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Faiz Sucuoğlu'nu Ankara'da vali yardımcısı karşıladı diye gücünüze mi gitti? Dua edin ki muhtar karşılamadı!
Gelecek sefer muhtar karşılarsa da şaşmayın sakın... Toroslar net görünüyor ya, ona bakın siz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 14 Nisan 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 640 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KIBRISLI TÜRKLER
TÜRKİYE'YE BAŞKALDIRIR MI?
n

2. sayfada

El-Sen tüm devlet dairelerinin elektriğini kesti

Elektriği
kurtarma
direnisi sürüyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası pek çok sendika ve örgütün desteği ile başlattığı
iş bırakma eylemini sürdürüyor... Sendika dün borçlu olan tüm devlet dairelerinin
elektriğini kesti... Kubilay Özkıraç, “Biz uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız, ancak
şu ana kadar hiçbir temas olmadı, bizimle görüşmek isteyen bir devlet yetkilisi yok” dedi...
n Elektrik Kurumu'nun iki
çalışanının dün Güzelyurt'ta polis
tarafından tutuklanması da olay
oldu... Polis tutuklanan kişilerin
6 elektrik sigortası çaldığını iddia
ederken, Özkıraç onların sadece
borcu olan dairelerin elektriğini
kestiklerini söyledi...
n El-Sen tutuklanan iki üyesine
destek sağlamak için bugün
Güzelyurt Mahkemesi önünde
eylem yapacak... Eylem için
Güzelyurt ve Lefke'deki sendika
üyelerine çağrı yapıldı...
3. sayfada

İşgal altında

Sucuoğlu’nu vali yardımcısı karşıladı, Atun kimsenin elini sıkmadı!

BİLMEMENİN SAHTE
HUZURU, BİLMENİN
HAKİKİ ACISI

l Sunat Atun’un
Ercan’da kendisini
uğurlayanlardan
hiçbirinin elini
sıkmaması dikkati
çekti...
l Toplumun hiçbir bilgi
sahibi olmadığı
protokolün bugün
Ankara’da imzalanması
bekleniyor...
2. ve 3. sayfalarda

ANLAMAYA
ÇALIŞMAK
LAZIM...

YASLI GİTTİ
AMA ŞEN
GELMESİ ZOR

Ali Osman

Mehmet Levent

KIBRISLININ
ÇİÇEKLE
KARŞILADIKLARI

ŞİKÂYET EDE
EDE
ALIŞACAĞIZ
EN SONUNDA

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize Özdemirciler

Aziz Şah

Kuzeyde 334 vaka 1 can kaybı, güneyde 1414 vaka 2 can kaybı daha!

Canan Sümer

n 13. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BİLMEMENİN SAHTE
HUZURU, BİLMENİN
HAKİKİ ACISI
Maskeler de yüzler de bir yere kadardır,
sınırlar da sinirler de bir yere kadardır…
Dağılmak ve parçalanmak kaçınılmazken, bütün kalmak, bütün kalmakta ısrar
etmek, ister vatanın, ister ailenin, ister
partinin veya örgütün bütünlüğünden söz
ediyor olalım, farketmez; bütün olanın
kesinlikle bölünmemesi gerektiğine dair
tabu, en güzel halinde çatlayıp da dağılamayan nar’ın bütün kalıp çürümesine
kadardır…
Yasaklara uymaksa elmayı keşfedene
kadardır, çünkü, hayat ancak yasakları
deldikten, tabuları tabutlara yerleştirip
gömdükten sonra hayattır…
İrili ufaklı otoriteler karşısında eğilmek, önünü iliklemek, haklıyken susmak,
suçsuzken özür dilemek, adaletsizlik karşısında dilini yutmak, başka insanları ezerek
var olmak, kutsal sayılan bayrakların
yırtıldığı, kutsal sayılan bayların ve
bayanların yıkıldığı yere kadardır…
Sonrası “yaktım gemilerimi dönüş yok
artık geri”dir…
Daha sonrası “tak etti canıma bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri”dir…
Büyük gösteri bittikten sonra, ki şimdi
tam da öyle bir zamandayız, yapılacak
en iyi şey özgürlüğün koynuna sızmış
zehir zemberek acıları bal eylemek, sahte
umutlarla hayal deryasında yüzmektense,
gerçeklerle yüzleşip umutsuzlukla bilenmektir…
Artık şiirsizlik nedeniyle vicdanları
körelen yazılara tepeden bakıp “ağır ol
bay düzyazı” demenin tam zamanı, şiire
kesin dönüş yapmanın tam vaktidir…
Çünkü ülke, memleket ya da vatan,
adına ne derseniz deyin, hepsi bir yere
kadardır…
Çünkü bir ülke artık onu sevmeyenlerin
elinde oyuncağa dönmüşse, bir ülkeyi
sevmek bile ırkçılıkla eş tutulmaya başlanmışsa, Kıbrıslı olmanın, Türk olmanın
veya Rum olmanın, bitişik yazılıp
Kıbrıslıtürk olmanın,
ayrı yazılıp Kıbrıslı Türk, ya da Kıbrıs
Türkü olmanın da hiçbir anlamı yoktur…
Ruhunu şeytana satmış büyük adamların kurdukları kirli tezgahların parçası
olup da sonra hiçbir şey olmamış gibi
davrananları sürekli affedip, her seferinde
onlarla yeniden başlamak, onlarla yeniden
yola çıkmak da bir yere kadardır…
Halkların kardeşliği halkların kalleşliğine toslayana, halkların kalleşliği haltların ortaya dökülüp saçılmasına kadardır…
Bilmemenin, bilmek istememenin sahte
ve görüntüden ibaret huzuru, bilmenin
hakiki acısından kaynaklanan o muazzam
iç huzurla karşılaşana kadardır…
Babanız bir kere ölmeyegörsün, artık
sizin dönülecek bir köyünüz yoktur, artık
göbek adınız “yersiz”, adınız
“yurtsuz”dur…
Dönülecek bir ev varsa, o da annedir…
Anneniz de apansız giderse bir gün,
yazılardan ev yapmayı denemekten başka
çare yoktur…
Ama yazılardan yapacağınız ev de bir
yere kadardır…
Çünkü yazı’nın kendisi zaten bir yere
kadardır, kendini bilen dil eninde sonunda
aslına rücu edecek, şiirde karar
kılacaktır…

KIBRISLI TÜRKLER
TÜRKİYE'YE BAŞKALDIRIR MI?
Kıbrıslıtürkler bir gün hep birden
Ankara'ya başkaldırırlar mı?
Nerden geldi aklıma şimdi bu soru?
Burada artık asgari yaşam şartlarının ortadan kalkmasından mı?
Artık tutunacak hiçbir dal, dayanacak hiçbir güç kalmamasından mı?
Ya da artık herkesin gerçeği farketmeye başladığına dair benim
iyimser düşüncelerim mi?
Benim şu yazıyı yazdığım sıralarda
bizimle ilgili mali protokol görüşülüyor Ankara'da...
Ankara'nın dayattığı bu protokolda
neler var kimse bilmiyor...
Ancak tüm diğer protokoller gibi
bu da bizim hayrımıza olamaz...
Türkiye bizden istediğini alır...
Bize isterse birşey verir, istemezse
vermez...
Neyimiz varsa hepsine sahip oldu...
Çözümsüzlük çözümdür politikasıyla burada daha uzun yıllar kalmayı
garantiledikten sonra adımlarını ona
göre atmaya başladı...
Bir zamanlar Kıbrıslıtürklerin refahı
onlardan daha iyidir diye şikayet
ederlerdi...
Zamanla arayı kapattılar...
Ve öne de geçtiler...
Hatta şunu söylemeye başladılar
bize:
"Türkiye'de ne varsa sizde de
olacak"...
Ne teselli değil mi?
Bizde olan herşeye sahip olduktan
sonra bize sunulan bir teselli!
***
1974'ten sonra Türkiye buraya iyice
yerleşince elimizden nelerin kayıp
gittiğini artık saymayacağım...
Çok yazdım...
Başkaları da yazdı...
Nasıl dibe itildik?

Öyle bir yangındı ki bu, hiçbir
şeyi kurtarmak mümkün olmadı...
Denizden boru döşediler ve bize
su getirdiler sonra...
Bize 2.50 liraya sattıkları suyu
şimdi 8 liraya satacaklar...
Beğenmeyen su kullanmasın değil
mi?
74'ten önce gürül gürül pınarlarımız
vardı...
Kırnı...
Değirmenlik...
Lapta pınarları...
Hepsini de kuruttular...
Kuruttukları narenciye bahçeleri
gibi...
Rumlar bize 80 bin dönüm
narenciye bıraktılar...
Şimdi 40 bin dönüm kaldı...
Hayatımızı kumarhanelere, kerhanelere ve artık bir ticarete dönen
üniversitelere bağladılar...
Kara para ile yaşamaya alıştırdılar
bizi...
Girne'nin
canına
Güzelim
okudular...
Türkiye'nin 74'teki işgal ve istilasından sonra ne hale geldiğimizi görmek isteyenler buyursun Girne'ye
baksın...
Barış içinde yaşamak istediğimiz
Kıbrıslırumlar nasıl bakarsa öyle
baksın...
***
Sudan sonra elektriğe geldi şimdi
sıra...
Onu da alacaklar...
Türkiye'de herşeyi satan Tayyip
onu da satacak...
Ve tıpkı şimdi su meselesinde
olduğu gibi, onu da ödeyemeyecek
hale geleceğiz...
Elektrik kârlı iş...
Milyonlar milyarlar kazandırır...

Şener Levent

Açı
Bizde yeyip yutarak batırdılar...
Yeyip yuttuklarını halka ödetiyorlar
şimdi...
Ankara'daki protokolda elektriğin
satılması da var...
Ayrıca...
Hayat pahalılığının dondurulması...
Ve 13. maaşların iptali de...
***
Soruyu bir daha soralım...
Kıbrıslıtürkler bir gün hep birden
Türkiye'ye karşı ayaklanır mı?
Bütün bu işlere sebep sensin
der mi?
Meclisteki muhalefet şimdilik en
büyük engel görünüyor buna...
Zaten gerçekten muhalefet olsalar,
o mecliste olmazlardı...
Onlar demokrasicilik ve hükümetçilik oynuyorlar hala...
Türkiye'nin işgalinin örtüsüdürler...
Ancak meclis dışındakilarin sabrı
artık taşıyor...
Meclistekiler yaklaşan bu dalgada
boğulmak istemezlerse, şimdiden
katılmalı dışarıdakilere...
Bu dalga gelecek eninde
sonunda...
Asgari yaşam şartları ortadan
kalkınca herkes göze alır herşeyi...
Kaybedeceği bir şey kalmaz
çünkü...
Kıbrıslıtürkler hızla o noktaya
doğru sürükleniyorlar işte...
Gidiş o gidiş...
***
Güneyde nasıl değerlendiriyorlar
işgal bölgesindeki bu gelişmeleri...
Hiç mi ilgilenmiyorlar yoksa?
Onlar işgale karşı direnmekten
yoruldu...
Sıra şimdi bizde mi acaba?

Sucuoğlu’nu Ankara’da vali yardımcısı karşıladı
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
2022 İktisadi ve Mali İşbirliği
Protokolü’nde son detayları
ele almak üzere, Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın davetiyle
Ankara’da...

UBP Genel Başkanı Başbakan
Sucuoğlu’na, hükümet ortakları DP Genel
Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel
Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı da eşlik ediyor.
Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakanlık,
Maliye, Turizm müsteşarları da heyette
yer alıyor.
Başbakan Faiz Sucuoğlu ve heyeti,
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda TC –
KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı AK PARTİ Milletvekili Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Murat Soylu, KKTC
Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, ve
diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililer
karşıladı.
Başbakan’ın Cuma gününe kadar sürecek
Ankara temasları kapsamında, Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile
İktisadi ve Mali Protokol üzerinde
görüşmeler bulunuyor.
İmza aşamasına getirilen protokole son
şeklinin verilip, törenle imzaların atılması

bekleniyor.
Ziyarette, Türkiye’nin desteği ile
yürürlüğe konulacak altyapı yatırımları ile
diğer ekonomik ve mali projeler
değerlendirilecek.
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El-sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

Tüm devlet dairelerinin elektriği kesildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası’nın (El-sen) önceki sabah ülke
genelinde başlattığı iş bırakma eylemi
devam ediyor.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, önceki gün
başlayan eylemin devam ettiğini belirterek,
halkı mağdur etmemek için çok acil arızalara
müdahale ettiklerini kaydetti. Tüm devlet
dairelerinin elektriğinin kesildiğini yineleyen
Özkıraç, “Biz uzlaşmak için her türlü
görüşmeye hazırız ancak şu ana kadar hiçbir
temas olmadı. Bizimle görüşmek isteyen
bir devlet yetkilisi yok” ifadelerini kullandı.

“Oluşacak zarara herhangi bir sübvanse
yöntemi gösterilmemesi, kurumun
üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında
herhangi bir adım atılmaması ve bir deniz
aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır”

“Eylemin ne kadar devam edeceğine
hükümet karar verecek”
“İş bırakma eylemi ne kadar devam
edecek ?” sorusu üzerine Kubilay Özkıraç,
“Ne kadar devam edeceğine hükümet karar
verecek. Biz buradayız” dedi.
El-Sen, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun
(Kıb-Tek) maliyetin altında satış yapmaya
zorlanması” gerekçesiyle dün iş bırakma
eylemine başlamıştı. El-Sen’in eylem sebepleri arasında şunlar da sıralanmıştı:

Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen
2 kişi tutuklandı
Güzelyurt'ta Sosyal Sigortalar Dairesi,
Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait 6 adet elektrik sigortasını çaldığı
iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
El-Sen Genel Başkanı Özkıraç söz konusu
kişilerien kurum çalışanı olduğunu ve borcu
olan dairelerin elektriklerini kesmeye
çalıştıklarını iddia etti.
Polis Basın Subaylığı'ndan gelen açıklama

şöyle: 13.04.2022 tarihinde, saat 00:15
sıralarında, Güzelyurt’ta, Sosyal Sigortalar
Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı
Dairelerine ait elektrik sayaçlarının
bulunduğu pano üzerinde takılı olan toplam
değerleri 685 TL olan 6 adet elektrik
sigortası yerinden sökülmek suretiyle
çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen ileri soruşturmada
meselede zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26)
ve M.D. (E-49) tutuklanmış olup, soruşturma
devam etmektedir.
El-Sen, mahkeme önünde toplanacak
El-Sen, tutuklanan 2 üyesine destek olmak
için bugün Güzelyurt Mahkemesi'nin önünde
toplanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası’ndan (El-Sen) Güzelyurt ve
Lefke’deki üyelerine çağrı yapıldı.
El-Sen’den yapılan açıklama şöyle:
“14 Nisan Perşembe günü tüm Güzelyurt
ve Lefke ilçeleri üyelerimizi saat 09.00'da
tutuklanan üyelerimize destek olmak
maksatlı Güzelyurt Mahkemesi önüne davet
ediyoruz.”

