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Türkiye’de herkes siyasi mültecilerden şikayetçi... Türkiye nüfusunun yüzde 10’una ulaşmışlar! Ya biz ne
diyelim? Biz taşınan nüfusun yüzde 30’u kadar kaldık! Giden Türk, gelen Türk olunca mesele yok mu?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 19 Nisan 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 645 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
DAĞLARDAKİ BAYRAĞI RUM
ELEKTRİĞİ AYDINLATIYOR
n

2. sayfada

Hakaretler ve küfürler mecliste havada uçuştu...

Halk:
Yeyin
Birbirinizi!
6. sayfada

Sahillerin peşkeşine devam...

Turanlı'ya özel iskele

l Ercan Havaalanı işletmecisi Emrullah Turanlı'nın Girne'de denizin
karşısındaki evinin önüne iskele yapmasına izin verildi... Bakanlar
Kurulu Şehir Planlama Dairesi'nin onayı olmadığı halde bu izni verdi...

Mecliste tam bir şenlik vardı dün... Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun karşı karşıya geldi... El-Sen ile protokolü imzalamadan
önce Atun'un arandığını, ancak ona ulaşılamadığını söyleyen Sucuoğlu'nu yanıtlayan Atun, "Hayır bana ulaşıldı" dedi...
Kıb-Tek yönetiminden Özgür Arıkan ile Mehmet Özçelik ise Atun'u yalanladılar ve "ulaşamadık" dediler...
n Hasan Taçoy ile Erkut Şahali de dün mecliste fena kapıştı...
Birbirlerini yalancılıkla, terbiyesizlikle ve yüzsüzlükle suçladılar...
Meclis Başkanı Zorlu Töre hakaretleri tutanaklardan çıkardı...

n Meclisin "yüce meclis" değil, "cüce meclis" olduğu bir kez
daha kanıtlandı... Halk, "bizi idare edenler bunlar mı?" diye
şaşıp kaldı...
3. sayfada

SOL KÖŞE

Rus elçiliği yalanladı

Tanıma yok

GARAGÖZ PERDESİ
Meclisin bahçesinde garagöz çiçekleri
var... Ama asıl garagözler içeride... Biri
diğerine "Yalancısın" diyor, o da ona
"Asıl yalancı sensin" diyor... Üstüne
basa basa tam beş kez yalancı sözü
çıkıyor ağzından... Hızını alamayıp,
"Terbiyesiz, dünyanın en ahlaksız
insanı sensin" deyince de diğeri
"Yüzsüz" diye karşılık veriyor! Yalancı,
terbiyesiz, yüzsüz... Kim kime mi
söyledi? Ne önemi var? Hacivat'ın
Garagöz'ünün bile bir yüzü vardı.
Bunlarda o da yok!

KÖŞECİ

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Konsolosluk haberine ilişkin bir açıklama
yapan Rus elçiliği, "Rusya'nın Kıbrıs
Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir
otoriteyi tanımaya niyeti yok" dedi, ancak
konsolosluk hizmetleri gibi hizmetlerin
kuzeyde de verilebileceğini söyledi...
3. sayfada

Artık geçişler serbest

Serbest geçişlerde tüm pandemi kuralları kalktı...

ROMANIN
SONUNDA
GERÇEK ORTAYA
ÇIKACAK
Faize
Özdemirciler

YENİ
DEĞİŞİKLİKLER
Mİ?

Ali Osman

2. sayfada

RUS
GELDİ AŞKA

Mehmet Levent

Eski Vakıflar İdaresi Başkanı Uzun'dan inciler...

Elektrik şeytan icadıymış!

Uzun, alkol ve faizin de haram olduğunu
söyledi...
6. sayfada
‘İNSAN’ BİR
ÜLKESİ VARSA
‘YAŞADIĞI
YERE BENZER’

Aziz Şah

18565 test yapıldı, 172 pozitif vaka 2 can kaybı daha!

BİZİM
ZÜBÜKLER

Canan Sümer

n 13. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ROMANIN SONUNDA
GERÇEK ORTAYA
ÇIKACAK
Türkiye’nin nereye gittiğini görmezsek, Kıbrıs’ın kuzeyinin nereye gittiğini
de göremeyiz. Baktığımız halde görmüyorsak körüz, bakıyor ama göremiyorsak renk körüyüz, bakıyor ama çıkarlarımız gereği görmezden gelip vaziyeti idare etme yolunu seçiyorsak, yalancıyız, sahtekârız, -romantik konuşmalara hiç lüzum yok- bu
coğrafyanın sevdalıları değil,
su ekmek hainleriyiz…
Tam da bu siyasi körlük
yüzünden, Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye’nin nereye
gittiğini görebilecek, gördüğünü değerlendirebilecek, gerçek anlamda bir var oluş mücadelesinin öncülüğünü üstlenebilecek bedel ödemeye
hazır bir muhalif siyasete ihtiyaç vardır.
Sağ hükümet ve sol muhalefet bazen
farklı gerekçelerle, bazen de benzer korkularla, Türkiye’nin nereye sürüklendiğini görmezden geliyorlar.
Böyle olunca ne oluyor? Kör hükümetin kör muhalefeti oluyor…
Hükümet Türkiye’yi felâkete sürükleyenlerle bu ülkenin sorunlarına ilâç
olamayacak bayat bir “et ve tırnak”
muhabbeti içinde KKTC’yi düze çıkaracağını söylerken, muhalefet de Türkiye
ile daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğini
iddia ediyor…
Muhalefet, son imzalanan mali protokolde yer alan yeni meclis binası ve
cumhurbaşkanlığı sarayının KKTC’nin
önceliği olmadığını söylüyor utangaç
bir şekilde…
Kimdir ısrar eden külliyede mülliyede
yeni meclis binasında, kimdir ayranımız
yokken içmeye, bizi saraylarda sıçmaya
göndermeye çalışan, kimlerdir onlar,
“kimdir be bunnar”, adlarını ağzına bile
almıyor muhalefet…
Milyon dolarlar camiler dikilirken sen
ağzını açıp “bizim önceliğimiz cami
değil okuldur” diyememişsin, imam
hatip okulu açılışlarında sırıtarak kurdele
kesmişsin, diğerleri senden beter, dindar
görünme gailesiyle her Cuma namaza
gider olmuşlar, dinsiz görünme korkusuyla susmuşlar, dindar görünmek için
saçmasapan kılıklara girmişler…
Bu körlükle devam eder, bile bile susarsak tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in,
“Kırmızı Pazartesi” romanındaki gibi
beklenen cinayet işlenecek…
Ama bir farkla, romandaki gibi öldürülen bir insan değil, bir ülke olacak…
“Kırmızı Pazartesi” romanının bize
anlatmaya çalıştığı, katilin iki kişiden
ibaret olmadığı, cinayetin işleneceğini
bildiği halde susan toplumun da suçlu
olduğudur, burada da katil sadece KKTC
hükümeti ile TC hükümetleri değil, muhalefet dahil, tüm toplum olacak…
Romanda anlatıcı, cinayetin üzerinden
yirmi yıl geçtikten sonra doğduğu kasabaya gidip cinayetin işlendiği dönemi
hatırlayanlarla konuşan bir gazetecidir.
Katiller iki kişidir ama, susanlar da
cinayete yataklık etmekten suçludurlar…
Belki, yıllar sonra bir Kıbrıslı gazeteci
doğduğu yere gelecek, ülkesinin nasıl
öldürüldüğünü araştırmak için…
Romanda, Pablo ve Pedro, kızkardeşleri Angela'nın namusunu kirlettiği
için Santiago Nasar’ı öldürdüklerini
itiraf ederler, çünkü namus aşktır; bu
ülkeyi öldürenler de, ne yaptıysak vatan
için yaptık diyecekler, çünkü vatan da
aşktır…
Bu ülkenin sadece kurbanları değil
katilleri de olduğumuz anlaşılacak romanın sonunda…

Şener Levent

Açı
Beşparmaklardaki dev bayrağı
Rum tarafı mı aydınlatıyor
geceleri?..
Bazı yazılar okudum sosyal
medyada...
Kıbrıslırum
kardeşlerimiz
şikayetçi...
Hesap soruyorlar hükümete:
-Bizim verdiğimiz elektrikle mi
bu bayrak aydınlatılıyor?
Öyle herhalde...
Türk tarafı yıllardan beri büyük
bir elektrik sıkıntısı yaşıyor...
Ancak son zamanlarda bu sıkıntı
tavan yaptı...
Bir süre programa bağlanarak her
gün genel bir elektrik kesintisi
yapmaya başladılar...
Bölge bölge...
Ve güneydeki hükümetin kapısını
çaldılar yine...
Ordan zaten takviye alıyorlardı,
ama bu dönemde aldıkları miktarı
iki katına çıkardılar...
Hatta daha da fazla...
Vaktiyle Mustafa Akıncı ile
anlaşma yapılmış...
İki tarafın elektriği birbirine
bağlanmış...
Güneyden alınan elektrik artık
para ile ödenmiyor...
Güneyin de ihtiyacı olursa,
kuzeyden aynı şekilde alacak...
***
E, dağlardaki kocaman bayrağımız
da Rumların sayesinde parladığına
göre mesele yok...
Sanırım herşey statükonun lehine
işliyor burada...
Kıbrıslırum görüşmeci Mavroyannis istifa etmiş...
Ne yapsın adam?
İstifa etmeyip de ne yapsın?
İş güç yok...
Müzakere diye bir şey kalmadı...
O halde müzakereciye ne gerek
var?
Kuzeyde kimin müzakereci olduğu

DAĞLARDAKİ BAYRAĞI RUM
ELEKTRİĞİ AYDINLATIYOR

çoktan unutuldu...
Kime sorsak bilmiyor...
Akıncı saraya seçildiği zaman Ali
Erel'i müzakereci yapmasını istemiştik...
Erel Avrupa Birliği Derneği
Başkanı idi...
Avrupa Birliği'ni çok iyi bilen ve
çözümü gerçekten zorlayacak
biriydi...
Türkiye karşısında dik bir duruşa
sahipti...
Zaten Akıncı da aday olmaya karar
verdiği sıralarda gidip ona da fikrini
sormuştu...
Kazanırsa ne yapsın diye...
Erel de ona şöyle demişti:
-İstesen de istemesen de Türkiye
ile çatışacaksın!
Bizzat Akıncı'dan dinledik bunu...
Akıncı,
-Ben çatışmacı değil, uzlaşmacıyım, deyip duruyordu...
Ama yine de saraydaki son günlerinde çatışmak zorunda kaldı değil
mi?
Yani Tayyip Erdoğan'ın kendisini
devirmek için kararlı olduğunu anladığı zaman çatıştı...
2015'te seçildikten sonra ise görevi
bitene dek Ali Erel'i bir daha arayıp
sormadı...
***
Akıncı'nın sarayındaki en yakınlarından biri son geceyi anlatıyor...
Seçim gecesini...
Gazetede, ekranda falan değil, yakın çevresine anlatıyor yalnız...
O gece ters düşmüş Akıncı ile...
Sonuç belli olana dek seçimi evinde izleyen ve sonra çıkıp seçim bürosuna gelen Akıncı'ya demiş ki:
-Şimdi çıkıp bu seçimin meşru
olmadığını ilan edeceksin dünyaya
ve Birleşmiş Milletler'e de bildireceksin... Sonra da seni desteklemiş
olan yüzde 48 halkı birlikte mücadeleye çağıracaksın...

Kabul etmemiş Akıncı...
Ve o çok talihsiz açıklamasını
yapmış...
En kötüsü, bu sivil darbeyi
kabullenmesi yetmezmiş gibi, siyasi
hayatına da son verdiğini duyurdu...
Sarayda Ersin Tatar'a görevi
devretme törenine de gitmemeliydi...
O törene gitmekle de seçimi meşrulaştırmış oldu...
***
Şimdi karanlık bir tünelde el
yordamıyla yönümüzü bulmaya
çalışıyorsak, bu kadar çaresiz ve
umutsuzsak yalnız işgalcimize
bulmayan kabahati...
Bizim attığımız yanlış adımların
haddi hesabı yok...
Ekonomik sorunlar bizi boğuyor,
ama asıl sorunumuzun siyasi olduğunu anlayamıyoruz hala...
İşgal düzeni yıkılmaya değil, iyileştirilmeye çalışılıyor...
Elektrik sorunumuz yeni bir şey
değil...
Kıbrıs Cumhuriyeti'nden koptuğumuz zamandan beri bu sorun var...
1963'ten sonra da koptuğumuz
cumhuriyetten alıyorduk elektriği
ve parasını da ödemiyorduk...
Daha doğrusu ödüyorduk da, bizim
yeraltı teşkilatımıza ödüyorduk...
Ödeyemeyenin elektriğini de Rumlar
değil, bizi idare edenler kesiyordu...
Nerden nereye değil mi?
O zamanlar Rumların verdiği elektriğin faturalarını TMT tahsil ediyordu...
Şimdi ise dağlardaki dev bayrağımız yine Rumların verdiği
elektrikle aydınlatılıyor...
Sormak lazım o halde:
Kiminle et ve tırnak gibiyiz biz?
Türkiye ile mi?
Yoksa Kıbrıslırumlarla mı?

GEÇİŞLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet
Misyon Ofisi, pandemi kapsamında adadaki geçiş noktalarında
talep edilen belgelerin hiçbirinin bugünden itibaren talep
edilmeyeceğini duyurdu.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden
yapılan duyuruda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, salgının

durumuna bağlı olarak geçişlerdeki önlemlerin bu sabah 09.00’dan
itibaren kaldırılması görüşünde olduğu belirtildi.
Duyuruda, komitenin, Covid-19 salgının her iki taraftaki durumunu değerlendirmeyi sürdüreceği, tarafların iki haftada bir karşı
tarafa bilgi vereceği ve buna göre düzenlemelere gideceği
kaydedildi.
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Gerginlik devam ediyor...

Birbirlerini yemeye başladılar
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye
Bakanı Sunat Atun, Başbakanın EL-SEN
ile imzaladığı anlaşma metni konusunda
ters düştü.
Mecliste muhalefetin sorularını
yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığı
için EL-SEN ile anlaşmaya imza attığını
söyledi.
Kürsüye çıkan Sunat Atun ise
“Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’
dedi ancak bana ulaşıldı” dedi.
Başbakana eksik veya yanlış bilgi
verildiğini düşündüğünü ifade eden Atun,
kendisine ulaşıldığını ama böyle bir
anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını
kaydetti.
Atun, Başbakanın bu anlaşmayı
imzalamasının bir mahsuru olmadığını,
Başbakanın genel kapsayıcılık anlamında
bunu yapabileceğini de belirtti.
“Beni yanıltanlar için soruşturma
açılmasını talep edeceğim”
Bunun üzerine yerinden söz alan
Başbakan Sucuoğlu, kendisine bakana
ulaşılamadığının söylendiğini, üstelik
bunu yetkili bir kişinin söylediğini belirterek, bu konuda soruşturma açılmasını
isteyeceğini kaydetti.

Canan Sümer

BİZİM ZÜBÜKLER

Başbakan, santralin duracağının,
ülkenin karanlığa gömüleceğinin
söylendiği için sendikayla böyle bir
anlaşma imzaladığını belirterek, şunları
söyledi:
“Ya ‘beni ilgilendirmez, bana ne’
diyecektik, ya da bu riske girip, eleştirilere
katlanacaktık. ‘Ben imza atmam’ diyen
varsa da saygı duyarım, yapmayabilirdik.
Ülkede birkaç gün sürecek elektriksizliği,

karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış
mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna
inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı
duyarım…”
Yargıya müdahale anlamı taşıyan ve
daha sonra düzeltilen maddeyi fark ettiğini,
yanlış olduğunu bildiğini belirten
Sucuoğlu, anlaşmanın gizli tutulup,
düzeltileceği yönünde anlaştıklarını ama
protokolün basına sızdırıldığını kaydetti.

Atun, El-Sen’le imzalanan anlaşmanın perde gerisini açıkladı
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Kıb-Tek
Çalışanları Sendkiası (El-Sen) arasındaki
anlaşmanın maddelerinin kendisine KıbTek Genel Müdürü ve Muavini tarafından
ulaştırıldığını, ancak bu aşamada bu
anlaşmayı uygun bulmadığını ve
imzalamayacağını Kıb-Tek’in tepedeki iki
yöneticisine bildirdiğini açıkladı.
Atun, anlaşma için kendisine ulaşılamadığı
iddialarına yanıt verdi. Atun açıklamasında

Alaşya’dan notlar

şunları belirtti:
“Şu saatlerde basına servis edilen haber
üzerine halkımızı aydınlatmak istiyorum.
El-Sen ile Sn. Başbakanın yaptığı anlaşma
maddeleri bana KIBTEK Genel Müdürü ve
Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli
halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa
olsun kendilerine doğruları söyledim ve
söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler
şöyle meydana gelmiştir; KIBTEK yöneticileri bana Cuma günü mesaj göndererek

Başbakan’ın bilgisi dahilinde EL-SEN’le
bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına
gelindiğini uygun bulmam halinde bu
anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise
EL- SEN’le bu aşamada bu içerikte bir
anlaşmayı doğru bulmadığımı ve
imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma
hem de 16 Nisan Cumartesi günü KIBTEK’in
en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim.
Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım,
sapmayacağım.”

Arıkan ve Özçelik:

Sunat Atun'a ulaşamadık

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu
Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Özçelik, El-Sen’le imzalanan anlaşma
konusunda, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşamadıklarını savundu.
Arıkan ile Özçelik’in, ortak yazılı açıklamalarında, “KIBTEK Yönetim Kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen
KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Özçelik, gerekli temasları sonrasında sendikanın taleplerini
iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır.

Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’e Sayın Bakan’dan yanıt
verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakan’a aktarılmıştır.
Sayın Başbakan’dan ‘Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken
yapılacaktır’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin
cumartesi günü imzalanmıştır” denildi.
El-Sen’in iş başı yapmama eylemi, KIB-TEK Yönetimi ile
EL-SEN arasında imzalanan antlaşmayla kaldırılmıştı. Maliye
Bakanı Sunat Atun ise bugün Meclis’te yaptığı konuşmada
anlaşma için kendisine ulaşıldığını ancak imzalamayı uygun
bulmadığını açıklamıştı.

Rusya Büyükelçiliği konsolosluk haberini yalanladı
Güney Lefkoşa'daki Rus
büyükelçiliği, Kıbrıs’ın kuzeyinde
bir Rus konsolosluğu
kurulmasıyla ilgili yayılan
haberleri yalanladı...
Bugün Kıbrıs - Büyükelçilikten yapılan açıklamada,
Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununun Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde
çözümüne yönelik tutumunun değişmediği belirtildi.
“Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki herhangi
bir otoriteyi tanımaya niyeti yok” denildi.
Açıklamada, “Kıbrıs sorununa ilişkin tutumumuzun
ışığında Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin
etkin kontrol uygulamadığı topraklarda yaşayan binlerce Rus vatandaşına yardım sağlama olasılığını
araştırıyor. Mesele sadece konsolosluk hizmetleri
sağlamak değil, aynı zamanda Rus yurttaşlarına
insani, kültürel ve eğitimsel destek sağlamaktır. Bu
yöndeki tüm adımlarımız Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileriyle koordineli” ifadelerine yer verildi.

Bir toz bulutu sardı her yeri…
Göz gözü görmüyor…
Beşparmaklar görüş alanımızdan çıkmış…
Her gün gayet net görünen dev bayrak
bile zar zor seçiliyor…
Toroslar net görünüyor mu Ersin Bey?
Aman ha dikkat edin diyor uzmanlar…
Özellikle alerjisi olanlar korumalıymış
kendini bu toz bulutundan…
Çocuklar…
Astım hastaları…
Afrika çöllerinden yola çıkıp gelen bu
tozdan korunmak çok da zor değil…
Maske kullanmayı ihmal etmeyip sabredin biraz…
Sonsuza kadar sürecek değil ya bu pis
hava…
En fazla üç dört gün…
Sonra çekip gidecek…
Bitecek bu kâbus…
Başımızdakilerin bize yaşattığı kâbustan
kolay kolay kurtulamayacağız ama…
Her gün biraz daha küstahlaşan…
Bayağılaşan tavırlarıyla sabrımızı sınıyorlar sanki…
Dayanma gücümüzü…
Bu kadarı da olmaz dediğimiz anda bir
başka saçmalığa…
Bir başka zübüklüğe tanık oluyoruz…
İşi deliliğe vurup basıyor kahkahayı
kimi…
Kimi en katmerli küfürleri sıralıyor…
Ama en çok da kimlere şaşıyorum?
Ciddi ciddi yorum yapanlara…
Mantıksızlık içinde mantık aramaya çalışanlara…
***
Başbakan ve Maliye Bakanı’nın halka
söylediği yalanlar yetmiyor…
Birbirleri ile de kapışıyorlar bu ara…
Kim kimi yiyecek merak ediyoruz doğrusu…
Ama Facebook’ta yapılan yorumlara bakarsanız genel kanı “yesinler birbirlerini”
yönünde…
Yesinler de kurtulalım ikisinden de…
Yaptığı şamatalı eylemden sonra ELSEN
ile bir protokol imzaladı Faiz Bey…
Vatandaşın…
Esnafın…
Üretici ve hizmet sektörünün bundan
ne kazancı oldu?
Kocaman bir hiç…
Elektriği fahiş fiyattan almaya devam…
Elektik kurumunu ayağa kaldıracak bir
önlem içeriyor mu bu protokol?
O da yok…
Sadece KIBTEK’in maliyetin altında
satış yapamayacağı konusunda görüş birliğine varmış hükümet ile sendika…
Hükümetin de istediği bu değil miydi
zaten?
Yaptığı zamları geri almayacağı gibi
konjonktüre göre bu zamların süreceği anlamına gelmiyor mu bu?
Ama bakın siz meclisteki Atun ve Sucuoğlu kapışmasına…
İyi polis, kötü polis oyunu gibi bir şey
bu…
Neymiş?
Faiz Bey protokolü imzalamadan aramış
Sunat Bey’i…
Ama ulaşamamış güya…
O yüzden onunla konuşmadan atmış imzayı protokole…
-Ne yapsaydım halkı karanlığa mı mahkûm etseydim, diyor Faiz Bey…
Bravo ona…
Halkını seven başbakan böyle olur işte…
Oysa “beni aradılar ve o protokolü imzalamayacağımı söyledim” diyor Sunat
Bey de…
Kandırmışlar Faiz Bey’i…
Ama soruşturma başlatacakmış, ona “Sunat Bey’e ulaşamadık” diyenler hakkında…
Hem zaten gayriyasalmış bu protokol…
O yüzden imzalamamış Maliye Bakanı…
-Başbakan’ın imzalaması doğru olandır,
diyor ama…
Deli saçması şeyler işte…
Biz de usanmıyor ve yazıp haber yapıyoruz bunları…
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K
ALA İFİL
DİR

Konsolosluk açacakmış Rusya Kakatece'de
Ayıkla bakalım Nikos şimdi pirincin taşını
Rusya'ya düşmanlığın olmaz mı bedeli bir de?
Ki rüyanda görsen vururdun duvara başını!

KALAY-KALAYCI

Mecliste birbirine yalancı diyen diyene. UBP’li Çalışma Bakanı Hasan Taçoy,
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kürsüde iken, ona “yalancısın” dedi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, “bu sözü tutanaklardan silin” diye buyurdu.
Tufan Erhürman ise bu sefer çok doğru bir cümle kurdu ve “Yalancı demek
serbest ise biz sabahtan beri boşu boşuna edep gösterisi yapıyoruz” dedi.
Evet Tufan hoca, bu kibarlıktan vazgeçesin artık. Yalancıya yalancı demek
edepsizlik değil ki…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

RUS GELDİ AŞKA

YENİ
DEĞİŞİKLİKLER Mİ?
Rusya'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kızdığı
için kuzeyde konsolosluk açacağı iddiaları
gündeme oturdu...
Hayat pahalılığı, zamlar bir adım geri
çekildi bu hesapta...
Şimdi Rusya'nın konsolosluğunun açılmasına odaklandık...
Açar mı açamaz mı?
Açarsa KKTC'yi tanır mı veya tanıtmak
için mücadele eder mi?
Bana göre Rusya yani Putin birçok konuda eskiden beri ortak yanları bulunan
Kıbrıslırumlardan intikamını böyle alıyor...
Ukrayna'da kontrolünü aldığı bölgede
KKTC gibi bir yapı oluşturmaya çalışıyor
veya oluşturdu...
Bilmiyorum...
Orasını da bizim işbirlikçiler gibi kendine
bağlı bir yönetimle idare edecek.
Rusya'nın burada 15 bin vatandaşı yaşıyor denildiğine göre...
Girne bölgesinde Abramoviç'in yaptırdığı
iddia edilen koca bir köy gibi site var...
Bilmem ne evleri diyorlar oraya...
Ruslar nasıl ki güneye iyice yerleşirken
kuzeye yerleşmeyi de ihmal etmediler...
AB ve Amerika'nın isteğiyle Rusya'ya
sırt çeviren Kıbrıs Cumhuriyeti iki arada
bir derede kaldı bu hareketle...
Tayyip Erdoğan hep ikili oynuyor Ukrayna Rusya savaşında...
Amacı Rus oligarklarının servetlerini
Türkiye üzerinden kullandırtmak ve kazanç
elde etmek...
Şimdi Rusya'nın burada konsolosluk açması yanlış anlaşılmakta bizim vatandaşlarımız tarafından da...
Türkiye'den kurtulmanın bir yolu olarak
görüyorlar bunu...
Oysa öyle değil, Türkiye bu durumda
da buradan çıkmayacak...
Hem Putin'le yürüyor hem de NATO
ile...
Nereye kadar yürüyeceğini bilemem...
Ama Kuzey Kıbrıs'ın bu durumda bir
konsolosluk açılmasıyla tanınması söz
konusu bile olamaz...
Zaten Putin'in niyeti de o değil...
Kıbrıs sorununu yaratan Amerika'nın,
yani adayı bölen güçlerin bu şekilde devam
etmesinin, kimbilir, önüne geçebilir ki o
da adada yeni bir değişikliklerin gündeme
gelmesini sağlar!
Bizim hayrımıza mı, zararımıza mı o
da meçhul...
Ama eğer bu ortaya atılan iddia gerçekleşirse yeni değişimlerin de ortaya çıkması
kaçınılmazdır.
Ve hep birlikte göreceğiz ki bu değişiklikler Kıbrıslıtürklerin zararına olacaktır...
Türkiye ensemizde andrez oynamaya
devam edecek...
Güven Yaratıcı Önlemlerle biraz rahatlayacağımızı düşünenler bilmeli ki bu
konsolosluk sayesinde Türkiye elini daha
da güçlendirecek batı karşısında ve Maraş'ı
da sahiplerine iade etmeyecek...
Doğalgazın Türkiye topraklarından geçmesinde yaşanan ikilemi de böylece batı
ile halledecek...

YALANCIYA YALANCI
DEMEK

Manavgat'tan Yeşilırmak'a insan kaçakçılığı...

3 yıl hapis cezası

İnsan
(Kamalı Haber) –
kaçakçılığı suçundan tutuklu
yargılanan sanık Mehmet Altınışık’ın
aleyhindeki davanın kararı açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti
sanıkların aleyhine verilen kararı
Murat Soytaç açıkladı.
Soytaç, sanığın işlediği insan
kaçakçılığı suçunun ciddiyet ve vahametine değindi. Soytaç, sanığın
suçun mağduru olan göçmenlerden
menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti.
Soytaç sanığın elverişsiz bir
tekneyle 5’i çocuk 18 göçmenle 5
bin dolar karşılığında açık denizde

hayatlarını tehlikeye atmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.
Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm
hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl
hapis cezası verdiklerini açıkladı.
Olay 2 Ekim 2021 tarihinde saat
04.50 sıralarında Yeşilırmak’ta
kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta
Türkiye’de ikamet eden 22 yaşındaki
zanlı Mehmet Altınışık’ın 5 bin dolar
karşılığında Türkiye Manavgat'tan
yola çıkmış ve Thunder Bird 1 isimli
7 metre uzunluğundaki beyaz renk
tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi
Kıbrıs’ın güneyindeki Pirgo kıyısına
indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı
sırada Sahil Güvenlik ekipleri
tarafından
tespit
edilip
alıkonulmuştu.

Mağusa'da kaza: 1 yaralı
Gazimağusa’da Pazartesi gün saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak
Bulvarı’nda dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki
genç yaralandı Gazimağusa'da, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, John SMITH
(E-83), yönetimindeki KWQ 851 plakalı araç ile doğu istikametine doğru
seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey
kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Maria ZORBA (K-18)'ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde
tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir. (MHA)

Zeynep Koç, 5 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Önceki gece saat 23.30 sıralarında, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Lefkoşa’da sakin 5
yaşındaki Zeynep Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi. Adı edilenin doktorudan yapılan soruşturma ölüm sebebinin
“metabolik rahatsızlık ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Hayvan yemine zam!

HK - Ülkemizde arpanın kilo başına satış fiyatı zamlanarak 2.60
TL’den 3.60 TL’ye yükseldi. Bu bağlamda Binboğa Yem Fabrikası, 50
kiloluk hayvan yemine zam yaptı. 50 kiloluk hayvan yeminin satış fiyatı
229 TL’den 268 TL’ye yükseldi. Yem fiyatlarındaki artış kısa sürede tüm
süt ürünlerine yansıyacak. Haber Kıbrıs’a konuşan hayvancılar ise bu
şartlarda küçük ölçekli hayvancıların iflas bayrağını çekmekle karşı
karşıya olduğunu söyledi.

Gün doğmadan neler doğar diye bir söz
vardır.
Daha çok, umutsuzluğa düştüğümüz ve bir
teselliye sığınmak istediğimiz anlarda kullanırız.
Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açma girişimlerinde bulunmakta olduğu yolundaki
haberler, tam da bu sözü hatırlattı.
Bütün çözüm umutlarının Türkiye'nin uzlaşmazlığı yüzünden ortadan kalktığı son
derece kısır bir döngüden geçerken...
Haber, hiç beklenmedik şekilde bomba gibi
patladı!
Rusya, KKTC'de konsolosluk açıyor!
Haber Ukrayna savaşını akla getirdi ilk
anda.
Tüm dünyanın, inanılmaz bir akıl tutulmasıyla
Rusya'nın üzerine çullandığı, akla hayale gelmedik bir kin ve düşmanlık sergilediği ve
Rusya'nın bunları göğüslemek için kendi yaptırımlarını organize etmeye çalıştığı bir dönemde
Rusya'nın bu girişimini anlamak çok da zor
olmasa gerek.
***
Kıbrıs Cumhuriyeti, Amerika'nın güdümünde
Rusya'ya karşı bütün yaptırımlara fiilen katılarak destek veriyor ilk günden beri.
Buna karşılık Türkiye ve onun kayıtsız
şartsız güdümündeki KKTC bu yaptırımların
hiçbirine katılmış değil.
Ruslar KKTC'de Rus konsolosluğu açma
girişimlerinin bu yaptırımlarla ilgisi olmadığını
ve burada yaşadığı söylenen 15 bin Rus vatandaşının sorunlarının bunu gerekli kıldığını
söyleseler de bunun hiçbir inandırıcılığı yok.
Bu girişimin altında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusyaya karşı takındığı tavır ve uygulamaların yattığına kesin
gözle bakılıyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin takındığı düşmanca
tavıra beklenmedik ciddi bir tepki.
Kıbırs'a "madem öyle, işte böyle" tavrı.
***
Haberin doğruluk derecesini bilmiyoruz.
Ama inandırıcılık niteliğinin oldukça güçlü
olduğu söylenebilir.
Rusya'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı haklı
bir tepkisi olduğu da.
Peki böyle bir adımın KKTC'nin tanınması
yolunda önemli bir adım olabileceği düşünülebilir mi?
Manzaraya baktığımda benim aklıma böyle
bir ihtimal dahi gelmiyor!
Tarafsız siyasi gözlemcilere göre ise Rusya'nın atacağı böyle bir adım "Kıbrıs'ta bütün
dengeleri" altüst edebilir.
***
Gerçek olan şu ki Türkiye buna bayılmaz!
Türkiye bayılmayınca KKTC de bayılmamaya mecburdur!
Neden derseniz, Türkiye KKTC'nin ayrı bir
devlet olarak tanınmasını istemez!
Hep kendine ait olmasını!
Her konuda kendine bağımlılığının ilânihaye
sürmesini ister!
KKTC'nin kendi ayakları üstünde durmasını
istemez Türkiye!
Hep dizlerinin üstünde durmasını ve hep
onun yardımıyla cılız ve cansız yürümesini
ister!
KKTC tanınır ve uluslararası hukukun içine
girerse...
Buradan sömürdüğü kıyak avantalarını kaybedeceğini düşünür!
KKTC'de Rus konsolosluğu, Tatar'ın kendini
biraz daha çok cumhurbaşkanı zannetmesine
neden olabilir belki!..
Gerisi fasafiso!
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Onuncu köy
UKRAYNA'DAKİ SON
KRİTİK DURUM
Hamide Rencüzoğulları
Mariupol'da Ukrayna Birlikleri tamamen
neo-Nazi grupların çekildikleri Azovstal
çelik fabrikasına sığındılar.
Burada sığınanlar içinde ABD ve NATO'nun askeri eğitmenleri olduğu söyleniyor. Rusya, Asya ve Afrika medyasına
verdiği brifingte…
Bu yabancı askeri eğitmenlerle ilgili
detayı ve NATO üyelerimin sorgusu sonucunda bütün gerçeklerin dünyaya ilan
edileceğini söyledi… 'Bekleyin ve görün!'
dediler. Şimdi sahadaki gerçekliğe dönelim:
Ukrayna resmi açıklamasına göre Donbasa'ta çatışan hiçbir Ukrayna Ordusu
Birliği kalmadı.
Bu demektir ki, neo-Nazilerin
sığındıkları Azovstal fabrikasında hepsi
sıkıştı. Zaten neo-Naziler paralı askerler
de ordaydı... Tek şansları teslim olmaktı.
Ancak Bugün Kiev yönetimi müzakereleri
yasakladı ve Azak militanlarına, 'Ukrayna
ordusundan olsun, yabancı paralı asker
olsun, silah bırakıp teslim olmayı isteyen
herkesin olay yerinde vurulması' emrini
verdi. Daha önce neo-Nazilerin sığındıkları
Azovstal fabrikasından çıkıp teslim olan
Ukraynalı askerlere göre bu fabrikada
birçok Avrupa ülkesinden 400 kadar
yabancı savaşçı var ve çoğu Kanadalı!
Rusya Enformasyonu brifinginde, bu
NATO ve özellikle ABD'li savaşçıları
sorguladıktan sonra Ukrayna gerçeğinin
bütün dünyaya delilleriyle birlikte
sunulacağı duyuruldu. Şu an Marupol'da
sadece Azovstal fabrikası kuşatması kaldı.
İzlediğim kadarıyla Rusya, teslim
olmaları için 24 saat süre verdi. Bitiminde
vakum füzeleri devreye girecek. Ama Zelenski 'asla' diyor!
Bekleyip göreceğiz. Kritik bir süreç...

