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Belediye reformu falan derken, kaşla göz arasında Kıb-Tek de gidiyor. O da Karadenizli uşaklara teslim!
Gece vakti sokakta korna çalarak eylem yapanlar ise “En büyük Fener” diye slogan atıyorlar!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 11 Nisan 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 637 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ANNAN PLANI İÇİN GÖZYAŞI
DÖKENLER VAR HALA
n

2. sayfada

Eylem ve grevlerle dolu bir haftaya daha giriyoruz... Belediye reformunun son şekli
henüz belli olmadı. Eylemci belediyelerin hükümete tanıdıkları süre yarın doluyor...

Reform
Bahane
TC emri şahane
Dipkarpaz Belediyesi'nden sonra dün de Serdarlı halkı ayaklandı... Belediyelerinin kapatılmasını
istemeyen bölge sakinleri köy meydanında toplanarak anayola kadar yürüdüler ve yolu trafiğe
kapattılar... Serdarlı Belediyesi de kapatılmak istenen belediyeler arasında...
n Eyleme Serdarlı Belediye
Başkanı Halil Kasım ve bazı
CTP milletvekillerinin yanısıra
UBP ilçe başkanı ve
yöneticileri de destek verdi...

"Kinder" ürünleri

Herkes toplatıyor,
bizde ise serbest

l Salmonella şüphesiyle pek çok
ülkede yasaklanan "Kinder"
ürünleri güneyde de toplatılıyor.
Bizde ise Sağlık Bakanlığı "temiz"
raporu verdi!
3. sayfada

n Anayolu trafik akışına
kapatan eylemciler
"Belediyemiz kapatılamaz" ve
"Birlik mücadele dayanışma"
sloganları atarken, Serdarlı köy
girişine de pankart astılar...

n Yarına kadar hükümetten
beklenen karar çıkmadığı
takdirde, belediyelerin yine
meclis önünde eyleme
hazırlandıkları belirtiliyor...

3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Mağusa ve İskele'de grev

4. sayfada

Zelenskiy Kıbrıs'ta off-shore zengini

Zelenskiy ile eşi Olena'nın güneyde bir dizi şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı...
Vergi cenneti olan bazı adalara büyük miktarda para kaçırdığı ileri sürülüyor...

KAYBEDECEK
NEYİMİZ KALDI
YURDUMUZU
KAYBETTİKTEN
SONRA(?)
Faize Özdemirciler

BURASI ÖYLE
BİRŞEY...

Ali Osman

l Bazı sendikalar bugün Mağusa ve
İskele Vergi Dairesi ve Motorlu Araç
şubelerinde greve gidiyor... Grev
08.00-16.15 saatleri arasında
uygulanacak...
3. sayfada

"Grup Yorum" güneyde
konser verecek...

3. sayfada

KADER DEĞİL
KARA KADER

ANKARA’NIN
LEFKOŞA’DAKİ
DÜDÜĞÜ

UMUT OLMASA
DA YARATIRIZ

Mehmet Levent

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 325 yeni vaka, güneyde 1459 vaka 2 can kaybı...

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
Reddedilen Annan Planı'nın arkasından
hala gözyaşı dökenler var...
Klerides'in sözünü de hatırlatıyorlar...
-Bu planı reddedersek sonuçları felaket
olur, demiş...
Öngörüsü yanlış çıkmadı...
Felaket oldu!
Ancak plan kabul edilmiş olsaydı
daha da büyük bir felaket olurdu...
Asıl yanlış, bu planın referanduma
sunulmasını kabul etmekti...
Yani bu adım ta işin başında yanlış
atıldı...
Bunu kabul etmemek için de Rum
tarafının geçerli nedenleri vardı...
Kıbrıslıtürklerin azınlık durumuna
düştüğü işgal bölgesinde referandum
yapılamazdı... Bu durumda toplumun
gerçek iradesinin ortaya çıkması mümkün değildi...
Birleşmiş Milletler'e anlayacağı dilden
antlatılabilirdi bu...
Rum tarafı bu şartlar altında referandum yapılmasını kabul etmekle
Türkiye'den taşınan nüfusu bir bakıma
meşrulaştırmış oldu...
Onları da herhangi bir referandumda
söz sahibi olarak kabul etti...
Mesela şimdi kuzeyde Türkiye'ye
ilhak için bir referandum yapılsa, TC'li
kesimin oy kullanmasına itiraz
edemez...
Annan referandumu ile bu hakkını
kaybetti...
Dolaylı olarak bu nüfusu, yani
yerleşikleri tanıdı...
***
Planı reddedenlere saldırarak 18 yıldır
hala gözyaşı dökenlere sormak
isterim...
Her iki taraftan da evet çıktığı takdirde
Türkiye'nin bu planı uygulayacağına
dair bir tek örnek gösterin bana...
Türkiye uluslararası taahhütlerini

Korkusuz
Hüsnü Mahalli

Muhalefet ve muhalif gazeteciler çok
ilginç.
Sanki yeni bir olaymış gibi “AKP iktidarının Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan’a gönderdi” haberini şaşkınlıkla karşıladılar.
Savcılık dosyayı bir hafta önce
kapatmıştı ama hikaye çok eski.
26 Nisan 2021’de Reuters haber
ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın “Türkiye’nin
Suudi Arabistan’la ilişkilerini düzeltmenin yollarını aradığını, bu çerçevede Kaşıkçı cinayetine ilişkin
Suudi mahkemesinin geçen yıl vermiş olduğu karara saygı duyduklarını” söylemişti.
Demek ki Kaşıkçı dosyasının geleceği nokta daha bir yıl öncesinden
belliydi.
Tıpkı Mavi Marmara gemisiyle ilgili dosya gibi. O dava da İsrail’in
20 milyon dolarlık bağışıyla kapanmıştı.

ANNAN PLANI İÇİN GÖZYAŞI
DÖKENLER VAR HALA

yerine getiren bir ülkedir deyin...
Birleşmiş Milletler kararları...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları...
Avrupa Konseyi kararları...
Bu kararların hepsine de uyar
deyin...
Eğer bunu bana kanıtlarsanız, plana
hayır dediğim için sizden özür
dilerim...
Ayrıca şunu da ispat etmeniz şart:
Plandaki taahhütlerini yerine
getirmediği takdirde ne olurdu?
Cezalandırırlar mıydı onu?
Yaptırım mı uygularlardı?
Bunu da kanıtlamanız gerekiyor...
Ben bugüne kadar, uluslararası
taahhütlerini yerine getirmediği için
Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulandığını görmedim...
Siz bilirseniz bana da gösterin...
Türkiye'deki diktatörlük rejimini

bugüne kadar yaptıklarından dolayı cezalandırmak için dünya kadar sebep
var ellerinde...
Ama hepsini de görmezlikten geldiler...
Kendi çıkarlarını düşünerek Türkiye'ye
hiç dokunmadılar...
Tayyip Erdoğan da bunu bildiği için,
kedi fare ile oynar gibi oynadı
onlarla...
Zaten batının küçük bir Kıbrıs için
koskoca Türkiye'yi feda etmeyeceği
belliydi...
Türkiye batı için hem büyük ve çok
kârlı bir pazar, hem de Ortadoğu'ya
açılan pencere...
Minik bir Kıbrıs uğruna bu pencereyi
kapatamazlar...
Annan Planı Kıbrıslılar için değil,
Türkiye için hazırlandı ve referanduma
sunuldu...
Bütün niyet Türkiye'yi Kıbrıs'ta suçlu

sandalyesinden kaldırarak masum sandalyesine oturtmaktı...
Ve bunun için öyle kurnaz bir plan
hazırladılar ki, Rum tarafı için değneğin
iki ucu da bokluydu...
Ama bir tarafı daha da pislikti...
Kıbrıslırum
toplumu
Kıbrıs
Cumhuriyeti'ni kaybetmek riski ile karşı
karşıya bırakıldı...
"Hayır" dediği takdirde çok zor
duruma düşecekti...
"Evet" derse, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni
kaybetmeyi göze alacaktı...
Ve kaybedecekti de...
Karşılığında da hiçbir şey geçmeyecekti eline...
Türkiye verdiği sözleri tutmayacaktı...
Tutacağını iddia ederseniz, buyurun
ispat edin bana...
Planda zaten sözünü tutmayan
tarafı cezalandırma gibi madddeler
yoktu...
Tayyip Erdoğan planı uygulamamak
için bin türlü sebep bulurdu...
Ve hiç şüpheniz olmasın ki, Erdoğan'ın
icat ettiği sebepler de başta Amerika ve
İngiltere olmak üzere, Avrupa tarafından
da anlayışla karşılanırdı...
Ama biz o vakte kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kaybetmiş olurduk...
Çünkü iki taraftan da evet çıkması
halinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 24 saat
içinde feshedilmesi gerekiyordu...
***
Klerides bir felaketi gördü, ama ikinciyi ne yazık göremedi...
Kıbrıslırumlar "hayır" sayesinde hem
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurtardılar, hem
de kuzeyde bizi...
Türkiye'ye karşı tek dayanağımız Kıbrıs Cumhuriyeti...
Ve bu cumhuriyette yeniden birleşme
umudumu koruyorum hala...

Din kardeşiyiz
Rahip Brunson ve gazeteci Deniz
Yücel’in nasıl serbest kaldıklarını
bilmeyen yok.
Peki “15 Temmuz darbesiyle Gezi
ayaklanmasının finansörü” Muhammed Bin Zayid’e ne demeli!
Ne verdi ne aldı bilinmez ama
esas konu adamın Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la birlikte ortak kanka İsrail’in Ankara’nın yeni “dost ve
müttefiği” olması.
İsrail’in gönlünü kazanmak için
Hamas’tan vazgeçildi o da yetmeyince Filistinli gençlerin eylemlerine
terör denildi.
Hem de İsrail için onlarca kez “terörist, katil, zalim, canavar” ve benzer sıfatları kullanan Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından.
Benzer sıfatlar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Muhammed Bin Selman
için de kullanılmıştı ve hepsi unutuldu.
Eski ‘din kardeşimiz’ İslamcı Ömer
El-Beşir’in unutulduğu gibi.
Onu deviren darbeci El-Burhan

iki kez Ankara’da misafir edildi.
Oysa İslamcı Mursi’yi devirdiği için
Sisi’ye çok kızmış ve Rabia’yı “milli
dava” haline getirmiştik.
Müthiş öngörü becerisi devam ediyor.
Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’la
barışmanın koşulu olarak Müslüman
Kardeşler’den vazgeçen ya da öyle
görünmeye çalışan Erdoğan Müslüman Kardeşler’i devre dışı bırakmak
için parlamentoyu fesheden Tunus
Cumhurbaşkanı Kays Said’i darbe
yapmakla suçladı.
Bu nasıl bir çelişkidir.
Kesin Tunus’a komşu Libya’daki
İslamcılara mesaj vermek içindir.
Belki de bunun için Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Veliaht Muhammed Bin Selman Ankara ile barışma
konusunu ağırdan alıyorlar.
Ankara taviz üzerine taviz veriyor
ama karşı taraf “evet ama yetmez”
diyor ve herkes Ortadoğu’nun Büyük
Tiyatro’sunda kendisine verilen rolü
en iyi şekilde oynamaya çalışıyor.
Yoksa Ankara’nın 180, 360 sonra

yine 180 derece U ya da W dönüşlerini kim nasıl açıklar?
Halkların kanıyla lekelenmiş dolarlar hiçbir zaman ulusların onurunun karşılığı olamaz.
Hikayeler çok üzücü ama umursayan yok.
Özellikle AKP’ye oy veren insanlar.
Onlar başka bir alemde yaşıyor.
“Bu konulara ne diyorsunuz” diye
sorulduğunda “Reis’in bildiği bir
şey vardır. O yaş tahtaya basmaz”
diyorlar.
“İyi de her şey tamam da din düşmanınız İsrail ile kanka oldunuz”
diye takıldığımızda “Erdoğan’ın vardır bir hesabı” diyerek savunmaya
geçiyorlar.
Neyse ki; Erdoğan’ın geçmişte
“Din Kardeşleri” Sisi, Bin Zayid ve
Bin Selman ile ilgili söylediklerine
“montaj” demiyorlar!
Kutlamak lazım çünkü zamana
ayak uydurmuşlar.
“Vatan, millet, din, iman ve ulusal
onur” kimin umurunda!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KAYBEDECEK NEYİMİZ
KALDI YURDUMUZU
KAYBETTİKTEN
SONRA(?)
Kaybedecek neyimiz kaldı sanıyorsunuz, yurdumuzu kaybettikten sonra(?)
Bu bir soru cümlesi gibi görünse de
ilk bakışta, öyle değildir, en azından
düz bir soru değildir.
-Sonuna bir soru işareti koyup soru
işaretini de parantez içine aldıysam,
bunu vurgulamak içindir!
Bu cümle, cevabını kendi içinde barındıran bir sorudur ve cevabını kendi
içinde barındıran sorular da doğal olarak
cevap beklemezler, onlar
anlayana zaten cevaptırlar…
Düşünüyorum da, yurt aslında kaybedilecek bir şey
olmaktan çıkalı çok oldu
buralarda, kaybolan bir şey
tekrar kaybolamayacağına
göre, özellikle son dönemlerde yaygarayla paldır küldür gündeme getirilip
sonra da saman alevi gibi parlayıp sönen
meselelere, fiyakalı başlıklarla düzenlenen mitinglere anlam yüklerken fazla
cömert olmamak lâzım herhalde…
En azından bugün çok da iyiniyetli
bir şekilde heyecana kapılıp yüklediğiniz
anlamların iki gün sonra ayaklar altına
alındığını gördüğünüzde hayalkırıklığına
uğramamak için…
“Kaybedecek neyimiz kaldı yurdumuzu kaybettikten sonra” cümlesi ne
kadar da saf kalıyor aslında, entrikaların
siyaset, garnizonun vatan, mandranın
ülke, ganimetin yağmanın hak, esaretin
hürriyet niyetine pahalıya satılıp alıcı
bulduğu bu yerde…
Bu sefil rejimin kendisine ve çevresine
sunduğu avanta(j)ları, hak etmediği
mevkileri makamları yitirmektense, yurdunu kaybetmeyi göze alanlar sanıldığından çoktur buralarda…
Kaybedecek neyiniz kaldı sanıyorsunuz, yurdunuzu kaybettikten sonra diye
sorun bakalım etrafınızdaki insanlara,
göreceksiniz, yurduna gelene kadar kaybedecekleri o kadar çok şeyleri vardır
ki, bitiremezler saya saya, sorduğunuza
soracağınıza pişman ederler sizi hatta…
Makamları var, mevkileri var, yükselmesini bekledikleri baremleri var,
her seçim sonrasında pusuya yatıp bekledikleri terfileri var, etraflarında dört
dönen önlerinde eğilen dalkavukları ve
daha neleri neleri var…
Bugünkü çıkmaz sokağa gelinmesinde
payları büyük olduğu halde, kıyak emekliliklerinin sefasını sürerken, kendilerinden sonra o makamlara kurulanlar
tarafından akil adam muamelesi görenler
var bu arada, her dönemin muteber kişileridir bunlar…
Bir de, adanın güneyini yabancı ülke
sayarken, adanın kuzeyini de kurtarıcıya
ve kurtarıcının buradaki temsilcilerine
armağan etmiş, armağan ederken aldığı
yüklü komisyonla köşeyi dönmüş bir
çete var, siyaset bunların elinde, siyasiler
bunların kucağında, toplumda çoğunluk
önünü ilikliyor bunların önünde, bunların
kaybetmekten korkacakları bir ülkeleri
bile yoktur aslında, bunlar ülkeyi ülke
de bunları çoktan kaybetti…
Bugün aman peşkeş çekecekler diye
korktuğumuz ve kaybetmemek için mücadele verilmesi gerektiğini düşündüğümüz sahillere kıyılara ormanlara, ağızları sulanarak bakarlar…
Kaybedecek neyimiz kaldı sanıyorsunuz, yurdumuzu kaybettikten sonra,
diye sormayın bunlara, sorulmazdır!

UMUT OLMASA DA
YARATIRIZ

Çatozlular anayolu kesti:

Belediyemizi kapattırmayız

Serdarlı bölge halkı, belediyeler
reformunu protesto ediyor. Köy
meydanında toplanan bölge
sakinleri, anayola kadar yürüyüş
yaptı, yolu trafiğe kapattı.

Bugün Kıbrıs UBP-DP-YDP
Hükümeti’nin, Meclis’te ivediliğini alıp
komite’ye gönderdiği “belediyeler reformu”
diye anılan tasarı bölgelerde protesto
edilmeye devam ediliyor.
Belediye sayılarını 28’den 13’e
düşürmeyi hedefleyen tasarında Serdarlı
Belediyesi de kapatılacak belediyelerden
biri. Bölge sakinleri geçtiğimiz günlerde

Mağusa ve İskele Vergi
Dairesi ve Motorlu Araç
Şubelerinde Grev
KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ
ve Vergi-Sen, bugün 08.00-16.15 saatleri arasında, Gazimağusa ve İskele
ilçeleri Vergi Dairesi ve Motorlu
Araçlar şubelerinde "Yok Oluşa ve
Yoksullaşmaya Hayır" grevi yapacak.
Sendikalar, saat 10.30'da, Gazimağusa
Vergi Dairesi Şubesi önünde basın
açıklaması yapacak.

yaptıkları çağrı ile dün sabah köy
meydanında, hükümetin sunduğu tasarı
ile Serdarlı Belediyesi’nin kapanmasını
planlamasını protesto etti.
Bölgelilerin başlattığı eyleme, Serdarlı
Belediye Başkanı Halil Kasım, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri
ve yöneticilerin yanı sıra Ulusal Birlik
Partili ilçe başkanı ve yöneticiler de destek
verdi.
Meydandan anayola ilerleyen bölgeliler,
yolu trafik geçişine kapattı. Eylemciler,
“Birlik, mücadele, dayanışma” ve
“Belediyemiz kapatılamaz” sloganları ataken, Serdalı köy girişine de pankart astılar.