Uğurlamaya gelenlerin elini sıkmadan uçağa bindi!
Maliye Bakanı Sunat Atun, heyeti uğurlamak üzere havalimanında hazır bekleyen protokolde
yer alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililerin elini sıkmadan
uçağa yönelmesi dikkatlerden kaçmadı…
Haberatör - Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya hareketinden
önce Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenlendi.
Sucuoğlu’na Ankara temasları sırasında, hükümet ortakları
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı
Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın
yanı sıra Faiz Sucuoğlu ile aralarında gerginlik olan ve görevden

alınacağı yönünde haberler çıkan Maliye Bakanı Sunat Atun'da
heyete eşlik ediyor. Maliye Bakanı Sunat Atun son derece
gergin olduğu gözlemlenirken, heyeti uğurlamak üzere
havalimanında hazır bekleyen protokolde yer alan Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililerin
elini sıkmadan uçağa yönelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sucuoğlu: Protokol bugün imzalanacak
Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu, Ankara
ziyaretiyle ilgili Ercan Havaalanı'nda dün
basın açıklaması yaptı.
Başbakan Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine
Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini
söyledi.
Sucuoğlu, ziyarette KKTC ile TC
arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği
Protokolü üzerinde ayrıntıları ele almayı
ve çalışmaların tamamlanması sonrasında
protokolü imzalamayı öngördüklerini
vurguladı.
Ziyarette yürürlükte olan ve yürürlüğe
girecek alt yapı yatırımlarının ele
alınacağını anlatan Sucuoğlu, KKTC
ekonomisinin güçlendirilmesinin ziyaretin
ana hedefi olacağını vurguladı.
Sucuoğlu, Ankara ziyaretinde kendisine

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanı, Ulaştırma ve
Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Maliye
Bakanı Sunat Atun ile birlikte teknik ekip
ve müsteşarların eşlik edeceğini dile getirdi.
Ekonomik programla ilgili çalışmaların

devam edeceğine dikkat çeken Sucuoğlu,
çalışmaların öngörülen şekilde devam ederse bugün protokolün imzalanacağını
kaydetti.
Sucuoğlu, “Zor günlerden geçtiğimiz
bugünlerde imzalanacak protokolün
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ŞİKÂYET EDE EDE
ALIŞACAĞIZ EN SONUNDA
Yine yanlış anlamışız…
Belediyeler kapanmayacak birleştirilecek,
diyor Ünal Üstel…
-Maannamazsınız ki birleşmek istemeyiz…
bilirik ki kapanmaycak, diyor vatandaş…
Hiçbir reform sancısız olmazmış.
Ufak tefek sancılar olabilir, önemli olan
bu sancıları göğüslemekmiş…
Ve UBP bunu göğüslemek için yola çıkmış…
Belediye sayısı 6 da olabilir, 12 de 18
de…
Önemli değilmiş…
Neymiş önemli olan?
Belediyelerin ayağa kalkmaları…
Nasıl olacak bu?
Kaynak var mı?
Yok diyorsunuz…
Türkiye istedi diye borç batağındaki belediyeyi, borcu olmayan, personelini her ay
ödeyen belediyelerle birleştireceksin…
Reform yapıyoruz…
Belediyeleri iyileştiriyoruz, diyeceksin…
***
Piyasa can çekişiyor…
Kiminle konuşsanız şikâyetçi…
Esnaf, üretici, asgari ücretli, kamu çalışanı…
Kan ağlıyor herkes…
Öğrenciler burslarını alamıyor aylardır…
Para bulurlarsa ödeyeceklermiş burs paralarını…
Nerden, nasıl bulacaklar?
Ankara’nın dayattıklarını yerine getirirlerse
para gelecek…
Hayat pahalılığını donduracaklar…
13. maaşı kaldıracaklar…
Belediyeleri birleştirip Elektrik kurumunu
özelleştirecekler…
Daha doğrusu satacaklar…
Tüm umudunu Akara ile imzalanacak protokole bağlayan bir hükümet var başımızda…
Umut derken yanlış anlamayın sakın…
Halkın refahından yana bir umut değil aslında bu…
Bu protokolü imzalamazlarsa ki böyle bir
şey olmamıştır KKTC tarihinde, koltuklarından
olacaklarını biliyorlar…
Bu kadar müdahale ve baskıyı boşuna mı
yapıyor Ankara…
Kim boyun eğecekse…
Kim “baş üstüne efendim” deyip biat edecekse…
onları seçtirmek için boşuna mı uğraşıyor?
Bu yüzden sakın hayallere kapılmayın…
Diren Faiz Bey, teslim olma, dedikse de
bir ironiydi bu…
Yanlış anlamayın…
Direnecek, teslim olmayacak yürek yok
kimsede…
Öyle olsaydı Türkiye bir gün tutmazdı
zaten o koltuklarda onları…
Ama madem bu kadar sıkıntı içindeyiz…
Ve ancak Türkiye’den gelecek yardımla
nefes alacağız…
Ne gerek var hükümetçilik oynamaya…
Elli milletvekiline…
Bakanlara, müsteşarlara…
Daire müdürlerine…
Astronomik maaşlarla onları beslemeye ne
gerek var?
Ama olmaz değil mi?
Çünkü hepsi bir örtü TC’nin işgaline…
Kendimizi kandırmaya yarayan bir örtü…
Dünyayı kandırmaya yaramıyor ama pek…
Öyle olsa bu durumda olmazdık asla…
47 yıldır varlığının kimsenin umurunda
olmadığı bir toplum olmazdık…
***
Bakın bir de utanmadan neyle övünüyorlar…
TC bizi kendinden ayırmıyormuş ve ne
demiş Erdoğan:
“Türkiye vatandaşlarının hakkı neyse,
KKTC’de yaşayan halk da aynı haklardan
istifade edecek”…
Orda ne varsa burda da o olacak…
Çöplerden yiyecek toplayan insanlar görmeye…
Marketlerden hırsızlık yapanlara alışacaksınız…
Ekmek ve yemek kuyruklarına gireceksiniz…
Hepsi de yaşanmaya da başladı aslında…
Şikayet ede ede alışacağız en sonunda…
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AY A
K
AL A İFİL
DİR

Teslim olma sakın diren sonuna kadar
Yerine getiremeyeceğin sözleri verme
Bunun da sonu gelir sürmez mahşere kadar
Halkının gözü sende sakın su koyverme

KALAY-KALAYCI

MUHALEFETİN MUAZZAM
ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜ

CTP'li Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe "Ülkenin her yeri
yangın. Hükümetin ne yapmaya çalıştığı belli değil" dedi. Ülke yangın
yeri, bu tartışılmazdır, ülke her anlamda yanıyor, maddi ve manevi bir
tükenişin içindeyiz. Bu da doğru. Ama hükümetin ne yapmaya çalıştığının
belli olmadığı o kadar da doğru değil. Muhalefetin gidilecek köyün
minarelerini görmemesi çok trajik, muhalefet bu muazzam öngörüsüzlükle
nereye varacağını sanıyor acaba?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YASLI GİTTİ AMA ŞEN
GELMESİ ZOR

ANLAMAYA ÇALIŞMAK
LAZIM...
Türkiye'nin dayattığı paket içerisinde
Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesi de
var...
Zaten geçmiş hükümetler döneminde
AKSA'ya tanınan menfaatlerle kurum zaten
yüzde kırk oranında özelleştirilmiş durumdaydı...
Elde kalanının da Karadeniz Enerji diye
bir TC şirketine verilmesi planlanmakta...
El-Sen ve Sendikal Platform diğer konularda olduğu gibi işin farkında...
Sendika üyeleriyle direnmeye çalışıyor...
Yapacakları ne var bu durumda?..
Direniş şekli belirleyerek kurumlarını
özelleştirmemek...
Mevcut seçtirilen hükümet halkla sendikayı, kurum çalışanlarını yani karşı karşıya
getirmek için elinden geleni yaptı ve yapıyor...
Aylarca elektrik kesintileri yaptırdı...
Mecburen...
Mazot almadı...
Bozulan türbinleri tamir ettirmedi...
Kafalarında halkın ayağa kalkıp "Artık
yeter, özelleştirin de elektriksizlikten kurtulalım" diyerek özelleştirme istemesi düşüncesi vardı.
Bunu başaramadılar, halk tepki gösterdi
ancak onların istedikleri noktaya gelmedi...
Bu kez yüzde 300 zam yapıldı ki halk,
eğer özelleştirilseydi bu zamlar olmayacaktı
diye tekrardan bir tepki koysundu...
Sendika ve çalışanlar da dediğim gibi
kurumlarını kaybetmemek için direnişe geçtiler...
Bir eylem şekli koydular ortaya ve bunun
dozajını artırarak uygulamaya çalışıyorlar...
Güzelyurt'ta iki dairenin elektriklerini
kesmeye giden çalışanlar polis tarafından
tutuklandılar...
Elektrik sayaçlarının sigortalarını çalmışlar
diye...
Komik bir suçlama!
Tüm sayaçlar kurumun malı değil mi?
Ödenmeyen borcu tahsil etmek için kurum
çalışanları sigortaları aldılar...
Kuruma ait bir malı yani...
Öde faturanı gelip sigortanı takayım...
Tamam o halde madem ki borcunu ödemeyen kurum ve kuruluşların elektriklerini
bu şekilde kesmek yasaktır, ki bunu polis
belirleyemez...
Bir vatandaş olarak ben borcumu ödemezsem elektriğimi nasıl kesiyorlarsa,
onların da elektrikleri kesilmelidir.
Bu ayrımcılık yapılırsa ve vatandaş yükümlülüklerini yerine getiriyorsa diğerleri
de öyle yapmalı...
Bu şekilde davranış kurum çalışanlarını
daha büyük eylemlere itecek!
Genel kesinti gibi...
Madem ki görevimizi yapıp kuruma para
toplamaya çalıştığımızda bizi devletin güvenlik güçleri engelliyorsa bizim de elimizde
yapacağımız tek bir şey kalır...
Genel kesinti...
İndiririm şalterleri ve kuzeyi karanlıkta
bırakırım...
Ya böyle bir eyleme gidilecek, yahut da
kurum kaybedilecek...
Vatandaşa da bu anlatılmalı, vatandaş da
anlamaya çalışmalı en azından...

Baver Çoban’ın istinafı reddedildi…

Çoban’a 12 yıl hapislik

(Kamalı Haber) - 19 yaşındaki kız arkadaşına döve döve tecavüz ettiği
gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Baver Çoban’ın
hapis cezası onandı. Çoban’ın mahkûmiyetin hatalı olduğu ve cezanın alenen
fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.
Sanık, Ozanköy’de 11 Şubat 2019 tarihinde 20.00- 00.40 saatleri arasında
Ozanköy’de futbol sahasının basın ve gözlem odasının tuvaletlerinde kız
arkadaşını iki kez darp edip, iki kez de tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 12 yıl hapis cezası vermişti.

Uyuşturucu davasında karar…

Kuni’ye 16 ay hapis cezası

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da
meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu
madde sentetic cannabionid türü
uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf
ve verme” suçları ile ilgili olarak
yargılanan Mustafa Kuni’nin dava
kararı açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda
görüşülen
karar
duruşmasında sanığın aleyhindeki
kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.
Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların
uzun süreli hapis cezası öngören çok
ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.
Kâtip, sanığın bulundurduğu
uyuşturucumiktarının külliyatlı
oluşunu, ticari amaçlı tasarruf etmesini
aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.
Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği
bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken,

caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini
ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu
suçlardan 16 ay hapis cezası ile
cezalandırdıklarını açıkladı.
Narkotik tarafından 4 Ekim 2021
tarihinde alınan bir bilgide sanığın
ikametgâhında uyuşturucu satışı
yaptığı bilgisinin alındığını söyledi.
Polis, sanığın ikametgâhının önünde
tespit etmiş ve üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4
gram ağırlığında sentetic cannabionid
türü uyuşturucu madde, 860 Euro ve
940 TL nakit parayı emare almıştı.
İkametgâhında yapılan aramada kâğıt
parçaları ile üzerinde uyuşturucu
madde kalıntısı olan iki adet hassas
terazinin bulmuştu. Gönüllü ifade
veren sanık, konu maddeleri aranan
bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro
karşılığında satın aldığını, bir kısmını
içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp,
2 bin TL elde ettiğini beyan etmişti.

Faiz Sucuoğlu, ekonomik ve mali protokolla ilgili olarak yaptıkları telefon görüşmesinde Fuat Oktay'a "Protokolda öngörülen bazı önlemleri yerine getiremeyeceğiz. Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmak istemiyorum. Yerine getiremeyeceğim sözleri vermek de istemem" dedi.
Çok doğru, çok iyi, çok mantıki ve çok
da güzel söyledi.
Bunda kızacak, gocunacak, ağzından
köpükler saçtıracak hiçbir şey yok.
Ama Tayyipistan iktidarı kızdı köpürdü!
Ve bu konuşmanın üzerinden 24 saat
bile geçmeden, kalem odasında ifadesini
almak için Sucuoğlu'nu derhal Ankara'ya
çağırdı!
Apar topar...
Pales pandres...
Gelemem yok!
İki elin kanda olsa gelecen!
***
Yaslı gitti...
Ama şen geleceğini hiç sanmıyorum!
Ne yapsa, ne dese, bu öfkenin altından
selâmetle çıkması çok zor.
Hatta imkânsız bile denebilir!
***
Gırtlağına kadar çamura çirkefe batmış,
lânet olası çıkarlarından başka hiçbir şey
düşünmeyen bu rezil dünyadan, Kıbrıs'ta
48 yıldır sürdürdüğü işgale, savaş suçu işleyerek durmadan aktarıp yerleştirdiği nüfusla Kıbrıslıtürk toplumunu asimile etmesine, baskı ve dayatmalarla her istediğini
yapmasına en küçük bir tepki ya da yaptırım
gelmemesi, Türkiye'nin burada atacağı her
adımı, en küçük bir kamuflaja gerek duymadan çok açık ve dünyaya göstere göstere
atmasının en başta gelen nedenidir.
Tayyıp Erdoğan, kendisine "Yeter artık,
dur" diyecek bir dünyanın var olmadığını
sanırım çok iyi çözdü ne yazık!
Bırakın dünyayı, Türkiye'de bile, Kıbrıs'taki adımları için kendisine "yeter artık,
dur!" diyecek bir muhalefet yok!
Bu da başlı başına ayrı bir cüret kaynağı!
***
Sucuoğlu'nun Fuat Oktay'a söylediği
sözlerden ve takındığı alışılmışın çok dışındaki retçi tavırdan sonra, çok acil olarak
apar topar Ankara'ya çağrılması, Akıncı'ya
yapılan darbeden sonra, Tayyıp rejiminin
Kuzey Kıbrıs'taki siyaseti dizayn etme konusundaki cüretini daha da artırdığını gösteriyor!
Ne Türkiye'deki "muhalefetten", ne de
buradaki "muhalefetten" buna ses çıkaran
yok!
Ankara "Gel" düdüğünü çaldı mı, bütün
dünya duyar ama hiç kimse "Ne oluyor?"
bile demez!
***
Bu ziyaretin sonunda Sucuoğlu "Yaslı
gittim şen geldim" diyebilecek mi?
Yoksa "Yaslı gittim, daha yaslı geldim"
mi diyecek?!
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Onuncu köy
SÖMÜRGE
PROTOKOLLE
YÖNETİLİR
Ülkü Taşseven
Başbakan Ankara ziyareti ve imzalanacak protokolle ilgili yanına iki bakan
daha alarak açıklama yapıyor,
açıklamanın sonunda tatlı ekşi bir
gülümse ile "imzalanacak protokol
hayırlara vesile olsun, şimdilik
hoşçakalın" diyor ve basına bir soru
sorma şansı bile tanınmıyor. Basın da
bu açıklamanın içeriğini alıp,
fotoğraflayıp yayın yapıyor ama kimsenin içeriğini bilmediği protokolle ilgili
soru soramama durumunu eleştirmiyor.
Garip!

OKUMADAN
İMZALARLAR
Tuluy Kalyoncu
'Yandı gülüm keten helva'
'Ne olacak halim' i düşünmekten gözleri imzalayacakları protokolü görecek
mi acaba? Yoksa zaten okumazlar mı?

PAKETLENDİK

Banu Demirayak
Angara, Angara güzel Angara! Biz geliyoruk oraya para bulmaya! Siga siga cıktık biz bu yollara! Hazırık çekesin hade
bizi sigaya! Roket hızıylan geliyoruk biz oraya!

YÜCE İŞGAL REJİMİ VE PARA KAÇAKÇILIĞI
Murat Kanatlı
Faiz bey için dev karşılama protokolü!
Karşılama sırasın 101 pare top atışı yapıldı,
Faiz bey tören mangasını selamladı, coşkulu
bir halk kesimi de kendisi ile ilgili sevgi
gösterisi yaptı... Yok, şaka, vali bile gelmedi,
yardımcısını gönder, işte cüce devlet pardon
dilim şey etti, yüce devlet olunca böyle
karşılama oluyor…
*
Protokol yarın imzalanıyor diye haber
dolaşır yani oldubitti, yemek pişti, DP
Genel Sekreteri dünyadan bihaber, belli ki
kapağını bile göstermediler, onun hayali
konu mecliste görüşülecekmiş da yorum
yapsınmış!
Ülkenin hali de, DP Genel Sekreteri de
bu…
*

ÇÜNKÜ YASA
ANKARA’DAN GELDİ!

Hasan Ulaş Altıok
UBP Hükümetine karşı yapılan
eylemlere UBP’li yöneticiler de
katılıyor ve destek veriyorlarsa adres
ve eylem gerekçeleri gerçekten de
yanlıştır.

EMEK EN CÜCE
DEĞERDİR

Ahmet Said Sayın
Mecliste kaç gündür, yüce idi cüce
idi polemiği yaşanıyor.
Siz gidin oy verin, üstüne vergi de
ödeyin, vekil seçilenler bilmem kaç
bin lira maaş alsın ve sizin dertlerinizi
vekaleten üstleneceklerine kahvehane
kavgasına tutuşsun.
Benim içim rahat.

Yasemin Öztürk diyor ki Urumdan ilaç
alacağımıza ölürüz, kocası Muhammet
Öztürk ise Güney Kıbrıs’a toplam 80 bin
Euro para geçirdikleri tespit ediliyor,
tutuklanıp teminatlı serbest kalıyor...
İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk
family felsefesi bu!
Şimdi milliyetçi nutuklarını dinlemeye
devam edebilirsiniz…
KP haberi: “Emanetçi tarafından sirkat”
ve “Para kambiyo yasasına aykırı harekette
bulunma” suçlamaları ile hakkında
yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının
ardından dün yeniden Mağusa Kaza
Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan
zanlı Nurçin, ileride yargılanmak üzere
teminata bağlanarak serbest bırakıldı.
Yapılan şikayet üzerine polisin yürüttüğü
soruşturma kapsamında benzer şekilde

Güney Kıbrıs’a toplam 80 bin Euro para
geçirdikleri tespit edilen Muhammet Öztürk
ve FarbotSajadi de geçtiğimiz günlerde
teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.
Olayın soruşturmasını yürüten polis
memuru İbrahim Çangaroğlu mahkemede
verdiği ifadesinde, zanlının 28 Şubat 2020
tarihinde, işletmeciliğini Muhammet Öztürk
ve Farbot Sajadi’nin yaptığı MF VİP Döviz
Bürosu’nun Güney’deki müşterisi İranlı
K.Z’ye 28 bin 300 Euro’yu teslim etmeyip
sirkat ettiğini kaydetti. Zanlının 29 Şubat
tarihinde tespit edilerek tutuklandığını
kaydeden Çangaroğlu, zanlı Nurçin’in
polise verdiği ifadesinde parayı alıp Güney’e
götürdüğünü, buluşması gereken K.Z ile
telefonda görüşüp K.Z’nin gönderdiği 2
kişiye parayı teslim ettiğini beyan ettiğini
kaydetti.

