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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

tArİH: 13 nisan 2022 Çarşamba yıl: 2 SAyı: 639 FİyAtı: 10 tl (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KAVAzOĞlu VE MİŞAulİS’tEn
ÖzÜr DİlEyİn
n

2. sayfada

Sucuoğlu acil olarak Ankara’ya çağrıldı

Teslim
olma
diren!
n Protokol konusundaki
Sucuoğlu’nun tavrı bardağı
taşıran son damla oldu…
Sucuoğlu’nun protokoldaki
bazı maddelere yaptığı
itirazları Ankara reddediyor…

n İtiraz edilen maddeler arasında hayat
pahalılığı ödeneğinin dondurulması,
13. maaşların iptali ve Elektrik
Kurumu’nun satılması bulunuyor…
Ankara’da Faiz Sucuoğlu’nu zor
3. sayfada
görüşmeler bekliyor…

PAKİStAn’A
yAzıK Olur

İşgal altında

yEnİ
KArıŞıKlıKlAr
Mı?

Atun’un görevden alınmasına Ankara izin vermedi

n Sucuoğlu Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alıp
yerine Olgun Amcaoğlu’nu atamak istedi, ancak son
dakika Ankara’dan gelen telefon bunu engelledi…
n Ankara’daki mali işbirliği protokolü görüşmesine
Sunat Atun da çağrıldı…
3. sayfada

Bİr GÜn Bİr
SuCunun
OĞlu ÇıKAr...

‘BASİrEtSİzlEr,
BECErİKSİzlEr,
İŞBİlMEzlEr’
SAFSAtASı

DAĞ BAŞını
DuMAn Mı AlDı
yİnE FAİz BEy?

Mehmet levent

Aziz Şah

Canan Sümer

İCAzEtSİz
yazılar...

COVıD-19

Hüsnü Mahalli

Ali Osman

Kuzeyde 340 yeni vaka 2 can kaybı! Güneyde 1692 vaka, 2 can kaybı!

n 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Kavazoğlu ve Mişaulis…
Vücutlarındaki hain kurşun delikleri
ile tabutlarında yatıyorlar…
Yanyana…
Birinin tabutu Türkiye bayrağına sarılı…
Diğerinin ise Yunan bayrağına…
İkisi de Kıbrıslı oysa…
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı…
Bu cumhuriyetin bayrağı yok mu?
Var tabii…
O halde neden ona sarılmadılar…
***
İki mücadele arkadaşı…
İki yoldaş…
Onları birbirlerinden yalnız ölümle
ayırdılar…
Birini başka bir mezarlığa, diğerini
başka bir mezarlığa gömdüler…
Kimin ne hakkı vardı onları ayırmaya?..
***
Bir özür borcumuz var onlara…
57 yıldır bu borcu ödemedik daha…
Törenlerle nutuklarla anıyoruz her
yıl…
Borç ödenmemiş duruyor hala…
Rüyamda gördüm…
Kavazoğlu ile Ledra Street’te konuşuyoruz…
Kahve içiyoruz…
Soruyor bana:
-Beni neden Kıbrıs bayrağına değil
de Türk bayrağına sardılar? Ben Kıbrıslıyım, Türkiyeli değil… Hep Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin yaşaması için mücadele ettim… Beni Türk bayrağına saranlar bugünleri hiç göremediler demek
ki… Bak Türkiye Kıbrıs’ta işgalci
şimdi… Ve beni sardıkları bayrak işgalcinin bayrağı!
Ne diyeceğimi bilemedim…
***
Yıllar önce Lurucina’ya gittim bir
gün…
Kahvede köylülerle sohbet ederken
bir adam karıştı söze…

Korkusuz

KAVAzOĞlu VE MİŞAulİS’tEn ÖzÜr DİlEyİn

Bendan pek hoşlanmamıştı…
Kahveden ayrılırken diğer köylüler
gibi onun elini de sıktım…
Ertesi gün gazeteye sevgili Mülayim
geldi…
Kavazoğlu’nun en yakın arkadaşlarından…
İçtikleri su ayrı gitmemiş…
Elimi uzattım…
Elinin tersi ile itti elimi…
-Git yıka da gel, dedi… Senin elin
kirlendi… Sen bir katilin elini sıktın
çünkü…
Ah, nerden bileyim…
Meğer kahvedeki o herif Kavazoğlu’nu vuran adammış!
***
Kavazoğlu gerçek bir yurtseverdi…
Ama ne yazık şimdi onu ananlar
layık olamadılar ona…
Şimdi yaşasa, bütün gücüyle işgalcilere karşı yurdunun bağımsızlığı için

mücadele ederdi…
O zamanlar AKEL’in başında EzekiasPapayuannu vardı…
AKEL yanlış yoldaydı…
Enosisi program ve tüzüğüne koymuştu…
Papayuannu,
-Ben mutlaka da sosyalist bir Yunanistan’a bağlanalım demiyorum, kayıtsız şartsız bağlanalım diyorum, diye
nutuklar atıyordu…
AKEL’inenosis hedefi Kıbrıslıtürk
solcuları çok zor durumda bıraktı…
Hepsi de TMT’nin hedefi oldu…
Sendikadan istifaya zorlandılar…
İstifa etmeyenler öldürüldü…
EnosisKavazoğlu’nun mücadelesine
de darbe vurdu…
Kıbrıslıtürk toplumunda onu hain
ilan etmek için bundan daha iyi bir
zemin olamazdı…
Kavazoğlu iki ateş arasında kaldı…

Bir yanda enosisçiler…
Bir yanda taksimciler…
Politbürosuna kadar yükseldiği
AKEL’inenosis talebi olmasa kendini
Kıbrıslıtürk toplumunda daha güçlü
savunabilir ve kitleleri daha çok etkileyebilirdi…
***
AKEL’inenosisçiliği Moskova’da olduğum yıllarda beni de çok etkiledi…
Ben AKEL yetkilileriyle hiç görüşmeden gitmiştim Moskova’ya… Yalnız
Sovyet elçiliğiyle temasım olmuştu
ve bana bursu elçiliğin verdiğini sanıyordum…
Bu bursu onaylayanın AKEL olduğunu fakülteden mezun olunca öğrendim ancak…
Ruslar söylediler…
Doktora için de kalmam gerekiyordu
Moskova’da, ancak AKEL bursumu
uzatmayı reddetti…
Solcular adamın ne olduğuna bakmazlar, lafa bakarlar…
Enosisçi olmadığım için beni cezalandırmaya kalktılar…
O sıralarda Moskova’da Kıbrıs Öğrenci Birliği Başkanı olan Kıbrıslırum
arkadaş, oraya eğitime giden bir Kıbrıslıtürkü örnek komünist olarak gösterdi bana…
Ben de ona dedim ki:
-Yanılıyorsun dostum, bu arkadaş
Kıbrıs’a dönünce Denktaşçı olacak,
ben ise Denktaş’ın karşısında olacağım…
Benim dediğim çıktı…
Aradan yıllar geçti…
Kıbrıs’a döndük…
O Denktaşçı ve Türkiyeci oldu…
Gazete sayfalarında kıyasıya kavga
ettik…
***
Şimdi Kavazoğlu ve Mişaulis’ten
özür dileme zamanı…
Kıbrıslı iki kahramanın ruhu yıllardır
bunu bekliyor sizden…

Pakistan’a yazık olur

Hüsnü Mahalli
Pakistan gelişmeleriyle
ilgili iki yazı yazdım:
3 Nisan’da ‘Benzerlik’
ve 5 Nisan’da ‘Umran’ın
suçu ne’ başlıklarıyla.
3 Nisan’da “20 yıl işgalden sonra Afganistan’dan çekilen ABD bu
ülkeyi öylece Ruslara ya
da Çinlilere kaptırmayı düşünmeyecektir.
Bu nedenle komşu Pakistan’ı rahat bırakmayacak ve kendine bağımlı kılmak
için her yola başvuracaktır” dedim.
5 Nisan’da ise “Ağır bir yenilgiyi kabullenmesi imkansız olan ABD, Pakistan’ı
karıştırmaktan ve Han’dan intikam almaktan vazgeçmeyecektir. Washington
kendisine bağlı generalleri harekete geçirerek darbe bile yaptırabilir. Olaylar
nasıl gelişir bilinmez ama Amerikalılar
Umran Han’ı ve çok stratejik konumdaki
ülkesi Pakistan’ı rahat bırakmayacaktır”
diye yazmıştım.
Peki ne oldu?
Önce işaret ettiğim iki yazıyı okumanızı
öneririm.

O yazılardan sonra Anayasa Mahkemesi; Baş Savcı Halid Cavit’in istifasına
rağmen ABD Büyükelçisi ve generallerin
telkiniyle seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın
anayasaya uygun olarak aldığı meclisi
feshetme ve erken seçim kararını iptal
etti. Bunun üzerine harekete geçen muhalefet Parlamento Başkanı Esad Kayser
ve yardımcısı Kasım Suri’nin itirazına
sonra da istifasına rağmen güvensizlik
oylaması yaptırdı ve 174 oyla (üye sayısı
342) hükümeti düşürdü. Çünkü Umran
Han hükümetinde koalisyon ortağı olan
ve mecliste 7 üyesi bulunan Birleşik
Milliyetçi Hareket partisi satın alınmış
ve muhalefete katılımı sağlanmıştı.
Operasyonun finansmanı doğal olarak
Suudi Arabistan ve BAE tarafından karşılanmıştı.
Umran Han’la samimi ve güçlü ilişkileri
olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olup
bitenler karşısında sessiz kalması ise çok
ilginç.
Bu tavır Ankara’nın son dönem U dönüşlü politikalarına bağlanabilir.
Ankara; ABD, İsrail ve Körfez’in kral,

emir ve şeyhlerinin kızdığı Umran Han’ı
defterden silmişe benziyor. Belki de yeni
dost Muhammed Bin
Selman ve Muhammed Bin Zayid istemiştir.
Filistin dostu Umran Han’dan hiç hoşlanmayan Herzog’un ne istediği ise bilinmez.
Başbakan Han’a göre “Her şey Amerikan tezgahı”.
ABD; Umran Han’ı devirmekle rahat
bir nefes aldı.
Ordu desteğiyle kurulacak yeni hükümet
Pakistan’ı Çin, Rusya ve İran’dan uzak
tutacak ve bu ülkeyi son kırk yılda olduğu
gibi Amerikan emperyalizminin üssü haline getirmeye uğraşacak.
Başka türlüsü de olamaz çünkü Başbakan seçilen Şahbaz Şerif Amerikancı
eski Başbakan İslamcı Navaz Şerif’in
kardeşi. Navaz ise her türlü yolsuzluğun
bataklığında görev yapmış ve Suudi Arabistan ile BAE’nin adamı olarak bilinir.
Peki ne olabilir?
ABD destekli yeni hükümet generallerle
birlikte ülkeyi felakete sürükleyecek.

Gelen haberlere bakılırsa Umran Han
ve yandaşları teslim olmayacak ve 2023
sonu yapılması gereken seçimlerde yeniden iktidar olmak için mücadele edecek.
Böyle bir olasılığı önlemek için yeni hükümet ABD destekli generallerle birlikte
her türlü çılgınlığa kalkışabilir. Örneğin
Umran Han’ı tutuklar, partisini yasaklar
bu da yetmezse darbe yaparak demokrasiyi askıya alır.
Ülkenin bağımsız olduğu 1947’den bu
yana dört kez darbe yaşanan Pakistan,
Amerikan emperyalizminin hedefinde.
Yazık olacak ülkeye.
Amerikan sevdalıları ve Amerikan ağzıyla konuşanlar sevinebilir.
Yetmezse Zelenski’ye destek vermek
için gönüllü yazılabilir ve Neo-Nazilerle
omuz omuza savaşabilirler.
Özgür dünyanın “yüce idealleri” için!
Pakistan’da başka, Ukrayna’da tamamen başka “idealler”.
Irak, Afganistan ve Suriye’de konu
bile edilmeyen “idealler”.
Yüzsüzlerin iki yüzlü olmasının ucuz
marifeti!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

xx

DAĞ BAŞını
DuMAn Mı AlDı
yİnE FAİz BEy?

Bugün gidiyor...

Sucuoğlu acil olarak
Ankara’ya çağrıldı
HK
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle mali protokolü görüşmek üzere
yarın Ankara’ya gidiyor.
Ziyaret kapsamında, imza aşamasına
gelinen Türkiye-KKTC Ekonomik ve

Mali İşbirliği Protokolü üzerinde son
ayrıntıların ele alınarak imzalanması öngörülüyor. Başbakan’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe
konulması planlanan altyapı yatırımları
ile diğer ekonomik ve mali projelerin de
değerlendirileceği belirtildi.

PARTİ BAŞKANLARI BELEDİYELERİ GÖRÜŞTÜ
Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti
bulunan beş siyasi parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geldi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Meclis’teki çalışma odasında yer alan toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay
ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı
katıldı.
Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi İdari,
Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde
görüşülmeye başlanan ancak yaşanan
gerginlik sonrası askıya alınan belediyelerin birleşmesine ilişkin yasal düzenleme konusunda bir uzlaşı zemini
aranacak.
Sucuoğlu: Geniş katılımlı bir
toplantı gerçekleşti
BRT’de ’18. Saat’ adlı programa ka-

tılan Sucuoğlu, DP, CTP ve HP’nin hazırladıkları çalışmayı verdiğini ve dün
geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiğini
söyledi.
Pazartesi gününe kadar değerlendirme
yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, “Bir
Ad-Hoc Komitesi’nin kurulması yönünde bir görüş var. Parti başkanları ile
Pazartesi veya Salı günü yeniden görüşeceğiz” dedi.
“Bu adım mevcut gerginliği ortadan
kaldırmak için atıldı”
Sucuoğlu, komite için her partiden 2
kişinin görevlendirileceğini söyleyerek,
değerlendirmenin birkaç gün devam
edeceğini belirtti.
En geç bir ay içerisinde tüm konuların
komitede tekrar masaya yatırılacağını
söyleyen Sucuoğlu, “Toplumun şu anda
bir gerginliğe ihtiyacı yok, bu adım da
mevcut gerginliği ortadan kaldırmak
için atıldı” dedi.

Ankara'dan gelen telefon
Sucuoğlu’nun tüm planlarını bozdu
Haberatör
Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün Meclis
Genel Kurulu devam ederken Maliye
Bakanı Sunat Atun’u görevden alıp, yerine eski Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu atanması içeren yazı, son dakika
Ankara’dan gelen telefon ile bozuldu.
Ankara’da Fuat Oktay ile gerçekleşe-

cek ve "TC-KKTC Ekonomik Protokol’ün konuşulacağı görüşmeye Maliye
Bakanı Sunat Atun’un da çağrılması
Başbakan Sucuoğlu’nun tüm planlarını
bozdu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
davetiyle mali protokolü görüşmek üzere
bugün Ankara’ya gidiyor.

Adam Almanya'da fahri sanat
elçimiz...
Turgay Hilmi...
Hala bu görevini yürütüyor mu
oralarda bilemem.. Gelip gidiyor
memlekete..
Bazan daha az, bazan daha çok
kalıyor..
Yani bir ayağı Kıbrıs'ta, bir ayağı
Almanya'da..
Çok var öyleleri toplumumuzda..
Bir ayağı dışarıda, bir ayağı içeride..
Kim nereye giderse gitsin Kıbrıs
gelir hep arkasından.. Turgay Bey'in
canı sıkılmış buralarda...
Anlaşılan tak etmiş canına..
Anlamış burada bir hayat olmadığını..
Şöyle yazmış: "Her şeyini sat
kaç ve bu ülkeye bir daha gelme
modundayım"...
Sosyal medyada bu paylaşımı
gören Ersin Tatar bir yorum yapmış
hemen...
Sormuş Turgay Bey'e:
-Ne oldu?
Böyle bir durumda böyle bir soru
soranlara ne der sıradan Kıbrıslılar:
-Daha ne olsun be hollo?
Tepesi atar adamın..
Ne demek ne oldu?
Uzaydan düşmüş gibi bir soru...
Sanki burada yaşamıyor ve hiçbir
şey bilmiyor..
Tatar için hava hoş ancak..
Bir meteoroloji memuru gibi yine
havadan haber uçurdu topluma..
Dün sabah şöyle yazdı: "Baharın
güzelliği doğamızın büyüsü..Bu
sabah işte böyle takıldı gözüme
Ozanköy'de"...
Şiir gibi...
Bu gibi acemi şairlere de ne
derler bilirsiniz..
"Yağmur yağar/ Çakar şimşek/
Sen de mi şair oldun/ A eşşeoğlu
eşek...
***
Tatar değil, asıl Sucuoğlu dertli..
Menzile girmiş..
Acil olarak Ankara'ya çağırmışlar..
Tayyip Bey öfkeli..
Vallahi bu adamdan korkulur..
Bakanlarını bile ezer elermiş...
Faiz Bey bu maça Messi gibi
çıkmalı...
Atak yapmalı mutlaka..
Usuletle suhuletle izah etmeli
herşeyi..
Bu protokol olmaz...
Birincisi, hayat pahalılığını donduramayız...
İkincisi, 13. maaşları kaldıramayız..
Ve üçüncüsü, Elektrik Kurumu’nu
satamayız...
O kadar..
Arkasından bir de "Bu memleket
bizim, biz yöneteceğiz" diye haykırırsa dağlar devrilir..
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Gün gelir bir sucunun oğlu çıkar da size
"Yeter be artık, yeter ezdiğiniz bizi" der
Beşparmaklar selâm durur bu isyan dolu sese
Yedi kat yeraltından arşa yükselir "YETER!"

KALAY-KALAYCI

nAnKÖrlÜĞÜn
BÖylESİnE PES

türkiye’den ithal edilen her ürünü, tC bize dolar üzerinden satıyor. niçin? Et ve
tırnak olduğumuz için mi? türkiye anavatan, KKtC yavruvatan olduğu için mi?
İstanbul’dan Mersin’e üç kuruşa giden mal, KKtC’ye neden otuz kuruşa gelir?
türkiye burada tuttuğu askerini nüfusunu neden Kıbrıslıtürklere besletip sonra
da Kıbrıslıtürklerin türkiye’nin beslemesi olduğunu söyler? Kim kimi besler,
kim kimden beslenir, bir düşünün bakalım… Kıbrıslıtürkler olmasaydı türkiye
uzaktan bakacaydı Kıbrıs’a… nankörlüğün böylesine da pes…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet levent

aliosmanus@yahoo.com

yEnİ KArıŞıKlıKlAr Mı?