“KINDER” ÜRÜNLERİ
GÜNEYDE TOPLATILIYOR
Rum Sağlık Bakanlığı, salmonella
şüphesi nedeniyle birçok ülkede
piyasadan
toplatılan
“Kinder”
ürünlerinin, Güney Kıbrıs piyasasından da çekildiğini açıkladı.
Fileleftheros gazetesinin haberine
göre bakanlıktan yapılan açıklamada,
“Kinder Suprise”, “Kinder Suprise
Maxi”, “Kinder Mini Eggs” ve “Schokobons” adlı ürünlerin piyasadan
toplatılacağı kaydedildi.

“GRUP YORUM” PEO TİYATROSU’NDA KONSER VERECEK
“Grup Yorum”un 15 Nisan’da, PEO (Solcu İşçi Sendikaları) Tiyatrosu’nda konser
vereceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, konserin saat 20.30’da başlayacağını kaydederken, grubun 16 Nisan’da
da “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından düzenlenecek “sanatta sansür” konulu
seminere katılacağını yazdı.

Çocuklarda salmonella hastalığına
yol açtığı için birçok ülkede bazı Kinder çikolata ürünleri toplatılıyor…
ABD, İngiltere, Fransa…
Şimdi de Kıbrıs Cumhuriyeti…
Ama KKTC’de böyle bir şey yok…
Açıklama yapmış Sağlık Bakanlığı
da: “KKTC’de satılan Kinder Surprise
ürünleri için tespit edilmiş bir risk
bulunmamaktadır…”
Sağolsun devletimiz…
Hemen test edip incelemiş donanımlı
laboratuvarlarında ve risk yok diyor…
Yoksa Kıbrıslıtürkler için özel üretim
mi yapılıyordu Belçika’daki çikolata
fabrikasında…
Olur mu olur!
Ne de olsa özel bir türüz biz…
***
Yakın coğrafyamızda neler olup bittiğini görmemezlikten gelenler Akdeniz’deki doğal gazdan medet umuyor…
Çıkarılacak gazdan sonra zengin bir
barış adası hayali kuruyorlar…
Ve KKTC’nin bu sayede tanınacağını…
Yanıbaşımızda yaşanan ve Batı emperyalizminin adına “Arap Baharı”
dediği şey “Akdeniz doğal gaz savaşı”
değil miydi aslında?
Neler yaşanmadı ki?
Küresel sermayenin Arap ülkelerinin
kaynaklarına komple el koymak hevesiyle Batı’nın desteği ile başlatılan
sözde halk ayaklanmaları…
Protestolar, mitingler, gösteriler ve
iç çatışmalar…
Halklar, özgürlük mücadelesi adı altında birçok diktatörü resmen devirmiş
olsalar da sonrası trajik oldu…
Güçlenen radikal gruplar ve iç çatışmalarla cehenneme döndü birçok
ülke…
Parçalandı…
Binlerce insanın hayatını kaybettiği
ya da yaralandığı…
Milyonlarcasının yersiz yurtsuz kaldığı bir insanlık krizi başlattı “Arap
baharı”…
Ve bu tezgâhı kuranlara fayda sağlayacak şekilde sonuçlandı…
Komşularımıza lanet getiren doğal
gaz bize refah ve barış mı getirecek?
Dünyanın efendilerinin umurunda
mıyız biz? Bizi ya da yaşadığımız şu
küçük ada yarısını bu kadar özel kılan
ne?
İyi niyetliliğimiz mi acaba?
Ya da “yalan da olsa söyle hoşuma
gidiyor” hallerimiz mi?
Bakın Mr Ersin bile nasıl mutlu
oldu…
Dil sürçmesi de olsa Amerikalı ona
“cumhurbaşkanı” diye hitap edince…
ABD, KKTC’yi tanımışçasına sevindi
garibim… Sevindiğimiz bir başka haber de Türkiye gazetelerinden geldi…
“İsrail ile Türkiye arasındaki doğalgaz
boru hattı projesine KKTC'nin dâhil
edilmesi gündemde” dediler...
Hop hop etti yüreceğimiz…
Sonunda gaz sayesinde KKTC de
tanınacaktı… Çok kısa sürdü ama bu
sevinç de…
Güney’deki İsrail Büyükelçisi, İsrail
ile Türkiye arasındaki boru hattı projesine KKTC’nin de dahil edilmesiyle
ilgili haberleri yalanladı…
Hiç mesele değil…
Bizi yine umutlandıracak birşeyler
olur mutlaka…
Olmazsa da yaratırız…
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Karadeniz Enerji Holding'e verilecekmiş
Elektrik üretimimizin yüzde kırkı
Yok oluşa biraz daha yaklaşmaktır bu gidiş
Memleketi satmaktan yoktur bu işin farkı

KALAY-KALAYCI

MECLİSTE DE ‘REFORM’
YAPSANIZA

Belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltılması gerektiğini herkes biliyor. Bunda
bilmeyecek ne var. 28 belediye bu ülkeye fazladır. Bunda da çoğunluk hemfikir!
Belediyeler neden bu kadar çoğaldı, meclisteki sağlı sollu siyasi partilerin işlerine
geldi de ondan. Belediyelerin çoğalmasına sırf partizanca istihdamlarını
yapabilsinler diye onay verenler, şimdi bazı belediyeleri kapatarak “reform”
yapacaklarını söylüyorlar. Kim inanır buna… Mecliste de bir reform yapıp 50
milletvekilini 25’e indirsenize…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KADER DEĞİL
KARA KADER

BURASI ÖYLE BİRŞEY...
Burada işler öyle bir ayarlandı ki...
Akdeniz'in doğusundaki bu ada üzerinde
yaşayanlara hayatı cehennem ettiler...
Burası işgalcilerin atlarını suladıkları bir
yer...
Neler ve kimler gelip geçti buradan...
Her gelen de bir nüvesini bırakıp gitti...
Ortadoğu'ya yakınlığı nedeniyle cehenneme çevrilen bu adada bize hayatı zından
ettiler...
Bizden izinsiz sömürgeciler ve ada üzerinde tahakküm kurmak isteyenler "cumhuriyet" bile kurdular bize...
Ve herşey onların istekleri doğrultusunda
yürüdü...
Zaten sömürgeciliğe karşı başlayan ve
Rum toplumu arasında örgütlenen kitlelere
karşı aç, işsiz, parasız ve yoksul bırakılan
Kıbrıslıtürkler öne çıkarıldı...
Oxillary polis diyerek...
Ceplerine para ellerine de silah ve cop
verilerek İngilizi bu adada istemeyen Kıbrıslırumlareın üzerine saldırıldı...
60'ta kurulan ortak devlete isyan etmemiz
istendi...
İsyan ettik...
Kıbrıslırumlardan alınan ürünleri yasakladık, alanları dövdük...
Sendikalaşma hareketinde Kıbrıslırumlarla
ortak hareket eden Kıbrıslıtürklerin emdikleri
sütü ağızlarından getirdik...
Sadece dövmekle kalmadık, öldürdük
de...
Yolları kestik sonra ve dünyaya devlete
karşı isyanımızı ilan ettik...
Bize lider seçtirilenler meydanlara döktükleri kitlelere "gerekirse dağa çıkarız"
diyerek yol gösterirken diğer kesimin şövenistleri de boş durmadılar...
1974'te de sömürgeciler işin başka bir
aşamasına geçtiler...
1958'de başaramadıkları taksimi bu kez
kan döktürerek başardılar...
Kimsenin umurunda değil burada olanlar...
Başımız da diktikleri bekçi aynı dili konuştuğumuz ve "anavatan" dedikleri Türkiye
oldu...
Ona da burada ne isterse yapma hakkı
tanıdılar...
Rumların kovulduğu arazilere, evlere
Türkiye'den getirilenler yerleştirildi...
Büyük bir rant kapısı oldu onlar için...
Bizim gidecek bir vatanımız olmamasına
rağmen onlar elde ettikeri kazançları kendi
vatanlarına aktardılar yıllarca ve hala daha
o zenginlikten kalan kırıntıları bile ele geçirmek için var güçleriyle çalışıyorlar...
Burası artık bir toplama kampı...
Açın mahkeme haberlerini, açın polisteki
kriminal olayları ve bir bakın...
Dahası hapisane orada...
Ceza alanların sayısına ve orantısına
bakın bakalım kimler var orada?
Biz ne mi yapıyoruz?
"Kıbrıs'ta barış engellenemez"...
"Çözüm hemen şimdi" diyoruz...
Kime söylediğimiz yok ama ortada...
Havaya sallıyoruz anlayacağınız...

Zelenski ve eşinin güneydeki
şirketleri açıklandı
Zelenski ve eşi Olena’nın
Güney Kıbrıs’taki, sahibi
veya hissedarı olduğu
şirketlerin isimleri açıklandı.
Vergi cennetlerinden elde
ettiği gelire dikkat çekildi...
Vladimir Zelenski ve eşi Olena’nın
Güney Kıbrıs’taki, sahibi veya
hissedarı olduğu şirketlerin isimleri
açıklandı. Vergi cennetlerinden elde
ettiği gelire dikkat çekildi.
Ukrayna’nın Rus işgaline direnişinin
sembolü haline gelen Vladimir Zelenski’nin, sürekli uluslararası medyada
boy göstermesi, çeşitli ülke
parlamentolarında, Perşembe günü de
Rum meclisine yaptığı ancak
rahatsızlıkla karşılanan hitabı vesilesiyle, Güney Kıbrıs ile ekonomik
çıkar ilişkileri Fileleftheros’un
merceğine takıldı.
Gazete haberi, “Zelenski Kıbrıs’ta
İş Yapıyor… Merkezi Adamızda Bulunan Birçok Offshore Şirketin Sahibi
Veya
Hissedarı…
Ukrayna
Cumhurbaşkanı’nın Adı 3 Ekim
2021’de Pandora Papers’te Göründü…
Olena Zelenskiy da Yatırım Faaliyetlerinde” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Filelefthos, Vladimir Zelenski’in,
“halkın hizmetkârı” isimli dizide
canlandırdığı
Ukrayna
Cumhurbaşkanlığı’nı, ülkeyi yolsuzluktan kurtarma vaadi ile katıldığı
2019 seçiminde halkın yüzde 73’ünün
oyunu alarak elde etmeyi başardığını
ancak çok geçmeden kendisinin de
yolsuzluklara karıştığını hatırlattı.
Gazeteye göre Zelenski’in adı 3
Ekim 2021’de Pandora Papers’in,
çeşitli vergi cennetlerinde büyük
değere sahip mal varlığı olan siyasi
liderler listesinde yer aldı. Uluslararası
Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyu-

mu’nun (ICII) yayımladığı belgelere
göre Zelenskiy ve çalışma arkadaşları,
2012-2017 döneminde offshore
şirketler ağı kurdu, bu ağ üzerinden
Virgin Adaları, Bezil, Güney Kıbrıs
ve diğer yerlere çok miktarda para
aktardı. Zelenski, ülkesindeki
cumhurbaşkanı seçimi arifesinde “Maltex” isimli şirketteki hisselerini Sregei
Sefir isimli arkadaşına devretti.
Alman Suddeutsche Zeigung
gazetesi Zelenski’in ve eski oligark
İgor
Kolomoiski’nin
Güney
Kıbrıs’taki offshore şirketlerine atıfta
bulundu. Zelenski’in destekçisi
Kolomiski ortağı olduğu Ukrayna
bankalarından PrivatBank’dan 5 milyar Euro kaçırmakla suçlanıyor.
Zamanın Ukrayna Merkez Bankası
Başkanı bu kaçırma konusunda
“21’inci yüzyılın en büyük
dolandırıcılığı” ifadesini kullanmıştı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın
hakkında yaptırım kararı aldığı
Kolomiski aleyhine İngiltere, Güney
Kıbrıs, İsrail ve ABD’de açılmış
davalar bulunuyor. Münih gazetesi,
Ukraynalı bir milletvekilinin 2019’da,
bu yolsuzluktan Zelenski’in de
nemalandığı iddiasında bulunduğunu
yazdı.
Gazete, 41 milyon doların Privat
Bank’tan Güney Kıbrıs, Panama, Beliz
ve Seyşeller’deki 16 şirkete aktarıldığı
söylentisine dikkat çekerek 16 şirketten
10’unun Zelenski ve çevresindekilere
ait olduğunu yazdı.
Haberde Zelenski ve eşi Olena’nın
Güney Kıbrıs’taki, sahibi veya
hissedarı olduğu bazı şirketlerin isimleri şöyle sıralandı:
“Kinokvartal LLC, Studio Kvartal95 LLC, Zelari Fish LLC, Aldorante
Limited, Vilhar Holdings Limited,
Green Family Ltd.”

AKEL’DEN, KIBRISLI TÜRKLERİN YAPTIĞI
EYLEMLERE DESTEK
AKEL’in, “Kıbrıslı Türklerin son günlerde toplumsal ve ekonomik mutsuzluk
nedeniyle yaptığı eylemlere” destek belirttiği bildirildi. Haravgi gazetesinin
haberine göre AKEL’den yapılan açıklamada, “Son günlerde Kıbrıs Türk
toplumundaki ilerici kesimler tarafından sendikalar ve sol partiler öncülüğünde
toplumsal ve ekonomik mutsuzlukla ilişkili toplu eylemler meydana gelmektedir.
Eylemler Kıbrıs Türk liderliği ile Türkiye aleyhindedir. AKEL olarak Kıbrıslı
Türklerin adalet mücadelesine ve toplumsal varlığının güvence altına alınmasına
tam destek belirtiriz.” ifadeleri kullanıldı. Habere göre AKEL ayrıca, “Bu mücadelelerin tüm Kıbrıs halkının federal çözüm ve yeniden birleşme için gösterdiği
mücadelenin bir uzantısı olduğunu ve federasyon çözümünün, toplumsal ve
ekonomik sorunlarla baş edebilmenin tek yolu” olduğunu savundu.

Kutlu Evren açıkladı.
Tüpgaz kazığını "halkın alım gücünü korumayı düşünerek" 30 TL ile sınırlı tutmuşlar!
Şükür şükran bekliyorlar bu ince, bu nazik
düşünce için!
Yatıp kalkıp dualar edin, öpüp de alnınıza
koyun 230 TL'lik kazığı!
***
30 TL ile sınırlı tuttuk ne demek?
Meselâ "50-60 da olabilirdi bu zammın
hakkı, ama biz sizi düşünerek bunu 30 lira
ile sınırladık" demek olabilir mi?
Olabilir!
Pek muhtemelen de öyledir zaten!
Tabii şimdilik!
Bu gidişle bir aya kalmaz 300 TL'yi de
geçer bir tüpgaz!
Çünkü yaşamı her açıdan etkileyen önemli
bir ihtiyaç.
Halkın onun yerine koyabileceği başka
birşey yok!
500 lira dense, yine alırlar diye mi düşünüyorlar acaba?!
Zamlar artık öyle 3-5 lira 3-5 lira yapılmıyor!
30'lar 40'larla "sınırlıyorlar" halkı düşünerek!
Adına da "Fiyat ayarlaması", "Fiyat güncellemesi" diyorlar!
Bugünlerde akaryakıtta da yine bir "fiyat
güncellemesi" yapılacağı haberleri dolaşıyor
ortalıkta!
Rutine bağlanmıştı!
Akaryakıt kuru gene değişecek.
Hatırlatayım dedim.
***
Bu arada garip ama gerçek bir şey daha...
Alkollü içkilere de fahiş bir zam yapılmıştı
hatırlarsanız.
Daha sonra bunda da indirime gitmeye
karar verdiler.
Şimdi öğreniyoruz ki bu indirim kararını
da resmi gazetede yayınlayıp yürürlüğe koyamadılar!
Neden koyamadıklarını da şöyle açıklıyor
Sucuoğlu:
İndirim yapacak kişiler Covid'e yakalanmışlar, bu nedenle alkollü içkiye yönelik
indirim çalışmaları aksamış!
Nasıl, beğendiniz mi mazereti?!
Bindirimlerde indirim de pandemi kurbanı!
Akşamcıların keyfine turşu suyu sıkan
yine korona oldu!
Ama bir tuhaflık var burda da!
İndirimi gerçekleştirecek ekipteki kişilerin
Korona'ya yakalandığını kabul etsek bile,
bu işi yapacak ehliyette kişi veya kişiler
yok muydu Tatar'ın çağdaş KKTC'sinde?!
İki-üç kişiye kaldıysa bu gibi durumları
hayata geçirmek, o zaman yandı gülüm
keten helva mı diyelim?!
Ne garip değil mi?
Zam kararları alınırken, bu kararları alanların hiçbiri koronaya yakalanmıyor!
Onlar Covid'e karşı "şerebetli" kişiler herhalde!
Ama indirimi yapacak olanlar öyle değil!
Tam indirecekler!
Covid vuruyor!
Bizdeki de kader değil...
Kara kader!
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Onuncu köy
TERS AÇI

Merter Refikoğlu
Çatoz (Serdarlı) köyümüz. Ailemizin
yarısı orda, babutsayı da çok severik.
AMA Yapılacak olan doğru Belediyeler
reformu ile BELKİ Çatoz belediye olmayacak. Belki Belediye Başkanı,
Belediye Başkanı şoförü, 3 sekreteri olmayacak Serdarlı’nın ama ismi ne istersen
olsun bucak, köy, kasaba, muhtarlık vb.
çok güzel yönetilecek BELKİ de. Sayın
hükümet ve muhalafet kusura bakmayın
ama konuyu anlamadık ve çok saçma
yerden tartışıyoruz. Ayrıca Çatoz’u uruma
vermeyiyoruk bir sakin olun. Serdarlı
yine orda olacak ama belediye olmayacak.
Olmaz?

