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Faiz Sucuoğlu yaslı gitti Ankara’ya, ama şen dönüyor galiba Hacıbekir lokumlarıyla...
13. maaşı kurtardı! Bravo! Bir düzine gol yeyip de şeref sayımızı atmamak olur mu?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 15 Nisan 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 641 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BİR VALİ GÖNDER
n

2. sayfada

Benzine yine zam!

Elektrikte indirim yok

Teknecik'te eylem

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.14
TL, 98 oktan 18.38 TL, Euro dizel 19.78 TL
oldu... Hepsine de 70 kuruş ile 1.29 TL
arasında değişen zamlar yapıldı...

Hükümetin indirim lafı havada kaldı...
Açıklanan ilk zamlı tarifeden geri adım
atılmadı... Kudret Özersay "zamdan indirim
10. sayfada
yalan oldu" dedi...

Tüm sendikalar bugün saat 13.00'te Teknecik
Elektrik Santrali önünde toplanacak... Eylem
El-Sen'in başlattığı mücadeleye destek için
6. sayfada
düzenleniyor...

Kimsenin içeriğini henüz tam olarak
bilmediği protokol Ankara'da imzalandı...

Sucuoğlu’nun

13. maaş zaferi
Faiz Sucuoğlu protokolün imzalanmasından sonra topluma 13. maaş müjdesi verdi... "Bu
maaş ödenmeyecek diye bir şey yok" diyen Sucuoğlu elektriğin de özelleştirilmeyeceğini
söyledi... Ancak hayat pahalılığının ne olacağına dair bir şey yok!

n KKTC'ye 2022 yılı için
ağırlıklı olarak hibeyle, bir
kısmı da kredi olarak
toplam 4 milyar 250 milyon
TL kaynak ayrıldı...

ORTADA TATAR

l Ender bir fotoğraf... Ersin
Tatar BM Genel Sekreteri
gibi ortada duruyor
fotoğrafta... Anastasiadis,
"Tatar her konuda olumsuz"
dedi...
l Anastasiadis'in her teklifini
reddeden Tatar, müzakerelerin
başlaması için önce egemen
eşitliğin kabul edilmesi
gerektiğini söyledi...

n Türkiye'den akacak olan
parada cumhurbaşkanlığı için
külliye inşaatı da var... Ayrıca
Lefkoşa'ya 500 yataklı
hastane, Girne'ye de 100
yataklı hastane yapılıyor...
n KKTC hükümetinden
protokoldaki ödevleri 6 ay
içinde tamamlaması
isteniyor...

4. sayfada

3. sayfada
PEŞİN
SUÇLAMA...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Ali Osman

DİRENMEK
YA DA
TESLİM OLMAK
İŞTE
BÜTÜN MESELE
Mehmet Levent

BİZİM
TROYKAMIZ

Aziz Şah

FAİZ BEY’E ALTI
AYLIK ÖDEV

GİDİŞTE VIP
DÖNÜŞTE VUP!

Canan Sümer

Dolgun
Dalgıçoğlu

Kuzeyde 211 vaka, 1 can kaybı, güneyde 1421 vaka 4 can kaybı!

n 13. sayfada
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BİR VALİ GÖNDER
Bir önerim var...
İster kabul edin, ister etmeyin...
Madem bu ada yarısı bizim değil,
Türkiye'nin elinde...
Madem o idare ediyor bizi...
Madem cumhurbaşkanımızı da, bakanlarımızı da o belirliyor...
Madem bize yapmamız gereken
ödevler veriyor ve bu ödevleri de "şu
tarihe kadar tamamlayın" diyor...
O halde buradaki meclise...
Buradaki hükümete...
Buradaki cumhurbaşkanına ne gerek
var?
Feshedelim hepsini de...
Belediyeler ve muhtarlıklar kalsın
yalnız...
Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi...
Sıradan bir ildeki gibi...
Hatay'daki gibi mesela...
Hatay'da cumhurbaşkanı yok...
Hükümet yok...
Meclis yok...
Ne var?
Vali ve kaymakam...
Bizde de herşeyi Türkiye belirlediği
halde, neden bize egemen ve bağımsız
devlet muamelesi yapıyorlar?
Gerçekten fenanıza gitmiyor mu
bu?
Bu oyuna alet edildiğimizin farkında
değil misiniz?
Aşağılanmış hissetmiyor musunuz
kendinizi?
Bir figüran olarak daha ne kadar o
mecliste oturacaksınız?
Böyle rol kesmektense hayatın gerçeğine dönmek daha mutlu etmez mi
sizi?
Tepenizdeki işgalciyi görmezden

Sosyal Medya
İlker Özkunt
Ne desem boş..
Kasım'ın 9’unda ikiz çocuklarım doğdu.
Yıl 1982...
O zamanlar, bizim tarafta yoktu, ben
Rum tarafından 2 kasa şampanya getirttim.
Evimizi ziyarete hayırlı olsun demeye
gelenlere oğullarımın şerefine şampanya
patlatıyordum. Tek yumurta ikizi oldukları
için onları ayırt edemiyordum.
Birinin adını Okan, diğerininkini de
Serkan koymuştum. Oldukça küçük
doğduklarını hatırlıyorum. 1 kilo 750 gram
birisi, 1 kilo 950 gram diğeri.
Bir tanesi oldukça iştahlı iken diğeri pek
iştahlı değildi. İştahlı olan daha sağlıklıydı,
iştahsız olan sürekli ateşi yükselir, ağlar,
kısacası pek sağlıklı değildi. Geceleri
ağladıkları zaman, ki birisi ağlayınca diğeri
de uyanıp ağlıyordu. Haliyle ben de
kalkıyordum. süt verilecekse birisinin ağzına
da biberonu ben koyuyordum. İkiz oğlan
babası olmak çok değişik bir duyguydu ve
bana gurur veriyordu.
Yıl 1983, aylardan Şubat. Şubat’ın 5’i
ve Cumartesi.
Cumartesi günleri mesai yarım gündür.
Öğlen mesai biter herkes evine gider. O
gün sabah kalktım ikizler başlı kıçlı
yataklarında uyuyorlardı. İkisini de
uyandırmamaya çalışarak öptüm ve işe
gittim. O günün iş planında ben Mağusa'ya,
Gülseren'e gidecektim.

gelerek devletçilik ve hülkümetçilik
oynamak hiç mi dokunmuyor onurunuza?
Onur diye bir şey var bu dünyada...
Sizde o da mı yok?
Devlet sözü çok eğreti duruyor dilinizde...
Demokrasi...
Hukuk...
Çok eğreti...
Olmayan şeyleri daha ne kadar varmış gibi göstereceksiniz?
***
Yurdumuz 48 yıldır işgal ve istila
altında...
Ama siz bu işgalciye karşı mücadele
vermiyorsunuz...
İşigalcinin adını anmaktan bile korkuyorsunuz...
"Bir yerlerden gelen bir talimat"
diye başlıyorsunuz söze...
Bir yerlerin neresi olduğunu söylemiyorsunuz...
"Yok oluşa hayır" diyorsunuz, ama
bizi kimin yok ettiğini de söylemiyorsunuz...

Tüketildik, bitirildik diye yakınmalarınızın sonu yok!
Kim tüketti?
Kim bitirdi bizi?
Söyleyin onu da...
Söyleseniz kıyamet mi kopar?
Kopsa ne olacak?
Kopsun anasını satayım...
Tecavüzcüye karşı gelemiyorsanız
zevk almaya mı bakıyorsunuz?
Protokollerle geçti hayatınız...
Ne anladınız?
Siz ömrünüzü tamamlarken, çocuklarınızın ve torunlarınızın bu memlekette hiç yaşayamayacağı hiç mi
gelmiyor aklınıza?
***
Seçime gitmeyin, seçim bu işgal
düzenini meşrulaştırmak demektir diyoruz...
Gidiyorsunuz...
Mazeretiniz var...
Biz gitmesek de seçim olacak ve
onlar tek başına kalacak diyorsunuz...
Meclisten çekilin diyoruz...
Çekilmiyorsunuz...
Biz çekilsek de bir şey değişmez,

Şener Levent

Açı
meclis feshedilmez diyorsunuz...
Evet feshedilmez ama çok şey olur...
Eğer işgalciye karşı mücadele etmeye karar verirseniz tabii...
Tüm muhalefet kesimimizin birleşerek tek ağızdan dünyaya böyle ses
vermesi önemli değil mi sizce?
***
Meclisin, hükümetin ve cumhurbaşkanlığının feshedilmesi demek,
Türkiye'nin bize oynadığı oyunların
bozulması demektir...
Bizi dünyaya egemen ve bağımsız
bir devlet olarak sunamaz o zaman...
Bize karşı kullandığı silahı elinden
almanın tek yolu budur...
Aslında yeni bir öneri de sayılmaz
benimki...
Yıllar önce Arif Hoca ile de yapmıştık bu çağrıyı...
-Bir vali gönder, demiştik...
İşgal altında olduğumuzu bilelim...
Herkes bilsin...
Bilmeyen de bilsin...
O zaman istese de istemese de kuklalara karşı boşu boşuna mücadele
etmekten vazgeçer herkes...
Doğru adrese yönlenir...
***
Bilirim size uymaz bu yazdıklarım...
Ama gerçek bu...
Gerçeklerden kim hoşlanır ki?
O halde sızlanmaya, ağlamaya ve
yok olmaya devam...

HAYATTA HÜZÜNLER, ACILAR,
KAPANMAZ YARALAR DA VARDIR...
Benim birliğim sürekli inşaat işleriyle
uğraştığı için o gün dağıtıma gidecek olan
askerlerden inşaattan anlayan asker varsa
ayıracak ve kendi birliğime alacaktım.
Öğleye doğru işim bitti ve Boğaz'a döndüm.
Birliğe uğradım, beraberimdeki evrakları
bıraktım, etrafı bir kolaçan edip bir
yaramazlık olmadığını görünce arabama
atladım ve eve gitmek üzere yola koyuldum.
Yolun kenarında Mustafa astsubay duruyordu. Biliyorum kendisi Ozanköy'de oturuyordu, yolumun üzeri onu da bırakırım
dedim.
Mustafa Özgürsoy komşu muhabere
bölüğünün astsubaylarından efendi bir
adamdı. Durdum, kapıyı açtı arabaya girdi.
“eve mi?” diye sordum.
“Sizin eve gidelim komutanım” dedi.
Şaşırdım.
“Hayırdır niye?” diye sordum.
Sadece “gidelim komutanım” dedi.
İçimden dedim ki, var birşeyler ama dur
bakalım. Benim lojman Çatalköy'ün
girişinde hemen sağ tarafta direkler üzerinde
bir evdi. Çatalköy'e döner dönmez bir
baktım ki evin önü ana baba günü. Arabalar,
insanlar. Başımdan aşağıya kaynar sular
döküldü. Kapıyı açtığım gibi evin merdivenlerini koşarak çıktım. Evin içinde bir
sürü insan, ben ne olduğunu anlamaya
çalışıyorum. Baktım Halil Sadrazam’ın
karısı geldi beni dışarı itti.

Bana sakin olmamı söyledi.
Ne oldu, diye sorunca da ikizlerimden
birisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
O anki duygularımı anlatabilmem
mümkün değil, korkunç derecede sinirlendim önce. Sabah hiçbirisinin bir sorunu
yoktu, onları öptüm ve evden çıktım. Nasıl
olur da ölür? Annesi emzirirken uyuyup
üzerine abandı da boğulmasına mı neden
oldu? Yoksa düşürdü mü?
Hayır dedi, Fatoş, aniden rahatsızlandı,
Veli yüzbaşının arabasıyla Girne’ye doktora
götürürlerken yolda hayatını kaybetti.
Veli yüzbaşı tam karşımızda oturuyordu.
O da geldi bana durumu izah etti. Sinirim
yerini anlatılmaz bir kedere bıraktı.
Suddenly death denilen ve genellikle bebeklerde görülen bir hastalıkmış. Çaresi
bilinmiyormuş. Bebek 20 dakika içerisinde
bir balon gibi sönüyor ve hayatını kaybediyor ve elden hiçbirşey gelmiyormuş...
Ki oğlum Serkan’ın da başına bu gelmiş.
Serkan daha iştahlı olan, daha sağlıklı
olandı. içeriye girdim, yatak odasına
yürüdüm. annesi ağlıyor tabii ve içeride
olanlar da ağlıyorlar. Okan birilerinin
kucağında, Serkan ise yatağında cansız
yatıyordu. Onu kucağıma aldım, öptüm
öptüm. Bir türlü kabullenemiyordum. Bir
süre sonra dışarı çıktım, baktım Mustafa
astsubay dışarıda diğer arkadaşlarla
konuşuyor. Ondan rica ettim, Ozanköy'deki

