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Şener Levent

açı
açı
STATÜKODA
KORSANLIK İŞLER
n

nSunat Atun’un neden görevden alınmadığıyla ilgili fikri
sorulan Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı böyle uygun gördü,
bunu ona soracaksınız… Aynı şeyleri ben de sordum” dedi…

SOL KÖŞE

Alkol ve fiyat faturası
Sunat Atun’a çıktı

NE ŞİŞ YANSIN,
NE KEBAP

Tatar Sucuoğlu’nun istediğini yapmadı… Sucuoğlu “Ya o, ya ben” demişti… Atun’un görevden alınmasına
onay verse, mesele yoktu ve hükümet
istifa etmezdi… Gerçi Atun’u görevden
almak için Tatar’dan onay istemesine
de gerek yoktu… Ancak Ankara
Atun’u sevdiği için, Ankara’yı atlamak
istemedi. Tatar’ın bunu Ankara’ya soracağını bilirdi… Sucuoğlu’nu yeni
bir hezimetten UBP MYK’sı kurtardı.
MYK’nın Sucuoğlu’na tam desteği
Ankara’ya verilen bir mesajdı… Ankara da günün sonunda ne şiş yansın,
ne kebap dedi… Bir Atun için tüm
UBP’yi kıramazdı…
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

nFaiz Sucuoğlu, “Sayın
cumhurbaşkanı Atun’u
görevden alabilseydi,
bugün hemen başka bir
arkadaşımızı atayıp
sıkıntıları çözecektik,
planlanan indirimlerle de
ilgilenecektik” dedi…
n“UBP’siz hükümet
formülü yok” diye konuşan
Sucuoğlu, Arıklı ile
Ataoğlu’nun geniş tabanlı
bir hükümet istediklerini
15. sayfada
söyledi…

BOŞ YERE
AĞLAMA KALBİNİ
BAĞLAMA
ANKARA
SULTANI’NA
Faize
Özdemirciler

DEĞİŞEN
BİRŞEY
OLMAYACAK...

Ali Osman

2. sayfada

nYeni hükümet kurulana dek Sunat Atun da dahil olmak
üzere tüm bakanlar görevlerine devam edecek. Tatar’ın
bugün Sucuoğlu’na görevi vermesi bekleniyor… 3. sayfada
Karma evliliklerden doğan çocuklar...

TDP AKEL’DEN
DESTEK İSTEDİ
nTDP Genel Başkanı Mine
Atlı, karma evlilikten
doğduğu için öteki gibi
görülen çocuklara
vatandaşlık verilmesi
gerektiğini söyledi…
nAKEL’in bu konudaki
fikrinin ne olduğu hakkında
açıklama yapılmadı…

8. sayfada

İTİBAR MI
DEDİN?
HADİ CANIM
SEN DE!

Mehmet Levent

Elçilik önünde
eylem var

nSol Hareket, “Sömürge
değil, ülke” sloganıyla
bugün saat 16.30’da TC
Elçiliği önünde eylem
yapacak… Eyleme
katılması için tüm halka
çağrı yapıldı…
nPartiden yapılan
açıklamada, “Türkiye’nin
sömürgesi olmayı
reddediyoruz” denildi ve
federal çözüme vurgu
4. sayfada
yapıldı…

AYAĞIMIZDAKİ
ZİNCİR
DİLİMİZLE
ÖRÜLDÜ

Aziz Şah

Vakalar Düşüyor: kuzeyde 124 pozitif vaka daha...

EN İYİSİ
ANKARA KENDİ
ÇALSIN, KENDİ
OYNASIN

Canan Sümer

n 10. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BOŞ YERE AĞLAMA
KALBİNİ BAĞLAMA
ANKARA SULTANI’NA

Rüyalarımız belki bu güne kadar gerçek
olmadı, ama dillerden düşmeyen ve her
muhalif eylemin vazgeçilmezi olan bazı
sloganlar gerçek olmaya başladı…
Bir bir geçiyor önümüzden Ankaralara
sevinçli gidip yaslı dönenler…
Bir bir geçip gidiyorlar önümüzden
dökülerek…
Ama işgal rejimini örtmeye
o kadar bir alışmışlar ki, basiretleri o kadar bir bağlanmış
ki büstlerle bayraklarla camilerle kışlalarla, Ankara’dan
döndükten sonra can havliyle
ya tespih çekmeye başladılar,
ya da Cumaları camilere dadandılar yaslı
döndükleri anlaşılmasın diye…
Gerçek olma sırası kimbilir kaçıncı
kere “Susma sustukça sıra sana gelecek”
sloganına geldi yine.
Daha önce de pek çok kereler tanık
olduk susanlara sıranın geldiğine, şimdi
yine…
Sıranın susanlara gelmesi ne işe yarıyor
diye sormayın, henüz bunun işe yarayacağı günlere gelmedik, henüz sıranın susanlara gelmesi uyandırmadı uyuyanları,
şimdi değilse bile, bir gün uyandıracağını
umarak yaşıyoruz işte…
22 Ocak 2018 tarihinde Afrika’ya linç,
meclise darbe vardı, Ankara sultanının
bu pis armağanları karşısında sağlı sollu
pis bir suskunluk vardı…
Muhalefet Afrika’yı taş yağmuruna
tutan güruhu, camları indirip balkonlara
tırmananları, “Afrika”nın balkonunda
Türk bayrağı sallayarak kurt işareti yapanları perde aralığından seyretmiş, meclisin damında Osmanlı bayrağı sallayarak
tepinenleri hiç umursamamıştı…
Bugün istifa eden hükümetin şanlı başbakanı ise muhtemelen azmettiricinin
gözüne girmeyi umarak 22 Ocak günü
saldırganlarla tokuşa tokuşa kucaklaşmayı
tercih etmişti.
O saldırının üstünden yıllar geçti, seçimler yapıldı, Mustafa Akıncı’ya tehditlerle seçim kaybettirenler, bizzat müdahale ederek Ersin Tatar’ı oturttular Silihtar’a…
Akıncı tehdit edilirken susanlar, müdahale ile seçilen Tatar’ın sahte zaferini
kutladılar…
Sonra bir seçim daha oldu… Çember
daralmakta, azar azar susanlara gelmekteydi sıra…
İstikrar diye diye seçilenler tarafından
kurulan hükümet önce hafif bir esinti ile
sallandı, atanan bakanlardan biri Ankara’da beğenilmedi, değiştirildi, herkes
sustu…
Sonra Ankara’ya bir gittiler ki, ne dönüşleri muhteşem oldu, ne istifaları, başbakan bir bakanı görevden almak isteyince
dananın mı kuyruğu koptu, eşeğin mi,
bu bile anlaşılamadı…
Yine sağlı sollu susuyorlar, örtmeye
çalışıyorlar, yine sağlı sollu tehlikeli
isimleri ve sözcükleri kesinlikle ağızlarına
almıyorlar…
Sıranın kendilerine geldiğini farketmemiş gibi yaparak geçiştirmeye çalışıyorlar, bir süre daha belki işe yarayacak
bu ama öyle bir gün gelecek ki, bağıran
gerçeklerin üstünü örtemeyecekler yalanlarıyla…
“Hükümet bir kişi yüzünden mi bozuldu” sorusuna, “Bilemiyorum” diye
cevap veriyor istifasını sunan boşbakan…
Muhalefet ise sözün bittiği yerdeyiz
diyerek sızlanıyor sadece…
“Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara sultanına” diyecek gibi oluyorum,
vazgeçiyorum sonra…

STATÜKODA KORSANLIK İŞLER
Uyuşturucu ve kara para ile ilgili
canlı bir yayına konuk olarak davet
edildim…
Almanya’da yayın yapan bir televizyon…
Daha çok Türkiye’deki Tayyip
Erdoğan rejiminden kaçanların ekranı…
Ünlü birçok isim bu ekranda toplanmış…
İyi yayınlar yapıyor…
Neden birdenbire uyuşturucu ve
kara para gelmiş gündeme?
Amerika Türkiye ve bizimle ilgili
öyle bir rapor hazırlamış çünkü…
Türkiye uyuşturucuda “transit
ülke” imiş…
Afganistan’dan Avrupa’ya gönderilen afyon ve Avrupa’da üretilip
Asya ülkelerine sevkedilen sentetik
uyuşturucular hep Türkiye üzerinden geçiyormuş…
Hayret!
Yeni bir şey mi bu?
Yani Amerikalılar bunu bilmiyorlardı da şimdi mi öğrendiler?
Ya Kıbrıs’ın işgal bölgesinde aklanan kara paradan hiç haberleri
yok muydu?
Eğer yoksa, demek ki bizimle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar…
Bizim hayalet devlet bunca zamandır nasıl duruyor ayakta?
Kendi parası yok!
Üretimi yok!
İhracatı yok!
Ambargo altında, dünya ile direkt
bağlantısı yok…
Bir de tanınmamış üstelik…
O halde ne?
Kimse merak etmiyor mu nasıl
ayakta duruyor diye…
Ne sanır Amerika?
Havadan bize para mı yağıyor?
Havadan yağan paralarla mı dö-

nüyor bu çark?
Sokaklarımızdaki lüks arabalar,
her yere serpiştirilen villalar havadan yağan paranın mı eseri?
Bu paranın kara para olduğunu
görmek çok mu zor?
Ancak Amerika neden öyle gaylelere kapılmış ki birdenbire?
Türkiye’nin eliyle bölmüş adayı…
Bir tarafı yasal…
Diğer tarafı korsan…
Korsan bir yapıya uzanamıyor
uluslararası hukukun eli…
Interpol bile uzanamıyor…
1974’te burada bu yapıyı kurarken
bunu bilmezler miydi?
Korsan bir toprak parçasında ancak korsanlık işler yapıldığını birilerinin öğretmesi mi gerekir onlara?
Kendileri istediler bunu…
Bilerek öyle yaptılar…
Ve 48 yıldır bu yapıyı da sürdürüyorlar işlerine geldiği için…
Ben Amerika’nın uyuşturucu ve
kara para mücadelesine inanmıyorum…
Tıpkı terörizmle mücadele ettiklerine inanmadığım için…
Uyuşturucu, kara para ve terörizmden kendi çıkarları için yararlanmasalar, dünyada bunların dolaşımına göz yummazlardı…
Yaptıkları operasyonlar hep kendi
denetimleri dışına çıkanları avlamak…
***
Kıbrıs’ın işgal bölgesi uluslararası
hukuka dahil olmadığı için yasadışı
işler burada çok iyi bir zemin buluyor elbette…
Ama uluslararası hukuka dahil
olsak ne olacak?
Uyuşturucu ve kara paranın üs-

Şener Levent

açı
tesinden mi geleceğiz?
Ne münasebet…
Güneye bakın…
Uluslararası hukukun içinde tanınmış bir devlet…
Kıbrıs Cumhuriyeti…
Ama bu kaçakçılıklar orda da
var…
Ve eğer bana anlatılanlar doğruysa, kokain de üretiliyor orda…
Hatta ihraç ediliyor…
Yıllar önce de emekli bir yargıç
anlatmıştı bana uyuşturucunun bu
adaya nasıl girdiğini…
Limasol limanına her hafta gelen
bir konteyneri…
Rütbeli makam sahiplerinin nasıl
bu işin içinde olduğunu…
Elde ciddi deliller olmadan bunları
yazmak kolay değildi…
Şimdilerde hammadde Hindistan’dan geliyor, limandan özel bir
izinle çıkarılıyor ve buradaki bir
fabrikada işlendikten sonra yurtdışına sevkediliyormuş…
***
Doğru mu, değil mi bilemem…
Polislik, dedektiflik işler bunlar…
Ama başımızda o kadar siyasi
dert varken, şimdi neden uyuşturucu
ve kara paraya takıldık?
Bu sorunlarımızı çözersek Kıbrıs
sorunu da çözülür mü?
Kıbrıs’ta sorunun çözülemeyişinin
asıl nedeni bunlar mı?
Mevcut statükonun bunca yıldır
sürdürülmesinin önemli nedenlerinden biri olabilir bu…
Ama siyasi sorunumuzu çözmeye
yetmez…
Uyuşturucu uyuşturmadı bizi…
Biz bir nefes bile çekmeden uyuştuk!

