.
-Fazla umutlanmayın. Pilli’nin söylediği hiçbir şey doğru çıkmıyor! Türkiye’nin ilâcı olsa kendikullanır zaten!

Çiçeği burnunda dışişleri Bakanı Hasan Taçoy “Maraş artık bir pazarlık
konusu değil” diyor! Maraş artık Türktür Türk kalacaktır!
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KUZEY KIBRIS KIZILAYI’NDAN UKRAYNA’YA YARDIM

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı,
Ukrayna’daki
savaş
mağdurları için“Ukrayna’ya
Yardım Eli” sloganıyla ayni
ve nakdi yardım kampanyası
başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın
Bürosu’ndan yapılan açıklamada,
savaş mağdurlarının acil
ihtiyaçlarının karşılanması adına
“Ukrayna’ya Yardım Eli”
sloganıyla ayni ve nakdi yardım
kampanyası başlatıldığı ve kampanya çerçevesinde toplanacak
bağışların Türk Kızılay’ı
aracılığıyla Ukrayna Kızılhaçı’na
ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
NAKDİ YARDIM
Kampanyaya SMS yoluyla
katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden

BAGIS yazıp “4142”ye SMS
göndererek, tek seferde 50 TL’lik
bağışta bulunulabileceğinin
kaydedildiği açıklamada, nakdi
bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk
Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar,
euro ve sterlin hesap
numaralarına EFT/Havale de
yapılabileceği belirtildi ve banka
IBAN numaraları şu şekilde
paylaşıldı:
“Türk lirası Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR66 0006 4000 0016
8180 7312 26
Dolar Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR10 0006 4000 0026
8180 1649 73
Euro Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR75 0006 4000 0026
8180 1043 42
Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR79 0006 4000 0026
8180 4479 41”

İLAÇ VE TIBBİ
MALZEME BAĞIŞI
Ukrayna’da ilaç ve tıbbi
malzemelere erişimde ciddi
sıkıntıların
yaşandığının
kaydedildiği açıklamada, kampanyaya ilaç bağışıyla destek
olmak isteyenlerin, Kıbrıs Türk
Eczacılar Birliği aracılığı ile tüm
eczanelere gönderilen ihtiyaç
listesindeki ilaçlardan dilediklerini satın alarak bağış
yapanileceği söylenerek, ihtiyaç
duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler
listesi paylaşıldı.
Buna göre, ihtiyaç duyulan ilaç
ve tıbbi malzemeler listesi şöyle:
Çocuk Maması
Çocuk Bezi
Eldiven (pudrasız mavi)

Yara bandı
Serum seti
Oksijenli su
Sonda
Lopermid
Omeprol
Voltaren 50/75/100 mg
Brufen 400/600/800 mg
Claritin
Nurofen cold and flu,
Theraflu tablets
Transmine
Dextran
Celatinol
Noradrenalin
Dopamine
Euphillin
Tabegyl
Prednisolonum
Corglycon
Stophantin k
Mesaton
Biokadin
Metformim

GIdA ANALİZ SONUÇLARI…

İKİ YERLİ ÜRÜNdE TAVSİYE dIŞI BİTKİ KORUMA
Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen
ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet
Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar
Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde
değerlendirildi.
Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin

ŞUBAT AYI
ENFLASYONU % 7.11
EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI
YÜZDE 135.28 İLE ÇİÇEK
LAHANASINDA. BİR ÖNCEKİ
AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ
YÜZDE 28.29 İLE EĞLENCE VE
KÜLTÜR ANA GRUBUNDA…
KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı
Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE)
açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu
yüzde 7.11 olurken, enflasyon bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 yükseldi.
Şubat ayında en yüksek fiyat artışı
gösteren ilk üç mal, yüzde 135.28 ile çiçek
lahanası, yüzde 126.41 ile domates ve
yüzde 110.26 yurt dışı tur oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç
mal ise, yüzde 15.04 ile eşofman (çocuk
için), yüzde 14.82 sweatshirt (çocuk için)
ve yüzde 14.23 ile pantolon gabardin kışlık
(kadın için) oldu.
Ana harcama grupları itibarı ile bir önceki
aya göre en yüksek artış yüzde 28.29 ile
eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti.
Sağlık ana grubunda yüzde 13.86, gıda
ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde
8.94, ulaştırma ana grubunda yüzde 6.58,
çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde
6.26, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda
yüzde 5.27, konut, su, elektrik, gaz ve
diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.42,
lokanta ve oteller ana grubunda yüzde
3.30, mobilya, ev aletleri ve ev bakım
hizmetleri ana grubunda yüzde 2.71,
haberleşme ana grubunda yüzde 0.97 ve
eğitim ana grubunda yüzde 0.66 artış;
giyim ve ayakkabı ana grubunda ise yüzde
1.35 azalış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan
567 maddenin ortalama fiyatlarında artış,
54 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
oldu.

hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği
kaydedildi.
Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup 2
üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda
tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler
imha edildi.

BAŞSAĞLIĞI

Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı,
üyemiz Çetin Karataç’ın değerli annesi

Cani baba ve üvey
anneye 6’şar ay hapis!
(Kamalı Haber) - Çamlıbel’de ‘şımarıklık’
yaptığı gerekçesiyle 4 yaşındaki erkek
çocuğu ciddi şekilde darp eden üvey
anne Sare K. ile darp videosunu çeken
Cevdet K. Girne Kaza Mahkemesi’nde
yargılanarak, 6’şar ay hapse mahkum
edildi. Kararı okuyan Yargıç Hazan
Aksun, meydana gelen olayda çocuğun
hem fiziksel hem de psikoloji olarak
etkilendiğini ifade etti. Aksun, çocukların
anne ve babaları tarafından korunmaları
gerekirken, böyle bir olayın
yaşanmasının kabul edilemez olduğunu
dile getirdi. Aksun, sanıkları
yargılandıkları davalardan suçlu bulup 6
ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.
dava konusu olay nasıl olmuştu?
19 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30
sıralarında meydana gelmişti. Sare K.
eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki
oğlunu darp etmiş, Cevdet K. ise olaya
müdahale etmeyerek o anları cep
telefonuyla çekmişti. Cevdet Konya
görüntüleri çektikten sonra Çamlıbel
Karakolu’na gidip şikâyetçi olmuştu.
Sanıklar 21 Ocak 2022 tarihinde
yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

GÜNEYdE YAŞAYAN RUSLAR
TEHdİT VE HAKARET
İÇERİKLİ YORUMLARA
MARUZ KALIYOR

Rum Polisi Elektronik Suçlar Şubesi’nin,
Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rusların
Ukraynalılar tarafından aldığı tehditlerle
ilgili araştırma başlattığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki
Rusya Büyükelçiliği ile Rus çıkarlı diğer
kaynakların, Güney Kıbrıs’ta ikamet
eden Rusların Ukrayna’da savaşın patlak
vermesinin ardından tehdit ve hakaret
içerikli mesajlara maruz kaldıklarını
açıkladığını yazdı. Habere göre
Büyükelçilik, tehditlerin nereden
geldiğiyle ilgili bilgi vermezken,
vatandaşlarına tahriklere kapılmamaları
uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin web
sayfasından yapılan açıklamada, tehdit
ve hakarete maruz kalan Ruslardan
bazılarının Güney Kıbrıs’tan ayrılmak
istedikleri ifade edildi. Gazete, Polis
Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun şu
ana kadar polise konuyla ilgili herhangi
bir şikayet yapılmadığını, ancak
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama
çerçevesinde araştırma başlatıldığını
açıkladığını yazdı.

GÜNEYdE ŞUBAT AYI
ENFLASYON ORANI %6,6

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayı enflasyon
oranı yüzde 6,6 olarak açıklandı.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik
dairesi’nin dünkü açıklamasına göre
Hükümet’in elektrik ve akaryakıt
fiyatlarındaki pahalılık için tedbir almakta
gecikmesinin, genel olarak tüm
piyasanın pahalılaşmasına yol açtığını
yazdı. Gazete, en fazla fiyat artışının
akaryakıt ürünleri (yüzde 28,42), elektrik
(yüzde 22,38) ve zirai ürünlerde (yüzde
17,51) meydana geldiğini kaydetti.
İŞSİZLİK dE ARTTI
Gazete, bir diğer haberinde de Şubat ayı
işsiz sayısının 15 bin 364 olduğunu
yazdı.