Sucuoğlu geçtiğimiz hafta sendikalarla
bir araya geldi ve orada bazı itiraflarda bulundu...
Dürüstçe söyledi...
Reform denilen paketin Türkiye'nin bir
dayatması olduğunu anlattı...
Daha ne yapsın yani?
Aslında sendikalar ve de ahali bunun farkında...
Ancak meclise gönderdikleri partiler bir
türlü bunu dillendirmekten korkuyorlar...
Hedeflerinde koltuk var çünkü...
Dillerinden bir türlü Tayyip ve AKP'nin
dayatmasıdır bu paket diyemiyorlar...
Ve pakete karşı çıkarken de buradaki işbirlikçileri suçlamayı seçiyorlar...
Aslında bu paketi onların geçirebileceğini
ve halkı ikna edeceklerini düşnüyorlar...
Karşı çıkışları bundandır...
Sucuoğlu'nun sendikalarla yaptığı görüşmeden sonra Pazartesi günü de bir TV kanalından "yapamayacağım şeylerin altına
imza atmam söz vermem" diyerek Fuat Oktay'la yarım saatlik bir telefon görüşmesi
yaptığı açıklandı...
Gazete olarak biz de bunu manşete taşıdık...
Salı sabahı Sucuoğlu'nun Ankara'ya davet
edildiği haberleri geldi...
Yine Pazartesi günü Sucuoğlu'nun verdiği
kararlara itiraz eden ve yerine getirmeyen
Sunat Atun'un Sucuoğlu tarafından görevden
alındığı iddia edildi...
Olayı anlatanlar şöyle aktardılar:
"Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün (Pazartesi)
Meclis'te Maliye Bakanı Sunat Atun'u önce
görevden aldı, sonra Bakanlar Kurulu toplantısına çağırdı. Atun fikrini değiştirmedi:
"180 milyon TL kaynak bulunmadan elektrik
tarifelerinde indirim mümkün değil", dedi.
Başbakan sözünü yuttu! Hem de iki kez...
Önce "görevden aldım" sözünü, ardından
"tarifede indirim." Çünkü tüm bunlar yaşanırken "Ekonomik Protokol"le ilgili Ankara'dan davet geldi. Davetle birlikte "rica" da
iletildi: "Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik
olmayacak."
***
Bir dostun böyle bir notu düştü sosyal
medyaya...
Bu satırları okuduğunuz sırada belki de
Sucuoğlu ve denildiğine göre Sunat Atun
da Fuat Oktay'ın karşısında olacaklar...
Yani anlayacağınız kararı Oktay verecek...
Parti başkanı seçtirten, Bakanlar Kurulu'nun
oluşumunu hazırlayan...
Dahası seçimlerde hangi partiden kimlerin
seçilmesi gerektiği üzerinde çalışmalar yürüten AKP, şimdi de anlaşılan o ki zılgıt
çekmek için yaptı bu çağrıyı...
Ekonomik paket denilen protokolü imzalayıp mı dönecekler geriye yoksa insafa geleceğini düşündükleri Fuat Oktay'ın "ne isterseniz yapın" deyip Sucuoğlu'na prim vereceğini mi?
Tayyip ve ekibi kararlı...
Onlar Türkiye halkını bile açlığa mahkum
ettiler kendi saltanatlarını sürdürebilmek
için buradakileri mi düşünecekler?
Yani UBP yeni karışıklıklara gebe!

Bİr GÜn Bİr SuCunun
OĞlu ÇıKAr...

Down sendromlu kıza tecavüz iddiası...

Libya uyruklu kişi tutuklandı
(MHA)
2022 Mart ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da Down sendromlu 21 yaşındaki kıza cinsel tecavüz ve cinsel
saldırıda bulunan Libya uyruklu
A.Q.V şikâyet üzerine 11.04.22 tarihinde tutuklanarak dün 12.04.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin
edildi.
Dünkü duruşmada iddia makamı
adına mahkemede hazır bulunan savcı
yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele
ile ilgili olguları aktarmak üzere polis
memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.
Tanık polis yemin alarak verdiği
şahadetinde, Mart 22 ay’ ı içerisinde
Gazimağusa’ da kalmakta olduğu
apartmanın 6 numaralı dairesinde
kalmakta olan Down sendromlu 21
yaşındaki müştekiye kullanımındaki
WhatsApp hattından birçok kez cinsel
içerikli mesajlar göndermek suretiyle
müştekiye cinsel tacizde bulunduğunu,
ayrıca müştekiye evin salonunda te-

cavüz ettiğini belirtti.
Alınan bilgi ışığında ayni gün adı
edilenin Gazimağusa’ da tespit edildiğini, yapılan sorgulamasında işlemiş
olduğu suçu kabul edip gönüllü bir
ifade verdiğini belirten tanık, ayni
gün temin edilen derdest emri gereğince adı edilenin tutuklandığını, tasarrufunda bulundurduğu ve müştekiyle konuşmalarının bulunduğu cep
telefonunun emare alındığını söyledi.
Mesele ile ilgili tahkikatın yeni
başladığını, sosyal hizmetler dairesi
yetkilileri ile görüşme yapılacağını,
müştekinin doktor kontrollerinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken
tanık, mesele ile ilgili alınması gereken
ifadeler olduğuna değindikten sonra
tahkikatın selameti açısından zanlı
aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk
emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması
yönünde emir verdi.

Etkinlik, Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleşecek

Direniş Çadırı’nda şiir etkinliği
Özgür Gazete
1 Nisan’dan bu yana Başbakanlık
önünde “Direniş Nöbeti” eylemine
devam eden gençler, kurdukları Direniş Çadırı’nda ‘Şiir Çadırda’ etkinliği
düzenliyor
Direniş Komitesi’nden yapılan açıklamada, şairler, yazarlar, müzisyenler
ve tüm toplumun desteği ile mücadelenin büyüdüğü belirtildi.
13 Nisan Çarşamba günü saat
18.30’da gerçekleşecek olan ‘Şiir Çadırda’ etkinliğine; Ezgi Bertiz, Nafia
Akdeniz, Hüseyin Bahca, Halil Karapaşaoğlu, Fatoş Avcısoyu Ruso,
Emel Kaya, Burçak Midilli, Jenan
Selçuk, Tamer Öncül, Aliye Ummanel,

Fatma Akilhoca, Fatih Yalınel, Ümit
İnatçı, Alev Adil, Neşe Yaşın, Ceyhan
Özyıldız ve Gürgenç Korkmazel katılacak.
Gençler tüm halka çağrı yaparak,
herkesi direnişe ve dayanışmaya çağırdı.

GÜnEy KıBrıS’A Bu yıl 4 Bİn 500
FİnlAnDİyAlı turİSt BEKlEnİyOr
Güney Kıbrıs’a bu yıl, 4 bin 500 Finlandiyalı turist beklendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Finnair” havayolu şirketinin larnaka-Helsinki arasında direk
uçuşlara başlamasıyla birlikte, bu yaz Güney Kıbrıs’a yaklaşık 4 bin 500 Finlandiyalı
turist getirmeyi hesapladığını yazdı. Gazete, Güney Kıbrıs’taki Finlandiya Büyükelçiliği
ikametgahında dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan şirket
yönetim kurulu üyesi timo Kousa’nın, Finlandiya’dan Güney Kıbrıs’a haftada 5 uçuş
yapılacağını ve bunlardan ikisinin, “Finnair” tarafından gerçekleştirileceğini söylediğini
kaydetti. Haberde, rum Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı yannis Karusos’un ise, oldukça
sevindirici olan bu gelişmenin yanı sıra, Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a haftada 758
uçuş gerçekleşeceğini ve ukrayna’daki savaş nedeniyle 1,6 milyon turist kaybeden
Güney Kıbrıs’ın, bu kaybı atlatabilmek için inisiyatif üstlendiğini söylediği belirtildi.

TC-KKTC 2022 yılı Ekonomik ve Mali
İşbirliği Protokolunun öncelikli maddelerinden birinin Kuzey Kıbrıs'ta hayat pahalılığı
ödeneğinin dondurulması olduğu söyleniyor.
Protokol sıkı bir şekilde gizli tutulmasına
rağmen kokusu çok önceden çıkmış, konu
sendikalar tarafından ifşa edilerek, buna şiddetle karşı olunduğu vurgulanmıştı.
Fuat Oktay'ın telefonda görüştüğü Sucuoğlu'na bunu şifahen de söylediği ve "Hayat
pahalılığı ödeneğini donduracaksınız" dediği
ileri sürülüyor!
Sucuoğlu'nun ise buna karşılık kendisinden
hiç beklenmeyen bir tavır ortaya koyduğu
da gelen haberler arasında.
Ne demiş Faiz bey, Tayyıp'ın yardımcısı
ve Kıbrıs İşleri Sorumlusu Fuat Oktay'a?
"Protokolda öngörülen bazı önlemleri yerine getiremeyeceğiz. Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmak istemiyorum. Yerine getiremeyeceğim sözleri vermek de istemem."
***
Haberi öğrenir öğrenmez öyle bir heyecan
kasırgası sardı ki ruhumuzu...
Tayyıp ve AKP iktidarının ayakları altında
paspas olan onurumuzun, tırnaklarını toprağa
geçirerek birden ayağa kalkıp yükseldiğini
hisseder gibi olduk.
Meğer ne kadar hasretmişiz, ne kadar susamışız böylesi tavırlara ve sözlere...
***
Hayat her geçen gün füze hızıyla pahalılanıp yaşanmaz hale gelecek...
Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak...
Ve siz halkın feryadına kulaklarınızı tıkayıp
"Hayat pahalılığı ödeneğini dondurun" diyeceksiniz ha...
Akıl tutulması yaşadığınız ve ağzınızdan
çıkanı kulağınızın işitmediği ne kadar da
belli! Ama siz de haklısınız bay Fuat.
Buradaki işbirlikçi kuklalarınızın, her istediğinizi hiç ikiletmeden anında yerine getireceklerini sanıyorsunuz çünkü!
Ne yazık ki kuklalarınız sizi buna alıştırdılar!
Ve bu alışkanlıkla sık sık kantarın topuzunu
kaçırıyorsunuz!
"Bunlar bize danışmadan tuvalete bile gidemez, şeylerini bile kaldıramazlar" fikri
sabitinden kurtulamıyorsunuz bir türlü!
Bir gün bir sucunun oğlunun çıkabileceğini...
Bu ezberinizi bozup o anormal alışkanlığınızın içine edebileceğini hiç aklınıza getirmediniz değil mi?
***
Haber doğruysa...
Sucuoğlu'nun bu tavrı KKTC tarihinde
bir ilktir. Ondan önce hiçbir başbakan böyle
bir tavır ortaya koyabilmiş değil.
Akıncı hariç, hiçbir KKTC yetkilisinden
de böyle sözler duyulmadı.
Akıncı'yı nasıl bir darbeyle harcadıklarını
da hepimiz biliyoruz.
***
Kabul edelim ki Sucuoğlu'nun bu tavrı
bütün günahlarını silecek niteliktedir.
Ve Tayyıp'ın kara listesinde sıraya girmiştir!
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Onuncu köy
AnKArA’DAn ABİM
ÇAĞırDı

İŞGAl AltınDA HuKuK
DEVlEtİ ArAyıŞı

Murat Kanatlı
Durum şu, UBP'li belediye başkanları
dönemlerinde belediye kadroları şişirildi, UBP'li dönemin belediye meclisi
üyeleri böylesi durumda şişen personel
giderli bütçeleri onayladı, sonra bütçe
yetmeyince borçlanmaları belediye
meclisleri onayladı…
UBP'nin atadığı Sosyal Sigorta ve
İhtiyat Sandığı kurumu yetkilileri UBP'li
belediyelerin çalışanların yatırımları
yapmamasına ses çıkarmadı, borçlar
birikti, faizler ciddi yük oluşturdu…
UBP'li bakanlar popülist yaklaşımlarla
Belediyeler Yasası değişiklikleri geçirmedi, bu nedenle belediye gelirleri
düştü, belediye katkı payları, hükümetlerin yapamadığı hizmetleri belediyeler gerçekleştirsin diye verilir yani
dilenci parası değildir ama bunu da
UBP'li bakanlar zaman içinde kuşa çevirdi…
2021'de hayat pahalılığını belediye
personel maaşlarına yansıt diyen UBP
hükümeti, katkı paylarına herhangi bir
artış yapmadı…
Şimdi de gene UBP hükümeti 2022
tüm yılda toplamda yüzde 60'ların üstünde olması beklenen hayat pahalılığını
personel giderlerine yansıt demesine
rağmen yüzde 24 katkı payı artırıldı…
Aralık ayında emlak vergisi birim
fiyat artırılması gerekirdi, UBP hükümeti seçim var deyip onu da bu sene
artırmadı, az da olsa beledilerin bundan
da kaybı oldu ve şimdi siz beni ikna
edeceksiniz ki UBP reform yapacak
ve batırılan belediyeler kurtulacak, aklımızla dalga geçersiniz ama?
***
Direniş Çadırında Ongun Talat ile
sohbet ettik, yerel yönetimler için seçim
tarihi konusunda dava edecekler mi
diye sordum, soruma soru ile cevap
verdi neyi? Gerçekten böyle bir sorun
var, aynisini Ersin Tatar'dan boşalan
vekillik için ara seçim yapmayarak
YSK’dan gelen bildirimlere sessizlik
moduna geçip, ölü taklidi yaparak deneyen UBP, aynisini şimdi de deneyecek
gibi, diyor ki eğer karar yoksa, Anayasa
Mahkemesi önüne gidecek bir şey olmaz, sin de geçsin gulle! Yani meclisin
26 Nisan'dan önce belediyeler seçiminin
tarihini belirlemesi gerek, UBP Kasım
diye meclise getirirse muhalefet mahkemeye gidip yürütmeyi durdurabilir,
getirmiyor, getirmeyerek anayasayı çiğniyor, seçim tarihi belirlenmesini için
de YSK seçim takvimini başlatamıyor,
kimse de kimseyi dava edemiyor...
Böyle saçma sapan bir durumdayız...
Tek sürrealist talep, Anayasa diyor
ki deyip Haziranın son pazarı seçim
var deyip, YSK seçim takvimini başlatsın olabilir, mümkün mü? Sanki zor,
eskilerin deyişi ile işimiz zerdaliden
düdük…

Cenk Özdağ
SON DAKİKA!
CENK ÖZDAĞ DA TÜRKİYE'YE
DAVET EDİLDİ!
Başbakan ve Maliye Bakanını kalem
odasına pardon protokol görüşmeleri
için Ankara'ya davet eden, gene pardon,
gelmelerini emreden TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, sıradan vatandaş
Cenk Özdağ'a da bu heyete dahil olması
için davet gönderdi.
Neden böyle bir davet yapıldığı sorusuna Oktay, "bunnar gene mırın kırın
edecek, köprüyü geçene kadara ayıya
dayı deycek, doğru oturacak, eğri konuşacak, Kıbrıs'a dönünca gıvıracak, duydum ki bu Cenk özü sözü bir, dobra bir
insanmış, ondan sebep davet ettim, onunla
Kıbrıs'taki gerçek vaziyet hakkında konuşacam" diye cevap verdi.
Cenk Özdağ ise, arkadaşlarına çağrıda
bulundu ve iletmesini istedikleri şeyleri
bu gönderinin altına yorum olarak yazmalarını istedi ve kendim için bir şey
istiyorsam namerdim diye de ekledi.
Özdağ ayrıca Ankara'dan bir isteği
olanların özelden yazmasını da sözlerine
ekledi.
İHA
İŞLEMBEDEN HABER AJANSI

GAGArİn’İn uzAyı FEtHİ

Direniş Çadırı’ndan...

Yılmaz Çelik

61 yıl önce...
Sovyetler Birliği ilk insanı uzaya gönderdi. 27 yaşındaki Yuri Gagarin uzaya
giden ve dünyanın yörüngesinde yürüyen
ilk insandı.
İnsanlık tarihinin ilk kozmonotu o
genç komünist, marangoz bir baba ile
köylü bir annenin oğluydu.
Yuri Gagarin'in uzaya giden ilk insan
olması, işçi sınıfının ellerinde bilimin
ve toplumsal zenginliklerin insanlığın
ilerlemesi için nasıl kullanılabileceğinin
kanıtıydı:
"Uzayın zaptı 12 Nisan 1961'de başlamadı, dünyadan ilk uydunun fırlatıldığı
4 Ekim 1957 günü de başlamadı.
Her şey Aurora'nin atışıyla ve Kışlık
Sarayın alınmasıyla başladı."- Yuri Gagarin.

nAzİlEr, CİHAtÇılAr, ABD
Hamide Rencüzoğulları
Neo Nazi=IŞİD
Ukraynalı Andriyanna Kurylest, aşırı şiddeti teşvik eden bir "sosyal reklam" video
yayınladı. Sözde bir Rus askerinin "kanlı
hasat" olarak ilan edilen infazını gösteriyor.
Tıpkı IŞİD infazı gibi, intikam için boğaz
kesme eylemi görüntüleniyor.
Ukrayna'nın geleneksel kıyafetlerini giymiş
olan modelin 'soğukkanlılıkla Rusların
boğazı nasıl kesilir' adlı videosu, mizansen
olsa bile tüyler ürpertici…
*
Sovyetler de dahil birçok kişiyi barındıran
Buchenwald toplama kampının kurtarılmasının yıldönümünde Belarus bayrağını kaldırdılar. Bayrak, 2. Dünya Savaşında Nazi
işbirlikçilerinin ve şu anda muhalefet tarafından da kullanılan bayrakla değiştirildi.
AB koşar adım Hitlerleşiyor!
*
Azaklı: 2017'de DPR'ye karşı savaştaydım.
Ben bir Nazi'yim
Muhabir: Donetsk'teki insanlar Ukraynalı
mı yoksa Rus mu?
Azaklı: Onlar Ukraynalı değil, Ukrayna
tankları Donetsk'e girdiğinde hepsi yok edilecekti.
Muhabir:Ama savaşı durdurabiliriz
Azaklı: Hayır. Katledilmeleri gerekiyor!.
*

DEVlEt OlMAyınCA

Emel Kaya
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan gençler
günlerdir Başbakanlık önünde işsizliği,
aşırı zamları, göç etmek zorunda bırakılışlarını, devletin onları sürüklediği çaresizliği, "hükümet" ve "devlet" yetkililerinin insiyatif almaksızın her şeyi turist
gibi izleyişini protesto etmek için Direniş
Çadırı'nda nöbetteler. Bu direnişin sağı
solu yok. Bu, memleketinden göç etmek
istemeyen, yoksullaşmaya ve yok oluşa
karşı çıkan herkesin direnişidir. Elbette
orada olacağım.

Amerika Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı
önce mektupla tehdit etti
Sonra Genel Kurmay ve Parlametodaki
muhaliflerle bir dizi görüşmemin ardından
güvensizlik oylamasıyla düşürdü.
Bu ABD darbesine ses çıkarmayan RTE,
yerine atanan Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden
kişi oldu!.
15 Temmuz... Mağdurum... Amerika yaptı... bütün söylemlerin çıktığı tek yer: RABİA!..
*
Mısır'da İhvancı Mursi'ye darbe yapan
Sisi darbecidir. Öyleyse R4BİA!...
Pakistan'da İmran Khan'a darbe yapan
Şahbaz Şerif İhvancıdır. Öyleyse TEBRİKLER!..
=AKP siyaseti ...
Ama unutmayalım ki, Mısır'daki O darbeci
Sisi'in eli öpüldü, sonra Erdoğan'dan bir
daha R4BİA selamı görebilene aşk olsun!!
Yanarız-döneriz hikayesi yani...
*
Hıh, şimdi her şey tamam!
Beyaz Baretliler, becerilerini Ukraynalılara
aktarmışlar.
Umarım devamında Suriye'deki kimyasal
provokasyonlar görmeyiz!
Sadece kendi yalanlarını bu kadar güçlü
bir şekilde ikame ettikleri için bir kimyasal
provokasyonlar cidden korkuyorum..