TaTar, HüküMETİN İSTİFaSINI kaBUl ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saat
15.30’da Başbakan Faiz Sucuoğlu ile
görüşerek hükümetin istifasını kabul
ettiğini bildirdi.
Başbakan Sucuoğlu ile görüşmesinin
ardından Türk Ajansı Kıbıs’a (TAK)
açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar,
Başbakan’ın dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ederek Maliye Bakanı
Sunat Atun’u görevden alma talebini
ilettiğini kaydetti.
Başbakan Sucuoğlu’ndan akşam saatlerine kadar değerlendirme yapmak
ve istişarelerde bulunmak için zaman
istediğini, Başbakan’ın da bunu kabul
ederek ayrıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu’nun öğleden
sonra yeniden kendisini ziyaret ederek
bu kez hükümetin istifasını sunduğunu
belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Hukukçularla
istişare sonucunda istifanın tek taraflı
olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu
uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile dün saat
15.30’da görüştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını
kabul ettiğini Başbakan’a ilettiğini

aktardı.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Anayasanın
106. maddesi gereğince Sucuoğlu’ndan
yeni hükümet kurulana kadar başbakan
ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini de söyledi.
“Bir an önce yeni hükümetin göreve
gelmesi temenni ediyoruz” diyen Tatar,

“ülkede ekonomik kriz var. Türkiye
ile imzalanan protokolün bir an önce
istişarelerle uygulamaya konulması
önemlidir. Bu görüşlerimi Başbakan
Sucuoğlu ile de paylaştım” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin
kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağını da belirtti.
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SUCUOĞLU: HÜKÜMET KURMA GÖREVİ
BİZLERE VERİLECEK. O ŞEKİLDE KONUŞTUK
“TEK GÜN DAHİ ÇOK ÖNEMLİ.
HIZLI BİR ŞEKİLDE YENİ
HÜKÜMETİ KURMAK GEREKİR”
“BAZI İSİMLER MUHAKKAK
DEĞİŞİR”
“CUMHURBAŞKANI’NA
KIRGINLIĞIM YOK. POLİTİKADA
KIRGINLIK OLMAZ AMA FİKİR
AYRILIĞI OLUR”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumda tek günün dahi
çok önemli olduğunu kaydederek, “Hızlı
bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir… Görev bizlere verilecek, o şekilde
konuştuk” dedi.
Cumhurbaşkanı’na bir kırgınlığı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz. Ama fikir ayrılığı
olur” şeklinde konuştu.
SUCUOĞLU
Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’ne girişinde basına açıklamalarda
bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uzun
bir toplantı yaptıklarını belirten Sucuoğlu,
Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasına
onay verdiğini kaydetti ve “Ben o sorumluluğu alıyorum diyerek bu şekilde
karar vermiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararı kendisine sözlü olarak ifade ettiğini söyleyen
Sucuoğlu, genel çerçeveleri konuştuklarını, en kısa sürede tekrardan görevlendirme söz konusu olacağını ve yeniden
Bakanlar Kurulu oluşumu sürecinin başlayacağını söyledi.
Başbakan Sucuoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını
da yanıtladı. “Hükümet kurma görevi
size mi verilecek” sorusunu Sucuoğlu,
“O şekilde konuştuk. Bizlere verilecek”
şeklinde yanıtladı.
Ülkenin içinde bulunduğu durumda
tek günün dahi çok önemli olduğunu
vurgulayan Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde
yeni hükümeti kurmak gerekir. Zaman
kaybettirmeme anlamında” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın
da bu çerçevede hareket edeceğini kaydetti.
“Hükümet kurma görevinin ne zaman
verileceği belli mi ?” sorusu üzerine
Sucuoğlu, “Yok. Bugün uzun uzun genel
konuştuk. Büyük bir ihtimalle 1-2 gün
içerisinde” yanıtını verdi.
Hükümetin istifasını verdiklerini hatırlatan Sucuoğlu, hükümet kurma görevi
konusunda Cumhurbaşkanı’na söylediklerini ise şöyle aktardı:
“İlle de bize vermek zarureti olmasın
ana muhalefete de verebilirsiniz. Önce
onlar denesin eğer tutturabilirlerse o da

bir alternatiftir. Eğer olmazsa sonuçta
yine bize o görev verilecek. Bunu da
söyledim demokratik olarak.”
“BAZI İSİMLER MUHAKKAK
DEĞİŞİR”
Yeni hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi durumunda bazı şeylerin değişeceğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Bazı isimler muhakkak değişir”
dedi.
“CUMHURBAŞKANI BU
ŞEKİLDE UYGUN GÖRDÜ”
Sunat Atun’un neden görevden alınmadığıyla ilgili soruya ise Sucuoğlu,
şu şekilde yanıt verdi:
“Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun
gördü. Onu Cumhurbaşkanı’na soracaksınız. Uzun bir sohbetimiz oldu.
Aynı şeyleri ben de sordum. Sıkıntılı
bir süreç ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz dar boğaz, halkımızın içine
düştüğü mali sıkıntılar. Hükümetin boğuştuğu problemler ama Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü. Ve
hızlı bir şekilde görevlendirmeyi yapacağını söyledi. Daha kolay önümüzün
açılabileceğine inandığı için bu şekilde
bir kararı uygun buldu.”
“İRADEMİZDE EN UFAK BİR
GERİ ADIM ATMA SÖZ KONUSU
DEĞİL”
“Hükümet bir kişi yüzünden mi bozuldu” sorusuna Başbakan Sucuoğlu,
“Onu bilemiyorum” cevabını verdi. Önceki gün hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanı’nın elini kolaylaştırmak anlamında bir adım attıklarını kaydeden
Sucuoğlu, “Sonuç olarak bizim irademiz
belli. İrademizde en ufak bir geri adım

atma söz konusu değil. Onu net olarak
söylüyorum. Yeni kurulacak hükümette
de o irade devam edecek” dedi.
TC ile KKTC arasında imzalanan
Mali Protokolün ne olacağı hakkındaki
soruya ise Sucuoğlu, “Devam edecek”
yanıtını verdi. Protokolün sadece UBP,
DP ve YDP’yi ilgilendirmediğini belirten
Sucuoğlu, “Bizden sonraki yeni hükümette de aynen devam edecek. İmza
atılmıştır” şeklinde konuştu.
“Mevcut hükümet ortaklarıyla yeniden
bir oluşum sözü alındı mı?” sorusuna
Sucuoğlu, “Öyle görünüyor” cevabını
verdi. Hükümet ortaklarıyla iyi bir uyumlarının olduğunu kaydeden Sucuoğlu,
“Şikayetimiz var dersek haksızlık olur.
45-50 günlük sürede gayet düzgün ilişkiler içerisinde bir hükümet yürüttük”
dedi.
Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı’na
bir kırgınlığı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz.
Ama fikir ayrılığı olur” diyerek, Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine saygı duymak gerektiğini söyledi.
Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulunu
kurma görevi alan parti, en geç 15 gün
içinde hükümeti kurmak veya görevi
geri vermekle yükümlüdür.
23 Ocak 2022’de yapılan erken genel
seçimin ardından UBP Genel Başkanı
Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan ve Meclis’te 29 sandalyeye sahip
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 3
Mart’ta Meclis’ten güvenoyu almıştı.
3 Mart’ta kabinede değişikliğe gidilmiş
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Oğuzhan Hasipoğlu’nun yerine Dışişleri
Bakanı Hasan Taçoy atanmış; Dışişleri
Bakanlığı’na ise dıştan atama yapılarak
Tahsin Ertuğruloğlu getirilmişti.

SUCUOĞLU: ANKARA’YI BU İŞLERİN İÇİNE KARIŞTIRMASINLAR AYIP YAZIK
“KKTC’NİN İÇ İŞLERİDİR,
TÜRKİYE HİÇ BİR ZAMAN
KARIŞMADI”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı kesimlerin KKTC’nin iç işlerine sürekli
Ankara’nın karıştığı iddiasında bulunduğunu belirterek, “ayıp yazık” ifadelerini kullandı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu sıralarda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından
kabul ediliyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabinede
gerçekleştirilmek istenen değişiklik sonrası yaptığı değerlendirmenin ardından
Başbakan Sucuoğlu ile görüşüyor.
Görüşme sonrası basına açıklama yapılması bekleniyor.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşmeye
gitmek üzere ayrıldığı UBP Genel Mer-

kezi’nden çıkarken basına yaptığı kısa
açıklamada, “Kimse Ankara’yı bu işlerin
içine karıştırmasın, ayıp yazık olamaz
böyle bir şey” dedi.
Sucuoğlu, bu konuların KKTC’nin
iç işleri olduğunu ve zaten Türkiye’nin
hiç bir zaman karışmadığını ifade etti,
ancak bazı kesimlerin zorla Ankara’yı
bu işlerin içine karıştırmaya çalıştığını
söyledi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

EN İYİSİ ANKARA KENDİ
ÇALSIN, KENDİ OYNASIN

Nasıl bir kaos bu böyle?
Az sora ne olacağını bile tahmin edemiyoruz…
İki ay oldu hükümet kurulalı…
Bu sürede zamlarla halkın canına okumayı başardılar…
Ama hükümet olmayı başaramadılar
bir türlü… Tamam, biliyoruz hükümetçilik
oynamak için oturulur o koltuklara…
Ama bunlar oynamayı bile beceremiyorlar…
Hükümetin büyük ortağı UBP’dekihengâme ne bitti ne de yetti…
Genel kurullarında yaşanan entrikalar,
kavgalar hükümete geldiklerinde de son
bulmadı…
Atamalar…
Tekrar atamalar…
Görevden alamamalar…
Tam bir curcuna yaşananlar…
Kim yalan söylemiş…
Kim dik durmuş…
Kim eğilip bükülmüş…
Emir ve direktifleri kim vermiş…
Bunları konuşup duruyoruz aylardır…
***
Yıllardır çok rezillikler gördük siyaset
denilensahnede ama bu kadarına da doğrusu hiç tanık olmamıştık…
UBP içinde yaşananlara “iç hesaplaşma”
diyenler var… Sanki “iç” diye bir şey
varmış gibi bu biat düzeninde… UBP
Merkez Yönetim Kurulu toplanıp başbakana destek verdi…
Maliye Bakanını görevden alma kararının
arkasında durdu… Ama bu hiçbir anlam
ifade etmiyorsa nasıl “iç hesaplaşma” diyebiliriz ki tüm bunlara… İç değil dış hesaplaşma daha doğrusu “dış” odaklı değil
mi bu mesele de…
Ankara’nın adamını kimse görevden
alamaz…
Bu kadar basit ve aciz bir durum işte…
Ama ne diyor başbakan:
“Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmayın, ayıptır yazıktır. Türkiye hiçbir
zaman karışmadı…”
Ne diyelim?
Beş beter ol o zaman…
***
Maliye Bakanı’nı görevden alamayan
başbakan hükümetin istifasını sundu işte
en sonunda…
Ne yapmış Ersin Bey?
Düşünmüş taşınmış ve en önemlisi birilerine danışmış…
Ve Atun’u görevden almaktansa hükümetin istifasını kabul etti…
Faiz Bey’i de saraya çağırıp görüştü…
Görüşmenin ardından “Hükümet kurma
görevi bana verilecek” diye açıklama yaptı
Faiz Bey…
E nasıl olacak bu?
Sunat Atun’un olmadığı bir kabineye
onay verecek mi Ankara diye düşünmeye
başlamıştık ki bir başka haber…
“Cumhurbaşkanından şok karar” diye…
Hükümet kurma görevini UBP’den herhangi bir vekile vermeme kararı almış
Ersin Tatar… Ve görevi Tufan Erhürman’a
verecekmiş…
Siz bu satırları okurken farklı bir gelişme
de olabilir elbette…
Ama ne yapılmaya çalışılıyor?
Anlamak zor gerçekten…
Bir bakan uğruna hükümetin istifası
kabul edildi böylesine zor bir dönemde…
Ekonomik sıkıntılar ayyuka çıkmış ve
halk binbir sorunla boğuşurken…
Düşünüyorum da yaratılan bu kaos
neyin habercisi acaba?
Bakarsınız “işte gördünüz böyle olmuyor,
hadi gelin başkanlık sistemine geçelim”
derler… Olur mu olur!
O da olmadı bağlasınlar KKTC’yi Türkiye’ye… Ne bakan kim olacak derdi
kalsın…
Ne de protokol imzalansın…
Ankara kendi çalsın, kendi oynasın...
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Tek yumruk olmuş UBP Parti Meclisi
Ankara'ya "Düş yakamdan" mesajı mıdır bu?
O kadar ki yaşanmadı bu güne dek böylesi
Mahalle kavgasının galibi Sucuoğlu