MULLAHASAN’IN
GAVE
Ufuk Çağa
"Yalancılar" - "Dünyanın en ahlaksız
insanısın" - "Burayı Mullahasan'ın gaveye
çevirdiniz" bunlar Yüce Meclisten bugünkü
notlar. Ve daha vahimi Başbakan'ın
bürokratları tarafından yalancı duruma
düşürüldüğü gerçeği. Kendi bakanları
arasında irtibatı olmayan bir hükümet,
sorunlar yumağı içerisinde boğuşan
vatandaşlarla nasıl sağlıklı irtibat kuracak
ve sorun çözecek merak ediyorum.

DURUMA VE U-RUMA
GÖRE
Fatma Kişmir
Gerçekten
inanamıyorum
akıl
sağlığımızın direk zararlılarıdır bunlar!
Havalar alışılmadık şekilde soğuk olduğu
için yalnızca Mart ayına ait elektrik
faturalarında zam indirimi olacakMIŞ!
SEBEP BU!!! HAVA DURUMUNA
GÖRE elektrik fiyatı var mı yahu dünyada?
Yarın çıngır sıcaklar geldiğinde ne olacak?
Şaka bile değilsiniz!

MANDIRA ENFLASYONDA
DÜNYA BEŞİNCİSİ

Rüstü Yücel
Ülkemizde ticarete büyük görev düşüyor.
Şu an enflasyonda dünya 5.liğine ulaştık.
Eğer doğru yoldan sapmazlarsa inşallah
dünya lideri olmamız kaçınılmaz. 3-5
daha orantısız zam ile… Merkez bankası
ve devleti iflas açıklamış Lübnan’ın ve
el arabası dolu para ile alışverişe giden
Venezuela'nın.
İnanmak başarmaktır. Devam edin!

Cemal Bektaş
Yalçın Okut
Yılper İşçioğlu

UNUTMAYACAĞIZ!

ŞİDDET
Deniz Güner
Net görüyorum, çok net
Öylesi coşkulu ve uzun süren bir
çabanın ardından
Tüm duyularımla görüyorum
Ve gördüğüm tek şey, gördüğüm en
baskın şey İNSAN ŞİDDETİ...
Temelinde ucube bir aptallık, körlük
ve hissizlik olan topyekûn bir şiddet
medeniyeti.
Şiddet hiç bu kadar kabul edilebilir
olmamıştı.
Şiddet tüm boşluklara sızmış ve
oldukça da normalleştirilmiş bir hal,
durum ve olaylar zinciri hatta bir yaşam
biçimi insan için.

TEZATLIKLAR

STATÜKO VİRÜSÜ
Ülker Fahri
İŞİN ÖZÜ ŞU Kİ!
Bu memlekette, yaşanan bütün
olumsuzlukların altında yatan esas neden,
STATÜKO dediğimiz virüstür.
Başta "Siyasi Partiler" olmak üzere, bütün
Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Meslek
Örgütleri, Odalar, Birlikler, Dernekler, Kulüpler vb.) yöneticilerinin temel hedefi,
"üyeleri" dedikleri temsil ettikleri zümrenin
üzerine basarak oluşturdukları yapıyı korumak ve "asla" değiştirmek istememeleri
gerçeğini, artık görüp tartışmaya açmak
gerekiyor.
Kendi yarattıkları “statükolarını korumak”
için, kimilerinin en büyük barış yanlısı
“Federal Çözümcü”, kimilerinin KKTC’yi
sonsuza dek yaşatacak “en büyük milliyetçi”
olmalarının nedeni bundandır.
Baksanıza,
Ülke söz konusu oldu mu, asla bir araya
gelemeyen,
Ancak,
Kişisel ve zümresel çıkarları söz konusu
oldu mu,
Farklılıklarını bir yana bırakıp,
Memleket mahvoluyor, yok oluyoruz
çığlıklarıyla,
Sağcısı-Solcusu, Federal Çözümcüsü-KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak Milliyetçisi,
hep birlikte hareket edebiliyor.
Ve…

Birlikte hareket,
Ne yazık ki,
Ceplerine girecek parayla ilgili istediklerini
alana kadar sürüyor.
İstediklerini aldıklarında, eylem meylem
kalmıyor.
Yaşananlar, sanki hiç yaşanmamış gibi,
Tekrar,
Her şey ve her taraf “güllük gülistanlık”
olmuş gibi hareket ediliyor.
Nereye kadar bu böyle gidiyor?
Çıkarları tekrar söz konusu oluncaya
kadar.
O nedenle,
Örgütlerin başında olan herkes “sahip
olduğu kalesini” sıkı sıkıya korumaya özen
gösteriyor.
Kale tamam ise sorun yok, kale tehlikeye
girdi mi, homurdanmalar tekrar başlıyor.
Yaşananlar, böyle bir kısır döngüdür.
OYSA,
KONUŞULMASI,
MÜCADELE
EDİLMESİ GEREKEN ESAS MESELE,
BU ÜLKEDE ÇÖZÜM, BARIŞ VE AB
ÇATISI ALTINDA,
ULUSLAR ARASI TOPLUMLA
BÜTÜNLEŞME SORUNU OLMALIDIR.
GERİSİ YALAN DOLANDIR.
Hani,
Kıbrıs sorunu, Çözüm, Barış ve
AB çatısı altında Dünya ile bütünleşmeyi
konuşan var mı?

İNSANLIK ONURUNUN SINAVI
Arzu Torun
Savaşı yaşayan, savaş alanlarını gören biri savaşı savunmaz. Savaş kapına geldiğinde
ise savaşmak zorunda kalırsın, bu ayrı. Mesela, savaşı yaşayan askerler savaş çığırtkanlığı
yapmaz genelde. Mülteci meselesinde de aynı ruh hali geçerli. Mülteci olarak hayatlarına
devam edenler, mülteci yaşamının zorluklarını bilirler. (Tabii burada politik nedenlerle
ülkesinden ayrılmış olanlardan bahsediyorum) Bir insanın ülkesini terk etme kararını
vermesi zordur.
Son mahkeme kararından bir hafta önce yaşadığım duyguları bir anlatsam şaşarsınız.
Çevremdeki herkes Türkiye'den ayrılmam gerektiğini söylerken ben hala ülkemde kalabilmenin planını yapıyordum. Toplam 8 yıl hapis yatmıştım. Ve üzerine 15 yıl daha
hapis cezası verilmişti. Hapishane ya da yurtdışı!
Yıllarca mücadele verdiğim, uğruna hapisler yattığım ülkemden, vatanımdan ayrılmak
zorunda kaldım. Ve bu karar, hayatımdaki en zor anlardan biriydi.

Mehmet Kayra
1986'da Turgut Özal, Cem Karaca'nın
Türkiye’ye dönüş yasağını kaldırdı ve
ülkeye kabul etti konser verdi. Biz de
gitmiştik. Özal da konsere geldi.
Cem Karaca konsere çıktı alkış tezahürat halk coştu.
Ondan sonra Karaca Özal’a doğru
gidip onu selamladı ve bu anda halk
Karaca’yı yuhaladı ve tekrar konsere
dönünce halk onu tekrar alkışladı.
İşte böyle tezat bir durum yaşanmıştı
Ankara’da o zaman üniversite 1.
sınıftaydım.

OKUMADAN
İMZALADI
Murat Kanatlı
"Sucuoğlu, imza için Türkiye’ye gittikleri gün bile, protokol üzerinde
çalışmaların devam ettiğini ve imza
atılmadan 2 saat önce protokole son
şeklinin verilip tamamlandığını anlattı."
Yani Sucuoğlu okumadan imzaladım
da demiş oldu, çünkü o saatlerde
görüşmeler yapıyordu, içeriğini
bilmediği bu şey konusunda da açıklama
yapamıyor, çünkü açıklamada gene
dedi, kitapçık haline gelecek da
dağıtsınlar, kendisinde de kopyası yok,
belli oluyor, bundan daha rezil bir
durum olabilir? herhalde olabilir.

ANKARA’NIN
ATADIĞI MEMURU
‘MİLLETVEKİLİ’
ZANNETMEK
İbrahim Özlüses
Adam birilerine şirin görünecek diye
kendinden geçmiş, EL-SEN üyelerine
had bildirmeye kalkıyor. Kendini
Padişah mı zannetti nedir?
Ünal Üstel efendi asıl sen kimsin?
Evet. SEN KİMSİN Kİ BÖYLE BİR
İFADE ŞEKLİNİ KENDİNDE HAK
GÖRÜYORSUN?
Sen benim vekilimsin. Bana hizmet
için o koltuktasın. Milleti küçümseyip
aşağılamak için değil.
Mecliste, koltuğunda otururken, aç
o gözlerini ve bak bakalım karşında ne
yazar.
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ
HALKINDIR yazar.
İşte BEN, BİZ, HEPİMİZ O HALKIZ.
Jet Ünal, sen halkın atadığı memursun.
Önce bunu idrak et.
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Uzun’dan inanılmaz sözler...

Elektrik şeytan icadı, faiz haram

Özgür gazete - Vakıflar İdaresi eski Başkanı ve
son seçimlerde Ulusal Birlik Partisi‘nden (UBP)
Mağusa milletvekili adayı olan Gürsel Uzun, gündemdeki elektrik ve alkol zammı ile ilgili duyanların
şok olduğu ifadeler kullandı.
Uzun: Elektrik şeytan
icadı, alkol ve faiz haram
Sosyal medya hesabından
paylaşım yapan Uzun,
elektriğin “şeytan icası”, alkol
ve faizin ise “haram” olduğunu
söyleyerek, Maliye’nin aldığı
ekonomik kararların ve insafsız
fonların faizi ciddi şekilde
geriye çektiğini öne sürdü.
Uzun, “El-sen Menkul
Kıymetler ve Yatırımcı Analisti
Kubi’nin (El-sen Başkanı Kubilay Özkıraç), Başbakan’a
imza karşılığı verdiği bir
sayfalık muhtıraya göre
elektriğe yatırımın ciddi bir
getirisi olacağı yönündedir.
KKTC borsasında, devlet hava limanları ile AKSA
en çok yükselişle başı çekiyor” ifadelerini kullandı.
“Bu mali politikanın, devamı da faizi
sıfırlayacağı noktasında herkes hemfikirdir”
Uzun, kimsenin anlam veremediği “açıklamasına”
şöyle devam etti;

“Bütün bunlara ilave, gıda sanayisi, ilaç sanayisi,
ile alkollü içkilerin yatırım maliyetlerindeki ciddi
artışlar da yatırımda AKSA’yı işaret ettiğinden,
vatandaş da elinde ne varsa AKSA’ya yatırıyor.
Kurumlarda Kıb-tek’in
yönetmenlik riski, sermaye
darlığı ve ihale iptalinden
dolayı üretimi durdurması, endeksten çıkarılmasına neden
olmuştur.
Bu ekonomik tedbirlere ek
maaşlarda da sanal maaş ve
kripto paraya geçilmiştir.
Dövizin yaptığı baskıya
rağmen Maliye faizi aşağıya
çekmeye ısrarlı ve kararlı.
Gıda, petrol, ilaç sanayisi
aşırı bir yükseliş gösterirken,
faizde beklenilen yükseliş
sağlanamadı. Elektrik şeytan
icadı olduğundan elektrik
sahibine teslim.
Maliye ideolojik olarak alkol
ile faizin haram olduğu
noktasında. Alkol sabitlenmiş ancak faiz hareketli
olduğundan herhangi bir yükseliş eğilimine karşı
Maliyemiz eylem planını hazırlamış tetikte bekliyor.
Malum ya devlette devamlılık önemi. Bu mali
politikanın, devamı da faizi sıfırlayacağı noktasında
herkes hemfikirdir”

Fotoğraf: Bugün Kıbrıs

Ercan’ı yapamayan Turanlı, evinin önüne ‘iskele’ yapıyor!
Limanlar Dairesi’nin bağlı
olduğu Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı tarafından Bakanlar
Kurulu’na götürülen ve
onaylanan Ercan
Havaalanı işletmecisi
T&T'nin büyük ortağı
Emrullah Turanlı'nın evinin
önüne iskele yapacak
olması büyük tepki
topladı. Ercan
Havaalanı’nda yarattığı
kötü imaj nedeniyle halk,
“yeni Ercan Havaalanı'nı
bitiremeyen Turanlı, halka
iskele mi yapacak?”
tepkisini dile getirdi.
KP - Ercan Havaalanı işletmecisi
T&T'nin büyük ortağı Emrullah
Turanlı'nın evinin önüne iskele yapacak olması öfkleyle karşılandı.
Bugün Kıbrıs’ın “Bakanlar Kurulu,
denize daha rahat girsin diye Taş
Yapı İnşaat’ın sahibi Emrullah
Turanlı’nın Karaoğlanoğlu’nda
evinin önüne iskele yapılmasına izin
verdi” ifadeleriyle kamuoyuna
duyurduğu haber sonrası, Kıbrıs

Postası, ilgili bakandan konuyla
ilgili görüş aldı.
ARIKLI: TURANLI,
HERKESİN DENİZE GİREBİLMESİ İÇİN BÖYLE BİR
YAPI YAPIYOR
Limanlar Dairesi’nin bağlı olduğu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası’na
yapıtığı açıklamada, öneriyi Bakanlar
Kurulu’na kendisinin götürdüğünü,
Turanlı’nın herkesin denize girebilmesi için böyle yapıyı yapacağını
söyledi. Karaoğlanoğlu’nda denize
girecek yer kalmadığını belirten
Arıklı,
halkın
iskeleden
faydalanabileceğini kaydetti.
“HENÜZ YAPILMADI”
Sosyal
medyada
dolaşan
fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını
da söyleyen Arıklı, yapının henüz
yapılmadığını da ifade etti.
GÜNGÖRDÜ: BELEDİYE
MECLİSİ TOPLANACAK
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ise Kıbrıs Postası’na
yaptığı açıklamada, Girne Belediye
Meclisi’nin toplanacağını ve bir
karar üreteceğini belirtti. Güngördü

ayrıca kendilerine gelen bilgiye göre,
bu yapıya Şehircilik Dairesi’nin de
onay vermediğini söyledi.
ÖZERSAY
Diğer yandan HP lideri Kudret
Özersay dün mecliste yaptığı
konuşmada bu konuya da değinerek
şöyle dedi:
“Bu sabah Bakanlar Kurulu
tarafından, deniz kenarında bulunan
özel bir şahsa ait olan bir evin önüne
iskele izni verilmiş. Belli bazı kurallar çerçevesinde böyle izinler verilebilir. Plana göre ‘bir tesisin parçası
olması kaydıyla’ izin verilebilir.
Örneğin Yeşilırmak’ta bir restorana
bir iskele izni verilmişti. Ancak
Şehir Planlama Dairesi, şahsa ait
böyle bir plan için Mart 2021’de
yani bir yıl önce olumsuz görüş
vermiş; tesisin bir parçası olmadığı
için uygun bulunmamış. Şehir Planlama Dairesi olumsuz görüş verdiği
halde, bir yıl sonra Bakanlar Kurulu’ndan bu izin nasıl çıkabiliyor?
İşin erbabından oluşan kişilerin
görüşü nasıl yok sayılır, anlamak
güç. Mevzuata, hukuka aykırı bir
karar alınmıştır. Kararın içine ‘kamu
kullanımına açık olması kaydıyla’
ifadesi inanılarak mı yazıldı?”

GÜNLÜK
SÖZÜNDE DURMAYANLARIN
SÖZÜNDE DURMA SÖZÜ!
Hasan Taçoy’un EL-SEN ile imzalayıp uymadığı protokole
uyulsun diye, Faiz Sucuoğlu 3 sene sonra yeni bir protokol imzaladı… Yani ben sana söz verdim, tutmadım… Sana verip tutmadığım sözüm için sana bir daha söz veriyorum! 6 Eylül
2019’da imzalanan protokolde deniyordu ki: Şeffaflık konusunda,
KIB-TEK yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek bu amaçla
kurumun sayfasında gerekli tüm dokümanlar yayınlanacaktır.
Hesap verebilirlik noktasında; iç ve dış denetim mali ve idari
konuları kapsayacak şekilde güçlendirilecektir. Kurum içerisinde
usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili bir çalışma zaten başlatılmıştır ve bu çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 3-5 yıllık bir mali
analiz ve reçeteler raporu hazırlanacaktır. Halk ve sivil toplum
ile paylaşılacaktır. Yenilenebilir Enerji Birimi ile KIB-TEK’in
daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. KIBTEK ve EL-SEN ortak bir komite oluşturacak ve reorganizasyon
süreci birlikte yönetilecektir”… Sucuoğlu ile EL-SEN arasında
imzalanan protokolde 1) Maliyetinin altında elektrik satılmayacak,
2) Türkiye’den hibe edilmesi planlanan jeneratörler haricinde, 6
Eylül 2019’da Hasan Taçoy ile EL-SEN arasında imzalanan ve
uyulmayan protokol kapsamında alınmayan 2 yeni jeneratör alınacak, 3) KIB-TEK’in ivedi ihtiyaçları sayaç, malzeme, personel
alınacak, 4) KIB-TEK’e borcu olanların uzun vadeli ertelenen
borçları kısa vadede hallolacak, kamu borçları kapatılacak, 5)
Bakanlar Kurulu’nun indirimli tarifeleri yüzünden oluşan zarar
karşılanacak, 6) EL-SEN üyelerine açılan davalar ve disiplin soruşturmaları geri çekilecek.
GUDURU İTİBAR
Başbakan El-Sen ile
protokol imzaladı, Kudret
Özersay “devleti itibarı
zarar görüyor” dedi. Ma
sen daha oraşdasın? Öyle
‘guduru’ kullanılacak bir
sözcük değildir ya itibar.
*
BOK DA YAĞABİLİRDİ
TC Meteoroloji
Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre bu toz
Afrika üzerinden geliyor
ve yağış alan bölgelerde
başımıza çamur olup
yağacak. Çamur gene
iyidir, başımıza bok da
yağabilirdi…
*
ALİ PİLLİ
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
“Bu yıl ilaç sıkıntısı
çekilmeyecek” dedi. Daha
önce de söylediydi. Bu
yüzden bu lafı hiç
söylenmemiş sayalım ki,
Ali bey’e de yalancı
demiyelim sonunda..
*
YALANCI MI BUNAK MI?
ABD Başkanı Biden'ın
"Pennsylvania
Üniversitesinde 4 yıl tam
zamanlı öğretim üyeliği
yaptım" demesi Twitter'da
dalga konusu oldu.
Pennsylvania
Üniversitesi’nden 2017'de
fahri doktora alsa da
Biden'ın üniversitede
hiçbir zaman ders
vermedi. Ya büyük bir
yalancıdır, ya da bunadı…