GLAPSİDES’DE KÖPEK BALIĞI

ANKARA’DAN İZİN
ALARAK PARTİ KURMAK

Mustafa Billur
Kuruluşu TC'den alınan izin ile mümkün
bir partiden KİMSEYE hayır gelmez!
CTP bir düzen partisidir. Düzenin emniyet
subabıdır. Çok yakında yine düzen
tarafından koltuğa oturtulacaktır. Oysa
gerçek koltuk Ankara'da!
Okuyunuz : “Avukat Mithat Berberoğlu
beni görmek istedi, 5 Mayıs günü kendisini
kabul ettim. Özker Yaşın’la birlikte CTP
adında bir siyasi parti kurmayı öngördüklerini, partinin program ve tüzüğünü
hazırladıklarını, bunları Ankara’ya gönderilmek üzere bana tevdi edeceklerini,
yeşil ışık alır almaz parti kurduklarını
ilan edip, tüzük ve programlarını topluma
açıklayacaklarını, bunu da 19 Mayıs’ta
yapmayı düşündüklerini söyledi.
Müracaatını söylemekle yetindim.”
(Kaynak: Ercüment Yavuzalp, Kıbrıs
Yangınında Büyükelçilik, Bilgi Yayınevi,
1993, Sayfa 148)

LELLOS DİMİTRİADİS

Ümit İnatçı
Kıbrıs'ın güzel insanlarından biriydi.
İhsan Ali Vakfı'nı birlikte kurmuştuk ve
katkısı büyüktü. Ben otuzlu yaşlardayken
yönetim kurulunun ortalama yaşı yetmişti.
"Vakfın eşeği sen olacaksın" diye bana
takılırdı. Onu büyük bir hümanist olarak
hatırlayacağım RIP Lellos Dimitriadis.

DOYMAYANLAR

Feriha Altıok
"Zenginleri doyuramadığımız için fakirler aç kalıyorlar. "
Bir tv. kanalından duyduğum bu cümle,
bana öyle geliyor ki bizim, Türkiye'nin
ve belki bazı dünya ülkelerinin ekonomik
trajedisini özetliyor: "ZENGİNLERİ
DOYURAMADIĞIMIZ İÇİN FAKİRLER, FAKİR ve AÇ KALIYORLAR. "

TEK BECERİMİZ

Nilgün Ecvet Orhon
Eğlence Mezarlığı ve Dali’de,
Kavazoğlu-Mişaulis anmasındaydık…
İki toplum olarak becerebildiğimiz en
başarılı ortak etkinliğimiz bu anmadır…

EVİ TEMİZLEMEK İÇİN
YIKMAK GEREK

Salih Olgun Mehmet
"Sorun çözülene kadar oturup beklemeyelim..
Kendi evimizin içini önünü temizleyelim."
diyerek sorunun özüne dokunmadan,
onu yok etmeden işçi emekçi ezilen halkı
sömürgeci devletin, sömürenlerin
kuyruğuna bağlamada araç olanların
aldatma ve yanıltmaya yönelik UBP, DP,
YDP işbirlikçilerine muhalefetleri
sürüyor!

Harper Orhon
Glapsides plajındaki köpek balıkları ile
ilgili olarak sosyal medyada birçok yazı
okumaktayım.
Öncelikle belirtmem gerekiyor ki bu
balıklar her zaman sularımızda vardırlar.
Asla da tehlikeli değildirler. Bilhassa bu
dönemde kıyılara yaklaşmakta ve yavrulayacak yer aramaktadırlar.
Mağusa körfezi içinde birkaç noktada
çok daha yoğun olarak görülmektedirler.
Yıllarca zıpkınla balık avlayan bir kişi
olarak bu balıklarla yüzlerce kez karşılaştım
hem de bir adeti ile değil onlarcasının
arasında kaldığımı da biliyorum.
Şamandıradaki avladığım balıklara da
birkaç kez saldırdıkları da oldu.
Bizlere saldırması için gerekli tahrik
edici tüm unsurlar olduğu halde biz
zıpkıncılara karşı bir saldırganlık göster-

mediler Asla bizlere bir zararı olmayan
bu balıkların plajda görülmesi ender bir
olaydır ama yine de bu balıkları bilmeyenler ve Hollywood filmleri nedeni ile de
korkmakta çekinmekte haklıdırlar.
Ancak denizlerimizdeki ekolojik denge
açısından çok önemli yeri olan bu balıkların
avlanması da yasalarca yasaklanmıştır.
Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymamın
nedeni bu hayvanlardan çekinmeden
plajlarımıza güven içinde girebilmeniz
içindir.
Bu balıklar eğer denildiği kadar insanlara
saldırmış olsaydı bugün ben bu satırları
sizlere yazmamış olacaktım.
Özet olarak henüz kirletilmeden denizlerimizin keyfini çıkartın denize korkmadan
huzurla girin yüzün dalın spor yapın eğer
bu canlıyı da su içinde görürseniz kendinizi
şanslı sayın.

PAKİSTAN’DA ABD DARBESİ
Hamide Rencüzoğulları
Ve ABD darbesi gerçekleşti.
ABD'nin güven oylaması yaptırarak devirmekle tehdit ettiği Pakistan Başbakanı
güvenoyu ile görevden alındı.
İmran Khan artık Pakistan Başbakanı
değil.
Beyaz Saray'daki ihtiyar da şu an çok
mutludur!...
Pakistanlı Bakan Shereen Mazari:
"ABD bize İmran Khan'ın istifa etmesi
halinde Pakistan'ın 'affedileceğini' söyledi.
Amerika kim ki bizi affetsin?
Amerika'nın kendi savaşları yüzünden
ülkemiz mahvoldu."
İmran Khan, ABD'nin Pakistan'ı terör

yuvası haline getirmesini "Biz size köle
değiliz" diyerek eleştirmişti.
Beyaz Saray'dakiler pek rahatsız oldular.
Sonra şu mesajı vermek istediler belli ki:
Senin ülkende bize köle olanlarla işimizi
görürüz!...
*
3 Nisan’da demiştik ki: •
*Yemenli halka karşı askeri güç göndermeyi reddetti.
*İran'a ABD yaptırımlarını uygulamayı
reddetti.
*Düşman İsrail ile normalleşmeyi reddetti.
*Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti.
Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan,
şimdi Biden darbesiyle karşı karşıya.

REJİMİN OLAĞANLAŞMIŞ USULSÜZLÜKLERİ
Serdinç Maypa
Tufan Erhürman ve Kudret Özersay’a
açık çağrımdır!
Ortaya çıkarttığım ve yasal olmadığı halde
Mağusa Serbest Liman Yönetim kurulunun
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılması
gereken atama kanunsuzca Turizm Bakanı
Fikri Ataoğlu tarafından yapılmış olduğunu
belgelememe, yani peşkeşlerine bir peşkeş,
kanunsuzluklarına bir başka kanunsuzluk
daha eklediklerini ortaya çıkarmama
rağmen…
Söz konusu kanunsuzca atanmış kişiler
göreve başlamıştır fakat sizler Muhalefette
olan parti liderleri olarak bu fark etmediğiniz

kanunsuzluğu benim ortaya çıkarmamdan
sonra bu olayı öğrenmenize rağmen hala
daha bu konu ile ilgili bir girişimde
bulunmamanızı anlamakta zorlanıyorum!
Bu olaya hemen şimdi engel
olmayacaksanız ne zaman engel olacaksınız?
Bu sahte ve kanunsuz yeni yönetimin bir
sürü usulsüz ve kanunsuzca alçakları karardan
sonra oluşacak kaosu öngöremiyor musunuz?
Ülke elden gidiyor ve sizler hala daha
konuşuyorsunuz sizin ve partilerinizin fark
edemediği bu usulsüz, kanunsuz atamayı
ortaya çıkararak sizlerin bu olayın üzerine
gidip muhalefet olarak bunun hesabını
sormanızı istemekle çok şey mi istiyoruz?

ŞİİRİN AYNASINDA
Yalçın Oytam
Paramparçadır benim memleketim
Saat gibi çarpar çığlığı,
Göğsümün kafesinde
İsyanının dingini,
Benim suçluluk duygum
Olur olmaz gözyaşım
Zincirini kırmışı,
Kapanda dişi aslan
kükreyişi
O kükrer ben titrerim
Paramparçadır yüreğim,
Memleketimin sureti
Acı dağarcığımda
Gidenlerim baki,
Kalanlarım
Yükünden alır gücü
Yürür ufka doğru
Yürür kavuşmadan
Yanar alev alev,
için için
Üç canlı hasretten muzdarip,
İkisi cenup biri şimâl
İnsanlaşmış haliyim tarihimin,
Kimse bilmese de Uzunyan bilir
Uzunyan, benim canım kardeşim
Mucize kabilinden hayatta kalan
Sarafyan yoldaşım
Ciğeri toz torbası
Yorgancı elinden çıkmış,
Yüzü ipek işlemeli
Ağır, pamuklu yorganım,
Üstümü örtünce ben tamamım
Dudağımda dudağı
Kumda pişmiş
Yudum yudum Haralambos kahvesi
Güllü lokumun türkçesi, rumcası

‘YÖNETEMEME’
DEĞİL, İŞGAL SORUNU
Nuri Sılay
Bu kadar olay yaşanıyor, böylesine
göstere göstere alınan talimatlar
kayıtsızca yerine getirilmeye çalışılıyor,
her türlü demokratik usul yerle bir
ediliyor fakat talimatı verenin adı
zikredilmiyor bile. Bütün olay halen
“yönetememe” sorunu olarak bizlere
yutturulmaya çalışılıyor. İnsan kafayı
yemek ister!

LELLOS DİMİTRİADİS
Ibrahim Aziz
‘‘Kıbrıs Yunandır’’- ‘‘Kıbrıs Türktür’’
günlerinde, Kıbrıs'ın iki toplum arasında
iç savaşa sürüklendiği o günlerde:
"Kıbrıs Kıbrıslılarındır" demeye cesaret
eden Lefkoşa Belediye Başkanı Lellos
Dimitriadis, bu açıklaması üzerine
şimşekleri üzerine çekmişti. İç savaşın
Kıbrıs'ı hangi günlere götüreceğini fark
eden bir yurtseverdi ayrıca. Bir hümanist
olmasının yanı sıra iyi bir politikacı
idi. Bu nedenle Lefkoşa Belediye
Başkanlığını seçimlerle kazanarak
yaklaşık 30 yıl yürütmüştü. RİP Kıbrıslı
Lellos!

İRADE ANKARA’DA
OLUNCA
Hasan Ulaş Altıok
8 yıl önce EL-SEN Başkanı Tuluy
Kalyoncu dostum ile bir seminerde. O
gün ne diyorsak bugün de aynı şeyleri
söylüyoruz. Gelmiş geçmiş yönetimler
bizleri dinlemiş olsalardı bugün yüz
milyonlarca dolar tasarruf yapmış, kimseye muhtaç kalmadan, tamamı bizlere
ait, çok daha ucuza ve çok daha temiz
elektrik üretebilen bir sisteme sahip
olacaktık.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Kıbrıs’ın işgal edilmiş Kuzey
kesiminde kantarın topuzu öyle
bir kaçtı ki…
Sorumsuzluğun,
laçkalığın,
topluma ihanetin kralı her gün
yaşanıyor.
Hükümet etmede hiçbir yetkisi
olmayan kuklaların çanak tuttuğu
ekonomik ve sosyal yıkım her
gün artarak devam ediyor.
Halkın temel gıda ürünleri,
fırsatçıların insafına bırakıldı.
Kontrol etmekten sorumlu
devlet, devlet olamadığı için etkin
önlem alamıyor.

ŞANSLIYIZ: ŞEREFLİ
YÖNETİCİLERİMİZ VAR

Halk,
sadece
temel
ihtiyaçlarının asgarisini, almak
zorunda bırakıldı.
Süt alırsa, peynirden, domates
alırsa hıyardan, patates alırsa
soğandan uzak duruyor.
Elinde mal bulunduran, istediği
fiyatta satmaktadır.
Kimse ona hesap sormuyor,
kontrol etmiyor.
Pandemi ve Ukrayna-Rus
savaşı, bazıları için sermayelerini
katlamaya ve halkı sömürmeye
vesile ve mazeret oldu.
Somun ekmek 250 gr.dan 200’e

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

SORUMLULUKLARINIZI
BİLİYOR MUSUNUZ BEYLER?
Son Rumca dersinde konumuz, iyi
bir öğretmende
olması gereken
özelliklerdi…
Yunanistan’da
yapılan bir araştırmaya göre...
Kibar, işi ile ilgili,birleştirici,
yaratıcı , işini seven…
Çocukların sesini duyan, onlarla ayırım yapmadan ilgilenen…
Problem çözen olmalı iyi bir
öğretmen…
Belki de her iş için geçerlidir
bu özellikler…
Sonuçta …
Öğrenilecek çok kelime var
yani…
Bildiğim tek kelime
“saf’is”ti…
Aynen Türkçe'deki gibi saf
olmak, temiz olmak
anlamında…
Aynen yirmi dört ayar altın
gibi…
Zaman o kadar değişti ki!
Kimin elinin kimin cebinde
olduğunun belli olmadığı bu
dönem, saf olmanın, aptal olmak anlamına geldiği
dönemdir…
Onun içindir sanırım
politikacıların çoğu kendi
küçük çıkarları
peşindeyken…
Ne saftır ne de temiz…
Sabah akşam hep onlardan
söz etmemiz de kıymetli
olduklarından değil….
Hayatlarımızı olumsuz etkilediklerindendir...
Keşke kendilerinden çok halkı
düşünüp, herkesin ortak
iyiliği için işler yapsalar da
öyle anılsalar…
İyi bir doktor, iyi bir
öğretmen, iyi bir gazeteci vs
olmak için bazı özellikler
sıralansa da
insanlığın tüm hallerini
kendinde barındıran insan,
önce âdil ve dürüst olmalı…
Olmalı ki hangi mesleği yaparsa yapsın, mesleğinin
gereklerini yerine getire-

bilsin…
Adil ve dürüst olmayan bir insan avukat bile olsa, bir yasa
adamı olabilir mi?
İnsanların karakterleri ve
davranış biçimleri meslekleri
ile ilgili değildir…
Gerçi zaman içinde meslekler
bazı alışkanlıklar, davranış
biçimleri kazandırsa da insana, gene de insan ne ise
odur…
İdeal olan insanların davranış
biçimleri içinde…
Yazılı yasa ve kuralların
harfiyen uygulanmasından
ziyade…
İnsanın kedinin belirlediği ve
yaşam biçimine dönüştürdüğü
kurallardır…
Mesleklerden başlamışken
meslekle bitirsek...
Öğretmen Sofia’nın verdiği
ödevi yapar gibi oldu ama…
Sizlerle de paylaşmış
oldum…
Bir eczacı önce kendi
yaptıklarının sorumluluğunu
almalı…
Sonra da hastasının
sorumluluğunu…
Çünkü eczacılıkta bir deyiş
vardır…
“Doktorun hatasını eczacı…
Eczacının hatasını teneşir
paklarmış”…
Bu ciddi bir sorumluluktur…
Eczane benim için, yalnız
ilaçların satıldığı ticari bir kurum olmadı…
İlaçla beraber hoşgörü ve
anlayış ve de sevgi vardı
paketimde…
Bir de umut…
Çoğu gençlerin, ülkelerinden
umutlarını kestikleri, göç
yolların düşmeye
hazırlandıkları bu zaman…
Tüm politikacılara
sorumluluklarını hatırlatma
zamanıdır…
Gerçekten sorumluluklarınızı
biliyor musunuz beyler?
Ama çocuklarınızın
geleceğine olan
sorumluluğunuzu?

düştü; 4.5 TL’den 5.5 TL’ye çıktı.
Köy ekmeği diye tabir edilen
ekmek, 30 liraya dayandı.
Hıyar-Domates, 35-40 lira…
Bir kilo portakal 11 lira.
Bir enginar 9 lira…
Soğan 9 lira.
Meyve daha da içler acısı.
Ekmekten sonra sofraların en
temel gıdası olan patates, 25
liraya fırladı.
Bir gün kilosunu 10 TL’ye
satılan patates, ertesi gün 15-20
liraya satılabiliyor.
Buna serbest piyasa ekonomisi
değil, sömürü, çalma-çırpma
ekonomisi denir.
Büyük
süpermarketlerdeki
soygun
daha
da
rezalet
derecesinde.
A marketinde 35 lira olan ürün,
B marketinde 63 lira.
Bu nasıl bir pazarlama şekli?
Velev ki zaman ve şartlar
ekonomik sıkıntılar yarattı.
Bunların tümü dar gelirli sınıfın
sırtına mı yüklenmeli?
Elinde mal bulunduran, satışta,
istediği fiyatta satacaksa devlet
denen kurum neden oluşturuldu?
Günde bir süt, iki somun
ekmek, bir kilo patates, yarım kilo
soğan, salatalık-domates, marul,
roka, maydanoz alsanız…
4 kişilik bir ailenin bir aylık
gideri için asgari ücretin
yarısından fazlası ediyor.
Et, bakliyat, yağ, şeker, pirinç,
makarna ve diğer mutfak
giderleri…
Ev kirası, elektrik, su, gaz ve
ulaşım,
temizlik,
okuttuğu
çocuklarının masrafı da dışarda.
Bu şartlarda bir asgari ücretli
yaşamını nasıl sürdürsün?
Tüm bu sorunlar, tedavüldeki
Türk Lirası’nın eseri.
Kıbrıslıyı kendi iradesi ile
geleceğini belirlemede serbest
bırakmayan…
Kendi
değersiz
parasını
tedavüle sokup, emeklerin boşa
gitmesine neden olan…
Bunun zararlarını karşılamak
zorunda.
Bu bir lütuf değildir.
***
Sorun yaşanmasına çanak tutan
Kuzey’deki iktidarların kukla
olduğu bir gerçek.
Ancak kuklalığın da bir raconu
olmalı.
Şimdiye kadar gelmiş geçmiş
iktidarlar içerisinde halktan ve
halkın sorunlarından bu kadar
kopmuş, vurdumduymaz bir
iktidar görülmemiştir.
Bu iktidar, hem işgalcinin, hem
de Kuzey’de krizleri fırsata
dönüştürmekte maharetli sınıfın
kuklası.
***
Bir de bardağın dolu tarafından
bakalım!
Bizi yöneten Cumhrreisimiz,
Başbakanımız,
Meclis
Başkanımız, Bakanlarımız şerefli
insanlardır.
Ve bu ekonomik sefaleti
şerefliler
sayesinde
dahi
yaşayabiliyoruz.
Ya
bir
de
maazallah
başımızdakiler şerefsiz olsalardı
halimiz nice olurdu?