DÜnyA DİKİlİtAŞ’ın EtrAFınDA DÖnMEK zOrunDADır
Doğa Yalçın
Zor meziyettir ayakta durabilmek.
Ayakta durabiliyorsan eğer, gerçekten güçlüsün demektir.
Ayaktaysan, aşmışsındır güçlükleri.
Hala ayaktaysan eğer, kimse duramaz karşında.
Yıkabilirsin tüm engelleri!
Bu ülkede, ayakta kalabiliyorsan eğer,
dünyanın her yerinde kral sensin.
Tüm dünyaya hükmedebilirsin.

Dünya gerçekten de dikilitaşın etrafında
dönüyor aslında.
Fakat biz dönmediğine inandırıldık yıllarca
süren bir çaba sonrasında.
Küçümsendi aşkımız. Ötekileştirildi sevdamız o meşhur “Dünya Dikilitaş’ın etrafında
döner zannedersiniz” söylemleriyle.
Bizleri bir kalıp içerisine koyma çabası
içerisinde olanlar sayesinde…
Dünya dikilitaşın etrafında dönüyor kardeşim!

Sen ister İnan ister inanma!
Hadi şu ironik söylemi bilimin kucağına
yatıralım.
Berlin duvarı yıkılalı otuz küsur sene oldu.
Hadi gelin bana bu dünyada, ikinci bir
başkent gösterin ortadan ikiye bölünmüş.
Varsa söyleyin kardeşim! Hodrimeydan!
Yok güzelim yok!
Dünyadaki son ortadan ikiye bölünmüş
başkentin neresi olduğunu biliyor musun?
Lefkoşa! Peki Lefkoşa ve Lefkoşalılar

bunu hak ediyor mu?
Etmiyor!
Peki, her “Kıbrıs sorunu” gündemi ile gerçekleşen “Birleşmiş Milletler toplantısı” ,
bu ülkenin gerçek sahibi olan Kıbrıslıların
gerçekten ne istediklerini önemseyerek mi
gerçekleşiyor?
Bu dünya Dikilitaşın etrafında dönmek
zorundadır kardeşim.
Ta ki derdimiz nedir anlasın derdimizi
önemsemeyen bütün dünya!
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Sosyal Medya

1974 rEJİMİnE KArŞı!

GÜNLÜK

Hayat Hüseyin

Genç dinamik beyinler, bağımsız
ve özgür ortak vatan için nereden
başlamalı?
Kıbrıs’ta farklı modelleri, çatışmaları, ayrışmaları, kendi kendimizi
yok ede ede bugünlere geldik.
Bir kimliğin diğer kimliğe dayattığı tercihleri de denedik.
Ama gördük ki huzur bulamıyoruz.
Gördük ki bu ülke, kim ne anlatırsa anlatsın, ister adalı Kıbrıslı
Rumlar, ister adalı KıbrıslıTürkler,
istedikleri kadar sadece kendilerini
dünyanın tek bilenleri varsayıyor
olsunlar, onların kendi ihtiyaçları
talepleri tercihleri ilkeleri üzerinden
ülkenin yüzde 90’ına bir hayat dayatma şansları, o hayatın vücut
bulma şansı ve o ülkenin huzur
bulma şansı yoktur.
O zaman mesele, bu farklılıklarla
bir arada olmayı nasıl kuracağız
ve yaşayacağız?
Adalı Kıbrıslıtürklerin genç dinamik beyinleri "Bağımsız Kendi
İrade"sine sahip olarak "Barış ve
Orak Vatan"da farklı kimlik ve
farklılarla ortak hedefe süratle ulaşabilmeleri için pratiğe hangi noktadan başlamalı?
1. Toplu ve toplumsal bir “Adalı
Kıbrıslı İradesi " tavrını ortaya ko-

yarak,
2. Toplumu bir sömürge yaşamına
mahkum eden “1974 Rejimi”ne
karşı "Barış ve Ortak Vatan" için
çözüm tavrını geliştirerek,
3. Taksim’in kalıcılaşmasını
amaçlayan Ankara kontrolundaki
“Kuzey Kıbrıs alt yönetimi” otoritesinin bizler için geçersiz olduğu
gerçeğinden hareketle, Anayasal
“AB Yurttaş”ı temelinde kendi Bağımsız İrademiz ile “Barış ve Ortak
Vatan” hedefine sahip çıkarak,
4. Ankara'nın edindiği “Söz Sahibi benim”, “Benim sözümden
dışarı çıkılamaz” tavrına karşı koymakla,
Başlamalıdır.
Kıbrıslıtürklerin sivil toplum örgütleriyle Barış, Demokrasi ve
İnsan Hakları ve Avrupa Birliği
Üyeliği konusunda "BU MEMLEKET BİZİM, BİZ YÖNETECEĞİZ" diye tanımlanan, 2004’de
gösterdiği SİVİL İRADE’nin bugünkü Toplumu Yokedişe sürükleyen “1974 Rejimi" karşıtı genç
dinamik kesimler açısından örnek
bir adım olarak görülebilmelidir.
Geçmişte atılan adımları daha
ileriye götürerek, yeni bir sivil İradeyi toplu bir "SİVİL GİRİŞİME"
dönüştürmelidir.

Böyle bir çalışma yönteminin
gerekliliği şimdiki Toplumsal Yokoluş koşullarının devam ettiği
‘1974 Rejimi’ dönemi için sınırlandırılamaz.
Çözümden sonra da Barışın bir
etik değer olarak inşası ve Demokrasi ve İnsan Haklarının geliştirilip bir modernlik bilinci olarak
toplumsal belleklerde yer etmesi,
geleceği teminat altına alması açısından önemlidir.
Çözümsüzlük koşullarının günden güne ağırlaştığı ve Kıbrıslıtürklerin demografik, Siyasi, Ekonomik, Mali ve yönetim mekanizmalarında hiçleştirilip, göç yollarına
zorlandığı bu günlerde radikal kararlar alınması artık kaçınılmazdır.
Tüm bu yapılanlara karşı açık
bir BAĞIMSIZLIK İRADESİ ortaya koyarak Toplumun ÖZGÜR
Egemenliğine sahip çıkarak, toplumun özgüvenini yeniden inşa etmek kaçınılmazdır.
Artık her toplumsal küme kendi
kimlik ve farklılıklarıyla özgür ve
bağımsız, ortak ve bütün bir vatan
yaratma hedefiyle, uzlaşmaya katılmalıdır ruhum ve kalbim hep
sizlerle.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

Burslar kaynak bulununca ödenecek
Haberatör
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ekonomik sıkıntıların olmasının
çocukların burslarının ödenememesi
anlamına gelmemesi gerektiğini dile
getirerek, Ocak ve Şubat aylarının harcamalarının kesildiğini ve Maliye’de
olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ekonomik sıkıntıların olmasının
çocukların burslarının ödenememesi
anlamına gelmemesi gerektiğini dile
getirerek, Ocak ve Şubat aylarının harcamalarının kesildiğini ve Maliye’de
olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı’nın
bunu ödemeye gayret ettiğini ifade eden
Çavuşoğlu, verilen bursların iyi bir
miktar olduğunu söyledi.
Devletin büyük bir katkı yaptığını
öğrencilerin bilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, kaynak bulununca
ödemenin yapılacağını kaydetti.
10’un üzerinde okul inşası ve parça
parça yapılan tadilatlara değinen Bakan
Çavuşoğlu, okul yapımına katkı koyanlara teşekkür etti. “Hibe okullar olmasaydı okullara sığmaz olacaktık” diyen Bakan Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin de sorunları çözdüğünü ifade
etti. Katkıların kendilerini gururlandırdığını, umutlandırdığını belirten Bakan
Çavuşoğlu, okul yapımına katkı koyanların isimlerini sıralayarak, onları
selamladı.
Bakan Çavuşoğlu, son 3 senede 15
okul yapıldığına dikkat çekerek önce
akıtan okulların tadilatı, daha sonra
yeni yapılan okulların yollarının yapılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, öğrenci
sayısındaki artışın öğretmen ihtiyacının
bütçeyi zorladığını kaydetti.
Okullardaki fotokopi makineleriyle
ilgili soruna değinen Bakan Çavuşoğlu,
pandemi nedeniyle fiyatların çok arttığını, okullarda yüz binlerce fotokopi
çekildiğini dile getirdi. Kiralama ve
kağıt başı ödemenin daha kârlı olduğunu
gördüklerini kaydeden Nazım Çavuşoğlu, kendisi (bakanlıktan) ayrıldıktan
sonra bu ihalenin tamamlanmadığını
kaydetti.
Okul kantinlerinin merkezi idareye

devredilmesinin okullara bir şey kaybettirmediğini vurgulayan Çavuşoğlu,
kantinlerin aktarılmasının okullar için
daha kârlı olduğunu kaydetti.
800 AKILLI TAHTA…
“OKULLARDA YÜZDE 60-65
AKILLI TAHTA
KULLANILIYOR”
Çavuşoğlu, okullarda devletin sağladığı 800 adet akıllı tahta olduğunu,
şu anda okullarda yüzde 60-65 oranında
akıllı tahta kullanıldığını söyledi. Bir
akıllı tahtanın 250 bin TL olduğunu
ifade eden Çavuşoğlu, bu konuda gelecek yıl bir çözüm üretilmesi gerektiğini
ve bunun bütçeye dayandığını söyledi.
İnternet altyapısıyla ilgili sorunlar
gelecek yıla kadar çözüldüğü takdirde,
2024’te akıllı tahtasız veya hibrit eğitim
modeline ayak uyduramayan kimse
kalmayacağını ifade eden Çavuşoğlu,
güçlü bir kadroya ihtiyaç olduğunu belirtti ve eksiklerin giderileceğini kaydetti.
“Bu küçücük coğrafyada şampiyonlar

çıkıyor” diyen Çavuşoğlu, bu takımlarının birçok giderinin karşılandığını
ama okul aile birliklerinin de katkı yaptığını belirtti. “Ulaşım, konaklama için
elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz
ama gönül ister ki bu işlere daha fazla
para ayırabilelim” diyen Nazım Çavuşoğlu, “Varmış da vermiyoruz gibi bir
algı oluşmasın” şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, sınavlar bittikten sonra
başarılı sporcuların tümünü tek tek ve
takım olarak bakanlığa çağırıp, motivasyonu sağlama konusunda tereddüt
etmeyeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, 20 yıl yanık durumda
kalan Devlet Tiyatroları için yeni binayı
başlattıklarını ifade ederek, birinci ve
ikinci etabının yapıldığını ve şu anda
Devlet Tiyatroları’nın sorumluluğunun
başka bir bakanlığa geçtiğini hatırlattı.
“Keşke 15 Nisan’da onlara ilk sahneyi
açabilseydik” ifadelerini kullanan Bakan
Çavuşoğlu, Dünya Sanat Günü nedeniyle
sanatçılara başarılar diledi ve altyapı
yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini söyledi.

tİyAtrO DEĞİlDİr, SİrKtİr KKtC
KuKlA MEClİSİ!

Tiyatro sanatçıları sevmez meclislerin tiyatroya benzetilmesini…
Haklıdırlar da! Tiyatro öğreticidir, eğiticidir, eğlendiricidir; meclisteki
aşağılık haller, şarlatanlıklar, rezillikler tiyatroda olmaz… Tiyatroda
meclisin bir domuz çiftliği olduğu anlatılır! CTP vekili Ongun Talat,
‘‘Meclis’te olmak, tiyatro gösterisinden farksız’’ dedi… Ankara’nın
dayattığı ancak Ankara’nın dayattığını söyleyemedikleri belediyeler
reformu için ‘‘hazırlıksız olduklarını ve ellerinde düzgün verilerin
olmadığını söylemelerine rağmen komitede sunulan verilerin yanlış
ve eksik olduğunun ortaya çıktığı’’nı söyledi… Tabii ki hazırlıksızdırlar
ve veriler yanlıştır, çünkü yasa Ankara’dan geldi! Muhalefetin söyleyemediğini Faiz Sucuoğlu sendikacılara kendi söyledi ve itiraf
etti; yasa Ankara’dan geldiği için Kıbrıs’a yabancıdır ve yalan yanlış
bilgilerle donatılmıştır… “Bizler için, komite toplantılarında yaşananlar
meclisteki tiyatronun küçük bir parodisi oldu” diyen Talat, bir süre
tiyatroculara görünmesin, çünkü tiyatronun böyle aşağılanmasına
kızacaklar!.. Talat, “bizzat kendi bürokratları tarafından kendileriyle
bu çalışmaların daha önce paylaşılmadığına dair bir ifşaat ile
karşılaştık” dedi… Çünkü yasa Ankara’dan geldi… Nasıl ki 2020
protokolünü apar topar Ersin Tatar’a imzalattıklarında KKTC’nin
adı bile yanlış yazılmıştı, bu Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası da
aynı yöntemle geldi… Bu sebepten noktası-virgülünü değiştirmekle
uğraşarak belediyelere kayyum atamanın önünü açmak için yapılan
bu yasa dayatmasını meşrulaştırmayın! Değil bürokratların, Faiz
Sucuoğlu’nun bile önceden haberi yoktu… Tufan Erhürman’ın
dediği gibi, UBP mecliste geçmişte yapılan belediye reformu çalışmalarına dahi katılmadı. O zaman bu yasa (senaryo) bu sirke
(meclise) nasıl geldi?
yAPıCı GÖrÜŞMElEr
Ersin tatar, BM Siyasi İşler
Avrupa Sekreter yardımcısı
Miroslav Jenca’yı kabul etti.
Jenca, tatar ile yapıcı bir
görüşme
gerçekleştirdiklerini söyledi.
yapıcı görüşmeler, yararlı
temaslar çöplüğüne
hoşgeldiniz…
*
ArPA nErEDE? KOyun
yEDİ
CtP milletvekili Fide Kürşat
“toprak Ürünleri
Kurumu’nda arpa
bulunmadığını söylüyorlar.
türkiye’den bin 300 ton
arpa geldi, hayvancılara
arpa yok deniyor… Arpa
nerede?” diye sordu. Arpa
nerede, koyun yedi, koyun
nerede dağa kaçtı, dağ
nerede, yandı bitti kül
oldu…
*
SEnİ KİM DİzGİnlEyECEK?
tayyip Erdoğan “Piyasayı
sakinleştirecek,
tamahkarları dizginleyecek
düzenlemelere hız
vereceğiz” dedi. Hah hah
ha… Seni kim dizginleyecek
acaba?
*
KAPı
uBP milletvekili Hasan
taçoy “KKtC’nin dünyaya
açılan kapısı türkiye’dir”
dedi. KKtC’ye dünyanın
kapılarını kapatan da
türkiye’dir…
*
PrOtOKOl
Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Amcaoğlu
“Perşembe günü protokolün
imzalanması bekleniyor”
dedi. Kıbrıslıtürkleri bu
protokoller mahvetti…

“Tırnak”...
"Bizi kendimize bırakmayıp hep
şüphe ile baktıkları, çoğu
milliyetçi kesimin ise “kan
döktük ve oraları aldık”
kompleksleri sonucu, bilinçli
taşınan nüfus da buna eklenince
artık siyasi ve ekonomik t.C’nin
sömürgesi durumuna getirildik !
Kurumlarımız ki burada artık
kafam çok nettir, kasten ve
bilerek batırılmışlardır !
Arzu edilen tam bağımlılık
operasyonu tamamlanmıştır !
Geçenlerde Esentepe Belediye
Başkanı ne dedi? türkiye “talat’ı
destekleyin” dedi destekledik.
En son “tatar’ı destekleyin”
dediler onu destekledik dedi ve
ekledi; Bizim için aslolan
türkiye’nin ne düşündüğüdür …
Sonuçta kendi öz yurdumuzda
vatansız bırakılmış vaziyetteyiz!
K.K.t.C denilen yapı her yönden
iflas etmiştir!"
ulaş OCAnOĞlu
(Kulis Kıbrıs)
"Güneşi bol ülkemizde güneş
enerji panelleriyle sağlanan
elektrik de hızlı bir gelişme
gösteriyoruz ama plansızlık
yine başımıza bela.
Altyapımız ve planlamamız
eksik olduğu için sağlam
adımlarla bu konuda da
sağlıklı bir şekilde
ilerleyemiyoruz."
levent ÖzADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

niyazi
Kızılyürek

Kaç sene oldu Avrupa
Parlamentosu’nda oturur!
Türkçeyi AB dili yapmak
için yedi canını… Bir
Zelenskiy kadar olamadı.
Zelenskiy bağırır Rus işgali
ve savaş suçları diye bir
aydır, Kızılyürek ise senelerdir
oturur o parlamentoda ama ne
TC’nin işgalini ne de savaş suçlarını
ağzına aldı! Strazbourg Üniversitesi’nde ‘Milliyetçilik ve
Savaş, Ukrayna ve Kıbrıs Örnekleri’ üzerine konuşmuş…
‘Kıbrıs bir milliyetçiler diyarı’ demiş… İşgalci ve tecavüzler
diyarı, ‘benim sanatım öldürmektir’ diyenlerin diyarı
demedikten sonra TC’yi rahatsız etmez!
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trAFİK KAzAlArını
ÖnlEME DErnEĞİ,
uyuŞturuCu tEStİ
yAPılMASınA İMKAn
VErEn yASA KOnuSunDA
DEStEK İStEDİ