“Tırnak”...
" Şiirle bu yaralı ülkeye bu
örselenmiş dünyaya bir iyileşme
umudu fısıldamak istedim hep.
Kadınların özel alana hapsedilmiş
kaderini kırmak politik alanın eril
diline dişil bir müdahale yapmak
istedim. Benim için şiir bir
özgürleşme aracı oldu hep. Kendi
kederlerimi yazdığımda bunların
başkalarının da kederleri
olduğunu ve bunları saptamanın
mutluluğa doğru bir adım
olduğunu fark ettim. Bunca
kirlenme içinde masumiyetimi
koruyabileceğim bir alan olarak
gördüm şiiri."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Avuç açmanın bu denli
belirginleşmesi, hatta karar
almaktaki iradenin halsizleşmesi
bundandır. Sendikaların dağın
efesi konumuna getirilmesi, ülke
insanının kesin çizgilerle ikiye
hatta üçe bölünmesi, çarşıda,
pazarda, raflarda denetimsizliğin
rezalet aşamasına gelmesi,
bundandır! Başarıyı yakalamak
adına ölü doğmuş bu yapının
baş mimarlarından biri bana
göre CTP’den başkası değildir.
Çünkü ülkenin esenliği yerine
ben odaklı siyaset tek
hedefleridir! "
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

KIBRIS
CUMHURİYETİ

Tatar gene hesabı
şaşırdı… Önce
‘‘Türkiye’nin ‘Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni tanıması
gibi bir şey söz konusu
değil’’ dedi… Sonra da,
‘‘4 Mart 1964’teki talihsiz
186 sayılı BMGK kararı
halen ortada durmaya
devam ediyor’’ dedi… Bu ne
perhiz, bu ne lahana turşusu! 4 Mart
1964’te BM’de bu karara oy veren Türkiye Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’ın tek temsilcisi olarak tanıdı.
Sonra da İsmet Paşa Dr. Küçük’e Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki makamlarınıza geri dönün yoksa
dünyanın gözünde haksız duruma düşeceksiniz dedi!
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19 Nisan 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
‘İNSAN’ BİR ÜLKESİ VARSA
‘YAŞADIĞI YERE BENZER’
‘‘Çocuklarımız bu ülkeden kaçıp kurtulabilsin
diye çalışırız’’, diyen annelerin olduğu bir yerde
yazı yazmanın hiçbir hükmü yoktur.
Ancak o anneler ‘Cumartesi Anneleri’ gibi ya da
‘Plaza de Mayo Anneleri’ gibi örgütlenirlerse
kurdukları bu cümlenin ‘büyü’sü bozulur!
Çünkü ‘Çocuklarımız bu ülkeden kaçıp kurtulsun’
diyen annelerin de farkı yoktur Şili’nin ‘Siyah
Başörtülü’, Arjantin’in ‘Beyaz
Başörtülü’ ve Türkiye’nin ‘Çok Renkli Örtülü’ kayıp analarından…
Çünkü onlar da çocuklarını
kayıplara yazdılar ve yazacaklar!
İşkence tezgâhlarında öldürülmüyor diye çocukları kayıp değil midir?
Asit kuyularında yakılmadı diye
kayıp değil midir?
‘Polisten kaçarken’ vurulmadı diye
kayıp değil midir?
‘Kendini gözaltında asanlar’dan değil diye kayıp
değil midir?
Bavulunu alıp göç etti diye kayıplara yazılmaz
mı evlatlar?
Kültürünü sömürgecinin mezbahasında,
coğrafyasını işgalcinin yağmasında, kimliğini geride
bırakıp ‘canlı olarak’ gitti diye kayıplara yazılmaz
mı çocuklar?
Memleket bir kavanoz ceviz macunu, kültür Dillirga çalınca oynamak, dil ağızdaki et parçası,
kimlik de ‘sınır’ geçerken kullanılan bir ‘kafakağıdı’
değildir.
Kendi kurtuluş mücadelesini vermemiş bir ahalinin
çocukları ‘kaçıp kurtuldukları’ yerde de altlarına
konan iskemleye oturduklarında ayaklara yere
yetişmeyecektir. Hep sallanacaktır o ayaklar!
Kavafis’in lanetinden bahsetmiyorum...
‘‘Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın
yeni denizler’’ demiyorum. Çünkü kendi ülkesinde
kendisi olamamıştır ki, yenisini bulsun!
‘‘Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent’’
demeyeceğim. Çünkü kenti hiç tanımamıştır…
‘‘Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı mahallede
yaşlanacaksın ve burada, bu aynı evde ağaracak
aklaşacak saçların” da demeyeceğim!
Çünkü bu sokaklara, mahallelere, tapusu şaibeli
eve bir aidiyeti olmayanın arayışı da olmaz…
Yani çocuklarınız bu ülkeden kaçıp kurtulamayacak, çünkü bir ülkeleri yok, ülkesizlikleri var,
ülkesizliği beraberlerinde götürecekler.
Şili’nin, Arjantin’in, Türkiye’nin kayıp anaları
çocuklarını insanlık onuru mücadelesinde kaybettiler…
1974 sonrasının Kıbrıslı Türk anneleri ise TC
sömürgeciliğinin Kıbrıslıların onurunu yok etmesiyle
kaybetti çocuklarını.
Mitinglerimizde açılan o pankart anlatır herşeyi:
‘‘74’TE BİR KEZ ÖLECEKTİK ŞİMDİ HER GÜN
ÖLÜYORUZ!’’
Türkiye’nin Kıbrıs zaferi anadili Türkçe olan bir
avuç insana bu yaşattığı duygulardır.
Arif Hasan Tahsin askerle ve Denktaş’la mücadele
içinde oldukları 2000 senesinde kendi üslubuyla
şöyle der:
‘‘İşte sonuç…
Denktaş-Türkiye yetkililerinin işbirliğinde
Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan düzene bakın.
21. Yüzyıla girerken Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’nin
‘manda’sı, ‘sömürge’si haline getirmek akıl işi miydi?’’…
Belki de bütün kabahatimiz Türkiye’nin
Kıbrıslılara ettiklerinde akıl aramaktı hep. Faşizmin
irrasyonalizminde akıl aranmaz. “Kıbrıs'ta bir tane
Türk yaşamasa dahi Türkiye'nin Kıbrıs diye bir
meselesi vardır ve bundan vazgeçmesi mümkün
değildir” demişti Tuğrul Türkeş bu durumu özetleyerek!
Bütün nedenleri ve sonuçları ortadan kaldıran, o
sonuçlara bağlı mantıklı çözümleri imha eden Türk
sömürgeciliği Kıbrıs’ta insan yaşamı ile ilgilenmiyor.
Akıl işi değil sömürgecinin işi!
Edip Cansever’liktir bu ülkesizlikten kaçıp
kurtulacağını zannettiğiniz çocuklarımızın hikâyesi:
“...İnsan yaşadığı yere benzer / O yerin suyuna,
o yerin toprağına benzer/ Suyunda yüzen balığa /
Toprağını iten çiçeğe/ Dağlarının, tepelerinin dumanlı
eğimine / Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir /
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları / Evlerine,
sokaklarına, köşebaşlarına/ Öylesine benzer ki / Ve
avlularına...”
İşte, bu Kansız Soykırım’ın kurbanlarının benzeyecekleri bir ‘yer’leri yok…
‘Baylar sizi tarih yargılayacak’, demiyorum.
Çünkü yargılamayacak!

Kubilay Özkıraç:

Hadsiz söylemlerde bulunanlara
sözlerini aynen iade ediyoruz

Özgür gazete - Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, ülkede yüzü
kızarması gerekenlerin El-sen’e ve onurlu üyelerine dil uzatmaya çalıştıklarını söyleyerek, İçişleri Bakanı Ünal Üstel‘e
de ‘Jet Ünal‘ diye seslendi
Özkıraç: ‘Jet Ünal’ diye anılan Bakan sistemin
kaymağını yiyenlerdendir
Yazılı açıklama yapan Özkıraç, sendikadının haklı mücadelesi
ve haklı eylemlerinin tüm kesimler tarafından kabul görürken,
ne yazık ki bazı yetkili kesimler tarafından hala anlaşılamamış
durumda olduğunu söyledi.
Özkıraç, “Öyle ki, bazı çevrelerin hadsiz ve yersiz
açıklamalarını aynen kendilerine iade ediyoruz. Bu ülkede

yüzü kızarması gerekenlerin El-sen’e ve onurlu üyelerine
dil uzatmaya çalıştıklarını dikkatle takip ediyoruz. Adı ‘Jet
Skandalı‘na karışmış ve ‘Jet Ünal‘ diye anılan İçişleri Bakanı
Ünal Üstel’in başını çektiği bu küçük azınlığın içerisinde
bakandan danışmana, vekilden sözde aydınlara kadar bu sistemin kaymağını yiyen kişiler vardır. Her dönemin adamı
olan bu kişilerin hadsizliği bizlerin mücadelesini gölgeleyemeyecektir.
Özkıraç şöyle devam etti;
” ‘Kötü söz sahibine aittir’ düşüncesiyle bizlere karşı
hadsiz söylemlerde bulunanlara o sözlerini aynen iade eder,
küçük azınlıkları içerisinde çırpınmalarına devam etmelerini
ve temiz kesimlere dil uzatmamalarını tavsiye ederiz. Bizler
kendileri gibi dilenenler değil direnenleriz”

Üst Komite Kararları Açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası
Kapsamında Toplanan Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından
Alınan Özet Kararlar
Ülkeye girişlerde Güvende Kal
aranmayacak.
Uygulaması
Yurtdışından gelenler aşı kartı, aşısız
ise 72 saat oncesi pcr veya 24 saat
öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.
ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ
İLE İLGİLİ KARARLAR
3.Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik

durum değerlendirmesi neticesinde
uygulanan kuralların kaldırılarak
kişilerin Covid-19 test yapma
zorunluluğu olmaksızın geçiş
yapmalarına karar verilmiştir.
ADAPASS SORGULAMASI
İLE İLGİLİ KARARLAR
Kapalı alan eğlence merkezleri
(bar,club vb), casino, sinema/tiyatro,
otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk
oyun alanları, berber/kuaför/güzellik
salonları, spa merkezleri, dövme
salonları,
gece
klüpleri,

restaurantlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine girişte aşısız
kişilerin son 24 saat içerisinde
yapılmış antijen testleri olacak şekilde
adapass sorgulaması devam edecektir.
COVID-19 POZİTİF
KİŞİLERLE İLGİLİ
KARARLAR
Covid -19 okul çalışanları veya
öğrenciler izolasyon süresinin sonunda
negatif antijen testi ile de okula
dönebilecek.

Yetkililer ödeme alamadıkları için yeni yakıt talebinde bulunmadı...

AKSA’da 10 günlük yakıt kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bozulan gelir-gider
dengesi, ülkemizde enerji açığını kapatan tesisin işletmecisi
AKSA’da krize yol açtı.
Ülkede tüketilen enerjinin yüzde 50’sini üreten AKSA, bir
yıldır ödeme alamıyor.
Kıb- Tek’in AKSA’ya biriken borcu Nisan ayı itibarı ile bir
milyar 200 milyon TL’ye yükseldi. AKSA depolama tesislerinde
10 günlük yakıt kalırken, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve
Kıb- Tek resmî yazı ile bilgilendirildi.
Bir yıldır devletten ve Kıb- TEK’ten ödeme almayan AKSA,
bu sürede 150 bin ton yakıt alımını tamamen kendi kaynaklarından
yapmış durumda.
Bu rakamın da 80 milyon dolar civarında olduğu hesaplanıyor.
Kıb- Tek’ten alacağını Türk Lirası üzerinden faturalandırılan
AKSA, geciken ödemeler nedeniyle ciddi bir mali kayba sahip
olduğunu belirterek, ödemelerin bir an önce yapılmasını talep
ediyor.
KKTC operasyonunda, 12 aydır Kıb- Tek tarafından faturaları

ödenmeyen şirket, piyasadan alım yapmakta zorlanıyor. Bir
yıldır hem alacağını tahsil edemeyen, hem de yükselen döviz
karşısında yakıt ve malzeme alımlarına dolar üzerinden devam
eden AKSA hüKümet yetkililerine bu durumun sürdürülemez
olduğunu iletti.
AKSA depolama alanında bugün itibarı ile 10 günlük yakıt
kalırken, şirket yetkililer ödeme alamadıkları için, yeni yakıt
talebinde bulunmadı.

GÜNEYDE SAFE PASS PERAKENDE TİCARET VE
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KALDIRILIYOR
Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı
mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerde esnemeye gidilmesiyle birlikte,
“safe pass” uygulaması bugün itibariyle
perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılıyor.
“Cyprus Flight Pass” uygulamasının da
bugün itibarıyla sona eriyor.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar
Kurulu’nun daha önce aldığı kararlar
çerçevesinde “safe pass” uygulamasının,
alışveriş merkezlerindeki yeme-içme yerleri
hariç, perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılacağını yazdı.
Gazete, havalimanlarında normal

uçuşların gerçekleştirilmesi için bugün
itibarıyla yeni Eylem Planı’nın da devreye
gireceğini, bununla birlikte epidemiyolojik durumlarına göre ülkelerin kategorilere ayrılmasının ve “Cyprus Flight
Pass” uygulamasının da kaldırılacağını
belirtti.
Habere göre, uçuşlar için “Cyprus Flight
Pass” doldurulması ve alınması
zorunluluğu bugün itibarıyla olmayacak.
Gazete haberinde ayrıca 2 Mayıs
itibarıyla öğrencilerin, okullara döndükleri
zaman 48 saatlik antijen testlerini göstermek zorunda olacağı ancak testlerin
geçerlilik süresinin 7 gün olacağını belirtti.

AŞILI YOLCULARDAN TEST
İSTENMEYECEK
Öte yandan Fileleftheros gazetesinin
haberine göre, bugün itibarıyla Güney
Kıbrıs’a gelecek yolcular, belirli önkoşulları
yerine getirmesi gerektiğini ancak aşılı
veya hastalığı geçirip, iyileşen yolcuların,
Avrupa dijital veya üçüncü ülkelerin aşı
kartlarına sahip oldukları sürece herhangi
bir test göstermeden girebilecek.
Aşılı olmayan ve hastalık geçirdiğine
dair belgesi olmayan kişiler ise 72 saatlik
PCR veya 24 saatlik antijen testle ülkeye
giriş yapabilecek. Gazete 12 yaş altındaki
çocukların test zorunluluğuna buna tabi
olmayacağını da belirtti.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Bir önceki makalemde Sol’da güç
birliğinin hangi hedefler için yapılacağına
karar vermenin önemine değinmiştim.
“Emperyalizme karşı mı, yoksa emperyalizmle beraber (onun hizmetinde)
mi?
Bize göre karar verilmesi
gereken tek mesele budur”
demistim.
Emperyalizme karşı tavır
takınmanın önemi nereden
gelmektedir?
Bu konuda partimizin 2014 yılında
yayınladığı görüşlerini hatırlatmakta
yarar görüyorum.
“Bugünkü dünyada şu veya bu ulusun,
şu veya bu ülkenin, dolayısıyla da tek
tek bireylerin geleceğini belirleyen,
onların geleceği hakkında karar verici
olan bir mücadele var mıdır?
Evet vardır!
Nedir bu mücadele?
Bu mücadele kapitalist emperyalizmle
modern komünizm arasındaki, ve
bunların temsil ettikleri sınıflar yani finans oligarşisi ile proletarya arasındaki
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SOLDA GÜÇBİRLİĞİ VE
EMPERYALİZM... (2)
mücadele, insanlık tarihindeki son sınıf
mücadelesi olacak olan mücadeledir.
Bu mücadelede kimin kazandığı ve
kimin kaybettiği tüm ulusların, ülkelerin
ve bireylerin geleceğini belirlemiştir ve
bugün de belirlemektedir!
“Ülkemin çıkarı için mücadele ediyorum, milletimin çıkarı için mücadele
ediyorum, şu veya bu toplumsal kesimin
çıkarı için mücadele ediyorum, şu veya
bu bireylerin çıkarı ve geleceği için
mücadele ediyorum vede işte bu mücadeleyi vermek için siyasete
atılıyorum” diyen her bir kişi, parti,
cephe, örgüt bu iki antagonist arasındaki
mücadelede nerede durduğunu belirlemek zorundadır.
Bu mücadelede emperyalizmden yana
tavır takınanlar, emperyalizmin yaşamını
uzatacak işler yapanlar ülkelerin, milletlerin, ezilen sınıfların, grupların, bireylerin zararına iş yapmaktadırlar.
Onların bugün ve gelecekte barbarca
bir ortamda yaşamalarına katkı
koymaktadırlar.
Bu mücadelede komünizmden yana

tavır takınanlar, komünizmin emperyalizm üzerinde hakimiyet kurup, emperyalizmi yok etmesine katkı koyanlar
ülkelerin, milletlerin, ezilen sınıfların,
gurupların, bireylerin yararına iş
yapmaktadırlar.
Onların bugünkü barbarlıktan
kurtulmasına ve gelecekte insanca ve
bolluk içinde bir yaşama kavuşmasına
katkı koymaktadırlar.
Sadece ülkemizdeki komünizmin değil,
ülkemizin
ve
milletimizin
bağımsızlığının, ülkemizde demokrasinin
ve ülkemizle birlikte tüm insanlığın
geleceği bu kavgada komünizmin zafer
kazanıp kazanmaması ile belirlenecektir.
Bu kavgada yerini belirlemeyenler,
bu kavgada yerim budur demeyenler
genellikle emperyalizmden yana tavır
takınanlardırlar.
Onların da ülkemizin bağımsızlığına,
ülkemizde demokrasinin hakimiyetine,
ülkemizde Kıbrıslı Türklerin varlığına
katkı koymaları imkansız olacaktır.”
(SOL'da BİRLİK ÜZERİNE, Nisan
2014)