GÜNLÜK
ANKARA’NIN TALİMATINI
MEŞRULAŞTIRACAK MISINIZ?
Cuma günü Mayıs Radyo’daki ‘10. Köy’ programında Şener
Elcil, Faiz Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmede Belediye Reformu
paketinin Ankara’dan geldiğini kendilerine söylediğini açıkladı… Belediyelerin Birleştirilmesi adı altında rantın önünü açan
Belediye Reformu’nun TC’nin bir dayatması olduğunu itiraf etti
sendikacılara Faiz Sucuoğlu… Bu, cumartesi günü manşetimizdeydi… Ne sosyal medyada ahali tepki gösterdi, ne de meclis
içi ve dışı muhalefet partileri bu konuda tek bir açıklama yaptı!
Evet, herkesin bildiğinin malumuydu bu… Ancak Ankara’dan
gelen pakete gösterecek hiç mi tepkiniz yok?.. 28 Mart’ta
mecliste yaptığı konuşmada Ankara’nın bu dayatması için ‘oy
çokluğu’ ile anayasayı deldiklerini açıklamıştı Sucuoğlu… Tufan
Erhürman da “Size talimat verildi, siz bunu yapacaksınız, doğruyu
söyleyin” demişti… Erhürman’ın sorduğu sorunun cevabını Bay
Faiz sendika başkanlarına verdi… Talimat verdi Ankara, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası Ankara’dan geldi. Muhalefet cevabını aldı… Peki, şimdi ne yapacak?.. Erhürman aynı gün Diyanellos’ta yaptığı konuşmada, 2018’den beri Yerel Yönetimler
Reformu çalışmalarının yapıldığını, ancak bu yasaların Meclis’e
gelecek olgunluğa erişmediğini söyledi… Bir ay içinde yıllardır
çalışılan ama Meclis’e getirilmeyen bir yasa tasarısının Meclis’e
getirildiğini söyleyen Erhürman, “Size talimat verildi, siz bunu
yapacaksınız, doğruyu söyleyin” dedi… Evet, doğru, talimat aldılar… Sucuoğlu bunu sendikacılara itiraf etti… Şimdi muhalefet
olarak, “Biz ne belediyeler reformuna, ne de sayıların azaltılmasına
karşıyız. Biz de çalıştık bunları” diyerek Ankara’nın talimatını
meşrulaştıracak mısınız?
HUZURİSTAN
Erdoğan, “Türkiye
'provokasyonlara' rağmen
dünyanın en güvenli
ülkelerinden biridir”
dedi.Türkiye’nin adı bundan
sonra Huzuristan olsun
öyleyse…
*
HAMASET
Meclis Başkanı Zorlu Töre,
Mormenekşe’de düzenlenen
Üretici Şöleni’ne katıldı.
“Şehitlere borcumuzu
ödemek için daha çok
çalışıp üretmemiz gerekir”
dedi. Mormenekşe enginar
üretir, siz ne üretirsiniz
mecliste? Hamaset!
*
HAYDİ KONSERE
Grup Yorum’un 15
Nisan’da, PEO
Tiyatrosu’nda konser
verecek. Grup Yorum’u
özledik. Haydi konsere,
Rumca ve Türkçe ve Kürtçe
ve dünyanın bütün
dillerinde hep beraber: Çav
bella, çav bella, çav çav
çav…
*
KİM DUTAR SİZİ?
Maliye Bakanı Sunat Atun
“İyi planlama yaparak
doğru kararlar vermek
gerekiyor” dedi. Ne acayip
adamlarsınız yahu ama siz.
Hükümetsiniz yapın
planlama verin doğru karar,
kim dutar sizi?
*
MÜHİM LAFCIKLAR
Ersin Tatar, Orkide
Yürüyüşü’nde yaptığı
konuşmada, “Sağlığın
korunması için çevrenin
korunması gerekir” dedi.
Ne mühim bir laf. Biz
şahsen ilk defa duyduk…

“Tırnak”...
"Kur korumalı mevduata geçişin
kabaca yarısının dövizden diğer
yarısının ise hali hazırda TL
cinsinden olan mevduatlardan
kaynaklandığı gözlemleniyor.
Üstelik bu çıkna döviz para başka
amaçlarla da kullanılmış olabilir.
Sonuç olarak Liralaşma hızı
enflasyonla mücadele için yeterli
seviyede değil ve aynı zamanda
TL mevduatların kur korumalı
mevduata dönüşümü ise devlet
hazinesi için kur riskini artırmış
durumda. "
Ertuğrul BUĞRAHAN
(Diyalog)
"Elektrik fiyatları astronomik bir
şekilde arttı.
Bunu bu ay gelen faturalarla da
gördük.
Sosyal medya isyan duvarına
döndü, herkes şaşkınlık içinde
faturalarını paylaştı....
Bu haklı isyan işe yaradı ve
hükümet geri adım attı ve
zammı daha insaflı bir hale
getirdi. Yalnız bu sevinç
kursağımızda kaldı.
Enerji Bakanı Sunat Atun bu
indirim için aylık 180 Milyon
TL’ye ihtiyaç var dedi.
Şimdi başbakan başka Atun
başka sölüyor.
Kafalar karıştı…
Şuan için indirim yok gibi."
Levent ÖZADAM,
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

SUNAT ATUN

‘‘Maliye Bakanlığı olarak
gerek iç gerekse dış
etkenlerden dolayı
ülkemizde yaşanan yüksek
enflasyon ve ekonomik
daralma sürecinde
yapmamız gerekenlerle,
sorumluluklarımızın
bilincindeyiz’’ dedi Atun…
Mesela ne yapacaksınız?
“KKTC bir TL bölgesi ve
Türkiye’den gelen her ürün orada
olduğu gibi KKTC’den de TL olarak alınıp
satılabilmeli” sözünüzün arkasında durup TC’nin Döviz
üzerinden buraya mal satışına karşı mı çıkacaksınız?
Beyan ettiği vergileri ödemeyenlerin peşine mi
düşeceksiniz? Bütün şirketlerini batık gösterip vergi
kaçıran Dolar Milyarderlerinden vergi mi alacaksınız?
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Kullanılan dil yanlış olunca
siyasi çıkarımlar da yanlış
olur.
1974’ten beridir içinde
rejimi
yaşadığımız
anlamamanın
sonucu
kullanılan yanlış dildir;
kavramlar/sözcükler serseri
mayın gibi savrulur.
‘Bağımlılığımız arttı’ ya da ‘parayı veren
düdüğü çalar’ söylemleri yanlıştır.
Burada bir parantez açalım: İşgal rejimi
Kıbrıs’ın kuzeyinde askeri harcamalarını
bize ödetiyor. Parayı biz veriyoruz, düdüğü
biz mi çalıyoruz? Dahası, ‘bizim ordumuz’
olduğu söylenen GKK’nın başına dahi
Kıbrıslı Türk bir komutan atanamıyor. Bu
nasıl bir düdüktür?
Kıbrıs’ın kuzeyi Ankara’ya bağımlı
değildir. ‘Bağımlı’ kelimesi sömürge durumunu açıklamaz:
Birincisi Kıbrıs’ın kuzeyi 1974’den beridir
Türkiye’nin iç pazarıdır ve TC kapitalizminin birikim alanıdır. Kıbrıs’ın kuzeyi
Türkiye’ye bağımlı değildir, parçasıdır!
Tedirginlikle beklediğiniz İLHAK ÇOKTAN TAMAMLANDI; on yıllardır kurumsal yapısı şekillendiriliyor ve
güçlendiriliyor. 48 senedir yaşadığımız
sancı budur, kansız bir asimilasyon ve entegrasyon süreci.
‘‘Sığınılacak tek limanımız Türkiye’dir’’
diyen Mustafa Akıncı’nın başına saksı
düşünce ‘‘Adı konmamış bir ilhak var’’
demişti. Duymadınız mı?
İdari ve ekonomik olarak TC’nin iç
pazarı olan bir coğrafyada ‘‘Türkiye’ye

Gavur imam
Oz Karahan
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir
Zelenski dünya ülkelerinin meclislerinde
konuşma maratonuna başladı.
Meclislerde konuşurken Ukrayna ve
o ülkenin dostluklarına, varsa tarihi
bağlarına veya ortak çıkarlarına değinerek
ülkesi ile ilgili yardım istiyor.
Bu hafta içerisinde bu maratonun bir
parçası olarak Yunanistan meclisinde
konuşma gerçekleştirdi.
Bu konuşma Yunanistan’da büyük bir
ses getirdi ve farklı sebeplerden dolayı
tartışmalara yol açtı. Öncelikle
Ukrayna’nın Yunan tarihi ve Helenizm
için hiçbir ülkenin olmadığı kadar özel
bir konumu var.
Çünkü Yunanlıların 1821 yılında
Osmanlı’ya karşı başlattığı bağımsızlık
mücadelesinin en önemli parçası olan
Filiki Eterya örgütü bugün Ukrayna
toprakları içindeki Odessa şehrinde
kurulmuştu.
Bugün çoğu insanın ilk defa duyduğu
Ukrayna şehirlerinin birçoğunun ismi
de Yunanca kökenli.
Sevastopol, Simferopol, Mariupol,
Melitopol, Odessa ve daha fazlası.
Bu tarihi bağların yanı sıra bugünkü
Ukrayna sınırları içindeki topraklarda
yüzyıllardır yaşayan Yunanlıların sayısı
100 bin civarında.
Ama bu noktada iş biraz karışıyor.
Çünkü bugün bu insanların varlığını
yeni öğrenen çoğu Yunanlının da
bilmediği, bilenlerin de konuşmadığı bir
gerçek Ukrayna’daki Yunanların büyük
kısmının anadilinin Türkçe olduğu.
Ukraynalı Türkçe konuşan Yunanlar
“Urum” diye anılmakta ve konuştukları
dile “Urumca” denmekte.
Kendileri de bu terimleri kullanıyorlar.

ANKARA’NIN
LEFKOŞA’DAKİ DÜDÜĞÜ

bağımlılığımız artıyor’’ demek meseleyi
hiç anlamamaktır.
TC’ye bağımlılığının artmış olabilmesi
için önceden bağımsız olman gerekirdi.
Tarih boyunca kendimize ait bir bütçemiz
olmadı, olamazdı; çünkü ayrı yaşamadık.
Ya İngiliz Sömürge İdaresi’nin altında, ya
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, ya da Türkiye
bütçesinde bir ‘kalem’ olarak yer aldık.
Kıbrıslı Türklerin cari açık diye bir
sorunu hiçbir zaman olmadı, çünkü Kıbrıslı
Türklerin bir devleti hiçbir zaman olmadı.
Alt Yönetim bir devlet değildir; Rum’la
ortak olunan Cumhuriyet’te de hesaplarımız
ayrı değildi.
Bu sebepten ‘çare üniter Kıbrıs’ diyoruz
zaten; kaç kişi kaldığı meçhul Kıbrıslı
Türklerin ‘ayrı-lıkçı’ bir organizma olarak
varolması bugünün dünyasında imkânsızdır.
Ayrılıkçı ‘iki bölgecilik’ ideolojisi bu sebepten ekonomik gelişmenin bileşik karakterine aykırıdır!
Bu ‘bağımlılık’ söylemi tavşan boku gibi
duruyor ortada: Türkiye’nin iç pazarı
olduğunu ve idari olarak Ankara’dan
yönetildiğini söylemeden çevreden
dolaşmaktır bu.
Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin Dövizle
mal sattığı iç pazarıdır. Hem TC’nin iç
pazarısın hem de sana makarnayı bile
Döviz’le satar.
Anlamadığınız bu sömürge ilişkisidir.
İlhakın bir süreç değil, bir ‘ilan’ olduğunu
zannediyorsunuz.
Çıkıp Erdoğan’ın ‘‘Kıbrıs’ın kuzeyini
ilhak ettim, KKTC feshedildi, oradaki Elçilik artık Valilik olarak hizmet verecek’’

demesini bekliyorsunuz. Oturup bunu
beklediğiniz için geliştirilen sömürge
ilişkisini anlamazdan geliyorsunuz: 90.
Madde ve Geçici 10. Maddenin hükmettiği
anayasa ile burası zaten bir vilayettir.
Şener Elcil açıkladı: Faiz Sucuoğlu
sendikacılara ‘‘Belediye Reformu TC’nin
dayatmasıdır’’ dedi.
Sucuoğlu’nun ‘‘Anayasayı oy çokluğuyla
ihlal ediyoruz’’ demesine neden olan
Belediye Reformu…
Sizse, Ankara’dan gönderilen işgal
mevzuatı yasaya ‘‘UBP-DP-YDP’nin
Belediye Reformu’’ demeye devam ediyorsunuz; Sucuoğlu’nun sendikacılara
‘‘Türkiye’nin bir dayatması’’ olduğunu
söylediği kararnamenin noktası ve virgülü
ile oynayınca kabul edilebilir olacağı
konusunda ahaliyi ikna etme çabasındasınız.
Dil önemlidir: Sucuoğlu sendikacılara
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın
kendilerine ‘‘TC’den dayatıldığı’’nı söyledi.
Hayır, dayatılmadı. İletildi. Ankara’dan
Diyarbakır Valiliği’ne gönderilen bir kararname gibi ‘iletildi’…
Ankara’dan Kıbrıs’ın kuzeyine dayatma
yapılmaz, talimat iletilir.
Ankara’dan Mersin Valiliği’ne iletilen
bir karar ‘dayatma’ mıdır?
Çıkıp Adana Valisi’nin ‘‘Ankara’nın
dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz’’ dediğini
duydunuz mu?
İşgalcinin buradaki ilhakının başarısı
budur işte: Hem sizi tamamen kendisine
bağlamıştır, hem de ayrı bir devletiniz
olduğuna inandırmıştır.
Ne biçim bir düdük bu; çalmıyor!

UKRAYNA’NIN HELENİZM İÇİN
ÖNEMİ VE BUGÜN

Aynı Osmanlı zamanında Karaman’da
yaşayan ve nüfus mübadelesi sırasında
Yunanistan’a gönderilen “Karamanlides”
yani Karamanlılar gibi.
Karamanlılar Yunan Ortodoks
olmalarına rağmen Türkçe konuşmakta,
Türkçeyi ise Yunan alfabesi ile
kullanmaktaydılar.
Urumlar da Karamanlılarla tam aynı
olmasa da bugüne kadar kendilerine has
kültürleriyle yaşamayı başarmış bir halk.
Yunan meclisinde yaptığı konuşmada
Zelenski’nin bir sürprizi vardı.
Kendinden sonra bir de Azov taburu
için savaşan bir Ukraynalı Yunan davet
etmişti Yunan meclisinde konuşması
için.
İşte bu adamcağız Yunanistan’ın
karışmasına sebep olan kişiydi.
Çünkü Yunanlıların hayalindeki Helen
savaşçı tipinden çok uzak görüntüsü ve
Yunanca konuşamaması birçok Yunanı
hayal kırıklığına uğratmaya yetmişti.

Ayrıca “dedelerimin Nazilere karşı
savaşıp yaralandığı gibi ben de bugün
Rus Nazilerine karşı savaşıyorum”
şeklindeki açıklaması Azov Taburu’nda
görev yaptığı gerçeğininin üzerini örtemedi.
Bu konuşmalar Türkiye’de de büyük
ses getirdi.
Yunanlıların Kuva-yi Milliye’si olan
Filiki Eterya örgütünün konuşmada
hatırlatılması Türkiye’de Zelenski’nin
bir “ihaneti” olarak lanse edildi.
Bu konu hakkında detaylı bir
değerlendirme ve karşılaştırma ileriki
yazılarımda yapacağım.
Altını çizmeye çalıştığım konu Ukrayna’da yaşananların yarattığı dalga gibi
güncel yaşananlar toplumların tarihlerine
de tekrar bir spot ışığı tutabiliyor.
Ve bu spot ışığı kimi zaman geçmişin
görkemini kimi zamansa geçmişin saklanmak istenen çatlaklarını ortaya koyabiliyor.

DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK
Demirhan’da bir süpermarketten,
perşembe günü saat 13.30
sıralarında, 3.999 TL değerinde bir
adet matkap ve çeşitli miktarda pil
çalındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre, olay polisin bilgisine
gelmesi üzerine yürütülen
soruşturma kapsamında,
meselede zanlı olarak görülen
L.N.S.(E-44) ve C.L.E.(K-32) tespit
edilerek, tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

TATLISU’DA ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Tatlısu’da bugün orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle 10.30 ile
16.00 saatleri arasında elektrik
kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KıbTek) tarafından yapılan
açıklamada, elektrik kesintisinin,
Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst.
bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve
Sahil Seralar bölgelerinde olacağı
belirtildi.

TRAFİK DENETİMİNDE,
27 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Girne'de, önceki gün trafik ekipleri
tarafından yapılan denetimlerde
511 araç sürücüsü kontrol edildi;
27 araç sürücüsü trafikten
menedilirken, suç işlediği tespit
edilen 92 sürücü hakkında yasal
işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre, 13 kişi araç camında
görüşü engelleyici cam filmi
bulundurmak, 6 kişi alkol, 5 kişi
motosiklette koruyucu başlık
takmamak, 2 kişi yetersiz ışık
bulundurmak ve 1 kişi sigortasız
araç kullanmak suçundan trafikten
men edildi.