TC DEVLET SU İŞLERİ (DSİ)
Özgün Kutalmış
Bugünkü (12 NİSAN) Avrupa Gazetesine göre DSİ belediyelerimize sattığı suyun
tonunu 2.30 liradan 7 veya 8 liraya çıkarmaya hazırlanıyormuş. Yerel ve Merkezi
beceriksiz yöneticilerimiz sayesinde elimiz mahkum.
Türkiye'den gelen suyun ulaştığı bölgelerdeki su kuyuları kapatılacak ve aküferlerimizdeki
suyun çoğalmasına imkan verilecekti.
İsale hatların gününde yapılmadığı için Geçitköy Barajı hemen doldu. İlk günlerde
gelen suyun milyonlarca tonu her yıl denize akıtıldı, halen de akıtılmaktadır. Halbuki
Girne Dağlarındaki su aküferlerimiz en zengin aküferlerimizdendi.
Jeologların açıklamasına göre, eğer Girne Dağlarında açılacak olan üç kuyuya denize
dökülen sular akıtılsaydı, bugün Lapta, Kırnı Başpınarları ile birlikte Girne Dağlarındaki
tüm şelaleler de gece gündüz şırıl şırıl akacaktı.
Ancak biz ne yaptık?
Merkezi yöneticiler yüzlerce yeni kuyu açma izni verdiler.
Bazı yıldızlı Belediyeler de kapatılması gereken kuyulardan kaçak su çekerek sözde
yeşilletme adı altında yarı çöl ikliminin hüküm sürdüğü ülkemizde yol kenarlarına ve
bordürlere çok su isteyen çim ve çiçek ektiler.
50 yıl bize yetecek denen Türkiye suyu bu gidişle 50 yıl dolmadan yetersiz hale
gelecek.
O zaman tamamen DSİ'nin insafına kalacağız...

Mehmet Davulcu
Bir zamanlar "Pakete hayır" derlerdi.
Sonra dizi dizi paketler imzaladılar.
Şimdilerde "Paketin hazırlanış sürecinin
iyi yönetilemediğinden yakınıyorlar.
Birikim Özgür nerede? O maliye bakanı
iken "Paketlerle ekonomimizin kendi
ayakları üzerine kalkacağını" bile
savunmuştu!
İşin
gerçeği;
Paketlerle
paketlendiğimizdir.

ANKARA’DA
PROTOKOL PİYESİ
Ulaş Barış
Meclisin elektrikleri kesilmiş. Bunun
üzerine açıklama yapan Meclis
Başkanlığı “borcumuz yoktur, düzenli
ödüyoruz” demiş. Twit bu kadar.
Sucuoğlu’nu ‘vali yardımcısı’ karşıladı
okey de, havalimanı emininin karşıladığı
başbakanları da hatırlıyoruz bu arada…
Bir devlet düşünün, kendi enerji kurumuna olan borcunu ödemesin, kurumu
zora soksun, bu yüzden de elektrikleri
kesmek için ilgili daireye giden kurum
çalışanlarını polise tutuklatsın.
Protokolde 3 kritik nokta var. Hayat
pahalılığının bu yıl için dondurulması,
13.maaşa vergi ve Spor Koordinasyon
Kurulu (Reddediyoruz eylemlerinin sebebi olan şey)
Kıb-Tek’in 3 bacağının muhasebelerinin ayrılması da ayrı bir konu.
Yani tartışmalar, kavgalar vs…
*
Tahsin Abi, Doğu Akdeniz gazının
Avrupa’ya taşınabilmesi için başta ABD
olmak üzere uluslararası topluma
seslenerek, Kktc’nin yeni vizyonunu
dikkate alma çağrısı yaptı. Tahsin Abi
yeni diye satılan bu eski vizyonu ‘kabul
edilebilir’ diye niteledi.
*
ABD'de son 40 yılın en yüksek yıllık
enflasyonu yaşandı.
ABD Çalışma Bakanlığı, Mart ayında
yıllık enflasyonu yüzde 8,5 olarak
açıkladı. (Bloomberg)
CTP Genel Başkanı Erhürman,
hükümete seslenerek “‘Halkla dalga
geçiyorsunuz’ dememizi istemiyorsanız,
halkla dalga geçmeyin” dedi.
İşte bu kadar! Şimdi onlar düşünsün.
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GÜNLÜK
PROTOKOLLER OKUNMADAN İMZALANIR

Şener Elcil’den Meclis Dilekçe
Komitesi’ne YÖDAK’la ilgili dilekçe
Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası Genel Sekreteri
Şener Elcil, Meclis Başkan
Yardımcısı Özdenefe’ye
meclis tarafından
YÖDAK’a atanan bir üye
hakkında hazırladıkları
şikayet dosyasını Meclis
Dilekçe Komisyonu’na
iletmesi talebiyle dilekçe
verdi...

KTÖS Genel Sekreteri Şener
Elcil, Meclis tarafından YÖDAK’a
atanan bir üye hakkında
hazırladıkları şikayet dosyasını,
Meclis Dilekçe Komisyonu’na
iletilmek üzere, Meclis Başkan
Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye
verdi. Elcil ayrıca, konuyla ilgili
tüm milletvekillerine iletilmek üzere
bir de mektup sundu.
Şener Elcil ve sendika yönetimi,
Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet
Özdenefe’yi ziyaret etti. Meclis
Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan görüşmede konuşan
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Fazilet Özdenefe’yi Meclis Başkan
Yardımcısı seçilmesinden dolayı
tebrik etti.
Sendikanın temel ilkelerine işaret
eden ve öğretmen sorunlarının
toplum sorunlarıyla iç içe olduğunu
ve toplu ilgilendiren sorunların
öncelikleri olduğunu dile getiren
Elcil, ziyaret sebeplerinin YÖDAK
konusu olduğunu kaydetti.
YÖDAK’ta yaşanan olayların
kendilerini rahatsız ettiğini dile
getiren Elcil, “Özellikle Meclis’in
atadığı Sayın Hüseyin Uzununboylu, YÖDAK’ta görev yapıyor
ve yükselmelerden sorumlu kişidir.”
Dedi.
YÖDAK’ta görev yapan şahsın
“Mağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde özel şirket kurduğunu ve
paralı olarak makale yayımladığı”
bilgisinin kendilerine geldiğini
söyleyen Elcil, olayı araştırdıklarını
ve belgelere ulaştıklarını ve konuyu
YÖDAK’a aktardıklarını fakat
hiçbir adım atılmadığını savundu.
YÖDAK Başkanı’nın konuyu
ileri taşımaktan imtina ettiğini iddia
eden Elcil, ilgili şahsı YÖDAK’a
atayanın Meclis olduğunu ve
Meclis’in bu konuda yapacağı
önemli görevler bulunduğunu

düşündüklerini söyledi.
Şu anda ülkede faal olarak çalışan
23 üniversite bulunduğunu, 12
üniversitenin de izinlerini aldığını
ve açılmayı beklediklerini dile getiren Elcil, önemli olanın, öğrenci
ve üniversite sayılarının artmasının
değil, üniversitelerdeki niteliği
artırmak olduğunu söyledi.
Üniversitelerde
akademik
niteliğin ve eğitimin korunması ve
geliştirilmesi yönünde öncelikleri
olduğunu dile getiren Elcil, üniversitelerdeki eğitimi önemsediklerini
ve bu konunun üzerine gitmeye
devam edeceklerini kaydetti.
Elcil, öğretmen yükselmelerinde
müdür, müdür muavini ve
denetlemelerde bilimsel makalelerin
puanlamalara tabi olduğunu, bu
puanlamalar
neticesinde
öğretmenlerin müdür veya müdür
muavini olabildiğini dile getirerek,
“Para karşılığı bu işlemlerin
yapılması, hakkıyla akademik yönden bir yerlere gelmiş insanlara
ciddi bir hakarettir. Akademilerin,
üniversitelerin onuru aslında bilimsel yayındır. Bu bilimsel
yayınların niteliğidir. Nasıl
alındığıdır.” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinin sebebinin Meclis
Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe
vermek olduğunu söyleyen Elcil,
şikayeti kişi olarak verdiğini kaydetti.
Dilekçesine ilgili resmi belgeleri
de eklediğini, belgelerin duyum
veya iddiadan oluşmadığını
söyleyen Elcil, Meclis’in Dilekçe
Komitesi’nin konuyu ayrıntılı
inceleyeceğini düşündüğünü, ayrıca
bütün milletvekillerine dönük
hazırlanan bilgilendirmeyle de
ülkede ne olup bittiğiyle ilgili
ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve
olayın üstüne gitmelerinin bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü
belirtti.
ÖZDENEFE
Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet

Özdenefe, Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası’nın toplumun önde gelen
en önemli ve en uzun soluklu
sendikası olduğunu; kamusal haklar
ve mücadele konusunda da önemli
yeri bulunduğunu kaydetti.
Sendika temsilcilerinin ziyaretini
önemsediğini söyleyen Özdenefe,
sunulan dilekçenin Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iletilmesini
sağlayacağını kaydetti.
Milletvekilleri için hazırlanan
evrakların kendilerine ulaşmasının
da sağlanacağını söyleyen Özdenefe, Dilekçe ve Ombudsman
Komitesi’nin kararlarının mahkeme
gibi bağlayıcılığı olmasa da
yurttaşların Anayasa ve mevzuat
gereği tespit ettikleri ihmalleri veya
ihlalleri birebir Meclis’e iletmeleri
açısından çok önemli bir komite
olduğunu belirtti.
Özdenefe, yurttaşların direkt
olarak Cumhuriyet Meclisi’ne tek
başlarına veya grup olarak dilekçe
verebilmesi ve bu ihlalleri
bildirmesinin Anayasa tarafından
korunan bir hak olduğunu dile getirerek bunun her bir yurttaşın
hakkı olduğunu da vurguladı.
Komitedeki tüm arkadaşlarının
böylesine ciddi bir konuyla alakalı
bütün çalışma ve araştırmaları
yapacaklarını dile getiren Özdenefe,
başvurunun, acil değerlendirilmesi
gereken bir mesele olduğunu
gösterdiğini söyledi.
YÖDAK’ın kendi üzerinde olan
görevleri ve ülke için yapması
gerekenlerin herkes için çok önemli
olduğunu söyleyen Özdenefe, tüm
bunların araştırılmasının ve sonuca
bağlı olarak da raporlamanın
ardından Genel Kurul’da okunacağı
ve herkesin bilgisine getirileceğini
kaydetti.
Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe, yurttaşların Anayasa’daki
haklarını bilmesi açısından yapılan
başvurudan dolayı KTÖS Genel
Sekreteri Şener Elcil’e teşekkür
etti.

Tufan Erhürman Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’ye konuştu… Türkiye
ile imzalanan protokoller uzunca bir süredir rayından çıktı diyen
Erhürman, 2018’den beri imzalanan protokollerin performansına
bakıldığı zaman, yüzde 50 gerçekleşme oranının olduğunu söyledi… Protokollerin gerçekleşmesi demek Ankara’nın istediği bütün
yasaların yapılması, özelleştirmelerin tamamlanması, kurumların
kapatılması demektir… Yani UBP’yi protokolleri tamamlamıyor
ve para gelmiyor diye eleştirmek gelinebilecek en rezil noktadır!
‘Ne paranı ne memurunu, ne paketini ne askerini’ demekten ‘paket
uygulanmıyor, para gelmiyor’a bir savrulma… ‘Protokol imzalamak
için Ankara’ya gidildi’ haberinin artık heyecan yaratmadığını
söyleyen Erhürman, “Protokollerde yüzde 50 bir gerçekleşme var.
Çok büyük kısım da savunma harcamalarındaki gerçekleşme. Protokolden buraya akan kaynak yok. Performans son derece düşük”
dedi… Protokollerde senelerdir KIB-TEK’in üç parçaya bölünüp
özelleştirilmesi var… Araç Muayene’nin Kamu-Özel Ortaklığı ile
peşkeş çekilmesi var; ki Dörtlü Hükümet’te kararı geçirildi!.. Telekomünikasyon’un ve limanların Kamu-Özel Ortaklığıyla peşkeş
çekilmesi var… Eee, Erhan Arıklı’yı boşuna ‘Ulaştırma Bakanı’
koltuğuna oturtmadı Ankara!.. Belediye Reformu vardı, meclise
geldi… Kamu Reformu var… Kooperatif Reformu var… Yani,
protokoller uygulanmıyor ve para gelmiyor diye eleştireceğine uygulanmaması için mücadele etmesi gerekirdi muhalefetin!.. Erhürman
Kıbrıs TV’ye imzalanacağı söylenen protokolden çok bir şey çıkmayacağının görüldüğünü söyledi! Protokolden ne kadar çok şey
çıkarsa, o kadar fakirleşiriz… Erhürman, protokolün kendileriyle
paylaşılmadığını, içeriği hakkında bilgileri olmadığını, hazırlanma
sürecinin de doğru yönetilmediğini söyledi!.. Çünkü protokolü
Ankara hazırlıyor; Yardım Heyeti ve uzmanları!.. Faiz Sucuoğlu
da imzalarken görecek protokolü…
EL-SEN
İki El-Sen üyesi, borcu
bulunan devlet
kurumunun elektriğini
kesmeye gittiği sırada
tutuklandı. Kes El-Sen,
kes da gorkma…
*
YÖNETENLER (?)
CTP'li Fazilet Özdenefe,
“Ülke yangın yeri,
yönetenler ise hiçbir şey
yapmıyor” dedi.
Yönetemiyorsunuz deyip
duruyorsunuz, şimdi de
yönetenler mi demeye
başladınız? Bravo yani…
*
YÜZDE 70
Standart Eurobarometer
96 raporuna göre, Kıbrıslı
Türklerin “yaşamdan
memnuniyet” oranı yüzde
70. Vay guzzum vay, yüzde
70 hala daha memnun ise
daha çekeceğimiz var bu
garnizonda…
*
HÜKÜMETİN ZIRVASI
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Başbakan Yardımcısı Fikri
Ataoğlu ile Ulaştırma
Bakanı Erhan Arıklı
Ankara’ya gidiyor. Bir
gazete de “Hükümetin
zirvesi Ankara’da” diye
manşet atıyor. Hükümetin
zirvesiymiş, ne zirvesi be,
hükümetin zırvasıdır o
zırvası…
*
HER YER KARANLIK
Meclis Başkanlığı
“Borcumuz olmadığı halde
elektriğimiz kesildi” diye
açıklama yaptı. Her yer
karanlık’ı söyleyin siz da…

“Tırnak”...
"Burası hırsızların insan kabul
edildiği; dürüst olan, ahlaklı olan,
etik değerlere göre yaşayanların
hiçleştirildiği bir ülke.
Burada başkalarının sırtına
basarak onu çamura gömmek ve
buradan yolumuzu hiçbir şey
olmamış gibi devam etmenin
kıymetli olduğu bir ülke.
Burada tadını çıkaranlar var
yaşamanın… Diğerlerine rağmen
hem de… Bir de tadını çıkarmanın
dahi anlamını unutanlar var.
Çığırından çıkmış düzensizliğin de
yasa dışılığın da parasızlığın da
sadece bir tanesini yaşayan
toplumların bugüne kadar tarih
boyunca sonları yıkım olmuştur
dağılmak olmuştur."
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis Kıbrıs)
"Gençlik işsizlikten, adaletten,
hayat pahalılığından dert yanıyor,
gelecek kaygısı taşıyor, ülkeyi
yönetenlerin kendilerini
anlamadıklarına, aynı zamanda
sorunları çözmedikleri gibi yeni
sorunlar yarattıklarını
görüyorlar… İşsiz kalacağını,
umutlarının her geçen gün
tükendiğini, dünyadan
koptuğunu hisseden, “yenilik”,
“vizyon” ve “geleceğe umutla
bakma” olgularının neredeyse
hiç konuşulamadı, yani hayatın
anlamından gitgide uzaklaşan
bir genç ne yapar ki?"
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

ANKARA VALİ
YARDIMCISI

Türkiye’de
Cumhurbaşkanlık
sistemine geçildiğinden,
yani Erdoğan “devlet
başkanı” olduğundan
beridir Kıbrıs’ın işgal
bölgesinden Ankara’ya
gidenleri Vali Yardımcısı
karşılar… Erdoğan’ın
başkanlığından bu yana
Tufan Erhürman, Kudret
Özersay, Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu
Ankara’ya gitti… Hepsini de Ankara Vali Yardımcısı
karşıladı!.. Bu işgal rejiminin işbirlikçilerine muamele
etme şeklidir… Şikayeti olan işgale isyan etsin! Faiz
Sucuoğlu’nu Vali Yardımcısı karşıladı diye dalga
geçerek tatmin oluyorsanız ne ala! Ama bütün parti
başkanlarını Vali Yardımcısı karşıladı ve karşılayacak!
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dünya kazan devrim kepçe