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

‘BASİrEtSİzlEr,
BECErİKSİzlEr,
İŞBİlMEzlEr’ SAFSAtASı

Ankara müdahale etmiş de bakan değişmiş...
TC Devleti Sucuoğlu’nu Ankara’ya çağırmış…
-Bu kadar onursuzluk da olmaz-mış!
Ne kadar onursuzluk olur mesela?
Sizinki kadar mı?
İşinize geldiğinde burada devlet varmış gibi yapıp,
işinize gelmediğinde ‘‘Ankara bizi rehin
tutuyorsa ödesin’’ diyecek kadar mı?
İşinize geldiğinde -seçimden önceMİT ajanları tarafından tehdit edildiğinizi
anlatırsınız, işinize gelmediğinde burada
‘demokratik bir hukuk devleti’ varmış
gibi yaparsınız…
Yeter artık bu yüzsüzlüğünüzden!
Öfkelenen insanların sokağa çıkmamasının sebebi bu ikiyüzlülüğünüzdür,
sokağa çıkanların da kafasının çorba olmasının sebebi
gene sizsiniz!
Böyle baş olunca, kuyruk başı kesik tavuğa döner!
İşinize geldiğinde işgal olduğunu söyleyip, işinize
gelmediğinde Cumhurbaşkanı-Başbakan-Meclis varmış
gibi yapamazsınız…
İşgal Rejimi varsa, yasama da işgalciye tabidir!
İşgal Rejimi’nin kuklaları ile kurduğu ilişkiyi anlamazdan geldiğiniz sürece ve burada bir ‘devlet’ varmış
gibi oyuncuk oynadığınız müddetçe bir adım ileri iki
adım geri mehterandan farkınız yoktur!
Bu da zaten Ankara’nın sizden beklediği muhalefet
şeklidir…
Duyduğumda karşımdakinin ne kadar korkak olduğunu
anladığım üç kelimedir ‘basiretsizler’, ‘beceriksizler’
ve ‘işbilmezler’!
Bütün kararların Ankara’da alındığını ve yasaların,
paketlerin, protokollerin Ankara’dan geldiğini bile bile
çıkıp buradaki işbirlikçilere basiretsizler, beceriksizler
ve işbilmezler demek korkaklıktır.
Para ve ekonomi politikası ile faiz kararları Ankara’da
alınırken Kıbrıs’ın kuzeyine enflasyon ve devalüasyonun
çarpan etkisi vurur. Buradakilerin hiçbir yetkisi olmadığını
bile bile bağırıyorsunuz anlamsızca!
Tacan Reynar, Kıdemli Yargıçlıktan istifa ederken
‘‘KKTC sosyal bir hukuk devletidir yalanını daha fazla
söylemeyeceğim’’ dedi. Noktayı koydu…
En azından o günden sonra muhalif olanların yeni
bir cümle kurması gerekiyordu.
Tacan o dersi verene kadar, onlarca kez deneyimledik
70’lerde, 80’lerde, 90’larda, 2000’lerin başında…
Hiçbirinden ders almadıysanız 22 Ocak’ın yargı sürecinde ders alsaydınız!
Hiçbir şey olmamış gibi Tacan’dan sonra aynı nakarata
devam etti muhalefeti, sendikaları, ‘devrimciler’i…
-KKTC sosyal bir hukuk devletidir, deyu!
‘Düzenin bekçisi’ olması beklenen bir yargıç perdeyi
söküyor, siz çıkıp yerine geri takıyorsunuz…
Tarih ve mücadele öğretiyor, siz öğrenmemek için
diretiyorsunuz, çaresizliğin ustası oldunuz, sizden ala
basiretsiz var mı?
Bağırıyorlar:
-Basiretsizler!
Ankara Kıbrıs’tan uşaklarını çağırmış…
Bağırıyorlar:
-Onursuzlar!
Ankara çağırmış da ‘hayır’ dememişler…
Bağırıyorlar Türk Lirası eridiği için yapılan zamlara:
-İşbilmezler ve beceriksizler!
Sömürge ilişkisini sorgulamıyorsunuz…
Türk Lirası kullanımı üzerinden süren soyguna
itirazınız yok…
Göbek bağından gayet memnunsunuz…
Tek sorun demokrasicilik oynarken Ankara’nın uşaklarını ayağına çağırmış olması…
Ankara demokrasi oyununuzu mu bozdu?
İşgal Rejimi varsa, yasama da işgal rejiminin mevzuatını
çıkararak işgali meşrulaştırmak için vardır. KKTC
Meclisi bunun için var…
‘KKTC Meclisi işgalin perdesidir’ derken bunu kastediyoruz!..
Gündemimiz Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası…
2010 TC-KKTC Protokolü kapsamında yapılan bir
çalışma sonucu TC Büyükelçiliği belediyelerin birleştirilmesi için rapor hazırladı. 12 sene sonra da o yasa
masaya kondu.
Sizin hafızanız iki dakikalık, sömürgecinin ilhak politikaları ise yarım asırlıktır!
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıkladı:
Faiz Sucuoğlu sendikalarla yaptığı görüşmede ‘Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın Ankara’dan dayatıldığını söyledi.
Elcil Cuma günü bunu açıkladı, cumartesi manşetimizdeydi. Günler geçti yahu üzerinden, hiç böyle bir
açıklama yapılmamış gibi yattınız kulağınızın üzerine…
Ta ki uşaklar Ankara’ya çağrılsın!

trafik Kazalarını Önleme Derneği, yeniden
meclise gönderilen yol Güvenliği yasa
tasarısı’nın sürücülere uyuşturucu testi
yapılmasına imkan vereceğine dikkat
çekerek, milletvekillerinden destek istedi.

Oğuz: Bakanlığın bütçesiyle tarım ve
hayvancılığın devam etmesi mümkün değil

Tarım ve hayvancılık bitti
tarım Bakanı Dursun Oğuz,
bakanlığın bütçesi ile şu anda
ülkede tarım ve hayvancılığın
devam etmesinin mümkün
olmadığını söyledi.
Gündem Kıbrıs
CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in
üreticilerin ve üretimin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin konuşmasına yanıt vermek üzere söz alan
Tarım Bakanı Dursun Oğuz, tarım
ve hayvancılığın devam etmesi için
‘ek bütçeye’ ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Üreticinin de şu anda geleceğini
göremediğini söyleyen Bakan Oğuz,

üreticiyi korumaya çalıştıklarını, tüketiciyi de korumak durumunda olduklarını belirtti.
Narenciyeye yapılan teşvikin üretici
lehine olduğunu savunan Bakan Oğuz,
amacın ürünün dalında kalmaması
olduğunu, sürecin de en az zararla
atlatılması olduğunu ifade etti.
Girdi maliyetlerinin asgariye indirilmesi gerekliliğine değinen Bakan
Oğuz, sebze – meyvenin de kayıt altına alınması ve sigortalanması için
çalışma yapıldığını belirtti.
Eldeki imkanlar çerçevesinde üretimi desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Oğuz, ‘ek bütçe’ gerekliliğini yineledi.

Kuzeyde 340 yeni vaka 2 can kaybı!
Güneyde 1692 vaka, 2 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı
11.704 olup, 340 pozitif vakaya
rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.
143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95
kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt,
20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.573.777
Toplam Vaka Sayısı: 91.051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 539

Güney
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka 460
bini geçti! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu
açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta covid 19’dan iki
kişinin hayatını kaybettiği son 24 saat
içerisinde yapılan 66 bin 930 test neticesinde bin 692 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin
81 ve 88 yaşındaki iki kadın olduğu
ve 31’inin durumu kritik olmak üzere
188 kişinin hastanede tedavi gördüğü
kaydedildi.
Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 461
bin 369 vaka tespit edildi, toplam ölüm
sayısı da 982’ye yükseldi.

4 İşletmenin kurallara uymadığı tespit edildi
Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi, martta 11 işletmeyi denetledi;
kural veya standartlara uymayan 4 işletmeye süre tanındı. Dairenin bağlı
olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Atık Su
Şubesi tarafından düzenli denetimin
yanında şikayetler üzerine martta 11
işletme denetlendi. Denetimlerde 9 kez
atık su numunesi alınıp, Devlet Laba-

ratuvarı Müdürlüğü’nde analize verildiği, 9 numunenin 1 tanesinin değerlerinin yasal standartların üzerinde çıktığı, söz konusu tesise yasal değerlerin
standartlar altına çekilmesi için süre
verildiği kaydedildi.
Denetimlerde, alıcı ortama atık su
deşarj eden 3 işletmeye de sorunun giderilmesi için süre tanındığı, söz konusu
işletmelere ikinci bir denetleme gerçekleştirileceği ifade edildi.

HAlİl tAlAyKurt
BAŞBAKAnlıK
DEnEtlEME Kurulu
BAŞKAnlıĞı’nA AtAnDı
Başbakanlık Denetleme Kurulu
Başkanlığı’na Halil talaykurt atandı.
resmi Gazete’de yayımlanan atama
kararnamesine göre, Üst Kademe
yöneticileri yasası’nın 2. maddesinin (2).
fıkrası kapsamına giren Başbakanlık
Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine
yarından itibaren Halil talaykurt’un
atanmasına karar verildi.

MEFtun OrKun
BAŞBAKAnlıK
DEnEtlEME Kurulu
BAŞKAnlıĞı
GÖrEVİnDEn AlınDı
Üst Kademe yöneticileri yasası’nın 3.
maddesinin (2). fıkrası uyarınca 4 temmuz
2019 tarihinden itibaren Başbakanlık
Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine
atanan Meftun Orkun’un ise yarından
itibaren görevinden alınmasına karar
verildi.
Orkun, yakın geçmişte Bakanlar
Kurulu’nca Kıb-tek yönetim Kurulu
Başkanlığı’na atanmıştı.

DAÜ’DE turİzM
KArİyEr FuArı
DÜzEnlEnİyOr
Başbakan yardımcılığı, turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) turizm
Fakültesi turizm sektöründeki paydaşları
bir araya getiriyor.
100’e yakın ulusal ve uluslararası otel,
restoran, kafe, seyahat acentesi, tur
operatörü ve havayolu şirketi
yöneticisinin katılacağı “Doğu Akdeniz
turizm Kariyer Fuarı 2022” perşembe
günü, saat 10. 00’da, DAÜ lala Mustafa
Paşa Spor Sarayı’nda yapılacak.

SEnDİKA yEtKİlİlErİ
SAnAyİ ODASı’nı
zİyArEt Ettİ
Kıbrıs türk Öğretmenler Sendikası
(KtÖS), Belediye Emekçileri Sendikası
(BES) Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen) yetkilileri Kıbrıs türk Sanayi Odası’nı
(KtSO) ziyaret etti. Sanayi Odasından
verilen bilgiye göre, KtÖS Başkanı Emel
tel ile Genel Sekreteri Şener Elcil, BES
Başkanı Mustafa yalınkaya ve Basın-Sen
Başkanı Ali Kişmir, KtSO Başkanı Ali
Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu
üyeleriyle görüştü.

KArAOĞlAnOĞlu’nDA
uyuŞturuCu BulunDu
2 KİŞİ tutuKlAnDı
Karaoğlanoğlu’nda 27 gram uyuşturucu
bulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, S.B.(E-39) ve
H.t.’nin (E-51) kaldığı ikametgahta
narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
aramada, tasarruflarında yaklaşık 27 gram
ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu
madde ve içerisinde uyuşturucu madde
kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo
bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

VADİlİ’DE yAnGın
Vadili köyünde bulunan çöplükte önceki
gün meydana gelen yangın, rüzgarın
etksiyle Kemal uzun’a ait 10 dönümlük
buğday ekili tarlaya geçti ve tarla
içerisindeki biçilmiş buğdaylar yandı.
yangın, itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Soruşturma sürüyor.
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EL-SEN ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ BAŞLATTI...

ÖZKIRAÇ: KIB-TEK’İ SATTIRMAYACAĞIZ

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

“KıB-tEK’İn MAlİyEtİn AltınDA
SAtıŞ yAPMAyA zOrlAnMASı”
GErEKÇESİylE BAŞlAtılAn
EylEME SEnDİKAl PlAtFOrM
yAnınDA BAzı DİĞEr
SEnDİKAlAr DA DEStEK
VErİyOr
ÖzKırAÇ: “KıB-tEK’İ
SAttırMAyACAĞız, DİrEnİŞİMİz
DÜn BAŞlAMıŞtır. yArınDAn
İtİBArEn DİrEnİŞİMİz
ArtACAKtır”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-Sen) dün saat 08.00’den itibaren ülke genelinde iş bırakma eylemi
başlattı.
“KIB-TEK’in maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle başlatılan
iş bırakma eylemine KTÖS, KTOEÖS,
KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ,
TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN,
GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ,
KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN,
ADA-SEN, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş,
Emek-İş, Petrol-İş),TÜRK-SEN (El-Sen,
Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen,
As-Sen), HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen,
DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) destek veriyor.
Eylem nedeniyle, El-Sen’e destek veren
sendika başkan ve temsilcileri ile Kıb-Tek
çalışanları, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
önünde toplandı. El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı
ve BES Başkanı Koral Aşam basına açıklamalarda bulundu.
ÖZKIRAÇ
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, görüşmeye açık olduklarını belirterek, uzlaşı
için dün akşamdan bu yana temasları olduğunu kaydetti.
Ülkenin değerlerini hiç kimseye sattırmayacaklarını vurgulayan Özkıraç kurumun
batırılmaya çalışıldığını savunarak, El-Sen’in
karşı manevralara başladığını söyledi.
Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini söyleyen Özkıraç, üretimden gelen
güçlerini kullandıklarını, başka güçleri bulunmadığını vurguladı.
Elektrik maliyetlerinin altında satış yapmanın özelleştirmenin ilk adımı olduğunu
ileri süren Özkıraç, Kıb-Tek’in kamu görevi
yapan bir kurum olduğunu, bu kurumun
Kıbrıs Türk toplumu ve ülkede yaşayan
herkesin öz değeri olduğunu, burayı sattırmayacaklarını söyledi.
Özkıraç, “Kıb-Tek’i sattırmayacağız, direnişimiz dün başlamıştır. Yarından itibaren
direnişimiz artacaktır, çıtayı daha da yükselterek Sendikal Platformla birlikte hareket

yÜCE Mİ ,CÜCE Mİ!

edeceğiz. Ama bu direnişte toplumu da istiyoruz. Taviz vermeyeceğiz” dedi.
Özelleştirmeye şiddetle karşı çıkacaklarını
söyleyen Özkıraç, “İster Karadeniz enerji
olsun, ister Akdeniz olsun bu Kıb-Tek’i, bu
ülkenin değerlerini hiçbir sermaye grubuna
peşkeş çekmeyeceğiz. Tavrımız nettir, açıktır.
Direneceğiz, kazanacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında topluma da seslenen Özkıraç, “Rahat olunuz, bu eylemde size rahatsızlık vermeyeceğiz, hedefimiz bu ülkeyi
yönettiğini iddia edenlerdir” dedi.
Özkıraç, sorunların çözümü için üretimden
gelen gücün kullanılacağını belirterek, yetkililerle görüşmeye hazır olduklarını, ancak
görüşmenin Kıb-Tek önünde, çalışanlar huzurunda yapılmasını istediklerini sözlerine
ekledi.
BIÇAKLI
TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı da,
ülke yönetimine gelen kişilerin mazeret üretemeyeceğini ifade ederek, hükümet yetkililerini eleştirdi.
‘Ülkeyi yönetenlerin şu anda halkın refahı
ve mutluluğu için mi çalıştığını’ soran
Bıçaklı, yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması
için söylemlerde bulunduklarını ancak KıbTek’in batırılmak istenmesi sebebiyle bu
yatırımların yapılmadığını savundu.
Bıçaklı şöyle devam etti: “Hedef belli,
burayı batıracaklar, sonra topluma diyecekler
ki battı gitti, 2 trilyon da borcu vardı. En
iyisi bunu satacağız. Bunu bilerek yapıyorlar.”
Bıçaklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
Kıb-Tek’le ilgili sendikalara kapalı kapılar
arkasında söyledikleriyle, açıklamalarının
bir birini tutmadığını ileri sürerek, “Bir
devlet düşünün ki hava yolu yok, havaalanı
yok, elektriği yok, suyu yok, yolu yok,
parası yok” dedi.
“İNDİRİM YAPILACAKSA,
ARADAKİ FARKIN KAPATILMASI

GEREK”
Enerji üretiminin maliyetin altında nasıl
satılabildiğini soran Bıçaklı, indirim yapılacaksa, aradaki farkın kapatılması gerektiğini
söyledi.
‘Müşavirler, yeni yapılan atamalar, yeni
istihdamlara, sermayenin vergilerinin bağışlanıp teşvik verilmesine’ nasıl kaynak
bulunabiliyorsa, bunlara da kaynak yaratılması gerektiğini vurgulayan Bıçaklı, topluma
kurumlarına sahip çıkması için çağrıda bulundu.
Ülkede şu anda en büyük borcu olan kurumun Maliye Bakanlığı olduğunu savunan
Arslan Bıçaklı, bu konuda ne yapılacağını
sordu.
El-Sen’in yaptığı eylemin sebebinin kesinlikle maaş artışı olmadığına işaret eden
Bıçaklı, toplu sözleşme teklifinin Kasım
ayında verilmesine ve dün bu konuda hala
adım atılmamış olmasına rağmen eylem nedeninin bu da olmadığını söyledi.
Dünkü eylemin Kıb-Tek’e sahip çıkılması,
yatırım yapılması, topluma daha ucuz, daha
sağlıklı enerji verilmesi sebebiyle yapıldığını
kaydeden Bıçaklı, Kıb-Tek’te 8 tane görev
şehidi olduğunu, bir sürü insanın da gazi
olduğunu, Kıb-Tek’in asla satılamayacağını
kaydetti.
Bıçaklı, sorunlarının çözülmemesi halinde
eylemlerinin dozunun artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
AŞAM
BES Başkanı Koral Aşam da, eylem nedenlerinin hükümet edenlerin icraatlarının
bir yansıması olduğuna işaret ederek, ülkenin
genelinde bir kaos olduğunu savundu.
Hükümetin kurumları yüzdürmek, iyileştirmek gibi bir çabası olmadığını ileri süren
Aşam, belediyeler, Kıb-Tek, telefon gibi
kurumlarda bunların yaşandığını, geçmişte
Sanayi Holding’te de yaşandığını, bunların
kurumları kapatma çabaları olduğunu ileri
sürdü.

TOKATLIOĞLU: EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU PLANLI SİYASETTEN GEÇİYOR
Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, “ülkede yaşanan ekonomik ve
sosyal krizin, hükümetin öne sürdüğü gibi
TL’nin değer kaybı, Ukrayna-Rusya savaşı,
pandemi gibi nedenlerden çok, ülkedeki
plansızlıktan, kamusal reformların hayata
geçirilmemesinden kaynaklandığını” iddia
etti.
HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
katıldığı televizyon programında gündemin
öne çıkan başlıklarını değerlendiren Tokatlıoğlu, enflasyon oranının giderek artacağını ve bu durumun işsizliğin de artacağı
anlamına geldiğini belirtti.
Hükümet ile Cumhurbaşkanı’na “Yapısal
reformları hayata geçirme” çağrısı yapan
Tokatlıoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“İstatistik kurumunun son açıkladığı ve-

rilere göre enflasyon oranı %83. Hissettiğimiz oran ise bunun çok daha üzerinde.
Yüzde 80’in üzerindeki bir enflasyon elimizdeki paranın neredeyse yarısının eridiğini
gösteriyor. Hayat pahalanıyor, insanımız
giderek daha zor bir sürece giriyor. Bu
özel sektör için de büyük sıkıntı; üreticinin,
sanayicinin hammadde girdisinin maliyeti
sürekli artıyor. Hükümetin süreci yönetememesi, yapısal reformları hayata geçirememesinden kaynaklanan ve ‘kolaya kaçmak’ olarak nitelendireceğimiz zam uygulaması yani yükü vatandaşın sırtına yıkma
politikası özel sektörün de kamunun da
belini bükmüş durumda. Böyle giderse bizi
daha zor günler bekliyor. Hükümet ‘Hayat
pahalılığının nedeni biz değiliz, Türk Lirası’nın değer kaybıdır. Jeopolitik gelişmelerdir, Ukrayna’daki savaştır. Küresel sal-

gının getirdiği sonuçlardır’ dese de bizdeki
durum ‘krizi yönetememe’ halidir.
En yakınımıza, Güney Kıbrıs’a baktığımızda enflasyonun tek haneli olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki durum bu sayılan
sebeplerden çok bizim ülkemizdeki mali
yapıyı, vergi sistemini, vergi adaletini, kayıt
dışı ekonomiyle mücadeleyi sağlamamaktan
kaynaklanıyor. Hala bu konulara yönelik
bir çalışma veya planlama göremiyoruz
maalesef. Giderek artan enflasyonun sonucu
yüksek bir işsizlik oranı olacak. Hem ekonomik hem sosyal sorunlar yaratacak. Hem
hükümeti hem Sayın Cumhurbaşkanı’nı tasarruf tedbirlerini almaya, vergi adaletini
sağlayacak yapısal reformları hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bu krizin çıkış
yolu planlı büyümeden, planlı siyasetten
geçer.”