“MODERN TIPTA
GELİŞMELER” KONULU
KONFERANS
DÜZENLENECEK
Cumhurbaşkanlığı himayesinde,
Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık
Komitesi ile Tabipler Birliği iş
birliği ile “Modern Tıpta
Gelişmeler” konulu konferans
düzenlenecek. Konferans, bugün
saat 18.30’da, Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’nde olacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, yurt dışında pek
çok uluslararası bilimsel
araştırmaya katkı koyan,
uluslararası ödüller alan
nörobiyoloji ve kanser biyolojisi
profesörü, KKTC Kanser
Araştırma Vakfı’nın kurucusu Prof.
Dr. Mustafa Djamgöz’ün
konuşmacı olacağı konferans, saat
18.30’da, Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’nde yer alacak.

ECZACILAR BİRLİĞİ İLE
ALBANK İŞ BİRLİĞİ
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği
(KTEB) ve ALBANK arasında iş
birliği protokolü imzalandı. KTEB
yazılı açıklamasında amacın,
“ekonomik krizde hastalara ilaç
tedarikinde nefes aldırmak”
olduğu kaydedildi.
Uygulama ile ALBANK pos
cihazlarının bulunduğu
eczanelerde, hastaların kredi
kartlarında bulunan puanlar, 8
Nisan’dan 30 Haziran’a kadar iki
katından uygulanacak.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden
yapılan açıklamada göre, tarafların
imkanları çerçevesinde topluma
fayda sağlayacak bir adımın kısa
süreliğine de olsa atıldığı belirtildi.
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Hatice Teralı İncirli
Sevgili arkadaşlar...
Bu facebook ne güzel bir
şey yapıyor...
Eskileri bize hatırlatıyor..
Bu
"Bir Annenin
Feryadı" 20 sene önce Afrika gazetesinde yayınlanan ilk yazımdır...
O yıllarda Volkan diye bir paçavra her
gün Serhat hakkında yalan yanlış şeyler
yazıyordu.. Rumcu, vatan haini, PKK'cı..
Londra!daydı Serhat o yıllarda...
Afrika'da da yazı yazıyordu...
Bir gün kısa bir yazı yazıp Afrika'ya
gönderdim...
Serhat'a yazılanlara isyan ettim..
Ertesi sabah sağolsun Şener Levent bu
başlıkla baş sayfadan yayınladı..
Çok duygulanmıştım...
Ben gazeteye yazı yazmak değil
konuşmaya bile çekinen bir insandım.
(Hatice hade doğruyu söyle çok
sevinmiştin.. Gazeteyi hala saklarsın ya..
Bir çerçevelemen kaldı.)
Çok defa yazdım, öğretmen olana kadar
hiç gazete almazdım.param yoktu..
Öğretmen olunca her gün iki tane gazete
alırdım..
Çocuklarım olunca renkli Türkiye
gazeteleri Hürriyet ve Sabah'ı alırdım..
Çocuklar daha okumayı öğrenmeden o
renkli gazeteleri karıştırırdı..
Liseye geldiklerinde gazetelerle birlikte
bir yığın dergiler da eklendi...
Harçlıklarının çoğunu dergilere verirlerdi..
Beni da alıştırdılar...
Son zamanlarda iki gazeteye indirdim..
Avrupa benim ilk göz ağrım...
Yenidüzen, hele Serhat da olunca
vazgeçilmezim..
İnternetten okumak zor...
Gazete okumanın zevki başka...
Bu arada eski komşularım Yonca ve
eşine bana bilgisayarda okumayı
öğrettikleri için teşekkürler...
Eeeeeee ilk akıllı telefoncuğumu almamı
sağlayan güzel insan Münüre'ye
teşekkürler... (okurlarsa yazımı) Bu yaşlılık
yıllarımda, bu pandemi günlerinde beni
hayata bağlayan facebook arkadaşlarıma
ne kadar teşekkür etsem azdır.
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KENDİNİZE GÜVENİN

Bumin Bezmen

BİR TÜRLÜ
ALIŞAMADILAR !

Haaaaa...
Bana yazma cesareti veren Şener
Levent'e binlerce teşekkürler..
Keşke yıllar öncesinden yazıp
rahatlasaydım...
Konuşmaya bile korktuğum yıllar oldu..
Şimdilerde elim titrer kalemle yaza-

mam...
Rahatsızlığımdan dolayı konuşamam
da.. Olsun be, bir saatta işaret parmağımla
yazdım bu gece..
Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim..
Gençliğinizin, sağlığınızın kıymetini
bilin... Kendinize güvenin...

BARÇIN: ASGARİ ÜCRETİN BRÜT 8 BİN 879 TL OLMASI GEREKİR
CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın,
asgari ücretlinin alım gücünün 3 ayda
sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84
azaldığını ve alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin
brüt 8 bin 879 TL olması gerektiğini belirtti.
CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın
yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2022’de
yürürlüğe giren 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL
net asgari ücretin 3 ayda yaşadığı alım
gücü kaybına örnekler verdi.
İstatistik Kurumu verilerine göre, asgari
ücretin alım gücünün sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını vurgulayan Barçın, “1 Ocak 2022’de yürürlüğe
giren zamlı asgari ücretin, 1 Nisan 2022’de
alım gücünü pirinç karşısında yeniden
kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8
bin 14 TL, kuzu eti karşısında yeniden
kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8
bin 685 TL, bulgur karşısında yeniden
kazanabilmesi için asgari ücretin en az 9
bin 728 TL, su karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin
619 TL olması gerekmektedir” ifadelerini
kullandı.
Gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84
gerileyen alım gücünün Ocak 2022 se-

Sosyal Medya

viyesinde kalabilmesi için asgari ücretin
brüt 8 bin 879 TL olması ve hayat pahalılığı
oranını iki ayda bir maaşlara yansıtılması
gerektiğini kaydeden Barçın, asgari ücretlinin
alım gücü kaybının bazı temel harcama
kalemlerinde ciddi boyuta ulaştığını
vurguladı.

Barçın, buna göre asgari ücretli bir
çalışanın, şu anki geliri ile 1 Ocak 2022
tarihindeki kadar bebek maması alabilmesi
için, asgari ücretin 9.642 TL, aynı miktar
tavuk eti alabilmesi için 7.884 TL, aynı
miktar margarin alabilmesi için 10.069 TL,
aynı miktar yumurta alabilmesi için 8.985
lira, aynı miktar süt alabilmesi için 8.978
TL, aynı miktarda dana eti alabilmesi için
8.960 TL, aynı miktar makarna alabilmesi
için 8.338 TL olması gerektiğini belirtti.
Asgari ücretlinin 1 Ocak 2022’ye kıyasla
bugün %246 daha az domates; %50,80
daha az kuru soğan; %12,63 daha az tavuk
eti; %28,26 daha az süt; %6,38 daha az ekmek ve %28,36 daha az yumurta alabildiğini
aktaran Barçın, “Şu an asgari ücretlinin,
gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubundaki alım gücünün, 1 Ocak 2022 ile aynı
olabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin
879 TL olması gerekmektedir.
Tüm bu bilimsel veriler ortada iken ve
işverenlere sigorta prim desteği yapılması
yönünde karar üretilmişken hükümet, ücretli
çalışanların alım gücünü korumak adına
yüksek enflasyon yaşanan günümüzde,
hayat pahalılığı oranını iki ayda bir maaşlara
yansıtmalı ve çalışanların alım gücünü
korumalıdır” dedi.

Herkes şikayetçi, televizyonlarda,
internette, yazılı basında, nereye bakacak olursanız herkesin, her kesimin bir
şikayeti var.
Hepimiz son yıllardaki ekonomik
nereden
sorunlarımızın,
kaynaklandığını, nereden geldiğini
bildiğimiz halde gerçeği bir türlü kabul
etmeyip, nedenleri başka yerlerde aramakta üstümüze yok!
Eleştiri yapacakken
Türkiye'nin
adını,
kullandığımız paranın
TL olduğu için bu
hallerde olduğumuzu
isimleri zikretmekten itina edenlerin başında
CTP, TDP, TKP gibi siyasi partiler
geliyor.
Türlü sözlerle yahut imalarla hallerimizi anlatmaya çalışıyorlar , ama
ağızlarından bir tek defa olsun, işgal,
sömürge ,azınlık , Türkiye'nin arkasında
sürükleniyoruz gibi sözler asla çıkmıyor
,bu sözler onlar için kötü sözler, hani
annelerimiz küçükken kötü bir söz
söylediğimizde ağzımıza en acısından
biber sürdüğü gibi!
Geçen gün bir CTP'li hanımın iletisine
yaptığım eleştiri için yorum yazdı,
''Ben de sizinle ayni fikirdeyim ,ama
ben başka yollarla anlatmağa çalıştım''
dedi.
Ben Türkiye ve TL diye yazarken,
o ise Toros'lardan gelen diye yazdığı
için benle ayni fikirdeymiş!
Sol denilen siyasetçilerimize
bakıyorsunuz, eleştiri yapacaklarında
ilk sözleri ,Tatar, Sucuoğlu, bir yerlerden gelen talimatlarla bizi yok
edeceklermiş!
Türkiye demeye dilleri varmıyor
zavallıların , bir yerlerden geliyormuş
emir ve talimatlar ,belki de biz bilmiyoruz olabilir, South Africa' dan gelmiş
olabilir mi acaba, bir bileniniz varsa
lütfen bizleri de bilgilendirsin! Gençlerimiz çadır kurdular, haklarını
arıyorlar, güzel, tebrik ederiz ancak
geçen gün 19 maddelik bir bildiri
yayınladılar, bir yığın sebep gösterdiler
.
19 Maddelik bildirgelerinde , ne
Türkiye'nin burayı bir ilçesine ,ne alt
yönetimine çevirdiği, TL dolayısıyla
bu hallerde olduğumuzu ,ülkemizin
Türkiye'nin bir sömürgesi olduğunu,
buraya taşınan nüfus yüzünden
ekonomik sıkıntıların günden güne
arttığını , kendi ülkemizi Türkiye'den
gelen emir ve talimatlarla değil bizlerin
idare etmek istediğimiz le ilgili hiçbir
şey okuyamadım. Bu bildirge sanki de
normal şartlarda idare edilen bir ülkenin
sorunları gibi anlatılmaya çalışılmış,
19 maddelik bildiride istenenlerin yerine
getirilmesi halinde herşeyin güllük
gülistanlık olacağı na inanıyorlasa çok
yanılıyorlar derim!
Sendikacılarla geçen gün Sucuoğlu'nu
ziyaret edip sorunları konuşan KTÖS
Başkanı Şener Elcil'e en sonunda, kukla,
kayyum atanmış dediklerimiz bile artık
gerçekleri söylemeye başlamışsa ,bizim
salon solcuları rol kesmeye devam
etsinler!
Ne demiş Sucuoğlu, samimi
konuşmasında, Şener Elcil'e ''Yahu bu
belediyeler yasasını biz hazırlamadık
ya, Türkiye bastırıyor, bizim
dayatmamız da ondan, bu yasadan da,
protokolden de haberimiz yok,
geçirirsek belki biraz para verirler de
ortalığı toparlarız ''
Başta CTP ve diğer sözde solcular
''Rejimin ve işgalin en büyük örtüsüdür
'' diye bir söz var son günlerde, kim
söylemişse gerçekten diline sağlık!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

KKTC’DE
AKIL YOK
AMA AKİL
ADAM ÇOK
KISACA...

TL KRİZİ
2017’de de kriz vardı, 2018’de de! TL
eridikçe enflasyonla çarpılıyorduk…
Ne pandemidir krizin nedeni ne de
savaş! Sanırsınız ki Ukrayna
savaşından önce zengindik!.. “Salgının
getirdikleri, Ukrayna-Rusya savaşı
nedeniyle yaşananlar, Türkiye’deki
gelişmeler sonucu ülke maliyesi ciddi
bir sıkıntı içinde bulunuyor’’ dedi
Atun… Krizin nedeni TL ve TC’nin bize
Dövizle mal satması!

Bizim Mandra
Mandrada yoksulluk ve
açlıkla karşı karşıya
bulunan insanlar, Vakıflar
İdaresi'nin Ramazan
dolayısıyla çeşitli
noktalarda başlattığı
yemek dağıtımlarında
izdiham yaratan uzun
kuyruklar oluşturur.
Vatandaşlar, "Pahalılık
nedeniyle evinde sıcak bir
yemeğe hasret kalan
insanların böylece karnını
doyurabildiğini"
belirtirken, sokaktaki
adam "İnsanları bir tas
sıcak çorbaya, bir lokma
ekmeğe muhtaç edenler
utansın" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Ukrayna Genelkurmayı,
24 Şubat’tan bugüne
Rusya’nın 152 uçak, 137
helikopter, 722 tank, 1911
zırhlı araç, 108 roketatar
sistemi kaybettiğini
açıkladı.

“Önce Kürtten özür dileyeceksin ki, Ukrayna’da
katliam var deme hakkın olsun”
Bucha, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında 30 bin kişinin yaşadığı bir kasaba. İki
hafta Rus işgalinde kaldıktan sonra işgal bulutları dağıldığında sanki Türkler,
Kürdistan‘dan geçmiş gibi bir manzara ortaya
çıktı. Öldürülmüş insanlar sokaklarda yerde
yatıyordu. Saydılar, tam 280 kişi...
Bir barbarlık manzarasıydı. Kamu vicdanının
“yuh“ sesleri ve lanetleme çığlıklarıyla cevap
buldu.
Gülmeyin ama Türk devleti de en hiddetli
ve şiddetli çıkışla “yuh” sedalarına katıldı.
Devlet adamları, “sarı“ muhalefeti ve medyası
Rusya’yı lanetlediler. Türklerin öfkesi yer
kürenin her yerinde duyuldu. Penguenler
diyarı kutuplarda bile hissedildi ki vay be,
analar neler doğuruyormuş...
Ellerinden Kürt kanı damlayan katiller bile
Rus katillere diş gıcırdatıyorladı. Bu hızı
gören, gazete ve televizyonlar, katledilmişlerin
fotoğraflarını yayımlıyor, kadrolu düzen yorumcuları ekranlarda, “Bilal’e“ izah eder gibi
savaş suçu hukukunu anlatıyordu.
Sağcısı, solcusu, ırkçısı insanlık adına yas
tutuyorlardı. Erdoğan, “bu katliam kabul edilemez” haykırışı ile ortalığı titretiyordu.
Türk Dışişleri Bakanlığı “Rusya’dan hesap
sorulmasını” istiyordu.
Kürtler açısından 2015 senesinin, güz mevsimiydi. Türk devleti, tanklarını, toplarını,
uçak ve füzelerini seferber etmişti. Kara
ordusu kafa kesen, Allahu Ekber naralarıyla
tecavüze, talana çıkan IŞİD’çilerle takviyeliydi.
Türkler Kürt taarruzundaydı.
Şehirlerin tüm yükseltilerinde, yeni doğmuş
bebekler (mesela bebek Miran), çocukları
(Cemile), kadınlar (Taybet ana) avlayan nişancılar vardı.
Ruslar Bucha‘da bunu yapmadılar Ama
Türk devleti Varto’da Kevser kadının ölüsünü
çıplak edip sokağa attı. Rusların yapmadığı

VİRGÜL

ORTAK AKILSIZLIK
Sucuoğlu belediye yasasının Ankara’nın talimatı
olduğunu sendikacılara açıkladı. Kudret
Özersay ise, ‘‘Bir buçuk ay önce Hükümete
Meclis’te ‘bir ortak ad hoc komite kuralım ve
belediye reformunu hükümet-muhalefet birlikte
yapalım’ çağrısı yapmıştık… Umarım bu noktaya
geç de olsa geliriz ve belediye reformunu ortak
akıl ile yaparız. Zararın neresinden dönülse
kardır. Biz katkı koymaya varız’’ dedi… Ankara
yasa geçirilecek talimatı veriyor, Kudret Özersay
ise dayatmayı meşrulaştırmak için ‘ortak akıl’
çağrısı yapıyor!

ONLAR SİZDEN
FİKİR DEĞİL,
ANKARA’DAN
TALİMAT
ALIR

‘‘Sıkıntılı durumu
aşabilmek için
fikirlerimizi
yetkililerle en kısa
sürede paylaşmak
istiyoruz…’’
Restorancılar Birliği

barbarlıkla Şırnak’da Hacı Birlik’in ölü bedenini, araca bağlayıp sokaklarda dolaştırdılar.
Cizre’de 177 genci, sığındıkları apartman
bodrumunda, diri diri yakarak katlettiler. 10
şehirde katledilmişlerin sayısını kimse bilmiyor.
Erdoğan onlardan bahsederken “enkaza gömdük” diyordu.
Ve ölü canları, kamyonlara yüklediler. Nehirlere, dipsiz uçurumlardan aşağı atarak, kayıplara karıştırdılar. Rojava, Efrin‘de aynısını
yaptılar.
Bunlar olurken karşı çıkan yoktu. Kürt
katili olma “şerefinde ortaklaşma” yarışı vardı.
Türk askerleri ölülere basarak, kesik başları
havaya kaldırarak fotoğraf çekiyordu..
O arada insanca ses vererek katliam, kırıma
karşı çıkan, “barış” diyen akademisyenler
işleri, mesleklerinden atılıyor, işsiz bırakılarak
ameleliğe zorlanıyorlardı.
Gülmeyin, barış kavramını hapsedenler Ukrayna’da barışa adanmış havarilerdi. Barışı
bozanların cezalandırılmasını istiyorlardı ama
herkes yese bile Kürtler yutmuyordu. Katilin
katilliğini ışık altına tutuyor, kanlı eli, yüzünü
teşhir ediyorlardı.
Kana basarak yola çıkan, elleri Kürt kanında
olanların “ben insanım” deyip üstün değerlerden, barış ve insanlıktan söz etmeleri, imkansız. Önce Kürtten özür dileyeceksin, gaspettiğin hak ile özgürlüklerini teslim edeceksin.
Bundan sonra, Ukrayna’da katliam var
deme hakkın olur. Aksi halde beklenmedik
yerden bir ses yükselir: Hey sen, önce Kürdistan’ın hesabını ver. Sen oralarda neler
yaptın, bakim?
(Bu yazı Ahmet Kahraman’ın Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan "Bucha’yı bırak,
Kürdistan’a bak" derler adama” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 11 Eylül 2021
Ankara’da yaşam mücadelesi veren 10
aylık Asya bebeğe devletin yardım elini
uzatması için Sağlık Bakanlığı önünde
eylem yapanlar polis şiddeti ile karşılaştı…
İki kadın eylemci polis tarafından darp
edilerek hastanelik edildi, bir eylemci de
tutuklandı ve karakolda kendisine dava
okunduktan sonra serbest bırakıldı...