GIYNIK

Aziz ŞAH

Nidai Mesutoğlu

KIBRISLININ ÇİÇEKLE
KARŞILADIKLARI
1974’teki darbe ve işgalin mimarı Kissinger
gelse Kıbrıs’a çiçeklerle karşılanır...
-Makarios’un mezarının yakınlarında bir köşk
isterim, dese, eminim ayaklarının altına serilir.
Uganda kasabı diktatör İdi Amin gelseydi huzur
içinde yaşardı bu diyarda.
-İdi Amin’i istemeyiz, derdik biz…
Liberaller de saldırırdı bize:
-Siyah düşmanı ırkçılar, diye.
Böyle saçma bir yerdir burası, sapla
saman hep karışır!
Aramızda gezer Türkiye’nin İdi
Amin’leri…
İsveç Başbakanı Olof Palme
cinayetinin şüphelilerinden biri senelerce aramızda yaşadı. Burası hem
İsveç’miş gibi siyaset yapılır bu askeri bölgede,
hem de Palme’nin katili ile markette
karşılaşabilirsiniz.
Yoktur bu diyarda işgalciye ve emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesi, vardır Yankee Walker!
Yoktur ABD Büyükelçisi’nin arabasını yakmak,
vardır ABD Büyükelçiliği’nin cesaret ve aktivizm
ödülleri ile dağıttığı fonlar!
Az bile aşağılamıştır bizi oryantalist gezginler…
“Bir Kıbrıslı için oturmak tek başına bir
meşguliyettir” demişti Patrick Balfour. Hep
düşündürmüştür bu söz beni…
Bu sebepten bir kıçla iki iskemleye, hem ganimet
iskemlesine hem de Kıbrıs Cumhuriyeti iskemlesine
aynı anda oturmaya çalışır Kıbrıslıtürkler.
Bir ABD’li ya da İngiliz diplomat geldiğinde
hiçbir zaman protesto edilmez. 6. Filo Leymosun’a
demirlediğinde törenle karşılanır.
Yaka paça denize atılmadı Deniz Piyadeleri
hiçbir zaman…
Komşularımızı kana buladıktan sonra bu diyara
barlarda eğlenmeye geldiler…
Gâvur Taşı’na karşı, ‘‘Montezuma’nın geçitlerinden/ Tripoli kıyılarına,/ Çarpışırız ülkemizin
savaşlarında’’ diye marş söylediler…
Dünyanın her yerinde mazlumların ilham
kaynağıdır Patrice Lumumba, Kıbrıs’ta ise
Lumumba’yı öldüren Belçika demokrasisine
hayrandır solcular!
Başka coğrafyalarda makam aracı devrilip yakılan
emperyalist diplomatların ayaklarının altına kırmızı
halı serilen bir diyardır burası.
Ukrayna kasabı Victoria Nuland bugün hangi
ülkeye gitse protesto gösterileriyle karşılanır.
Kıbrıs’a geldi, çiçeklerle karşıladı barışçılar onu…
-‘Bize barış getir Sevgili Victoria’, dediler Odessa
Sendikalar Evi’nde devrimcileri yakan kundakçıya!
***
Nerden geldi bunlar aklıma derseniz, AKP’de
18 yıl vekillik ve 13 yıl bakanlık yapan, neoliberal özelleştirme ve yıkım politikalarının
yürütücüsü, TÜPRAŞ ve TEKEL gibi Türkiye tarihinin en büyük peşkeşlerini gerçekleştiren Ali
Babacan’ı ODTÜ’ye sokmadı devrimciler…
Bu 13 yıllık bakanlık döneminde Kıbrıs’taki
yıkım politikalarından da sorumludur. Sömürgeci
bakanımızdı sonuçta. Ama yarın kalkıp Kıbrıs’a
gelse çiçeklerle karşılanır!
Ekranda sunucu soruyor eski AKP’li yeni muhalif
siyasetçiye:
-Sahayı geziyor musunuz?
12 Nisan’da Halk TV’de ‘Kayda Geçsin’
programında Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek partisinden Selçuk Özdağ, sıralıyor gezdikleri Türkiye
illerini ve ‘‘Kıbrıs’a da gittik’’ diyor.
Kıbrıs da işte öyle bir il…
Türkiye’de seçmenin nabzını konuşurken insanın
aklına Kıbrıs’ın gelmesi ilhakçılıktandır.
-Adana, Mersin, Hatay, Kıbrıs!
Duyar duymaz hatırladım tabii, Kıbrıs’a gelip
CTP ile görüşmüşlerdi…
AKP sonrasına hazırlanıyor buradaki partiler:
UBP İYİ parti ile, TDP CHP ile, CTP Gelecek ile,
et ve tırnak gibiyiz işgalcimizle…
Davutoğlu ile CTP’nin muhabbeti de eskiye
dayanır. Suyumuzu özelleştiren Protokol’ü CTP’li
Ömer Kalyoncu ile AKP’li Ahmet Davutoğlu
imzalamıştı.
Burası ODTÜ değildir, Yakın Doğu İleri
Karakolu’dur.
Burada işgalcilerin ve emperyalistlerin ayaklarının
altına kırmızı halı sererler…
Vietnam kasabı Kommer Kıbrıs’a gelseydi çiçeklerle karşılanırdı!

EKONOMİK KRİZ
YETMEDİ BİR DE UBP
İÇİ KRİZ ÇIKTI.
ANKARA KULAK
ÇEKMEYE ÇAĞIRDI

GİRNE’DE BİR RESTORANDA YANGIN ÇIKTI
Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında,
biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında başlayan
yangında, restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izolasyonu yanarak,
duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen
yangın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

KARAOĞLAN GARAJ, KANSER HASTALARINA
YARDIM DERNEĞİ’NE ARAÇ BAĞIŞLADI
Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) ikinci el bir
araç bağışında bulundu. Dernekten yapılan açıklamaya göre araç, tedavilerine kendi
imkânlarıyla ulaşamayan hastaların taşınmasında, hastaların ihtiyaçlarının giderilmesinde
ve gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınmasında kullanılacak. Açıklamada, Dernek
Başkanı Raziye Kocaismail, “büyük bir ihtiyaç” olan bu taşıtı derneğe bağışlamasından
dolayı Mehmet Karaoğlan’a teşekkür etti.

2 BELEDİYEYE VAKIFLAR BANKASI’NDAN
TOPLAM 13 MİLYON 900 BİN TL BORÇ
Gazimağusa ile Büyükkonuk
belediyeleri, personel giderlerini
karşılamak üzere Kıbrıs Vakıflar
Bankası’ndan toplam 13 milyon 900
bin TL borçlanıyor.
Gazimağusa Belediyesi 12 milyon
500 bin TL; Büyükkonuk Belediyesi
ise 1 milyon 400 bin TL borç alıyor.
Belediye meclislerinin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan borçlanma kararları,
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarda, Kıbrıs Vakıflar
Bankası’ndan
alınacak
ve
Gazimağusa Belediyesi’nin personel
giderlerinin ödenebilmesi amacıyla
kullanacağı 12 milyon 500 bin TL’lik
borcu 48 ayda; Büyükkonuk
Belediyesi’nin ise personel maaş
geriliği ve belediyenin Sterlin borcunun kapatılması amacıyla alacağı
1 milyon 400 bin TL’lik borcu 96
ayda geri ödemesi öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Hava sıcaklığı hafta sonunda 31 dereceye kadar yükselecek. Önümüzdeki Salı
ve Çarşamba günleri ise sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Nisan
tarihlerine ilişkin hava tahmini raporuna
göre, yarından itibaren bölgede genellikle
alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten
nemli; yeni haftanın ilk günleri de üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin
etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava, yarın ve Cuma günü açık ve az
bulutlu; Cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi
günleri parçalı ve çok bulutlu, Salı ve
Çarşamba günleri de parçalı bulutlu yer
yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç

kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise
28-31 derece dolaylarında seyretmesi
bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman
kuvvetli; periyodun son günleri güney
ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman
fırtınamsı esmesi bekleniyor.

Benim acente sözleşmesi dediğim
hükümetlerin ise Türkiye ile imzalanan
“Ekonomik İşbirliği Protokolü” adını
verdiği belge yeniden güncelleniyor.
Her
hükümet
bu
şekilde
sözleşmelerle test edilmektedir.
Sözleşmeye uymayan veya uyacağını
taahhüt eden fakat icraatı öteleyen
hükümetler Ankara’dan geçer not
almayınca istifaya zorlanırlar.
Bundan önceki hükümetler döneminde de imzalanan bu protokollerde
“Belediyeler reformu” ve “Kamu reformu” yapılacağı sözü verilmiş fakat
yapılmamıştı.
Sucuoğlu hükümeti döneminde
tekrara gündeme getirildi. Kendini
kanıtlayıp Erdoğan Rejimi’nin güvenini
kazanmak için hemen gündeme alındı.
Bu işin zor olacağı belliydi. Bir taraftan
sendikalar diğer taraftan muhalefet
hemen karşı çıktı.
Bu da yetmezmiş gibi hem UBP
içinde beklenen bakanlıkları alamayanlar homurdanmaya başladı hem de
hükümet içinde kendi başına kararlar
alarak Başbakan Sucuoğlu’nu yok
sayan Sunat Atun krizi çıktı. İnsanlar
ekmek bulamazken yaratılan bu suni
krizler çare üretemeyen bir hükümet
görüntüsünü de ortaya çıkardı.
Sunat Atun’un bu gücü nereden
aldığını bilmek pek de zor değil. Dini
inançları nedeniyle EKP politikalarına
çok yakın olduğu gerçektir. Bu arada
Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ile
de kişisel dostluğu vardır.
Berat Albayrak Erdoğan’ın kabinesinde yer almasa bile kendine yakın
kişilerin Maliye ve hazine bakanlığında,
Merkez bankasının başında olduğu
gerçektir. Bu nedenle Erdoğan üzerinde
bir etkisi vardır. Bu etki doğal olarak
Sunar Atun’un torpili olarak da
görülebilir.
Sucuoğlu ile Erdoğan Rejimi arasında
bu ilk çatlak değildi. Hatırlanacağı
gibi Dışişleri bakanlığı konusunda da
geri adım atılmış ve milletvekili olamayan hatta aday yapılmayan Tahsin
Ertuğruloğu atanan Hasan Taçoy’un
yerine Dışişleri bakanı yapılmıştı.
Tahsin Ertuğruloğlu nun şahin ve
MHP çizgisinde biri olduğu
dönüldüğünde bu değişim de büyük
olasılıkla Bahçeli tarafından istenmiş
ve yaptırılmıştır.
Şimdi Erdoğan Rejiminin Kıbrıs
İşlerinden sorumlu bürokratı Fuat
Oktay , Sucuoğlu’nun kulağını çekmek,
Sunat Atun’un arkasını sıvazlamak
için Ankara’ya çağırdı.
Bütün bunlar alta alta konulduğunda
bilinen gerçekler bir kez daha körlerin
bile görebileceği kadar açık açık
ortadadır. Türkiye KKTC diye bir devleti tanır gibi görünse de tanımıyor.
KKTC ne dış işlerinde ne de içişlerinde
bağımsızdır. Aslında bir devlet olma
özelliği taşıdığı da şüphelidir. Bu nedenle Dünya tarafından tanınmıyor.
Kıbrıs Türk Toplumu olarak bu
gerçekleri görmek istemiyoruz. Görenlerin ve çıkış yolu gösterenlerin
söylediklerine itibar edilmiyor.
Yaşananlar gerçekleri gizleyemez. Bu
gerçekleri görüp kurutuluşun federal
birleşik Kıbrıs’tan geçtiğini söylemeye
yazmaya devam edeceğiz. Bıkmadan
usanmadan.
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KKTC’de en fazla kalp ve damar
hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Hamza Duygu Kalp Sağlığı
haftası dolayısıyla
açıklamalarda bulundu.

damar tıkanıklığına günlük pratikte daha
sık rastlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni
ise sigara alışkanlığıdır. Buna ek olarak
fiziksel aktivitedeki azalma, kilo artışı,
beslenmeye yeterince dikkat edilmemesi ve
stres de katkıda bulunan faktörler arasındadır”
ifadesini kullandı.

HK - KKTC’de en fazla kalp ve damar
hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza
Duygu Kalp Sağlığı haftası dolayısıyla
açıklamalarda bulundu.
Kalp damar hastalıklarında sigara, düzensiz
beslenme, obezite, aşırı alkol tüketimi, aşırı
stres gibi pek çok risk olduğunu söyledi.
En önemli risk faktörünün sigara olduğunu
belirten Prof. Dr. Duygu, son zamanlarda
özellikle de gençlerin sık kullandığı enerji
içeceklerinin de kalp krizi riski artırdığını
ve kalpte ritim bozukluğuna neden olduğunu
ifade etti.
Kalp hastalıkları birden fazla faktöre bağlı
olarak günümüzde en sık karşılaşılan sağlık
problemlerinin başında geliyor. Bunların
birden fazla faktöre bağlı bir hastalık
olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara, düzensiz
beslenme, obezite, aşırı alkol tüketimi ve
aşırı stresin kalp ve damar sağlığı için
önemli risk faktörleri arasında olduğunu
söyledi. Prof. Dr. Duygu, aynı zamanda
yaş, cinsiyet, genetik ve etnik etkenlerin de
kalp ve damar sağlığını bozan risk faktörleri
arasında olduğunu belirtti. Yaş, cinsiyet,
genetik ve etnik etkenlerin değiştirilemez
etkenler grubunda olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Hamza Duygu, sigara tüketimine bağlı
kalp rahatsızlıkları, sağlıksız beslenme
alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimine bağlı
rahatsızlıklar, oturgan yaşam, obezite, kan
yağları, kan basıncı ve kan şekeri
yüksekliğinin ise düzeltilebilir risk faktörleri
olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme önemli kalp sağlığı
için önemli
Kalp sağlığını korumak açısından düzenli
beslenme alışkanlığının büyük önem
taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu,
düzenli ve sağlıklı beslenme ile kalp damar
hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden
de uzak durulabileceğini söyledi. Prof. Dr.
Duygu, “Sağlıklı beslenme ile kalp damar
hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden
aşırı kilo, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı
ve yüksek tansiyon gelişimini geciktirmek
ve azaltmak mümkün. Toplumda giderek
batı tipi diyet ve fastfood alışkanlığı giderek
artıyor. Bu durumla ancak sağlıklı yaşam
hedeflenerek mücadele edilebilinir” ifadesini
kullandı.

Yeni yaşam tarzı, beslenme
alışkanlığını kötü yönde etkiliyor
Modern hayatın ve teknolojinin hızla
getirdiği değişimler nedeniyle toplumun
gün geçtikçe farklılaşan bir yaşam tarzı
sürdürmeye başladığını söyleyen Prof. Dr.
Hamza Duygu, insanların artık daha az
hareket eder haline geldiğini belirtti. Yeni
yaşam tarzı ile beslenme alışkanlığının kötü
yönde etkilendiğini de söyleyen Prof. Dr.
Hamza Duygu, bu dönemde beslenmenin
daha çok hayvansal kaynaklı gıdalara
dayandığını belirterek, “Kişiler sebze ve
meyve yeterince tüketmemekte. Fiziksel
aktivite eksikliği ile birleştiğinde kalp damar
hastalıklarına yakalanma riski artar. Son
yıllarda yirmili veya otuzlu yaşlarda da kalp