Taçoy ile Şahali arasında yalancı tartışması!
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda
dün Hasan Taçoy ile Erkut Şahali arasında
tartışma yaşandı.
Taçoy’un, “Hiçbir şeyi bilmen Erkut...”
sözleri üzerine, Taçoy ile Şahali arasında
karşılıklı tartışma yaşandı.
Bunun üzerine Cumhuriyet Meclisi
Başkanı Zorlu Töre, tartışma sırasında
söylenen argo kelimelerin tutanaklardan
çıkarttı.
Tartışma sonrası konuşmasına devam eden
CTP Genel Başkanı Erhürman, “Eğer bu
Meclis’te 'yalancı' demek serbest ise sabahtan
beri boşuna edebimize sığınıyoruz” dedi.
Erhürman, “ ‘Dünyanın en ahlaksız insanı
lafını’ bu mecliste muhalefet sıralarından
bu tarafa en son ne zaman duyduğumu veya
duyup duymadığımı hatırlamıyorum”
şeklinde konuştu. Yaşananlar nedeniyle
“yüce” kelimesini sorgulamak zorunda
kaldıklarını ifade eden Erhürman, Meclis’in
kahve haline geldiğini savunarak bunu
eleştirdi. Arıklı’nın yerinden söz alması üz-

erine Erhürman, 2 tane 25 tane megatvatlık
santral alınacağının Saner döneminde protokol imzalanırken söylendiğini kaydederek,
bugün hala o santrallerin gelmediğini söyledi.
Sendikalarla ilgili söylemler üzerine Erhürman, CTP döneminde de sendikalarla görüş
ayrılıkları olduğunu kaydetti.
“Biz bize karşı eylem yapıldı diye kimseyi
ötekileştirmedik” diyen Erhürman, “Durmadan kurumları ötekileştirmekten vazgeçin”
dedi.
“Yetti artık… Bölmeyin bu memleketi”

diye konuşan Erhürman, soruya cevap vermeyi kabul etmeme gibi usul olamayacağını
belirtti. “Anayasa hakkı içinde soru hakkı
vardır milletvekilinin” diyen Erhürman, bir
bakan kürsüden ayrılsa da Meclis Başkanı’nın
bakanı çağırması gerektiğini söyledi.
Erhürman, sokaktaki bir insanın bile
Başbakan Sucuoğlu’nun Bakanlar Kurulu
sonrası elektrikte indirim zammı
açıklamasının sadece Mart ayı için geçerli
olduğunu algıladıysa adını değiştireceğini
belirtti.

PİLLİ: BU YIL İLAÇ SIKINTISI YAŞANMAYACAK
“170 MİLYON TL’LİK YENİ BİR
İLAÇ ALIM İHALESİNE DAHA
ÇIKILDI… İLAÇTA
OTOMASYONA MUTLAKA
GEÇİLMELİ”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yaşanan
ilaç eksikliği konusuna ilişkin açıklamada
bulunarak, Sağlık Bakanlığı’nın 136 milyon
TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL
tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha
çıktığını açıkladı. Pilli, bu yıl ilaç sıkıntısı
yaşanmayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı
“ManşetArtı” programında bir süredir gündemde olan ilaçlar konusunda
açıklamalarda bulundu.
Eksikliği yaşanan ilaçların ihalelerinin
tamamlanmasıyla cuma gününden itibaren
ülkeye ilaçların gelmeye başladığını anlatan
Bakan Pilli, 136 milyon TL’lik ihalenin
ardından 170 milyon TL tutarında yeni
bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldığını
açıkladı.

“Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek”
diyen Sağlık Bakanı Pilli, kanser ilaçlarında
ciddi bir eksiklik yaşanmadığını, bir kaç
günlük sıkıntı sonrasında bu durumun
aşıldığını söyledi.
Dünyada yaşanan olumsuzluklara işaret
eden Pilli, buna rağmen KKTC’de kanser
ilaçlarında “ciddi bir sıkıntı” yaşanmadığını

vurguladı.
Sağlık Bakanı Pilli, cuma günü gelen
iki tırın ardından üç hafta boyunca
sevkiyatın süreceğini belirterek, bu konuyu
yakından takip ettiğini söyledi.
İlaçta otomasyona mutlaka geçilmesi
gerektiğini vurgulayan Bakan Pilli, şu an
itibarıyla sistemin var olduğunu ancak
tam anlamıyla çalışmadığını kaydetti.
Ali Pilli, ilaç konusunda piyasaya 10
milyon TL’lik bir bakiye borcun söz konusu
olduğunu ifade ederek, Maliye Bakanlığı
tarafından söz konusu miktarın serbest
bırakıldığını ve borcun ödenmeye
başlandığını söyledi.
İlaç konusunda büyük bir hassasiyet
taşıdığını anlatan Bakan Pilli, ilaç
tedarikinin devamlılığını günlük olarak
takip edeceğini belirtti.
Pilli, ilaç tedariki konusunda Türkiye
Cumhuriyeti ile sürekli temas halinde
olduklarını da ifade ederek, bu konuda
hiçbir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

SORULAR?
Türkiye'de sokaktaki normal bir
vatandaşa sorsanız Kıbrıs nerede
deseniz, çoğu bilmez, tarif edemez.
Kıbrıs sorunuyla ilgili bir şey
sorsanız o konuda hiçbir bilgileri
yok. Kıbrıs sorunu nasıl gelişti,
neler oldu sağcısı solcusu siyasetçilerin bile net bir bilgisi yok.
Kıbrıs
sorunu
konusunda bildiklerini
sandıkları tek şey,
Rumların
Türkleri
öldürdükleri, katliam
yaptıkları
ve
Türkiye'nin asker gönderip tüm Kıbrıslı Türkleri
katliamdan kurtarmaları!
Tek bildikleri bu olduğu için
Türkiye'den birileriyle konuşsanız
ilk söyleyeceği söz bu, başka
söyleyecek sözü yok, çünkü bilmiyor, neyi konuşacaklar ki?!
Bir Türkiye tezi olan federal
çözüm, kabul gördüyse başka bir
sorun yaratılmalı ki yukarıda
yazdığım gibi sorun sürsün, devam
etsin..
Emin olun iki devletli çözüm
kabul görse başka bir öneri
geleceğinden eminim, maksat işi
uzatmak!
Çadırdaki TDP, TKP eylemi
sözcüleri dün de yazdığım gibi
radyodaki programlarında ''Bizler
Türkiye düşmanı değiliz, buraya
taşınan nüfusun gençleri için de
mücadele vermekteyiz'' diye
konuştular.
Peki güzel de, taşınan nüfus
dolayısıyla burda doğup büyüyen
ve sizinle beraber olan gençler,
''Bizler buraya taşınan nüfusun ikinci kuşaklarıyız, burda doğmak
bizim suçumuz değil. Ama yerlerinden silah zoruyla kovulan Rum
ailelerinin çocuklarının da haklarını
reddetmiyoruz, onların da haklarına
saygı duyuyoruz, bizler de onların
haklarını
alabilmeleri
için
yanlarında olacağız'' diyebilecekler
mi?
İşte esas mesele burada, "bizlerin
ikinci nesli olduğumuz taşınan nüfusun, yerleştirildiği köylerin,
kasabaların silah zoruyla evlerinden
edilmiş Rumlara ait olduklarını
biliyoruz, bunun adı da bir işgaldır,
göçmen Rum gençlerinin mağdur
edilmemeleri gerekli, başkalarının
acıları üzerinden bizler burada bir
gelecek yaratamayız, onların hakları
iade edilmedikçe bizler nasıl mutlu
olacağız'' diyebiliyorlar mı?
TDP'li, TKP'li gençlerimiz bu
konularda ne düşünüyorlar, bilemem, ayni sorular CTP ve BY için
de geçerli, onlar da ayni iddialarla
parti yöneticilerinin oy derdine
ortak olmakta.
Oy derdine düşenler ne çözüm,
ne adalet, ne hukuk dinlerler, tek
dertleri oy ve makamlardır, umarım
gençlerimiz onları örnek almaz!

19 Nisan 2022_Layout 1 18.04.2022 23:35 Page 9

9

19 Nisan 2022 Salı

Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

DİKKAT!
UBP’NİN
“FAİZ”İ
HARAMDIR


KISACA...








SHOW MUST GO ON!

UBP’lilere Ankara’da ‘kuklalar savaşı’
görevi verilmiş, gündemi bulanık
tutmak için! Kuklalar çarpıştıkça
Ankara üzerimizde tepiniyor… Ne
TC’ye ne TL’ye tek laf eden muhalefet
ve gırgır şamatayı ‘mücadele’
zanneden sosyal medya ahalisi
Ankara’nın sunduğu kukla
gösterisinden pek memnun… Verin
kuklaları tokatlasınlar! Faiz-Hacı
kavgası da böyle bir gösteri…

Bizim Mandra
Rusya'nın KKTC'de
konsolosluk açma
girişimleriyle ilgili olarak
Rum basınında çıkan
haberler mandrada büyük
yankı yaratır. Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin Ukrayna
savaşı nedeniyle Rusya'ya
karşı takındığı olumsuz
tavıra bir tepki olduğu
düşünülen girişimi
yorumlayan siyasi
gözlemciler, bunun
Kıbrıs'taki bütün dengeleri
altüst edebileceğini
belirtirken, sokaktaki
adam "Rus geldi aşka
Rus'un aşkı başka" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Federal İstatistik Ofisi
verilerine göre Almanya’da
göçmenlerde birinci sırada
Türkler var, göçmenlerin evde
en çok konuştukları dil
Almanca’dan sonra Türkçe.



“Her şey yüksek makamlardaki tanıdıklar
ve yüksek utanmazlıkla yürüyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rektör
atamasının üzerinden yirmi dört saat geçmeden vahim bir hata ortaya çıktı ama düzeltme yapıldı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diye bir üniversite yoktu. Hayalet
üniversitenin ardından Sudan'daki hayali
tarım arazileri skandalı patladı. Sudan hükümetinin tahsis edeceği arazi üzerinde
üretim yapmak üzere Türk Sudan Tarım ve
Hayvancılık AŞ adında bir şirket kurulmuş
ancak Sudan hükümeti araziyi tahsis etmediği için şirket faaliyete geçmemişti. İsmi
var cismi yok bu şirketin yönetim kurulu
üyeleri maaşlarını düzenli alıyorlardı. Tek
bir gün bile çalışmayan şirket için 2020'de
366 bin TL maaş ödenmiş, 51 bin TL ikramiye dağıtılmıştı. CHP Milletvekili Bekir
Başevirgen, Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin
yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi;
cevabı merakla bekliyoruz.
İYİ Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, 2018'de Zambiya ile imzalanan bir
anlaşmayı gündeme getirdi. Erozan, Zambiya
ile "gemilerde personel mübadelesi ve gemilerle karşılıklı liman ziyaretleri" içeren
anlaşmayı okumadan imzaladığı gerekçesiyle
Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu istifaya davet
etti. Erozan, denize kıyısı olmayan Zambiya'nın, deniz kuvvetlerinin olmadığını söylüyordu. Zambiya'nın tekneleri de yoktu.
Çin birkaç tekne bağışlayarak açığı kapatmış.
Tamam deniz kuvvetleri yok ama önemli
olan niyet!
Resmi düzeydeki hayali işlerin tarihi
1975 yılına gidiyor. Dönemin başbakanı
Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in ortağı Mıgırdıç Şelefyan ile birlikte
organize ettiği mobilya ihracatı Türkiye tarihindeki ilk "hayali yolsuzluk".
Yahya Demirel, 27 milyon 377 bin 394

VİRGÜL

ZAMAN ÇALMA
Sucuoğlu konuyu anlamadı! İşgal bölgesini karanlığa
gömen EL-SEN değil… TC ile imzalanan MALİ
PROTOKOLLER kapsamında KIB-TEK’e yatırım
yapılmamasıdır. AKSA’ya bağımlılıktır… Teknecik’i
kapatacaklardı, ülke karanlığa gömülecekti, bu sebepten
sendikayı birkaç ay daha oyalamak için, protokol
imzaladım; gönüllerini yaparmış gibi yaptım diyor aslında
Sucuoğlu… EL-SEN kapatmadı Tenkecik’i, ama yatırım
yapmayacağınız için aynı sorunların beş beteri yaz
sıcaklarında yaşanacak; siz de imzaladığınız protokole
uymayacaksınız… Teknecik de kendiliğinden kapanacak!
Yani, sendikayı birkaç ay daha ‘kandırmış’ oldunuz!

PEÇETEYE
İSTEK ŞARKI
YAZSAYDIN
BARİ…

‘‘Boş bir kağıda
imza
atmadım…’’

Faiz Sucuoğlu
(Ankarazedelerden)

lira değerinde gösterilen mobilya ihraç ettiğinin belgelerini vererek devletten 20 milyon 530 bin 455 lira vergi iadesi alarak
haksız kazanç elde etmiştir. Alıcı firmaların
bir kısmı sahte beyanlarla var gösterilmiş,
bir kısmı da kendileri tarafından kurulmuştur.
Hayali mobilya yolsuzluğunu halka duyuran, Meclis'te yolsuzluk komisyonu oluşturulmasını sağlayan gazeteciler Uğur Mumcu ve Altan Öymen, birlikte yazdıkları Mobilya Yolsuzluğu kitabı nedeniyle yargılanırlar. Yahya Demirel'in hakaret iddiasıyla
Mumcu ve Öymen'e açtığı dava beraatla
sonuçlanır.
Yahya Demirel'e ne mi olur? 1976'da
yurtdışına çıkış yasağı konulur ancak 1978'de
İsviçre'ye kaçar. 12 Eylül darbesinden sonra
vatandaşlıktan çıkartılır. Yaşam koşulları
güçleşince hapsi göze alarak Türkiye'ye
döner. 23 yıl hapis cezası alsa da 1986'da
hapisten çıkar. Hayali ihracat davası düşer.
Yeğen Demirel hayalciliğin sınırlarını
epey zorlamış biri. 90'lı yıllarda hayali bir
banka kurar. Kıbrıs Yatırım Bankası adıyla
KKTC'de kurduğu hayali banka ile devleti
milyonlarca dolar dolandırır. Başbakanlık
Teftiş Kurulu'nun Halk Bankası tarafından
Kıbrıs Yatırım Bankası ve Everest Bank
nezdinde açılan milyonlarca dolar tutarındaki
depo hesaplarıyla ilgili soruşturması sırasında
tespit edilir.
Yahya Demirel'in yargılanması hapis cezası alması bugünden bakıldığında pek inanılır gibi değil.
Her şey hayal etmekle başlıyor, gerisi
yüksek makamlardaki tanıdıklar, yüksek
ahlak yoksunluğu, yüksek cesaret ve yüksek
utanmazlıkla yürüyüp gidiyor.
(Bu yazı Şengün Kılıç’ın T24’te yayımlanan “Memleket toptan hayali” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 19 Eylül 2021
Asya bebeğin yaşam hakkı için yapılan
eyleme saldıran polisten eylemciler
şikayetçi oldu. Dün sabah saatlerinde Sol
Hareket ve Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı
Platformu’ndan gönüllüler önce Polis Genel
Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı,
ardından da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne
giderek şikayetçi oldu...

Gözden kaçmayanlar...