mezarlıkta bir mezar kazılmasını sağlayabilir
mi diye.
Tabii dedi ve bir arkadaşla birlikte
Ozanköy'e gittiler. Ben ise ancak olayın
ayırdına varıp bizim için orada toplanan
eş dostun taziyelerini kabul etmeye
başladım. Aradan bir kaç saat geçmişti,
yağmur yağıyordu ve ben oğlumu alıp battaniyesiyle birlikte ve yanıma da kimseyi
almadan arabaya atladım ve Ozanköy
mezarlığına gittim. Mezar yeri hazırdı ve
ben oğlumu içi su dolmaya başlayan o
mezarın içerisine koyarken, ıslanacak,
üşüyecek diye gözyaşlarım sicim gibi
akıyorken, içim kan ağlarayarak yavaş
yavaş toprağa yatırdım. Battaniyesini üzerine örttüm ve mezardan çıktım. Mezarı
kapattık başına da üzerinde adı yazan bir
taş diktik.
Mustafa astsubaya teşekkür ettim,
yardımları için ve daha fazla ıslanmasınlar
diye oradakilerin hepsini evlerine gönderdim. Ben bir yarım saat daha oğlumun
mezarı başında oturdum. Onunla ilgili hayallerimi paylaştım. Son bir defa vedalaştım
ve arabaya atlayıp birliğime geri döndüm.
eve gitmedim. Annesi oğlunun mezarının
yerini 30 yıl sonra öğrenmiştir... Ki bu da
olayın enteresan yanlarından birisidir.
Hayatta her zaman başarılar, sevinçler,
mutluluklar yoktur. Hüzünler, acılar, kapanmaz yaralar da vardır. Hepinize sevgiler.
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Türkiye'den 4 Milyar 250 Milyon TL
Oktay, ağırlıkla hibe ve bir
kısmı da kredi olarak
KKTC’ye 2022 yılı için toplam
4 milyar 250 milyon lira
kaynak ayrıldığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi
olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4
milyar 250 milyon lira kaynak ayrıldığını
belirtti. Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün
hak ettiği refah seviyesine ulaşması için
bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini,
bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde
sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC
hükümetinden beklentimiz popülist
yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir
politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün
imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına KKTC'yi selamlayarak başlayan Oktay, KKTC'de hükümet kurma çalışmalarının
tamamlanmasının ardından, 2022 yılı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti
Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü
üzerinde çalışmaya başladıklarını hatırlattı.
Bugün söz konusu protokolün imza töreni
dolayısıyla KKTC Hükümeti koalisyon
ortakları ve heyeti ile bir araya geldiklerini
belirten Oktay, 2021'de Türkiye'nin önemli
proje ve yatırımlara imza attığını vurguladı.
DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 60
milyon lira harcandığını, bu kapsamda, sulama iletim tüneli ve galeri yapısının
imalatının tamamlandığını ifade eden Oktay,
sonrasında Mesarya Ovası'nın sulanmasına
yönelik Orta Mesarya Ovası Ana İletim
Hattı'nın ilk kısım inşaatına başladığını kaydetti. Planlanan kara yollarının önemli
bölümünün yapımının tamamlandığını,
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve İskeleÇayırova yolunu hizmete açtıklarını, 48
kilometrelik köy yolunu da yenilediklerini
belirten Oktay, şöyle konuştu:
"Yeni Ercan Havalimanı'nda sona gelindi.
İmalatların büyük bölümü tamamlanmış
olup, havalimanına giden yol üzerindeki
çift şerit yolun yapımına da başlanmıştır.
KKTC'de e-Devlet projesini e-Nüfus, eKimlik, EBYS, e-Gümrük, e-MEB, e-Tüzel,
MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)
ve Kamu Yönetim Sistemi ile aşama aşama
hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.
Bu aslında KKTC'li tüm Kıbrıs Türklerinin
hayatını kolaylaştıracak çok ciddi bir projedir.
Bugüne kadar KKTC'ye 720 bin doza yakın
aşı ulaştırdık. Acil kullanım onayını aldığımız
TURKOVAC'ı da KKTC halkının
kullanımına sunmuş durumdayız.
Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı
dönemde önemli katkı sunan Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) Projesini KKTC genelinde uygulamaya koyduk. Böylece İktisadi ve Mali
İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye
Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye 2021
yılında 2 milyar 623 milyon Türk lirası
aktarılmış oldu. Bu tutarın 1 milyar 454,6
milyon lirası altyapı ve reel sektör faaliyetleri
için, 677 milyon lirası savunma ödemeleri
için, 492 milyon lirası bütçe finansman
desteği için aktarılmıştır. Bu kaynağın 1
milyar 833 milyon lirası harcamaya
dönüşmüştür."
“KKTC’Yİ KALKINMA
HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA
YAKLAŞTIRIYORUZ”
Bugün imzalanan 2022 yılı Türkiye-KKTC
İktisadi Mali İş Birliği Protokolü ile Türkiye
ve KKTC’nin yıllardır sergilediği
dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerini
belirten Oktay, “Tüm dünyanın zorlu bir
süreçten geçtiği bu dönemde KKTC’yi
kalkınma hedeflerine bir adım daha
yaklaştırıyoruz” dedi.
Kurumların da katkısıyla uzun soluklu
bir istişare sonrasında şekillendirilen bu

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

FAİZ BEY’E ALTI
AYLIK ÖDEV

protokolün öncekilerden biraz daha farklılık
arz edeceğini belirten Oktay, “Daha kurumsal
yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz TürkiyeKKTC ilişkisinin de temelini atıyor olacak”
şeklinde konuştu.
Önceliğin KKTC’nin ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulduğunu vurgulayan
Fuat Oktay, katma değer üreten, iş ve aş
odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi
ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek
alanlara ağırlık verdiklerini söyledi.
“4 ANA EKSEN ÜZERİNE
ODAKLANDI”
Bu kapsamda protokolün anlaşmanın
kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları,
ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, savunma, güvenlik ve adalet olmak
üzere 4 ana eksen üzerine odaklandığını
belirten Oktay, şöyle devam etti:
“Bu politikalar ve bileşenlere olan eylemler
KKTC kamu-kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi,
bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi,
verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider
azaltıcı önlemlerin alınması, savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi
ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali
protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır.”
Oktay, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim,
yükseköğretim, ulaştırma ve enerji
altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın
geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim
değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji
altyapısının daha da geliştirilerek
sağlamlaştırılmasının anlaşmada öne çıkan
hususlar olduğunu kaydetti.

tespit ederek mevzuata uygun şekilde bunları
gidereceğine olan inancımız da tamdır.”
“KKTC HÜKÜMETİNDEN
BEKLENTİMİZ POPÜLİST
YAKLAŞIMLARDAN UZAK,
YAPISAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
POLİTİKALARI HAYATA
GEÇİRMELERİDİR”
Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği
refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar
hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan
sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC
hükümetinden beklentimiz popülist
yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir
politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.

“4 MİLYAR 250 MİLYON TL
KAYNAK AYRILDI”
Fuat Oktay, ağırlıklı olarak hibeyle, bir
kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 için
toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak
ayrıldığını belirtti.

KIBRIS KONUSU…
Kıbrıs konusundaki gelişmeleri de
değerlendirdiklerini kaydeden Fuat Oktay,
şunları söyledi:
“Türk tarafı Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı
ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması
için bugüne kadar her türlü çabayı
göstermiştir. Ancak bu olumlu anlayış maalesef hiçbir dönemde Kıbrıs Rum kesimi
tarafından karşılık görmedi. Kıbrıs Türk
halkının müzakere masalarında kaybedecek,
ambargolar altında ziyan edilecek bir 50
yılı daha yoktur. Uluslararası toplum hiçbir
şekilde uzlaşmaya neden olmayan adanın
ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile birlikte
yaşamayı dahi reddeden Kıbrıs Rum tarafına
verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli,
KKTC’nin
önerisini
ciddiyetle
değerlendirmelidir. Adada bugün iki eşit
halk, iki eşit egemen devlet vardır. Bu
nedenle Cenevre’de sunulan adadaki iki
tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası
statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri
tam olarak yansıtan en gerçekçi öneridir..”
Türkiye’nin bu öneriye desteğinin tam
olduğunu vurgulayan Oktay, “Bu çözüm
iradesinden geri adım atmamız söz konusu
değildir” dedi.

PROJELER
Oktay,
KKTC
halkına
dünya
standartlarında yatırım ve alt yapı sağlama
vizyonu ve anlayışıyla hayata geçirilecek
projeleri şöyle aktardı:
“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
hizmet binaları, ihale aşaması ve yer tesliminin ardından 750 günde tamamlanması
planlanan Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi, tıbbi donanımlı ve tedavi birimleriyle
önde gelen sağlık merkezlerinden biri olması
için temeli atılan 100 yataklı Girne Askeri
Hastanenesin, ,içme suyu Güzelyurt ve
Mesarya ovaları sulamaları ve atık su arıtma
kapsamında DSİ projeleri.
Karayolları Master Plan uygulama projesi
kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol ve
köy yolları bakım ve onarım projeleri, 4
yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik iki Adet Mobil Treyler Elektrik santralinin
kurulması projesi, belediye ve köylerin alt
yapılarına katkı ve organize sanayi bölgeleri
alt yapı katkı…”
Kıbrıs Türkü’nün hayatına doğrudan dokunacak, birçok hizmeti kolaylaştıracak çok
sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş
güdüm halinde hayata geçireceklerini belirten
Oktay, şöyle devam etti:
“Bu eşgüdüm ve uyumun artırılmasını
teminen KKTC tarafının belirlenen kalkınma
hedeflerini ve projelerin ilerlemesini
yavaşlatan veya engelleyen hususları hızlıca

“MARAŞ’TA ATILAN ADIMLARI
DESTEKLEMEYE DEVAM
EDECEĞİZ..”
KKTC makamlarının Maraş’ta attığı
adımları, bundan sonraki planlarını da aynı
anlayışla destekleyeceklerini ifade eden Oktay, Maraş açılımının uluslararası hukuka
uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC
makamlarının
yeni
mağduriyetler
yaratılmasını değil, var olan mağduriyetlerin
giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve
sosyal hayata yeniden kazandırılmasını
amaçladığını vurguladı.
KKTC hükümetinin Maraş açılımı
çerçevesinde bu anlayışla atacağı adımları
desteklemeye devam edeceklerini kaydeden
Oktay, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hem
kendi kıta sahanlığında kendi haklarını hem
de Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını
korumaya kararlı olduklarını gösterdiğini
belirtti. Oktay, “Bu kararlık aynı inanç ve
iradeyle sürdürülecektir. Sahada ve masada
bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar
KKTC ile birlikte Türkiye’yi de karşılarında
bulmaya devam edeceklerini net olarak
bilsinler…” dedi. Oktay, bu çalışmaların
KKTC ile samimiyet ve kardeşlik temelinde
dayanışma ve eş güdüm içinde
sürdürüleceğini söyledi.
Oktay, imzası atılan 2022 İktisadi ve Mali
İş Birliği Protokolünün hayırlı olmasını
diledi.

Görüşmüşler, konuşmuşlar ama hiçbir
şey söylememişler…
Anastasiadis ve Tatar görüşmesini böyle
veriyor Güney basını…
Tek bir uzlaştıkları konu varmış…
Neymiş?
Kadınların olası bir uzlaşı sürecine
etkin ve eşit katılımı…
Anastasiadis’e sormuşlar…
Ersin Tatar’la yedi ayın ardından yaptıkları ilk görüşmeden ortaya bir şey
çıktı mı diye…
-Keşke, diye cevaplamış Anastasiadis
bu soruyu…
Kısacası çözüm falan görünmüyor
ufukta…
Ama olası bir çözüm sürecinde kadınların bu sürece katılımı konusunda hemfikir her iki lider de…
Bir kadın olarak nasıl mutlu olduğumu
anlatamam…
* **
Keşke…
Bir çeşit ah çekme…
Oldukça derin bir kelime…
Bazen pişmanlığın…
Bazense imkânsızlığın kesişim noktasında dökülür ağzımızdan…
İçinde boğuluruz…
Bitene, gidene, ulaşamadığımıza hayıflanırız…
-Keşke seni hiç tanımasaydım, der kimisi…
-Keşke çekip gitseydim bu memleketten…
-Keşke hiç evlenmeseydim…
-Keşke ona sevdiğimi söyleseydim…
-Keşke seni dinleseydim…
-Daha çok çabalasaydım keşke…
-Kıbrıs sorunu çözülseydi keşke…
-Keşke Faiz Bey Ankara’ya gittiğinde
vali yardımcısı tarafından karşılanınca
uçaktan inmeseydi…
Uzar gider bu liste…
Ömür biter keşke’ler bitmez…
***
TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği
Protokolü imzalandı işte…
Başbakan Faiz Sucuoğlu teşekkür ve
şükranlarını sundu Türkiye’ye…
Ve konuşmasını hayırlı ramazanlar dileyerek bitirdi…
Ama ne diyor Fuat Oktay:
“Bu antlaşma, öncekilerden biraz daha
farklılık arz edecek…”
TC-KKTC ilişkileri bundan sonra daha
kurumsal anlamda sürdürülecekmiş…
Öyle laubalilik yok artık…
Sıkıştık para gönder denilen zamanlar
bitti…
Kurumsal bir ciddiyet geldi…
Reform, yasa, radikal kararlar için söz
verdi Faiz Bey…
Altı aylık ödev vermişler Faiz Bey’e…
Bu süre zarfında hepsini tamamlayacak…
Neler taahhüt ettiklerini açıkça söylemiyor ama
müjdeyi de verdi bize…
13. maaş kaldırılmayacak…
Ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun
özelleşmesi de söz konusu değilmiş.
Bunlar tamamen dedikoduymuş…
Kabine değişikliği konusunda da aynı
şeyi söylemişti…
-Bu tür söylemler asılsız, sadece dedikodu, demişti…
Üç gün sonra da Türkiye’nin istediği
bakanları atayarak kendi atadıklarını görevden almıştı…
Bizim ahali çok sever dedikoduyu…
Bu doğru…
Ama genelde de en sonunda haklı çıkıyor bu tür konularda…
Ne de olsa biz de tecrübe sahibi oldukça
öğrendik başımızdakilerin söylediklerine
inanmamayı…
Onlara güvenmeyip hep şüphe duymayı…
“Tecrübe en acımasız ama en iyi öğretmendir” dememişler boşuna…
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Vali Yardımcısı karşılamış Sucuoğlu'nu
Vali bile değil yani, Vali Yardımcısı
Bin şükür ki desteban karşılamamış onu
Budur kuklacının kuklalara bakış açısı
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

PEŞİN SUÇLAMA...
Malum soğuk Mart ayından bir anda baharı
göremeden yaza geçtik!
Mevsimlerin değişkliği midir nedri bilemem
ama dünyayı o hale getirdik ki sadece
mevzi,mlerin değişkiliği değil dünyamızdaki
herşey değişti geçmişe oranla...
Daha güzele daha iyiye değil, daha farklı
ve adapte olabilmemiz için zamana ihtiyacımız
olacak değişikilikler bunlar...
Anlayacağınız dünyamızı yaşanmaz bir
hale soktuk..
Yapay virüsler, yapay hastalıklar ve bunlara
karşı ürettiğimiz ilaçlarla yaşanmaz yaptık
çevremizi...
Konum aslında bu değil...
Yaz mevsimi...
Ve bizler her yaz malum yangınlar nedeniyle
binlerce dönümlük orman alanlarımızın yok
olmasını seyrediyoruz...
Aman Kış mevsimi gelsin de bu yangınların
önüne geçilsin diye dualar ediyoruz sadece...
Tabii ki hikaye...
Geçen yıl ve ondan önceki yıllarda ortaya
çıkan yangınlar nedeniyle mahvolan kısıtlı
ormanlarımızın yerine acaba neler yaptık?
Kaç fidan diktik, nasıl önlemler aldık?
İşola birşeyler yapıldı...
Yanmayan ormanlarımızı da hastalığa terkettik...
Efendim ilacımız yok ormanlarımızı ilaçlamak için...
Çam Kese Böceği hastalığı yanmayıp kalan
çam ağaçlarımızı da bitirdi...
Orman Dairemiz var, Tarım Bakanlığımız
var...
Ne gibi önlem aldılar bilen var mı?
Zaman zaman medyaya verilen açıklamalardan okuyoruz...
Geçenlerde İtfaiye Müdürlüğü bir açıklama
yaptı...
Olası bir yangına karşı aranması gereken
telefon numaraları verdi...
Ve tabii ki beraberinde uyarısını da yaptı
ve alınması gereken erken tedbirlerden söz
etti...
Bir paragrafla geçiştirilen orman yangınlarının yanısıra altı yedi maddeyle de evlerde,
mangal yakmalarda, gaz kaçaklarında meydana gelebilecek yangınlara da dikkat çekti
ki bu da meskun yerler için geçerli...
Kış mevsimi soğuk olmasına rağmen geçmiş
yıllara nazaran iyi bir yağış da beraberinde
getirdi...
Bu yağışlar nedeniyle ovalarda, ormanlık
alanlarda otların nasuıl gür ve sık olduklarını
görebilmek mümkün...
Şu anda hafiften kurumaya başladılar bile...
Nisan ayı sonunda her ot bir barut görevi
görecek...
Ben Orman Dairesi veya itfaiyeyi suçlamak
istemiyorum...
Direkt suçlu, devlet olduğunu iddia eden
KKTC denen ve ne olduğu bile bilinmeyen
yapıyı şimdiden suçluyorum...
Peşin suçlama yani...
Sonucunu görüyorum da ondan...
Bir ilaçlama helikopteri alınmadı aldırılmadı...
Bununla yangınlara da müdahale etme şansımız vardı...
Herşeyimizi elimizden almak isteyen Ankara
ağaçlarımıza mı acıyacak yanacakları için...
Hiç de değil...
Yeşil sermayeye inşaat alanı çıkacak
çünkü...