Düzenli beslenme kalp damar
hastalığı risklerini azaltıyor
Yeme düzeninin çocukluk yaşlarından
oturmaya başladığını söyleyen Prof. Dr.
Hamza Duygu, bu yaşlardan itibaren sağlıklı
diyet alışkanlığının yerleştirilmesi ile
toplumun kalp damar hastalığı riskinin
azaltılabileceğini belirtti.
Aşırı kalori ve tuz tüketiminin önlenmesi,
hayvansal yağların azaltılarak bitkisel
yağların taze sebze, liften zengin yiyecekler
ve balığın daha çok tüketildiği bir yeme
düzeninin benimsenmesi gerektiğini söyleyen
Prof. Dr. Duygu, zeytinyağı ve balık tüketiminin daha fazla olduğu bölgelerde kalp
ve damar hastalıklarından ölümlerin daha
az görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Hamza Duygu, “Toplam tüketilen
enerjinin yüzde 30’dan azının hayvansal
yağlardan alınması gerekiyor. Öncelik verilmesi gereken bir diğer konu da şeker
hastalığı sıklığındaki korkutucu artıştan sorumlu olan şişmanlık ve hareket azlığı ile
mücadeledir. Bu konuda toplum düzeyinde
verilmesi gereken mücadele topluma eğitim
yoluyla bilinç kazandırmak suretiyle
gerçekleşebilir. Okullarda fiziksel aktivite
derslerinin yanında beslenme ile ilgili
eğitimler de verilmesi gerekir. Okullarda
öğrencilere günde 1 saat beden eğitimi
yapma olanağı sağlanmalıdır. Erişkinlerin
ise beden eğitimi yapabileceği merkezlerin
sayısı ve kalitesinin arttırılması devletçe
desteklenmelidir” dedi.
Sigara tüketimi kalp damar
hastalıklarındaki en önemli risk faktörü
Kalp damar hastalıklarında en önemli risk

faktörlerinin başında sigara tüketimi geldiğini
söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara
tüketiminin kalp damar tıkanıklığı ile birlikte
birçok hastalığa da neden olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Duygu, “Sigara tüketimi maalesef
ömrümüzden yirmi yıl çalıyor. Kalp Damar
hastalıkları başta olmak üzere birçok
hastalığın yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu yüzden sigara kullanan kişiler bu
alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekmektedir.
Aktif içicilik gibi ayni zaman da pasif
içicilik de çok önemli bir durumdur. Kişiler
mutlaka sigara içilen ortamdan uzak
durmalıdır” ifadesini kullandı.
Sigara tüketenlerin yüzde 50’lisi
hayatını bu nedenle kaybediyor
Düzenli olarak sigara içenlerin yüzde
50’sinin sigara tüketiminden kaynaklı olarak
kaybedildiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza
Duygu, bu ölümlerin yaklaşık olarak yarısının
orta yaş grubunda görüldüğünü belirtti.
İçilen sigara miktarının kalp damar
hastalıkları, kanser ve solunum sistemi
hastalıkları ile doğrudan ilişkili olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Duygu, pasif içicilikte
de benzer riskler olduğunu belirtti. Sigara
kullanımının önlenmesinde ilk basamağın
eğitim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza
Duygu, bu konuda okullarda, işyerlerinde
ve sağlık kuruluşlarında da yoğun çabalar
harcanması gerektiğini ifade etti.
KKTC’de’de en fazla kalp damar
hastalığı görülüyor
KKTC’de en sık görülen hastalığın kalp
damar hastalıkları olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalıklarının
gençler de sık görülebildiğini belirtti.
Gençlerde kalp krizi riskini yükselten nedenler olarak uyuşturucu kullanımı, düzensiz
beslenme ve düzensiz uyku olarak
gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza
Duygu, gençlerin son zamanlarda sık olarak
kullandığı keyif verici maddelerin de kalp
krizine neden olduğu bilgisini verdi. Prof.
Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam
etti: “Gençler son zamanlarda enerji içecekleri
veya keyif verici maddeler kullanmakta.
Gençlerin tükettiği enerji içecekleri kalp
krizine neden olmakta.
Özelliklede gençlerde kalpte ritim
bozukluğuna neden olmakta. Genel olarak
bilgi verecek olursak yakınlarında kalp
damar tıkanıklığı olan kişiler özellikle çok
dikkatli olmalı ve önlem almalıdır. Kişiler
sigara, enerji içeceği, keyif verici maddeler
kullanmamalı fazla olan kilosundan
kurtulması gerekmektedir. Kalp damar
hastalığında düzenli uyku çok önemlidir.
Kişiler en az yedi saat uyku uyumalıdır. Az
uyku uyuyan kişilerde özellikle kalp damar
tıkanıklığı ve ritim bozukluğunu çok fazla
yaşamaktadır.

KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı’nın bu yıl 19’uncusunu
düzenlediği Kanserle Savaş için Afiş ve
Slogan Yarışması ödül töreni, önceki gün
İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapıldı.
Yarışmaya 31 okuldan 1561 eser
katılırken, dereceye giren 41 öğrenciye
çeşitli ödüller verildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Commercial Insurance Ltd. ana sponsorluğundaki
yarışmanın amacı, kanser konusunda eğitimi
sağlamak ve farkındalığı artırmak.
Ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket,
yarışmanın jüri üyeleri, Kemal Saraçoğlu
Vakfı Mütevelli Heyeti, ödül alan öğrenciler,
öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Müşteşarı Aytunç Şirket ve Kemal Saraçoğlu
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin

Ruso konuşma yaptı.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Hüseyin Ruso, farkındalığı hissedip
katılan öğrencileri ve onları teşvik eden
öğretmen ve velilerini tebrik ederken,
törene katılan herkese sonsuz teşekkürlerini

iletti. Ödül törenine katılan müsteşar, jüri
üyeleri, vakıf yönetimi ve yarışmanın 4
yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Commercial Insurance yetkilisi de ödül kazanan
öğrencilere plaket ve ödül takdiminde bulundu.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

ONLAR
UTANSIN...
Konuşamayanlar…
Dilleri tutulanlar…
Utansın!
Gazetemiz Avrupa bugün,
Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretiyle
ilgili bir başlık atıp
ona geri adım atmama tavsiyesinde bulundu.
Dünkü başlığında
Ankara’nın bazı isteklerine Sucuoğlu’nun ''yapamam '' demesi gazetemizin
bugünkü başlığına konu olması
çok normal.
En azından birileri çıkmış yapamam deyivermiş , muhalefetin
kukla, emanetçi, kayyum gibi
yakıştırmalar yaptığı sözde
hükümetin başı bile yapamam
dediyse, bizleri UBP başkanına
muhtaç edenler utansın!..
Sucuoğlu Ankara'da bugün
yapacağı görüşmelerde emir ve
talimatların tümünü kabul edermi
etmezmi bilemem , çok da ilgilenmem, benim için önemli
olan kim isterse olsun çıkıp da
en azından birşeyler söyleyebilmesi,başarır başarmaz umurumda bile değil!
Şener Elcil zaten açıklamıştı,
sendikalarla
Sucuoğlu'nun
görüşmesinde Sucuoğlu'nun
söylediklerini.
'' Kızmayın yahu ,belediyeler
yasasını biz istemedik ya ,isteyen
Türkiye, bastıran Türkiye, bizim
hiçbir şeyden haberimiz yok!''
demişti!
CTP'liler gibi korkakça ''Kukla
hükümet bir yerlerden gelen emir
ve talimatlarla ülkeyi yok etme
noktasına getirdi'' demiyor, açıkça
Türkiye'den geldiğini söyleyebiliyor, söyleyebiliyorsa ben
aferin ona derim!
Herkesin bildiğini, herkesin
söylediğini en azından çıkıp
söylüyor, milleti softa şaşırtması
yapıp kandırmak istemiyor!
Ne Afrika'dan, ne Asya'dan
değil Türkiye'den geldiğini
söyleyebiliyorsa ,söyleyecek cesareti varsa eleştirmem...
Hatta söylediğini yapması için
destek de veririm.
Diğerleri gibi boyun eğer
eğmez benim sorunum değil..
İsterse en azılı fanatik milliyetçi
olsun…
İster UBP lideri olsun…
Tekrar edeyim…
Bizleri bu günlere getirip
UBP'ye, yahut Sucuoğlu'na muhtaç edenlerin yüzü kızarsın.
Onlar utansın!..
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

HUZUR
İSLAMDA
DEĞİL
İSYANDADIR
KISACA...





EŞİTLİK MESELESİ
“Oturun, değerlendirin ve ciddiyetle
müzakere edin” dedi Tufan Erhürman
Güven Yaratıcı Önlemleri, Tatar ile
rambo Tahsin’e! GYÖ’ler Mağusa ve
Ercan limanları karşılığında Maraş’ın
iadesidir. Bunu açık açık söyleyin…
GYÖ lafının arkasına saklanmayın.
Tatar’a değil Ankara’ya konuşun; çünkü
karşı çıkan TC Dışişleri’dir. Çavuş
bakalım sizi eşiti görüp ‘müzakere’
edecek mi?

Bizim Mandra
Türkiye'nin protokoldaki
talepleri arasında bulunan
hayat pahalılığının
dondurulması, 13. maaşların
iptali ve Elektrik Kurumu'nun
satılmasını reddeden ve
"yerine getiremeyeceğim
sözleri vermem" diyen
Sucuoğlu'nun hesap vermek
üzere ivedi olarak Ankara'ya
çağrılması mandrada çözüm
ve barış güçleri arasında derin
kuşku ve infialle karşılanır.
Vatandaşlar, durum ne olursa
olsun Sucuoğlu'nun doğru
yolda olduğunu ve asla geri
dönmemesi gerektiğini dile
getirirken, sokaktaki adam
"Diren Sucu teslim olma" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Erdoğan’ın Gezi’den itibaren
hedef gösterdiği insan hakları
aktivisti ve işadamı Osman
Kavala, 12 Nisan 2022
itibariyle 1625 gündür Silivri
Cezaevi’nde…







“Aracını avukat Serkan Karakaş’ın üstüne süren
polis ‘Gaipten bir ses duydum ve çarptım’ dedi…”
Sistemin doğal işleyişine kazınmış eziyetin
sonu mu gelir? Şırnak’ta bir polis, aracını
bile isteye avukat Serkan Karakaş’ın üstüne
sürdü. Karakaş yaşam savaşı verirken saldırgan
polis yaptığından gayet memnun “Gaipten
bir ses duydum ve çarptım” demiş.
Gaipten ses? Deli numarası yapıyor. Ama
mesele bununla sınırlı değil, çünkü o ses o
kadar da “gaip”ten gelmiyor.
Serkan Karakaş, resmi bir koruma aracının
çarparak 24 yaşında katlettiği Abdulgaffar
Dayan’ın avukatı. Dayan’ın amcası, emniyet
müdürünün kendisine, “Olayı abartmayın”
dediğini aktarmıştı gazetecilere. Devlete ait
zırhlı-zırhsız araçlar sokaklarda seri cinayet
hizmeti verirken, araçların katlettiği insanların
haklarını savunanlar elbette “Abartmış” oluyor
olayı. Serkan Karakaş da “abartmış” olacak
ki gaipten gelen ses onun çiğnenmesini istemiş.
“Gaipten gelen ses” esas olarak bu cinayetlerin cezasız kalmasına yol açan yargıyı
denetim altında tutan idari talimatlardan
ibaret. Saldırgan polis bu sese sesleniyor
“Gaipten” derken. Bu ses hukuk mücadelesi
verenleri gıyaben mahkûm etmiş durumda.
Polisin yaptığı mahkûmiyet kararını infaz
etmekten ibaret. Biliyor ki yargı çarptığı
avukattan değil, ondan yana. Biliyor ki kimse
onu alması gereken cezaya mahkûm etmeyecek. Hak aramaya koyulanlar, yani “abartanlar” düşünsün. Barolar Birliği saldırıyı
kınadı, Metin Feyzioğlu’ndan kurtulduklarının
nişanesi olarak.
Siyasetin iktidar ayağı gaipten gelen seslerin
sahibi, muhalefet ayağı güncel hayat içinde
olan bitene arkasını dönmüş, kağıt üzerinde
hesap yapmakla meşgul.
Muhalefet iktidar sırası için dua ederken,
iktidar mensupları kazayla mahkemelerden
çıkan hukuka uygun kararların tekrar etmemesi

VİRGÜL

İŞGAL VE TL
Bazı UBP’liler ile bazı solcular Türkiye’yi aklama
yarışına girdi... Bu zamlar ‘savaştan ve
kapitalist krizden dolayıdır’ diye sorunun
TC işgali ve TL kullanımı olmadığını ispata
çalışıyorlar. Bloomberg yüzde 8,5 ile ABD'de
son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyonunun
yaşandığını
bildirdi…
Bizim
aylık
enflasyonumuz daha fazla! Savaş başladıktan
sonra Dolar karşısında ciddi değer kaybeden
Ruble,
toparlanarak
savaştan
önceki
durumundan daha iyi bir seviyeye geldi. Rusya
savaşta ama TL krizde!

ANKARA
ŞAŞIRMA
SABRIMIZI
TAŞIRMA!



“Kıbrıslı Türklerin
özgüvenini kimse
yıpratmaya
kalkmasın…”
Tufan Erhürman
(CTP)

için hedef göstermekten geri durmuyor.
Anayasa Mahkemesi, zorunlu din derslerine
karşı bir yurttaşın 14 yıllık hukuk mücadelesini
“ihlal” kararıyla sonuçlandırdı ya, iktidarın
milletvekillerinden Mehmet Akif Yılmaz’ın
açık hedefi oldu:
“Müslümanlıkla yoğrulan yurdumda İslam’ın öğretilmesini ‘insan hakkı ihlali’ olarak
yaftalamak, yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur!"
Duyan, din derslerinin yasaklandığını zannedecek! Oysa Anayasa Mahkemesi, zorunlu
din dersleri hakkında bir karar veriyor. İstemeyene bu dersi vermek ihlal diyor. Üstelik
son derece utangaç bir karar.
Mahkemeler, sadece iktidarın aklından geçenlere uygun karar veriyor, aksi durumda
yafta hazır: “İhanet.”
Yargı kararına karşı yükselen bu ses, zırhlı
araçla insan ezen polislerin de, HDP binalarında cinayet işleyenlerin de, güvenlik görevlilerinin de kulağından eksik olmayan
“gaip” sesin ta kendisi.
Aleviler yıllardır zorunlu din derslerine
karşı hukuk mücadelesi yürütüyor, AİHM’e
kadar gitti mücadele ve “ihlal” kararları da
aldılar fakat bir şey değişmedi; mahkeme
kararlarından sadece iktidarın işine gelenler
uygulanır. Yılmaz’ın kızgınlığı öfkesi, Sünni
egemenlik onurundan kaynaklanıyor özetle.
Hedef gösterdiği sadece Anayasa Mahkemesi
üyeleri değil, bizzat hukuk mücadelesi yürütenler ve yürütecek olanlar.
“Muhalefet” iktidarı laiklikten sapmakla
suçlasa da bu tür kararların gereğinin yapılması
için fazla yorulma ihtiyacı duymadı, nasılsa
bir seçimde iktidar kalkıp gelecek ya…
(Bu yazı Ali Duran Topuz’un artıgerçek’te yayımlanan “Gaipten gelen ses neyin
nesi?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 14 Eylül 2021
Hamile iken pozitif olduğunu öğrenince
başından geçenleri anlatan Ayşe
Sandallı, “Pandemi Hastanesi’nden
kimse beni aramadı… Ben kendim pozitif
olduğumu öğrenince hastaneye gittim…
Doktor kontrolünden geçebilmek için 3
saat resepsiyonda bekledik” dedi...

Gözden kaçmayanlar...

SAHTE MECLİS
Diyanellos
Başkanlığı
KIB-TEK
çalışanlarının elektriğini kesmesi üzerine
açıklama yaptı: Kurumumuz elektrik
borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak
ödemektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet
Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe
olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır”…
Borcunu ödermiş bir da!.. Sahte meclis
haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın
Kıbrıslı Türklerin iradesini yok etmiştir…
KTHY ve diğer kurumlarımız gibi KIBTEK’in yok olması için elinden geleni
yapmıştır! Damına çıkıldığında sesini
çıkarmamıştır! Bağımsızlık el kaldırmayla
olsaydı… Gaspçı olan sahte meclistir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Başarılı bir öğrencinin hem
dersini hem sporunu
dengeleyebilmesi başarısının
sırrıdır…”
Ersin Tatar
(Eski Topçulardan)

Karikatür: Maarten Wolterink
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

TUTARSIZ GÜNLER
Sabah yürüyüşe çıkarken, kış...
Eve döndüm, kış...
Banyo öncesi soğuk suyu ısıtmak için
bekledim, kış.
Banyodan çıktım, kış...
Kahvaltı yaptım, kış.
Evden kışlık kıyafetlerle çıktım...
Yaz...
Bu nedir yahu?
Hala kışın etkisinde kalmış ilkbaharı
yaşıyoruz.
Yaz ve kış olarak iki mevsime düşmüş
yılları düşününce bu yıl sanki daha normal
geçiyor.
Bahçeler, tarlalar olması gerektiği gibi
ekiliyor.
Arpalar
kurumaya,
biçilmeye başlandı.
Şimdi tarlalarda balalar
boy boy.
Dağların
tepelerinde
bulut gezinirken, güneş
diğer taraflara göz kırpıyor.
Korona bitti sayılır.
Havaalanlarda bile aşı
kartı sorulmadığına göre sorun kalmadı.
Dünya yeni günlere hazır.
Ancak Rusya Ukrayna savaşı dünyanın
normale girmesine izin vermedi.
Beklemekteyiz ki savaş bitecek, ülkeler
nefes alacak.
Pahalılık...
Üretimsizlik.
Ekonomik sıkıntılar.
Korona öncesi tılır tıkır işleyen sistem
çökmüş.
Koronada sıkıntı en üst seviyeye gelmiş.
Herkes salgın bitecek diye hala
beklemekte hala dertli iken...
Yok.
Her dönemini düşündüm bundan önceki.
Okul öncesi, okul, okul sonrası.
Ders kitapları, imtihanlar, öğretmenin
attığı ilk tokat.
İlk sınav, ilk başarı, ilk başarısızlık.
Yeni sınıfa girmek.
Yeni öğretmenler.
Yeni tedrisat.
Liseden
mezun
olup
üniversite
imtihanına hazırlanmak, girmek.
Başarmak, başaramamak sıkıntısı.
Kimlik kartı çıkartmak.
Pasaport almak.
Yurtdışına gitme telaşı, gitmek, oradaki
problemler.
İkamet tezkeresi.
Kiralık evi, satılık evi, araba, kıyafet.
Bedava yaşamak camekanların dışında.
Soğuk havalarda donmayı öğrenmek,
sobayı, kömürü, klimayı tanımak.
Aşama aşama zorlardan kolaylara geçip
düzeni oturtma çalışmaları.
Tam rahat edeceğim dediğinde illet
hastalık.
Kırlaşmış, seyrekleşmiş saçlar, dökülmüş
düşünceler.
Yok olmuş gelecek kaygısı.
Çoluk çocuk, kalabnalık yaşam...
Kısa süre sonra tek başına bir yerde
beklentilerde.
Ve bu arada senin dışındaki dayatmalar.
Bugünün dünden, yarının bugünden kötü
oluşu.
Dünün bugün aranır oluşu...
Bitmeyen yapılacak işler listesi.
Ve yeni bir işe girmek, iş yeri açmak, bir
atılımda bulunmak
için zamanın
yetersizliği...
Bir yerde geleceğe yapılacak herhangi bir
yatırımın gereksizliği.
Çünkü gelecekte oluşun.
Ama geleceğinin belirsizliği.
Bu sabah kıştı öğlene doğru yaz.
Kısaca geçtiğimiz günlerin özeti: Nereye
uzansan zor.