KALAY-KALAYCI

“AK”BABALARIN PLANLARI

Önce Faiz Sucuoğlu, Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda
görüştü. Ortalığa protokol ile ilgili sıkıntılar olduğu söylentileri yayıldı. Sonra
Türkiye’ye gittiler mali protokolü imzaladılar, geri dönerkenden de her şey
darmadağın oldu, ne diyordu UBP seçimden önce, istikrar diyordu, istikrar istifa
mı etti şimdi? Yoksa Ankara’da istikrarın canına mı okudular? Bütün bu
meseleler UBP’nin parti içi sorunları denilerek, geçiştirilemez. Türkiye Sunat
Atun’u istediydi, Sucuoğlu istemediydi meselesi değil bu… AKbabaların kimbilir
ne planları var daha, yaşasın istikrar!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DEĞİŞEN BİRŞEY
OLMAYACAK...

Elektriğe yapılan yüzde üçyüz zam sarsıntısı devam ederken, tabii ki diğer zamların
da arka arkaya geldiğinin infiali içerisinde
insanlarımız şaşkınlık yaşarken bir anda
hükümet krizi gündeme geldi oturdu...
Sunat Atun ile Sucuoğlu arasındaki anlaşmazlıklar karşısında Sucuoğlu Sunat'ı
görevden aldığını Ersin Tatar'a sundu...
"Düşüneceğim" diyen Tatar, gerekli hareketi göstermediği için bu kez "Ya hükümet
ya Atun" diyerek tekrar çıktı Tatar'ın karşısına...
Tatar aynı sözleri tekrar edip YenicamiMağusa Türk Gücü yarı final maçına gitti...
Herkes bu işin burada pişirip kotarılmadığını biliyor...
Tuıvalete bile gideceklerini buradaki TC
elçisine sormadan edemeyenler, hükümet
değişkiliğine karar verebilirler mi?
Denildiğine göre Sucuoğlu Tatar'dan
sonra TC Büyükelçiliğinden randevu talep
etmiş ama randevusuna cevap alamamış...
Kararların Ankara'da alındığını Mısır'daki
sağır sultan bile bilir.
Ancak Tatar'a sunulan ve onaylanmayıp
bekletilen istifanın Ankara tarafından değerlendirileceğini UBP'liler iyi bilir!
Hemen parti toplantısı yaparak Ankara'ya
bir mesaj uçurdular ve parti olarak Sucuoğlu'nun yanında olduklarını duyurdular...
UBP'deki toplantı sırasında bina dışındaki
UBP'lilerin tavrını merak eden bazı CTP'liler
sosyal medyada "Bu nasıl irade? İradenin
nerde olduğunu söyleyemediler" diyerek
eleştiri yapmaya çalıştılar...
Yani UBP'lilerin Ankara'ya karşı Sucuoğlu'nun yanında durduklarını ama bir
türlü Ankara diyemediklerini anlatmaya
çalıştılar...
Oysa partileri CTP yetkilileri ve de başkanları dahi bugüne kadar ne Ankara'nın,
ne Tayyip'in adını ağzılarına almadılar...
Ve bunu UBP'lilerden beklediler...
Bizimle alay etmeye çalıştılar anlayacağınız...
Sonuçta Sucuoğlu bu işten galip çıktı!
Ve Sunat gitti, Amcaoğlu geldi!
Değişen birşey olacak mı?
Bana göre hiçbir şey değişmeyecek...
Zamlar ardı ardına devam edecek...
Hele elektrik faturaları bu ay sonu çifte
mühürlü (!) geldiğinde seyreyleyin vatandaştaki gümbürtüyü..
Denildiğine göre Tayyip'in damadı Berat
Albayak'la iyi ilişkiler içinde olan Atun'un
görevden alınmasından sonra imzalanan
protokolun da güme gittiğini söyleyebiliriz...
Yeni bir sıkıntı daha yaşanacak...
Sucuoğlu'nu zora sokmak için Ankara
elinden geleni yapacak...
Yani nasıl gelmişse öyle devam edecek..
Kimse de iyileşme beklemesin...
İşgalden kurtulmadıkça kurtulduk diyemeyiz...

İTİBAR MI DEDİN? HADİ
CANIM SEN DE!

2013 yılındaki cinayetin istinaf kararı okundu...

Ceza 32 yıla yükseltildi
(Kamalı Haber)
Mağusa'da 2013 yılı Aralık ayında
Ahmet Aybak’ı zehirleyerek öldürüp,
sahile gömmekten yargılanıp 25 yıl
hapis cezasına mahkûm edilen İbrahim Maraşlı, istinaf mahkemesinden beraat beklerken cezası 32
yıla yükseltildi. Davada feri fail suçundan 3 yıl hapsi cezası alan Mustafa İlhan Tuncay'ın istinaf kararı
okundu.
KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin Maraşlı ve Tuncay’ın Taammüden adam öldürme suçundan
mahkûm etmemekle hatalı olduğu
ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin
istinaf dosyalamıştı.İstinaf Mahke-

mesi, KKTC Başsavcılığı’nın İbrahim Maraşlı ile ilgili dosyaladığı
istinafı kabul ederken, Tuncay’la ilgili alt mahkemenin kararını onadı.
İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza
olarak oturum yapan Gülden Çiftçioğlu’nun başkanlığında, Bertan
Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan
Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık İbrahim Maraşlı’yı Taammüden adam
öldürme suçundan mahkûm edip,
alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis
cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis
cezası ile değiştirirken, sanık Mustafa
İlhan Tuncay'ın alt mahkeme tarafından almış olduğu cezayıda onadı.

Sol Hareket TC Elçiliği
önünde eylem düzenliyor
Özgür Gazete
Sol Hareket, Kıbrıs Türk halkının
kendi kendini yöneteceği, çağdaş,
demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü
bir ülke, erken federal çözüm ve barış
için mücadeleyi büyüteceklerini belirterek, yarın TC Elçiliği önünde
eylem düzenleyeceklerini duyurdu
“Sömürge değil ülke”
Sol Hareket açıklamasında, pandemi
ve ekonomik krizin faturasının işçilere
ve halka ödetme çabalarını, daha da
yoksullaştırılmayı, dayatma ekonomik
paket ve kültürel asimilasyon
çabalarını, ülkeden göç ettirilmeyi,

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğünü
ve Türkiye’nin sömürgesi olmayı reddettiklerini belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Kendi kendimizi yöneteceğimiz,
çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi,
özgürlükçü bir ülke, erken federal
çözüm ve barış için mücadeleyi
büyüteceğiz. Bu bağlamda Sol
Hareket, ‘Sömürge Değil Ülke’ talebi
ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği
önünde eylem düzenleyecektir. 21
Nisan Perşembe saat 16:30’da düzenlenecek eyleme, tüm halkımız ve
demokrasi güçleri davetlidir”

Sucuoğlu 180 derece ters düştüğü ve adeta
mahalle kavgası yapan çocuklar gibi kavgalı
olduğu hacı Sunat Atun'u Maliye Bakanlığı
görevinden almak için Ersin Tatar'ın huzuruna
varıp onay istemiş.
"Olmaz" demiş Tatar, "Bunu onaylamam!"
"Öyleyse hükümetin istifasını veriyorum,
bunu onayınıza sunuyorum" demiş Sucuoğlu.
Bu kez Tatar "Değerlendirmem lâzım" diyerek göndermiş Sucuoğlu'nu.
Ama değerlendirmek kolay mı?
Öyle şıbbadak olacak işlerden değil ki bu!
Ersin beyin de hakkını yemeyelim.
İşleri başından aşkın!
Her sabah Toroslara bakmak var daha net
görünüyor mu diye!
Sonra efendim Bobi'lerin, Pati'lerin aşk
hayatlarını filme almak var!
Sabah sporu falan da var bu arada!
Bu kadar yoğun tempo içinde bir de hükümetin istifasıyla mı uğraşsın?!
Hem zaten kendisi böyle bir istifanın onay
makamı değil ki!
Oturup 5-10 dakika içinde bir değerlendirme
yapıp karar versin!
Bir kere bu işin bir prosedürü var!
Telefonun başına geçip ahizeyi kaldıracaksın önce!
Defterini karıştırıp Fuat Oktay'ın numarasını
bulacaksın!
Numaradan iyice emin olduktan sonra
tuşlayacaksın!
Bir eline de tespihi alıp çeke çeke "ya
sabır" diyerek bekleyeceksin!
Cevap alamadıysan- ki çok büyük bir ihtimalle öyle bir defada alamazsın efendi Toronaga'lardan- kapatıp tekrar tekrar tuşlayacaksın!
Fuat Oktay'ın keyfi gelip de açarsa, keyfiyeti
arzedip, "Ne yapmamı buyurursunuz efendim?" diye soracaksın!
Oktay da "Merak etmeyin Ersin bey. Biz
zaten duruma vakıf ve hakimiz. Bir kez daha
mütalâa edip kararı size bildireceğim!" diyecek!
Tatar da, görevini yapmanın huzuru ve
mutluluğu içinde, Ankara'nın kararını Sucuoğlu'na bildirmek üzere beklemeye koyulacak.
Karar gelince de, Sucuoğlu'nu çağırıp,
"Hükümetin istifasını enine boyuna değerlendirdim" deyip Ankara'nın kararını ona
kendi kararı olarak açıklayacak!!!
***
Tatar'ın hükümetin istifasını "değerlendirme" sürecinin hikâyesini böylece dinledikten
sonra ona hak verirsiniz artık!
Toroslara bakmaktan, Bobi'lerin, Pati'lerin
aşk hayatlarıyla ilgilenmekten büyük bir fedakârlık yapıp, "Değerlendirme" için fırsat
yaratsa bile!
Ankara ile telefon köprüsünden geçmeden...
Efendi Toronaga'nın buyruğunu almadan
olmaz!
***
Ne dediniz?
İtibar yerlerde mi sürünüyor?
Hadi canım sen de!
Olmayan bir şey nasıl yerlerde sürünür?!
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Onuncu köy
SAVRULMA

İSKELE

Ümit İnatçı
Aşk neydi?
Bir çiçek koparırsın, onadır sevginden
gelen. Bir öpücük kondurursun, onadır
sevginden gelen. Bir kucaklayıştır şehvet
depreşir çeperinde, sevgindendir. Her halin
ona armağandır; bir eril kapılmadır bu, edinme ve adanma arasında kendine armağan
arayan.
En samimi aşk sevgiye dönüşendir, gerisi
ten titreşmesi, kasık kesişmesi. Her destanda
ve her şiirde yüceltilirken aşk, “benim
olma”nın dolaylarında kutsandı hep; her aldanma bir ihanet, her adanma bir kefaretti.
Var olalı mülkiyet, her şey gibi aşk da
sahiplenmenin maneviyatına dönüştü. Ne
almada ne de vermedeydi teselli, birlikte
olmanın sevincindeydi, paylaşmada değil
bütünleşmedeydi. İyicil olmanın maskesiydi
aşk, hep kendine sevginin aşırı bencilliği
ya da kendine sevginin kötürüm sefaleti…
***
Bir "salınma"dır gider deycem ama "savrulma"dır desem daha yerinde. Bir "akıl
yarası"dır deycem ama "akıl yarılması"dır
desem daha yerinde... Her şey yersiz
yerinde...
İlk kitabımın yayınından seneye 40 yıl
olur (kırkıncı kitap hazır), kırk yıldır
kırklanmış sefaletimizi yazıyoruz bitmedi
tükenmedi... Siyasetin eti çürüdü kemiği
bizim değil.