Bana göre ''Cüce '' bile değil ama,
CTP'li vekil, sözde mecliste, mış
gibi olan anayasanın delindiğini iddia
edip rol kestikleri ama adını da oyun
sahnesi değil, meclis koydukları ve
hep yücelttikleri bu meclisin artık
''Yüce'' değil, ''Cüce'' meclis olarak
anılacağını söyledi!
Evet, anayasa delinmişmiş ve bu
yüzden itibarı ile gurur
duyduğumuz meclis
artık YÜCE değil
CÜCE diye anılacakmış!
Erhan Arıklı cüce
meclis denilince, söz
alıp cevap verdi ''Tanımıyorsunuz,
cüce meclis diyorsunuz ama iktidar
olabilmek, hükümete gelebilmek için
de canınızı yiyorsunuz'' deyince
Tufan Erhürman, ara bölgede yaptığı
gibi hemen söz istedi ve Erhan Arıklı'yı tamamıyla reddetti!
''Biz her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bahsederken dikkat edilirse
tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti diyoruz, ama KKTC derken asla tırnak
içinde KKTC demiyoruz ve bu da
devletimize ve anayasayamıza ne
kadar saygı gösterdiğimizin ispatıdır"... Tırnak içinde KKTC denmemesi için de çok gayret gösteriyorlarmış, tüm uğraşları da bunun içinmiş!
KKTC'ye, devletine, hükümetine,
meclisine, anayasasına, Tufan Erhürman'ın bağlılığı, sadakati, sevgisi,
inanmışlığı bana göre Erhan Arıklı'ya
beş basar!
Erhan Arıklı hiç ama hiç kusura
bakmasın, dünyaca tanınmış, BM
üyesi, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bahsederken hiç şimdiye
kadar tırnak içinde ifade etmiş mi?
Etmemiştir, onun için Erhan Arıklı
KKTC bayrağını Tufan Erhürman'a
kaptırdı, KKTC savunuculuğu artık
Erhürman'ın, devlet, meclis, anayasa,
Ankara, Türkiye sevgisini artık kimseye kaptırmaya da öyle kolay kolay
niyeti yok!
Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti ve kimliğini iade edeceğini söylemişti geçen
yıl, ama daha iade etmedi sanırım,
Tufan Erhürman, Tatar'dan evvel tırnak içinde bahsettiği Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportunu iade
etmek için harekete geçmeli, Tatar'dan önce iade ederse artık onu
kimse tutamaz, ne Tatar, ne Sucuoğlu,
ne UBP, hepsi yerle bir olur!
Come on Tuffy, Ers'i geçmene tek
bir adım kaldı!
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Tünel

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

BİzİM DuVAr

ARŞİV

AllAH
ÇArPMADı Sİzİ
AMA ElEKtrİK
ÇArPACAK
KISACA...
VErGİDEn MuAF

Devrim Barçın, trilyonluk araç satışı
yapan işletmelere prim desteği
verildiğini söyledi… ‘‘Bakan diyor ki;
‘Özel ilkokul, ortaokul ve liselere de
prim desteği vereceğiz’. Bu özel
okullar Euro bazında taksit belirliyor,
kârına kâr katıyor” dedi... Vergi de
ödemiyorlar! Dörtlü Koalisyon’da
özel okullardan vergi alacağız
demişlerdi, unutturdu Dolar
Milyarderleri!

Bizim Mandra
Fuat Oktay'la protokol
konusunu görüşen Faiz
Sucuoğlu'nun Oktay'a "Hayat
pahalılığı ödeneğini
dondurmak, yerine
getiremeyeceğim sözleri
vermek istemem" dediği ve
restçi bir tavır ortaya
koyduğu yolundaki haberler
mandra halkı arasında büyük
heyercan ve motivasyon
yaratır. Vatandaşlar bunu,
"Davul boynumuzda ama
tokmağı Ankara'nın elinden
almadan olmuyor" tavrı
olarak nitelerken, sokaktaki
adam "Ankara'nın ezberi
bozuluyor mu?" diye imalı
imalı söylenir.

DİP NOT
yöneylem Araştırma’nın
anketinde “2. turda
Erdoğan mı muhalefetin
adayı mı?' sorusuna
sadece yüzde 32.8
Erdoğan dedi.

Yaşadığımız dönem “fakir yemeği”nin
bile pişirilemediği korkunç bir dönem...
Derin yoksulluğu, içe doğru işleyen bir yaraya
dönüştüren bugünkü ekonomik iflasın sigara yanığından pek farkı yok…
Toplumun tenine her gün 800 derecelik bir
kor değip duruyor… Acısı her gün artıyor, izi
derinleşiyor. Toplumun tenine 800 derecelik bir
kor ateşi değiyor ne demek?
Yoksulluğa, parasızlığa bin yıllık çare olan
“fakir yemeği”nin bile artık yok olması demek…
Arama motoruna “fakir yemeği” yazıyorum.
“Fakir yemeği” olarak bilinen yiyecekler dökülüyor:
Mercimek…
Bulgur pilavı, cacık ...
Salçalı ekmek ...
Kıymasız patates yemeği…
Tavuk döner, vs…
Bunlar “ucuz” yemekler… Daha doğrusu eskiden öyleydi.
Bugün yoksul insanların bu yemekleri almaları
bile imkansızlaştı…
Salatalık taneyle, tavuk ateş pahası, domates
25 lirayı geçti… Hangi fakir bugün “ekmek
peynir” yiyecek, hangi fakir domatesi ekmeğine
katık edecek, hangi fakir çoluğuna çocuğuna
tavuk döner ısmarlayacak?
Yoksullar “kuru ekmeğe” muhtaç hale geldi…
Ekmek kuyruklarını her gün görüyoruz.
“Fakir yemeğini” sofrasına koyabilenlerin bile
zengin gözüktüğü günler bunlar.
Bu kadar sarsıcı bir fakirleşme dönemi var
mı? En azından yakın dönemde pek anımsamıyorum…
O halde bu nedir? Olsa olsa Osmanlı’daki gerileme döneminin hortlamış halidir, ikiz kardeşidir…
Gerileme dönemi Karlofça’da imzalanan antlaşma ile başlar.
Karlofça Antlaşması, Osmanlı’nın toprak kaybettiği ilk antlaşmadır…
Gerileme Dönemi’nin nedenlerinin peşine düşerseniz, önünüze bir yığın sebep çıkar?

VİRGÜL

BAĞırMA FAyDA EtMEz

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan,
Ankara’nın dayattığı belediye reformunu
eleştireceğim derken, ‘‘Bunlar becerip de
belediye seçimlerini yaparlarsa artık atı alan
Üsküdar'ı geçmiş olacak. Bağırmalar da fayda
etmeyecek. Şimdi önce belediyelerle başlayacaklar,
arkasından Gümrük, Telekomünikasyon ve Elektrik
Kurumu özelleştirilecek… Türkiye’nin istediği zeminleri
hazırlayacaklar’’ dedi. Kendisi bir yerleşik olan bu bay,
‘‘Ankara Talat dediğinde Talat’a, Tatar dediğinde Tatar’a
oy verdik; bizim duruşumuz Türkiye’nin lehinedir’’ da
dedi. Duruşu TC’den yana olanları da yutuyor işgal!

ÇÜnKÜ
ÖylE
Bİr
DEVlEt
yOK!

“Bir devlet düşünün
ki hava yolu yok,
yolu yok, elektriği
yok, parası yok...”
Arslan Bıçaklı
(türk-Sen)

-Merkezi Yönetimin Bozulması.
-Askeri Sistemin Bozulması.
-Sosyal Alandaki Bozulmalar.
-Eğitim Sisteminin Bozulması.
-Dış Etkenler.
Ve ekonomik nedenler…
Ekonomik nedenler bugünkü durumla aynı:
ihracatın azalması, ithalatın artması, paranın değerinin düşmesi, enflasyonun artması, kırsalda
yaşayan insanların vergilerini ödeyemeyerek tarımsal üretimi bırakmaları ve saray masraflarının
artması….
Görüldüğü gibi bugün ile hiçbir fark yok…
Gerileme Dönemi’nden, Gerileme Dönemi’ne…
Karlofça Antlaşması ile Osmanlı bir dizi
tedbirler almış ve mali, iktisadi, idari yapılanmaya
giderek, ordu ve donanmanın yenilenmesi çalışmalarını başlatmıştır. Yapılan ıslahatlarda Avrupa
örnek alınmıştır.
3. Ahmet, Avrupa kentlerine geçici elçiler göndererek yenilikleri takip etmek istemiştir.
Bu dönemde matbaa getirilmiş, İstanbul'a kâğıt
ve kumaş fabrikası kurulmuştur.
Ama reformlar çok geciktiği için dağılma dönemi engellenememiştir…
Enseyi karartmaya gerek yok…
Tarih, yaşadığımız bugünkü dönemi sigara
ateşi gibi yakan pahalılık nedeni ile “fakir
yemeği”nin bile pişirilemediği, ortadan kalktığı
korkunç bir dönem olarak anacak…
Toplumlar acıyla akıllanır, biz de yakın tarihte
görülmeyen bu acıyla, yakın tarihte görülmeyen
bir akla ulaşacağız büyük bir ihtimalle.
O akıl bizi, demokrasiye, hukuka, özgürlüğe
kalıcı bir şekilde taşıyacak.
Başka da bir çaremiz yok. Tabii altın varaklara
meraklı görgüsüz yeni zenginler semirirken,
sayıları hızla artan yoksulları “kuru ekmeğe”
muhtaç halde yaşatmak istemiyorsak.
(Bu yazı Mehmet Altan’ın artıgerçek’te yayımlanan “Fakir yemeği” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 13 Eylül 2021

türkiye’deki 12 Eylül 1980 faşist
darbesinin 41. yıldönümü
nedeniyle sosyal medyada
Kenan Evren ve suç ortakları
generaller topa tutuldu…

Gözden kaçmayanlar...

İlAÇ AMBArGOSu

Sucuoğlu “TC yetkililerinden ilaç yasağı
listesinden KKTC’nin çıkarılması
istendi” diyeli 2 ayı geçti! Konuyu Şubat
sonunda TC Sağlık Bakanı’na
ilettiklerini söyledi. Pilli’nin de TC
yetkililerinden yazılı olarak ilaç yasağı
listesinden KKTC’nin çıkarılmasını
istediğini söyledi… Pilli dün, “Sağlık
Bakanlığı olarak elimizden geldiği
kadar var gücümüzle eksiklikleri
gidermek için çalışıyoruz. Bizim
dışımızda olan olaylardan dolayı bazen
gecikiyor veya istediğimiz gibi
yapamıyoruz” dedi… Pilli’nin ‘Bizim
dışımızdaki olaylar’ dediği Ankara’dır!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Ülkeyi bir kahraman çıkıp
kurtarmayacak. Bu durumdan
ülkeyi ve kendisini kurtaracak
olan bizzat vatandaşın
kendisidir…’’
Kudret Özersay (HP)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

nidai Mesutoğlu

HAyır

Haberin doğruluğunu anlamak için açıklamaları beklemeye gerek yok.
Çünkü haber yalan da doğru da olsa bir
çıkış yolu olmalı.
Sucuoğlu Oktay’ın bazı dayatmalarına
hayır, yani όχι, demiş.
Haber bu...
Mişli geçmiş zaman.
Mişli cümleler.
Oldu mu, olmadı mı?
Geçmiş mi, yeni mi?
Duyumsayarak duydum, diyerek geçiştirilen bir haber olmamalı.
Bu haber veya yazı veya
uydurma, önemli.
Bir ülkenin başbakanının
diğer ülkenin cumhurbaşkanı
muavinine hayır demesi kadar normal ne olabilir?
Elbette ki hayır diyebilmeli.
Korku salmışlar dünyamıza, dağları aşamadık.
O dağın arkasına geçip bakmalıydık.
Karanlıklardaki korkulu görüntülere ışık
tutunca, gerçekler ayrıntıları ile ortaya çıkar.
Ve korkular gizemleriyle yok olurlar.
Nedir bizleri korkutan?
Nedir bizi geri adım attıran?
Her olumsuza atılan küçük adım, gelecekte olumsuzluklara atılacak büyük adımlara hazırlıktır.
KKTC dediğimiz, kabul edemediğimiz
oldu bittiye nasıl ulaştığımızı düşünmeliyiz
artık.
Kim bize kendi cumhuriyetimizin içinden
bir başka devlet çıkartın diyebiliridi küçük
adımlar olmasa?
Ancak gıdım gıdım geri düşüşlerle gelinen son noktaya bakınca anlayabiliyoruz
ancak düşülen uçurumun korkunçluğunu.
mesela benzine yapılan ufak ufak zamnlarla geline büyük zamların ghazırlık dönemleri.
10 kuruş, 20 kuruştu gecelik zamlar.
Şimdi?
Üç liraya kadar çıktı gecelik zamlar.
Alıştıra alıştıra.
Diyelim ki Oktay’a Sucuoğlu hayır diyebildi.
Oktay bunun karşılığında ne yapabilir?
Parayı keser?
Askerini çeker...
Vatandaşlarını, artık size yardıma gerek
yok, toprağınızı kendiniz ekin, kendiniz
biçin diyerek geri götürür.
Ne yapabilir yani savaşların içinden yeniden ayakta kalmay beceren bu topluma?
Ne yapabilir söyleyin.
Bir küçük hayır ile gidilecek hayıorlı
hedefleri düşünün.
Kendi cumhuriyetlerinde kendileri olmalı
toplumlar.
Taş gibi sen de kendi yerinde ağır olmalısın.
Kendin ekeceksin, kendin biçeceksin ki
kimse tarlana girip tarlanı dağıtmasın.
Bu son dönemlerdeki savaşlar, kıyımlar
bunu göstermiştir.
Sucuoğlu Oktay’a hayır, demiş.
Haber doğru da olsa yalan da olsa farketmez...
Bundan doğal yok...
Çünkü bir başbakan, teklif veya öneri
kendi toplumuna hayırlı olmayacaksa hayır
diyebilmeli.
Kendine sahip çıkmayanlara başkaları
sahip çıkar...

MİllEt MEClİSİ Mİ
ŞİrKEt yÖnEtİM
Kurulu Mu?

ÖZERSAY:

SİYASETTEKİ ZİHNİYET DEĞİŞMEDİĞİ
SÜRECE SIKINTILAR DEVAM EDECEK
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, isimler değişse de siyasetteki zihniyet değişmediği sürece
sıkıntıların devam edeceğini söyledi.
Halkın Partisi’nden verilen bilgiye
göre, Hakikat WebTV’de soruları yanıtlayan Özersay, UBP’de kurultaydan
sonra farklı bir yaklaşımın olacağı düşünülürken liyakat aramaksızın yapılan
atamaların sürdüğünü, UBP’nin kendi
içindeki bazı isimlerin ve seçmenin
hayal kırıklığı yaşadığını öne sürdü.
Kişilerin değil, zihniyetin önemli olduğunu söyleyen Özersay şöyle konuştu:
“Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız
var. Ulusal Birlik Partisi’nde kurultayla
birlikte değişim de olacak denildi ve
bir değişim vaadiyle Sayın Faiz Sucuoğlu göreve geldi ama siyaset yapma
zihniyetinde bir değişiklik görmedik
maalesef. Belli bazı isimlerin hiçbir
liyakat aranmaksızın bazı görevlere
atanmasına dur der diye düşündük
ama dur demediği gibi geç dedi. Bu
durumda Ersan Bey’i eleştiren Faiz
Bey’in ne farkı kaldı? Eleştiri yapıyoruz
ama yanıt da alamıyoruz. Meclis’te
kürsüsünden sorduğumuz soruları yanıtlaması açısından, Ersan Saner’i arar
olduk. Ne Başbakan ne de Maliye Bakanı sorularımıza yanıt veriyor. Hiçbir
bakan hükümet adına çıkıp açıklama
yapmıyor. Başbakan Yardımcısı Sayın
Fikri Ataoğlu zaten ortada yok.
Buradan yola çıkarak diyoruz ki;
sorun hangi ismin geldiği hangisinin
gittiği değildir. Bu siyaset zihniyetiyle
ilgili bir şeydir. Kürsüye çıkıp yanıt
verebiliyor, halka bilgi verebilecek kadar şeffaf olmanız lazım.
Eleştiri geldiğinde kararlarınızı gözden geçirebilmeniz lazım. Demokrasi

böyle bir şeydir. Bu anlamda isimler
değiştiği halde yapılanların değişmemesiyle ilgili hayal kırıklığını sadece
muhalefet değil, UBP’nin içindeki
isimler ve oy veren seçmen de yaşıyor.”
“REFORMLAR, HÜKÜMET İLE
MUHALEFETİN ORTAK
ÇALIŞMASIYLA
YAPILMALIDIR”
“Belediye reformuna ihtiyaç duymamıza neden olan belediyelerin kötü
yönetilmesi, ihtiyaç fazlası istihdam
yapılması, belediyelerin verimlilik temelinde çalışılmıyor olmasıdır. Bu da
siyasetin niteliğiyle ilgilidir. Bu nedenlerle kamu reformu da belediye
reformu da yozlaşmış siyasetin doğurduğu ihtiyaçlardır” diyen Özersay,
şu ifadeleri kullandı:
“Siyaset yozlaştığı için kamuya ve
belediyelere liyakatsız istihdam dolduruldu. Şimdi de onu düzeltmek için
yozlaşmanın temsilcisi kişiler reform
yapacağını söylüyor ama kimseye güven vermiyor. Siz batırdınız neyin reformunu yapacaksınız? Belediye reformu yerel seçim öncesi yapılabilsin
diye bütün samimiyetimizle hazırız
dedik. Toplumda kabul görebilmesi
için hükümet ve muhalefetin birlikte
yapmasını önerdik. Belediye reformunu
yaparken keyfi bir görüntü vermemek
için somut kriterler üzerinden hareket
edilmesi gerektiğini söyledik.
Bunları yaparken de ‘Tarihimizi,
kültürümüzü dikkate alalım, hassasiyetleri dikkate alarak muhtarları dinleyerek hareket edelim’ dedik. Hizmet
kalitesini, gelir-gider dengesini gözetmemiz lazım. Tüm bunları düşünerek
birlikte yapmamız gerekiyor.”

DİYETİSYENLER BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM…

BAŞKANLIĞA HİDAYET AĞÖREN GETİRİLDİ
Kıbrıs Türk Diyetisyenler
Birliği’nin yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Hidayet
Ağören getirildi.
Verilen bilgiye göre, 9
Nisan’da gerçekleştirilen
11’inci genel kurulda Birliğin yönetim, denetleme
ve disiplin kurulları belirlendi.
Diyetisyenler Birliği’nin yeni
yönetim kurulu üyeleri şöyle:
“Dr. Dyt. Hidayet Ağören (Başkan),
Doç. Dr. Seray Kabaran (Genel Sekreter),
Dyt. Fatma Barbaros (Mali Koordinatör),
Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Yrd.
Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren, Uz. Dyt.