KTGB’NİN MÜMKÜN PROJESİ’NİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)
tarafından yürütülen “Mümkün: Kıbrıs’ın
kuzeyinde daha güçlü, özgür ve etik gazetecilik” projesi tamamlandı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
projenin kapanış etkinliği dün akşam KTGB
kompleksindeki Paradise Park’ta yapldı.
Etkinlikte ilk olarak Proje Koordinatörü
Hüseyin Silman, 3 yıl boyunca projede
kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yaptı.
ÖZUSLU
Projenin başlangıcında KTGB Başkanı
olan Sami Özuslu etkinlikte yaptığı
konuşmada, Gazeteciler Birliği ve gazetecilik açısından son derece önemli bir pro-

jenin tamamlandığını belirterek, bunun
devamlılığının önemine işaret etti.
AKKOR
KTGB Başkanı Emin Akkor da, KTGB’nin tarihinde ilk defa büyük boyutta AB
destekli bir projeye imza attığını belirterek,
“Bu projeyle birlikte gördük ki istediğimiz,
arzuladığımız ve hedeflediğimiz noktalara
ulaşabilme imkanlarına sahibiz ve bunları
kullanarak mesleğimizin daha iyi
yapılabilmesine katkı sağlayabileceğiz”
dedi.
Proje başlarken yola çıkılan hedeflere
ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti dile
getiren Akkor, “Önümüzde artık bir yol

haritası var. Bu yol haritası hem KTGB’nin
hem de medya sektörünün kurumsal
yapısının daha iyi bir noktaya gelebilmesi
için bir rehber niteliği taşımaktadır”
ifadelerini kullandı.
DOCHERTY
AB Program Destek Ofisi Sektör Sorumlusu Michael Docherty ise, Kıbrıs’ın
kuzeyindeki gazetecilerin karşılaştığı
sorunlarla başka ülkelerdeki gazetecilerin
sorunlarının
yerel
unsurlardaki
farklılıklara rağmen benzerlikler taşıdığını
belirtti ve tüm dünyada basılı yayımların
yok olmakla karşı karşıya bulunduğuna
işaret etti.

ESKİ DİKMEN ÇÖPLÜĞÜNDE TOPLU MEZAR…

TÜRK TARAFI RUM HABERLERİNİ YALANLADI

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı
Türk Üye Ofisi, Rum basınında yer alan,
Portekizli uzmanın, Dikmen çöplüğünde
gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy
kökenli Rum kaybın olası gömü yeriyle
ilgili ön rapor sunduğuna yönelik haberlerin
içeriğinin “yanıltıcı” olduğunu açıkladı.
KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisinden yapılan
yazılı açıklamada, “Rum basınında yer
alan ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)
Rum Üyesi Leonidas Pantelides’in yaptığı
açıklamaya da yer verilen, Portekizli

uzmanın, Dikmen çöplüğünde gömülü
olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli
Rum kaybın olası gömü yeriyle ilgili ön
rapor sunduğuna yönelik haberlerin içeriği
yanıltıcıdır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
“Dikmen Çöplüğü Rehabilitasyon Projesi’nde çalışmış olan Portekizli uzman ve
ekibi, çöplükte gömü yeri olabileceği
yönünde KŞK’ya yapılan ihbarın
değerlendirilmesinin ardından, çöplüğün
metan gazı içermesi sebebiyle tehlike arz

“AKDENİZ ECO-CAMP INDIGO” ETKİNLİĞİ
Kuzey Kıbrıs Deniz Kaplumbağalarını
Koruma Cemiyeti (SPOT), Slovakya’dan
çevre bilinci ve sürdürülebilir toplum organizasyonu Mother Flower ile iş birliğinde, cumartesi günü, Akdeniz köyü sahilinde Eco-Camp Indigo etkinliği düzenleyecek.
Etkinlikte, Caretta Caretta ve Yeşil Deniz
Kaplumbağaları için önemli bir konuma
sahip olan Akdeniz köyünde bulunan Secret
Sahili’nde sahil temizliği yapılacak.
SPOT tarafından yapılan açıklamada,
“SPOT’un araştırmalarına göre Secret

Sahili batıda Caretta Caretta ve Yeşil Deniz
Kaplumbağası yuvaları için çok önemli
bir lokasyon. Yakında geliyorlar ve bu
sahili, nesli tükenmekte olan bu canlılar
için daha güvenli ve temiz bir alana dönüştürmek istiyoruz” denildi.
Dernek, “Hadi bir araya gelelim ve biraz
çöp toplayalım... Temizlikten sonra dinlenip,
güzel anlar paylaşalım” diyerek, herkesi
Eco-Camp Indigo etkinliğine davet etti.
Etkinliğe katılacaklar, saat 15.00’te Akdeniz Sahili’ndeki eski meteoroloji binası
önünde buluşacak.

MAĞUSA BELEDİYESİ’NİN 2022 YILINA AİT
TAŞINMAZ MAL VERGİLERİ ÇIKARILDI
Gazimağusa Belediyesi’nin 2022 yılına
ait Taşınmaz Mal Vergileri çıkarıldı.
Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden
yapılan açıklamada, 2022 yılına ait
Taşınmaz Mal Vergilerinin tahakkuk edildiği
bildirildi.
Bu yıl da emlak faturalarının abonelere
posta
yoluyla
gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada, yükümlülerin,
Gazimağusa
Belediyesi’ne başvurup,
bankalar aracılığıyla paypoint ödeme noktalarına
giderek veya www.gazimagusabelediyesi.com
adresinden Emlak Vergisi
tutarlarını öğrenebileceği kaydedildi.
Açıklamada, 2022 yılının Taşınmaz Mal
Vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar,
ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar öden-

mesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif
Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif
Bankası, Mez-Koop, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Akfinans Bank, Asbank,
Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Türkiye
İş Bankası, Ziraat Bank, Vakıflar Bankası,
Universal Bank, Albank,
Novabank ve Capital Bank
ile Gazimağusa Belediyesi
arasında kurulan sistemle
paypoint
ödeme
noktalarında
ödeme
yapılabileceği belirtildi.
Ayrıca www.gazimagusabelediyesi.org adresinden
de ödeme yapılabilmesinin
mümkün olduğu kaydedilen açıklamada,
ayrıntılı bilgi için Gazimağusa Belediyesi’nin 0392 630 0 500 numaralı telefonunun
aranabileceği bildirildi.

etme ihtimali bulunduğundan, çöplükte
kazı yapılıp yapılmayacağının belirlenebilmesi amacıyla KŞK’nın kararı ile
keşif çalışması yapmak üzere adada
bulunmaktadır. Makamlarımızın bilgi ve
onayı, uzmanların da gözetiminde sürmekte
olan bu çalışma devam etmektedir.”
Ayrıca açıklamada, “Öte yandan, Paşaköy
kökenli kayıplarla ilgili olarak iddia edilen
70 kaybın 68’inin hâlihazırda KŞK
tarafından bulunarak kimliklendirildiği
unutulmamalıdır” da denildi.

YKP, SYRİZA’NIN 3.
KONGRESİNE KATILACAK
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 14-17 Nisan
tarihlerinde Atina'da gerçekleşecek
olan Syriza’nın üçüncü kongresine
katılacağını duyurdu.
YKP’den yapılan açıklamada,
Avrupa’da, dünyada ve Yunanistan’da
önemli gelişmelerin yaşandığı bir
süreçte gerçekleşecek Radikal Sol
Koalisyon, Syriza’nın kongresinin
“güçlü sol, ilerici hükümet, toplum için
politik değişim için yeni başlangıç”
başlığı ile yapılacağı kaydedildi.
Kongreye YKP Genel Sekreteri Murat
Kanatlı katılacak.

GİRNE’DE ETKİNLİK
DÜZENLENECEK
Girne’de “15 Nisan Dünya Sanat Günü”
kapsamında etkinlik düzenlenecek.
Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat
Atölyesi iş birliğinde, Cuma günü
14.00- 19.00 saatleri arasında Girne
Ramadan Cemil Meydanı’nda yer
alacak etkinlikte, ressamlar ve fotoğraf
sanatçıları açık alanlarda eserlerini
sergileyecek, yazarlar ve şairler şiir
okuyup kitaplarını imzalayacak.
Belediyeden verilen bilgiye göre,
etkinliğe, Feyzan Korur, Ayşe Tural,
Zafer Muhtaroğlu, Özlem Karakaşlı,
İlkay Adalı, Orkun Bozkurt, Zeynep
Yenen, Nurperi Özgener, Gülşen Musa
Şenderin, Ferdiye Yurdakul kitapları ve
şiirleriyle katkı koyacak.
Nevin Halis en uzun resim çalışmasını
ziyaretçilerle oluşturacak, Leman
Cankat 17.00-19.00 saatleri arasında
seramik kil çalışması, Hasan Kayıplar,
Bedia Kale, Mandana Mehrinia, Candan
Behzatoğlu, Zülal Karlıova, İpek Denizli
ve Tünay Özyay’ın resimleri ve
fotoğrafları sergisi etkinlikte yer
alacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Salı gün komşu çağırdı
Orada
gittim…
sırada
bulunduğum
komşumu ziyarete gelen
bir
“tanıdık”
beni
görünce sordu:
“Kabinenin çatırdadığını,
ayakta
duracak
takati
kalmadığını,
dokunulsa
yere
yıkılacağını duymayan kaldı mı
memlekette?” deyiverdi…
Şaşırdım…
Sözlerini duyar duymaz, ona “taraf
mı değiştirdin” demek geçti içimden…
Hem de, gülerek yüzüne söylemek
istedim, ama içimdeki bir şey
vazgeçirdi beni…
Gülümsedim sadece; ardından:
-Ne oldu? sözcüğü çıktı ağzımdan…
O da gülümsedi…
İçinden geçirdikleri, sanırım iyi şeyler
değildi; gülümsemesinden, yüzündeki
ifadeden hissettim öyle olduğunu…
Düşündüm, “bu da taraf değiştirdi
demek” dedim kendi kendime…
Sizler de görüyor/yaşıyorsunuz,
Kıbrıslı gençlerimizin çoğunluğu
yanımıza gelmeye başladı…
Aydınlık günler için doğacak güneşi
onlar yaratacak, eminim!
***
Yazdıklarım, uzak bir zaman
diliminde
değil,
pek
yakında
yaşanacak…
Her Kıbrıslı, anlayacak neyin ne
olduğunu, bundan kaçış yok!

MESELENİN ESASI…
Bir de, 1974 savaşının hemen
buralara
getirilip,
sonrasında
yerleştirilen ailelerin fertleri da
anlayacak!
-Nasıl olacak bu iş? dediğinizi duyar
gibiyim…
Birilerinin bir şey yapmasına gerek
yok; kendiliğinden, süreç içinde
olacak:
-O insanların da ellerinde hiçbir şey
kalmadığında,
onların
çocukları/torunları da Kıbrıslı gibi
işsiz, aşsız kalıp, onlar da göçe
zorlandıklarında anlayacaklar neyin
ne olduğunu…
Kıbrıs’ın
kuzeyindeki
“idarenin/yönetimin”
onlara
da
verecek hiçbir şeyi kalmadığında
anlayacaklar meselenin esasını…
***
Rahmetli Arif Hoca’nın, -Arif Hasan
Tahsin- 19 Haziran 2011 tarihinde, bu
gazetedeki -Afrika- köşesinde -Olaylar
ve Gerçekler- yazdıkları aklıma
düştü…
Bir özetini -Hoca’nın yazdığı şekliylepaylaşalım:
{(…) Psikolojik savaş bombardımanı
altında kalan toplumun büyük çoğunluğu,
meselelere pratik bir şekilde bakma
yeteneğini kaybeder.
(…) Bir gün babama birisi, “dikkat et
da Diodeni Yanni’yi tuttu seni dövsün”
dedi.
Dioadeni Aşağı Pirgo’nun muhtarıydı.
Birinci sınıf muhtarlardan. Onların

arması, normal armaların 5-10 katı
büyüklüğünde idi.
Babam da muhtardı ama, küçük
armalılardan…
***
Babam hiç düşünmeden şunu söyledi
haberi verene: Git selam söyle benden
Diodeni’ye. Ve de ki, kendi dururken
ben Yanni ile uğraşmam.
***
Babamın Diodeni’ye selamları ile
yolladığı mesaj aklıma geldikçe gerçek
“dank” eder kulağıma…
Ve toplum olarak başımıza gelen
felakete uyarlayınca babamın dediğini,
çıkan sonuç gerçeğin ta kendisidir.
***
Kim musallat etti Türkiye’yi toplum
olarak başımıza? Ve Türkiye kimin
veya kimler için bize boyunduruk
vurdu, mandraya soktu?
Ve, kim veya kimler için bizi
yoketmeye ve yerimizi Kıbrıs’ta bir
olmayan
insanlarınan
geçmişi
doldurmaya çalışır Türkiye?
Bu sorunun cevabını bilmeyen var mı
Kıbrıs’ta?
Çocuklar hariç…
Kim bu veya bunlar?
Amerikalılar ile İngilizler (…)
***
-Amerika ile İngiltere’ye selâm
söyleyin. Ve deyin ki, kendileri
dururken biz Türkiye ile uğraşmayık.
(…)}
Gene gonuşuruk buraşda.

LEFKOŞA, ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri,
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve
katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
(KSYB) organizasyonunda yapıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, etkinlikte Bosna Hersek,
Holanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairler yer
aldı.
Etkinlik kapsamında, Arabahmet Kültür
Evi’nde ve Kumsal Park’ta şiir dinletisi
gerçekleştirildi, Şiir Treni ile Bandabuliya
önünden başlamak üzere belli duraklarda
şiirler okundu. Arabahmet Kültür Evi’nde
yer alan etkinlikte ayrıca Ersen Sururi ve
Zeliş, Kumsal Park’taki etkinlikte ise Mustafa
Tozakı ile Hasip Akgürgen tarafından müzik
dinletisi sunuldu.
Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, uzun bir aradan sonra yeniden
Arabahmet Kültür Evi’nde buluşmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkent Lefkoşa’nın aynı zamanda kültür
sanatın da başkenti olduğuna vurgu yapan
Harmancı şunları kaydetti:

“Şiir ifade özgürlüğünün sanatsal
açılımıdır. Özellikle düşünce ve ifade
özgürlüğüne ilişkin zor ve kısıtlayıcı bir
dönemden geçilirken Lefkoşa’da tüm
düşüncelerin rahat ve özgür bir şekilde ifade
edilebilmesi için mücadele ediyoruz.
Dünyamız her anlamda zor bir süreçten
geçiyor. Şunu belirtmem gerekiyor ki, Ukrayna’ya düşen bombalar ve yaşananlara ilişkin
gösterilen tepki, Suriye gibi ülkelerde de
olduğu zaman gösterildiği takdirde dünya
daha adil bir yer olacaktır.”
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş
Başkanı Emel Kaya ise yaptığı konuşmada,
dünyada ve ülkede zor bir dönemden
geçildiğini belirterek, ekonomik krizler,
savaşlar ve ötekileştirmeler arasında kültür
ile sanatın ikincil bir alana itilmesine karşın,
kimi insanlar ve kurumların, insanın var
oluşunu anlamlandıran sanatın yayıldığı
alanın genişlemesi için çaba harcamaya devam ettiklerini söyledi.
32 yıldır toplumlar arası her türlü çatışma
ve ötekileştirmenin karşısında barış ve uzlaşı

için mücadele eden KSYB’nin, çeşitli iki
toplumlu ve çok uluslu etkinliklerle kültür
ve sanatın birleştiriciliğinden gücünü almakta
olduğunu ifade eden Kaya, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Lefkoşa Şiir Günleri’nin yeniden
başlatılmasına yardımcı ve destek olan LTB
Başkanı Mehmet Harmancı nezdinde,
Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bu meşakkatli
yolu bizimle birlikte yürüdüğü ve yükselen
vandallıkların karşısında sanatı desteklediği
için çok teşekkür ederim.”
Etkinlikte, Mili Dukiç (Bosna Hersek),
Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer
ve Zeynep Köylü (Türkiye) ile Fatoş
Avcısoyu Ruso, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk,
Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia
Akdeniz, Emel Kaya, Stefanos Stefanides,
Aliye Ummanel, Alev Adil, Fatih Yalıner,
Ruhsan İskifoğlu, Burçak Midilli, Fatma
Akilhoca, Maria Siakalli, M. Kansu, Kiriakos
Stilianu, Marios Georgiou, Andreas Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Zeki Ali ve
Faize Özdemirciler (Kıbrıs) şiirler okudu.