Özgün Kutalmış
Afrika Gazetesinde okudum. Erhan Arıklı
açıklamış. Bakanlar Kurulundan Karaoğlan'daki evinden denizin içine iskele yapması
için Emrullah'a izni o aldırmış. Arıklı'ya
göre Karaoğlanoğlu'nda denize girecek yer
kalmamış. Emrullah'ın yaptırdığı iskeleden
halk da yararlanacakmış. Deniz mevsimini
ben, her ne kadar Girne Denizine girmesem
de Emrullah'ın iskelesinde açacağım. Görelim
bakalım Emrullah ne yapacak?

KKTC YALANI, ANKARA
GERÇEĞİ

Nuri Sılay
UBP’nin tarihi yalandır.
Ama sadece bunu söylemek yetmez.
Onun yarattığı kktc de yalandır.
Bunu görmediğin, konuşmadığın müddetçe
söylediklerinin bir guruşluk değeri yoktur.
Ama hepsinden de önemlisi bütün bu yalanların müsebbibi, tek gerçeğin Ankara olduğudur. Dün de Ankara’ydı, o yüzden
ÖRP’nin esiri olup masgara oldun!
Bugün de Ankara’dır, o yüzden ersin, hacıya tokunma korkusundan titiris çekmektedir.
Bütün bunları konuşmayacan, konuşamayacan ama geçtim muhalefeti, siyaset yaptığını
zannedecen.
İşte yalanın daniskası tam da budur…

DEMOKRASİ İHRACI

Hamide Rencüzoğulları
"Demokrasi ihracatçısı" ABD'nin Afganistan'a armağanı! Kabil’de bir okula çifte
saldırı. İlk belirlemelere göre 20 öğrenci
hayatını kaybetmiş. Çok sayıda yaralı var.
Amerikalılar 20 yıl boyunca Afganistan'da
savaşı kazandıklarına inanmamızı istediler,
geride bıraktıkları ülke bu!
Şimdi de bitik Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inanmanızı istiyor!..

MUHALEFET
VAR AMA YOK

Derviş Bilge
Sömürge yönetiminin nasıl bir şey olduğunu
öğrenmek isteyenler KKTC’ye baksın.
Cumhurbaşkanı var ama yok…
Başbakan var ama yok…
Bakanlar var ama yok…
Meclis var ama yok…
Hiçbir makam karar alma ve yürütme yetkisi yok. Ama KKTC var…
Ama yok… Bazıları da inatla KKTC’yi
biz daha iyi yönetiriz der.
Sömürge yönetimini gözlerden gizleyerek…

ONURSUZLARIN ONURU
İLE OYNAMAK

Harper Orhon
Daha önce de yazmıştım UBP’de yaşananlar… Önce Hasipoğlu’nun istifa edip
mesleğine dönmesini gerektiriyordu yapmadı.
Hatırlıyorsunuz daha koltuğuna ısınmadan
bakanlık koltuğundan alınmıştı.
Şimdi ise Başbakan Faiz beye karşı oynanan oyunlar var. Hatta bu oyunlar neredeyse
iki yıl önceden başladı.
Bugün yaşanan olayları ve duyumları gördüğüm zaman ise Faiz beyin bu işi vekillik
de dahil bırakıp mesleğine dönmesi şartını
doğurmuştur. İnsanların onurları ile bu kadar
oynanmaz bence herşey siyaset değildir.
Tabii ki bu ardarda UBP içinde yaşananlar
UBP’nin siyasi bir parti olmadığını da göstermektedir.
Eğer bu istifalar yaşanmaz ve çekilen kılıçlar yerine konmaz ise UBP’de parçalanma
çok yakındır.

‘‘KİME KARŞI DİK DURUYORSUNUZ?’’ DİYE SORDU TUFAN ERHÜRMAN
Ulaş Barış
Başbakanın bu hale gelip istifa etmesi
siyasi bir dramdır. Kime karşı mücadele
ettiği de bellidir. Bunun dışında Ana Muhalefet liderinin bu durumu komikliğe
vurup ‘ya iki istifayı de kabul etmezse?’
diye sorması daha da büyük bir siyasi
dramdır.
CTP GB Erhürman: “Yaşatılanlar tam
bir maskaralıktır. Kimse bu maskaralıktan
da bir kahramanlık devşirmeye kalkmasın.
Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz.”
Son durum: Ohoo, dedikoduların haddi
hesabı yok. Efendim, bir grup UBP vekili
hükümetten desteğini çekecek ve CTP başkanlığında kurulacak bir hükümete destek
verecek. ÖRP vakası part 2 yani…Yakı-

şır…Yakışır…
Hatırlatma: Kurultayda yüzde 60 oy
alarak UBP Başkanı olan Sucuoğlu’nun
yüzde 39 oya ulaştığı ve 24 vekil kazandığı
seçimlerin üzerinden 86 gün geçti. Gelinen
nokta bu.
23 Ocak seçimlerinin üzerinden 87, hükümetin kurulmasının üzerinde 58 gün
geçti. Gelinen nokta ortada. Durum hiçbir
şekilde sürdürülemez ve tek çare de belli…
Son durum: Faiz Sucuoğlu, UBP Genel
Merkezine geldi. Parti önündeki kalabalık
onu alkışlarla ve “dik dur eğilme, UBP seninle” sloganlarıyla karşıladı.
CTP GB Erhürman: “Kime karşı dik duruyorsunuz? Sayın Ersin Tatar’a karşı mı?

Ona karşı duruyorsanız söyleyin. Türkiye’ye
karşı dik durduğunuzu söylüyorsanız onu
da söyleyin bilelim.”
Erhürman: “Ben başbakanım ve kabinede
bu kişiyle çalışmak istemiyorum diyeceğim,
CB da ‘bunu reddediyorum, düşünmem
lazım, diyalog kurmam lazım’ diyecek.
Böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Şu
anda toplumdaki algı, Tatar’ın TC ile
diyalog içerisinde olduğu algısıdır.”
***
Tarihin en büyük gizemleri…
1-Bermuda Şeytan Üçgeni
2-Koca Ayak Yeti
3-TC-KkTC Protokolü
4-Philadelphia Deneyi
5-Tungaska Patlaması…

ENGELLER VE EFSANELER
Hilmi Kansu
Cahillik diz boyu…
Cahil: bilmediği konuda uzman kesilendir.
KKTC’de telekomünikasyon fiber ana omurgası yeterince iyidir ve çağa uygundur.
Bu fiber omurga AB ve TC yardımları
ile son 10 yılda Telekom dairesinin başarılı
teknik ekibi sayesinde geliştirildi.
Eksik olan: Ana omurgadan evlere / işyerlerine / baz istasyonlarına gitmesi gereken
fiber şebekedir.
Engellenen fiber şebeke 10 yıldır yasanın
öngördüğü tüm alternatif projeler ve kay-

naklar üretilmiş olmuş olmasına karşın,
gerek ulaştırma bakanlığı, zaman zaman
başbakanlık zaman zaman BTHK hatta zaman zaman belediyeler tarafından engellenmektedir.
Bu engelin tarafları son 10 yıldır tüm
siyasi partilerdir( UBP, CTP, HP, DP).
Bu engellemenin gerçek nedenleri üzerinde samimi düşünüp, bizzat sorumlular
bedel ödemez ise, bu engel devam edecektir
ve biz Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman evlerimizde fiber şebeke hizmeti görmeyeceğiz.

İhtiyaç olan her eve fiber şebeke, en
doğru ve en ekonomik ve en kısa sürede
tek sürdürülebilir çözümdür, fiberin alternatifi
yine fiberdir.
Bugün düğmeye basılmış olsa seneye 23
Nisan’ da tüm KKTC’deki evlerde ve işyerlerinde fiber şebeke (hızlı internet) çalışır
durumda olacak.
Toplum için en hayırlı olan budur.
Bunun dışında ortada dolanan şehir efsaneleri ve alternatif gösterilen 60ghz doğru
olmayıp belli bir zümrenin veya kişilerin
çıkarları ve egolarını içerir.

KÖRLÜK
Hayat Hüseyin
Önemli olan koloni memurlarının önümüzdeki engelleri değil, yanımızda ve
önümüzdeki distopya*nın karanlık duvarlarını inşa eden kimlerin olduğudur.
Adalı Kıbrıslı Türkler arasında yaşanan
kaos ortamı, insanlığımızın sınava tabi
tutulduğu zamanları işaret etmektedir.
Günlük yaşantımızda tasmalı bir şekilde
beraberinde dolaştırdığımız içimizdeki
canavarın kaosla beraber ortaya çıktığına,
en kirli ve çürük yönlerimizin kendilerini
gösterecek bir delik bulduğuna ve egoizmin

iktidar güdümüzle birlikte makyaj yapmadan olanca kabalığı ile kendisini gösterdiğine bir çeşit kıyametin yaşandığı
bu ortamda tanıklık ederiz her gün.
Kara ütopyaların beslendiği ana kaynaklardan biride “KÖRLÜK”tür:
Toplumumuzda her kesimden kişi ve
kuruluşların özünde iktidar (Koloni Rejiminin Bekçisi) olma güdüsüne sahip olduğu, varlık olarak iyiden, Bağımsız ve
Özgür “TEK VE BÜTÜN VATAN”dan
çok. Aslında kötüye, “İKİYE BÖLÜNMÜŞ VATAN”a yakın durduğu, bir bakıma

toplumu içten yiyip bitiren kendi kurdu
olduğunu söyleyen o eski düsturun geçerli
olduğu, “DİSTOPYA”*nın karanlık duvarlarını inşa ediyoruz.
Nobel ödüllü yazar José Saramago‘nun
Körlük‘ü romanında anlattığı “KÖRLÜK”,
ve Fernando Meirelles tarafından filme
uyarlanmış KÖRLÜK filminde yaşananlarla, tam da bu minvalde ilerleyen bir
toplumsal geleceğimizi inşa ediyoruz.
*(DİSTOPYA: Gelecekte olabilecek
olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılır)
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ÖZERSAY: İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAĞI
UBP’NİN KENDİ İÇİNDEKİ İSTİKRARSIZLIKTIR
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, memleketin getirildiği halden üzüntü duyduklarını
ve vatandaşlar ciddi ekonomik sıkıntılar yaşarken ülkedeki istikrarsızlığın asıl kaynağının “UBP’nin
kendi içindeki istikrarsızlık” olduğunu belirtti.
Özersay, ülkede yaşanan sorunların
çözülebilmesinin, bazı konularda
gerçekten kararlı ve cesur adımlar
atılabilmesinin tek yolunun, meclisteki tüm partilerin dahil olacağı
bir “toplumsal mutabakat hükümeti”
olduğunu vurguladı.
Özersay yazılı açıklamasında,
“Maalesef UBP kabineyi oluşturmayı
ve yerine oturtmayı beceremediği
gibi değiştirmeyi de beceremedi,
hatta istifa etmeyi bile az kalsın beceremiyordu” dedi.
“Devlete gerçekten inanan, bu
devlete ve halka gerçekten sahip
çıkmak isteyenler ülkeye bunu yapar
mı? Devleti yıpratmak için adeta
yarışır mı?” diye soran Özersay,
bunun inanılır gibi olmadığını ifade
etti.
“ACEMİCE YAZILMIŞ BİR
SENARYO”
Özersay yaşananları “acemice yazılmış bir senaryo ve acemice sahnelenen bir oyun” olarak nitelendirdi.
“Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın
devlete, devletin kurumlarına itibar