KALAY-KALAYCI

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Halihazırda birçok devlet kurumunun yüklü
miktarda elektrik borcu var, 30 milyon TL borcu olmasına rağmen halk mağdur
olmasın diye sadece Sağlık Bakanlığı’nın elektriğini kesmedik” der.
Cumhurbaşkanlığı borcumuz yok diye açıklama yapar. Tatar “El sen başkanı
iyiniyetli değil” der. Meclis “borcumuz yok” der. Kime inanacağız diye soracak
halimiz yok, biz kime inanacağımızı kime inanmayacağımızı biliriz, Özkıraç
borçları var diyorsa borçları var demektir. Nokta.

Sucuoğlu: 13. maaş verilecek, Elektrik
Kurumu özelleştirilmeyecek
Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC-KKTC
İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü
hakkında bilgi verdi, 13. maaşların
devam edeceğini, Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu‘nun (Kıb-tek) özelleşmesinin
de söz konusu olmadığını söyledi.
BRT‘den Levent Kutay‘a açıklama
yapan Sucuoğlu, protokol için yaklaşık
10 gündür çok yoğun bir mesai
harcandığını söyleyerek, 10 sayfalık
protokolün esasının ve işin özünün,
kendi ayakları üzerinde duran bir
“KKTC” yaratmak olduğunu belirtti.
Sucuoğlu, “Popülizmden uzak
şekilde, radikal karar almakta endişe
duymayacağız. Zor ve sıkışık durumda
olan bu ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız.
Yaptığımız görüşmelerdeki geenl fikirler de bu yönde” dedi.
Kamu maliyesi açısından gelirlerin

artırılıp giderlerin azaltılması
yönünde görüş birliği olduğunu
söyleyen Sucuoğlu, bunlarla ilgili
yasal çalışmalar yapıldığını ve
bunları 5-10 gün içinde Bakanlar
Kurulu‘nun gündemine getirileceğini
kaydetti.
Sucuoğlu, “Bazı reformlar var acilen
hayata geçirilmesi gereken, bunları
da yapacağız. ’13. maaş verilmeyecek’
diye bir şey yok, bunu da belirtelim.
Eylem planlarını 4 başlık altında
toplayabiliriz; Kamu Maliyesi, Sosyal
politikalar, adalet, güvenlik ve savunma konusu. Bu anlaşma konusunda
TC KKTC’ye, 3 milyar 200 milyon
TL hibe, alt yapı yatırımı ve reel sektöre de 2 milyar 164 milyon TL katkı,
faaliyet ödenekleri 96 milyon TL,
savunma için de 940 milyon TL taahhüt ediyor” dedi.

Anastasiadis: Tatar her
konuda olumsuz
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis, Ersin Tatar’la birlikte,
önceki akşam kadınların olası bir
uzlaşı sürecine etkin katılımını
sağlamak amacıyla hazırlanan eylem
planının lansmanına katılmasının
ardından, Başkanlık Sarayına
dönüşünde basın mensuplarına
açıklamada bulundu.
Fileleftheros gazetesi, “Hepsine
Hayır Aldı- Tatar Başkan Anastasiadis’in Görüşmede Ortaya
Koyduğu Bütün Konularda Olumsuz- GYÖ’lerle İlgili Görüşme de
Önerdi- Kadınların Eşit Katılımı
Konusunda Anlaştılar” başlıklarıyla
yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in
“Kıbrıs sorunuyla ilgili olan ve müzakerelerin yeniden başlamasına
yardımcı olabilecek konular gündeme
getirmeye çalıştığını ancak karşısında
her konuda olumsuz bir Tatar
bulduğunu” iddia etti.
Gazeteye göre Anastasiadis, önceki
akşamki etkinliğin yapıldığı eski
Lefkoşa Havalimanı’ndan Rum
Başkanlık Sarayı’na dönüşünde
gazetecilere yaptığı açıklamada
“Kıbrıs Türk tarafında istikrarlı bir
uzlaşmazlık olduğu” iddiasında da
bulundu.
Ersin Tatar’la yedi ayın ardından
önceki akşam yaptıkları ilk

BİZ KİME İNANACAĞIMIZI
BİLİRİZ, NOKTA…

görüşmeden ortaya bir şey çıkıp
çıkmadığının kendisine sorulması
üzerine ise “keşke” yanıtını veren
Anastasiadis, iddialarını kısaca şöyle
sürdürdü;
“Ne yazık ki, kendisine bir görüşme
yapılmasının iyi olacağını ve Kıbrıs
sorununun yıllardır üzerinde mutabık
kalınan
çözüm
temelinden
bahsettiğimize göre, her iki tarafın
da kaygılarının ortaya konması ve
bunlarla nasıl başa çıkacağımıza
bakmamızı önermeme rağmen, ilk
önce egemen eşitliğin kabul edilmesi,
akabinde de çözüm için zemin olup
olmadığını görmeye çalışmamıza
dair kabul edilemez tezde ısrarcı olmak istedikleri görülüyor.”
Açıklamasında, Güven Yaratıcı
Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesini
önerdiğini de öne süren Anastasiadis,
“Kıbrıslı Türk muhatabın müdahaleleri, niyetlerini yeterince gösteriyordu. Yani kısacası reddetmeydi”
iddiasında da bulundu.
Ersin Tatar’a “mülteci akışlarının
engellenmesi için önlemler almaları
gerektiğini ve bunların ne yazık ki
Türkiye tarafından siyasi amaçlarla
kullanıldığını söylediğini” de ifade
eden Anastasiadis, Tatar’ın ise buna
itiraz ettiğini ve uzmanların bu
konuyu görüşmelerini istediğini dile
getirdi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

DİRENMEK YA DA
TESLİM OLMAK İŞTE
BÜTÜN MESELE
Bir dostum sordu:
"Senin ümidin var o şu burda telefonda
söylediklerini Fuat Oktay'ın yüzüne karşı
da söyleyecek Sucuoğlu?"
"Yok" dedim. "Öyle bir ümidim yok.
Ama madem ki telefonda söyledi en azından
bekleyip görmek lâzım. Çünkü bir KKTC
başbakanının, bir TC Cumhurbaşkan Yardımcısı'na telefonda da olsa bu sözleri
söylemesi KKTC tarihinde bir ilk."
***
Siz bu yazıyı okurken, Ankara'da Kıbrıslıtürk toplumunu yok edecek paketlerden
birine daha imzalar atılmış, KKTC'nin işbirlikçi hükümet heyeti, çok büyük bir ihtimalle attıkları imzaları koltuklarında gururla taşıyarak Kıbrıs'a paketlenmiş olacaklar!
***
Sucuoğlu giderken...
"Protokolda öngörülen bazı önlemleri
yerine getiremeyiz. Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmak istemiyorum. Yerine
getiremeyeceğim sözleri vermek istemem"
demişti.
Gelirayak bunların tam tersini söyler
mi?
Söyleyebilir!
Ve birçoğumuza göre sürpriz de olmaz.
Örneğin sesli düşünecek olursak aynen
şöyle diyebilir meselâ...
"Protokolda öngörülen bütün önlemleri
yerine getirmeyi taanhhüt ettik. Hayat pahalılığı ödeneğini de donduracak, KıbTek'i de özelleştireceğiz" (!)
***
Acilen Ankara'ya çağrılmasına neden
olan sözlerini heyecanla selâmlayıp "Diren
Faiz bey teslim olma" demiştik ona...
Çünkü yarım yüzyıllık hasretimize yanıttı
o sözler.
Başka türlüsünü düşünemezdik.
Ve gerisinin nasıl şekilleneceğini konuşacak zaman ve zemin de yoktu önümüzde.
***
Sucuoğlu "Veremem" dediği sözleri vererek ve bunları yerine getirmeyi taahhüt
eden imzayı atarak dönebilir adaya!
Biz de "Yazık! O da gitti teslim oldu
geldi" diye yazarız!
"Yüreklerimizi ısıtan, umudu yeşerten
bir ilkbahar esintisiydi" deriz.
Ya da "Güzel bir rüyaydı çabuk bitti!"
***
Şurası bir gerçek ki, giderken söyldiklerinden 180 derecelik dönüş yapsa da,
ağzıyla kuş tutsa da, Tayyıp Erdoğan'ın
affına mazhar olamaz artık!
"Reis" ilk fırsatta onun defterini dürecektir!
Öyle bir şey ki bu, bin özür bir Tayyıp
kini ödemez!
***
Sonuçta teslimiyet söz konusuysa...
Erdoğan'ın affına mazhar olmaktan ne
murad edebilir ki Faiz bey?!
Öyle ya da böyle, bir şekilde defteri dürülecek olduktan sonra?
Değer mi?
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Onuncu köy
KUDRET VE
CESARET
Baran Sarkisyan
Yeni bir dünya görüşü edinmek için
yeni bir dünya yaratma kudreti ve cesareti gerekir. Bu kudretin yokluğunda
yeni bir dünya görüşüne sahip
olunduğunda yaşamın teorisiyle pratiği
arasındaki çelişki kişide derin yaralar
açacak; savrulması ise bir düzen
insanından daha feci olacaktır.

ANKARA VALİ
YARDIMCISI

MUSTAFA DİKER'İ HATIRLAYAN VAR MI?
Nisan 2012'de henüz 7 yaşındayken öz babası tarafından yok edildi. Babası Erol Diker tarafından günlerce tecavüze
uğradı, şiddet gördü... Ve bir gün babası tarafından öldürüldü! Minik bedeni gördüğü işkencelere daha fazla dayanamadı...Eğer
hayatta olsaydı bugün tam 17 yaşında olacaktı...Onu sevgiyle anıyoruz... Kaynak: Bülten Kıbrıs

İKİ SAVAŞ, BİR GÖÇ, BABA KAYBI
Nilgün Ecvet Orhon
Benim ne siyasi bir gelecek düşüm, ne
de herhangi bir maddi kazanç elde etme
düşüncem yok…
Benim tek endişem yurdum… Tek
endişem yurdumun geleceği…
Yaşım 61 ve daha kaç yıl yaşayacağım
ki… İki savaş, bir göç, baba kaybı yaşadım
bu 61 yılda… Pek çok Kıbrıslının
ödemediği bedeller de ödedim… İşten
uzaklaştırıldım, yargılandım vs… Hiç
mücadeleden kaçmadım-yılmadımkorkmadım…
Ama artık kabul etmem lazım…
Değmezmiş…
Gerçektan değmezmiş…
Yazıklar olsun… Ödediğim hiçbir bedeli

helal etmiyorum… Mangalcı-zivaniyacı
ve dokanmayan yılanın bin yaşadığı bu
coğrafyada o yılan hepimizi yutacak…
Mücadele eden üç kişiyi da etmeyen
binleri de… Beter olun, ne deyim ki
başka…
*
Kıbrıslının kendi ülkesinde kiracı olduğu
bu günden, Kıbrıslının yurtsuz-evsiz
kalacağı güne bu gün adım attık… Hala
susuyoruz…
Yaşşa be Erdoğan, amma g.t gorkusu
saldın ha biz salaklara…
Bizi da seni da alkışlıyorum…
*
Girne ve Omorfo’da El-Sen’ciler görevlerini
yapmak
istedikleri
için

tutuklandılar…
Ankara’da ise şu anda 13.maaşın
kaldırıldığı, HP’nın kaldırıldığı ve daha
kim bilir hangi haklarımızın budandığı
protokol imzalanıyor…
CTP artık kararını versin… Ya bu yapıya
boyun eğmeye ve muhalefete takoz olmaya
devam edip suçuna ve işbirliğine devam
etsin ya da sine-i millete dönüp bu halka
olan borcunu ödesin…
BMB Platformu’nun hemen eylem kararı
alması ve işgalcinin ülkesinde bizimle
ilgili karar verenlerin bu ülkeye
sokulmaması gerekir… Bu memleket
gerçekten bizimse, işte gün o gündür…
Bugün de gerçekten ciddi direniş göstermeyeceksek, sonsuza dek hus olalım…

PROTOKOLLERİN ARKASINDAKİ GERÇEK
Mertkan Hamit
Geçtiğimiz yıl tüm protokolleri alıp, içerikleri arasındaki değişimleri incelemiştim.
Protokollerin neredeyse %95'i birbirinin
aynı, tekrarı ya da yeniden ifadelendirilmiş
biçimidir.
Geriye kalan %5'lik bölümü ise gündeme
göre değişen öncelikleri içeriyor.
Kamu reformu ve kamu maliyesinin gözden geçirilmesi gibi ifadeler özünde zaten
13. maaş konusunu veya hayat pahalılığı
konusu gibi meseleleri detayında içerir.
Hiçbiri yeni değil, hiçbiri ilk kez gündeme
gelmiş değil ve hiçbirini uygulayacak siyasi
irade yoktur. Dahası hükümet bir sürpriz
yapıp, tüm siyasi bedelleri göze alarak adım
atacak olsa; protokole taraf TC'nin de protokolde kendi sorumluluklarını yerine getirememe konusundaki geçmişi pek parlak
değildir. Taraflar arasında güven olmadan
imzalanan hiçbir sözleşme yürümez. Bu
yapılmaya çalışılan protokol de bu durumun
yansımasıdır.
Özellikle, şu an TC cari açığının zirve
yaptığı, faiz politikasının intihar ettiği,
krizden çıkış olarak tüm araçları tüketip
artık %70 ithal girdiyle ihracat yapılan
ülkede döviz gelirlerinin %40'ının merkez
bankasına yatırma zorunluluğu yaratırken

ve TC ekonomisi 50 milyar dolar gibi dev
bir borç arayışında iken, bu koşullarda bir
değişim olma ihtimali de yokken kktc’ye
cemile yardımından fazla katkı sağlamasını
beklemek hayalcilik olur.
Hal böyleyse reform ajandasının da
gerçekleştirilmesi, protokolün yükümlülüklerinin gerçekleştirilme ihtimali de yoktur.
Somut durum böyleyken, sadece bir niyet
beyanı olmaktan öteye gitmeyecek bir protokole fazla anlam yüklemek bence gereksizdir. Dikkat dağıtmaktan başka bir anlamı
yoktur. Protokol imzalansa da imzalanmasa
da kktc maliyesinde durumun iyileşmesi
pek mümkün değildir.
Kaynağı bilinmeyen gelirlerin kamu
bütçesinin üstüne çıktığı ekonomik duru-

mumuzda, esasen gerekli olan birinin protokol dayatması olmadan yapısal reformları
gerçekleştirebilmek, acı fatura ödenecekse
bunun nedeninin, bedelinin ve ne kadar
süreceğini ifade edebilmek gerekir. Maalesef,
iktidar ve muhalefet kanadı bu konuyu
konuşmak yerine, uygulanmayacak bir belge
üzerinden fırtına çıkarmasını ben anlamakta
zorlanıyorum.
Kıbrıs'ta esas sorunun ne olduğunu ve
çözümünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz.
Buna rağmen, esas konu yerine tali konularda ve reklamlarda oyalanıyor, yol haritası
ve strateji olmadan savruluyoruz.
Eğer ülke yarısında hayatını idame eden
her bir insana yapılan büyük bir yanlış
varsa, o da tam bu noktadır.