GIYNIK
Nazım Burgul

Ultra’liberal
kapitalizmin futbolu
Futbolun yeni sahiplerinin amacı
mı? Herhangi bir spor etiğini veya
ahlakını savunmak değil, yatırımlarını
verimli kılıp kârlarını artırmaktır.
Futbol artık vahşi kapitalizmin
oyuncağı olmuş durumda ne âlâ
Buzul dağlarının görünen yüzündeki gibi vâr olan bir futbol dünyası
var. Görünmeyen yüzünde de Titanic
adlı yolcu gemisi gibi buzula çarpıp
su almaya başlayan Fair Play dışı
bir futbol dünyası var bildik.
“Futbol kitlelerin değil, kitleleri
yönetenlerin sporudur” diyebiliriz
pekâlâ. Perde gerisinde şike, şiddet,
doping, müşterek bahis çeteleri, şantaj
ve terör gibi futbolu kemiren kanserli
hücreler var üstümüzden uzak.
Futbolun yeni sahiplerinin amacı
mı? Herhangi bir spor etiğini veya
ahlakını savunmak değil, yatırımlarını
verimli kılıp kârlarını artırmaktır.
Futbol artık vahşi kapitalizmin
oyuncağı olmuş durumda ne âlâ.
Geçmiş dönemde futbolun yoğun
bir şekilde milliyetçilik ve şovenizm
tehdidi altında olduğu düşünülürdü
ama sınırların kalkması ile
küreselleşen bu fâni dünyada futbol
artık ticari bir fuar hâlini aldı. Hatta
ve hatta futbol artık ultra’liberal kapitalizmin emrinde bir tür Troya Atı
olduğu izlenimi de uyandırıyor. Racing Club de Paris’in Kulüp Başkanı
Jean-Luc Lagardere; “Ekonomi
alanında savaş veren firmalar için
kullanılan sportif model, başarının
en önemli anahtarıdır” demişti. Haklı
da, zira spor 2,5 milyar insanın direkt
ilgilendiği birinci hobisi futbol.
Ekonomi dünyası futbolu artık
istila etmiş. Bu durumdan yararlanan
piyasa; simgelerini, değerlerini ve
yöntemlerini yaymak için futbolu
kullanmış. Her yeri işgal eden reklam
araçlarının ve diğer mali atılımların
sonucunda Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo,
Neymar,
Mbappe,
Lewandowski gibi futbolcuların transfer ücreti, yeşil banknotlardan
döşenmiş halılara dönen çim sahalarda çırpınıp duran genç insanların
gelir ve servetleri artık kimseyi
rahatsız etmiyor. Bununla beraber
TV kanallarının reyting oranlarını
ve kulüplerin kasalarını beslemeye
yönelik maç yayınlarındaki sınırsız
artış da cabası.
Paranın sporun özüne yaptığı müdahale konusu artık apaçık ortada.
Özelde sporu, genelde ise futbolu
pazarlama konusunda uzmanlaşmış
medya patronları, her geçen gün
daha da vahşileşmekte. Müsabaka
başlama saatlerine bile müdahaleyi
etmeyi görev bilen sermaye grupları,
futbolu bir spor dalı değil de, bir
‘sirk’ olarak algılamakta ve
algılatmakta. Futbol bir işletme modeli olabilir ancak futbol asla ‘anonim
bir şirket’ modunda yönetilmemelidir.
Üstünlüğün parayla kazanılmadığı
bir sistem bulmak gerek. Yoksa futbolda da bütün yoksullar yok olup
gidecek ve zenginler baş başa kalacak. Yakındır.
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Günün Manisi - Emine Hür

Dokunma bala yağa
Takılma sola sağa
Dön da bir kuzeye bak
Gar yağar Beşbarmağa

Özdeyişler

Tadımlık

"Uzun yaşamaz kolay
ele geçen sevgi."
Ovidius

Biz
buralarda yaşardık her gün
gün doğunca sürülerimizle
ovalarda, sepetlerimizle
bağlarda, tarlalarda serçelerimizle...
M. Kansu
"Büyüdükçe çatlak" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN’DAN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ:

“KRİZİ ÇÖZSÜN DİYE GELEN HÜKÜMET, KENDİSİ KRİZ HALİNE GELDİ”
hürman, istihdamı korumak için ortaya proje
konulması gerektiğine de dikkat çekti.
“Hiçbir şeyi halledemedikleri gibi daha da
kötü hale getiriyorlar” diye konuşan Erhürman,
alkollü içki zammı hakkında da konuştu.
Sigara zammıyla alkollü içki zammının
aynı şey olmadığını söyleyen Erhürman,
alkollü içki zammının birçok sektörü
etkilediğini dile getirdi. Erhürman, piyasanın
şu an ‘Allah’a emanet’ olduğunu savundu.
KIBTEK’te fiyatların nizamnameye göre
belirlendiğini hatırlatan Erhürman, bunun da
birçok kez ihlal edildiğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, krizi çözsün diye
gelen hükümetin, ‘kendisinin kriz haline
geldiğini’ savundu.
Hükümetin, siyasi krize dönüştüğünü iddia
eden Erhürman, “Bu toplumun alternatifsiz
olduğunu kimse zannetmesin” diye konuştu.
Müzakere masasına oturduktan sonra halkın
haklarının savunulabileceğine işaret eden Erhürman, “Dışardan ahkam keserek değil”
dedi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıs
TV’de soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman, “Kıbrıslı Türklerin özgüvenini kimse yıpratmaya kalkmasın” ifadelerini
kullandı.
“PROTOKOLLER RAYINDAN
ÇIKTI”
Türkiye ile imzalanan protokollerin ‘uzunca
bir süredir rayından çıktığını’ iddia eden Erhürman, 2018’den bu imzalanan protokollerin
performansına bakıldığı zaman, yüzde 50
gerçekleşe oranının olduğunu söyledi.
‘Protokol imzalamak için Ankara’ya gidildi’
haberinin artık heyecan yaratmadığını söyleyen
Erhürman, “Yüzde 50 bir gerçekleşme var.
Çok büyük kısım da savunma harcamalarındaki
gerçekleşme. Protokolden buraya akan kaynak
yok. Performans son derece düşük” diye
konuştu.
İmzalanacağı söylenen protokolden de ‘çok
bir şey çıkmayacağının görüldüğünü’ savunan
Erhürman, protokolün hazırlanma sürecinin
de ‘doğru yönetilmediğini’ söyledi.
“PROTOKOLÜN İÇERİĞİ BİZİMLE
PAYLAŞILMADI”
Memleketin kalkınma ilkelerinin bir bütün
olarak ortaya koyulması gerektiğini defalarca
söylediklerinin altını çizen Erhürman, 5 yıllık
kalkınma planı hakkında da çalışma
yapılmamasını eleştirdi.
Hükümetin,
muhalefetin
katkıda
bulunmasına fırsat vermediğini savunan Erhürman, protokoller sisteminin ‘öldüğünü’ de
söylediklerini dile getirdi.
Euro’ya endeksleme işinin ciddi ciddi
konuşulması gerektiğini belirten Erhürman,

DÜN

protokolün kendileriyle paylaşılmadığını,
içeriği hakkında bilgileri olmadığını vurguladı.
AB ile ilişkilerin de artık bir raya oturtulması
gerektiğini söyleyen Erhürman, doğru zemine
basılmaması durumunda, konuşulamayacağını
kaydetti.
“KENDİ HALKININ HAKLARINI
MÜZAKERE MASASINDA
SAVUNABİLİRSİN, DIŞARDAN
AHKAM KESEREK DEĞİL”
Güven Yaratıcı Önlemlerin de konuşulması
gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bu bizim
önümüzü açmaya yönelik bir şeydir. Müzakere
masasına oturduktan sonra kendi halkının
haklarını savunabilirsin. Dışardan ahkam keserek değil” dedi.
Gelenin, gideni sürekli aratmaya başladığını
kaydeden Erhürman, seçimde ne söyledilerse
hepsinin olmaya başladığını ifade etti.
2019’dan beridir yapılan hataların elektriğe
zam yükünü bindirdiğini dile getiren Erhürman,
tüm yükün halkın sırtına bindirildiğini
vurguladı. İnsanların bu fiyatlarla üretim
yapamayacağını belirten Erhürman, faturaların
3 katına kadar çıkacağı hesabının
yapılmamasını eleştirdi.
“HİÇBİR ŞEYİ
HALLEDEMEDİKLERİ GİBİ DAHA
DA KÖTÜ HALE GETİRİYORLAR”
Sonrasında hesap kitap yapmadan rakamlar
üzerinden indirim açıklandığını söyleyen Er-

“ÇARESİZLİK ÖĞRETİLMEYE
ÇALIŞILIYOR, HALK PROPAGANDALARA YENİLMESİN”
Belediyeler konusunda hata yapılması durumunda dönüş olamayacağını vurgulayan
Erhürman, bu işin akıl yoluyla yapılması
gerektiğini belirtti.
Kriterler olması gerektiğinin altını çizen
Erhürman, “Belediyelerde hatadan geri dönmek
ne işçiler açısından mümkün olacak ne de
belediyeleri tekrar toparlama şansı
bulabileceğiz” diye konuştu.
İnsanlara çaresizlik öğretilmeye çalışıldığını
söyleyen Erhürman, halkın bu konudaki propagandalara yenilmemesi gerektiğine dikkat
çekti.
“KIBRISLI TÜRKLERİN
ÖZGÜVENİNİ KİMSE YIPRATMAYA
KALKMASIN”
Erhürman, şunları kaydetti.
“Kıbrıslı Türklerin özgüvenini kimse
yıpratmaya kalkmasın. Yeterince yetişmiş
insanımız vardır. Bu insanları organize etmemiz
gerekiyor. Bu hükümet de kendini ‘benden
başka şansınız yok’ havasında görmesin. Her
zaman başka bir şans vardır. Sizin yaptığınız
hatalardır krizin üstüne kriz ekleyen. Krizi
çözsün diye gelen hükümet, kendisi kriz
haline geldi. Siyasi krize dönüştü. Bu toplumun
alternatifsiz olduğunu kimse zannetmesin.
Seçimse seçim, bu şekilde bu ülke yönetilmez.
Tercihimiz kendilerine çeki düzen vermeleridir.
Krizin ortasında böyle yapacaksanız, bilin ki
asla alternatifsiz değilsiniz”

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

Atun’un görevden alınmasına Ankara izin vermedi

DOLAR
Alış Satış

14.54 14.64

EURO
Alış Satış

15.78

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.08

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve
Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa
0548 845 88 47
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli 0392 224 04 15
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy
Dük.No:2 Kızılbaş 03922280606
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne
No:1 1/A Kozan Döviz Yanı
03928151188
PINAR KEKLİK ECZANESİ
Alsancak lemar karşısı, teknogold
yanı alsancak/girne
0533 857 54 94
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça
yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa 03923663915
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu
Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve
Dağlı Sigorta yanı 03923656060
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
03927141222
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil
Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı
Boğaz İskele 0533 834 82 51

ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün en zor yolculuğuna çıkıyor... Sucuoğlu’nun son zamanlardaki
davranışları Ankara’da hoşnutsuzluk yarattı... Tahsin Ertuğruloğlu ile başlayan hoşnutsuzluklar
Sunat Atun ile devam ediyor... Ankara Ertuğruloğlu gibi Atun’u da harcamak istemiyor...

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Kuzeyde 334 pozitif vaka, 1 can kaybı daha!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258
olup, 334 pozitif vakaya rastlanmış, 1
kişi hayatını kaybetmiştir.
159 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 87 kişi
Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 10.258
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035
Toplam Vaka Sayısı: 91.385
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 523
Güney'de son durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 54 bin 299

Koronavirüs testi yapıldı, 1414 yeni vaka
tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Koronavirüs tedavisi gören 183 hastadan
29’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Kıbrıs’ın güneyinde toplam vaka sayısı
462 bin 783’e, can kaybı ise 984’e ulaştı.

YDÜ KAMPÜSÜNDEKİ
KAZADA BİR KİŞİ
YARALANDI
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)
Kampüsü’nde önceki akşam
meydana gelen trafik kazasında bir
kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Yakın
Doğu Üniversitesi Kampüs
alanındaki yol üzerinde, Burak İnci
(E-26) yönetimindeki HE 010 plakalı
araç ile doğu istikametine doğru
seyrettiği sırada, yolun solunda
bulunan 15 numaralı öğrenci yurdu
önlerine geldiğinde, yolun
güneyinden kuzeyine yaya olarak
geçmeye çalışan Cem Efe’ye (E-20)
çarptı. Kazada yaralanan yaya Cem
Efe, kaldırıldığı Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından kontrol amaçlı
yoğun bakım servisinde müşahede
altına alındı.

SAHTE SİGORTA
POLİÇESİNİ TEDAVÜLE
SÜRME
Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda,
kullanımındaki araçla KKTC’ye giriş
yapan S.A.’nın (E-36), daha önceden
sahte olarak düzenlediği araç
sigorta poliçesini görevli memura
vermek suretiyle tedavüle sürdüğü
tespit edildi. S.A. tutuklandı.

BİSİKLET HIRSIZLIĞINDA
BİR TUTUKLU

KIBRIS 9$.,)/$5ø'$5(6ø¶1'(1
0(9/ø'('$9(7
.ÕEUÕV 9DNÕIODUÕQ NXUXOXúXQXQ 451. YÕOG|QP YH øQJLOL]OHUGHQ .ÕEUÕV 7UN +DONÕ
WDUDIÕQGDQGHYUDOÕQÕúÕQÕQ66. yÕOG|QP PQDVHEHWL\OH 15 Nisan 2022 &XPDJQ|÷OH
QDPD]ÕQGDQ|QFH9akÕI\DSDQ$WDODUÕPÕ]ÕQUXKODUÕQD 9DNÕIODUDKL]PHWLEXOXQDQve vefat
edenleriQUXKODUÕQD ED÷ÕúODQPDN]HUH
 /HINRúD¶GD6HOLPL\H&DPL Hazreti Ebubekir &DPLYH<HQLúHKLUùHKLWOHUCamisinde
 *D]L0D÷XVD¶GD/DOD0XVWDID3DúD&DPLsinde,
 *]HO\XUW¶WD)DWLK&DPLGH
 *LUQH¶GH1XUHWWLQ(UVLQ3DúD&DPLsinde,
 /HINH¶GH2UWD&DPLGH
 øVNHOH¶GHøVNHOH&DPLsinde
Mevlit ve Kuran-Õ Kerim oNXWXODFDNWÕU
7P+DONÕPÕ]VD\JÕLOHGDYHWROXQXU

.,%5,69$.,)/$5ø'$5(6ø

Girne’de, 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri
arasında Şht. Kemal Celal Sokak’ta
bulunan bir apartmanın zemin
katındaki ambarın kapısı açılarak
içeriye girilmesi ve 5 bin TL
değerindeki iki bisikletin
çalınmasıyla ilgili yürütülen
soruşturmada zanlı görülen B.T.(E18) dün tespit edilerek tutuklandı.

DİKMEN’DE İZİNSİZ
YAKILAN ATEŞ KÜMESE
YAYILDI, 4 TAVUK TELEF
OLDU
Dikmen’de önceki gün öğle
saatlerinde Koççat Sokak’ta F.K. (E50), evinin bahçesinde yetkili
makamdan izni olmadığı halde,
gerekli emniyet tedbirlerini almadan
temizlik amaçlı yaktığı ateşin
rüzgarın etkisiyle tavuk kümesine
sirayet etmesi sonucu, kümes ve
kümesteki 4 tavuk yanarak telef
oldu. Yangın İtfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü, F.K.
hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜZELYURT’TA İŞÇİ YATI
EVİ YANINDA YANGIN
Güzelyurt’ta ise K.A.’nın (E-18),
Hereke Sokak’taki işçi yatı evlerinin
yanındaki kuru otları yetkili
makamdan izni olmadığı halde,
gerekli emniyet tedbirlerini almadan
temizlik amaçlı yaktığı sırada ateşin
kontrolünden çıkması sonucu 60
metrekarelik alandaki kuru ot ve çöp
yığınları yandı. Yangın, itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldü ve
K.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI’NDAN
DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü
yapılacak 2022-ALES-1 sınavına
girecek veya sınavda görev alacak
kişilerin, PCR/Antijen testi
yaptırması gerektiğini duyurdu.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre,
Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulunun
önerisi ve Bakanlar Kurulunun
aldığı kararlar çerçevesinde, aşılı
olunması halinde son 7 gün, aşısız
olunması halinde ise son 48 saat
içinde yapılmış PCR/Antijen test
sonuçları ibraz edilmesi gerekiyor.
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TEL-SEN: ÜLKEDE FİBER ALTYAPI SORUNU YOKTUR

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları
Sendikası (Tel-Sen), ülkede fiber altyapı
sorunu olmadığını, mevcut fiber altyapısını
devletin elinden kapma veya başka bir fiber
altyapısı oluşturma “arzusu” olduğunu kaydetti.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı
yazılı açıklamada, “Son günlerde yapılan
açıklamalar ve yapılmaya çalışılan uygulamalar, haberleşme sektöründe örgütlü sendika
olarak bizleri tedirgin etmekte ve Bayındırlık
Ulaştırma Bakanı’nı uyarma ihtiyacı
doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.
Pandemi dönemi uygulamaya konulan
‘online eğitim’ programları ve Kuzey Kıbrıs
Turkcell ile Sağlık Bakanlığı anlaşmalı
‘Güvende Kal’ dijital dönüşüm projesinden
Telekomünikasyon Dairesi olarak gurur
duyduklarını ifade eden Soysan, “İstisnai
durumlar dışında yüzde yüze yakın hizmet
ulaşılan
bu
projeler
kalitesine
Telekomünikasyon Dairesinin bu ülkeye
vermekte olduğu altyapı hizmetleri ile
sağlanmıştır.
Bu durumu inkar ederek bakanlık bakanlık
gezip sadece kendi imkanları ile ‘Güvende
Kal’ı uyguladık başardık algısı yaratmaya
çalışan mobil operatör şirketinin davranışını
da komik bulduğumuzu belirtmekte fayda

“BORCU OLMAMASINA
RAĞMEN MECLİS
ELEKTRİKSİZ BIRAKILDI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, borcu
olmamasına rağmen Meclis’in elektriksiz
bırakıldığını bildirdi.
Cumhuriyet Meclisi’nin elektrik enerjisinin
kesilmesi üzerine yapılan açıklamada,
“Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi
bugün
de
elektrik
borcu
bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik
borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak
ödemektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet
Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe
olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır”
denildi.
Elektrik
kesintisinin
Cumhuriyet
Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara
sebep olduğu kaydedilirken, kamuoyunda
da Meclis aleyhine doğru olmayan
iddiaların
dolaşıma
sokulmasının
üzülerek gözlemlendiği belirtildi.