EKTİĞİNİZİ BİÇERSİNİZ:
MUHATAPSIZMIŞLAR!

kaybettirdiği” görüşünü belirten
Özersay “Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bu şekilde ülke
yönetimi olmaz. Yaşananlar, hükümetin üç ortağının arasındaki sıkıntılardan kaynaklı değildir; Ulusal
Birlik Partisi’nin, ülkenin ve devletin
yönetilemiyor olması sorunuyla karşı
karşıyayız. Bunun esas sebebi
UBP’nin yönetilemez bir duruma
getirilmiş olmasıdır. Net olan şudur;
burası bir devletse Başbakan’ın atadığı Bakan, Başbakan’ın sözlerini
havada bırakamaz, Başbakan’a ters
açıklama yapıp onu küçük düşüremez. Bakan değişikliği şarttı ama

görünen o ki; bu noktada ciddi bir
irade ortaya koyulamıyor. Şu anda
yaşanan bir kurgudur ama günün
sonunda ne teamül kaldı ne devlet
itibarı” dedi.
“TEK ÇIKIŞ YOLU
TOPLUMSAL MUTABAKAT
HÜKÜMETİDİR”
Hükümetin ömrünün bittiğini kaydeden, “Bu saatten sonra ne yamalamayla olur ne de aynı hükümetin
yeni bir bakanlar kurulu ile olur”
diyen Özersay, yaşananlardan en
fazla zararı vatandaşın gördüğünü
söyledi.

HARMANCI: LTB’NİN BAŞKA BELEDİYELERİN ARKA
MAHALLESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
Başkanı Mehmet Harmancı ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetim kurulu, belediyeler reformu ile ilgili olarak gelinen son
noktayı değerlendirip, görüş alışverişinde bulundu.
LTB’den verilen bilgiye göre, ülke
gündeminde yer alan 51/1995 sayılı
Belediyeler Yasası ve Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa
Tasarısı ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda, sadece nüfus veya coğrafik
alan üzerinden belediyelerin birleştirilmesini değil, halka en iyi hizmetin
sunulabilmesi ve yerel demokrasinin
güçlendirilmesi için merkezi yönetim
ve yerel yönetimler arasında yetki
ve sorumluluk paylaşımı, yerel yönetimlerin kaynak yaratma imkanları
gibi konular hakkında fikirler paylaşıldı.
“LTB, BAŞKENT
BELEDİYESİ’DİR. BAŞKENTİ
KAOSA SÜRÜKLEMEYE
KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”
LTB Başkanı Harmancı, bugüne
kadar belediyelerin birleştirilmesiyle
ilgili siyasi tartışmalara taraf olmadığını, sürecin bilimsel veriler ışığında
ve demokratik katılımcılık ilkeleri
doğrultusunda nasıl yürütülmesi ge-

GÜNLÜK

rektiğine dair önerilerde bulunduğunu, ancak mevcut Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Lefkoşa’ya
zarar vereceği noktalarda sessiz kalmayacaklarını belirtti.
Tasarı ile ilgili itiraz ve görüşlerini
18 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’ne
sunduklarını ifade eden Harmancı,
tasarıda öngörülen şekilde merkezden
yerel yönetimlere aktarılacak payın
%80 nüfus ve %20 yüz ölçümü oranında bölüştürülmesi durumunda
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yılda
en az 22 milyon TL kaybı olacağını
vurguladı.
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyanın birçok yerinde başkent
belediyelerinin taşıdıkları ek yükten
ve merkezle başkent yönetimi arasında oluşması muhtemel siyasi uyuşmazlıklardan dolayı başkentlere özel
yasal statü ve ek kaynak imkanları
sağlanırken, siyasi çıkar çatışmalarına

alet edilen bu süreçte LTB’nin tam
tersine zayıflatılması ve yıpratılması
söz konusudur. Lefkoşa’nın başka
belediyelerin arka mahallesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.
Devlet daireleri, eğitim ve sağlık
gibi kamusal hizmetler, sınır kapıları,
sanayi, ticaret, üniversite öğrencileri
gibi birçok konuda ülkenin yükünü
ağırlıklı olarak başkent Lefkoşa taşımaktadır. Başkentin günlük nüfusu
tasarıda yerel gelirlerden belediyelere
aktarılacak payın belirlenmesine ilişkin yapılan öngörünün çok üzerindedir. Başkenti kaosa sürükleyecek
olan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Olması gereken ise başkentin günlük nüfusu ve bunun yarattığı ek iş yüküdür.”
LTB açıklamasında, BES Başkanı
Mustafa Yalınkaya’nın da toplantı
sonrası değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Faiz Sucuoğlu Myk’nın tam desteğini aldı...
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) son gelişmeleri değerlendirmek üzere dün akşam olağanüstü
toplanıyor. MYK toplantısına, 6 ilçenin
başkanı da katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün öğleden
sonra UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını
kabul etmiş, yeni hükümetin kurulmasına
ilişkin görevlendirme sürecini bugün başlatacağını duyurmuştu.
Toplantıda Faiz Sucuoğlu’na tam destek
verildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği ve
İnşaat Müteahhitleri Birliği TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir
mektup yazdı Mart 2020’de… Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanımız” diyen Kıbrıs Türk sermaye erbabının cumhurbaşkanının
Erdoğan ve devletinin TC olduğunu bir kez daha öğrenmiştik…
İşlerine geldiğinde Yeşil Hat Tüzüğü, federal çözüm, Rum Ticaret
Odası ile işbirliği diyen sermaye erbabı, gene işine geldiğinde
Anavatancı kesilir başımıza; çözüm isteyenleri hain ilan eder!
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak için ömrünü vakfeden Kıbrıslı
Türk sermayesi günün sonunda ortada devletsiz kalınca mektup
yazacak muhatap arar durur… Erdoğan’a yazdıkları mektupta,
“TC devletinin korona virüs salgınına yönelik almış olduğu ekonomik tedbirleri takdir ve gıptayla izlemekteyiz. Bu zorlu süreçte
büyük Türk devletinin başarı ile çıkacağına olan inancımız tamdır”
diyorlardı… Sonra sözde Maraş açılımı oldu. TOKİ ve Konya
belediyesi geldi; bizim sermayedarlar dışlanmaktan şikayet etti.
Sırayla tuttular Ankara’nın yolunu… Sonra Köy Yolları Protokolü
de imzalanınca köy yolu inşaatlarını bile Ankaralı müteahhitlere
kaptırdıklarını anladılar… 2021 Şubat’ında bu defa da turizmciler
tuttu Ankara’nın yolunu. “Uzun aradan sonra kendimi işe yarar
hissettim, uzun aradan sonra özlediğim anne sevgisini bu sefer
bir insan olarak Ankara’da hissettim” dedi turizmci işadamı
Dimağ Çağıner… Aynı Çağıner şimdi diyor ki, ‘‘En büyük sorun
derdimizi anlatacak muhatap bulamamak… Ülkede bizi kim yönetiyor? Kime derdiğimizi anlatacağız?’’… Ankara’yı muhatap
alarak siz yok ettiniz kimliğinizi-kişiliğinizi!
SIRA SUSANLARA GELDİ
Lefkoşa Belediye Başkanı
Mehmet Harmancı “Şimdi
bağırıp çağırıp ağlayan bir
çok kesimin
Cumhurbaşkanlığı
seçiminde takındığı tavır
bugüne gelinmesinin
tetikleyicisidir” dedi. BRT
ekranlarında Mustafa
Akıncı “Türkiye’yi yöneten
kişiye yakın makamlardan
tehdit alıyorum” dediğinde
susanlara da sıra geldi
sonunda…
*
TUFAN EŞİTTİR İSTİKRAR
Tatar hükümeti kurma
görevini CTP'ye
verecekmiş. UBP
yönetemiyordu, CTP
gelecek ve yönetecek.
Tufan demek istikrar
demektir. Herkes bunu
anlayacak…
*
İCAZET
Kudret Özersay, “Ülkedeki
istikrarsızlığın asıl kaynağı
UBP’nin kendi içindeki
istikrarsızlıktır” dedi. Sen
da öyle zannet! Bu
istikrarsızlığın asıl kaynağı
Kıbrıslı siyasetçilerin
tuvalete giderken bile
Ankara’dan icazet
almasıdır…
*
YURTTA WAR CİHANDA
WAR
CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, “TSK'nın
Kuzey Irak'a başlattığı
Pençe-Kilit
operasyonunda dualarımız
kahraman ordumuzla
birlikte. Allah bu mübarek
ayda, Mehmetçiğimizin
ayağına taş değdirmesin”
paylaşımıyla savaşa
destek verdi. Hiç akıl
koymayan bir CHP işte:
Yurtta war cihanda war…

“Tırnak”...
"Sucuoğlu, elektrikte indirimli
tarifenin sadece Mart ayındaki
faturalara yansıtılacağını,
devamında zamlı tarifenin
uygulanacağını açıkladı.
Yani yaklaşık bir hafta on gün
içinde saçma sapan olduğu
kadar devlet ciddiyetine de hiç
yakışmayan bir süreç yaşadık.
Başbakan sözünde durmadı ya
da duramadı.
Bunu koyduk şimdi cebimize..."
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Pandemi döneminde KKTC’deki
öğretmenlerin de ciddi sıkıntılar
yaşadığını gözlüyoruz. Ancak
bizde bu konular ile ilgili bilimsel
çalışmaları yapılmadığı için
sıkıntıların ne olduğu, nasıl
giderileceği de ciddi bir sorun…
KKTC’de iyi kötü bir pandemi
süreci yaşandı yaşanıyor. Eğitim
bundan ciddi şekilde etkilendi.
Bu süreçte daha çok çocuk
odaklı konuya bakıldı ama
öğretmenler de bu sistemin
önemli dişlilerinden biridir.
Öğretmenler bu süreçte neler
yaşadı, ne gibi sorunlar ile
karşılaştı, şu anda devam eden
eğitim içerisinde ne gibi
sorunları var? Bu tür soruların
cevaplarını bulmak
zorundayız."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