BOŞ KAĞIT
Bu
gazetede
senelerce
yazıp
sorduklarımızı sahte mecliste sormaya
başladılar… CTP vekili Erkut Şahali,
protokolün
paylaşılmaması
konusunda, “Bir ilke belgesini mi
imzaladınız? Boş bir kağıda mı imza
attınız?” diye sordu… Sucuoğlu ise
protokol metnini Meclis kürsüsünden
gösterdi, ‘‘Boş bir kağıda imza
atmadım’’ dedi… Biz de senelerce
Dörtlü Hükümet’te Ayşegül Baybars’ın
imzaladığı Adli İşbirliği Protokolü için
sormuştuk, boş kağıda mı imza attınız
diye… Ne Baybars, ne Erhürman, ne
de Özersay cevap verdi!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Bize de bu cruise
gemilerinin gelmesi
ekonomimizi patlatır,
uçurur…”
Ersin Tatar (Mandıramızın
Kaptan-ı Deryası)

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

İMKANSIZ İDEALİMİZ
Bas hareket ettiğinde sabahın altısıydı...
Ne heyecandı o...
Lisedeydik...
Belki de orta son.
Dönemde geziler düzenlenir, Kıbrıs’ın
değişik yerlerine gidilirdi sınıf olarak.
O yıl hedefte Trodos vardı.
Kıştı...
Kar vardı oralarda.
Biz karı bilmezdik, kârı da.
Baf’tı memleket.
En güzel yaz oradaydı, en güzel kış
da.
Sadece okulluyduk, düşünmezdik geleceği.
Haritada baktım Google’ sayfasından.
Bir taraftan bir tarafa
kaç kilometre, diyerek
ölçtüm.
Kocaman sandığımız
caddemiz meğer dar bir sokaktı.
Bulunduğun yer kadardır görüşün.
İmkanların kadarsın.
Daha fazlası ya lüks sayılır ya da aman
ne gereği var.
Fazlasını istemek israfın bir başka adı.
Apartmanlara bakıyorum bugünlerde
Girne’nin.
Rezalat az kalır.
Neymiş?
Ekonomiye iyi gelir.
E öyleyse, meclis denilen binayı iptal
edip, oraya gökdelen yapın, İstanbul’daki
bir mahalleyi taşıyın.
Nüfus artar, çarşıya hareket gelir, millet
para görür.
Kafa yapısını anlamak için içine girmeli
de öyle bir kafanın içinde ne işimiz olabilir...
Dağıldık işte durduk yere.
Ne yazının başı belli ne sonu.
Bu cadde nerede biter desen kimse
bilmez.
Çıkıyrosun, giriyorsun içine, nereye
gideceğini bilmeden yürürsün.
İşte biz de öyleydik Baf’ta.
Düşünmeden yaşardık ki en güzeli bu
olmalı.
Trodos gezisi güzel başladı.
Şarkılar hepsi de Yeşilçam.
Sinemalardan gördüklerimizi oraya taşımıştık.
Elimizde öğlen yiyecekleri olduğu haldeydik.
Yol kıvrım kıvrımdı.
Aynikola’da yaşayan arkadaşlarımız
için pek de farklı bir gezi değildi bu
ama bizlere.
Kar gördük o gün.
Bembeyazdı etraf.
Ağaçların altında yürüdük.
Yerden gelen sesler ilginçti.
Elimizdeki kar topları değilik bir duyguydu.
O gün nedense içimde geçmişe dair
yer etmiş, kalmış.
Nerede altı karlı olan orman görsem o
günü hatırlarım.
Nerede beyazla örtülü bölge görsem o
gün gelir.
Yaşananları o gün düşünmeseniz de o
gün gitmez.
Bilgiasayardaki bilgiler de böyle.
Bir yazıyı, bir fotoğrafı, bir anıyı paylaşmışsan.
Gitmez.
Silemezsin.
Silinmeyenleri toplayıp bir tarafa koydum.
Yeni bir hayat çıktı karşıma.
Temiz, kar gibi lekesiz.
Geri dönüp tekrarını istesen imkansız
işte.
İmkansızı istemeli o yüzden.
İmkansız ise bizim idealimiz.
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UKRAYNA’DAKİ SAVAŞTAN KAÇARAK KIBRIS’A GELENLER TAK’A KONUŞTU…

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KKTC’YE KAÇTILAR
Haber: Filiz Seyis-Fotoğraf: Erol Uysal
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan beri
yaşanan en büyük toplu göçe neden olan
Rusya-Ukrayna savaşından kaçanlar arasında,
yaklaşık 10 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan
ve aile ziyareti amacıyla savaştan kısa bir
süre önce çocuklarıyla birlikte Ukrayna’ya
giden, aslen Ukraynalı üç kadın da bulunuyor.
Lesia Uysal, Yuliia Özger ve Maryna
Yablonovska, Ukrayna’da yaşadıklarını ve
Kuzey Kıbrıs’a kaçışlarını TAK’a anlattı.
Her savaşta olduğu gibi, insanlık dramları
ile göçleri beraberinde getiren Rusya – Ukrayna savaşı, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de
Ukrayna’nın Donbas bölgesine askeri
harekâtıyla başlamıştı.
LESİA UYSAL: “BİZİM ŞEHİR DE
BOMBALANDI”
Lesia Uysal, 16 yaşındaki ikiz oğulları ve
2 buçuk yaşındaki kızı ile birlikte pasaport
işlemlerini yapmak amacıyla Ukrayna’nın
Kryvyi Rih şehrine gitti. 24 Mart’a kadar
orada kalmayı planlayan Uysal, savaş nedeniyle 3 Mart’ta Kıbrıs’a dönmek üzere
Romanya sınırına hareket etti ve 6 günde
adaya varabildi.

Kryvyi Rih’te ailesinin evinde iken savaşın
başladığını anlatan Lesia Uysal, “24’ünde
sabah annem beni uyandırıp savaşın başladığını
söyledi. Şoka girdik… Birkaç saat sonra
bizim şehir de bombalandı. Çocuklarımı ülkeden çıkarmam lazımdı” ifadelerini kullandı.
Kryvyi Rih’te sürekli sirenlerin çaldığını
ve nereye düşeceğini bilmedikleri füze sesleri
duyduklarını aktaran Uysal, “Hayatta o kadar
dua etmedim. Ama Kryvyi Rih’te 2-3 gün
sonra Ukrayna ordusu, Rus ordusunu yendi”
dedi.
3 Mart’ta, Kryvyi Rih’ten yaklaşık 500
km uzakta olan Romanya sınırına hareket
ettiklerini ancak sınıra 3 günde varabildiklerini
kaydeden Uysal, sınırda kendilerini Kızılay’ın
karşıladığını ve bir gece Romanya’da bir
kilisede kaldıklarını anlattı. Uysal, ardından
otobüslerle İstanbul’a gittiklerini ve
yolculuklarının 6’ncı gününde ise Kıbrıs’a
vardıklarını aktardı.
Ailesinin kaldığı bölgenin tehlikeli olduğunu
ve ailesi için çok endişelendiğini dile getiren
Uysal, çocukları savaş görmesin diye televizyon açmadığını da kaydetti.
Savaştan Ukrayna’nın galip çıkacağına
inanç belirten Uysal, “Rusya, Zelenskiy’in
kaçacağını ve olayın kısa sürede biteceğini
sandı. Ama ben Zelenskiy ile aynı üniversitede
okudum, kendisini tanırım, o kaçmaz. Savaşın
bitmesini istiyorum ve Ukrayna’nın
kazanacağına inanıyorum” dedi.
YULIIA ÖZGER: “FÜZE SESLERİNİ
DUYDUM… SAVAŞIN BAŞLADIĞINI
ANLADIK”
Eşi, 4 buçuk yaşında kızı ve 9 aylık oğlu
ile 14 Ocak’ta, Ukrayna’nın Rusya sınırına
yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Sumy

şehrine giden Yuliia Özger, eşini 30 Ocak’ta
Kıbrıs’a uğurladı ancak kendisi çocuklarla
birlikte biraz daha kalmaya karar verdi.
Ancak, eşinden dolayı çocukları TC yurttaşı
olan Özger’in düşündüğünden fazla Ukrayna’da kalması gerekti.
9 aylık oğlunun pasaport işlerini tamamlayarak Şubat sonunda Kıbrıs’a dönmeyi planlayan Özger, savaşın çıkabileceği yönünde
duyumlar aldığını ama buna inanmadığını
söyledi.
Şubat ayı ortasına doğru saldırı olacağı
söylentilerinin arttığını ve tedbir olarak mum,
un, şeker gibi malzemeler aldıklarını aktaran
Özger, “Sumy sınıra yakın bir bölge. 24
Şubat sabahı füze seslerini duydum, annemi
ve babamı uyandırdım. Savaşın başladığını
anladık, panik olduk. Ailem ‘hemen çocukları
al ve git’ dedi. Ben valiz toplamaya başladım,
babam ise bize araba ayarlamak için evden
çıktı. Daha sonra babam eve döndü ve kimsenin hiçbir yere gidemeyeceğini, benzin
bulamayacaklarını, benzin olan yerde de
büyük kuyruklar oluştuğunu ve yola çıkmanın
tehlikeli olduğunu söyledi.”
Savaşın ilk gününde, Rusya sınırında olan
Sumy’de evlerinin penceresinden Ukrayna’ya
giriş yapan Rus askeri araç konvoylarını
izlediğini anlatan Özger, şöyle konuştu:

“Mutfak penceremizden Rus konvoylarının
geçmeye başladığını gördük. Annem kendini
kaybetti. Çok korktu, ağlıyordu. Sabah saat
07.45 gibi ilk konvoy geçti. Bizim evin önünden geçiyorlardı. Kaç araç geçti bilmiyoruz.
Birkaç saat sonra ikinci konvoy geçmeye
başladı. Ben mutfaktan araçları saymaya
başladım, 37’ye kadar saydım sonra bilmiyorum, hatırlamıyorum, ağlamaya başladım.
Sonra komşumuz ikinci konvoyda 170 araç
olduğunu söyledi. Öğleden sonra üçüncü
konvoy geçti, üçüncü konvoyda 300’den
fazla askeri araç vardı.”
Savaş sürerken yaklaşık iki hafta Rusya
sınırı yakınında kalan Yuliia Özger, 8 Mart’ta
Kıbrıs’a dönmek için iki çocuğu ile yola
çıktı.
Ukrayna’dan ayrılmak için Kiev’deki Türk
Konsolosluğu ile bağlantıya geçtiğini ve Instagram’da Konsolosluğu takip ederek duyurulara baktığını anlatan Özger, Azad isimli
19 yaşındaki Türk öğrencinin yardımları
sayesinde Kıbrıs’a dönebildiğini belirtti.
Yuliia Özger, Ukrayna’dan kaçışını şöyle
anlattı:
“Kiev’deki Türk Konsolosluğu aradım, iki
çocuğumun Türk vatandaşı olduğunu söyledim, saklanmamızı ve kendilerinin bize haber
vereceğini söylediler. Sonra haber alamadık,
sığınağa indiğimizde internet ve telefonlar
da çalışmıyordu zaten.
Sonra Instagram’da konsolosluğun
sayfasında bir haberin altına Azad adındaki
Türk öğrencinin ‘Biz hâlâ Sumy’deyiz. Ne
zaman bizi alacaksınız?’ diye yorum yazdığını
gördüm. Çocuğa mesaj attım, bana da bilgi
vermesini istedim. O çocuk bana yardım
etmese ben gelemezdim.”
“Azad sonra beni aradı, Konsolosluktan

kendilerine ne zaman nereden hareket
edileceğinin bildirildiğini söyledi. Adresi
bana verdi, oraya gittik. İlk otobüsler hareket
etti, ikinci hareket saat 12’de olacaktı, biz de
o saat yola çıkacaktık ancak Ruslar bize ateş
açtı. Biz şehir içine doğru gittik. Sonra geri
döndük ve 2-3 gibi şehirden çıkmaya
başladık.”
Sarı renkli otobüslerle hareket ettiklerini
kaydeden Özger, bir süre gittikten sonra
durup Türkiye plakalı otobüslere geçerek
yola devam ettiklerini ve Romanya sınırına
gittiklerini söyledi.
Romanya sınırında 6 saat bekledikten sonra
yeniden hareket ederek Bulgaristan’a
ulaştıklarını ve orada bir camide yemek
yediklerini aktaran Özger, oradan da İstanbul’a
gittiklerini anlattı.
“8 Mart’ta yola çıktık, 12 Mart’ta İstanbul’a
vardık” diyen Özger, İstanbul’dan Adıyaman’a
giderek iki hafta eşinin ailesiyle kaldıklarını
ardından ise Kıbrıs’a geldiklerini belirtti.
MARYNA YABLONOVSKA:
“BÖLGEDE SİREN YERİNE KİLİSE
ÇANLARI ÇALIYORDU”
Maryna Yablonovska, bir yıldır görmediği
ailesini görmek için 7 Şubat’ta, 7 aylık oğlu
ve 6 yaşındaki kızıyla birlikte Ukrayna’nın
Poltava şehrine gitti. 27 Şubat’ta Kuzey
Kıbrıs’a dönüş bileti olan Yablonovska’nın
savaş çıkınca bir süre daha Poltava’da kalması
gerekti.
KKTC’de vatandaşı da olan Yablonovska,
ailesini ziyarete gitmeye karar verdiğinde
bazı yakınlarının kendisini gitmemesi konusunda uyardığını anlatarak, Ukrayna’ya gitmeden
önce Rus basınını kontrol ettiğini ve savaş
çıkacağına dair bir inanca kapılmadığını belirtti.
Yine de son güne kadar gidip gitmeme
konusunda çelişki yaşadığını belirten
Yablonovska, “Böyle olabileceğine inanmadım
ve gittim” dedi.
24 Şubat sabahı Kiev’de yaşayan
kardeşinden gelen telefonla savaşın başladığını
öğrendiğini kaydeden Yablonovska, ardından
dışarıya baktığında Rusya’ya ait droneların
mahallesinde uçtuğunu gördüğünü anlattı.
Yablonovska, savaşın ilk gününde marketlerde kuyruklar oluştuğunu ve sadece bir
paket bebek maması bulabildiğini aktararak,
o gün Ukrayna’da ne kadar kalması
gerekeceğini bilmediğini ve bebeğine yeterli
mama bulamama endişesi yaşadığını söyledi.
Poltava’da siren olmadığını belirten
Yablonovska, bölgede siren yerine kilise
çanlarının çaldığını anlattı.
Savaş başladıktan sonra üç gününü Poltava’da geçiren Yablonovska, çok stres yaşadığını
ve Kıbrıs’a dönemeyeceği düşüncesine
kapıldığını ifade etti.
Havaalanlarının kapandığını ve Kıbrıs’a
planladığı günde dönemediğini kaydeden
Yablonovska, iki çocukla Ukrayna’dan Romanya’ya, Romanya’dan Türkiye’ye ve
Türkiye’den de Kuzey Kıbrıs’a uzanan 6
buçuk günlük zorlu yolculuğu şöyle anlattı:
“2 Mart’ta sabah saatlerinde araba ile
Poltava’dan ayrılarak Romanya sınırında olan
Çernivtsi kentine gittik ve Romanya’ya geçtik.
Oradan, 5 Mart’ta KKTC ve TC Dışişleri
Bakanlıklarının ayarladığı otobüsle İstanbul’a
gittik. 8 Mart akşamı Kıbrıs’a vardık. İki
çocukla zor oldu. Kızım yolculuklarda hasta
olur, kusar. Ona uyuması için ilaç verdim,
hep uyudu…”
Ailesi hâlâ Poltava’da olan Yablonovska,
“Korkuyoruz. Ne zaman nereye bomba
düşeceğini bilmiyoruz” sözleri ile endişesini
dile getirdi.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili
de konuşan Yablonovska, Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmek istediğine inandığını söyledi.
Yablonovska, “Ukrayna toprakları kendilerinin olsun istiyorlar. Ama Ukraynalılar
Avrupalı olmak, özgür olmak istiyor. Rusya’da
baskı rejimi var, konuşana hapis cezası veriliyor ama biz Ukraynalılar istediğimiz gibi
konuşabiliyoruz, özgürüz” ifadelerini kullandı.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

YAKINDA, OKSİJEN DÂHİ
SOLUYAMAYACAĞIZ!
Acı haber, çok üzüldüm…
“Facebook’ta” bir iletide gördüm…
Yıllar öncesinden sevdiğim, birlikte çalıştığım
yakın mesai arkadaşlarımdan İbrahim Gingi’yi
zamansız kaybettik…
Işıklar içinde uyusun…
Eşine, çocuklarına, sevenlerine başı sağlığı ve
sabır dilerim…
Polislik
zordur,
maden
işçiliğinden sonra en yıpratıcı
mesleklerden olduğu söylenir…
Hele hele bizim coğrafyamızda,
çok daha yıpratıcı ve zordur
polislik…
Yetersiz sayıdaki personelle 24
saat kıstasında görev yapılan, zor
şartlarda icra edilen meslekler hiç kolay
değildir!
Bizim zamanımızda, görev riski, vardiya ve ek
mesai ödenekleri, yoktu…
Seçim gibi bazı özel şartlarda ve bazı
bölümlerde ki, o da özel şartlara giriyor, işte o
durumlarda ek mesai ödeniyordu belli
personele…
Devamlı, haftalık çalışma süresi 48 saat
olduğundan, “Asli Maaş” üzerine %15 brüt “ek
ödenek” alıyorduk yıllar önce; o ödenekler şimdi
nasıldır, bilmiyorum…
***
Polislik zor meslek, dedim ya; yemek yemesi
bile zordur, diyebilirsiniz…
Doğrudur, her işin zorlukları vardır; ancak
üniformalı ve katı disiplin gerektiren meslekler,
takdir edeceğiniz gibi, stresi en bol mesleklerdir!
En basitinden her gün sakal tıraşı olacaksınız;
ayakkabılarınız boyalı, üniforma ile giydiğiniz
ayakkabılar ise cilalı olacak!
Hasbelkader, bir mühendis olduğumuz halde,
biz de 20 yıl Polis Örgütü’nde görev yaptık…
Örgütte, çeşitli bölümlerde görev yapan polis
mensupları arasından birçok kişiyle iyi
arkadaşlıklarımız oldu…
O güzel arkadaşlıkların çoğu anılarda kaldı,
birkaçı hâlâ sürüyor…
3-4 Yıl var Gingi’yi görmedim, 1-2 ay evvel
arkadaşlara sorduydum:
-Evindedir, hastadır, dediler…
Buluşup konuşmak nasip olmadı…
Polisler, örgüte girmeden önce sağlık
muayenesinden geçirilip sağlam iseler mesleğe
alınıyorlar; ancak neredeyse tümü, örgütten
ayrılınca sağlığı bozuk ayrılıyor…
Önceki gün, gazetemiz Avrupa’da Canan
arkadaşımın makalesinde okuyunca dün ben de
köşeme aldım:
Herkes mutsuz ve öfkeli!
Gerçekten öyle, üstelik meslek ayrımı
olmadan… Tababet eğitimi almadım, öyleyken
çocukluğumdan beri ailem dâhil etrafımdaki
insanları, sürekli gözetlediğimden olacak,
öfkeli/yüksek sesle konuşan insanların, hemen
hemen tümünün sağlık problemlerinin
olduğuna rastladım…
***
Kolay değildir, yarım asra yakın bir süredir
işgal altında, ateşkes koşullarında yaşamak
zorunda kalmış olmak…
Evveliyatı da var kuşkusuz…
11 yıl süren, o getto -enklav- dönemi…
Savaşlarda bolca ve hâlâ tatbikatlarda
kullanılan mühimmatın/mermilerin izlisi ile
çıkardıkları ısısı…
O
mermilerde/mühimmatta
ateşlemeyi
sağlayan barutun yanması sonrası oluşan
kimyasal gazın/kokunun etkilediği çevremiz…
Ve böylesi bir çevrede üretilen gıdaların
tüketilmesi… Tümü de, sağlığımızı olumsuz
olarak etkiliyor! Ha, bir de elektromanyetik
ışınım belası var, o da yıllardır başımızda…
Şimdi bir da 5G sarmalına, havada
soluyacağımız oksijenin yapısını bozan, 60
GHz’lik mikrodalga frekansına yakalanmak
üzereyiz…
Elimizden çoktan vazgeçtik…
Başımızı, taşın altına değil, oksijen dâhi
soluyamayacağımız
mikrodalganın
içine
sokmamızı istiyor birileri!
Gene gonuşuruk buraşda.