“YAŞAMDAN
MEMNUNİYET” ORANI %70

Standart Eurobarometer 96 raporuna
göre, Kıbrıslı Türklerin “yaşamdan
memnuniyet” oranı yüzde 70.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, bu
yıl 18 Ocak -14 Şubat tarihleri arasında
yapılan Standart Eurobarometer 96
Araştırması’nın sonuçlarını basınla
paylaştı.
Araştırmaya
göre,
Kıbrıs
Türk
toplumunun “yaşamdan memnuniyet”
oranı 2022 yılında yüzde 70 olarak
görüldü. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler,
yüzde
83
olan
Avrupa
Birliği
ortalamasının 13 puan gerisinde kaldı.
Kıbrıs
Türk
toplumu
“yaşamdan
memnuniyet” konusunda Romanya
(yüzde 59), Yunanistan (yüzde 56) ve
Bulgaristan’ın (yüzde 54) üstünde yer
aldı.
Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı
Türklerin en önemli sorunu, yüzde 52 ile
“ekonomik”
durum.
“Fiyatların
yükselmesi,
enflasyon
ve
hayat
pahalılığı” da buna bağlı olarak ikinci en
önemli sorun olarak tespit edildi.
Standart Eurobarometer 96 raporuna
göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 75’i
“işler yanlış yönde ilerliyor” algısında ve
bu rakam Avrupa Birliği ortalamasının 30
puan üzerinde. İşlerin “iyi yönde
ilerlediğini” düşünenlerin oranı ise yüzde
21.
Araştırmaya göre, toplumun yüzde 94’ü
koronavirüs salgınının toplum için çok
ciddi ekonomik sonuçları olacağına
inanıyor, yüzde 27’lik bir kesim salgının
olumsuz etkilerinden ‘hiçbir zaman’
kurtulmayacağına inanıyor.

görüyoruz” dedi.
Fiber altyapısının kırmızı çizgileri
olduğunu ve dokundurtmayacaklarını kaydeden Soysan, bu doğrultuda yasal haklarını
kullanarak, her türlü eylem ve süresiz
grevden kaçınmayacaklarını ifade etti.
Soysan, 4G,4.5G,5G yapmak isteyenleri
‘fiber altyapısı hayata geçmelidir’ diyerek
yarattıkları durumdan vazgeçmeye çağırarak,
“Ancak ben fiber altyapıya da sahip olayım
kurnazlığıyla mevcut altyapıyı işe yaramaz
gösterip sahiplenmeye ve/veya alternatif
altyapı yaratmaya çalışanlar bilmelidirler
ki bu mümkün olmayacaktır.” dedi.
Soysan şöyle devam etti:
“Uzun süredir 60 GHz frekansı tartışılırken
ve BTHK Başkanlığı bu konuda temkinli
olduğunu belirtirken bir anda Bayındırlık
Ulaştırma Bakanı’nın basına da yansıyan
‘talimat verdim BTHK gerekeni yapacak’
demesiyle frekansının önünün açılması,
ardından da BTHK Başkanlık süresinin
uzatılması için Bakanlar Kuruluna yasal
değişiklik önergesi sunulması akla BTHK
Başkanlık süresinin uzatılmasının 60GHz
frekansının önünü mü açtı?, sorusunu getirmektedir.
Özerk bir kurumun bu şekilde yıpratılacak
bir uygulamaya, ne içinde yönetici olanların,

ne bundan yarar sağlamaya çalışan firma
yetkililerinin, ne de siyasiler ve Ulaştırma
Bakanı’nın böyle bir gaflet içinde
olmayacaklarına inanıyor, böyle bir yasa
önergesinin gündemden kalkması gerektiğini
düşünüyoruz.”
60 GHz frekans bandına geçişin Bakanlığın
da belirttiği gibi kısa süreli olması, ayrıca
bir tüzükle denetlenmesi ve uygulanması
gerektiğini belirten Soysan, Telekomünikasyon Dairesinin fiber ücretlerinin düzenlemesi
ve ucuzlatması gerektiğini ifade etti.
Telekomünikasyon Dairesinin ADSL,
VDSL ve Wireless internet satışı yapması
gerektiğinin altını çizen Soysan, “2016
yılında kendi ADSL ve VDSL’ini kendisi
satmak amacıyla BTHK’dan izin alan
Telekomünikasyon Dairesi derhal buna
başlamalı hatta Bakanlığın aldığı kararla
60 GHz frekans bandına geçiş olacaksa
wireless interneti de satmalıdır.
32 İnternet sağlayıcı firmanın olduğu bir
alanda Dairenin ADSL ve VDSL inin
satışının istenilen düzeyde olmaması ve
bize göre daha kötü kalitede internetlerin
dairenin internetine tercih edilmesi bir yönetim başarısızlığıdır.
Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir.”
ifadelerini kullandı.

DİSK’ten sendikalara destek mesajı
ÖZGÜR GAZETE- Türkiye Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),
“Kıbrıs’taki sendikaların emek ve varoluş
mücadelesine” destek belirtti
Serdaroğlu: Kıbrıs’ın kuzeyindeki
gelişmeleri hem endişe hem umutla takip
ediyoruz
DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu
yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki
gelişmeleri hem endişe hem umutla takip
ettiklerini belirterek, Kıbrıslıtürk emekçilerin
yaşam koşullarının özelleştirmeler, zamlar
ve baskılar nedeniyle kötüleştiğini;
sendikaların direniş ve eylemlerinin ise
etkili olduğunu kaydetti.
“Kıbrıslıların eylemleri pek çok kentte
ve işyerinde etkili oldu”
Serdaroğlu, “‘Toplumsal yok oluş ve
yoksullaşmaya hayır‘ diyen Kıbrıslıların
eylemleri pek çok kentte ve işyerinde etkili
olmuştur. Türkiye’de de işçiler, zamların
ve enflasyonun altında ezilmekte ve
yoksullaşmaktadır” ifadelerine yer verdi.

GÜNEYDE 17 ÇOCUK
UYUŞTURUCU
ÇETELERİNİN AĞINA
DÜŞTÜ
Senenin başından bugüne kadar
uyuşturucu çetelerinin ağına düşen
çocuk sayısının 17’ye ulaştığı
bildirildi. Fileleftheros Rum Polisi
Narkotik Şubesinin bu yıl
uyuşturucu çetelerinin ağına
düşmüş çocuklarla ilgili 16
meselede tahkikat yaptığını,
çetelerin ağına düşmüş 17
çocuktan 4’ünün kurban (kullanıcı),
13’ünün ise mahkemede sanık
konumunda bulunduğunu yazdı.
Habere göre, kısa süre önce basına
yansıyan, metamfetamin çetesinin
ağına düşmüş Limasollu iki kardeş
dışında, aynı şekilde kurban
durumuna düşmüş iki çocuk daha
var. Tasarruflarında sadece içmek
için olmayacak miktarda
uyuşturucu bulunan veya
başkalarına uyuşturucu tedarik
eden 13 çocuk ise yargılanacak.
Rum Polisi Narkotik Şubesi 14-18
yaş aralığındakileri “çocuk”
addediyor, ancak pratikteki
uygulamada 14-24 yaş aralığındaki
birisi kendi kullanımı için az
miktarda uyuşturucuyla yakalanır
ve gençler için bir programa
katılmayı kabul ederse mahkemeye
sevk edilmiyor. Her yıl 18 yaş ve altı
çocukların karıştığı 40-45 vaka ile
karşılaşıldığını söyleyen Narkotik
Şube Basın Sözcüsü Stelios
Sergidis, Şube’nin bu yıl Mart ayı
sonuna kadar 155 kilo hintkeneviri,
4 buçuk kilo kokain ve 8 buçuk kilo
metamfetamin ele geçirdiğini
söyledi. Sergidis son iki yıldır
hintkeneviri, kokain ve
metamfitamin türü maddelere
talepte artış gözlemlendiğini de
sözlerine ekledi.

21 RUS’UN KIBRIS
VATANDAŞLIĞININ
İPTALİNE KARAR VERİLDİ
DİSK olarak Kıbrıs sendikalarının emek
ve varoluş mücadelesini hem desteklediklerini hem de ondan ilham aldıklarını belirten
Serdaroğlu, “Zamlara, yoksulluğa, işsizliğe
ve anti-demokratik düzenlemelere
karşı direnen Kıbrıslı işçilerin yanında
olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz”
dedi.
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Rum Bakanlar Kurulu’nun son
gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa
Komisyonu’nun yaptırım listesinde
4 Rus’un yer almasının ardından
toplam 21 Rus’un Kıbrıs
vatandaşlığının iptal edilmesine
karar verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Avrupa
Komisyonu’nun yaptırım listesinde
yer alan Aleksander Ponomarenko,
Aleksey Kuzbitsev, Vadim Moskoviç
ve Mihail Gutseriev isimli 4 Rus’un
yanı sıra eşlerinin ve çocuklarının
da sahip oldukları-toplamda 21
kişinin- Kıbrıs vatandaşlığının, Rum
Bakanlar Kurulu tarafından iptal
edilmesine karar verildiğini yazdı.
İlgili kararın geçtiğimiz Perşembe
günü alındığını yazan gazete
böylelikle bu kişilerin
vatandaşlığının geri alınması
sürecinin başladığını belirtti.

İNGİLİZ ÜSLERİNDEN
PATLANGAÇ UYARISI
Dikelya İngiliz Üsleri Polisinin,
patlangaçlarla meşgul olmayı ve
taşkınlık içeren hareketlerde
bulunmayı hedefleyen kişileri sert
bir şekilde uyardığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Dikelya Polis
Müdür Yardımcısı Andreas
Pitsillidis’in, geçtiğimiz günlerde bir
Kıbrıslı Rum’un Pile dışında,
tasarrufunda 40 patlangaçla
yakalanması nedeniyle halkı
uyardığını ve bağışlamanın söz
konusu olmadığı şeklinde açıklama
yaptığını yazdı.
Habere göre Pitsillidis, İngiliz Üsleri
Polisinin, Paskalya yortusu
döneminde bu tür yasa dışı
eylemlerden kaçınılması için Pile,
Beyarmudu, Ksilotimbu, Ormidya
ve diğer bölgelerde operasyonlar
düzenlediğini de belirtti.
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Trabzon’da 400 günlük rekor
Türkiye Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü
haftasında şampiyonluğa koşar adım
ilerleyen Trabzonspor, 2021-22 Ahmet
Çalık Sezonu’nda evinde namağlup tek
takım unvanını koruyor. Süper Lig'in lideri
400 gündür evinde kaybetmiyor.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açıklama yaptı:

2 kasa domatese maç satılan günleri unutmadık

n KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Son günlerde Futbol
Federasyonu’na, Disiplin Kurulu’na, Merkez Hakem Kurulu’na
ve hakem kardeşlerimize yapılan mesnetsiz ve akla mantığa
sığmayan saldırıları şiddetle kınıyorum” dedi...

n Sertoğlu “2 testi hellime, 2 kasa domatese maçların nasıl
satıldığını bütün memleket halen konuşmaktadır. Konuşmaya
da devam edecektir” ifadelerini kullanarak geçmiş dönemlere
mesaj gönderdi...
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Son
günlerde Futbol Federasyonu’na, Disiplin
Kurulu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve
hakem kardeşlerimize yapılan mesnetsiz
ve akla mantığa sığmayan saldırıları
şiddetle kınıyorum” dedi ve yapılan
eleştirileri farklı iddialarla cevapladı.
Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Son günlerde Futbol Federasyonu’na,
Disiplin Kurulu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve hakem kardeşlerimize yapılan
mesnetsiz ve akla mantığa sığmayan

saldırıları şiddetle kınıyorum. Kulüplerimizin aldığı 8,5 Milyon TL’ye bile söz
söyleme hadsizliğine soyunan bu
arkadaşlara sadece tek bir şey söylemem
yeterlidir. KTFF ve kurulları 12 yıldır
benim gözetimimde; şeffaf, herkese eşit
mesafede ve adil olmaya maksimum özen
göstermektedir. Benim olduğum her yerde
eşitlik ve adalet her zaman vardır. Bu
kavramlar benim olmazsa olmazımdır.
Sizin dönemlerinizde 2 testi hellime, 2
kasa domatese maçların nasıl satıldığını

bütün memleket halen konuşmaktadır.
Konuşmaya da devam edecektir. Bu utançla
yaşamak size yeter. O dönemdeki KTFF

ile bu dönemdeki KTFF arasındaki farkı
da tüm spor kamuoyunun takdirine
bırakıyorum."

Voleybol yıldız kızlarımız
final vizesi arayacak
Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Yarı Final müsabakaları
için bugün hava yolu ile Antalaya ya gidiyor. Daha sonra kara yolu
ile Isparta ya geçecek olan Yıldız Kızlarımız Yarı Final Gurubunda
Antalya , Eskişehir ve Aksaray temsilcileri ile yapacağı karşılaşmaların
ardından Final Vizesi arayacak. Grubu birinci sırada tamamlayacak
olan takım son 16 takımın mücadele edeceği Final Grubun da
yarışma hakkını elde edecek. Kafile Pazar akşamı ülkeye dönecek.
Kafilede Eylem, Merve , Emel , Medine , Çağla , Seray , Sonay ,
Azra, Elif, Nehir , Doğa ve Naz sporcu olarak yer alıyor. Kafilede
ayrıca Takım antrenörlüğünü Erdinç Serdahoğulları ve Yardımcı
antrenör Kemal Derebey bulunuyor. Yıldız Kız Takımımızın müsabaka programı bugün aksam üzeri saat 18.00 de yapilacak kura
çekimi sonrasında belli olacak.

Girne’de tenis heyecanı devam ediyor
Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Head &
Shoulders Kupası Girne Belediyesi Tenis Kortlarında
9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise
Hoş Geldin kategorilerinde devam ediyor. Head &
Shoulders Kupası kategorilerde oynanan maçlar
ve alınan sonuçlar şöyle:
9 YAŞ KIZLAR
ANASTASİİA ELSHİNA – BEREN PİLLİ: 4/1
4/1
SAHRA SEVGİ SOFU - MELİN AKÇIN: 4/5
3/5
İLAY GENÇ – ELİZ BARÇIN: Eliz Barçın WO
DERİN PARALİK– LARİN VURAL: 0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER
GÜRSEL EMRE KADRİ – EMRE KURAL: 1/4
0/4
HÜDA ÇELEBİ – KUZEY PİLLİ: 0/4 0/4
ERBAY DEMİRPENÇE - OSMAN AREN
BAŞARAN: 0/4 2/4
12 YAŞ KIZLAR

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

SOFIIA LUTFULLINA – MİRA YÜKSEL: 6/3
6/0
ENRA ÇAKARTAŞ – İREM ÖZEN: 1/6 6/4 10/8
12 YAŞ ERKEKLER
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TORAK ATA CANDAN: 4/6 R.T
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK – KONSTANTİN KAN:6/7
7/6 10/5
AKAY ALİ SAĞKANAT – ERSEL KALFAOĞLU:
1/6
3/6
TOPRAK BERKOL – BORA ERİN: 6/1
6/1
RÜZGAR VURAL – TURGAY HIDIROĞLU: 0/6
1/6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
KAYRA YÜCEER – SAHİL ECE YEREBAKAN:
6/3
6/1
SELİN ÖNAL – HAYAT ÇAKMAK: 6/2
6/2
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ALİ TÜZEL – HASAN GAZİOĞLU: 1/6 2/6
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