Faiz Sucuoğlu

Sucuoğlu, “Anavatan bizim
iç meselelerimize
karışmıyor. Belli kesimler de
bu söylemlerden vazgeçsin,
Ankara bu durumlara
karıştırılmasın!” dedi…
Yanlışınız var! Siz
karışamazsınız Ankara’nın
iç meselelerine! İşgal
bölgesi Türkiye’nin bir ilçesi
gibi… Hatay’ın bir ilçesi gibi… Tek
farkı var KKTC ilçesinin Hatay ilinden:
Türk malları Hatay’da Türk Lirası satılır, KKTC’de Dolar
üzerinden satılır… Yani ‘‘Anavatan bizim iç meselelerimize
karışmıyor’’ derken, kendi anavatanının neresi olduğunu
bilmeyen Sucuoğlu, ‘iç meselesi’nin nerenin ‘iç’i olduğunu
nereden bilecek?
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MISIR’IN GÜNEY
KIBRIS’TAKİ
BÜYÜKELÇİSİNİN
AÇIKLAMASI

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

AYAĞIMIZDAKİ ZİNCİR
DİLİMİZLE ÖRÜLDÜ

Timbu Havaalanı’na Ercan adını veren kim?
-Ankara!
Ercan’ın adını Dr. Küçük Havalimanı olarak
değiştirmek için senelerce uğraşan ve Tatar’dan
da söz alan kimdi?
-Dr. Küçük’ün oğlu ve Fazıl Küçük Vakfı!
Ercan’ın adının değiştirilmesi çabasını TC
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet eden kimdi?
-Binbaşı Ercan’ın çocukları!
Nereye şikayet ettiler?
-CİMER’e!
Şikayet ederken ne dediler?
-‘‘KKTC’de babamızın adını
taşıyan havalimanının isminin değiştirilmesi gündeme gelmiştir.
Ada basınından takip ettiğimiz kadarıyla Ersin
Tatar ve kimi KKTC yetkilileri de bu değişikliğe
sıcak bakmıştır’’…
Nereye şikayet ettiler?
-CİMER’e!
‘Bir daha söyle’ mi diyorsunuz?
-CİMER’e!
Dr. Küçük Vakfı’nın senelerce uğraşları bir
maille yapılan şikayetle çöpe atıldı. Tatar’ın
vakfa verdiği söz yutturuldu, CİMER’e yazılan
bir mesajla…
-Lan yavru, sen kimsin lan!
-Kimsin lan da havalimanının adını değiştireceksin…
-Lan ‘çıkmaz sokak’ adı bile değiştiremezsin!
-Lan değiştirebilirsen Bedrettin Demirel Caddesi’ni yap Denktaş Caddesi!
-Lan İkinci Selim Caddesi’ni de yap Dr. Küçük
Caddesi!
-Yapamazsın lan!
CİMER’e yazılan bir şikayet maili ile hesaba
çekilirsin!
Adını Ankara’nın koyduğu Ercan’ın işletmecisi
kim?
-Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı!
-Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin ihalesine
bile giremediği bütün projeleri alan TC sermayesi.
-Eski Ercan’ın işletmecisi, yeni Ercan’ın müteahhidi…
-Ayaklarına denize girerken taş batıyor diye
kendi evinin önüne ‘Bakanlar Kurulu kararı’ ile
özel iskele yaptıran muhterem…
Ercan’ı Türkiye iç hatları yapmak isteyen
kim?
-Binali Yıldırım ile THY Müdürü!
Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasını öneren
kim?
-Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis
liderliği.
Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasına karşı
çıkan kim?
-TC Devleti ve Dışişleri!
Adını Ankara’nın koyduğu, işletmecisini Ankara’nın belirlediği, uluslararası izolasyonların
sürmesi konusunda Ankara’nın ısrarcı olduğu
Ercan Havaalanı işgalin aynasıdır.
Kıbrıslı Türkler 48 senelik devletsizliklerinde
başlarına bir şey geldiğinde, dertleri olduğunda,
haklarını aramaya kalktıklarında kapısına gidecek
makam/kurum bulamaz!
Sömürgeci kurumlar Kıbrıslı Türklerin muhatabı değildir, buyuranıdır.
48 senedir Kıbrıslı Türkler vatandaş değildir.
Yasalar haklarını arayamasınlar diye vardır. Kurum ile torpili birbirine karıştırdıkları için hakları
falan var zannederler.
Vatandaşlık haklarınızın olmadığını hastane
kapısında anlarsınız!
Toplumsal haklarınız olmadığını Ercan’ın
adını değiştirmek istediğinizde CİMER’e yazılan
şikayet mailinden anlarsınız!
İnsanlığınızı yitirdiğinizi de tüm bunlara ses
çıkarmadığınızda anlarsınız!
Şimdi Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu’nun haliyle,
Tufan Erhürman ve Kudret Özersay’ın boş beleş
konuşmalarıyla dalga geçip eğlenebilirsiniz.
Birinci, ikinci ve üçüncü derece askeri bölgelerden oluşan bu işgal rejiminde tek egemen
olan Ankara’ya karşı kuramadığınız cümlelerden
örüldü ayağımızdaki zincir!

KTİMB: Sorunların çözümü için fikir üretmeyen
siyasilerin ülkeye vereceği bir şey yoktur
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
(KTİMB), başta Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar olmak
üzere siyasilerin benmerkezci ve keyfi
davrandığı belirtti ve siyasileri etik kurallar çerçevesinde halkın sorunlarıyla
ilgili politikalar üretmeye davet etti
KTİMB: Başta Tatar olmak üzere
siyasilerin keyfi davranışlarına
tahmmülümüz kalmadı
KTİMB’den, ülkede yaşanan siyasi
krize yönelik yapılan yazılı açıklamada,
ülkenin iki yıl süren Covid-19 salgını
akabinde Ukrayna Savaşı nedeniyle adeta
bir yangın yerine döndüğü, başta
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar olmak üzere siyasilerin keyfi
ve benmerkezci davranışlarının, siyasi
arenayı da darmadağın ettiği ve ülkeyi
yönetimsiz bıraktığı kaydedildi.
“Uzun süredir devam etmekte olan
kurultay merkezli kutuplaşma ve gerilimler, devamında yaşanan erken genel
seçim, ülkenin sorununun ne olduğunu
biliyor olmalarına rağmen siyasi

kadroların sadece kendi çıkarlarını temel
alan sorumsuz yaklaşımlarının bencilce
devam ettiğini gözlemlemekteyiz” denilen
açıklamada, ülkenin ve halkın sorunlarını
merkezine almayan, bu sorunların çözümlenmesi için fikir üretmeyi ve çaba
harcamayı önemsemeyen siyasilerin ülkeye vereceği hiçbir şey olmadığı, onların
her davranışının bugün olduğu gibi kaosa
neden olmaktan başka bir işe
yaramayacağı ifade edildi.
“Siyasi liderleri etik kurallara
uyarak halkın sorunlarını
hafifletmeyi amaçlayan davranışlar
geliştirmeye davet ediyoruz”
Açıklamada, “artık bu tür davranışlara
daha fazla tahammül etme olanağının
kalmadığı” belirtilerek şöyle denildi:
“Bütün siyasi liderleri, siyasi yapımızın
temelini oluşturan Anayasal kurallara,
siyasi davranışları düzenlemesi gereken
etik kurallara uyarak halkın sorunlarını
hafifletmeyi amaçlayan davranışlar
geliştirmeye davet ediyoruz. Aksi bir
durum, bu ülkeyi daha derin bir
karmaşaya sürükleyecektir”

KTSO: PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELERİN GÜNDEMİ
MEŞGUL ETMESİ CİDDİYETTEN ÇOK UZAK
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO),
halkın pek çok sorunu dururken, hükümet
ortağı partinin iç sorunlarının, gündemin
başında yer almasının kabul edilebilecek
bir durum olmadığını söyledi.
Oda’dan yapılan yazılı açıklamada,
onlarca sorun çözüm beklerken “Onlarca
sorun kamuoyunun önünde dururken,
parti içi çekişmelerin, şahsi gerilimlerin
tırmanarak gündemi meşgul etmesi, şahsi
menfaatlerin öne geçmesi, iktidar cid-

diyetinden çok uzaktır” denildi.
Hükümet ile siyasilerin ülkenin
kalkınması ve üretimi artırmak gibi bir
gailesi olduğuna inanmadıkları ifade
edilen açıklamada, “Bizler, biriken
sorunlarımız için gece gündüz çalışıp
öneriler ve projeler üretirken, karşımızda
istikrarlı bir yönetim bulamamaktayız”
denildi.
Siyasilere ülkenin acil ihtiyaçlarına
odaklanma çağrısı da yapıldı.

EÖP: ÇEKİŞMELER DERHAL BIRAKILMALI
VE İSTİKRAR SAĞLANMALI
Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP),
uzun süredir devam eden pandemi ve
ağır ekonomik koşulların, ciddi siyasi
irade ve etkili yönetime ihtiyacı artırdığını
ileri sürerek, artık daha doğru kararlar
almak, daha hızlı hareket etmek gerektiğini belirtti.
Platformdan yapılan açıklamada,
“Oysa bizim siyasi sistemiz, sadece
sorun üretmekte ve toplumsal sorunları
çözümsüzlüğe itmektedir.
Yaşanan kaos ortamında üretim durmakta, alınmayan kararlar ve geciken
adımlar nedeniyle ekonomi büyük zarar
görmektedir” denildi.
“Herkes, işletmesini ayakta tutup, istihdamın ve vergi sisteminin çökmemesi
için çaba harcarken, siyasi liderlerimizin
kaygısızlığı son derece düşündürücü ve

bir o kadar da acı vericidir.” denilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı,
son günlerde yaşanan ve toplumsal olmayan bugünkü çekişmeleri derhal bırakmaya ve istikrarın sağlanması için
adım atmaya davet ediyoruz.
Bunun tersi yaklaşım ve davranışlar,
yaşanan kaosu büyültecek, iflasları artıracak ve toplumsal çöküşe zemin hazırlayacaktır. Tüm siyasi makamlar, iktidar ve muhalefet, vakit kaybetmeden
ülkenin geleceği için kolları sıvamalıdır.
Bizim için bu uyarıyı yapmak zorunda
kalmak bile son derece üzücüdür. Sorun
çözmesi gerekenlerin sorun yarattığı bu
ortamın bir an önce terk edilmesi gerekmektedir”

Mısır'ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi
Amr Mohsen Hamza, Mısır ile Güney
Kıbrıs arasındaki ilişkilerin en iyi
noktasında bulunduğunu söyledi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre
Hamza, dün Kıbrıs Haber Ajansı’nı (KİPE)
ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki ülke
arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu,
çünkü birçok alanda ilerleme olduğunu
dile getirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin dinamiğinin,
yalnızca çeşitli ikili iş birliği yollarının
takip edilmesine değil, çeşitli bölgesel
konularda geliştirdikleri istişare ve
koordinasyon düzeyine bağlı olduğunu
dile getiren Hamza, ilişkilerini stratejik
olarak tanımlamaktan daha iyi bir yol
olmadığı gibi, ilişkilerinin gelecek vaat
ettiğini ve potansiyele sahip olduğunu da
söyledi.
Hamza, enerji konusuyla ilgili bir soru
üzerine, enerjinin yalnızca bölgesel
düzeyde veya Mısır ile Güney Kıbrıs
arasındaki ikili düzeyde değil, küresel
anlamda büyük bir önem kazandığını dile
getirdi.
Hamza, Güney Kıbrıs’la gerek doğal gaz,
gerek de elektrikle ilgili olarak ikili
projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

TDP-AKEL GÖRÜŞMESİ
RUM BASININDA

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile
Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi
heyetlerinin, dün AKEL Genel Merkezinde
gerçekleştirdikleri görüşme, bugünkü
Rum basınında da yer buldu.
Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde,
iki partinin dünkü görüşmeleri sırasında,
müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı
yerden ve üzerinde hem fikir olunan
çözüm zemini temelinde derhal yeniden
başlamasına dair ortak görüşlerini ortaya
koyduklarını yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TA
ENFLASYON BEKLENTİSİ

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)
Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle tüm
dünyada enflasyon rakamlarında
yaşanacak artış oranlarına ilişkin
beklentilerini yayınlarken, Güney Kıbrıs
için bu oranı yüzde 5,5 olarak açıkladı.
Alithia ve diğer gazeteler, Uluslararası
Para Fonu IMF’nin dünya genelinde 2022
yılı için öngördüğü ekonomik verileri
açıkladığını, bu verilere göre Güney
Kıbrıs’ta yüzde 5,5’lik bir enflasyon
beklendiğini yazdılar.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın kalkınma hızının
ise yüzde 2,1’le sınırlı kalmasının
öngörüldüğünü de aktardı.