ASIL SORUN…
Atamer Nuri Sılay
Asıl sorun, gerçeği değil, görmek isteğini görmekte.
Asıl sorun, ayaklarının değil, aklının prangalı olmasında.
Asıl sorun köle olmanda değil, sahibini savunuyor olmanda.
Asıl sorun acınacak halin değil, sana acıyana düşman olmanda.
Ve asıl sorun, bu sorunlar değil, sebeplerin farkında olmamanda.

Salih Olgun Mehmet
Sömürgecinin yerli üstdüzey
seçtirilmiş memurunu Ankara Vali
yardımcısı karşılamış!
Bundan daha doğal ne olabilir ki!
Adı üstünde "TC Sömürge Yönetiminin yerel üst düzey görevlisi!"
Siz ne sanıyorsunuz, ve/veya neden
gizliyorsunuz ki? İşbirlikçi memurları
Vali ya da daha üstü karşılasa TC işgali
ve sömürge yönetimi yok mu olacak?

İŞGAL SÜRDÜKÇE
BÜTÜN VAATLER
İŞGELCİNİN
HEYBESİNDENDİR!
Hasan Karlıtaş
Bir siyasetçi neden tutamayacağı
sözü verir? Son altı ayda verilip tutulamayan bazı sözler şu şekilde; Piyasayı
ucuzlatacağız, Ekmeği ucuzlatacağız,
Etkin denetimler yapacağız, Bir hafta
sonra internet çok hızlı hale gelecek,
uçak biletlerini ucuzlatacağız, Kabine
değişikliği gündemde değil, elektrik
ve alkol fiyatlarında indirime gittik,
vs... Bu sözlerin hiçbiri tutulamadı.
Üzerine, bir de partizanca atamalar eklenip, tam tersi yapıldı... Halbuki, kriz
ortamlarında, halkın siyasete ve
siyasetçiye güven duyması esas
olmalıydı...

AYNI ŞEYLERİ YAPIP
FARKLI SONUÇ
BEKLEMENİN BEDELİ

Mine Atlı
Kıbrıs Türk toplumu hiç bu kadar
yetkisiz, kendi hikayesinde özne
olmadığı bir duruma düşmedi.
Toplum olarak Ankara'nın lütfettiği
paketi bekliyoruz.
Kurumlarımız batmak üzere.
Üretimden koparıldık.
Kazandığımız paranın değeri kalmadı.
Gerçekten hep birlikte hareket
etmediğimiz takdirde kurtuluş yok.

VATANI SATSINLAR,
MEMURA
DOKUNMASINLAR

Tamay Osman Uzun
Kıbrıs'ın kuzeyinde, memurun ve
emeklinin, kazanılmış haklarına
dokunulursa ayaklanma olur, taşlar
yerinden oynar. Bunu hükumete gelenler
bildiği için, risk almaya korkarlar...

BİLAL’E ANLATIR GİBİ!

Enver Enveroglu
Bak Bilal…
AKSA’dan alınan Kw başı 2.70 olan
elektriği sana Kıb-Tek 0,98
kuruştan,1.70 kuruştan veya 2 liradan
satıyor, ama sen halâ özelleştirme diyorsun…
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FUAT VEZİROĞLU’NDAN FAİZ
SUCUOĞLU’NA PROTOKOLLER TARİHİ

Tüm sendikalar bugün Teknecik’te
Özgür gazete - Sendikalar bugün Teknecik Elektrik
Santrali önünde buluşarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası’nın (El-sen) mücadelesine omuz
vereceklerini açıkladı
Sendikalar adına açıklama yapan Basın Emekçileri

Sendikası (Basın-sen) tüm sendikaların 15 Nisan Cuma
(bugün) günü saat 13:00’da Teknecik Elektrik Santrali
önünde olacağını ve El-sen’in toplum adına verdiği
haklı mücadeleye omuz verip daha da yukarılara çekeceklerini belirtti.

YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ KOMİTEDEN GEÇTİ
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk,
Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,
“Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” görüştü ve Yasa Önerisi’ni
oybirliğiyle onaylayarak, Genel
Kurul’a sevk etti.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk
Başkanlığında toplanan Komite’ye,
CTP Milletvekili Komite Başkan
Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve
Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili
Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda
Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP

Milletvekili Fazilet Özdendefe de
hazır bulundu.
Komite toplantısına davetli
olarak, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa
Önerisi’nin önerge sahibi olarak
UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu
Canaltay ile Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı, Nüfus Kayıt
Dairesi, Başsavcılık ve Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini
aktardılar.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler
Komitesi, ayrıca, gündeminde olan,

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında
E-Devlet Projesinin Yürütülmesine
İlişkin Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay)
Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti
ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet
Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine
İlişkin İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının
Uygun
Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa
Tasarısı”nı ele aldı. Komite, söz
konusu yasa tasarılarının genel
görüşmesini gerçekleştirdi.

TIP-İŞ VATANDAŞLIK KURULLARININ
GERÇEKLEŞTİRİLMEME GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
(Tıp-İş), vatandaşlık kurullarının
gerçekleştirilmeme gerekçelerini
açıkladı.
Sendika Başkanı Mustafa
Taşçıoğlu imzasıyla, Sağlık
Bakanı Ali Pilli’ye hitaben yazılan
ve basınla da paylaşılan metin
şöyle:
“Vatandaşlık raporları işlemleri,
uzman doktorun kendi uzmanlık
sahasında hangi muayene ve/veya
hangi tetkikleri yapacağının net
olması gereken işlemlerdir. Malumunuzdur ki, her uzmanlık
sahasında araştırılabilecek sınırsız
hastalık ve/veya araz mevcuttur.
Oysaki, vatandaşlık işlemleri
bakımından bugüne kadar hangi
tetkik ve/veya muayenelerin
yapılacağı tarafımıza tebliğ edilmiş

veya bildirilmiş değildir. Konuyla
ilgili yasal mevzuata bakıldığı zaman 25/1993 sayılı Yurttaşlık
Yasası’nın 8. (1)(D) Bendi
yurttaşlığa alınacak kişinin ‘Genel
sağlık bakımından tehlike teşkil
eden hastalığı bulunmamalıdır’
şeklindeki düzenlemenin dışında,
vatandaşlık işlemleri bakımından
hangi sağlık kontrollerinin
yapılacağı düzenlenmiş değildir.
Bu durumda;
1- Vatandaşlık işlemi için
başvuran bir kişiye hangi uzmanlık
alanında hangi muayene ve tetkikler
yapılacaktır?
2- Hangi hastalıkların varlığı
araştırılacaktır?
3- Genel sağlık bakımından hangi
hastalıklar tehlike teşkil etmektedir?
Ayrıca konu kişilerin vatandaş

olmalarından önce; doğuştan gelen
ve/veya
edinilmiş
rahatsızlıklarından dolayı, vatandaş
olduktan
sonra
özürlü/malullük/sosyal yardım vb.
maaş
ve/veya
ödeneklere
bağlanmalarına yönelik herhangi
bir
yasal
düzenleme
bulunmamaktadır. Bu nedenle
vatandaşlık için müracaat edenler
farklı uygulamalara maruz
kalmaktadırlar.
Takdir edersiniz ki, yukarıda yer
alan soruların cevabı bilinmeksizin
bir muayene yapılabilmesi söz
konusu değildir.
Bu bağlamda mezkur işlemlerle
ilgili görevlerin yerine getirilmesinde fiili ve hukuki
imkansızlık olduğunu bilginize getiririz.”

Fuat Veziroğlu 12 Eylül darbesinin eseri olan bu KKTC zındanının kuruluşunun 35’inci yılında anlattı, “Ticaret ve Sanayi
Bakanı olarak” Türkiye’ye ilk gidişini… Her yıl yapılan işbirliği
protokolünü imzalaması gerekiyordu. Olağan bir sömürge rutiniydi!.. “Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdullah
Tenekeci’yle toplantıya girdik. “Bu iş rutin bir şeydir. Her yıl
yapılır. Bir şey hazırladık” deyip imzalamam için önüme bir
kağıt koydular. ‘Bizi protokolü müzakereye çağırdınız, şimdi
okumadan imzalamamı istiyorsunuz’ diyerek karşı çıktım…”
Böyle anlatıyor Fuat Veziroğlu! Dahası, protokolü okuyunca
bazı maddelerin Kıbrıslı Türk tüccarlara zarar verdiğini görüp
karşı çıktı... “Karşı çıktıklarım arasında bir madde vardı ki, iki
devletten birinde belli bir konuda büyük bir yatırım varsa,
diğer devlet o yatırımı yapmaz deniliyordu. Tenekeci’ye “Biz
küçük bir devletiz ve büyüğe karşı küçüğü korumamız lazım.
Siz küçüğe karşı büyüğü koruyucu bir ifade kullandınız burada.
Mesela Türkiye’de Coca Cola varsa, Ramiz Manyera BelCola’yı büyütemeyecek. Bunu kabul edemem” dedim” diyor
Veziroğlu… Bu bir örnek. 1975’ten beri farklı farklı alanlarda
yüzlerce protokol imzalandı. Basit gibi görünen metinlerin
içine koydukları birer cümlelerle buradaki sömürgeci kurumsal
yapıyı oluşturdular. Dahası protokoller ‘uluslararası anlaşma’
sayılarak anayasanın üstünde tutulup mahkemeye götürülmesinin
de önü alındı. 47 senedir Türkiye işbirlikçilerinin önüne imzalamaları için işte böyle protokol koyar. Dayatır…
UŞAKLIK
KKTC ile TC arasında 2022
yılı Mali Protokolü imzalandı.
TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC
hükümetinden beklentimiz,
popülist yaklaşımlardan uzak,
sürdürülebilir kararları hayata
geçirmesidir” dedi. Sizin
beklediğiniz uşaklıktır, ihtiyaç
duyduğunuz uşaklık UBP’nin
damarlarında mevcuttur…
*
EL SEN KADAR TAŞ
Lefkoşa'da da bir El-Sen
üyesi tutuklandı. Taktılar ElSen’e. Yandaş gazeteciler da
hazır zatend sendikaya
saldırmaya.
El-Sen kadar taş düşsün
başınıza…
*
MASGARA
Cumhurbaşkanlığından
yapılan açıklamada "EL-SEN
başkanının, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ın şahsında
Cumhurbaşkanlığı’nı
yıpratmaya yönelik yaptığı art
niyetli açıklamalara ısrarla
devam etmesi, vicdan ve
mantığın almayacağı
niteliktedir" dedi. Hah ha ha…
Tatar’ı Kubilay yıpratamaz ki!
Tatar kendi kendini zaten
yeterince masgara ediyor…
*
BUNAK KURT
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, "Vatan olmadıktan
sonra az yesek ne olur? Çok
yesek neye yarar?" dedi.
Vatanı yediniz bitirdiniz be
bunak Kurt. Hâlâ daha
gonuşun…

“Tırnak”...
"Çocuk yaşta velilerinin bitmek
tükenmek bilmeyen "daha
iyiye" baskısı altında ezilen
gençlerin zirveye çıktıkları
eğitim hayatlarının sonunda
ellerine verilen bir kağıt parçası
ile hayata atılmaları ya da
atılamamaları çok katmanlı bir
sorun… Bundan 10 bilemedin
20 yıl önce üniversiteden
mezun olan bir genç için iş
bulmak devasa bir sorun
değildi. Neredeyse işi hazırdı
herkesin. Peki ne oldu da işler
artmazken üniversite mezunları
arttı?"
Mert ÖZDAĞ
(Yenidüzen)
"Bence siyasetin değeri,
onu kendileriyle en anlamlı bir
şekilde kullanabilen
toplumlarla ölçülebilir...
İnsanları, bu kurgusal
coğrafyada yaşayan hayâli bir
cemaat durumuna sokan
siyasetlerle, bizim
sorunlarımız çözülemezdi,
çözülmedi! Bu kurgusal
coğrafyada dün “ak” dedikleri
bugün “kara”...! Bunun
neticesinde, siyaset herseyi
"sıfır" yapan şey oluvermis!"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

FUAT OKTAY

ÖĞRENCİLER İÇİN İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından, dün DAÜ Atatürk
Meydanı’nda öğrencilerine yönelik iftar yemeği düzenledi. DAÜ’den verilen bilgiye göre, yemeğe Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, EVKAF Genel Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Benter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Aykut Hocanın da katıldı. İftar yemeğinde Ney Kıbrıs Müzik Akademisi sanatçılarının dinletisi de yer aldı.
İftar Yemeği’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ramazan gecesinde öğrencilerle bir arada
olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın bir
kararnamesi ile Kıbrıs’ın
işgal bölgesinin efendisi
oldu… ‘‘2021 yılında TC
olarak önemli proje ve
yatırımlara imza
atmıştık. Devlet Su İşleri
projeleri çerçevesinde
toplam 60 Milyon TL
harcandı, kara yollarında
Lefkoşa kuzey çevre yolu ve İskele
çevre yolunu hizmete açtık, 48 Km’lik köy
yolunu yeniledik, Ercan Havaalanı’nda sona gelindi’’
dedi… Köy yolundan suya herşey ondan sorulur!..
Sendikalarımız mitinglerde ‘‘Tanı Bunları’’ diye Fuat
Oktay’ın resmini taşımaz ama… Tanı bunları!
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15 Nisan 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