Gözden kaçmayanlar...
MUHALEFET ETMEMEK
Bir hafta on gün önce, Erhürman UBP’nin
geçmiş yıllarda Belediye Reformu’nun
görüşüldüğü komite çalışmalarına dahi
katılmadığını söyledi… Yani UBP’nin konuyla
alakası yok! Sucuoğlu’nun ‘‘Belediye
Reformu TC’nin dayatmasıdır’’ açıklamasını
da doğruluyor bu… Yasa Ankara’nın yasası
olmasına rağmen muhalefet ‘‘UBP-DPYDP’nin Belediye Reformu’’ demeye devam
ediyor… “Muhalefet, sırf muhalefet yapmak
için karşı çıkıyor havası yaratmaya
kalkmayın” demişti Erhürman yasa meclise
geldiğinde… Yasa Ankara’dan dayatıldı… Bir
zahmet muhalefet muhalefet etsin!
Sucuoğlu’nun muhalefet etmesini mi
bekliyorsunuz?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Yüksek enflasyon meydana
getirerek ekonomiler üzerine
yansıttığı ağır ve olumsuz etki
hem biz, hem de diğer ülkeler
için elbette geçicidir…’’
Sunat Atun (UBP)

Karikatür: Manos Symeonakis/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

HIYAR HIYARLIK
ETMESEYDİ...
Maydanozun havalara girdiği ülkede naneye beyefendi derler.
Fena mı?
Kolokas kral muamelesi görüyor mesela
bugünlerde...
Bunda hıyarın ne bir katkısı, ne de suçu
vardır.
O da kendince füzelerle seyahatte.
Uçuyor yani.
Ne inat şu marketlerde…
Ne sıkıntı.
Nasıl kazanma hırsı…
Akşamüstü bozulan sebzeleri atarlar ama ucuza vermezler.
Hainlik.
Geçen Cuma sabahı Mağusa’nınPerşembe pazarına
gittim.
Bir gün önce domates pazarda 30 TL idi,
o gün yerlere atılmış kilolarcası vardı.
Ey pazarcı, marketçi, seyyar satıcı ve
her türden pazarlamacı…
Hatta üretici…
Malı uygun fiyata versen ne olur?
Olmaz.
Çünkü piyasa düşer.
Öyleyse suç kimde?
Suçun büyüğü kabakta…
Kabak var yuvarlaktır, kabak var ince
uzun.
Kabak var tatlısı yapılır, kabak var fırında
mistir mis.
İçi oyulur dolmaya döndürülür.
Dilim dilim kesilir, zeytinyağında kızartılır,
sora üstüne sarmısaklı yoğurt.
O da, hem mevsiminde bile değil ama
olsun, değerli…
Fakat fiyatı afili…
40 lira.
Ona bakan padişahların tadını bilmedikleri
domates geride kalır mı?
Bakarak kabağa, hıyara, soğana…
Sahi soğan da pahalı, patates de.
Patatesi gördüm on TL idi.
Üstelik toprakla kaplı.
Bu üreticiler gerçekten iş bilmezler…
Toprak en değerli mücevherleri…
Olmazsa olmazları.
Ama sen kalk, tarlandaki toprağı yabancı
ülkelere, üstelik patatesle birlikte patates
fiyatına sat.
Gün gelince, toprağı gitmiş, kayası kalmış
tarlaya ne ekeceksin hiçdüşündün mü?
Domates geride kalmaz hıyardan, kabaktan, böğrülceden.
Hıyar otuzsa ben kırk, kabak yirmiyse
ben otuz, diyerek rekabete giriyor.
Olan kime dersiniz?
Bize.
Hal öyle olunca kabahat halde değil bizde.
Alma bakalım ne yapacaklar…
Son günlerde, oynak, kıvrak, güvenilmeyen petrol var pahalılığa bir sebep
Tekerleği bulan adam bilemedi tekerleğe
motor gerekecek.
O motorun da ancak yakıt ile çalışacağını…
Motorun üstüne traktör, araba, kamyon,
tır, uçak bineceğini…
Bilseydi dünya kurtulur muydu?
Bilinmez…
Sen tekerleği icat et, o motoru bulsun,
sonra benzini yeraltından çıkartsın.
Ve bugün bizleri petrole esir etsin.
Hıyar hıyarlık edip domatesin üstünde
fiyatlanmasaydı belki de bunlar başımıza
gelmeyecekti.

KANSERE KARŞI ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu
yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği
içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide
Yürüyüşü, dün Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti.
Vakıf’tan verilen bilgiye göre, Bufavento
– Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda, “Kanseri yenmek için”
sloganıyla gerçekleşen yürüyüş, Telsim’in
ana sponsorluğunun yanı sıra Dima Discount, Bigibox, Girne Con Kahve ve Play
FM desteği ile yapıldı.
Yürüyüşün tamamlanmasının ardından,
bitiş noktasında, müzik, dans etkinliklerinin
yanında, katılımcılar çeşitli hediye
kazandıran çekilişler de yapıldı.
KAV’ın kansere farkındalık yaratmak
ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez
2003 yılında organize ettiği geleneksel
Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir,
Kuzey Kıbrıs’taki kanser araştırmaları
için oluşturulan fona ve bu kapsamda
CENGO-V Vakfı ile ortak proje olan
Nöroblastom tedavisi için yürütülen
çalışmaya aktarılacak.
TATAR
Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği bilgiye
göre Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında,
pandemi nedeniyle 2 yıl aksayan ve dijital
ortamda yapılan orkide yürüyüşlerinin,
bu yıl aktif katılımla yeniden hayat
bulduğunu ifade ederek, her yıl bu
yürüyüşe katılmak için İngiltere’den gelen
birçok kişinin bulunduğunu dile getirdi.
Ülkede ve dünyada, çevre ve sağlık
alanında çeşitli sıkıntıların devam ettiğini,
sağlığın korunması için çevrenin
korunması
gerektiğini
belirten
Cumhurbaşkanı Tatar; çevre ve sağlık
konusunda alınacak tedbirler ve yasal

düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, insanlarda da bilimsel bilgilerle
farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.
Ambargo ve izolasyon altındaki Kıbrıs
Türk halkının, iletişim olanağı ve sosyal
medyanın gelişmesiyle kanser ve diğer
hastalıklardan korunması için, alanında
uzman isimlerin verdiği tavsiye ve
mesajlara kolaylıkla ulaşabildiğini
anımsatan Tatar, bunların sosyal medyada
sıklıkla gündeme gelmesinin bilinç
oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
KAV BAŞKANI CAMGÖZ
KAV Başkanı Camgöz ise, konuşmasına,
yürüyüş çantaları içerisindeki 2 broşüre
dikkat çekerek başladı ve “Bu broşürlerin
birisi Kanser Araştırma Vakfı’nın ilerleme
raporu çünkü biz ısrarla halkımıza ne
yapıyoruz ne elde ettik her yıl dönüp
söylemek isteriz, lütfen bunu alın, okuyun,
paylaşın. Diğer broşürümüz ise CENGOV’nin çalışmalarını anlatan, ona da lütfen
dikkatle bakın” vurgusu yaptı.

Camgöz sözlerini; “Hepinize kişi olarak,
grup olarak şahsım olarak vakfımız olarak,
genç bilim adamları olarak, hastalarımız
olarak teşekkür etmek istiyorum. Ancak
bu birlik ve beraberlikle kanseri
önleyebileceğimize ve kansere karşı
farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz”
diyerek tamamladı.
CENGO-V BAŞKANI
ÖZBEKOĞLU
CENGO-V Vakfı Başkanı Özge
Özbekoğlu ise konuşmasına, Süleyman
Cengiz Eminoğlu Vakfı ve çalışmaları
hakkında bilgi vererek başladı. KAV ile
olan işbirliklerine de değinen Özbekoğlu,
“KAV ile müthiş bir protokol imzaladık.
O yüzden buradayız. Kanseri yenmek
için, bu bilimsel çalışmalara destek vermek
için buradayız. KAV ile CENGO-V’nin
bu eğitim protokolü ile 4 yıl boyunca
Cengo’nun da rahatsızlığı olduğu bu
nöroblastomi kanserine çok güzel
çalışmaları olan Mustafa Bey ve üniversitenin çalışmalarına destek olacağız”
dedi.
TELSİM GENEL MÜDÜRÜ
ALPER
Telsim Genel Müdürü Cenk Alper,
müthiş bir ambiyans olduğuna vurgu yaparak, uzun yıllardır Kanser Araştırma
Vakfı’na ve Orkide Yürüyüşü’ne destek
verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti. Alper, “Gerçekten
kalben, severek çok da güzel olan bu organizasyonda farkındalık yaratan yıllarca
emek veren sevgili Mustafa Camgöz hocama da şükranlarımı sunuyorum. Hepinize
katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.
Çok da güzel bir gün, keyfini çıkartın”
ifadelerini kullandı.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Aklımızla alay eden
edene…
“Kaderin
cilvesi”
topluma ait makamlarda
bulunanların
bazıları,
neden
böyle
“konuşuyorlar?”
Kimi kandırıyorlar?
Mecbur mudurlar gerçekten?
Anlaşılır gibi değil!
Muhteremin biri, “mübarek Cuma”
akşamı, “yerel” bir televizyon
kanalındaki programa bağlanıyor
telefonla, programcıyla konuşurken
Norveç’le,
KKTC’yi
mukayese
ediyor…
Şaşar kalırsınız!
Üstelik beyefendi, Avrupa’da tahsil
görmüş…
Neymiş efendim, “ekonomi ve
tasarruf”
için
Norveç’te
bile,
klimaların ısı ayarlarının 2 derece
düşürülmesi istenmiş ahaliden…
Bak sen! “Batık(!) Norveç ahalisi da
bizim gibi,” desenize…
Vah, vah, acıdım “vallahi” gennere…
Ne dersiniz, mali yardım toplayıp,
gönderelim mi Norveç’e?
“Sevaba gireriz bu mübarek
ramazan ayında”…
Sahi, “Norveç’in elçiliği neredeydi
KKTC’de?”
-Yok muydu dediniz…
Fakir(!) ülke canım, “her yere elçilik
açamaz ya”…
Bizimkisi da, “cahillik”(!) işte…

USANAN YOK!

Avrupalılar Birliği’ne da üye
“olamadı/almadılar”(!) Vikinglerin
atalarını…
Oralarda saatlik asgari ücret, 200
NOK -Norveç Kronu, yaklaşık 0,1
Euro’ya denk geliyor- Euro’ya
çevirirsek, saatte 20 Euro’cuk; para mı
canım?
160 Euro’cuk günde aldıklarından
“mecburen
‘ekonomik’
olacak,
davranmaları gerekecek!”
Baksanıza, Almanya’da saatlik asgari
ücret 9,82 Euro…
Görüyorsunuz(!) Norveç, “dünyanın
en ‘fakir’(!) ülkelerinden”…
“Kişi başına, dünyanın en düşük(!)
milli gelirine sahiptir Norveçliler”…
2018 Yılındaki, GSYİH (Gayri Safi
Yurt İçi Hâsıla) 400 milyar dolarcık
canım…
Kişi başına GSYİH, 81 bin 695 ABD
dolarcığı; para bile değil,(!) “biz
KKTC’liler”(!) için…
Tabiidir ki, klimalarını 2 derece
kısacaklar…
Gerçi Norveç’te lambasuyu var
fazlasıyla, acaba bizimkiler “iyilik”
olsun diye, onlara lambasuyulu soba
hediye gönderseler, Norveçliler da soba
yaksalar, ısınma için canım, nasıl olur?
-İyi olur, değil mi?
***
Bilirsiniz, son 7 yılda 52 kez
akaryakıt satış fiyatları değişti…
Sonuncusu
da
Cuma
gün
gerçekleşti…

O işlerden “sorumlu” nazır efendi da
yazılı açıklama yaparak, “Dünya
piyasalarında yaşanan düşüşe paralel,
akaryakıt fiyatlarında güncelleme
devam edecektir,” deyiverdi…
Litre başına birkaç kuruşluk indirimi,
“müjde” olarak duyurdu…
2021 Ocak’ındaki artan fiyatlardan
tuttu, dövizdeki ciddi dalgalanmalarla
süsledi, doğalgazın fiyat artışıyla
boyadı, küresel krizle ilişkilendirdi…
İllâ bizi ikna edecek; sonuç, tüp
gazda “halkın alım gücünü korumak
amacıyla imkânlar dâhilinde hareket
edilmiş ve zorunlu fiyat düzenlemesi 30
TL ile sınırlı tutulmuştur,” deyiverdi…
İki ayda tüp gaza, %15 zamcık, çok
mu canım?
Daha
halkın
alım
gücünü
düşünüyorlar, düşünmeselerdi ne
olacaktı halimiz?
***
Üşenmedim, geçen yıl 15 Ocak’daki
akaryakıt fiyatlarına baktım:
Kurşunsuz 98, 5,88 TL/litre,
Kurşunsuz 95, 5,78 TL/litre,
Euro Diesel, 5,32 TL/litre ve
Gaz yağı da, 5,29 TL/litre…
9 Nisan 2022 itibarıyla, “düzenlenen”
akaryakıt fiyatları da:
Kurşunsuz 98, 17,68 TL/litre,
Kurşunsuz 95, 17,44 TL/litre,
Euro Diesel, 18,49 TL/litre ve
Gazyağı da, 18,44 TL/litre…
Yıllık %300-350 zam çok mu?
Gene gonuşuruk buraşda.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan
açıklamada aşı merkezleri ve
çalışma saatlerinin güncellendiği
belirtildi, Lefkoşa Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi aşı
merkezleri listesinden çıkarıldı.
Aşı merkezleri ve çalışma saatleri güncellendi.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
aşı merkezleri listesinden çıkarıldı. Sağlık
Bakanlığı’ndan yapıaln duyuruda, 11 Nisan
2022 Pazartesi itibariyle Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşıları
yapılmayacağı açıklandı. Bakanlık, Lefkoşa
ve ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve saatleri şöyle açıkladı:
LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI
HAFTA İÇİ
TRENYOLU POLİKLİNİĞİ 08:00-12:0012:30-14:00
DEĞİRMENLİK SAĞLIK MERKEZİ
08:30-13:00
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
08:00-16:00
KOLAN BRITISH HOSPITAL 10:00-17:00
CYPRUS LIFE HOSPITAL 08:00-17:00
ELITE HOSPITAL
08:00-17:00
08:00-17:00
ETİK HASTANESİ
MAĞUSA BÖLGESİ
MAĞUSA DEVLET HASTANESİ
08:00-14:00
MARAŞ SAĞLIK MERKEZİ 09:00-12:00
AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ
08:30-13:00
SERDARLI SAĞLIK MERKEZİ
08:30-13:00
GEÇİTKALE SAĞLIK MERKEZİ
09:00-12:00
YDÜ HASTANESİ MAĞUSA DİSPANSERİ
08:00-16:00
GİRNE BÖLGESİ
LEYMOSUN KÜLTÜR EVİ 08:30-14:00
DİKMEN SAĞLIK OCAĞI
09:00-12:00
LAPTA SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:30
ÇAMLIBEL SAĞLIK MERKEZİ
08:00-14:00
ESENTEPE SAĞLIK MERKEZİ
09:00-13:00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
09:00-13:00
DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ
08:00-16:00

ARIKLI, THY’DEN
BİLET FİYATLARINDA
İNDİRİM VE TRABZON
SEFERLERİNİN
BAŞLATILMASINI
TALEP ETTİ
Yeni bir milli havayolu kurmak için
çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu amaçla
gittiği İstanbul’da Türk Hava Yolları
(THY) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre, THY’den KKTC’ye
uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen
Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve
özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin
başlamasını talep etti.
THY Genel Müdürü Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların
başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için her bilet için ödenen
yaklaşık 600 TL’lik vergide indirim
yapılması gerektiğini, Ercan Havaalanı’nın
iç hat kapsamına alınması halinde bilet
fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi.
Ekşi, Yeni Ercan Terminal binasının
bitmesi ile Ercan’a geniş gövdeli uçakların
da inebileceğini, böylece maliyetlerin
düşmesi ile bilet fiyatlarının daha da
ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi.

Aşı merkezleri
güncellendi

TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI
İÇİN BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun
tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt
ve Mesarya Ovası Su Tüneli çıkışından
Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme
çalışmalarına başlandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre, bu çerçevede, 3,8 kilometrelik uzunlukta, 2500 mm çapında boru
döşenecek.
Birinci etabı Nisan 2023 tarihinde
tamamlanması hedeflenen ihalede, şu ana
kadar 1,5 kilometre uzunluğunda borular
ülkeye gelirken, geriye kalan borular da
çalışmalar süresince gelmeye devam edecek.
5,6 kilometre uzunluğunda 4.20 metre
çapında olan tarımsal amaçlı sulama tünelinin

inşaatı ocak 2022’de tamamlanmıştı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli
katkılarıyla ülkeye ulaşan su projesinin bir
diğer önemli aşaması olan tarımsal amaçlı
sulamada
boruların
döşenmesinin
başlanmasıyla önemli bir adımın daha
atıldığını ve bundan büyük bir heyecan
duyduğunu” söyledi.
“Ülke topraklarının Anadolu’dan gelen
suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve
verimin artacağına” işaret eden Bakan Oğuz,
içme- kullanma suyu yanında tarımsal amaçlı
sulamayı da kapsayan projeye destek verip,
hayata geçirilmesi için büyük katkılar ortaya
koyan Türkiye Cumhuriyeti’ne de
teşekkürlerini iletti.