Burcu Barbaros, Uz. Dyt. Sılay
Dal (Yedek Üye), Uz. Dyt.
Eliz Arter ( Yedek Üye),
Uz. Dyt. Tuğçe Cumaoğlu
( Yedek Üye).”
ÖNCELİKLİ HEDEF
TOPLUM
SAĞLIĞININ
KORUNMASINA KATKI
SAĞLAMA
Yeni yönetimin açıklamasında, öncelikli hedefin toplum sağlığının korunmasına katkı sağlama olduğunu ifade
edildi. Birliğe üye meslektaşların haklarını
koruma, mesleki gelişimlerine katkı sağlama hedefine de dikkat çekildi.

Çağımızdaki demokratik devletlerde
yasama ve denetim görevini yerine
getiren devlet organı meclislerdir. Bu
meclisi oluşturanlar ise toplumun veya
toplumların seçtiği ve belli süre vekalet
görevi verdikleri kişilerdir.
Meclisler, devletin gerek duyduğu
yasaları çıkarırken diğer yandan da
yürütmenin yaptıklarını denetler. Bunu
toplum adına yapar. Yapmalıdır.
KKTC meclisindeki konuşmalarda
“cüce meclis, yüce meclis” tartışması
gündeme geldi. Tabii ki bu durup dururken olmadı.
Devletlerin anayasalarında meclislerin görev ve yetkileri belirtilmiştir.
Bunun yanında meclis çalışmalarının
esasları da bir tüzükle belirlenmiştir.
Anayasalar bir devletin hem bağımsızlığını, hem de egemenliğininim
belgesidir. Bu anayasaya göre devlet
yönetilir ve dışına çıkılmaz. Bu konuda
da devletin yargısı gözetleyici ve karar
verici konumdadır.
Anayasayı delmek, “bir kereden bir
şey olmaz”, “Oybirliği ile delemezsek
oy çokluğu ile delelim” anlayışı anayasanın özüne aykırıdır ve hiçbir şartta
onaylanamaz. Bu aykırı düşünce hem
demokrasiye hem de vekalet aldıkları
insanlara karşı da ayıptır. Meclis bu
yasadışı işlemi yapıyorsa elbette ki
yüceliği sorgulanır.
KKTC meclisi aslında demokratik
bir devletin yasama meclisi gibi çalışmıyor. Kurumsal bir şirketin yönetim
kurulu gibi çalışıyor.
Bildiğiniz gibi kurumsal şirketler
ürünlerini dünya pazarına satmak istemektedirler. Bunu da farklı ülkelerdeki pazarlayıcı kurumlar üzerinden
yaparlar. Bu şekilde üretici firmanın
satıcı firma ile bir anlaşması olur. Bu
anlaşma sonucunda satıcı firma, üretici
firmanın halk diliyle acentasıdır.
Şirket yönetimlerinde en çok hisseye
sahip kişinin sözü geçer. Kararları o
verir. Tabi bu kararları verirken diğer
hissedarların görüşlerini de dinler.
Dinlediklerinden ne kadar etkilenir
bilinmez ama son sözü o söyler.
Türkiye’deki AKP rejiminin buradaki
acentesi şimdilik UBP’dir. Bu nedenle
oradaki iktidar ve UBP arasında adına
“protokol” dedikleri acente anlaşması
imzalandı.
Yine Anayasalara göre uluslararası
anlaşmalar mecliste onaylanmalıdır.
Buna uygun zemin yoksa imzalanan
anlaşma yürürlüğe girmez.
UBP hükümetinin daha önce protokol maddelerinde yer alan” Belediyeler reformu” ve ardından gelecek
olan “Kamu Reformu” yasa değişikliği
için muhalefetin ve şimdilik belediyelerin direnciyle karşılaşıldı. Yerel
seçimlerin yapılması gereken tarih de
yaklaştı. Hükümet çaresizlik içinde
kara kara düşünürken birileri başbakanın kulağına.” Boş ver anayasayı”
demiş olacak ki Anayasanın ilgili
maddesini yok sayarak seçimleri yasa
değişikliği yapıncaya kadar ertelemek
istemektedir.
Sucuoğlu bu gücü nereden almıştır
ve kulağına kim ne fısıldamıştır. Tahmin etmek hiç de zor değil.
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Rüzgara Karşı
Bülent tümen

“MİllEtVEKİlİ” SİyASİlEr

Pazartesi günü “milletvekilleri” KKTC Meclisi’ndeki “mesaiye” hızlı başladılar…
Yanlış anlamayın, “milletvekillerinin” dertleri
zamlarla, işsizlik ve parasızlıkla cebelleşen yurttaşların dertlerine çare bulmak değildi!
Gelecek endişesini ortadan kaldıracak, yurtdışına göçü durduracak, %300 ilâ %400 arasında
yapılan son zamları geri alabilmek için yeni
kaynak yaratıcı yasaları hazırlayıp, “Genel Kurul’dan” geçirmek da değildi;
ya neydi, derseniz…
-Aylar öncesinden bekleyen
“onay” yasalarını “oy çokluğuyla” geçirmek ve
-Bir kamu kurumuna Başkan,
Başkan Yardımcısı ve üyelerin
atanmalarıyla ilgili kısıtlı kılınan
süreyi ortadan kaldırmak, gerek görüldüğünde
süresi dolan yöneticileri, ömür boyu o koltuklarda
oturabilmelerine yarayacak yasal düzenlemeleri,
“oy çokluğuyla” hayata geçirmekten ibaretti…
Pazartesi günkü “Genel Kurul” oturumunda,
tartışmalarla konuşmalardan ziyade, “Yüce
Meclis” ile “Yüce Kürsü” söylemleri, en çok
dikkat çeken, Sayın Meclis Başkanı tarafından
sürekli tekrarlanan sözcüklerdi…
“Yüce Meclis” sözcüğünü anladık, evvelden
duymuşluğumuz da vardı; ancak “Yüce Kürsü”
sözcüğünü, duyunca inanın anlamlandıramadım…
Ne demek istiyordu acaba Sayın Meclis Başkanı,
diye çok düşündüm…
Çözemedim!
Bu konuda bana yardımcı olacak birileri var
mı aranızda?
“İnşallah” vardır da, sizlerin sayesinde ne demek istendiğini, biz de öğrenmiş oluruz…
***
Aklıma ne geldi bilir misiniz?
Nereden, nereye, demeyin…
Bu “Yüce” sözcüğü, aynı zamanda benim adımı
çağrıştırır…
İsmim Bülent, Farsça kökenli bir sözcüktür…
İranlı bir arkadaşım vardı, ona kendi dillerinde
ismimin ne anlama geldiğini sormadığım halde,
kendisi:
“Bülent sözcüğünü İran’da bizler, ‘Dağ, büyük
tepe’ anlamları için kullanırız” demişti…
“Bülent” sözcüğünün anlamı için, Türkçe sözlüğe bakıldığında, “Yüce, yüksek ya da ulu” ifadelerini taşıdığı görülür…
“Yüce” sözcüğünün, bir sıfat olarak Türkçemizde, “Büyük, ulu, yüksek” anlamını taşıdığı
unutulmamalı!
Bu kadar açıklamadan sonra,
“Yüce Kürsü” deyişinin anlamını, aranızda
çözebilen var mı?
Yukarıda da bahsettiğim gibi, “yardımınıza ihtiyacım var!”
***
Sevgili okurlar, “Yasama Meclisi” olarak bildiğimiz Cumhuriyet Meclisi, dünya siyasal literatüründe olduğu gibi, “Millet iradesinin” hayat
bulduğu, “Parlamento” olarak isimlendirilebilir
mi?
Ne dersiniz?
-Korkmayın, söyleyin lütfen…
Bizim bildiğimiz parlamentolar, asli görevi
yürütmeyi denetlemek olan ve yasama erkini
kullanan anayasal organlardır!
KKTC’de, öyle midir?
Bu soruyu neden sorduğumu merak ediyorsanız,
onu da açıklayım:
Gerçek bir parlamentoda “Kabine’nin” aldığı
kararları, halka açıklayan bir “Kabine Başkanı’nın” basın toplantısında söylediklerinin hayata
geçmediğini, kürsüde dile getiren bir “milletvekiline,” Kabine sözcüsü gibi davranan bir Nazır
Efendi kürsüden, ırkçılık ve aşağılama çağrıştıran,
“Mal Bulmuş Mağribi Gibi” deyimini kullanarak,
yanıt verebilir mi?
Hem de, “Ramazan ayı içerisinde, gündüz
vakti, güneş tepede iken”…
***
“Bizler” KKTC’deki “milletvekili” siyasilere,
hep “iyi insan” deriz ya…
Filozof Konfüçyüs öğretisinde:
-İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini
yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır,
der!
Gene gonuşuruk buraşda.

“Kötülük İktidarı” ve
“Üçüncü yol”!
Ülkemiz son yılların en yoğun sokak
eylemlerini yaşıyor desek sanırım abartmış olmayız. Önce genel grevi gördük,
ardından koalisyon hükümetinin “Yerel
Yönetimler Reformu” adlı yeni belediyeler yasasına tepki eylemleri geldi.
Günlük hayatımızı etkileyen onca ekonomik, kültürel ve siyasal sorun arasından bir liste yapmaya kalksak “belediyeler” konusu öncelikli sorunlarımız
arasına girer mi, doğrusu pek emin değilim.
Bence bu konuda yanıtlanması gereken ilk soru şudur: Hükümetin birleştirme yoluyla sayılarını azaltmayı hedeflediği 28 belediye, gerçek anlamda
bir belediyenin sahip olması gereken
tüm vasıflara sahip midir? Konuyu tarihsel olarak, kentleşme ve kent dinamikleri çerçevesinde değerlendirdiğinizde buna verilecek yanıt koca bir
“Hayır”dır. Benim kanaatimce beş kent
(ve belki Gönyeli, Dikmen) haricinde
hiçbiri yerel yönetim niteliklerine sahip
değildir ve belediye gibi çalışmamaktadır. Zaten bu belediyelerin kahiri ekseriyeti hiçbir planlama yapılmadan ve
gerekli altyapı desteği vermeden kurulmuştur. Üstüne üstlük, geçmiş hükümetler öylesine “hükm-i karakuşi”
(akla mantığa aykırı) kararlar almışlar
ki bu küçük belediyelerin yapısıyla oynanmış ve fiilen hizmet veremez duruma
gelmişlerdir. Bu konuda çok misal var
ama en çarpıcı ve yakın zamanlı olanı
sokak lambalarının idaresini belediyelerin onca istihdam ve yatırımla kendi-

Haber Kıbrıs

lerine verilip ardından tekrar Kıb-Tek’e
iadesi gibi! Yine bu belediyelerin büyük
çoğunluğu reel olarak batmış durumdadır
ve bu durum Gazi Mağusa gibi büyük
belediyeler için bile geçerlidir.
Ancak koalisyon hükümetinin yapmaya çalıştığı gibi belediyelerin sayısını
düşürmek tek başına fayda sağlamaz.
Sayısı azalan belediyeler eski tas eski
hamam devam ederse bunun adı reform
olamaz. Mesela Dipkarpaz ve Yeni
Erenköy Belediyesini birleştiğinde birisi
bana söylesin ne değişecek? İki belediyeye ait köyler tek belediyeden hizmet
almaya başlayacak. Sonra?
Gerçek reform belediyelerin statüsünü
net biçimde ortaya koyarak, evrenselleşmelerini ve üzerine oturdukları tarihi-kültürel mirasa sahiplenmelerini sağlayacak yasal düzenlemeyle olur. Ancak
iktidarın da muhalefetin de böyle bir
çaba içinde olmadığı görülüyor. Hükümetin asıl amacının reform yapmak değil, belediye emekçilerinin kazanılmış
sosyal haklarını tırpanlamak olduğunu
söyleyenler bence tamamen haksız değil.
Muhalefet zaten ayrı bir alem. İktidarın
belediye reformuna karşı somut ve evrensel bir belediye vizyonu çıkarmak
yerine, kendilerine ait belediyelerin
araçlarından korna çaldırmakla meşgul
bir muhalefetle karşı karşıyayız. Meclis’in dışında korna çaldırmanın, iktidarın
Meclis’in içinde nutuk sallaması arasında
hiçbir fark yoktur. İktidarla muhalefetin
asıl mücadelesi kimin daha çok “belediyecik” kapacağı mücadelesidir. Bu

Mehmet Hasgüler
yüzden, kimse sözgelimi Gazi Mağusa
gibi antik kentin üzerinde oturduğu medeniyetle, belediyenin bu medeniyete
dair yapabilecekleriyle ilgilenmez. Gerçek reformun öncülüğünü yapmaz.
Neden böyle olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bu küçük ülkede her
konuda “kötülük iktidarı” hücrelerimize
kadar işlemiş durumdadır. Hükümetiyle
muhalefetiyle “tam teşekküllü kötülük”,
beceriksizlik koalisyonu kurmak en çok
becerdiğimiz işlerin başında geliyor.
En önemli amacı fikir söyleyeni, herhangi bir konuda çözüm önerisi yapanı
safdışı etmek olan bu “büyük koalisyon”
yıllarca tıkır tıkır çalıştı ve siyaset
alanını bugünkü tıkanmış, tükenmiş
noktaya getirdi. Yerel yönetim reformu
üzerine yapılan sözde ideolojik tartışmalar, bu tıkanmışlık ve tükenmişliğin
belediyelere yansımasından başka bir
şey değildir.
Ülkeyi bu büyük beceriksizlik-kötülük
koalisyonundan kurtaracak, herkesi kucaklayacak bir üçüncü yol bulunursa
hem siyasetimiz hem ülkemiz kötürüm
halinden çıkacaktır. Ülkenin bitik vaziyetinden şikayet edip söylenmekten
başka bir şey yapmayanlar bu tavırlarını
bırakıp harekete geçerse ancak o zaman
umut yeşerebilir. Siyaseti tıkanıp tükenen
birçok ülkede gördüğümüz üçüncü yol
çabalarının ve yeni siyaset anlayışının
halkımızda karşılığı var mıdır, bunu da
hep birlikte görmüş oluruz.

TATAR BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI JENCA İLE GÖRÜŞTÜ...

“MÜZAKERE EGEMEN EŞİTLİK KABUL EDİLİRSE BAŞLAR”
JEnCA: “BM KıBrıS
SOrununA ÇÖzÜM BulMA
yÖnÜnDEKİ ArAyıŞlArA
DEStEK VErME tAAHHÜDÜnÜ
SÜrDÜrÜyOr”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş
Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa,
Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter
Yardımcısı Miroslav Jenca’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ile Jenca Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve br saati
aşkın süren görüşme sonrasında basına
açıklama yaptı.
JENCA:”DÜRÜST, AÇIK VE
YAPICI GÖRÜŞME
GERÇEKLEŞTİRDİK”
Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü
Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel
Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dürüst, açık
ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini
kaydetti ve sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’le
de bir araya geldiklerini hatırlattı.
BM’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma
yönündeki arayışlara destek verme taahhüdünü sürdürdüğünü ifade eden Jenca,
BM Genel Sekreteri’nin taraflara sürekli
yaptığı “çözüm arayışlarına yardım edici
koşulların yaratılması ve çözüm arayışlarına engel olabilecek tek yanlı hareketlerden kaçınılması” yönündeki çağrısına da vurgu yaptı.
TATAR: “YAŞANAN SÜREÇLE
İLGİLİ BİLGİ VERDİK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Jenca’nın Kıbrıs’ta taraflar arasındaki di-

yaloğun devam etmesi, Kıbrıs sorununa
çözüm bulunması yönündeki gayretlerinin
devam ettiğini ve arayış içerisinde olduklarını söylediğini kaydetti.
Kendilerinin ise Jenca’ya geçen yıl
nisan ayından bu yana yaşanan süreçle
ilgili bilgi verdiklerini, Kıbrıs‘ta resmi
müzakere sürecinin Kıbrıslı Türklerin
egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul görmesiyle başlayabileceğini
anlattıklarını ifade eden Tatar, bu görüşlerini tüm detaylarıyla geçen yıl nisan
ayında gerçekleştirilen 5+1 toplantısında
da ortaya koyduklarını ve duruşlarının
değişmediğini söylediklerini belirtti.
Kıbrıs’ta son yıllarda önemli gelişmeler
olduğunu, bölgesel dengeler ve istikrarın
önemli bir hal aldığını ve Türkiye’nin

de tam desteğiyle bu yeni siyaseti sürdürdüklerini Jenca’ya aktardığını belirten
Tatar, 50 yıldan uzun süre sürdürülen
federal çözüm müzakerelerinden herhangi
bir sonuç alınamadığını, bunu en iyi bilenlerden birinin BM olduğunu da Jenca’ya ilettiklerini söyledi.
Tatar Jenca’yla görüşmelerinde her
iki tarafın da fayda sağlayacağı ama bir
tarafın otoritesinin diğer tarafa yayılmayacağı güven artırıcı önlemlerin konuşulabileceği görüşlerini ortaya koyduklarını da söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan
akaryakıt ve elektrik fiyatlarıyla artık
Kıbrıs’ta bir takım yeniliklere ihtiyaç
olunduğunu söylediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Nuland’a da söylediğimiz gibi, Kıbrıs’ın kuzeyinden enterkonnekte bir elektrik sistemi ile Türkiye’ye, Türkiye’nin iletimi ile de Avrupa’ya bağlanmanın her iki tarafa da elektrik konusunda çok büyük yarar sağlayacağını düşündüğümüzü söyledim”
dedi.
Bunun çevreyi koruyacağı, karbon salınımını engelleyeceği için BM politikalarına uygun, gerçekçi ve her iki tarafın
da yarar sağlayacağı güven artırıcı bir
önem olacağını dile getirdiğini kaydeden
Tatar, Jenca’nın bu konuyu değerlendirip
gündeme getireceğini kendilerine söylediğini anlattı.
Tatar, özellikle teknik komitelerin sürdürdüğü çalışmalarla eşit egemenlik ve
eşit uluslararası statünün kabulü ile müzakerelerin yeniden başlamasına uygun
zemin olup olmadığı yönünde arayış
içerisinde olduklarını da Jenca’ya aktardıklarını söyledi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bakma karaya aka
İstemem yapma şaka
Şükürler olsun Tanrım
Kar yağdı Beşparmak'a

Özdeyişler

tadımlık

"Çiçeklerin solduğu yerde
insanlar yaşayamaz."
Napolyon

Çok çekti elimizden yıllar yılı şu dağlar
At oynattık sırtında pervasızca her zaman
Onun garip haline bulutlar bile ağlar
Her geçişte üstünden ona acıdığı an
Mehmet T. Doluner

Kitap Dünyası
KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

KÜltÜr DAİrESİ DÜnyA
SAnAt GÜnÜ’nDE SAnAt
İnSAnlArı VE
EĞİtİMCİlErİ
OnurlAnDırACAK

Kültür Dairesi, 15 nisan Dünya Sanat
Günü’nde, ülkenin kültür ve sanatına
hizmet edip yön veren, duayen kültür
sanat insanları ve eğitimcileri
onurlandıracak.
Dairenin bağlı olduğu Başbakan
yardımcılığı, turizm Kültür Gençlik ve
Çevre Bakanlığından verilen bilgiye
göre, 15 nisan Cuma günü Bakanlık
himayelerinde, Atatürk Öğretmen
Akademisi’nin paydaşlığında, “Kültür
ve Sanata yön Verenler” ve “Kültür ve
Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü Ödül
töreni ve resepsiyonu” düzenleyecek.
Kültür ve Sanata yön Verenler etkinliği
Atatürk Öğretmen Akademisinde eski
ismiyle türk Öğretmen Koleji Mezunu,
Emekli Öğretmen ve Şair Mehmet
Kansu şiir okuyacak ve öğretmen
adaylarıyla bir söyleşi yapacak,
Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet
Ödülü Ödül töreni ve resepsiyonu
etkinliği 15.00-17.00 saatleri arasında
Kumarcılar Hanı’nda yer alacak.
Başbakan yardımcısı, turizm Kültür
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu’nun ev sahipliğinde ve
katılımında düzenlenecek etkinlikler
halka açık olarak gerçekleştirilecek.
zAİMAĞAOĞlu
Kültür Dairesi Müdürü Şirin
zaimağaoğlu düzenleyecekleri
etkinliklerle ülkenin emektar öğretmen
ve sanatçılarını onurlandırmak
istediklerini belirtti.
zaimağaoğlu, Atatürk Öğretmen
Akademisi’nde düzenlenecek Kültür ve
Sanata yön Verenler isimli etkinlikte,
Atatürk Öğretmen Akademisi’nden
mezun olan ve ülke sanatçılarının daha
çocukken keşfedilmelerine,
yaratıcılıklarının geliştirilmesine ve
yetişmelerine katkıda bulunan ilkokul
öğretmenlerinin öneminin
vurgulanmasının hedeflendiğini belirtti.
Öğleden sonra Kumarcılar Hanı’nda
düzenleyecekleri etkinlik hakkında ise
zaimağaoğlu, ülkenin duayen
sanatçılarından Aylın Örek, İnci Kansu,
Aytaç Çağın ve Mehmet Kansu;
folklorun belgelenmesini sağlayan
çalışmalarıyla Araştırmacı yazar
Mahmut İslamoğlu ve Araştırmacı yazar
İsmail Bozkurt’a Kültür ve Sanatla Bir
Ömür Hizmet Ödülü verileceğini
söyledi.