GÜNEYdE 10 YILLIK
İSTİŞARELERİN ARdINdAN
30 OLAN BELEdİYE SAYISI
20’’YE dÜŞÜRÜLÜYOR

Fatma Karataç’ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Belediye Emekçileri Sendikası

Güney Kıbrıs’ta, 10 yıldır yapılan
istişarelerin ardından, yerel yönetimlerin
dünden itibaren yeni bir döneme girdiği,
çünkü Rum Meclisi Genel Kurulu’nun
yerel yönetimlerde reform yapılmasıyla
ilgili üç yasa tasarısını onayladığı haber
verildi. Onaylanan yasa tasarıları
temelinde, Rum kesiminde şu an 30 olan
belediye sayısının 20’ye düşürüleceği ve
bu reformun 2024 yılından itibaren
uygulamaya konacağı haber verilirken,
Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde,
bu yasa tasarıları temelinde 18 yeni
belediye oluşturulacağını, “Strovolo” ve
“Baf” Belediyelerinin ise mevcut haliyle
kalacağını belirtti.
Gazete, reformun geçtiğini, çünkü dİSİ
partisinin referandum yapılmamasıyla
ilgili değişiklik önerisinin olumlu şekilde
oylandığını yazdı.
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Masa tenisinde
Karmalar Ligi’nde
2. hafta

Masa tenisinde Karmalar Ligi İkinci
Hafta müsabakaları bugün saat 10.00'da
federasyon salonunda oynanacak.

Çetinkaya’ya 4 maç saha kapatma cezası verildi

Eski başkan Yemen’e
ömür boyu men cezası

n düzkaya-Çetinkaya maçından sonra yaşanan olaylardan dolayı disiplin Kurulu’na sevk
edilen Çetinkaya Başkanı, yöneticileri ve futbolcularına ceza yağdı. Çetinkaya Kulübü’ne
10 BİN TL ve 4 maç saha kapatma cezası verildi...
n Başkan Ceran Tunalı’ya 45 gün, yönetici Kösezade 30 gün, futbolcu Kondoz 3 maç,
yönetici ve eski başkan Süleymn Yemen de hakem Necmi Bulut’u darp ettiği gerekçesi
ile ömür boyu men cezası aldı...
Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan
Küçük Kaymaklı-Yenicami AKSA Süper
Lig A Takım müsabakasında, Mehmet
Göktaş’ın, rakibinin yüzüne kafasıyla
vurduğu raporlardan tespit edilmiş olduğu
cihetle, DT 43.ün ihlalinden dolayı 43(2)
uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası
verilmesine oybirliği iler karar verildi.
Düzkaya KOSK-Çetinkaya arasında
yapılan AKSA 1. Lig müsabakasında ortaya
çıkan saha olaylarından dolayı, Çetinkaya
Başkanı Ceran Tunalı, Yöneticisi Süleyman
Yemen, yöneticisi Özkan Kösezade ve futbolcusu Yusuf Kondoz yargılanmak üzere
Kurula sevk edilmişlerdi.
Sevk akabinde, saha komiserinin raporu,
KTFF Merkez Hakem Kurulu ek raporlarını
teşkil eden hakemler Osman Özpaşa, Emre
Öztaşlı, İbrahim Katmer ve Necmi Bulut’un
ek raporları, gözlemci Mustafa Bacavuz’un
ek raporu gözlemci ek raporu, olayın görüntüleri, savunmaya gelen Ceran Tunalı, ÇTSK
adına avukatlarının ve yine aynı şekilde
Yusuf Kondoz ve Avukatlarının savunması
ve Özkan Kösezade’nin savunması
değerlendirildi.
Yine olay anında sahada bulunana Bülent
Dizdarlı’nın şahadeti değerlendirildi.
Tüm şahadet, rapor ve görüntüler
değerlendirildikten sonra aşağıdaki şekilde
karar verildi.
AÇIKLAMA ŞÖYLE
“Kurulumuza sevk edilen olay çok ciddi