LEFKE BÖLGESİ
CENGİZ TOPEL DEVLET HASTANESİ
09:00-13:00
LEFKE SAĞLIK MERKEZİ 0 8 : 0 0 12:00P(Perşembe günleri hariç)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 08:30-16:30
İSKELE BÖLGESİ
İSKELE SAĞLIK MERKEZİ 09:00-14:00
DİPKARPAZ SAĞLIK MERKEZİ
08:30-13:00
YENİERENKÖY SAĞLIK MERKEZİ
08:30-12:00
MEHMETÇİK SAĞLIK MERKEZİ
09:00-12:00
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ
08:00-12:00
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
08:30-17:00
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Günün Manisi - Emine Hür

Dünyasını etme dar
Elbet bir bildiği var
Sana sevgisi sonsuz
Sen onu sevginle sar

Özdeyişler

Tadımlık

"Önce dol ki sonra
rahatça taşabilesin."

bir okyanusun tarihine bakmak
gibiydi seni sevmek,
bir çölü denizle, denizi güneşle örtmek
gibiydi seni öpmek!
Emre İleri
"Hatırla sevgilim" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

Alexander Dumas

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci
Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa 0392 227 72 51
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Atatürk cad. yalçın park karşısı gönyeli 03922231210
SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI) 03922273924
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı
Karaoğlanoğlu 0533 839 19 60

TANGO ETKİNLİĞİNE
31 ÜLKEDEN 238
DANSÇI KATILDI
KKTC’de düzenlenen bir dans etkinliği,
31 ülkeden 238 tango dansçısını bir araya
getirdi.
Fazıl ve Şahveren Yücel çiftinin
düzenlediği “Elegante Tango Marathon”
adı verilen etkinlik, Girne’de Arkın Colony
Hotel’de yapıldı.
Elegante Tango Marathon, düzenlenen
gala gecesinin ardından tamamlanacak.
TAK’a verilen bilgiye göre, 7 Nisan’da
başlayan ve ülkede bir ilk olduğu belirtilen
tango etkinliğine 31 ülkeden toplam 238
dansçı katılıyor. Uluslararası birçok
dansçının katılımıyla gerçekleşen
etkinliğin dünya standartlarında ilk
sıralarda yer aldığı kaydedildi.
Dansçıların ülkeleri şöyle sıralanıyor:
“Arjantin, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kıbrıs, Estonya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan,
Irak, İsrail, İtalya, Kazakistan, Letonya,
Litvanya, Malezya, Hollanda, Kuzey
Makedonya, Polonya, Katar, Romanya,
Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsviçre,
Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD.”

DÜN

20,690 test, 325 yeni vaka daha

KKTC’de son 24 saatte
toplam 20 bin 690 test
yapıldı, 325 pozitif vakaya
rastlandı.

176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi
Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele,
17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu
şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 20.690
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057
Toplam Vaka Sayısı: 90.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
85.724
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
Güney Kıbrıs’ta bin 459 yeni vaka
tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 57 bin 728
test yapıldı, bin 459 yeni vaka belirlendi, 2
kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 57 bin 728
test yapıldı, bin 459 yeni vaka belirlendi, 2
kişide yaşamını yitirdi.
Hastanelerde Koronavirüsten dolayı 29'u
ağır olmak üzere 207 kişi bulunuyor.
Güney Kıbrıs’ta dün yaşanan iki
ölümle birlikte toplam vefat sayısı 977’ye
yükseldi.

BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,
Girne 03928150032
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156566
MAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt
Çemberi yanı 03923663374
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu
No:3 Gazimağusa 03923653130
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele 03923714006
LEFKE

KİRALIK ARAZİ
Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR
Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.72 14.80

EURO
Alış Satış

16.00

16.10

S.T.G.
Alış Satış

19.18 19.32

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Yarkıner: Elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçların yerini alacak
Hem ekonomik hem de çevre dostu özellikleriyle bilinen ve Avrupa Birliği ülkelerinde
2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçların yerini
alması hedeflenen elektrikli araçlara adanın
kuzeyinde de ilgi artarken, konunun uzmanları
mevzuat eksikliğine dikkat çekiyor
876 hibrit, 163 de elektrikli araç var
Ülkede halihazırda 876 hibrit (hem
akaryakıt hem de elektrikle çalışan), 163 de
elektrikli araç bulunuyor.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (KTMMO) Makine Mühendisleri
Odası Başkanı Ayer Yarkıner, elektrikli araç
sayısının artması ve enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklı olmasının sağlanmasıyla,
ülkenin yeşil enerjiye en ucuz bedelle
ulaşabileceğini söyledi. Yarkıner, evlerde
veya işyerlerinde kurulacak şarj istasyonları
için enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklı
olması ve araç bataryalarının ihtiyaç
duyulduğunda depoladıkları enerjiyi sisteme
verebilmesi gerektiğini vurguladı.
“Bu maksat için hemen şimdi akıllı şebeke
kurulumuna başlanmalıdır” diyen Yarkıner,
elektrikli araç, şarj istasyonları, üretim ve
depolama, şebekeye yeniden verme sistemleri
için teşvik sağlanması gerektiğini ifade etti.
Yarkıner, elektrikli araç ve şarj
istasyonlarıyla ilgili Avrupa Birliği’ne uyumlu
mevzuatların en kısa sürede yayınlanması
ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını da
istedi.
Elektrikli araçlara ilginin artacağı
öngörüsünü paylaşan Yarkıner, ülkede kat
edilecek mesafelerin düşük olması nedeniyle
haftada iki kez şarj etmenin yeterli olacağını
söyledi.
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer
Yarkıner, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) elektrikli
araçlar konusunda bilgi verdi, soruları
yanıtladı.
Yarkıner: Elektrikli araçlar fosil
yakıtlı araçların yerini alacak
Yarkıner, “Paris Anlaşması” gereği 2030
yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 derecede
sınırlamak için karbon emisyonunun yüzde
45 azaltılması kararı gereği fosil yakıtlı
araçların yerini elektrikli araçların almaya
başladığını, yine aynı anlaşmayla fosil yakıtlı
enerji üretim tesislerinin yerini yenilenebilir
enerji üretim sistemlerine bırakmakta
olduğunu belirtti.
Elektrikli araçların güç sistemlerine göre
üç ana gruba ayrıldığını söyleyen Yarkıner,
bunların; Hybrid Elektrikli Araç (HEV),
Plug-In Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) ve
Bataryalı Elektrikli Araçlar (BEV) olduğunu
belirtti.
“Mevzuat AB ile uyumlu değil”
Yarıkner, elektrikli araçlar sistemi için olmazsa olmaz iki en önemli unsurdan birinin
şarj istasyonları regülasyonları ve diğerinin
de inovasyonlar olduğunu kaydetti.
Elektrikli araç ve şarj istasyonları
regülasyonları açısından ülkede AB
regülasyonlarıyla uyumlu bir mevzuat
bulunmadığına işaret eden Yarkıner, 5-10
yıl önce KKTC trafik mevzuatlarında yer
alan bazı güç sınıflandırmaları ve
tanımlamalarının da bugüne ait standartlar
olmadığını, AB ve Türkiye araç sınıflarına
aykırı hususlar olduğunu söyledi. Yarkıner,
son 10 yıl içinde KKTC resmi kurumları
için tedarik edilen 40 kadar elektrikli aracın,
otomobil (binek oto) olarak kaydedildiğini
ancak bu araçların AB ve Türkiye
regülasyonlarına göre ”L2e” sınıfı 168/2013
regülasyona sahip 4 tekerlekli elektrikli motosiklet olduğunu belirtti.
Yarkıner, “Her araç sınıfının sahip olması
gereken homologasyonlar vardır ve bu CoC
dokümanı ile teyit edilmektedir. Ülkemizde
bu
konuda
uygunluk
maalesef
aranmamaktadır.” ifadelerini kullandı.
“Mevzuat acilen yayımlanmalı”
Elektrikli araçların sadece binek otolarla

sınırlı olmadığını, yük ve insan taşıyan ağır
vasıtalar ve elektrikli motosikletlerin de AB
regülasyonlarına uygun kategorize edilmeleri
gerektiğini belirten Yarkıner, HEV, PHEV
ve BEV güç donanımlarına göre sahip
olmaları gereken homologasyon standartlık
mevzuatların acilen yayınlanması gerektiğini
kaydetti.
İthal edilecek araçların da belirlenen mevzuatlara göre araç sınıfı ve ilgili homologasyona
uyumunun makina mühendislerince CoC
belgesi verilerek teyit edilmesi gerektiğine
işaret eden Yarkıner, “İnsan ve yük taşıyan
elektrikli araçların hayatımıza girmesi ile
enerji kapasite ve hizmete amadelik
durumlarında sorun yaşanmaması için öneriler
dikkatle incelenmelidir” dedi.
“Şarj istasyonlarının kurulumu
denetlenmeli”
Şarj istasyonlarıyla ilgili regülasyonlara
değinen Yarkıner, şu bilgileri aktardı:
“AB ve Türkiye normlarına uygun conductive IEC 61851-1 regülasyonunu
karşılayan MOD 1, MOD 2, MOD 3 ve
MOD 4 sınıflarında şarj istasyonlarının kurulumu ve denetimi makina mühendisleri
(şarj istasyonu araç arası) ile elektrik
mühendisleri (Şebeke–şarj cihazı çıkışı arası)
tarafından sağlanmalıdır.
Şarj edilebilir tüm elektrikli araçlar üzerinde
şarj cihazı (on board charge) mevcuttur.
MOD 1 şarj cihazları AB de güvenlik nedeni
ile yasaklanmıştır. MOD 2 cihazı AC şarj
cihazıdır. Evlerde ve iş yerlerinde
kullanılabilen tipte cihazlardır. Toprak
kaçaklarına karşı korumalıdır. Maksimum
şarj akımı TEK faz için (3.68 kw – 7.37 kw)

dır, 3 fazlı şebekede ise (11 kw ve 22 kw)
şarj gücüne sahip bir sistemdir evlerde ve
işyerlerinde kullanım için uygundur.
MOD 3 de AC şarj sistemine sahiptir.
MOD 2 den daha yüksek güvenli ve şarj
hızlıdır. İşyerlerinde kullanımı yaygındır.
MOD 4 DC şarj cihazıdır, 25kw- 400 kw
arasında güç sağlar. MOD 4 ile şarj edilirken
direk bataryaya bağlanılır ve on board charger
bypass edilir. Şarj işlemi BMS (Battery Managment System ) denilen kontrol ünitesi ve
güvenlik devreleri tarafından haberleşerek
yapılır. Bu sistem şarj istasyonlarında
bulunmadığı müddetçe kuruluma izin verilmemelidir”
“Şarj istasyonları enerjiyi şebekeden
değil yenilenebilir enerji kaynaklarından
elde etmeli”
Şarj istasyonlarının enerjiyi şebekeden
değil yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
etmesi gerektiğine işaret eden Yarkıner, “Aksi
halde karbon emisyonunun azaltılması ve
ekonomik kullanım ortadan kalkacaktır. Fosil
yakıt santrallerinin de çevreye zararı araç
sayısı ile birlikte artacak ve üretim kapasitesi
yetersiz kalacaktır” dedi.
“En büyük tehlike şebekeden beslenen
şarj istasyonları”
Şarj istasyonları ile menzil ilişkisine değinen
Yarkıner, “Son zamanlarda mantar gibi ve
şebekeye bağlı kurulum yapıldığı görülmek-

tedir” dedi.
Elektrikli araçların kullanımı arttıkça en
büyük tehlikenin şebekeden beslenen şarj
istasyonları olacağını belirten Yarkıner, “AB
standartlarında her 10 elektrikli araç için 1
AC şarj istasyonu ve her 100 araç içinde 1
DC istasyonu kurulumu öngörülmektedir.
Bu şarj istasyonları lokasyonlarının homojen
olması, araçların menzillerine uygun rotalarda
ihtiyaç kadar kurulması ve yenilenebilir enerjiyle şarj yapmaları sağlanmalıdır” ifadelerini
kullandı.
“Sınıflandırma yetersiz”
Ülkede hâlihazırda elektrikli araçların
sınıflarının HEV, PHEV ve BEV olarak kayıt
belgelerinde bulunmadığına işaret eden
Yarkıner, hibrit veya elektrikli olarak yapılan
sınıflandırmanın yeterli olmadığını çünkü
HEV tipi hibrit araçların şarj edilebilir

olmadığını kaydetti.
Yarkıner, şöyle devam etti:
“Aynı zamanda batarya tipleri de kayıtlardan
tespit edilemiyor. Bu husus istasyonların
hesaplanabilmesi için ve geri dönüşüm veya
bertaraf kapasitelerinin tespiti için de gereklidir”
“Kayıtlara göre hibrit araç sayısı 876,
elektrikli 163″
Kayıtlara göre ülkede 876 hibrit ve elektrikli
adı altında kayıtlı 163 araç bulunduğunu
dile getiren Yarkıner, şöyle devam etti:
“Kayıtlara göre ülkemizde; 876 adet
hibrit kayıtlı (ne kadarı HEV ne kadarı
PHEV bilinmiyor), elektrikli adı altında
kayıtlı 163 adet araç (ne kadarı HEV, ne
kadarı PHEV ve ne kadarı BEV) bilinmiyor.
2 adet elektrikli forklift, 7 adet motobisiklet
ve 35 adet motosiklet mevcuttur. Bu bilgiler
teknik planlama için yeterli değildir. Kayıt
belgeleri bu maksatla ihtiyaç duyulacak
bilgileri içerecek şekilde tanzim edilmelidir.”
“Bu yıl ithalata başlanacak, rağbet
olacak”
Ülkedeki otomobil bayilerince içinde
bulunduğumuz yıl elektrikli araç ithali
başlayacağını dile getiren Yarkıner, yakıt ve
bakım ekonomisi dikkate alındığında elektrikli
araçlara önemli miktarda rağbet olacağı
görüşünü paylaştı.

“Haftada 2 kez şarj etmeniz yeterli
olacak”
Yarkıner, elektrikli araçlarda ekonomik
güç ve kullanım konularına değinerek, ülkede
kat edilecek mesafelerin düşük olması nedeniyle evde yapılacak şarjların günlük
kullanıma yeteceğini belirtti.
Araçları kullanma oranının yüzde 3
olduğuna işaret eden Yarkıner, şu ifadeleri
kullandı: “Araçları kullanma oranımız yüzde
3’ tür, yüzde 80 evimizde ve yüzde 17 de
dışarda, iş yerimizde park halindedir. Aynı
zamanda KTMMOB Makina Mühendisleri
Odası kamu yararına olmayan araçların azami
yıllık 15 bin km yol kat edileceği ortalamasını
kabul etmektedirler. Bu durumda günlük
kullanım menzili 40-45 km olarak ortaya
çıkmaktadır. 1 KW şarj ile elektrikli araç 5
km yol gidebilmektedir. 35 kwh bataryası
olan aracınız evinizdeki 7 kwh şarj kapasitesi
ile 5 saatte şarj edilebilir ve bu şarj ile de
175 km yol kat edilebilecektir. 175 km
menzile sahip aracınızı haftada 2 kez şarj
etmeniz yeterli olacaktır. Kat edeceğiniz yol
175 km’den fazla ise yolda ilave şarj
ihtiyacınız olacağını dikkate almanız gerekir.
Ülkemizdeki kat edilecek mesafelerin düşük
olması nedeniyle evde yapılacak şarjlar cep telefonları gibi- günlük kullanıma yetecektir”
“Elektrikli araçlar fosil yakıtlara göre
daha ekonomik”
Elektrikli araçların fosil yakıtlılara göre
daha ekonomik olduğunu söyleyen Yarkıner,
“Halihazırda AC MOD 2 cihazı ile evde
yapılabilecek şarj maliyetleri dikkate
alındığında, en yüksek tarifeden dahi şarj
edilse (4TL kwh) 100 km’lik menzili elektrikli
aracın 80 TL’ye muadili olan fosil yakıtlı
araç ise 140 TL’ye gidecektir” dedi.
Elektrikli araçların bakım ekonomisi de
dikkate alındığında kullanım safhasında elektrikli araçların fosil yakıtlara göre daha
ekonomik olduğunu belirten Yarkıner, elektrikli araçların tedarik maliyetlerinde de ciddi
düşüşler olduğunu kaydetti.
Ayer Yarkıner, elektrikli araçların güç kapasitelerine uygun vergilendirme ve gümrükleme sistemlerinin tespit edilmesi
gerektiğini dile getirdi; ihtiyaca kadar olan
kapasiteler için ve kamu taşımacılığı yapanlar
için sıfır araçlara vergi ve gümrük muafiyeti
sağlanmasının tedarik maliyetini de tercih
edilebilir kılacağını vurguladı.
Yarkıner, şu ifadelere yer verdi:
“35 kw gücünde elektrikli araç üreten bazı
marka araçların (lüks olmayanların ) 2022
ve 2023 yıllarında 13-14 Bin €’ya satılacağı
hesaplanmaktadır. Ekonomiklik kriterlerinden
sonuncusu ve en önemlisi kullanım ömrüdür.
Li-ion bataryaların ortalama çevrim ömrü
2000 cycle’dır. Bu durumda 35 kwh bataryalı
aracın haftada 2 kez şarj edilmesi halinde
dahi yılda 100 kez şarj ihtiyacı olacaktır.
Şarj istasyonlarında gerekli güvenlik ve
standartlık sağlanması halinde 35 kw gücünde
elektrikli aracın batarya ömrü 20 yıl olacaktır.
Bu cycle da ülkemiz için ciddi bir ekonomik
ömürdür. Li-ion bataryaların da geri dönüşümü
mümkündür.”
“Elektrikli araçlarda en büyük risk;
kullanılmış ithal edilen araçlar”
Yarkıner, elektrikli araçlarda en büyük
riskin ikinci durumda yani kullanılmış ithal
edilen araçlar olduğunu vurguladı.
Bu araçların batarya ömürleri ve önceden
şarj tekrarlarının bilinmesi gerektiğine işaret
eden Yarkıner, “İkinci durumda (kullanılmış)
ithal edilen araçların pil durumu (batarya
tam şarjlı durumdaki kapasitesinin araç üreticisinin belirlediği kapasiteye oranı ve
bataryadaki şarj miktarının bataryanın kapasitesine oranı) belgelendirilmeli ve makine
mühendislerince uygunluk teyidi verilmelidir”
dedi. Yarkıner, elektrikli araç ithalinde şarj
cihazı tipi, elektrikli motor gücü, homologasyon uygunluğunun da mutlaka aranması
gerektiğini ifade etti.
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11 Nisan 2022 Pazartesi