MAĞUSA-KARPAZ ANAYOLUNDA
KAZA: DÖRT YAYA YARALANDI
RIZA BİNGÖL YÖNETİMİNDEKİ ARACIN VURDUĞU ÇELİK
BARİYERLERİN YOLDA TOPLU
HALDE YÜRÜYEN YAYALARA
ÇARPMASI SONUCU DÖRT KİŞİ
YARALANDI…
Gazimağusa-Karpaz Anayolunda,
önceki gece geç saatlerde, bir aracın
çelik bariyerlere çarpması ve çelik bariyerlerin o esnada toplu halde yolda
yürüyen yayalara çarpması sonucu dört
kişi yaralandı.
Kazada yaralanarak Gazimağusa Devlet
Hastanesi’ne kaldırılan Larisa Teblius
(K-36) ve Oksana Grubar (K-36), ortopedi
servisinde müşahede altına alındı; Paul
Varkentin (E-46) ile Nikolaj Teblius (E46) ise tedavilerine müteakip taburcu
edildi.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat
23.25 sularında Gazimağusa-Karpaz
Anayolunun 23-24 kilometre arası
Kurtuluş-Ergazi çemberinde meydana
geldi.
Ergazi çemberinde Rıza Bingöl (E51), yönetimindeki SG 921 plakalı salon
araç ile Kalecik istikametinden Boğaz
istikametine doğru süratli bir şekilde

seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı
neticesinde aracın sağ ön tekeri ile çembere çarparak direksiyon hakimiyetini
kaybedip, kontrolsüz bir şekilde ileriye
doğru savrularak yolun sol kenarında
bulunan çelik bariyerlere aracın sol yan
kısmı ile çaptı.
O esnada çelik bariyerler arkasında
toprak zeminde Boğaz istikametinden
Kalecik istikametine doğru toplu halde
yaya olarak yürüyen Larisa Teblius, Oksana Grubar, Paul Varkentin, Nikolaj
Teblius’a çelik bariyerlerin çarpması
sonucu yaralanma meydana geldi. Kazada
hasar da oluştuğu belirtildi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Larisa Teblius’un sol kolunda
kırık, kafasında çatlaklar, kafa taraması
ve böbrek taramasından, Oksana
Grubar’ın ise sol ayağında kırıktan dolayı
ortopedi servisinde müşahede altına aldığı;
Paul Varkentin ve Nikolaj Teblius’un da
tedavilerine müteakip taburcu edildiği
bildirildi.
Araç sürücüsün önceden karaciğer
nakli olması nedeniyle doktoru tarafından
kontrol amaçlı cerrahi serviste polis gözetimi altında tutulduğu da kaydedildi.
Soruşturma devam ediyor.

11 YAŞINDAKİ LAVİN KIROK, SERGİ GELİRİNİ
ONKOLOJİ MERKEZİ’NE BAĞIŞLADI
11 yaşındaki Lavin Kırok, Girne Belediyesi Sanat Merkezi’nde açtığı fotoğraf sergisinden elde edilen geliri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Onkoloji Merkezi’ne bağışladı. “Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi”ndeki eserlerin
satışından elde edilen toplam 13 bin 500 TL tutarındaki çek geçtiğimiz günlerde
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü Doktorlarında
Özlem Gürkut’a teslim edildi. Küçük yaşta örnek bir tavır sergileyen Lavin Kırok’un
sergisinde, Girne ve Lefkoşa’dan manzara ve sokak fotoğrafları yer almıştı.

SİVİL SAVUNMA KISMİ TATBİKATLARI İCRA EDİLDİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Halk Örgütü “Kısmi Tatbikatlarının” başarıyla
icra edildiğini bildirdi. Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında bulunan mükelleflerin,
bilgi ve deneyimlerini artırmak, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin
olay bölgesine intikaline kadar olan süre zarfında panik, kargaşa ve yaşanan afetin
neden olacağı kayıpların en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen
tatbikatlar, 11-15 Nisan tarihleri arasında icra edildi. Tatbikatlar, 11 Nisan tarihinde
Lefkoşa’da, 12 Nisan tarihinde Girne’de, 13 Nisan tarihinde Güzelyurt’ta, 14 Nisan
tarihinde Gazimağusa ve 15 Nisan tarihinde İskele ilçesinde icra edildi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

MASAL ANLATMA
YARIŞI DEVAM
EDİYOR!
“Kendi havayolumuz” masalını bu
defa Arıklı’dan dinledik...
Sayısını unuttum.
Kaç bakan :” “Yeni havayolu
şirketimiz kurulacak, falan yılın filan
ayında uçağımız göklerde” gibi laflar
etti.
Tam bunları düşünürken birden
çocukluğumdaki “Kendi Uçağını
Kendin Yap” kampanyası aklıma geldi.
1974 öncesiydi. Kıbrıslı Türkleri
yolunacak kaz görenler Türkiye’den
gelip kampanyalar düzenlerlerdi. Köy
köy gezerler ve topladıkları paralar
karşılığında makbuz bile verirlerdi.
Ben çocukluğumda işitmiştim. Bir
köylümüz köyün çıkışında toplanan
yardım paralarının makbuzlarını
bulmuştu.
Demek ki paralar alınınca makbuzlara gerek kalmazdı. O zaman insanlar daha çok şüphe ile bakmaya
başladılar bu tip organizasyonlara.
Akıllandık mı ? Hayır.
Yıl 2022. Türkiye kendi uçağını
değil kendi arabasını bile yapamadı.
Tabii burada bir parantez açıp şunu
yazmalıyım:
Atatürk zamanında kurulan uçak
fabrikaları uçak üretmeyi başarmıştı.
Hatta bu uçaklardan bir tanesi İran
Şah’ına hediye bile edilmişti.
Sonra ne mi oldu?
Türkiye NATO’ya girince ABD
emperyalizminin planlarıyla eli kolu
bağlandı. Özellikle Marşal Planı
dedikleri yardım ile askerlerin her
şeyi ABD’den gelmeye başladı.
Askerlerin postalları bile. Şimdiki
Türkiye’nin bu hale gelmesi hep
ABD planlarıyla oldu.
Konuyu saptırmadan toparlayayım:
Kıbrıs Türk Hava Yolları toplumun
malı olmasına rağmen iktidar partileri
tıpkı diğer kamu işletmeleri gibi
buraları parti çıkarları için kullandı.
Havacılıktan anlamayan yönetimler,
bu şirketin batmasına sebep oldular.
Hepsi de bu batış için katkıda bulundular. Kimse diğerinden daha az
suçlu değildir.
Şimdi Yeni havayolu kurma sırası
Arıklı’ya geldi.
Arıklı’nın siyasette hiçbir başarılı
uygulaması yok. Enerji bakanlığı
döneminde KIB-TEK’in bu hallere
gelmesinde büyük payı da var. Şaibeli
akaryakıt ihaleleri ve suçlamalar her
gün basında yer alıyordu.
Adı bu kadar olumsuz anılan kişinin
tekrar Bakan olması dünyada sadece
bir yerde olur.
O da KKTC’dir. Kıbrıs Türk
toplumu adeta Arıklı’ya mahkum
oldu.
Türkiye’deki Erdoğan yönetimini
kendine örnek almış olacak ki vaatler
bitmiyor.
Her vaat sonunda da “inşallah” demeyi ihmal etmiyor.
Türkiye’de Erdoğan rejiminde Ay’a
ser iniş gerçekleştirme müjdesinden
tutun da Karadeniz’deki gaz
yataklarına varıncaya kadar birçok
“inşallahlı” birçok söylem dinledi
TC vatandaşları.
Arıklı da şimdi bize aynı masalları
okumaya başladı.
Artık tüm müjdeler “Allah’ın” iznine kalmış gibi.
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Özdeyişler

Tadımlık

"İnsan hayatında hiçbir
gecikme uzun
sayılmaz."
Juvenalis

ninniler uyutur
kavgalar büyütür insanı.
Ümit İnatçı
"Kararma" adlı
şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

YAKLAŞAN
KASIRGA
Levent
Gültekin
Doğan Kitap

Uyukum gaşdı ne gam
Yaşamım melodram
Sahat sabahın dördü
Gakıp yatayım anam

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa 03922238222
ŞERİFE ADEMOĞULLARI
ECZANESİ
Şehit İsmail Dümenci Sokak No:2C
Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısı,
eski İştah Restoran karşısı 2281767

FİDAN ÇOCUK KOROSU VE ORKESTRASI’NDAN 23 NİSAN KONSERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında
konserler verecek.
Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası konseri,
perşembe günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Orkestrası cuma günü saat 17.30’da
Atatürk Spor Salonu’nda sahne alacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı
himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde kurulan Cumhurbaşkanlığı

Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konserler veriyor.
Fırsat eşitliği yaratmak amacıyla “özel” çocuklardan kurulan
Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu, müzik öğretmeni Ersin
Tünay tarafından, Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Orkestrası ise
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından
çalıştırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerinin provasını da gerçekleştirdi.

BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik
Festivali’nde çarşamba akşamı Devlet Opera
ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB) Ali Hoca’nın “Yeniden Doğmak”
başlıklılı Kıbrıs Şarkıları op.77 konseri yer
alacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden verilen
bilgiye göre, Bellapais Manastırı'ndaki konser
saat 20.00’de başlayacak. KKTCDOB konserinde Ali Hoca'nın Kıbrıslı Türk şairlerin
şiirlerinden seçerek özgün olarak bestelediği
“Yeniden Doğmak” başlıklı Op.77 Kıbrıs
Şarkıları (Liedleri) bestecisinin (Ali Hoca'
nın) piyanosu eşliğinde KKTCDOB sanatçıları
Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton
Tuğrul Enver Töre solistliğinde seslendirilecek.
Ali Hoca' nın "Yeniden Doğmak" başlıklı
Kıbrıs Şarkıları eserinde Kıbrıslı şairlerin
eserleri yer alacak. Şairler arasında Zeki Ali,
Kubilay Beliğ, Fikret Demirağ, Nazif S.
Ebeoğlu, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba,

Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara,
Havva Tekin, Osman Türkay ve Süleyman
Uluçamgil'in Yeniden Doğmak, Salamis Mavisi, Dileğim, Başım, Kimlik, Sır, Merdiven,
Son Balık, Solan Çiçekler, Seni Düşünüyorum,
Dur Gitme, Kır Çiçekleri, Beyrut Rıhtımlarında
(Dün) ve Bahar Kokuyor bulunuyor.
Festival, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı' nda yer alacak olan Can
Sakkaoğlu Piyano Resitali ile devam edecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin düzenlediği
17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik
Festivali, 16 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında
KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz
Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur
Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in
katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Konser biletleri, 80 TL’den Gazimağusa,
Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Gime Deniz

Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden,
online biletler ise biletfest.com adresinden
temin edilebiliniyor.
Festivalde devam eden konserler şöyle:
“20 Nisan KKTCDOB Konseri/Ali Hoca
Kıbrıs Şarkıları Op.77 "Yeniden Doğmak";
23 Nisan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali; 25
Nisan Gülsin Onay ve Genç Yetenekler İlyun
Bürkev - Tuna Bilgin Piyano Resitali; 28
Nisan LBO Konseri Yeşilçam Film Müzikleri";
30 Nisan Tenor Aykut Yilmaz "Gracias A La
Vida Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz,
piyano; 7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist
Yuliya Starastsenkava Konseri; 8 Mayıs Izmir
Klarnet Dörtlüsü; 9 Mayis Expromte Trio &
Bariton Evren Karagöz Konseri; 10 Mayıs
Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda
Tango Caz Flüt - Piyano Konseri; 11 Mayıs
Özel Günhanlar Piyano Resitali; 13 Mayıs
Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri /
Şef: Oskay Hoca”

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

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

Tel:0533 864 8771

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



DOLAR
Alış Satış







14.59 14.67

EURO
Alış Satış

15.75

15.86

S.T.G.
Alış Satış

19.06 19.16

GİRNE
ÖNCEL MAHMUTOĞLU
ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1
Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası
çaprazı Girne 03928150850
SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza
No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli
Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak
Yanı. 05488220272
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege
Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
MAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
Gülseren yolu reflex plaza 5 dukkan 4
karakol bolgesi lancet laboratuvar yanı
eski pınar market yanı puzzle travel
yanı 05338703788
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol
100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
Mağusa 03923656922
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN
ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa
Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi
yanı iskele 05428550015
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

SÖZÜÖZ ECZANESİ
Şht.mehmet kemal sok.akasya apt. lemar arkası şht.doğan ahmet ilkokulu sırası 03922293300

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı 05338419578

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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172 yeni vaka 2 can kaybı daha!
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 18.565 olup, 2 kişi
vefat etmiş, 172 pozitif
vakaya rastlanmıştır"
88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi
Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi
İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 18.565
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747
Toplam Vaka Sayısı: 92.279
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka

Sayısı: 89.754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Dün Yapılan Aşı
Miktarı : 2265

SAĞANAK BEKLENİYOR
Ülke bugün ve yarın serin ve nemli
hava kütlesinin etkisi altında
kalacak.
Ülkede yarın yer yer sağanak yağış
ile kuvvetli ve zaman zaman
fırtınamsı rüzgâr etkili olacak.
Kuvvetli ve fırtınamsı rüzgârın
çarşamba günü de etkisini
sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 19–25
Nisan tarihleri arasında hava
tahminlerine göre,bölge genellikle
alçak basınç sistemi ile ılık ve
nispeten nemli, salı ve çarşamba
günleri ise üst atmosferdeki serin
ve nemli hava kütlesinin etkisi
altında kalacak.
Hava, yarın, parçalı bulutlu yer yer
sağanak yağmurlu, çarşamba,
parçalı ve az bulutlu, perşembe ise
az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
geçecek. Hava cuma günü açık ve
az bulutlu olacak.
Hava, cumartesi çok bulutlu, pazar
parçalı ve az bulutlu, pazartesi ise
açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç
kesimlerde ve sahillerde periyodun
ilk yarısında 22-25 derece, ikinci
yarısında ise 28-31 derece
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette, salı ve
çarşamba günleri kuvvetli, zaman
zaman fırtınamsı olarak esecek.

GİRNE’DE 4 SAATLİK
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım onarım çalışması
nedeniyle bugünDoğanköy’ün
güneyi ve Boğaz bölgesinde
Eminağa Garden civarına elektrik
verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin
açıklamasına göre kesinti, 09.0013.00 saatleri arasında olacak.

İSKELE’DE ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, İskele
ile Longbeach arası, Ötüken,
Aygün ve Kuzucuk bölgesine
bugün 09:00 ile 12:00 arası elektrik
verilmeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan duyuruda
kesintinin şebekede yürütülecek
çalışma nedeniyle yapılacağı
bildirildi.

YERLİ KEREVİZDE
TAVSİYE DIŞI BİTKİ
KORUMA
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı, gıda denetimlerinde
yerli kerevizde tavsiye dışı bitki
koruma ürününe rastlandığını
açıkladı.
Tarım Dairesi, ithal ve yerli
ürünlerden numune alınarak,
Devlet Laboratuvarında yapılan
analizler neticesinde çıkan
sonuçların, Avrupa Birliği’nde
kullanılan “Pestisit Limitler
Çizelgesinde” değerlendirilerek
sonuçların elde edildiğini kaydetti.
Buna göre, ithal ürünlerden alınan
4 numunede, 4’ü de temiz çıktı,
limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edilen ürüne rastlanmadı. Yerli
ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü
temiz, tavsiye dışı bitki koruma
ürünü tespit edilen 1 ürüne
rastlandı.
Açıklamada, Türkmenköy
sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait
kerevizde, tavsiye dışı bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden dolayı
ürünün imha edileceği belirtildi.
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Evkaf kiracısını denetlemiyor mu?