BİZİM TROYKAMIZ
Tersine akan nehirler gördünüz mü?
Nisan 2014’tü, bir konferans için Atina’daydım.
Tersine akan bir nehir görmüştüm, dehşete
düşmüştüm…
SYRİZA’nın iktidarda olduğu günlerdi. Merkel
gelmişti kemer sıkma politikalarını konuşmaya.
Troyka’nın (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez
Bankası ve Uluslararası Para Fonu - İMF) Çipras
hükümeti ile imzaladığı MALİ PROTOKOL’ü
görüşmeye gelmiş Merkel!
Yunanistan’da genellikle aynı konuda üç ayrı grup
eylem yapar: Sosyal Demokratlar, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile
devrimci-radikal sol grup ve partiler.
Merkel protestosu da üçe
bölünmüştü…
Merkel-Çipras
görüşmesinin
yapıldığı yere doğru ‘‘Göze göz, dişe
diş, sınıfa karşı sınıf!’’ sloganları ile
yürürken, önce patlama sesleri geldi
sonra gaz bulutu. SYRİZA hükümetinde polisin gaz
attığı ilk eylemdi. O da bana denk gelmişti…
Birden kendimizi gaz bulutunun içinde bulduk,
nefes almakta zorlanıyorduk, yavaş yavaş geri çekilirken; KKE kortejiyle karşılaştık. Polis barikatının
ters yönüne doğru sloganlarla yürümeye başladılar.
Gözlerinin önünde polisle çatışma yaşanıyor; bir nehir
insan, aksa süpürecek polis barikatını, Berlin’e kadar
kovalayacak Merkel’i; ama polis devrimci gruplara
saldırırken hiçbir şey olmamış gibi ters yöne
yürüyorlardı. KKE’nin ihanetler dolu tarihini bilmeme
rağmen şaşırdım…
Yoldaşlara dönüp, ‘‘Yahu, KKE ters yöne gidiyor’’
dedim, o halimi görünce güldüler… ‘‘Onlar hep ters
yöne gider!’’ dediler; ‘‘Bu daha ne ki!’’ dedi içlerinden
biri… ‘‘İlerideki meydanda da Sosyal Demokratlar
miting yapıyor’’…
Merkel gelmiş Atina’ya, üç farklı kitle üç farklı
noktada protesto ediyor!
Çipras da Merkel ile Troyka’nın MALİ PROTOKOLÜ’nü görüşüyor…
Yunanistan’ı o dönem sömürge gibi yöneten ‘TROYKA’ Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve
İMF’den oluşuyordu.
Kıbrıs’ın kuzeyinde TC Devleti’nin TROYKA’sı
kimlerden oluşuyor?
1 Nisan ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır’ mitinginin güzergâhının ters yönüne doğru
yürüyelim…
Eski KTHY’den ters yöne selvi ağaçlarının altından
gölgecikten…
Al yazmalı aramayın boşuna…
Amme Memurları Sendikası’nı geçtikten sonra sol
kolunuzun üzerinde eski bir Lefkoşa evinde bir tabela
asılıdır: Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ),
yani eski adıyla Yardım Heyeti!
Varan 1: TC sömürgeciliğinin ‘Kıbrıs Troykası’nın
en önemli birinci ayağı TC Büyükelçiliği KEİ ofisi!
Yürümekle yollar aşınmaz, yürümeye devam edelim…
Şimdi yerinde yeller esen eski Belça’ya kadar
yürüdük, karşısındaki meydanlığa geldik, orada bir
kamyon durur. Üzerinde iki, pankart asılıdır:
-‘KKTC Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim
Kurulu yasaları uygula veya istifa et’…
-‘Sahte bilançolar cezasız kalamaz’…
Varan 2: TC sömürgeciliğinin ‘Kıbrıs Troykası’nın
omurgası Müdürü Ankara’dan atanan (KK)TC Merkez
Bankası’dır!
Merkez Bankası’nın önünden Ledra Palace yönüne
doğru yürüyoruz.
Sol kolumuzun üzerinde Türk mezarlığı üstüne
inşa edilen TC Büyükelçiliği var.
Varan 3: TC sömürgeciliğinin ‘Kıbrıs Troykası’nın
beyni Sömürge Valiliği olarak çalışan bu TC
Büyükelçiliği’dir.
Durmak yok, yola devam…
Ledra Palace ışıklarına doğru yürüyoruz, MOBESE
direğinin altından geçerken kafanızı sokun da yüzünüzü
görmesin Ankara’dakiler…
Işıklardan sağa döndük, yaklaşık 300 metre kadar
daha yürüyoruz…
İçinde yaşamayı hayal ettiğim eski sarı taş bir
Lefkoşa evi. Üzerinde bir tabela: TİKA!
Varan 4: TC sömürgeciliğinin ‘Kıbrıs Troykası’nın
en önemli ikinci ayağı Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı!
Bu güzergâhın üzerinde gördüğümüz dört binadan
ayrı olarak Ankara’da başkanlığını Fuat Oktay’ın
yaptığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile TC Teknik
Heyeti sorumludur MALİ PROTOKOL’lerden.
Yanlış yöne yürümek sizin tercihiniz…

ÖZKIRAÇ: POLİS GÖZETİMİNDE GİTMEZSEK
ARIZALARI DA YAPTIRMAYACAĞIZ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ElSen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Sağlık Bakanlığı dışındaki
devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesildiğini
söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 30 milyon TL elektrik borcu
olduğunu öne süren Özkıraç, hastalar zarar görmesin diye
bakanlığın elektriğini kesmediklerini ifade etti.
Kubilay Özkıraç, dün tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanının
bugün serbest bırakıldığını ancak dün sabah arızaya giden iki
kurum çalışanının Girne’de polis tarafından tutuklandığını
savunarak, “Bu dakikadan sonra arızalara polis gözetiminde
gitmezsek arızaları da yaptırmayacağız…” dedi.
Serbest bırakılan Kıb-Tek çalışanlarına destek vermek üzere
Lefke Mahkemesi önünde bulunan ve basına açıklama yapan
Özkıraç, polisin hiçbir vatandaşa hakaret etme hakkı olmadığını
ifade etti.
“TEPKİMİZ ÇOK BÜYÜK OLACAK”
Ankara’dan “KIB-TEK’in Başbakanlığa bağlanacağı” yönünde
bir haber aldığını söyleyen El-Sen Başkanı Özkıraç, “Tepkimiz
çok büyük olacak. Kurumlarımızı yabancı sermayeye peşkeş
çekmek isteyen anlayışa gereken cevabı Sendikal Platformla

birlikte ilerleyen günlerde sokakta vereceğiz” şeklinde konuştu.
Özkıraç, Sendikal Platform’un bugün saat 16.30’da
toplanacağını ve bazı kararlar alınacağını da belirtti.

İşte borcu olmadığı halde elektrikleri
kesildi diye şikayet edenler
Başta Cumhuriyet Meclisi olmak üzere bazı kurumlar
borcu olmadığı halde elektriklerinin kesilmesinden
şikayetçi oldular.
Bunlar BRT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi
ve İhtiyat Sandığı Dairesi elektrik borcu bulunmadığını
iddia ettiler.
Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı da hiçbir elektrik
borcu bulunmadığını ileri sürerek bu gibi hareketlerin
devleti yıpratmak olduğunu kaydetti.
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Sosyal Medya
Meriç Erülkü
Doğum günün kutlu olsun KIRMIZI
KAMYON. Pankartta adı yazan yetkililer
her gün önünden geçip mesailerini
başlatıyorlar. Summak dayı olsaydı, o bile
hizaya gelirdi belki de!
Size bazı bilgiler vereyim de bu ülkede
neler olup neler olmadığına karar veriniz:
Polise malum yerel banka ile ilgili yapılan
şikayetin üstünden tam 803 gün geçti. (21
Ocak 2020)
Kamyonu pankartlarla birlikte KKTC
Merkez Bankası önüne koymamızın üstünden
tam 365 gün geçti.
Malum (korunan) yerel banka aleyhine
poliste muhtemelen 15 civarı soruşturma
açıldı. Bazıları ile ilgili davalar okunmaya
başladı.
Malum bankanın sahiplerinden biri ülkeden kaçtı (veya kaçması telkin edildi) ve
artık geri gelemiyor.
Bazı soruşturmalar savcılık tarafından
kapatıldı, girişim yapıp tekrar açtırdık,
elinden tutabildiğimiz mağdurları polise
götürüp ifadeler verdirdik ve yeni
soruşturmalar başladı. Soruşturmaları tekrar
açtıranlara teşekkürler.
Sade bir vatandaşın güneş yüzü
göremeyeceği suçlar işlenmişken, bu malum
bankanın memleketteki sahipleri ile çok üst
düzey bir siyasimiz geçenlerde fotoğraf
çektirdi ve sosyal medyada yayınladı. Güzel
bir fotoğraftı. Gülümsüyorlardı. Allah
mutluluklarını artırsın dileklerimi buradan
iletiyorum.
Bana 6 tane dava okundu, ama dava
açılmadı. Açılmadı, çünkü haklıyım ve
açılırsa haklılığımı mahkeme önünde ispat
edecek bilgi ve belgelerim var.
KKTC Merkez Bankası'na iki tane dava

PİLLİ: 3 HAFTA İÇİNDE
TÜM İLAÇLAR ÜLKEMİZE
GELECEK
Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilaç alımı
ihalelerinin sonuçlandığını, yarından
(bugünden) itibaren ilaçların ülkeye gelmeye başlayacağını ve üç hafta içinde tüm
ilaçların ulaşacağını açıkladı.
Pilli, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyareti
sırasında ilaç ihaleleriyle ilgili son bilgileri
alan Bakan Pilli, tüm ihalelerin
sonuçlandığını, ilaçların gelmeye
başlayacağını, üç hafta içinde tüm ilaçların
ülkeye geleceğini açıkladı.
Bakan Pilli aynı zamanda meyve ve
sebzeye yapılan pestisit analizleri için
kullanılan kitlerinin dün gece geldiğini,
bu sabahtan itibaren testlerin kullanılmaya
başlandığını da bildirdi.

15 Nisan 2022 Cuma

ADALETSİZLİK KAMYONU VE
PANKARTLAR TAM 1 YAŞINDA...

açtık. Bizzat kulaklarımla duydum, davalardan birinde avukatları "Savunma vermiyoruz
çünkü yazdıklarımızı alıp yayınlayacaklar"
gibilerinden bir gerekçe söyledi. Avukat
arkadaşların dikkatine. Artık siz de her
davada böyle söyleyip olayları zamanın
sakin akışına bırakabilirsiniz herhalde.
Kamyonun ön sağ camını kırdılar. Polis
şu anda soruşturuyor. İnşallah düşündüğüm
gibi çıkmaz.
Burada yazamayacağım daha neler var
neler. Bu gözler çok şeyler gördü, bu kulaklar
çok şeyler işitti.
Ülkemizin aslında ne durumda olduğunun

göstergesi bu kırmızı kamyondur. Suç
işleyenleri korumak için canını dişine takan
yetkililer o kadar kendilerinden geçtiler ki,
adamlar 1 yıldır kendilerini istifaya davet
eden pankartın önünden geçip işlerine gidebiliyorlar. Ayıp kavramı tedavülde değil.
Devlet böyle yıkılır. Adaleti öldürürsünüz,
adalet olmayınca kimse yasaları umursamaz,
toplumun kuralları yok olur.
Anayasayı oy çokluğuyla delmenin "yeni
normal" olabilmesi de bu yüzdendir işte.
Kendimize gelmezsek bu ülkede
yaşayamayacağımızın vesikasıdır bu kırmızı
kamyon. Ve bugün, bir yaşını doldurdu.
Kutlu olsun hepimize. Kutlu olsun Rifat
beye, yönetim kuruluna, ve yasaları uygulamayan diğerlerine.
Yasaları hiçe sayanlar hariç, herkese
saygılar.
Not 1: Başbakanlık önünde eylemi başlatan
ve büyüten herkese sonsuz sevgiler. Devam
edin be çocuklar! Vazgeçmezseniz
başaracaksınız, sayenizde başaracağız.
Not 2: Rifat Günay ve ekibi: Beni ikide
bir polise şikayet etmekten vazgeçin.
Anayasal hakkımı kullanıp yasaları uygulamayan KKTC Merkez Bankası yetkililerini
(sizi) protesto ediyorum. KKTC Merkez
Bankası'yla benim işim yok, orası hepimizin
göz bebeği. İşim sizinle, yani yasaları uygulamayanlarla. Şikayeti olan bana şahsi dava
açar, ben de çıkıp yaptığınız her şeyi
mahkemede anlatırım. Neyi nasıl
kapattığınızı, hangi ciddi suçları örtmek
için kılıf uydurmaya çalıştığınızı falan
açıklarım. Hodri meydan!
Not 3: Bu işin peşini bırakmayacağımı
anlayanlar hala daha anlamayanlara anlatırsa
sevinirim.

KTÖS KADROLARIN DOLDURULMASINI TALEP ETTİ

KTÖS İLKÖĞRETİM DAİRESİ’NE BAĞLI OKULLARDA BOŞ
MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVİNİ KADROLARININ
DOLDURULMASINI TALEP ETTİ...

KTÖS, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda boş müdür ve müdür muavini kadrolarının
doldurulmasını talep etti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümetinin,
eğitim konusunda icraat ortaya koyma bir yana, öğretmen terfileri ile ilgili süreci bile
yürütemediğini savundu.
Elcil, tüm eğitim kademelerinde eksik olan müdür ve müdür muavini kadrolarını
doldurma konusunu “eğitimi aksatacak” gerekçesi ile Haziran ayına erteleyen Eğitim
Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu kararının, müsteşar tarafından bozularak ortaöğretim
kadrolarını doldurmak için sessiz sedasız girişim başlattığını iddia etti. Elcil, İlköğretim
Dairesi’ne bağlı okullarda şu anda 12 müdür, 16 müdür muavini eksiğini görmezden
gelen Eğitim Bakanlığı Müsteşarının, ana ve ilkokullara üvey evlat muamelesi yapmakta
olduğunu kaydetti.
“Akademik yıl içinde eğitim devam ederken, terfi yapmanın sakıncalı olduğunu”
söyleyerek terfileri Haziran ayı sonuna erteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun
bu uygulama ile ilgili ne düşündüğünü merak ettiklerini kaydeden Elcil, eğitimin bir
bütün olduğunu belirterek, ana ve ilkokullarda boş olan müdür ve müdür muavini
kadrolarının derhal doldurulmasını talep etti.

AB BİZİMLE ALAY MI EDİYOR?

TOPLUMUMUZUN %70’İ MEMNUN VE MESUTMUŞ
GÜNEYDE NERDEYSE ÜÇ VATANDAŞTAN İKİSİ HÜKÜMETE GÜVENMİYOR…
Avrupa
Birliği’nin
kamuoyu
araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre Kıbrıs için yaptığı araştırmada
toplumumuzun %70’inin hayatından memnun olduğunu açıkladı.
Toplumumuzda bu sonuca nasıl varıldığı
merak ediliyor.
Diğer yandan Eurobarometre, Güney
Kıbrıs için yaptığı kamuoyu araştırması neticesinde ise, nerdeyse üç vatandaştan ikisinin
hükümete güvenmediğinin ortaya çıktığı
belirtildi.
Haravgi gazetesi, Eurobarometre
araştırmasına dayanarak, vatandaşların yüzde