bir saha olayı olup gerek görüntüler gerekse
önümüzdeki şahadet değerlendirildiğinde
olayın ÇTSK sporcu ve yöneticilerinden
kaynaklandığını tespit ettik. Yaptığımız
tespitlerde ÇTSK başkan ve yöneticileri
Ceran Tunalı, Süleyman Yemen, Özkan
Kösezade’nin KTFF Disiplin Talimatı MD
52 (F)’ yi ihlal etmesinden dolayı, ÇTSK’
ya KTFF Disiplin Talimatı MD 52 (4)
uyarınca 10,000.-TL para cezasının yanı
sıra 4 maç kapatma cezası verilmesine;
ayrıca meydana gelen olaylar esnasında
zarar gören telsiz kulaklığın tamirat
masraflarının ise MD 52 (9) uyarınca yine
ÇTSK tarafından karşılanmasına oybirliği
ile karar verilir.
b) ÇTSK Başkanı Ceran Tunalı önümüzdeki şahadeti değerlendirildiği zaman ÇTSK
başkanı Ceran Tunalı’nın KTFF MD 41 ve
44’ün ihlali nedeni ile Kurulumuza sevk
edilmiş olmasına rağmen bilhassa görüntüler
incelendiği zaman ÇTSK Başkanı Ceran
Tunalı’nın KTFF Disiplin Talimatı MD 45
ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı
MD 45 (b) uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti
cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.
c) ÇTSK yöneticisi Süleyman Yemen’in
önümüzdeki şahadet sevk kararı ve bilhassa
görüntüler incelendiği zaman ÇTSK yöneticisi Süleyman Yemen’in hakem Necmi
Bulut’u defa eten darp etmek sureti ile
KTFF Disiplin Talimatı MD 44 (1) ve MD
44(2)’yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin

Talimatı MD 44 (2) uyarınca 545 gün hak
mahrumiyeti cezası, yine Süleyman Yemen’in
ilgili hakemi hakem odasına kadar takip
ederek hakem odası kapısını açarak içerdeki
hakemlerin üzerine doğru plastik su şişelerini
fırlatması, KTFF Disiplin Talimatı MD
44(1) 44(2)’yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF
Disiplin Talimatı MD 44(2) uyarınca 300
gün hak mahrumiyeti cezası yine olayın
olguları Süleyman Yemen’in yönetici sıfatı
haiz olması ve davranışlarının kesinlikle
kabul edilemez olması nedeni ile KTFF
Disiplin Talimatı MD 35 (1) yi ihlal etmesi
nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 35
(ı) (B) uyarınca 260 gün hak mahrumiyeti
cezası verilmesine karar verilir. Mezkur
cezalar ayrı ayrı çekecek olup toplam hak
mahrumiyeti cezasının toplam 1105 gün
hak mahrumiyeti cezası verilir. 1105 günlük
hak mahrumiyeti cezasının toplamda 3 yılı
aşkın olması sebebi ile KTFF Disiplin
Talimatı MD 25 (2) uyarınca sürekli hak
mahrumiyeti cezasına çevrilmesine oy birliği
ile karar verilir.
d) ÇTSK yöneticisi Özkan Kösezade’nin
KTFF Disiplin Talimatı MD 45’in ihlal
edilmesi nedeniyle madde 45 (B) uyarınca
30 gün hak mahrumiyeti ceza verilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
e) ÇTSK futbolcusu Yusuf Kondoz’un
KTFF Disiplin Talimatı MD 45 ihlal etmesi
nedeni ile 45 (a) uyarınca 3 maç
müsabakasından men cezası verilmesine
oybirliği karar verilmiştir.