YUNAN PARAŞÜTÇÜ
UÇAKTA ASILI KALDI

Yunan paraşütçü, Larnaka havaalanından
kalkan Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi nakliye uçağında havada asılı
kaldı
Rum haber kaynaklarına göre, tatbikat
için havalanan nakliye uçağından
paraşütle atlamaya çalışan ilk askerin
kendini uçaktan ayırmayı başaramayarak,
4 dakika süreyle uçağa asılı uçtu.
Asılı kalan paraşütçü, uçaktaki
arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

TATLISU VE CİVARINDA
ELEKTRİK KESİNTİSİ
OLACAK

Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu
bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil
Seralar Bölgesine bugün 6 buçuk saat
süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından
yapılan yazılı açıklamaya göre orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışmasından kaynaklanacak
elektrik kesintisi, 10.00 ile 16.30 saatleri
arasında olacak.

HAVA SICAKLIĞI 31
DERECEYE KADAR
ÇIKACAK

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 31
dereceyi bulacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 nisana kadar
olan tahminlerine göre yağmur
beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının
iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk
günü 22-25, diğer günlerde ise ise 2831derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden
orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli
esecek.
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YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ DÜZENLEME KOMİTEDE
Cumhuriyet Meclisi’nde, Yerel Yönetimler
Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak
ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve
Özel Komite bugün ilk toplantısını yaparak,
çalışma prensiplerini belirledi.
Komite bugün saat 12.00’de toplanarak
Şehir Plancıları Odası’nın Ülkesel Fizik Planı
ile ilgili sunumunu dinleyecek. Bugünki
toplantının davetlileri arasında İçişleri ve
Maliye bakanlıklarından, Tapu ve Kadastro,
Harita, Şehir Planlama daireleri ile 6 ilçenin
kaymakamlıklarından temsilci ve yetkililer
var.
Çalışmalarını 16 Mayıs’a kadar tamamlayacak komite, hazırlanan raporu Cumhuriyet
Meclisi Genel Kurulu ile siyasi parti başkanlarına sunacak
Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah
Yeşilırmak ile Komite Başkan Vekili CTP
milletvekili Devrim Barçın, komitenin ilk
toplantısıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK)
açıklamada bulundu.
“KRİTERLER ELE ALINACAK”
Emrah Yeşilırmak, komitede kurumsal,
idari, mali yapıları ile hizmet alanları değerlendirilecek belediyelerin birleştirilmesiyle
ilgili kriterlerin ele alınacağını söyledi.
Hükümetin bu konudaki tavrının net olduğunu, önce belediyelerde reform yapılacağını, sonra da yerel seçime gidileceğini
belirten Emrah Yeşilırmak, bugünki sunumun

Bumin Bezmen

TUFANI
GAYLELER ALDI!

da çalışmaya ışık tutacağını ifade etti.
Komite Başkan Vekili CTP milletvekili
Devrim Barçın, ise “Sayı tartışması yapmaksızın yerel yönetimlerin verimliliğini artırmak için bilimsel kriterleri ortaya koyacağız”
dedi. Kriterleri ortaya koymak için kurumlarla
ve tüm paydaşlarla görüşüleceğini de kaydeden
Barçın, “Amacımız, tüm kesimlerin fikirlerini
alıp bilimsel temelde bir rapor hazırlamak”
şeklinde konuştu.
GERGİNLİĞE NEDEN OLAN YASAL
DÜZENLEME
Belediyelerin sayısının birleştirilerek, azaltılmasını öngören yerel yönetimlerle ilgili
yasal düzenlemeler Cumhuriyet Meclisi,

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde
ele alınıyordu.
İktidar ve muhalefet arasında gerginliğe
neden olan düzenleme Cumhuriyet Meclisi
önünde düzenlenen eylemlerle de protesto
edilmişti. Siyasi parti başkanlarının belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili kriterlerin yeniden değerlendirilmesi konusunda mutabakata
varmasıyla Cumhuriyet Meclisi’nde dün AdHoc Komite oluşturuldu.
İlk toplantısını bugün yapan komitenin
Başkanı, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak,
Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, üyeleri YDP milletvekili Talip Atalay,
HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve DP milletvekili Hasan Tosunoğlu.

TDP karma evliliklerden doğan çocuklar için AKEL’den destek istedi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mine Atlı, AKEL Genel
Sekreteri Stefanos Stefanu ile bir araya
geldi.
TDP’den yapılan açıklamaya göre,
TDP ve AKEL heyetlerinin de katıldığı
görüşmede; iki liderin ortaya koydukları
ikili ilişkiler, ortak faaliyetleri güçlendirmeye yönelik ön fikirler ifade edildi.
Yeniden yakınlaşma konusunda karar
alan liderler, çalışmalara başlanması için
takvimlendirme hususunda parti ekiplerini
görevlendirecekler.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı karma
evlilikten doğduğu için öteki gibi görülen
çocuklara vatandaşlık verilmesi gerektiğini belirtti.
Evliliğin insani bir ilişki olmasına rağmen çocukların sırtına bir kambur eklemeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Atlı, ilk etapta çocuklara seyahat
belgesi verilmesinin sonrasında vatandaşlığa doğru giden bir sürecin AKEL
tarafından desteklenmesini talep etti.

Sosyal Medya

Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleler
zemininde değerlendirmelerini ortaya
koyan Toplumcu Demokrasi Partisi, partilerin üzerine düşen sorumluluklara değindi.
İki parti “taksimci anlayışın yürüttüğü”
seçme, ekleme ve çıkarma yöntemleriyle

bilgileri değiştirerek çökerttiği Crans
Montana’nın yeniden başlaması gerektiğini dile getirmelerinin dışında, iki lider
2023 yılında Güney kıbrıs’ta yapılacak
olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi alışverişinde
bulundular.

Ne gaylesi, işgal bölgesinde ne kadar
demokrasi olabiliyorsa onun gaylesi!
Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye'nin alt
yönetimi diye adlandırılan, Türkiye'nin
sömürgesi, Türkiye'nin emir ve talimatlarıyla yönetildiği, herkesçe bilinen bölgesinde olmayan, olmasına da asla Türkiye tarafından izin verilmeyecek demokrasi için gayle çekiyor!
Hem de Allah'tan sabır
dileyerek!
Tufan bey, Sucuoğlu
ve Tatar'ın demokrasi literatürüne son katkıları
deyip, şartlı istifa veya
Mağusa'nın tanınmış hacısının görevden alınması talebleri için
eleştiride bulunup, iki isteğin de kabul
görmemesi halinde ne olacağının gaylesini çekiyor, ya sabır diyor!
Tufan beyin gayle çekmesine hiç anlam
veremedim, "irade Lefkoşa'dadır" diye
slogan atan oydu, partisiydi, demek ki
bu sorun Lefkoşa'da çözülecek, irade
Lefkoşa'dadır diyen adam niye gayle
çekip, Allah'tan sabır dilesin ki?!
Ha onun irade Lefkoşa'dadır dediği
gibi değilse gayle çekmesine hiç gerek
yok!
Sabreden derviş muradına ermiş misali
koskoca Ankara var, Ankara her zamanki
gibi şip şak işi çözer, hele de Tufan'ın
sabırsızlandığını, Allah'tan sabır dilediğini
görünce onun gayle çekmesini ister mi
hiç?
Madem ki sabretmeyi biliyor, ya sabır
çekiyor, bekleyecek, beklemeye devam
edecek, Ankara'daki yetkililer ne güne
duruyor, sabretsin birazcık, onlar herhalde
bir çaresine bakacaklar, koskoca KKTC'yi
hükümetsiz, bakansız bırakacak halleri
yok ya!
Hade hükümettir, istifadır, görevden
almadır diye gayle çekmesini anladık
da demokrasiden bahsetmesi biraz tuhafıma gitti dersem kusuruma bakmayın.
Hangi demokrasi, sömürge düzeninde,
Kıbrıs'ın işgal edilmiş kuzey kısmındaki
olmayan demokrasi için gayle çekmesine
hiç gerek yok ki, sadece adının olduğu,
varlığının hissedilmediği, varmış gibi
sayıldığı herhangi bir şey için Tufan bey
hiç ama hiç gayle mayle çekmesin!
Ya sabır demeyi öğrenmişse artık eline
bir tesbih almanın sırası gelmiş demektir,
ya sabır çekmeye devam Tufan bey!

NÜKLEERE HAYIR PLATFORMU, ÇERNOBİL FACİASININ 36’NCI YIL DÖNÜMÜNDE İKİ TOPLUMLU EYLEM DÜZENLİYOR

“akkUyU’Da aÇIlMaSI PlaNlaNaN NüklEEr SaNTralE HayIr” ÇaĞrISI yaPIlaCak
Nükleere Hayır Platformu, Çernobil
faciasının 36’ncı yıl dönümünde, ara
bölgede iki toplumlu eylem düzenleyerek,
“Akkuyu’da açılması planlanan nükleer
santrale hayır” çağrısı yapacak.
Kıbrıs’ın iki tarafından bazı sivil toplum
örgütleri, siyasi parti ile sendikaların
oluşturduğu Nükleere Hayır Platformu,
bugün, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan
Dayanışma Evi’nde Çernobil faciasının
36’ncı yıl dönümünde düzenleyecekleri
eylemle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Platform temsilcileri, tüm herkesi, Çernobil trajedisinin 36’ncı yıl dönümü
dolayısıyla, 27 Nisan Çarşamba günü saat
18.00’da ara bölgede Ledra Palace Otel
karşısındaki Dayanışma Evi önünde
yapılacak eyleme davet etti.
Eylemde, Çernobil faciasında hayatını
kaybedenleri anmak için insan zinciri
oluşturulacak, mumlar yakılacak.