68’nin seslerinin dikkate alınmadığını
hissettiğini, büyük bir çoğunluğunun zorunlu
değişiklik talep ettiğini yazdı.
Habere göre, vatandaşların yüzde 56’sı
ise ülkedeki demokrasinin işleyiş şeklinden
memnun olmadığını ifade etti.
Araştırma neticesinde vatandaşların yüzde
64’ü hükümete güvenmezken, yüzde 56’sı
genel durumların yanlış yöne gittiğini
düşünüyor.
Vatandaşların yüzde 79’u yaşam
kalitelerinin önceden daha iyi olduğunu
düşünürken yüzde 61’i gelecek nesillerin
mevcut durumdan daha kötüsünü

yaşayacağına inanıyor.
Yüzde 58’i ise gelecekten emin olmadığını
dile getirdi.
Gazete araştırmada şu anda karşı karşıya
kalınan en önemli sorunların başında fiyat
artışı, enflasyon, yaşam maliyeti, sağlık
ve ekonomik durumun gösterildiğini de
yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs dışındaki kurumlar
konusunda ise vatandaşların yüzde 69’nun
NATO’ya güvenmediğini, AB’ye güven
konusunda ise Rumların ikiye bölündüğünü,
yüzde 46’sının güvendiğini, yüzde 48’nin
ise güvenmediğini belirtti.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen
MUHALEFETE BİR
SORALIM!
Başta CTP ve diğer sözde solcuların
nakarat haline getirdikleri, kendi
ayaklarımız üzerinde duralım sözleriyle
yıllarımız çalındı.
Geldiğimiz son nokta tükenme, bitme
halleri, yani pembe yalanların sonu.
Efendim bizim anlı şanlı devletimizin
başbakanını vali yardımcısı
karşılamış.
Normal bir şey, bundan
daha normal birşey olabilir
mi, aslında karşılama bile
gereksizdi, ne gereği vardı
ki ?
Ankara vali yardımcısı veya valilikten
birileri İstanbula veya Erzuruma giderken
karşılama mı yapılıyor?!
Sözü nereye getireceğim, bunca yıl devlet, hükümet, meclis seçim diye
adlandırılan pembe yalanların sonucunun
böyle olduğu muhalefet tarafından şimdi
mi anlaşıldı?
Efendim dedik ya başta CTP, sözde
solcuların ısrarla sözünü ettiği kendi
ayaklarımız üzerinde duralım, sözü farzedelim ki gerçek oldu .
Yani kendi ayaklarımız üzerinde durduk,
Ankara'ya el açmadık, bazı fanatik CTP'lilerin ifade ettikleri gibi, Kıbrıslı
Rumların ekonomik krizde Yunanistana
yardım ettiklerinde kıskandıkları gibi
Türkiye'ye yardım eli bile uzatsak, TC
başkanının veya diğer liderlerin karşılamak
için hava alanına akın edeceklerini mi
düşünüyorlar?
Yahut toplumlararası görüşmelerde, TC
başkanı veya dışişleri bizim kendi
çıkarlarımızı korurken, onlar da birazcık
olsun Türkiye'nin çıkarlarını da koruyun
diye bizden istekte mi bulunacaklar?
Yani kendi ayaklarımız üstünde durabilirsek, Ankara'ya avuç açmazsak, ki
ekonomik yönden asla mümkün değildir,
herşey güllük gülistanlık mı olacak?
Diyelim ki maaş ödemeleri tamam,
yatırımlar tamam, hayat pahalılığı iki ayda
bir,13 maaş devam, yollarımız caddelerimiz
prıl pırıl, 3.dünya ülkesi gibi değil, kendi
ayaklarımız üzerinde duruyoruz diye dertlerimiz bitecek, Türkiye'den daha fazla
itibar, takdir, teşekkür mü göreceğiz?
Hiç de değil, esas cümbüş ve şenlik o
zaman, esas önümüzün kesilmesi, sefalete
sürüklenme, baskılar, emir ve talimatlar
o zaman daha şiddetli olacak, Kıbrıs'tan
pay isteme, Kıbrıs'tan pay çıkarma daha
da çoğalacak, sen yavruysan anayı geçeceksin ha, otur oturduğun yerde dediklerini
şimdiden duyar gibiyim.
Muhalefetin kendi ayaklarımızın üzerinde duralım sözü, tek çıkar yolumuz
çözüm ve birleşik Kıbrıs'ın önüne konmaya
çalışılan bir engeldir, hiçbir değeri de
yoktur ve de Türkiye asla buna izin vermez.
Türkiye Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları
üzerinde durabilmesinin tek yolunun
Kıbrıs'ta bir çözümle, birleşik bir Kıbrıslı
mümkün olabileceğini çok iyi bilmektedir,
şimdiye kadar bir çözüm bulunamadıysa,
bu yüzdendir!
Türkiye bırakın çözümü Kıbrıs'ın
birleşmesini, güven yaratıcı önlemlerle
biraz olsun Kıbrıslı Türklerin nefes almasını
bile istemez, nerde kaldı kendi ayakları
üzerinde duran, emir ve talimatlar
veremediği, sözünü geçiremediği bir
Kıbrıslı Türk toplumu!
Muhalet de bunun olmayacağını çok
iyi bilmekte, kendi ayakları üzerinde bir
toplum, çözüm ve barış Kıbrıs'ın birleşmesi
gibi sözlerin üzerini örtme göreviyle
Ankara tarafından görevlendirildiğini hiç
ama hiç aklınızdan çıkarmayın.
Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemizi gerçekten isteyenler, bir çözüme
odaklanır, diğer tüm söylemler yalandır,
sadece bir örtüdür!
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EFENDİ-KÖLE

2021 Mali Protokolü’nden beri işgal
bölgesindeki
mali
hiyerarşinin
tepesinde Ankara’daki Fuat Oktay var,
yani Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü. Onun
altında TC Teknik Heyeti var… Onun da
altında Yardım Heyeti var… Ve onun
emrinde KKTC Teknik Heyeti var…
Protokoller paradan ibaret değildir,
iktidarın
şekillenmesidir!
Kağıda
yazdıkları rakam buraya gelmez ama
oradaki hiyerarşi burada çalışır!

Bizim Mandra
İş bırakma eylemi ile
özelleştirmeye karşı
direnişinin 4. gününde ElSen elektrik borcu olan
tüm devlet dairelerinin
elektriğini keser. Sendika
Başkanı Kubilay Özkıraç,
"Biz uzlaşmak için her
türlü görüşmeye hazırız"
dedikleri halde bu konuda
yetkililerden hiçbir adım
atılmadığını belirterek,
hükümetin
vurdumduymazlığına
tepkilerini dile getirirken,
sokaktaki adam "El-Sen
geç bile kaldı" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye Kamu-Sen’in
verilerine göre Türkiye’de
tek kişi için yoksulluk sınırı
6 bin 184 lira. Tek kişi
için açlık sınırı bir ayda
4 bin 945 lira…













“Ali bey, Ali İsmail’i linç ederek
öldürdüklerinde neredeydiniz?”
Eskinin hızlı AKP’lisi, bugünün hızlı muhalifi
Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ’de öğrencilerin protestosuna konu olunca konuşması
iptal edilmiş.
Babacan, çok üzülmüş bu duruma, basmış
ağlak twiti;
“Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade
özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması
gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.“
Erdoğan’ın eski yardımcısı, üniversiteyi de
demokrasiyi anladığı kadar anlamış, yani anlamamış. Üniversiteler, hayatı anlamlandırma
becerilerini edindiğimiz yerlerdir. Toplumsallığı
ölçüsünde politiktir, politik ifadenin sınırları
da geniştir. Siyasal eylemler protestolar yaşamın
doğal akışı içindedir.
Babacan’ın twitine bakınca insan etkinliğin
fiziksel bir saldırı olduğunu düşünüyor. Yok,
etkinlik, istenen halkla ilişkiler gazının yakalanamayacağı anlaşılınca iptal edilmiş. AKP’li
geçmişi unutturulmak istenen Babacan,
ODTÜ’lülerden ‘Yok öyle yağma’ cevabını
alınca gelememiş. Babacan kurucusu olduğu
AKP’de 18 sene içinde en üst düzey görevlerde
bulunmuş bir politikacı olarak ya 18 senesini
yediği gençlere hesap verecek ya da bu işlere
hiç girmeyecek. Babacan’ın ve DEVA’cıların
tepkisi gençlerin protestosuna değil, ODTÜ’nün
ismini, kendi kirlenmiş isimlerini temizlemeye
alet edememiş olmaya…
Ali bey, AKP’den 2019’da istifa etti. Başka
bir Ali, Ali İsmail Korkmaz düşüncelerini
söylediği için AKP taraftarlarınca dövülerek
öldürüldükten altı sene sonra. Ali Babacan,
Ali İsmail’in ne ifade özgürlüğünün tarafındaydı, ne yaşama hakkının. Bugün kendisini
protesto eden gençlerin ifade özgürlüğüne
salça oluyor. Elinde o eski iktidarı olsaydı,

VİRGÜL

İLK PROTOKOLDEN BERİ
TC’nin buradaki işbirlikçilerine imzalattığı ilk protokol
nüfus taşımak içindi. Olur da bir gün savaş
suçlarından yargılanırsa TC, nüfus taşınmasını
Kıbrıslılar talep etti diyebilmek için… Ancak işgal
altındakinin kendi iradesi olmaz! Herşeyin bir kılıfı var
işgalciye göre… Türkiye’den Kıbrıs’a nüfus taşıyarak
demografik yapıyı değiştirmek için Şubat 1975’te
imzalanan ‘Tarımsal İşgücü Protokolü’nden beri TC ile
‘alt-yönetim’i arasında protokoller imzalanır.
Protokolün hazırlanmasında işgal işbirlikçilerinin söz
hakkı yoktur. İnanmayın siz müzakere ettik
dediklerine, müzakere eşitler arası olur!

48 SENE
İŞGAL
ALTINDA
KAYBETTİĞİMİZ
ZAMAN
YETER…



“Kıbrıs Türk halkının
müzakere masalarında
kaybedilecek
zamanı yok…”
Fuat Oktay
(Sömürge Bakanı)

polis gazı basardı. Bugün gücü ancak ağlak
twit atmaya yetiyor.
Babacan, Davutoğlu, Fethullahçılar Erdoğan’la bir güç savaşına girdiler ve kaybettiler.
Kazansalardı ya da uzlaşabilselerdi, şimdi
başka bir hikâye anlatacaklardı. İdeolojik bir
itirazları yoktu. Sokaklarda gençler öldürülürken
ağızlarını bile açmadılar. Bugün demokrasi
savunucusu olma nedenleri, demokrasinin
kendilerine de lazım olmasından… Geçmişte
otokrasi lazımdı, otokrasiyi savunuyorlardı.
Babacan diyor ki, “Ben gelirim, sizin hayatınızı ziyan etmemin hesabını vermem, şovumu
yaparım.” Gençler de diyor ki “Yapamazsın.”
ODTÜ’lülerin, Ali Babacan’ın başbakan yardımcısı olduğu 2013 hükümeti gibi gençlerin
gözüne gözüne nişan alarak gaz kapsülü sıkan
katil polisleri yok, sokakta gençleri kıstırıp
tekmeleye tekmeleye öldüren milis kuvvetleri
de. Babacan korkuyor, neden korktuğunu kendisi de biliyor, o korkunun ‘başka korkuya
benzemediğini’ de…
Babacan, Kılıçdaroğlu’nun ilkesizliğine ve
hafızasızlığına güvenebilir. Ama bugün 20’li
yaşlarındaki ODTÜ’lü öğrenciler, hayatlarını
kimlerin mahvettiğini unutmuş değil. Babacan’ın korktuğu bu, bir gün hesap sorulma ihtimali…
Bu soruyu dilerim bir gün yargı önünde de
cevaplaması gerekir ama ben buradan sorayım,
yüreği yetiyorsa cevaplasın:
Ali bey, Ali İsmail’i linç ederek öldürdüklerinde neredeydiniz? Başbakan yardımcısı
olarak ne yaptınız? Ali’nin ifade özgürlüğünü
savundunuz mu?
Bu sorulara cevap verene kadar, başka söyleyeceğine de karnımız toktur.
(Bu yazı Dağhan Irak’ın diken’de yayımlanan “Ali’nin ifade özgürlüğü!” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 15 Eylül 2021
Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD)
toplumumuzdaki fuhuş ve kadın ticareti ile
ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve bin
kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı…
%71,5 oranındaki katılımcı kadın ticaretine
karşı çıkıyor, ancak %52,7 katılımcı gece
kulüplerindeki “hizmet”ten memnun...

Gözden kaçmayanlar...

PARADAN ÖTESİ!
Protokolle Eşel Mobil ve 13. Maaş’ın
kaldırılacağı haberi üzerine bu sene
herkes ilgilendi protokolle… Neden
halktan gizleniyormuş içeriği diye
hesap da soruldu! Geçmiş senelerdeki
protokollerin içeriği bu kadar merak
edilmemişti…
Mali-ekonomik
tüm
yetkiler Ankara’daki Kıbrıs İşleri
Koordinatörlüğü’ne devredildi geçen
seneki protokolle, önceki seneki
protokolle her bakanlığa ‘Proje Takip
Komisyonu’ adı altında kayyum
atandı… Hatta Karayolları Protokolü ile
de yol yamama yetkisi bile Ankara’ya
devredildi. Yani mesele 13. Maaş’tan
ibaret değil!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Beklentimiz popülist
yaklaşımlardan uzak, yapısal
politikaların hayata
geçirilmesi…”
Fuat Oktay
(Sömürge Bakanı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

GİDİŞTE VIP
DÖNÜŞTE VUP!..
Zam yaptık, dedi Atun...
Hacı Atun...
Aklınca herkesi Müslümanlaştıracak.
Zam derkenden zam Resmi Gazete'de yayınlandı.
Tepkiler gelince, biraz fazla oldu, denilerek,
zamlar geri alındı.
Hala bekleniyor Resmi Gazete.
Mazeretleri de, “yazacak kişiler korona”.
Ne güzelmiş koronanın varlığı.
İsteyince ohal oluyor, isteyince sokağa
çıkma yasağı.
Bazen aşıdır, bazen antijen
PCR.
Tam istenen biçimde yani.
İşine geldiğinde, korona, yapamayız, işine gelmeyince,
korona, mecburen.
Bitti oysa korona belası.
Dünya kaldırmaya başladı
sayfalarından.
Ne, uğruna OHAL, maske, ne mesafe hijen.
Bitti.
Aşılar hala devam ediyor ancak.
Etsin.
PCR, antijen hala sürüyor.
Sürsün.
Sürsün de ekonomik sıkıntılar önüne gerçti
koronanın.
Korona yerine şimdi gündemde hayat pahalılığı var.
Koronanın koltuğuna domates, hıyar oturdu...
Bir de bizim sıfatı bollar.
Bu sıfatlar, devlet denilen ancak gerçekte
olmayan yerin bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanları.
Onlar da aslında hayali olduklarını bilirler...
Aynaya baktıklarında kendileri var, sıfatları
yok.
Fotoğraf çektirseler sıfatsızlıklarını görecekeler...
Ancak iş oraya gelince işlerine gelmiyor,
aynaya bakmıyorlar.
Yoklar listesi uzadıkça uzuyor bunların
varlığında.
Yok ama varmış gibi duranların listesi de
uzun.
Sıfat bolluğunda böbürlenme kalabalığı.
Kendini, kendinin bile göremediği şekilde
gösterme çabaları...
Nereye kadar gider?
Yol belli, yolun sonu da.
Sıfatlar...
Bir kişiye uygun görülmüş sıfatlarınızla
ne de çok kalabalıklar.
UBP Genel Başkanı, Başbakan...
DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı,
Turizm Ve Çevre Bakanı...
YDP Genel Başkanı, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı...
Say say memlekette bu işleri yapacak kimse
kalmamış gibi her şeyler.
De gittikleri yerde onları karşılayanların
sıfatlarına bakınca.
Yok muydu kalabalık sıfatları karşılayacak
denk sıfatlı birileri?
Onları götüren uçağın ne zaman döneceğini
sorsaydılar bari.
Sorsaydılar da karşılayanları görür görmez,
hem de o anda geri gelselerdi...
İradelerini vermişler dünden, yapamazlardı.
Yine VIP, yine izaz ikram yine kırmız halı
ile döndüler.
Giderken bir de dönerken kendilerine
aynada baksalardı, farkı görecekler miydi
dersiniz?
Neticede gidişte VIP olanlar dönüşte
VUP’tu...
Not: VIP: Very Important Person
VUP: Very Unimportant Person
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İnatçı: KKTC bir gelecek olarak
görülemez, çıkış yolu Federal Kıbrıs
Söz Kıbrıs - Sanatçı Ümit İnatçı,
ülkede siyasetin tamamen çöktüğünü
sivil toplum örgütleri ve sendikaların
ise zümresel çıkarlar üzerine inşa
edildiğini ve devletleşen yapıya
dönüştüğün belirtti. İnatçı, “ Tek bir
çıkış yolu var o da Federal bir Kıbrıs”
dedi.
Sanatçı Ümit İnatçı, Mayıs TV’de
yayınlanan “Son Nokta” programında
gündemi değerlendirdi. İnatçı, adanın
kuzeyinde gelinen bu aşamada kitlelerin
arzusunu iyi okumak gerektiğine vurgu
yaptı. Ümit İnatçı, “İçinde bulunduğumuz
durumdan hangi enstrümanlarla çıkılabilir
bu ortaya konulmalı, bir kızışma kültürü
başladı ve ideolojik yıkım var, entelektüel
üretimde yetersizlik var” şeklinde
konuştu.
Ankara rejiminin adada benden olanlarla olmayanlar şeklinde süreci sömürge
yönetimi biçiminde yürüttüğüne dikkat
çeken İnatçı, ülke bu şekilde yönetilirken
CTP’nin Anayasa ve hükümet üzerinden
muhalefet yapar görüntüsünün gerçek-

likten uzak olduğunu kaydetti. İnatçı,
“Civciv toplum olduk, çözüm istenci ve
iradesi ilgili taraflara iletilmeli muhalefet
konumundaki CTP de bunu desteklemeli,
gerekirse de meclis terkedilmeli, bu
meclisin topluma verebileceği hiç bir
şey yoktur” dedi.
Bu aşamadan sonra yeni politikalar
belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu
anlatan Ümit İnatçı, “Popülizm bile bitti,
şu an mikro iktidar(hükümet) sorunu
var bu da tehlikelidir partiler ise şirket
kıvamında davranıyor, bu sarmaldan bir
an önce kurtulmak gerekir” ifadelerini
kullandı.