Jasmine Court’ta çalışanların hakları gasp edildi

Evkaf’ın kiraya verdiği Jasmine Court’ta
işçilere karşı keyfi davranışlar aldı başını
gidiyor… Gazetemize şikayette bulunan
turizm emekçileri yaşadıklarını anlattı…
Gazetemize kendisiyle beraber dört çalışan
adına ulaşan Ahmet Dursun, Evkaf’ın denetimindeki otelde yaşadıkları sorunları ve
gasp edilen haklarını anlattı. Çalışanlar
yaşadıkları sorunların bir an önce çözülmesini ve geri Türkiye’ye dönmek istediklerini
söylediler.
Ahmet Dursun, 26 Aralık'ta önce turist
olarak Kıbrıs’a geldiğini, bir aylık çalışmanın
ardından Türkiye'ye dönüp, 16 Şubat tarihinden itibaren çalışma izni ile Jasmine
Court Hotel’de resepsiyonist olarak
çalışmaya başladığını söyledi.
‘‘Bize işe girişte vadedildiği gibi, günde
üç öğün yemek, temiz ve düzenli bir şekilde
gelmediği gibi 20 günden fazladır yemek
verilmiyor. Şubat maaşımızı 22 Mart'ta al-

abildik. Mart maaşımız henüz ödenmedi.
Bu sorunlarla ilgili sürekli otel müdürü ile
konuştuk ancak hiçbiri çözülmedi. 8 Nisan
akşamı otele gelen Serdar Murat Topal ile
dört arkadaş bu konuyu konuşarak ayrılmak
istediğimizi ve tüm hak ve alacaklarımızın
verilmesini istedik’’ diyen Dursun, Berkay
Topal, Eyüp Tula ve Erten Kaçar isimli
turizm emekçileriyle birlikte iş bıraktıklarını
belirtti.
11 Nisan'da istifalarının istendiğini ifade
eden Dursun, bunu yazıp whatsapp
aracılığıyla gönderdiklerini söyledi.
‘‘Ardından, çalışma izin iptali belgesi ile
birlikte, tüm hak ve alacaklarımızı aldığımıza
dair de bir kağıt imzalattırmak istediler
ancak imzalamadık’’ dedi, sözleşmelerinde
uçak biletlerinin karşılanacağı yazılmasına
karşın Evkaf’ın otel işletmecisinin sözünde
durmadığını söyledi.
Dursun, çok zor durumda olduğunu,

hakkını alıp Türkiye’ye geri dönmek
istediğini ifade ederek şöyle dedi:
‘‘İzin, mesai ve yemek paralarımızla birlikte, uçak biletimizi de almak istemediler.
Çalışma Dairesi kapısından söz verilerek
geri çevrildik ancak bu kadar geçen sürede
hâlâ oyalanıyoruz.
Çalışma Dairesi kapısından üç kez geri
çağrıldık. Günlerdir mağdur durumdayız.
Alacaklarımızın bir an önce ödenmesini
ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz’’…
Ahmet Dursun’un sosyal medyada konuyu
gündeme getirmesi üzerine arkadaşları
Berkay Topal, Eyüp Tula ve Erten Kaçar’ın
maaşları yatırılırken, kendisi mücadele ettiği
için otel yönetimi tarafından cezalandırıldı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kiracısının bu
keyfi davranışları konusunda Müdür İbrahim
Benter’in nasıl tavır alacağı merak
ediliyor…

Toplumcu Demokrasi Partisi:

SAHİLLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLİYOR
Şahsa ait denize sıfır konumunda
bir villa, evinin önündeki denizin
kayalık olması sebebini öne sürerek
Bakanlar Kurulu’ndan sadece kendisinin kullanımına ait iskele izni istiyor.
Bakanlar Kurulu villa sahibine özel
imtiyaz sağlayan bu talebi onaylıyor.
Günümüz dünyasında artık bu türden
yetkiler bütün siyasetçiler için fazladır.
Adamızdaki ağaçların, denizlerin,
hayvanların talan edilmesinde büyük
emeği olan UBP’ye bu türden yetkiler
çok fazladır. Bütün bu yetkileri
siyasetçilerden alıp doğayı koruyan bir
anayasal çerçeveye oturtmak gerekir.
Anayasal yetkilerin aşımı söz
konusuysa eğer, siyasetçinin makamı
her ne olursa olsun dokunulmazlığının
bu konuda düşmesi, geriye sadece
kürsü dokunulmazlığı kalmalıdır. Bu
tür yetkiler şahsi kararlar alabilen
makamlardan alınıp, Anayasa aşımında
siyasetçilerin dokunulmazlıklarının
kaldırılması sağlanmalıdır.
Geçen yıl Şehir Planlama Müdürü

tarafından verilmeyen izin, bu yıl
Bakanlar Kurulu tarafından nasıl verilebiliyor.
TDP olarak soruyoruz; Karaoğlanoğlu
köyü Mavi Yalı mevkiinde bulunan bu
villaya verilen iskele yapım izni KİME
ve NEDEN verildi? Bu iskele yapımı
hangi AMACA hizmet edecek? Yoksa
MARİNA yapımı için bir ön adım mı?
Yaşamı birlikte paylaştığımız
ağaçlara, toprağa, hayvanlara, denizlerimizdeki yaşayışa hoşgörü ve sevgi
göstermeliyiz. Artık birlikte yaşamayı
öğrenmeliyiz.
Dünyaya geliş amacımız etrafa kendi
pisliğimizi saçmak, etrafımızı kirletmek
olamaz. Kendimize olan öz-saygımızı
bu denli kaybetmiş olamayız.
Geleceğimizi sizin vereceğiniz çıkar
ilişkisi
taşıyan
kararlarınıza
bırakmayacağımızı, vermiş olduğunuz
yanlış kararı ivedilikle iptal etmenizi
ve konunun TDP Belediye Meclis
Üyemiz vasıtasıyla takipçisi olacağımızı
kamuoyuna bildiririz.

CCM Raporu:

Kıbrıs adası askeri üs gibi!

“2022'de Kıbrıs'taki Askeri
Kuvvetler” raporuna göre
yedekler dahil adanın
kuzeyinde 63.000, güneyinde
58.450, Britanya Üsleri'nde
ise 2260 askeri insan kaynağı
var.

(Yenidüzen, CNA) - Kıbrıs Stratejik
Araştırmalar Merkezi’nin (CCM) “2022'de
Kıbrıs'taki Askeri Kuvvetler” konulu raporu
adadaki askeri dengelerle ilgili yeni bulgu
ve sonuçları gündeme taşıdı.
Rapora göre tank sayısının azaltılması
ve kuzeyde çok namlulu roket sistemlerin
kurulması dışında, adadaki askeri kuvvetlerin
güç dengesinde kayda değer bir gelişme
yaşanmadı.
Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin
raporuna göre ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusu’
uluslararası kısıtlamalar altında bulunuyor.
Raporda, önceden planlanmamış şekilde,
“Rus silahlarından kurtulma” programının
uzun vadeli ve maliyetli bir girişim olduğu
belirtiliyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde “Milli Muhafız
Ordusu”nun insan kaynağı 9.500 civarında

tahmin ediliyor. Lise sonrası mecburi askerlikte görev süresi 24 aydan 14 aya indirildi.
Rapora göre güneyde 48.000 yedek asker
gücü yer alıyor.
Rapor “Helen Barış Kuvvetleri (ElDYK)
de dâhil olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’nde
silahaltında toplam insan sayısı 58.450'a
ulaşıyor” saptamasını yapıyor.
Kuzeydeki rakamlarda ise Türkiye
askerinin sayısının 34.000 civarında olduğu
tahmin ediliyor. 3.000 Kıbrıslı Türk silah
altındayken, 26.000 de yedek asker sayısı
olduğu belirtiliyor. Kuzeydeki toplam askeri
insan kaynağı da 63.000 olarak raporda

yer alıyor.
Güneyde 294, kuzeyde ise 492 Zırhlı
Personel Taşıma Aracı olduğu belirtiliyor.
Yine güneyde 70 Zırhlı Muharebe Aracı
(TOMA) olduğu belirtilirken, kuzeyde bu
sayının 147 olduğu iddia ediliyor.
Kıbrıs Haber Ajansı raporla ilgili
“Kıbrıs’ın güneyinde hava ve deniz
araçlarının bulunmaması nedeniyle, Türkiye
havada ve denizde tam üstünlüğe sahip”
yorumunu yapıyor.
Ayrıca şu notlar yer alıyor:
“Herhangi bir savaş uçağının bulunmadığı
Kıbrıs (güney) Hava Kuvvetleri'nde,
Kıbrıs'ın mevcut olan tek dikkat çekici
uçuş aracı, 2021'den beri gelişmiş bir satış
sürecinde olan Rus Mi-35P saldırı helikopterleri.”
“Kıbrıs'taki Britanya Egemen Üsleri'ndeki
insan gücü 2260. Üsler bölgedeki operasyonel ihtiyaçlar için, "Operation Shader" ın
bir parçası olarak, 8 Tornado GR4 savaş
uçağı ve 6 Typhoon FGR4'ten oluşan bir
filoya sahipler.”
“Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış
Gücü’ndeyse insan kaynakları bakımından
ilgili rakam, 2021 yılında 833’ten 923'e
yükseldi.”

KIB-TEK, ŞUBAT DEVRESİ
ÖDENMEMİŞ BAKİYESİ
BULUNAN ABONELERİN
ELEKTRİKLERİNİ KESTİ
KIB-TEK, dün şubat devresi
ödenmemiş bakiyesi bulunan
abonelerin elektriklerini kesti.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre,
bugün tüm bölgelerde borçtan
dolayı elektrik kesintileri yapıldı.
Kesintiler, Şubat 2022 devresi
ödenmemiş bakiyeleri ve
taksitlendirilmiş olup taksitini
ödememiş abonelere yönelik
yapıldı. Mart 2022 tüketimleri olan
devre 04/2022 faturalarına herhangi
bir kesme işlemi yapılmadığı ve bu
devrenin son ödeme tarihinin 5
Mayıs olduğu belirtildi.

“ÇÖL TOZU BULUTU”
ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
KKTC’de ülkeyi etkisi altına alan
Kuzey Afrika kaynaklı “çöl tozu
bulutunun’ bu akşam geç saatlere
kadar etkisini sürdürmesi
bekleniyor.
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan
Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran,
önceki akşam itibarıyla, Kuzey
Afrika üzerinden taşınan toz
zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına
alması nedeniyle bölgede hava
kirliliği yaşandığını belirterek, “en
yoğun” toz taşınımı yaşanacağı
uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif
İlker Buran, “Günler öncesinden toz
uyarı yapmıştık ve beklediğimiz
saatlerde toz geldi. Şu an bir toz
kirliliği yaşanıyor. Ülkede etkili olan
toz bulutunun bu akşam geç
saatlere kadar etkisini sürdürmesi
bekleniyor” dedi.
“Bu akşam en yoğun taşınım
yaşanacak” diyen Buran, toz
bulutunun yarın rüzgârın etkisiyle
temizlenmesinin beklendiğini
söyledi. Buran şöyle konuştu:
“Yarın (bugün) sabah saatlerinde,
kısa süreli yağış geçişi var ve yağış
geçtikten sonra rüzgar etkisini
artıracak. Rüzgar, kuzey-batıdan
kuvvetli ve zaman zaman fırtına
şeklinde seklinde esecek. Tozun da
bu rüzgârla birlikte akşam
saatlerinde temizlenmesini
bekliyoruz.” Meteoroloji Dairesi,
toza karşı hassasiyeti olan
vatandaşların tedbirli olmaları
tavsiyesinde bulundu.

YENİ RUM MÜZAKERECİ
MENELAOS MENELAU
Rum Hükümet Sözcüsü Marios
Pelekanos yazılı bir açıklama
yaparak 15 Mayıs itibarıyla Rum
müzakereciliğe, Dışişleri Bakanlığı
personeli olan Menelaos
Menelau’nun atanacağını duyurdu.
Rum haber kaynaklarına göre
Hükümet Sözcüsü Pelekanos,
müzakereci Andreas
Mavroyannis’in istifası ve bu
göreve atanacak olan Menelaos
Menelau hakkında yazılı açıklama
yaptı. Pelekanos açıklamasında
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, Mavroyannis’in
istifa mektubuna yönelik yanıtında,
katkılarından ve gösterdiği
işbirliğinden ötürü Mavroyannis’e
yönelik teşekkürlerini sunduğunu
belirtti. Pelekanos ayrıca
Anastasiadis’in 15 Mayıs’tan
itibaren Mavroyannis’in yerine
Menelaos Menelau’nun Kıbrıs Rum
tarafının müzakerecisi olarak
atanmasına da karar verdiğini
söyledi. Haberde Menelaos
Menelau’nun, geçmişte, şu anda
hayatta bulunmayan Tasos
Papadopulos ve Dimitris
Hristofyas’ın başkanlık
dönemlerinde, Kıbrıs sorununa
ilişkin müzakere grubu üyesi olarak
görev yaptığı da ifade edildi.
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Türkiye’de kupa yarı
final maçları oynanıyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor ve
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
maçları oynanıyor. Trabzon-Kayseri bugün
Alanya-Sivas yarın oynanacak. 2 karşılaşma
da 20.30’da başlayacak.

CMC’de April
Stableford Golf
Turnuvası Şampiyonu
Olgun Emirzade

Futbolda gözler kupada
n Nicosia Group Kıbrıs
Kupası’nda yarı final rövanş
maçlarının ilki, bugün Yenicami
ile Mağusa Türk Gücü arasında,
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda
oynanacak. Karşılaşma saat
20.00’de başlayacak. Mağusa’da
oynanan ilk maçta Yenicami 3-2
avantajlı bir skor elde etmişti.

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda
yarı final rövanş maçları oynanıyor. Yarı
final rövanş maçlarının ilki, bugün Yenicami
ile Mağusa Türk Gücü arasında, Lefkoşa
Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma
saat 20.00’de başlayacak. Mağusa’da oynanan ilk maçta Yenicami 3-2 avantajlı bir
skor elde etmişti. Bu maçta Yenicami 3-0
üstün durumda iken maç 3-2 tamamlanmıştı.
Bu karşılaşmayı Fehim Dayı yönetecek.
Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise

Girne’de Doğan Türk Birliği ile Küçük
Kaymaklı 20 Nisan Çarşamba akşamı karşı
karşıya gelecek. Lefkoşa’da oynanan ilk
maçı Kaymaklı 1-0 kazanmıştı. BU
karşılaşmayı da Kerem Eran yönetecek.
Program şöyle: Bugün (Saat 20.00)
Atatürk Stadı: Yenicami-Mağusa
Türk Gücü
Yarın (Saat 20.00)
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan Türk
Birliği-Kaymaklı

7.Cahit Necipoğlu Rallisi’ni Kuset-Coşkuner ikilisi kazandı
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin
(KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla
devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan yılın
ilk gezi ve sergi etkinliğinin ardından yılın
ilk rallisi de geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.
Geleneksel hale gelen “Cahit Necipoğlu
Klasik Otomobil Rallisi” bu sezon yedinci
kez yapıldı. Demirhan bölgesinde bulunan
Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden
sabahleyin başlayan ralliye 70’in üzerinde
ekip katıldı. Ekipler üç buçuk saat civarında
yaklaşık 96 kilometrelik 4 Sabit Hız Testi’ni
(SHT) ve izaz ikram noktalarını geçtikten
sonra Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan
Cahit Necipoğlu Müzesi’nde finiş görerek
yarışı tamamladılar. Yakın Doğu Bankası,
Güven Sigorta, Tekin İletişim ve Inch Insurance Services’in de katkılarıyla yapılan
7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi’nde 1972 model Austin Mini ile mücadele eden Jale Kuset-İpek Coşkuner
ikilisi, en iyi SHT derecesini de elde ederek
birinciliğe ulaşan ekip oldu. İkili ayrıca
Kadınlar Kategorisi’nde de birinci oldular.
1979 model Mercedes SL450 ile mücadele
eden Ali-Pembe Kelebek ikilisi ikinci
olurken, 1980 model Mercedes SL450 ile
mücadele eden Vehit-Berin Denizer ikilisi
üçüncü oldu. 2022 Klasik Otomobil Ralli

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
hafta sonu gerçekleşen April Stableford
Golf Turnuvasında Olgun Emirzade 42
puanla Şampiyon oldu. Stableford
formatında, course handicapın % 95’i
baz alınarak 18 çukur olarak oynanan
turnuvada Bertan Erçin 40 Puan ile
ikinciliği elde ederken yine 40 puan ve
back nine skor ile John A. Murray üçüncü
oldu. Turnuva sonrası kazananların
kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı
Karl Crosby tarafından takdim edildi.
CMC’de 24 Nisan pazar gün, aylık
kulüp yarışması Mothly Medal
gerçekleşecek.

KTFF Disiplin
Kurulu kararları
KTFF Disiplin Kurulu kararlarını
açıkladı. “16 Nisan 2022 tarihinde SFC
Dörtyol ile Yalova arasında oynanan
AKSA 1. Lig müsabakasında gerçekleşen
saha olaylarından dolayı SFC Dörtyolun
KTFF Disiplin Talimatının 52. maddesi
uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi. Yine aynı maçta, SFC
Dörtyol Başkanı Erhan Öztürk’ün kişilik
haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli
söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin
Talimatının 41. maddesi uyarınca, Disiplin
Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.
SFC 1461 İskele Trabzonspor'un
antrenörü Zafer Kuş'un sosyal medyadan
yaptığı KTFF'nin saygınlığını zedeleyen,
futbolun değerini düşüren, federasyon
yöneticilerini rencide edecek ya da bu
kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde söylemlerde bulunması
sebebiyle Disiplin Talimatı'nın 37.maddesi
uyarınca Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

Maç saatlerinde
değişiklik

Şampiyonası’na 2,25 katsayı üzerinden
puan veren rallide İsmet-Ayşe Tufan ikilisi
E Kategorisi’nde, Tolga-Bedia Tekin ikilisi
F Kategorisi’nde, Salih-Yonca Çeliker
ikilisi G Kategorisi’nde, Hasan-Hazan Gazi
ikilisi H Kategorisi’nde ve İlke-Emel Koçak
ikilisi Turing Kategorisi’nde birinci olan

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

ekipler oldu. Çiftler Kategorisini OsmanZehra Çakal ikilisi kazanırken, 13’üncü
gelen kupası Hüseyin Eylenceli’nin oldu.
Ödül töreninde Cahit Necipoğlu Ltd. ailesi
tam kadro bulunurken, kupaları KTKOD
Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takdim
ettiler.

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

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA
liglerinde 28. haftanın programını
açıklarken maç saatlerinde değişikliğe
gitti. Yayınlanan programda daha önce
15.30’da oynanan A takım maçları saat
16.00’ya çekildi. A2 liglerinde ise 13.00’te
oynanan maçların başlama saati 13.30
olarak düzenlendi. Uzun bir zamandan
sonra yeniden oynanmaya başlayacak
olan gece maçları ise 20.00’de başlayacak.
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