Bisiklette Noyanlar Long Beach İskele Puanlı
Yol Yarışı 6 Mart 2022 Pazar günü yapılıyor
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun
(KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki
dördüncü organizasyonu olan Noyanlar
Long Beach İskele Puanlı Yol Yarışı 6 Mart
2022 Pazar günü gerçekleşiyor.
Gençler, büyükler ve master kategorilerinin, 87 kilometrelik mesafede pedal
döndüreceği yarış pazar sabahı 08.30’da
Noyanlar Narin Cafe önünden start alacak.
Sporcular Babutsa Cafe önünde finiş görecek.
Yarışın tamamlanmasının ardından ödül
töreni Noyanlar Narin Cafe’de yapılacak
ve katagorilerinde dereceye girenlere
madalyaları takdim edilecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Futbolda 21. hafta
maçlarının programı

5 Mart Cumartesi
Aksa Süper Lig
Yenicami–Türk Ocağı: Serhan Şimşek
Mağusa Türk Gücü–K.Kaymaklı: Turgay Misk
Gönyeli–Merit A. Yeşilova: Kerem Eran
Girne Halk Evi–Mesarya: İsfendiyar Açıksöz
Aksa Birinci Lig
İncirli–Mormenekşe: Hüseyin Eyyüpler ,
B. Bağcıl–Çanakkale: Hüseyin Özkan
Yeniboğaziçi–Görneç: Şakir Azizoğlu
Esentepe–CB Gençlik Gücü: Mehmet Sezener
6 Mart Pazar
Aksa Süper Lig
D.Türk Birliği–Baf Ülkü Yurdu: Zekai Töre
Hamitköy–Göçmenköy: Osman Özpaşa
Binatlı–Lefke: Ali Özer
Cihangir–Yon.Dumlupınar: Mustafa Öztugay
Aksa Birinci Lig
M. Değirmenlik–Düzkaya: Evren Karademir
Çetinkaya–Yalova: Fehim Dayı
Maraş–Gençler Birliği: Utku Hamamcıoğlu
Karşıyaka-SFC Dörtyol: Emre Öztaşlı

Attila Topaloğlu anıldı

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce
hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan
daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler
ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç
TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu
hayata geçiren Merhum Atilla Topaloğlu, 22.
ölüm yıl dönümünde dün kabri başında
düzenlenen törenle anıldı. Dün sabah Attila
Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma
törenine katılan Genç TV’nin direktörü Ertan
Birinci, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan,
Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam,
Attila Topaloğlu’nun öğrencisi olan eski Hakem
Savaş Tilki, Eski futbolcu Ahmet Ogan ve
Merhumun kardeşi Hüseyin Topaloğlu birer
konuşma yaptı. KTFF’yi temsilen Eren Şişik’te
anma törenine katıldı. Konuşmalarda Attila
Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen
bir spor adamının aralarında olmayışının bir
kayıp olduğu vurgulanırken, hala daha yerinin
doldurulamadığına vurgu yapıldı. Attila
Topaloğlu’nun ülke sporunun gelişmesi için
yaptıkları anlatıldı. Tören duaların okunması
ile son buldu.

Mainz-Borussia Dortmund
maçına Covid-19 engeli

Bundesliga'da bu hafta oynanması gereken
Mainz-Borussia Dortmund maçı, ev sahibi
takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle
ileri bir tarihe ertelendi.
Almanya Bundesliga'da pazar günü
oynanması gereken Mainz-Borussia Dortmund
maçı iptal edildi.
Mainz'ın sosyal medya hesabından yapılan
paylaşımda Almanya Futbol Federasyonu'na
yapılan erteleme talebinin kabul edildiği
kaydedildi.
Bild'de yer alan haberde, perşembe günü
yapılan testlerde Mainz'da 19 pozitif vaka
tespit edildiği, virüse yakalan 13 kişinin
futbolcu olduğu ifade edildi.
Haberde, Covid-19'a yakalanan oyuncular
arasında kalecilerin yer aldığı ve Mainz'da
maça çıkabilecek kaleci olmadığı belirtildi.
Maça çıkabilecek oyuncu sayısının ise 14
olduğu kaydedildi.
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