Özersay: Elektrikte indirim yalan oldu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "Televizyonda kendisine elektrikte
açıkladığı zamdan indirim ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor
ve özetle anlıyoruz ki elektrikte kendisinin açıkladığı zamdan indirim de yalan
oldu” dedi. Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 2022 yılı Mali
ve İktisadi İş Birliği Anlaşması’na işaret etti.
Özersay, “Başbakan protokol imzaladı, memlekete döndü ve şu anda canlı
yayında açıklamalar yapıyor. Protokolü gördüğümüzde değerlendirme yapabileceğiz”
dedi. Özersay, “Televizyonda kendisine elektrikte açıkladığı zamdan indirim ne
olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki elektrikte
kendisinin açıkladığı zamdan indirim de yalan oldu” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA DAİRESİ’NDE GREV
Sendikalar bugün Çalışma Dairesi’nde tam gün greve gidiyor. Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora tarafından yapılan
ortak yazılı açıklamaya göre “Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme ve yok
oluşa ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışına karşı” yapılacak grev
hakkında bugün saat 11.00’de daire önünde basın açıklaması yapılacak.
Ortak açıklamada, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ,
TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜRİŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİSEN, ADA-SEN, Memur-Sen, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş),
TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen) ve HÜRİŞ’in imzası ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) bulunuyor.

TDP: EKONOMİK PROTOKOLLERLE
DEMOKRATİK VARLIĞIMIZ TEHDİT ALTINDA
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
ekonomik protokollerle Kıbrıslı Türklerin
demokratik varlığının tehdit altında
olduğunu savundu.
TDP’den yapılan yazılı açıklamada,
protokollerin, Kıbrıslı Türklerin önceliklerini belirleyen ve ekonomiyi yönetmeye çalışan bir politika aracına
dönüştüğü ileri sürülerek, şu ifadelere
yer verildi:
“Bizlere ekonomik kurtuluş reçetesi
olarak sunulan unsurlar ile içeriğinde
yer alan ‘reformlar’ hayata geçmemekte
ve bu protokollerin yarattığı sosyal tahribatlar da toplumsal huzursuzluğa yol
açmaktadır. Bunun yanında siyasetin
halkın takdiri ile seçilen kişiler tarafından
değil de Ankara’daki bürokratlar
tarafından belirlenmesi demokratik
varlığımızı tehdit etmekte, şeffaf ve
hesap verebilir bir devlet olmamız imkanı
yitirilmektedir.”
Ekonomik protokolün içeriği hakkında
acil bilgi talep edilen açıklamada, ülkeye
“ithal edilen” enflasyonun, oluşan aşırı
pahalılık ve fakirleşmenin Kıbrıs Türk
halkını derin bir şekilde mağdur ettiğine,
alım gücünün erimesine yol açtığına da
dikkat çekildi.
Türk Lirası kullanımından kaynaklı
bu anomalinin mutlaka giderilmesi
gerektiğine işaret edilen açıklamada,

TL’deki enflasyonun yarattığı kayıpların
mutlak surette Türkiye tarafından tazmin
edilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, bununla beraber dar ve
sabit gelirlinin alım gücünün korunabilmesi ve artırılabilmesi için doğrudan
destek dahil adımlar atılması, aksi
takdirde eylemliliğin sürdürüleceği
kaydedildi.
Geçmişte “spor koordinasyon kurulu”
gibi toplum yapısına uymayan ve Kıbrıslı
Türklerin iradesine direkt müdahale
anlamı taşıyan hususların toplumca kabul
görmeyeceğine işaret edilen açıklamada,
şu ifadelere yer verildi:
“Hükümetin bir taraftan partizanca
geçici işçi alımları, kendi atadıkları
müdürlüklere yeniden müdür atamaları,
yurt dışına ateşe atamaları ile yine yurt
dışı temsilciliklere personel alımları ile
kaynaklarımız har vurup harman savrulurken, diğer taraftan zamlar, dolaylı
vergiler ve fon artışları ile toplumun üzerindeki yük dayanılmaz boyutlara
ulaşmıştır. Hükümetin bu sorumsuzca
uygulamaları nedeniyle ekonominin
iyileşmesi ve dar ve sabit gelirlilerin
alım gücünün korunması adına tüm beklentimizi yitirmişken, Türkiye’den
dayatılan bu ekonomik protokolden de
toplum yararına hiçbir beklentimiz yoktur.”

UYUŞTURUCUDAN 1 KİŞİ
TUTUKLANDI

Girne’de ikametgahında uyuşturucu
madde bulunan 26 yaşındaki genç
tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de,
M.C.M.’nin (E-26) kaldığı ikametgahta
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
aramada, toplam 5 gram ağırlığında
sentetik cannabinoid türü uyuşturucu
madde bulunarak, emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

GEMİKONAĞI’NDA TRAFİK
KAZASI

Gemikonağı’nda dün sabah saatlerinde
Ecevit Caddesi üzerinde meydana
gelen trafik kazasında, Azat Etkü (E-20)
ağır yaralandı.
Etkü, yönetimindeki EK 940 plakalı araç
ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği
sonucu direksiyon hakimiyetini
kaybetti ve yoldan çıkıp ilk önce
elektrik direğine ardından da bir
işletmeye ait elektrik panosuna çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan
Azat Etkü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavisinin
ardından yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındı.

MAĞUSA’DA YANGIN

Gazimağusa’da, Büyük Sanayi
bölgesinde faaliyet gösteren “ENN
Store” isimli mobilya atölyesinde,
muhtemelen çalışır durumdaki
buzdolabının aşırı ısınması sonucu
yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülürken,
yangın sonucu, buzdolabı, toz emme
makinesi, mutfak dolapları, kapı ve
pencereler, sandalyeler ve 48
metrekarelik alçıpan yandı. Soruşturma
devam ediyor.

GÜNEYDE 14 BİN
UKRAYNALI MÜLTECİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin
başlamasından buyana Güney Kıbrıs’a
sığınan Ukraynalıların sayısı 14 bine
ulaştı.
Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın
Ukrayna işgalinin başlamasından
buyana Güney Kıbrıs’a sığınan
Ukraynalıların sayısının 14 bine
ulaştığını, bunlardan yaklaşık 6 binine
geçici koruma statüsü verildiğini yazdı.
Haberde, barınma konusunda yardım
taleplerinin ise beklenenin altında
kaldığı vurgulandı.
Habere göre, Ukraynalıların çoğunluğu,
hali hazırda Güney Kıbrıs’ta ikamet
eden akrabalarının yanında barınmayı
tercih ediyor.

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28
Şubat 2022 devresinin küçükbaş ve
büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye
kalan yüzde 10'unun bugün ödendiğini
duyurdu.
Açıklamada, “16 - 28 Şubat 2022
döneminde SÜTEK’e süt veren 697
üretici için çiğ süt bedellerinin geriye
kalan yüzde 10'u (3 milyon 178 bin 430
TL 90 Kuruş) 14 Nisan 2022 tarihinde
(bugün) üreticilerin banka hesaplarına
yatırılmıştır” denildi.

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNE BİRKAN
UZUN BURSU

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın 5
kıtasının en yüksek noktalarına
tırmanan ancak Amerika’da geçirdiği
talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden
Kıbrıslı Türk Birkan Uzun anısına
üniversite öğrencilerine 2022-2023
Akademik Yılı’ndan itibaren burs
verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Türk
Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür
Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent
Lions Kulübü ve gönüllü bir vatandaşın
katkısıyla KKTC liselerinden mezun
olup üniversiteye kayıt hakkı kazanan
öğrencilere verilecek bursla ilgili bugün
basın toplantısı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda saat 11.00’de
başlayacak toplantıya Milli Eğitim
Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

BİLİNEN SİYASİ
MÜDAHALELER…
Köydeki markete uğradım Çarşamba gün,
“Ankara çağırdı, toplanıp gittiler! İşler,
talimatların dışında cereyan ediyor galiba?
‘Müdahale’ etmek şart oldu” dedi bir dost…
Yurttaş, her şeyin farkında!
Dostum sanki siyaset danışmanı, “Başnazır
Faiz Sucuoğlu da, kendisinden istenenleri
“yapamam” diye bir sözcük kullandı ki, acil
olarak çağrıldı Ankara’ya”
deyip, konuşmasını sürdürdü:
“Birileri, ‘Bize sormadan
Kabine’de
değişikliğe
gidemezsin!’ dedi herhalde;
sizin gazeteye baktım, orada
da hepsi değil ancak bir
şeylerden bahsedildi,” dedi…
-Dışarıya ne kadar aksettiyse…
Yaşananlar/konuşulanlar kapalı kapılar
ardında olsa da, siz da bileceksiniz ki, Kıbrıs’ta
hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz!
“Ketum insanlar” çok azdır bu topraklarda,
dedim ben da…
Şimdi hayatta olmayan, büyük küçük,
kimseden sözünü esirgemeyen şakacı bir
büyüğüm, sır tutmayanlar için “Çocuk gibidir
bu da, ağzı söylemese g.t. söyler!” derdi…
Bilirsiniz, “… sattı bizi!” diyenler de çoktur
toplumumuzda…
***
Meşhur deyiştir, “Sırrını söyleme dostuna,
o da söyler dostuna!”
Başka şekilde da söylenir:
“Önemli bir sırrını gidip söyleme dostuna,
dostunun da dostu vardır, o da söyler
dostuna!”
Belki da, “sırlarla” ilgili bu deyişler, uzun
zamandır Kıbrıs’ın içinde bulunan siyasal
durumun, psikolojik savaş altında zorunlu
olarak yaşatılmamızın eseri…
Önceden da yazdık…
Çocukluğumuzda dikkatimizi çekerdi, 1963
Noel’inden itibaren, o kapalı dönemlerde
gettolarda, mücahitlerin karargâhları dâhil
bulundukları bütün binalarda,
“Gör duy konuşma, bütün sırrı burada
bırak!” yazılı karton levhaları hatırlayanlar
vardır mutlaka… 1974 Yılındaki savaşın
sonuna kadar, bu şekilde yazılı karton levhalar
mücahitlere ait binalarda duvarlarda asılıydı!
***
Eski günler aklıma geldi yine…
İngilizlerin bir deyişi var:
“History repeats itself.” derler…
Türkçesi, “Tarih tekerrür ediyor.”
Yaş alanlar bilecekler; Kıbrıs’ın siyasal
tarihi, Ankara’nın müdahaleleri ile doludur…
Rauf R. Denktaş öncesi, 1949 yılında
kurulan KTKF (Kıbrıs Türk Kurumları
Federasyonu) Başkanı Faiz Kaymak’ın, 1957
yılında yeniden başkanlığa aday olmaması
için, Kırnılı Pamir tarafından dövülmesini,
duymayan/bilinmeyen kaldı mı?
Sonrası da var!
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhur Başkan
Muavinliği’ne, Dr. Fazıl Küçük’ün ve Ahmet
Mithat Berberoğlu’nun aday olmalarının
engellenmesi… Hatta Dr. Küçük’ün, o
günlerde -1973 seçimleri için- ahalinin de
tekrarladığı enteresan bir söylemi vardı:
“Beni yeyceklermiş, benim etim düdüklü
tencerede bile kaynamaz!”
Dr. Derviş Eroğlu’nun, bir zamanlar KKTC
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turunda,
adaylıktan çekilmesi ve:
“Peşimde 42 tane MİT ajanı dolaşıyor,”
söylemi da toplum tarafından biliniyor!
Son olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı
seçiminde, -18 Ekim 2020- Sayın Mustafa
Akıncı aleyhine yapılan ve bir grup yurtsever
Kıbrıslı tarafından raporlanan gelişmeler,
Ankara’nın siyasi müdahalelerini gösteren,
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum tarafından
bilinen örneklerdendir!
***
Faiz Sucuoğlu ismi, bana Faiz Kaymak
ismini anımsattı!
Gene gonuşuruk buraşda.