PORTEKİZLİ UZMANDAN, ESKİ DİKMEN ÇÖPLÜĞÜ’NDE GÖMÜLÜ
OLDUĞU İDDİA EDİLEN PAŞAKÖY KÖKENLİ KAYIPLARLA İLGİLİ RAPOR
Eski Dikmen çöplüğünün peyzaj
çalışmalarını yapan Portekizli uzmanın
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), çöplükte
gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy
kökenli Rum kaybın hangi noktada gömülü
olabileceğiyle ilgili ön rapor sunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, çöplüğün rehabilite
edildiğini ve toprakla örtüldüğünü; zemine
borular yerleştirildiğini ve metan gazının
uzaklaştırılması için yeraltı depoları
konulduğunu yazdı.
Gazete, KŞK Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye
açıklama yaparak, Portekizli uzmanın
hazırladığı ön raporla ilgili Meclis Göçmenler
Komitesi ile kayıp ailelerin bilgilendirildiğini
söylediğini kaydetti.
Habere göre Pandelidis, kendilerinin de
bunun üzerine güvenli bir yöntemle kazı

yapılıp yapılamayacağı, bunun nasıl olacağı
ve maliyetinin ne kadar olacağıyla ilgili üç
soru yönelttiklerini belirtti.
Portekizli uzmanın güvenli şekilde kazı
yapılabileceğine dair görüş belirttiğini ve
bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili örnek
verdiğini; metan gazının da sorun olmadığını
ve temizlenebileceğini söylediğini ifade
eden Pandelidis, prosedüre göre bölgedeki
suni tepenin bir bölümünün kaldırılacağını
kaydetti.
Pandelidis, bunun ilk rapor olduğunu ve
üç raporun daha beklendiğini; son raporun
da temmuz sonu verileceğini söyledi.
Habere göre Pandelidis, KŞK
arkeologlarının bölgeye giderek başlangıç
noktasında kazılara başlayacaklarını; orada
toprak yol olduğunu ve üzerinde 25 metre
yüksekliğinde tepe bulunduğunu, bunun bir
bölümünün üst kısmından kaldırılacağını

ve burada kazı çalışmalarının başlayacağını
belirtti.
Pandelidis, buradan çıkacak olan tonlarca
çöpün güvenli bir yöntemle başka yere
depolanması gerekeceğini ve KŞK üyelerinin
bölgeye yaklaşabilmesi için bölgeden çıkacak
metan gazının temizleneceğini ifade etti.
Habere göre Pandelidis, bunun olacağına
dair henüz karar alınmadığını da netleştirmek
istediğini dile getirerek, KKTC’nin de bu
konuda rızasının gerekli olduğunu ve şu
anda yalnızca araştırma için onay verildiğini
söyledi.
Bu iş için paranın da lazım olduğuna
işaret eden Pandelidis, Portekizli uzmanın
15 milyon Euro gibi bir miktar
dillendirebileceğini ve bunun da, komitenin
yıllardır sahip olduğu bütçenin tamamı
olduğunu; bu nedenle de ek kaynak bulmaları
gerekeceğini belirtti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ OREN ANOLİK KKTC ÜZERİNDEN
BORU HATTI İNŞASINA DAİR HABERLERİ YALANLADI
İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in, Türkiye
gazetesinde çıkan, İsrail ile Türkiye arasındaki boru hattı projesine
KKTC’nin de dahil edilmesiyle ilgili haberleri yalanladığı bildirildi.
Politis gazetesine röportaj veren Anolik, İsrail Hükümeti’nin
gündeminde hiçbir zaman böyle bir düşüncenin olmadığını kaydederek, “birilerinin böyle bir yapıyı oluşturmakta oldukça gayretli
olduğu” değerlendirmesinde bulundu.
Habere göre Anolik, enerji piyasasının sürekli değiştiğini ifade
ederken, Ukrayna’da savaş çıkacağını ve bu savaşın Rusya
doğalgazıyla petrolünün Avrupa’ya ihraç edilmesiyle ilgili sonuçlar
doğurmasını kimsenin beklemediğini belirtti.
Uzun vadeli düşünüldüğünde, herkesin yeşil enerjiye ve güneş

enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneldiğini kaydeden Anolik, fosil yakıt olan doğal gazın da
önümüzdeki yıllarda bölgede olacağını ve kirletici özelliği en az
olan bu yakıtın da uzun süre kullanılacağını söyledi.
Anolik, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile olan ilişkisinin
diğer ülkelerle ilişkileri gibi olduğuna inananların büyük bir hata
yaptığına işaret ederek, bu iş birliğinin oldukça sık tartışmalar,
alışverişler ve görüşmeler içeren benzersiz bir ilişki olduğunu
söyledi.
Habere göre Anolik, “Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde ne
olursa olsun, hatta bu ilişkiler iyileşse bile, bunun İsrail’in Güney
Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkileri üzerinde herhangi bir
etkisi olmayacağı mesajını verdi”.

AIESEC DOĞU AKDENİZ,
ADACO 22’Yİ TAMAMLADI

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han
hükümeti düştü.
Mecliste
yapılan
güvensizlik
oylamasında Başbakan İmran Han'ın
hükümeti, 174 hayır oyu aldı. Hükümet,
oylamada çoğunluk sınırı olan 172 oyun
altında kaldı.
İmran Han, Pakistan'da güvensizlik
oylamasıyla görevinden alınan ilk
Başbakan oldu.
Dün, muhalefetin hükümeti düşürme
girişiminin ardında ABD'nin olduğuna
dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce
ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti
ve orada kendilerine Başbakan Han'a
karşı
güvensizlik
oylamasının
gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini
kullanmıştı. Han, Pakistan'da "ithal
edilmiş" bir hükümeti asla kabul
etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı
için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği
kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik
oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü
açmıştı.

Başbakanlık önünde 1 Nisan’dan bu
yana “Direniş Nöbeti” eylemine
devam eden gençler, Direniş
Kürsüsü’nde ‘Serbest Kürsü’
etkinlikleri düzenliyor.
1 Nisan’dan bu yana Başbakanlık
önünde “Direniş Nöbeti” eylemine
devam eden gençler, Başbakanlık
önünde kurdukları Direniş
Kürsüsü’nde ‘Serbest Kürsü’
etkinlikleri düzenleyecekler.
Direniş Komitesi’nden yapılan
açıklamada, belirli aralıklarla
gerçekleşecek bu etkinliklerin her
birinde gençlerin kısa talepleriyle
ilgili konuşmalar yapılacak.
11 Nisan Pazartesi saat 19.00’da
gerçekleşecek olan ilk etkinlikte
"Sözde belediyeler reformu geri
çekilsin" talebi ile alakalı
konuşulacağı belirtildi.
Konuşmacıların, Lefkoşa Türk
Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet
Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Milletvekili Ongun Talat, Dev-İş
Başkanı Koral Aşam, LTB Meclis
Üyesi ve Direniş Komitesi üyesi Umut
Öksüz ve LTB Meclis Üyesi Murat
Kanatlı’nın olacağı bildirildi. Gençler
tüm halka çağrı yaparak, herkesi
direnişe ve dayanışmaya çağırdı.

GÜNEY KIBRIS YEŞİL
HİDROJEN KULLANIMINDA
YOL HARİTASI İÇİN AB’DEN
DESTEK TALEBİNDE
BULUNDU
Güney Kıbrıs’ın, enerji üretiminde
yeşil hidrojen kullanımı için yol
haritası belirlemeye yönelik AB
Komisyonu’ndan yardım talebinde
bulunduğu bildirildi. Kathimerini
gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bu
talebinin, AB’nin Rusya’nın fosil
yakıtından bağımsız olma çabası
çerçevesinde yapıldığını ve
Komisyon’un çarşamba günü, Güney
Kıbrıs’a bu bağlamda teknokratik
destek verilmesini onayladığını yazdı.
Haberde, EastMed boru hattı
projesinin finanse edilmesi ve
yaşayabilir olmasının, Güney
Kıbrıs’ın gelecekte yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla birlikte tek yakıt olarak
yeşil hidrojen kullanmasından geçtiği
belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi, AIESEC Doğu Akdeniz, her yıl
yaptığı yerel konferansı ADACO 22’yi
Kantara Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdi.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,
41 öğrencinin katılım gösterdiği konferansta çeşitli oturumlara yer verildi.
İki gün süren konferansta, AIESEC’in
vizyonu ve amacı, liderlik özelliklerinin
geliştirilmesi, stratejik planlama, zaman
yönetimi gibi eğitimlerin yanı sıra kurumsal partnerin sunumlarına ve
paylaşımlarına da yer verildi.

PAKİSTAN'DA İMRAN
HAN HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Direniş Nöbeti
eylemine devam
eden gençler
Serbest Kürsü
etkinlikleri
düzenliyor

ÇAVUŞOĞLU, YONPAŞ METİN DERİNEL LİSESİ İNŞAATINI ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Bakanlık ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan
protokol kapsamında, geçtiğimiz yıl eylül
ayında Gazimağusa’da temeli atılan Yonpaş
Metin Derinel Lisesi’nin inşaatını ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaretinde, yeni okula haziran ayından itibaren
kayıt almayı hedeflediklerini kaydetti.
Gazimağusa bölgesinin yıllardır bir liseye
ihtiyaç duyduğunu belirten Çavuşoğlu,
Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin
tamamlanmasıyla bölgede yaşanan
yoğunluğun azalacağını söyledi.
En ince detayına kadar düşünülerek tasarlanan çağdaş ve modern bir okulun eğitime
kazandırılacağına vurgu yapan Çavuşoğlu,
“Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği
geçen herkesi kutluyorum. Ülkemiz için
çok değerli ve önemli bir eserin eğitim
camiamıza kazandırılması bizleri mutlu
ediyor. Yonpaş Metin Derinel Lisesi her
türlü fiziki ve teknolojik altyapısı düşünülerek
tasarlanmış günümüz koşullarına uygun bir
okul olacak” dedi.

Kamu özel işbirliğinin önemine de dikkat
çeken Bakan Çavuşoğlu, “Eğitime yaptıkları
bu yatırım ile geleceğimize sahip çıkan Derinel ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır.
Yeni okulumuzun ülkemize ve eğitim
camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim”
diyerek sözlerine son verdi.
Açıklamada, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin iki bloktan oluşacağı ve 700 öğrenci
kapasitesi, 28 sınıf, 4 laboratuvar, 250 kişilik
konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol
sahası, soyunma odaları, kafeterya ve idari
birim odalarının olacağı da belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’IN KREDİ
NOTU YÜKSELDİ
“DBRS Morningstar” adlı kredi
derecelendirme kuruluşunun,
“BBB(Low)” olan kredi notunu “BBB”
olarak değiştirdiği ve görünümünü de
“olumlu”dan “istikrarlı”ya çevirdiği
bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum
Maliye Bakanı Konstandinos
Petridis’in konuyla ilgili
açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın bütçe
pozisyonunu güçlendirme ve
ekonomide uzun vadeli istikrar
sağlama hedefine bağlı olduğunu
söylediğini yazdı.

RUSLAR LARNAKA’DA
GÖSTERİ YAPTI
Yaklaşık 100 Rus’tan oluşan bir
grubun dün, Larnaka’da Rusya’nın
Ukrayna’daki işgaline destek
gösterisi yaptığı bildirildi. Alithia
gazetesi, Rusya ve Sovyetler Birliği
bayrakları taşıyan göstericilerin
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin
lehinde ve Ukrayna aleyhinde
sloganlar attıklarını yazdı.
Haberde, Rusların gösterisi sırasında
bir grup Ukraynalının da bu gösteriyi
protesto etmek için bölgede
toplandığı kaydedildi.
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Avustralya'da zafer
Charles Leclerc'in
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı
Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotu
Charles Leclerc kazandı. 24 yaşındaki
sürücü, Avustralya Grand Prix'si ile birlikte
kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Futbolda sonuçlar

Çetinkaya Süper Lig’de
Tarihinde ilk kez Birinci Lİg’de mücadele eden
Çetinkaya Değirmenlik karşısında da
kazanarak puanını 58 yaptı ve yeniden Süper
Lig’e yükselmeyi garantiledi...
Başkent ekiplerinden Çetinkaya tarihinde ik kez düştüğü Birinci

Lig’de sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig’e geri yükselmeyi
garantiledi. Cezası nedeni ile 4 maçı deplasman sahalarda oynayan
Çetinkaya dün Güzelyurt’ta Değirmenlik ile karşı karşıya geldi.
Çetinkaya Değirmenlik karşısında 5-1 kazanarak puanını 58 yaptı
ve Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Çetinkaya’nın gollerini
İbrahim KÖse (3), Cemal ve ERtan kaydederken Değirmenlik’in
tek golü İlyas’dan geldi.

Yenicami’den bir tokat da Gönyeli’ye (4-0)
Ligde galibiyet serisine
devam eden Yenicami
Gönyeli’yi de 4 golle geçti ve
çıkışını sürdürdü...
Hakemler: Hakan Ünal, Yusufcan Dönder,
Abdullah Genç
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup
(71.Dk Saadettin), Fırat (71.Dk Hasn
Ulukök), Asrın, Emirhan (65.Dk Koray),
Mehmet Çavuş (65.Dk Ali Üçtaş), Berkem,
Kaan, Yasin, Selim (77.Dk Muhammet)
Gönyeli: Kemal Bağbal, Azat, Isaac,
Talat, Ahmet Can (70.Dk Ahmet Aksoy),
Rıdavan, Kağan (65.Dk Mustafa), Şükrü,
Ahmet Hatay, Ulaş (46.Dk Kahraman), Süleyman (46.Dk Agoha)
Goller: 42.ve 56.Dk Selim, 45+2. ve
48.Dk Asrın (Yenicami
Süper Ligde galibiyet serisine devam
eden Yenicami Gönyeli karşısında da aldığı
galibiyet ile seriye devam etti. Hafta arası
kupa yarı final ilk maçında da MTG’yi 3-2
mağlup eden Yenicami süratinden hız kesmedi. Yenicami, Gönyeli’yi 4 – 0 mağlup
ederek puanını 41’e yükseltirken, Gönyeli
43 puanda kaldı.
42.Dk: Yenicami atağında verkaçlar
sonrasında ceza alanı içerisinde topla buluşan

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Süper Lig
Mesarya-Hamitköy:
TOL-MA Yeşilova:
Lefke-Göçmenköy:
Baf-Dumlupınar:
Yenicami-Gönyeli:
MTG-DTB:
GHE-Binatlı:
Kaymaklı-Cihangir:

4-0
1-3
0-3
0-0
4-0
3-2
1-3
0-3

Birinci Lig
Maraş-Yeniboğaziçi:
G.Birliği-Bağcıl:
Düzkaya-Dörtyol:
Mormenekşe-CB G. Gücü:
İncirli-Esentepe:
Görneç-Çanakkale:
Yalova-Karşıyaka:
Çetinkaya-Değirmenlik:

1-1
2-1
1-1
0-2
1-1
4-3
1-0
5-1

Süper Lig Puan Durumu
Takımlar
MT Gücü
MA Yeşilova
Y Dumlupınar
Lefke TSK
Gönyeli
Yenicami
DT Birliği
Mesarya
Cihangir
Kaymaklı
Göçmenköy
T.Ocağı
Hamitköy
BÜ YUrdu
Binatlı
G. Halk Evi

Puan
59
48
44
43
43
41
41
40
38
37
35
35
29
22
13
6

Birinci Lig Puan Durumu

Selim’in vuruşunda top filelere gitti.
Yenicami 1-0 Gönyeli
45+2.Dk:Yenicami atağında Selim savunma arkasına sarktı ve topu Asrın’ın önüne
bıraktı. Asrın’ın vuruşunda top
filelere gitti.Yenicami 2-0 Gönyeli
48.Dk: Gönyeli kalecisi Kemal kendisine
geri pas olarak gönderilen topu sektirince

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

topu önünde bulan Asrın’ın
vuruşunda top filelere gitti.Yenicami 3-0
Gönyeli
56.Dk: Yenicami atağında Mehmet Çavuş
çalımlarla rakip alana girdi ve topu boştaki
Selim’in önüne bıraktı. Selim’in
vuruşunda top filelere gitti.Yenicami 4-0
Gönyeli.

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

Takımlar
Çetinkaya
Gençlik Gücü
Değirmenlik
G.Birliği
Karşıyaka
Dörtyol
Esentepe
Y.Boğaziçi
Düzkaya
Mormenekşe
Maraş G.
İncirli
Yalova
B.Bağcıl
Çanakkale
Görneç SK

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

Puan
58
54
51
50
44
43
40
35
35
35
30
27
26
21
13
11