DÜN

nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
03922252412
EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa
03922270242

EĞİTİMCİ VE YAZAR BEKİR
KARA HAYATA VEDA ETTİ
Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli eğitimcilerinden ve yazarlarından Bekir Kara, 77
yaşında hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.
Dr.Şevket Öznur, Kara’nın eserlerinde; Kıbrıslının yaşamına,kültürüne, sıkıntılarına,
geçmiş yaşantısına bir toplumbilimci gözüyle
bakıp, kaleme aldığını berlirtti. Öznur, “Düzgün dili,akıcı üslubuyla romancılığımızın ve
öykücülüğümüzün gelişmesine büyük katkıları
olmuştur. 2018 yılında Ali Nesim Edebiyat
Ödüllerinde “Roman” ödülünü verdiğimiz
Bekir hocamız eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.
BEKİR KARA KİMDİR?
1945 ‘te Baf kazasının Bağrıkara (Fasula)
köyünde doğan Kara, Rum saldırıları sonucu,
1958 yılında ailesiyle Yalova’ya (Piskobu)
göç ederek orta ve lise tahsilini Limasol 19
Mayıs Lisesi’nde tamamladı.
1971’de Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal
Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 1971-73
ders yıllarında Kanlıköy ve Ortaköy’de
ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973-1974’te
Piskobu’daki İngiliz üslerinde çalıştı. 1974
Barış Harekatı’ndan sonra ailesi ile birlikte
Güzelyurt’a yerleştirildi ve burada Gençlik,

Spor ve Kültür İşleri Dairesi Bölge Sorumlusu
olarak görev yaptı. 1976 yılından sonra yeniden öğretmenlik görevine atandı ve bir
çok okulda çalıştı. 1996 yılında Güzelyurt’taki
Şehit Turgut Ortaokulu’nda Müdür Muavinliği
görevindeyken, emekliye ayrıldı.
1997-2001 arasında, medyada yönetici
olarak da görev yapan Bekir Kara’nın, tiyatro
dalında birçok ödülü bulunuyor. Müzik çalımaları da yapan Bekir Kara, bugüne dek
otuzun üstünde “türkü” besteledi. Bunlardan
dördü, 1990 yılından beri TRT repertuarına
kabul edildi.
Bekir Kara yaşamı boyunca öykü, tiyatro,
roman, alanlarında uğraş vermeyi sürdürdü.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:
l-Toplu Oyunlar (l)(Tiyatro-1994)
2-Sırlar Ölümsüzdür(Öyküler-1996)
3-Bellekteki İzler (1)(Roman-1998)
4-Çalkantı(Öyküler-1999)
5-Kavuni(Roman-2001)
6-Bellekteki İzler (2)(Roman-2002)
7-Aşklar-Acılar-Çocuklar ve Torunlar,Roman, 2006
8-Aşka Dair, Öykü,
9-Toplu Oyunlar 2,Tiyatro,
10-Unutma, Bellekteki İzler,Roman,2011.
11-Katırcılar,Roman,2014.

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜnKÜ SErBESt PİyASA
DÖVİz KurlArı
DOLAR
Alış Satış

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

FATMA AŞİNA ECZANESİ
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38
/D Ortaköy Telsim karşısı Turcell
yanı Lefkoşa
05338832296
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler
yanı Garanti bankası karşısı No:32
Girne
0392 815 70 75
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
ÖZENİR ECZANESİ
Mareşal fevzi çakmak cad.kocatepe
no:69 lapta hoteller bölgesi (manolya
hotel karşısı )
05428760660
MAĞUSA
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
The european hotel (sema ) karşısı
adaş bebe yanı gazimagusa
03923660353
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük
Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa
03923669193
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt
03927141190
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
7278 565

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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KASulİDİS, ruSyA’yA
yAPtırıMlArın
uyGulAnMAMASı
KOnuSunDA tÜrKİyE’yİ
SuÇlADı
rum Dışişleri Bakanı yoannis Kasulidis,
rusya’ya yönelik yaptırımların “başarısız
olmasının sebebinin türkiye olduğu”
iddiasında bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, rum
Dışişleri Bakanı yoannis Kasulidis’in
katıldığı AB Genel İşler ve Dış İlişkiler
Konseyi toplantısında ukrayna krizinin
konuşulduğunu yazdı. toplantıda,
rusya’ya yönelik yaptırımların başarısız
olma sebebinin, türkiye’nin yaptırımlara
katılmaması olduğu kaydedildi.
rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre Kasulidis toplantıda,
rusya’nın ukrayna işgalini kınadıklarını
ve olası savaş suçlarının araştırılmasına
tam destek verdiklerini ifade etti.
Güney Kıbrıs’ın turizm, denizcilik ve diğer
ekonomik alanlarda zarar göreceğini
bilerek söz konusu yaptırımları
uyguladığını vurgulayan Kasulidis,
türkiye gibi ülkelerin yaptırımlara
katılmaması sebebiyle, yaptırımların
başarısız olduklarını öne sürdü.
Haberde, Kasulidis’in AB’nin Filistin’e
maddi yardımı hemen serbest bırakması
ve AB-İsrail İşbirliği Konseyi’nin de
kurulması konularına değindiği
belirtilirken aralarında norveç, İzlanda,
Malta gibi ülkelerin bulunduğu birçok
ülke dışişleri bakanlarıyla da birebir
temaslar gerçekleştirdiği aktarıldı.

ruM tElEVİzyOnunDA
tACİz İDDİASı yArGıyA
tAŞınDı
Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Sigma”
televizyon kanalında çalışan bir kadın
gazeteci, bir meslektaşının tacizine
uğradığı iddiasında bulunarak, konuyu
yargıya taşıdı.
Alithia gazetesi, “Sigma” televizyon
kanalında çalışan bir kadın gazetecinin,
yine aynı yerde çalışan erkek
meslektaşının taciz nitelikli telefon
mesajlarına maruz kaldığını yazdı.
Haberde, kadın gazetecinin ilk aşamada
konuyu kanal yönetimine ilettiği,
yönetimin de erkek çalışanı işten
çıkardığı belirtilirken, bir süre sonra ise
aynı çalışanın işe geri alınması sebebiyle
kadın gazetecinin olayı yargıya taşıdığı
ifade edildi.
Habere göre, dava dosyası başsavcılığa
gönderildi.

ÇÖPtE BulunAn
BEBEĞİn “ÖlÜ
DOĞDuĞu” BElİrlEnDİ
Güney lefkoşa’da bir umumi tuvalette
naylon poşet içerisinde temizlikçi
tarafından bulunan yeni doğmuş ölü
bebeğin yapılan ilk incelemesinde ölü
doğmuş olduğu tespit edildi.
Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz gün
Güney lefkoşa’da bir umumi tuvalette
bulunan ölü bebeğin ön otopsisinin,
bebeğin başka yerde ve ölü doğduğunu
gösterdiğini yazdı.
Bebeği bulan temizlik görevlisi ise, söz
konusu tuvaleti önceki gün temizlediği ve
bebeğin orada olmadığı şeklinde ifade
verirken, ilk tespitler ise bebeğin Afrika
kökenli olmadığını gösterdi.
Gazete, rum polisinin bölgedeki güvenlik
kameralarını incelemeye aldığını,
bebekten ise DnA örneği alınacağını
aktardı.

SAVAŞ nEDEnİylE 2
BİnDEn FAzlA
uKrAynAlı ÇOCuK
GÜnEy KıBrıS’A Gİttİ
Savaş nedeniyle 2 binden fazla çocuğun
Güney Kıbrıs’a gittiği ve bu çocukların
hayatını normal seyrinde sürdürebilmesi
ve eğitim olanaklarına erişebilmesi için
tüm yetkili makamların yöntem aradığı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, çocukların büyük
bir çoğunluğunun anneleriyle birlikte
larnaka, Baf ve “Mağusa Bölgesi”nde
kaldıklarını, bir kısmının da limasol’da
bulunduğunu yazdı.
Gazete, 6 yaş üstündeki çocukların
uzaktan eğitimle ukrayna’daki
okullarından ders almaya devam
ettiklerini, az bir kısmının da dil problemi
nedeniyle Güney Kıbrıs’taki okullarda
eğitim almaya çabaladığını kaydederken,
6 yaş altı çocuklar için de tüm ilçelerde
anaokulu açılması için çalışma
başlatıldığını belirtti.

OXFAM: Bu yıl 263
MİlyOn KİŞİ DAHA AŞırı
yOKSulluKlA KArŞı
KArŞıyA KAlABİlİr

RUM-YUNAN-İSRAİL ENERJİ BAKANLARI
KUDÜS’TE BİR ARAYA GELDİ
PİlİDu: “EurOASıA
ıntErCOnnECtOr EnErJİ
Oyununun KurAllArını
DEĞİŞtİrİyOr”
Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Kudüs’te Yunanistan ve İsrail Enerji bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı
açıklamada “EuroAsia Interconnector projesinin, enerji güvenliği aynı zamanda
Avrupa piyasaları ve başka yerlere enerji
tedarikine ilişkin oyunun kurallarını değiştirme olanağına sahip olduğunu” söyledi.
Pilidu’nun üçlü görüşmenin ardından
“iyimser mesajlar” verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Pilidu’nun yaptığı açıklamada, stratejik işbirliklerinin, özellikle
şu an Ukrayna’da var olan kriz esnasında
olduğu gibi, istikrarsızlık dönemlerindeki
önemine işaret etti.
Pilidu, bu işbirliklerinin yalnızca bölgedeki ve ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının avantajlarını içermekle kalmayıp,
enerji güvenliği alanında dünyaya ve Avrupa’ya sağlayabilecekleri alternatif çözümler için pratik sonuçlar getirdiğini de
ifade etti.
Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü görüşme
esnasında ele alınan temel enerji programlarından birinin “EuroAsia Interconnector” projesi olduğunu da belirten gazete,
Pilidu’nun yaptığı açıklamada, bahse konu
proje için Avrupa Birliğinden 650 milyon
Euro’dan fazla finansman sağlamayı başarmalarından ötürü gurur duyduklarını
söylediğini iletti.
Bunun, bahse konu argümanı gerçeğe
dönüştürdüğünü kaydeden Pilidu, hali hazırda projenin inşa edilmesine devam etmeyi taahhüt ettiklerini ifade ederek, bu
projenin, bugün dünyada meydana gelen
birçok probleme rağmen, enerji güvenliği
aynı zamanda Avrupa piyasaları ve başka
yerlere enerji tedarikine ilişkin oyunun
kurallarını değiştirme olanağına sahip ol-

duğunu yineledi.
Avrupa piyasalarına Doğu Akdeniz’den
doğal gaz tedarik etmeyi hedefleyen “EastMed” projesiyle ilgili olarak ise Pilidu,
Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu ile
kurulmuş olan ve enerji işbirliği çerçevesini
bölgesel aşamaya yerleştiren çalışma gruplarının, bu tarz projelerin tartışılması için
mükemmel bir ortam olduklarını ifade
etti.
Gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa
Pilidu ile İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmenin
tamamlanmasının ardından, Elharrar’ın,
tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum
MEB’indeki “Afrodit” yatağı ile İsrail’in
“İsai” yataklarıyla ilgili olarak, iki ülke
arasında var olan anlaşmazlığın çözümünün başlangıcı için üzerinde anlaşmaya
varılan prosedürü açıkladığını da yazdı.
Gazeteye göre Elharrar, ortaklaşa bir
şekilde, iki ülke adına çalışma gruplarının
işbirliği sürecini belirleyecek olan bir yol
haritası tayin edileceğini ifade ederken,
çalışma gruplarının ayda bir toplanacaklarını, iki bakanın da anlaşmazlığın mümkün olan en kısa zamanda çözülmesi için,
karşılıklı bilgilendirme görüşmeleri yapacaklarını ifade etti.
Elharrar, ilk adım olarak, ortak kabul
gören bir uzman atanmasına karar verildiğini ve bunun yapacağı çalışmanın çalışma grupları tarafından belirleneceğini
de dile getirdi.
Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas
ise açıklamasında, Yunanistan, Güney
Kıbrıs ve İsrail’in çok taraflı enerji projelerindeki işbirliğinin, üçlü bölgesel işbirliğinin daha fazla gelişmesi açısından
büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Skrekas, bu programların uygulanmasının, ülkelerinin, geniş bölgenin ve Avrupa’nın yararına olacağını çünkü enerji
güvenliğinin daha fazla güçleneceğini
sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS İLE PETRİDİS AVRUPA
YATIRIM BANKASI BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Maliye Bakanı Konstantinos
Petridis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner
Hoyer’le dün bir araya geldiği haber verildi.
Anastasiadis ile Petridis’in dün Hoyer’le,
Güney Kıbrıs’taki yeni yatırım fırsatlarını
aynı zamanda Ukrayna savaşının etkilerinin
azaltılmasının finanse edilmesi konularını
ele aldıklarını yazan Haravgi gazetesi,
Hoyer’in, Avrupa Yatırım Bankasının,
Güney Kıbrıs gibi Ukrayna savaşında etkilenen ülkeleri desteklediğini söylediğini

iletti.
Avrupa Yatırım Bankasının, bu ülkelere
ve bölgeye acil olarak mali ve teknik
yardım sağlanması için, ulusal makamlar
ve diğer kurumlarla çalıştığını dile getiren
Hoyer, savaşın neden olduğu etkilerin ve
ekonomik sarsıntıların azaltılması için,
Güney Kıbrıs’ta yatırımları desteklemeye
hazır olduklarını dile getirdi.
Buna paralel olarak Hoyer, Güney Kıbrıs’ın, Ukraynalı göçmenlerin misafir edilmesi için Avrupa Yatırım Bankasının
onayladığı 4 milyar Euro’luk paketten
yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiliz uluslararası insani yardım
kuruluşu Oxfam, rusya'nın ukrayna'yı
işgali sonrası artan gıda fiyatları, enerji
maliyetleri, eşitsizlik ve Kovid-19 krizinin
etkilerinin, bu yıl 263 milyon kişiyi daha
aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında
bulundu.
Oxfam'ın yayımladığı "Önce Kriz, Sonra
Felaket" başlıklı son raporda,
ukrayna'daki savaşın tırmandırdığı
eşitsizlik, gıda ve enerji fiyatlarındaki
enflasyon ile Kovid-19'un neden olduğu
ekonomik krizlerin, en yoksul insanlar
için bir felakete neden olabileceği
bildirildi.
Krizlerin birleşik etkisi sonucu,
dünyadaki aşırı yoksul sayısının bu yıl
263 milyon kişi daha artabileceği
vurgulanan raporda, böylelikle toplam
860 milyon insanın günde 1,90 dolar olan
aşırı yoksulluk sınırının altında
kalabileceği kaydedildi.
raporda, halihazırda, 3,3 milyar kişinin
bu yıl günlük 5,50 dolar olan yoksulluk
sınırının altında yaşayacağı tahminine yer
verilerek, bu sayının dünya nüfusunun
yarısına denk gelebileceği ifade edildi.
İnsanların tamamının bir şekilde
krizlerden etkilendiğine işaret edilen
raporda, ancak en çok etkilenenlerin ise
"en yoksullar" olduğunun altı çizildi.