DADALOĞLU İLE FARKLI GÜNDEM

FAKİRİN ÇOCUĞUNA BAYRAM DA MI, YASAK?
KKTC Cumhurbaşkanlığı koltuğuna,
23 Nisan'da temsili olarak oturacak
öğrenci, dün belirlenmiş.
Tesadüf müdür, bilinmez. Ama bir doktor çocuğu...
Peki, temsili cumhurbaşkanı nasıl
belirlenmiş?
Önce, Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan'da temsili olarak Cumhurbaşkanı,
Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan
gibi üst düzey devlet erkanının makam
koltuklarına oturacak çocukların, öğrenim
gördükleri okulları belirlemiş.
Ardından bakanlık, ilgili okul müdürlüklerine, temsili öğrencilerin seçilmesini
istemiş. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
makam koltuğuna, 23 Nisan'da oturacak
çocuk, başkent Lefkoşa’daki devlet
okullarından birinden seçilmiş.
Peki nasıl seçilmiş? Adına, “kurayla”
denmiş. Peki, adil bir seçim olabilmesi
için o kuranın çekimi noter huzurunda
yapıldı mı? Hayır! Peki, temsili
cumhurbaşkanı seçilen öğrencinin, doktor
çocuğu olması tesadüf mü? O da hayır!
Neden mi? Siz hiç, fakir bir aile evladının,
gelmiş geçmiş 23 Nisan çocuk
bayramlarında, devlet erkanının makam
koltuklarına, 5 dakikalığına da olsa temsili
olarak oturduğunu duydunuz mu?
Muhtemelen duymamışsınızdır. Çünkü
olmuyor! Çocuk Bayramı, sanki nüfuslu,
zengin ailelerin çocuklarına özgüymüş
gibi fakirin evladına “yalancı bayram”
heyecanı yaşatılır. Fakirin çocukları,
sadece okullardaki törenlerin katılımını
yüksek tutmak için seçilir.
Peki, Ersin Tatar’ın makam koltuğuna
bu yıl temsilen oturacak olan çocuğu
seçen okul hangisi?
Resim öğretmeninin, kuş resmi
çizemediği gerekçesiyle tüm sınıf
arkadaşlarının yanında “IQ’süz!” diye
hakaretlediği, “Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu” ile “özgül öğrenme
bozukluğu” olan yavrucağın gittiği okul...
Evladının sağlık durumunun bile dikkate
alınmadan, sınıf arkadaşlarının yanında
hakaretlenerek rencide edilmesine,
psikolojisinin altüst edilmesine tepki
gösteren veliye, “Bakanlık soruşturma
başlatırsa öğretmenin ders verme şevki
kırılır!” diyen müdürün yönetimindeki
okul...
Hasta çocuğuna yapılan hakareti, sinesine çekemeyen onurlu veliyi, sırf kendisinin kapatmaya çalıştığı şikayeti, Milli
Eğitim Bakanlığı’na taşıdığı için misillemeye giden müdürün yönetimindeki

okul...
Doktor raporlu ve yeni ameliyatlı
çocuğunun çantasını, 2. kattaki sınıfına
taşımasına izin verdiği ebeveyni, hasta
evladını hakaretleyen resim öğretmenini,
Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet ettiği
için misillemeyle okula girişini bir anda
yasaklayarak cezalandırmaya yönelen
müdürün yönetimindeki okul...
Peki, adına, “kurayla” denilen, ancak
noter huzurunda bile yapılmayan,
ayrıcalıklı aile çocuklarının belirlendiği
“seçim” yargıya taşınırsa ne olur?
Olası mahkeme kararında; “Bu, Çocuk
Bayramı nedeniyle kısa süreliğine, sembolik ve temsili bir makama oturma
törenidir. Bu nedenle üst düzey devlet
erkanının makam koltuğuna oturan
çocuğun seçimle belirlenme zorunluluğu
yoktur” mu, denir?
Yoksa “Çocuk Bayramı’nda, kısa
süreliğine ve sembolik de olsa üst düzey
devlet erkanının makam koltuğuna otu-

I come from Cape Town be hoca!
Ortaokula giderken, ingilizce dersinde, şehir köy kasaba gibi yerleşim
yerlerinin İngilizcesi konusunu
işliyorduk.
İşte, köy "village", kasaba "town",
şehir "city" falan diye ezberliyorduk.
Ve mesela cümle kuruyorduk.
I come from village...veya I come
from city...vs.
Öğretmen ödev verdi.
Herkes nerden geldiği ile ilgili bir
ingilizce kompozisyon yazsın.
Aldı beni bir gayle..
Biz de o zamanlar Gönyeliye yeni
taşınmıştık.
Hade oğlum bakayım, Gönyeli köy
mü kasaba mı şehir mi?
Nasıl yazacam?
Babama sordum

"Bebabaa Gönyeli köy mü, kasaba
mı, şehir mi?"
Babam durdu düşündü, kasaba olması
için nüfusu 2000 kişiden fazla olması
gerekir dedi bildiğim.
Eee?
Gönyelinin nüfusu kaçtır? dedim.
Galiba 1500 hade 1800 gişi olabilir
dedi.. Düşünün sene 1979... Olabilir
yani o kadar.
Ee ? dedim.. O zaman 200 kişi ile
kasabalı olmayı gaybeddik.. Köylüyük
dedi babam ve ekledi.. yaz; "I come
from village"
Ben aslında "town" olabilir diye
düşünürdüm ama "village"di o zaman
Gönyeli.
Hep düşündüm, Gönyeli nezaman
"town" olacak diye...

racak öğrencinin belirlenmesi, seçimle
yapılmalıdır. Demokratik ve hukuk devletinde, geleceğimiz olan çocuklara,
seçme ve seçilme hakkını, her koşulda
ve eşitlik ilkesi gereği sağlanmalıdır.
KKTC Anayasası ve Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta
olmak üzere, kısa süreliğine ve sembolik
de olsa 23 Nisanda görevlendirilecek
çocuklar, her tür ayrımcılıktan uzak,
seçimle belirlenmelidir” mi, denir?
Hasta çocuklarına tek başına bakan
engelli bir babaya, sırf çocuklarının tedavileriyle ilgileniyor gerekçesiyle çalıştığı
Ombudsman kurumu tarafından disiplin
soruşturması açılıp istifa bile ettirildiği
Kuzey Kıbrıs’ta, 26 yıl önce, yani 12
Mart 1996 tarihinde, Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,
Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanıp
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiş olsa da uygulanmadıktan sonra
kime faydası var ki?

Sosyal Medya
Cemal Yıldırım
Şimdi bakarım da, belediye başkanı
konuşurken, Gönyeliden "kent" diye
bahseder. Hatta övündüğü bir projesi
var. Adı Kent Park.
Hımmm, demek ki ben "town" olma
halini yakalayamamışım Gönyeli'nin.
Durumu te farkedeyim hooop Kent
olduk.
Ama sokaklara bakarım.
Aklım karışır..
Hep Afrikalı doldu yol sokak..
Yani şikayet falan degil söylediğim
ama zannedersem Gönyeli "town"dur
şu an..
Hatta direkt "Cape Town" gibiyik
yahu!
Haliyle o "village" durumlarını özlüyor insan.
I come from Cape Town be hoca!
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

YILMAZ
GÜNEY KİTABI
Atilla Dorsay
Puslu Yayınları

Kuraklığı götürdü
Yeşil gelincik ördü
Tanrım şükürler olsun
Gözümüz tam kış gördü

Tadımlık

Özdeyişler

"Çatabilirsen önce
fikirlerime çat, sonra
bana."
Montaigne

Yumruk soldan
Sevmek soldan
Yürek soldan
İhanet soldan
Ahh sol yanım anla artık
Mahmut Anayasa
"Sol yanım" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler

ANMA

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş
Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766

Sevgili annemiz

EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa
Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs
Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
Lefkoşa 2281 008
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne 0392 821 34 34
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü
karşısı Barbaraslor Market yanı
Girne 03928153620
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK
YOKTUR MARKET - PAPAGENO
YANI 03928152025
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt..
Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi 05338797994

NESİME HASAN’ı

KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun
Apt.N0:2 Karakol Mağusa
03923656519

ölümünün 37. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...

GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt 0392 714 18 94

Oğulları:
Mustafa Tangül (Merhum), Kemal Akıncı (Merhum),
Osman Levent, Mehmet Levent, Şener Levent
DÜN

İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele 0548 860 55 54
LEFKE

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

Tel:0533 864 8771

Acil Telefon
Numaraları

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

Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



DOLAR
Alış Satış





14.54 14.64

EURO
Alış Satış

15.78

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.08

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

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 211 yeni vaka, 1 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230
olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1
kişi hayatını kaybetmiştir.

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke
Genelinde
Yapılan
Aşı
Miktarı : 477

105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi
Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele,
3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 9230
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265
Toplam Vaka Sayısı: 91.596
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 88.084
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245

Güneyde 1421 vaka,
4 can kaybı!
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı! Güney
Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tablosu açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta covid 19’dan 4 kişinin
hayatını kaybettiği son 24 saat içerisinde
yapılan 67 bin 206 test neticesinde bin
421 yeni vaka saptandı.
Dünkü vakalarla birlikte pandeminin
başından bu yana toplam 464 bin 204 vaka
tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 988’e
yükseldi.

GÜNEYDEN
POLİSİYE OLAYLAR
Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bir
dizi adli olay, Rum basınında geniş
bir yer şekilde yer aldı.
Politis gazetesi, Larnaka’daki bir
otelde ikamet eden Yunan asıllı 62
yaşındaki kişiye, Yunanistan’dan
gelen karton kutu şeklindeki paket
içerisinde 7 kiloya yakın uyuşturucu
tespit edildiğini yazdı.
Yunan asıllı kişinin kendisine
gönderilen paketi almak için Larnaka
Postanesine gittiğini, yanında kimlik
olmaması nedeniyle paketin
kendisine verilmediğini ve
postaneden ayrıldığını yazan gazete,
Yunan asıllı kişinin, şüpheli
davranışlar sergilemesi nedeniyle,
posta memurunun gümrük
makamlarına bilgi verdiğini, gümrük
memurunun paketi açması
sonucunda ise kıyafetlerin arasına
saklanmış 6 naylon poşet içerisinde,
6 kilo 640 gr marihuana tespit ettiğini
belirtti.
Habere göre, bunun üzerine 62
yaşındaki Yunan asıllı kişi
tutuklanırken verdiği ifadede, paketin
bilmediği kişilerce paketlendiğini,
kendisinin ise paketi teslim almak ve
dağıtımcılara teslim etmek için adaya
geldiğini belirtti.
Larnaka Kaza Mahkemesi, zanlı
hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi.
KUNDAKLAMA
Fileleftheros gazetesi Rum polisinin,
29 yaşındaki bir kişiye ait iki aracı
kundaklayan 26 yaşındaki bir kişiyi
tutukladığını yazdı.
Gazete polisin, araçların yakıcı
madde kullanılarak yakıldığını tespit
etmesi üzerine yaptığı araştırma
sonucunda olayla ilgili gördüğü 26
yaşındaki genci tutukladığını belirtti.
BİR KİŞİ FİRAR ETTİ
Fileleftheros gazetesi, Mennoyia’da
tutuklu olan ancak daha sonra
koronavirüse yakalanması nedeniyle
Tersefanu’daki Eden Otel’e taşınan
Pakistan asıllı 36 yaşındaki Mustafa
Gulam’ın buradan firar ettiğini ve
polis tarafından arandığını yazdı.
Bahse konu otelin polis tarafından
korunduğunu yazan gazete 36
yaşındaki Pakistan uyruklu kişinin ne
zaman ve hangi şekilde, camların
önünde bulunan metal parmaklıkları
kesmeyi başardığının bilinmediğini
de belirtti.
Habere göre Rum Polis Genel
Müdürü olayla ilgili rapor talep
ederken iki polis hakkında da disiplin
araştırılması yapılmasını istedi.
OKULDA VİSKİ İÇTİLER
Fileleftheros gazetesi bir başka
haberinde, Larnaka bölgesindeki
ortaokulda meydana gelen bir olayın
infial ve endişeye neden olduğunu
belirtti.
Gazete öğrencilerin okul içerisinde
çok miktarda alkol tüketmesi
neticesinde 4 kişinin hastanelik
olduğunu yazdı.
13-14 yaşlarındaki 6 kız öğrencinin
teneffüs saatinde viski içtiğini yazan
gazete 4 kişinin başının dönmeye ve
kendilerini iyi hissetmemeye
başlaması nedeniyle iki ambulansın
okula çağrıldığını ve hastaların
Larnaka Hastanesine götürüldüğünü
belirtti.
Öğrencilere burada yapılan ilk
yardımın ardından taburcu
edildiklerini belirten gazete viskinin,
öğrencilerden biri tarafından okula
getirildiğinin tespit edilirken olayın
araştırıldığını da yazdı.
ÇOK SAYIDA SİGARA
Alithia gazetesi Lefkoşa Rum
Polisinin, gümrük makamları
işbirliğiyle kapalı ve açık alanlarda
ayrıca araçlarda yaptığı geniş çaplı
arama sonucunda, bir depoda ve iki
kişiye ait araçta, 2 bin 31 karton kutu
sigara, 195 karton kutu elektronik
sigara, 86 bin 700 gr nargile tütünü,
113 bin 50 gr sarma sigara tütünü ele
geçirdiğini ve tüm ürünlere el
koyduğunu belirtti.
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Liverpool
yarı finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin
rövanş maçında konuk ettiği Portekiz
temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalan
İngiliz devi Liverpool, adını yarı finale
yazdırdı. İngiliz ekibi, ilk maçı 3-1
kazanmıştı.

Atletler Hasan Ruso için yarışıyor
Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Ruso
Yarışları’nın ilk günü dün gerçekleştirildi.
Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren
Hasan Ruso anısına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar
Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda ilkokulların katılımı ile
gerçekleştiriliyor.
İlk günde yapılan yarışlar sonunda erkeklerde Levent
Primary İlkokulu, kızlarda Necat British School (Girne),
puan sıralamasının ilk basamağında yer aldı.
Merhum Hasan Ruso’nun ailesinin de takip ettiği ve dereceye giren sporculara madalya takdim ettiği yarışlar bugün
saat 10.00’da başlayacak son gün yarışları ile tamamlanacak.
İlk gün alınan dereceler şu şekilde:
60 Metre Erkekler
1. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu)
2. Uğur Soyak (Lapta İlkokulu)
3. Ethem Kişmir (Levent Primary İlkokulu)

09.27
09.31
09.41

Yüksek Atlama Erkekler
1. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu)
1.40
2. Akman Tüzünkan (Yakın Doğu İlkokulu)
1.26
3. İbrahim Eren Gürel (Necat British School - Girne) 1.23
Fırlatma Topu Erkekler
1. Devran İbrahim Özbek (Özgürlük İlkokulu)
2. Baran Başaran (Levent Primary İlkokulu)
3. Erdal Alimer (Şht. Osman Ahmet İlkokulu)

43.58
39.13
37.88

Erkekler İlk Gün Puan Durumu
1. Levent Primary İlkokulu
2. Özgürlük İlkokulu
3. Necat British School (Girne)
4. Yakın Doğu İlkokulu
5. Şht. Mehmet Eray İlkokulu
6. Kurtuluş İlkokulu
7. Necat British School (Lefkoşa)
8. Lapta İlkokulu
9. Şht. Osman Ahmet İlkokulu

127 Puan
116 Puan
100 Puan
93 Puan
68 Puan
67 Puan
62 Puan
59 Puan
28 Puan

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak
düzenlenen Hasan Ruso Yarışları’nın ilk gününde ilkokullar
yarıştı. Erkeklerde Levent, kızlarda Necat British ilk günü illk
sırada tamamlamayı başardılar. Yarışlar bugün devam edecek

60 Metre Kızlar
1. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 09.02
2. Masal Adencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 09.45
3. Karanfil Kaşıkçı (Özgürlük İlkokulu)
09.56
Uzun Atlama Kızlar
1. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 4.28
2. Özlem Soydam (Kurtuluş İlkokulu)
4.03
3. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 3.86
Fırlatma Topu Kızlar
1. Buse Naz Arslan (Kurtuluş İlkokulu)
31.40
2. Masal Madencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 31.07
3. Malika Charyyeva (Necat British School - Girne) 29.44
Kızlar İlk Gün Puan Durumu
1. Necat British School (Girne)
2. Levent Primary İlkokulu
3. Özgürlük İlkokulu
4. Kurtuluş İlkokulu
5. Yakın Doğu İlkokulu
6. Necat Brıtısh School (Lefkoşa)
7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

174 Puan
158 Puan
134 Puan
148 Puan
113 Puan
99 Puan
95 Puan
83 Puan

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

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