AKıllı CİHAzlArın Pİl
ÖMrÜnÜ yÜzDE 60
ArtırACAK tEKnOlOJİ
GElİŞtİrİlDİ

Oxford Üniversitesinde nano
elektromekanik sistemler üzerine doktora
çalışması yapan türk araştırmacı utku
Emre Ali, akıllı cihazların pil ömrünü, faz
değiştiren nano malzemeyle yüzde 60'a
kadar artırabilecek teknolojinin deneysel
araştırmasını tamamladı.
İtÜ Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünden 2017'de
birincilikle mezun olan ve lisans tezini
ultrason görüntüleme üzerine
tamamlayan Ali, 2018'de Oxford
Üniversitesi Malzeme Bilimleri
departmanından doktora için kabul aldı.
utku Emre Ali, nano elektromekanik
sistemler üzerine sürdürdüğü doktora
çalışmaları sırasında, Oxford ve
Pensilvanya üniversitelerindeki bilim
insanlarının iletişim teknolojilerinde
kuvarsa bağımlılığı ortadan kaldırmak
için geliştirdiği frekansı değiştirilebilen
çok küçük boyutlu nano malzemelerle
ilgili teknolojiye ilişkin deneysel
araştırmayı tamamladı.
Bu yeni teknolojide, akıllı cihazlarda veri
alışverişi için kullanılan, çok fazla güç
tüketen ve frekanslar arasında yeterince
hızlı geçiş sağlayamayan kuvars bazlı
frekans sentezleyicilerin yerine,
frekanslar arasında 10 kat daha hızlı
geçiş yapabilen ve 1 milyon kat daha az
güç tüketen nano malzemeler kullanıldı.

ruM MEClİS BAŞKAnı
DİMİtrİu uKrAynAPOlOnyA SınırınA
GİDİyOr

rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun,
ukrayna halkına destek için diğer
ülkelerin kadın meclis başkanlarıyla
birlikte ukrayna-Polonya sınırına
ziyarette bulunacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, planlanan ziyaretin yanı
sıra, ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir
zelensky’nin rum Meclisi’nde tepkilere
yol açan konuşmasının ardından
Dimitriu’nun, Kıbrıs sorunuyla ilgili
bilgilendirme yapmak maksadıyla bazı
diplomatik temaslar başlattığını yazdı.

yunAn GAzEtECİyİ tAKİP
EDEn CASuS yAzılıM
GÜnEy KıBrıS’tAKİ Bİr
ŞİrKEtE Aİt

yunan gazeteci thanasis Kukakis’in cep
telefonunun, Güney Kıbrıs’taki bir şirkete
ait olan “Predator” adlı casus yazılımla
takip edildiği ortaya çıktı.
Politis gazetesi, “Passitora ltD” adlı
şirkette, 2019’da patlak veren “casus
van” skandalında adı geçen eski Mossad
ajanı tal Dilian’ın da ortak olduğunu
yazdı.
Gazete, Kukakis’in cep telefonuna
yüklenen casus yazılımla, 10 ay boyunca
takip edildiğini ve telefonunda bulunan
tüm içeriklere erişim sağlandığını
kaydetti.
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PUTİN: MÜZAKERELERDE ÇIKMAZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz
çıkmaza girdik." dedi.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr
Lukaşenko ile Amur bölgesindeki Vostoçniy
Üssü'nde görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.
Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun"
seyrinin planlandığı gibi sürdüğünü belirten
Putin, harekatı daha hızlı gerçekleştirmenin
mümkün olduğunu, ancak bunun çatışmaların
yoğunluğu ve kayıplarla bağlantılı olduğunu
bildirdi.
Putin "Görevimiz, belirlenen tüm hedefleri
yerine getirmek ve gerçekleştirmek, kayıpları
en aza indirmek. Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen plana göre ritmik,
sakin şekilde hareket edeceğiz." şeklinde
konuştu.
Ukrayna'daki savaşı "trajedi" şeklinde niteleyen Putin, "Seçenek kalmadı. Başka seçenek yoktu. Sorun sadece zamanla, ne zaman başlanacağı ile ilgiliydi." dedi.
Putin, görüşmelerde herkes tarafından kabul edilebilir anlaşmalara varılmaması halinde, başlangıçta belirlenen görevlerin
yerine getirilmesine kadar özel operasyonun
devam edeceğini dile getirdi.
"UKRAYNA İSTANBUL'DAKİ
ANLAŞMALARDAN DÖNDÜ"
Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da
yapılan müzakerelerde belli bir seviyeye
ulaşıldığını kaydeden Putin, "Bu müzakerelerde Ukrayna için belirli güvenlik garantileri vardı. Ukrayna tarafı, Kırım, Sivastopol ve Donbas için geçerli olmayacak
şekilde kendileri için çok katı güvenlik garantileri ilan etti. Ardından sözleşme sürecinin
devamı için koşullar yaratmaya yönelik eylemlerimiz gerçekleşti. Bunun yerine Buça'daki provokasyon ile karşılaştık. En
önemlisi Ukrayna tarafı İstanbul'daki kendi
anlaşmalarından çekildi." diye konuştu.
Ukrayna'nın şu anda güvenlik taleplerini
ayırdığını, Kırım, Sivastopol ve Donbas ile
ilişkilerin düzenlenmesinin ise bu anlaşmaların çerçevesinden çıkardığını kaydeden
Putin, "Yani yine hepimiz için çıkmaza girdik." ifadesini kullandı.
Ukrayna tarafının yine anlaşmada bazı
şeyleri değiştirdiğine ilişkin bilgi aldığını
aktaran Putin, Rusya ile Ukrayna arasında
temaslar için Belarus'un uygun platform
olduğunu dile getirdi.
Ukrayna'nın, Batı için Ukrayna halkının
çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan hedeflere
ulaşmakta bir araç olduğunu ifade eden
Putin, Ukrayna'da neler olduğu konusunda
Rus toplumunda ve yurt dışındaki tartışmaları
yakından takip ettiğini belirtti. Putin "Halktan
bir şey saklamamalıyız ama bu çatışma
işini objektif olarak anlatmalıyız." diye konuştu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendisine Ukrayna'nın Buça

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve
eşi Carrie Johnson'a, Kovid-19 kurallarını
ihlal etmekten para cezası verileceği
bildirildi.
londra polisi, Kovid-19 nedeniyle ilan
edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta
düzenlenen partilerle ilgili soruşturma
kapsamında 30 kişiye daha para cezası
verileceğini açıkladı.
Başbakanlık Sözcüsü de bu kişiler
arasında Johnson ve Maliye Bakanı rishi
Sunak'ın olduğunu belirtti.
Carrie Johnson'ın Sözcüsü ise
Başbakan'ın eşinin de ceza alacağını
duyurdu.
Para cezalarının soruşturulan partilerden
hangisiyle bağlantılı olduğunun
bildirilmediği belirtildi. Ancak her 3 ismin
de Haziran 2020'deki doğum günü
partisinde bulunduğu biliniyor.
MuHAlEFEttEn İStİFA ÇAĞrıSı
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir
Starmer, konuya ilişkin açıklamasında,
"Boris Johnson ve rishi Sunak, yasaları
çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca
yalan söyledi. İkisi de istifa etmeli." dedi.

şehrindeki "provokasyonu" ile ilgili bazı
belgeler getirdiğini ifade eden Putin, bu
belgelerde hangi araçlarla bölgeye gelindiği
ve nasıl organize olunduğuna ilişkin bilgilerin
yer aldığını aktardı.
Mevcut durumun Soğuk Savaş dönemindeki şartlardan bile zor olduğuna dikkati
çeken Putin, "Bu zor dünyada tek bir ülkenin
hegemonyasını koruması mümkün değil."
dedi.
Putin, "ABD'nin tek bir Ukraynalı kalıncaya kadar savaşmaya hazır olduğunu" söyledi.
Avrupa'nın ABD ile ilişkilerine işaret
eden Putin, "Avrupa devletlerinin bütün yöneticileri ABD ile ilişkilerinde kırılmış durumdalar ancak bunu söyleyemiyorlar, utanıyorlar." ifadesini kullandı.
Putin, Rus ekonomisine yönelik kapsamlı
yaptırımları da değerlendirerek, Batılı ülkelerin yaptırımlarla hızlı sonuç alamadıklarını kaydetti.
Rus mali sisteminin ve sanayisinin çalışmalarını tempolu şekilde sürdürdüğünü anlatan Putin, "Rus ekonomisi ve finans sistemi
sağlam şekilde ayakta duruyor. Elbette sorunlar var, olmasaydı Rusya Merkez Bankası
faizi yüzde 20'ye çıkarmazdı." dedi.
Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili
tehlikelerin orta ve uzun vadede sürebileceğinin altını çizerek, "Batı'da (yaptırımlarla
ilgili) sağduyunun hala geçerli olacağına
gerçekten güveniyorum. Finans ve ulaşım
sektörlerinde durum kötüleşirse, yaptırımları
uygulayanlarda da durum kötüleşir. Yetersiz
miktarda gıda veya fahiş fiyatlar, tüm bölgelerde açlığa yol açacaktır. Sonrasında da
Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yeni
göç dalgaları ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
Rus ekonomisinin yeni koşullara uyum
sağlayacağını belirten Putin, "Eğer bir şeyi
bir ülkeden alamıyorsak, başka bir ülkeden
alırız. Biri ekonomideki hakimiyetini korumaya çalışıyor, ancak bunu yapmak mümkün olmayacak. Sadece son on yılda dünya

ekonomisinin gelişimindeki eğilimlere bakmanız yeterli. Bu nedenle, mantıksız yaptırımlar uygulayanların fikirlerini değiştirmeleri
ve dengeli kararlar vermeleri daha iyi olacaktır." dedi.
YÜKSEK TEKNOLOJİ İTHALATINA
BAĞIMLILIK
Rusya'nın yüksek teknolojilerin bulunduğu
ülkelerle iş birliği yapmak istediğine işaret
eden Putin, "Bu yabancı teknolojilere ve
yüksek teknoloji ürünlere bağımlı hale
geldik, belirli alanlarda yetkinliklerimizi ve
mühendislik okullarımızı geliştirmeyi bıraktık." diye konuştu.
Söz konusu soruna örnek olarak Rusya'nın
geliştirdiği MS-21 yolcu uçağını gösteren
Putin, "Bu yüksek teknoloji ürünüyle ilgili
ilerleme sağladığımız anda gereken kompozit
malzemelerin sevkiyatını durdurdular." ifadesini kullandı.
Putin, yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşayacaklarını kaydederek, yeni koşullarda
kendi yetkinliklerini geliştirmenin önemli
olacağını sözlerine ekledi.
LUKAŞENKO: "BATI'YA HOŞÇA
KAL DİYORUZ"
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da
Batı'nın Moskova ve Minsk'e yönelik yaptırım kararlarını eleştirerek, "Onlara hoşça
kal diyoruz. Kendi hayatımızı kendimiz kuracağız. Bunu yapabiliriz." dedi.
ABD'nin sadece Ukrayna değil, komşu
ülke Polonya ve Baltık ülkelerini Belarus
ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını ifade
eden Lukaşenko, "Rusya askeri harekatta
biraz geç kalsaydı, o zaman Rusya topraklarına komşu bölgelerden, onların söyledikleri
gibi ezici darbe vurmaya hazırlanıyorlardı."
şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın Buça şehrindeki olayları
"Rusya'ya karşı provokasyon" olarak nitelendiren Lukaşenko, "Buça olayı İngilizlerin
gerçekleştirdiği psikolojik bir operasyondur."
dedi.

ALMAN GAZETESİ SAVAŞ KARŞITI RUS GAZETECİYİ İŞE ALDI
Alman gazetesi Die Welt, Pazartesi günü,
Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini devlet televizyonundaki haber
programı sırasında protesto eden Rus gazeteci
Marina Ovsyannikova'yı işe aldığını açıkladı.
Gazeteden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Rus gazeteci Marina Ovsyannikova'nın
"Die Welt için Ukrayna ve Rusya’yla başka
yerlerden haber geçecek bağımsız muhabir"
olarak görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamaya göre Ovsyannikova, Die Welt
için hem yazılar kaleme alacak hem de gazetenin televizyon kanalında düzenli olarak
yorumculuk yapacak.
Rus devlet televizyon kanalı Kanal Bir'de
editörlük yapan Ovsyannikova, Mart ayında,

JOHnSOn VE EŞİnE
KOVİD-19 KurAllArını
İHlAlDEn PArA CEzASı

kanalın akşam haberleri programı Vremya'nın
yayını sırasında elinde "Savaşa Hayır" anlamına gelen İngilizce "No War" yazılı bir
pankartla stüdyoya girmiş ve yayına çıkmıştı.
Bu olay, devlet medyasının sıkı kontrol
altında tutulduğu Rusya'da olağanüstü bir
gelişme olarak nitelendi.
Ovsyannikova, protesto eyleminden sonra
gözaltına alınmış, serbest bırakılmadan önce
14 saat boyunca sorguya çekilmiş ve 30
bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.
Ancak Rus gazeteci, yeni yasalar uyarınca
uzun hapis cezasıyla sonuçlanacak yeni bir
yargılama süreciyle karşı karşıya kalabilir.
Ovsyannikova'nın durumu, uluslararası

arenada dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı
Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı
sonrasında Rusya'da basın özgürlüğünün
baskı altına alınmasına ilişkin kaygıların
artmasına yol açtı.
Rus devlet televizyonundaki işini bıraktığını söyleyen Ovsyannikova, Rusya'da
kalmak istediğini söyleyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine
yaptığı Fransa'ya sığınma teklifini geri çevirdi.
Die Welt'in yazı işleri müdürü Ulf Poschardt, Ovsyannikova'nın "belirleyici bir
anda sergilediği cesareti" övdü ve Rus gazetecinin "devlet baskısı tehdidine rağmen
en önemli gazetecilik değerlerini savunduğunu" söyledi.

DÜnyA GEnElİnDE KOVİD19 VAKAlArının SAyıSı
500 MİlyOnu GEÇtİ

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının
sayısı 500 milyonu aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre,
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan
kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline
yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen
toplam vaka sayısı 500 milyon 173 bin
141'e yükseldi.
ABD, 82 milyon 103 bin 67 ile en fazla
vakanın olduğu ülke konumunda
bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 43
milyon 36 bin 928 ile Hindistan, 30 milyon
161 bin 205 ile Brezilya, 26 milyon 972 bin
867 ile Fransa, 22 milyon 771 bin 886 ile
Almanya, 21 milyon 641 bin 4 ile İngiltere,
18 milyon 18 bin 825 ile rusya, 15 milyon
635 bin 274 ile Güney Kore, 15 milyon 320
bin ile 753 İtalya ve 14 milyon 965 bin 867
ile türkiye izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 6
milyon 206 bin 809 kişi hayatını kaybetti,
iyileşen sayısı 450 milyon 289 bin 233
kişiye ulaştı.
43 milyon 677 bin 99 Kovid-19 hastasının
tedavisi sürüyor.

BM: uKrAynA'DA En Az
1892 SİVİl ÖlDÜ, 4 MİlyOn
615 Bİn KİŞİ KOMŞu
ÜlKElErE GEÇtİ

Birleşmiş Milletler (BM), rusya-ukrayna
savaşında, ukrayna'da en az 1892 sivilin
hayatını kaybettiğini, 2 bin 558 sivilin
yaralandığını, saldırıların ardından 4
milyon 615 bin 830 kişinin komşu ülkelere
geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler yüksek
Komiserliğince (BMMyK) yapılan
açıklamada, ukrayna'daki mülteci krizine
ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-11 nisan döneminde
yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere
ukrayna'dan 4 milyon 615 bin 830 kişinin
komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2
milyon 645 bin 877), romanya'ya (701 bin
741), rusya'ya (433 bin 83), Macaristan'a
(428 bin 954), Moldova'ya (413 bin 374),
Slovakya'ya (320 bin 246) ve Belarus'a (21
bin 292) geçiş yapıldığı bilgisi verilen
açıklamada, Donetsk ve luhansk
bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin
kişinin rusya'ya geçtiği ifade edildi.

ABD'DE EnFlASyOn
MArttA 41 yılın
zİrVESİnE ÇıKtı

ABD'de tüketici Fiyat Endeksi (tÜFE),
martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde
8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen
en büyük artışı gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin
enflasyon verisini açıkladı. Buna göre,
Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti,
martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2
arttı. tÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8
artmıştı.
Söz konusu dönemde benzin, barınma ve
gıda endekslerindeki artışlar tüketici
fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları
martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48
yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de
aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış
kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde
0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.
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Haaland için
300 MilYon EuRo!
almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia
dortmund'un formasını giyen Erling Haaland, avrupa
futbolunda Kylian Mbappe ile beraber transfer
gündeminin manşetlerini süslemeye devam ediyor.
norveçli oyuncunun transferi için tam 300 milyon
euroluk bir paket hazırlandığı öğrenildi.

Futbolda gece maçlarına onay
“Birkan Uzun Zirve
Koşusu” 8 Mayıs’ta
yapılacak
Atletizm Federasyonu, Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına
yarış düzenliyor. “7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla
çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine
çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran,
son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın
zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun
anısına “Birkan Uzun Zirve Koşusu” Atletizm
Federasyonu tarafından düzenlenecek.
8 Mayıs 2022 Pazar günü Geçitkale’de
bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda başlayacak olan koşu 5 ve 10 kilometre kategorilerinde yapılacak. Saat 09.00’da başlayacak
olan koşuya Oero Trading Ltd., Mr. Brown,
Powerade ve Geçitkale Belediyesi destek
veriyor. Geleneksel olarak düzenlenmesi
planlanan organizasyonla Uzun’un anısının
yaşatılması hedefleniyor.

nFutbol maçlarının akşam saatlerinde
oynanması konusunda karar verildi.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve
KtFF Başkanı Sertoğlu arasındaki görüşmede
bu karar alındı.
KKTC Başbakanlığı’nın spordan sorumlu
Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk
Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan
Sertoğlu’nu ziyaret etti. Cahitoğlu-Sertoğlu
görüşmesinde gece maçları ile ilgili görüş

nGörüşmede ayrıca nicosia Group Kıbrıs
Kupası’nda Girne 20 temmuz Mete Adanır Stadı ve
lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak yarı final
2.maçlarının da saat 20.00’de başlaması yönünde
fikir birliğine varıldı

alışverişinde bulunulurken, futbol maçlarının
akşam saatlerinde oynanmasında herhangi
bir sıkıntı yaşanmayacağı ve söz konusu
durumun düzeldiği belirtildi. Görüşmede
ayrıca Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ve
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak yarı
final 2.maçlarının her ikisinin de akşam
saat 20.00’de başlaması yönünde fikir birliğine varıldı.

Dağ bisikletleri
İskele’de yarıştı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun
(KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki
sekizinci organizasyonu olan İskele-Noyanlar
MTB (Dağ Bisikleti) Maraton Yarışı gerçekleşti.
Başlangıç ve bitiş noktası İskele-Noyanlar
Narin Cafe önünde yapılan yarışta 30’un
üzerinde bisikletçi yer alırken, Yıldız A
Erkek, Kadın ve HİB (Herkes İçin Bisiklet)
kategorilerindeki sporcular 27.5 kilometrelik
mesafede, Master 1 Erkek ve Master 2
Erkek kategorilerindeki sporcular ise 56 kilometrelik mesafede pedal döndürdü.
Yıldız A Erkek kategorisinde Emre Kaplan,
Kadınlar kategorisinde Anoosheh Iravanıan,
HİB kategorisinde Celal Gülersoy, Master
1 Erkek kategorisinde Mustafa Katip ve
Master 2 Erkek kategorisinde Ersan Karayeğen birinciliği elde eden isimler oldu.
Yarışın ardından İskele-Noyanlar Narin
Cafe’de düzenlenen ödül töreninde kategorilerde dereceye giren sporcuları madalyaları
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri
tarafından takdim edildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Cimnastikçiler, Mormenekşe’yi renklendirdiler
Mormenekşe’de düzenlenen 1. Kültür
Sanat ve Üretici Festivaline cimnastikçiler
de katılarak renk kattılar. Mesarya Yıldızları
Cimnastik Kulübü ile Lefkoşa Cimnastik
Kulubü sporcuları 1. Kültür Sanat ve Üretici

Sahibi
“AFrİKA” yayıncılık
limited
Direktör
Alİ OSMAn tABAK

Festivalinde yer alarak gösterilerini sundular.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü muhteşem bir dans ve akrobasi gösterisi yaparken,
Lefkoşa Cimnastik Kulubü sporcuları ise
muhteşem bir trambolin gösterisi yaptılar.

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

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cimnastik
Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da
katılarak sporcuların gösterilerine katkıda
bulundu.
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