Platform temsilcileri, “Unutmayın! Nükleer güç tehlikelidir; dün Çernobil’de
yaşadık, bugün Fukushima’da, belki yarın
Akkuyu’da! Akkuyu’da planlan nükleer
güç santrali Girne’ye yalnızca 90 km.
uzaklıkta” diyerek, “Çocuklarımızın
geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim” çağrısı yaptı.
Basın toplantısında Nükleere Hayır Platformu adına Salih Erşangil Türkçe, Güney’den Melina Menelaou da Rumca dilinde
basına açıklama yaptı. Basın toplantısına
Platformdan diğer bazı örgüt temsilcileri
de katıldı.
ERŞANGİL: “ÇOCUKLARIMIZIN
GELECEĞİ İÇİN GELİN
SESLERİMİZİ BİRLİKTE
YÜKSELTELİM”
Basın toplantısında Platform adına Türkçe
açıklama yapan Salih Erşangil, Türkiye'de

yapımı süren nükleer santral Akkuyu’nun
Girne kıyılarına sadece birkaç kilometre
uzaklıkta olduğuna işaret ederek, bu konunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir
konu olduğunu söyledi.
Platform temsilcisi Erşangil, Türkiye’nin,
Kıbrıs açıklarında, oldukça sismik bir alan
olan Akkuyu yakınlarında, daha geniş bir
bölgenin güvenliğini tehdit eden bir nükleer
santral inşa etmekte olduğunu belirterek,
“Doğu Akdeniz havzası çok büyük ve iç
içe geçmiş bir ekosistemler bütünüdür.
Radyasyon sızıntısı durumunda nükleer
santralin yüzlerce kilometrelik çevresi zarar
görecektir” dedi.
Erşangil, “36 yıl önce bugün meydana
gelen Çernobil kazası halen insanlarda ve
Karadeniz havzasında sorunlar yaratmaya
devam etmektedir; atmosfere karışan
radyasyondan dolayı ölen binlerce insan,
binlerce ölü doğum, değişik hastalıklarla

doğan bebekler aynı hatanın tekrarlanmasına
engel olmamızı gerektirmektedir.
Japonya’nın bugün yüzleştiği nükleer tehlike
dünyanın farklı yerleriyle ama özellikle
fay hattına çok yakın olan Akkuyu’yla
ilişkilendirilebilir” ifadelerinde bulundu.
“Tüm Kıbrıslıları Çernobil trajedisinin
36. yıl dönümünde 27 Nisan’da saat 18.0019.00 arasında mumlarıyla birlikte Ledra
Palace’da bulunan Dayanışma Evi önüne
çağırıyoruz” diyen Erşangil, Çernobil
kurbanlarını anmak için bir insan zinciri
oluşturacaklarını söyledi.
Erşangil, “Unutmayın! Nükleer güç
tehlikelidir; dün Çernobil’de yaşadık, bugün
Fukushima’da, belki yarın Akkuyu’da!
Akkuyu’da planlan nükleer güç santrali
Girne’ye yalnızca 90 km uzaklıkta!
Çocuklarımızın geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim!” çağrısında bulunuldu.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

BİR
“SUNAT” BİR
MEMLEKET
(Mİ?)
KISACA...
LEGAL KARA PARA
“Yasa dışı bahisten, insan
kaçakçılığına, dolandırıcılığa, seks
işçiliğine varan ekonomik faaliyetler
kayıt dışı ekonominin parçasıdır.
Yasa dışı bahisle ilgili, şans
oyunlarıyla ilgili yasal düzenlemeler
bu kara para aklama
mekanizmalarını ortadan kaldıracak”
dedi Ayşegül Baybars. Faiz Sucuoğlu
da aylardır ‘İllegal bet yasallaşacak’
diyor. Bu kara parayı ortadan
kaldırmaz, yasallaştırır!

Bizim Mandra
Ve Ankara Sucuoğlu'nun
elini havaya kaldırarak,
mahalle kavgasının galibini
ilân eder. 24 saat boyunca,
gelinen noktayı
değerlendiren Tatar
"Hakemin" kararını ilgililere
iletmekle görevlendirilerek,
Sunat Atun'u bakanlık
görevinden almak için Faiz
Sucuoğlu'nun istediği
yetkiyi onaylar. Vatandaşlar
bu kararla kritik köprünün
aşılmış olduğunu
belirtirken, sokaktaki adam,
"Aşkolsun sana AKP'yi dize
getiren UBP" diye imalı
imalı söylenir.

DİP NOT
Birleşmiş Milletler
verilerine göre 5.724.230
Suriyeliden 3,763,565’i,
yani Suriyeli
sığınmacıların yüzde 65’i
Türkiye’de yaşamakta.

“Normal bir siyaset hayali kurmak, karşı karşıya
kaldığımız felaketin boyutunu fark etmemektir”
“Yaklaşan Kasırga” kitabımı yazmaya oturduğumda amacım son 20 yıldaki siyasi olayların, gördüklerime, yaşadıklarıma dayanarak
arka planlarını anlatmak ve ‘ülkemiz niçin
bu hale geldi?’ sorusuna cevap aramaktı.
Fakat her bir olayı, o olayın aktörlerinin davranışlarını ele alıp arka planlarıyla yazınca,
ortaya daha önce fark etmediğim bir fotoğraf
çıktı. Aynen bir puzzle’ın parçalarının birleşmesi gibi…
Yaşanan her olayın birbiriyle bağlantısı,
sürecin devamı için kimi iktidar mensupları
ve kimi muhalif aktörlerin aynı amaç için biraraya gelmesi, olmayacak insanların akıl
almaz ittifaklar yapması…
Bütün bunlar bende ‘Türkiye bilinçli bir
şekilde Ortadoğululaştırılıyor’ hissi uyandırdı.
Sanki Türkiye’de bir senaryo uygulanıyor ve
o senaryo ne zaman sekteye uğrayacak olsa
hemen biri devreye sokuluyor ve senaryo
kesintiye uğramaktan kurtarılıyor.
Türkiye’de son 20 yılda olan olayları alt
alta yazdığımızda ortaya çıkan tablo bundan
sonra neler olacağının işaretini veriyor bize.
Ortaya çıkan işaretler, ülkemiz için parlak
bir durum değil. ‘Her şey daha kötü olacak‘
algısının nedeni bu işaretler.
Amacım, bu işaretlere dikkat çekmek ve
gerçekten adım adım uygulanan bir senaryo
varsa onu bozacak, toplumsal bir iradenin
oluşmasına katkı vermek. Çünkü son 20 yılda
yaşadığımız süreç devam ederse, hepimizi
üzecek bir tabloyla karşı karşıya kalacağız.
Bunu da ülkemize doğru gelen bir kasırgaya
benzetiyorum. Kitapta yapmaya çalıştığım,
ülkemize doğru gelen kasırgaya toplumun
dikkatini çekmek ve tedbir almalarına katkı
vermek.

VİRGÜL

GAFLET UYKUSU
Köy Yolları Protokolü imzalandı, muhalefette
kimseden ses çıkmadı… “İşe, aşa çok
ihtiyacımız olduğu bir dönemde KKTC’de
firmalarımız boş boş otururken yapılacak işler
Türkiye’nin dev firmalarına veriliyor” dedi Cafer
Gürcafer. Sonra kalkıp Ankara’ya gidip torpil
istediler Fuat Oktay’dan!.. İhaleler TC’li sermayede
kaldı… Bu duruma itiraz edemeyen muhalefet adına
Tufan Erhürman, “Bizim müteahhitlerimiz köy
yollarını yapacak uzmanlığa sahip değil mi?”
demişti… Şimdi 2022 Mali Protokolü’nün içeriğini
soruyorlar. Ne o, direnecek misiniz?

PERDENİN
ARKASINDA
HEPSİ DİK
DURUR…

“Kime karşı dik
duruyorsunuz? Tatar’a karşı
mı? Ona karşı duruyorsanız
söyleyin. Türkiye’ye karşı
dik durduğunuzu
söylüyorsanız onu da
söyleyin bilelim.”
Tufan Erhürman (CTP)

Ortadoğu ülkesine dönüşmüş bir ülkenin
kaçınılmaz olarak varacağı yer bir iç çatışma.
Çünkü Ortadoğu dendiğinde akla din, mezhep
ve kimlik ayrımına teslim olmuş, parçalanmış
ve yoksullaşmış bir toplum; kurumları zedelenmiş, demokrasisi, hukuku askıya alınmış
bir ülke akla geliyor. Böyle ülkelerde neler
olduğunu hepimiz yaşayarak gördük.
Eğer toplum olarak bu gidişatı değiştirecek
bir yaklaşım ortaya koyamazsak üzülerek
söylemeliyim ki sonucu hepimiz için ağır
olacak bir tabloyla karşı karşıya kalacağız.
Meseleye cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçilecek kişiye de bir cumhurbaşkanı olarak
bakmıyorum. Ülkemiz ağır bir yıkımla karşı
karşıya. Siyaset zemini yok edilmiş, anayasa
askıya alınmış, cumhuriyet felsefesi tahrip
edilmiş, ülke adım adım uçuruma sürükleniyor.
Siyasette derin bir kilitlenme olduğu için bu
gidişatı durduracak bir yaklaşım ortaya çıkmıyor. Ülkedeki vahametin boyutuna dikkat
etmemiz gerekiyor. Neyle karşı karşıya kaldığımıza yeterince dikkat etmiyoruz. Bu seçimler ülkemizin kader seçimi. 100 yıllık
cumhuriyet iç çatışmalara sürüklenmiş bir
Ortadoğu ülkesi olarak mı yoluna devam
edecek, yoksa medeni bir dünyanın parçası
olarak mı? Bunun kararını vereceğiz.
Türkiye karşı karşıya kaldığı belayı atlatmadan, normale dönmeden kimilerinin cumhurbaşkanı seçeceğiz hayaline kapılmasını
ben gerçekten anlamıyorum.
Kitapta adına ‘Kasırga‘ dediğim, bize doğru
gelen bu felaketi atlatmadan normal bir siyaset
hayali kurmak, karşı karşıya kaldığımız felaketin boyutunu fark etmemektir.
(Bu yazı Levent Gültekin’in diken’de
yayımlanan söyleşisinden alınmıştır..)

TARİH 21 Eylül 2021
Teknecik Elektrik Santralinden alınarak analiz
için Türkiye’ye gönderilen numunelerin
sonuçları Başbakanlık Denetleme Kurulu
Başkanı Meftun Orkun tarafından açıklandı…
Orkun yapılan analizde bütün değerlerin limit
altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı
bulunmadığını söyledi…

Gözden kaçmayanlar...

ESARETİN BEDELİ

El-Sen ile Sucuoğlu arasında
imzalanan protokolde, Türkiye’nin
hibe edeceği 2 jeneratörün yanı sıra 2
de jeneratör alınması talep
ediliyordu… Oysa ortada hibe edilen
jeneratörler olmadığını sağır sultan
bile duydu: Erdoğan’ın ‘hibe’
edileceğini söylediği 2 jeneratör için
TC’ye 5 yılda toplam 10 milyon Dolar
kira ödeyeceğimiz açıklanmıştı…
TC’nin bize jeneratör hibe etmediğini
bile bile, hibe edilmiş gibi sunmak
sadece işgalcinin yürüttüğü besleme
algısına yarar… Hibe dediklerinin en
ucuz bedeli özgürlüğümüzdür!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Sürekli Ankara ve Anavatanı
bu işe sokma gayreti içindeler.
Türkiye bizim iç durumumuza
karışmıyor ve bunu defalarca
da söylediler…’’
Faiz Sucuoğlu
(Son UBP Başkanı)

Karikatür: Gianluca Costantini
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DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Eminim, şimdi sorsam ki bir vatandaşa,
“Ne haber var?” diye...
“Değişen bir şey yok, hep aynı,” diyecek.
Size de böyle olmadı mı?
Sorun şimdi oradan geçene.
Pahalılık var, hem de ne pahalılık.
Yavaş yavaş geliştirildi ne varsa.
Kıbrıs’ta değişen ve fark edilen tek olay
var bildiğim...
Savaş sonrasında yer değiştirmemiz.
Lefkoşa’da, Girne’de, Mağusa’da yaşayanlar bunun farkına daha sonra vardılar.
Ancak onlar, göç edenler
gibi birden fark edemediler
değişimi.
Çünklü yavaş yavaştı onlara ne oluyorsa.
Baf, Leymosun ve Larnaka’dan gelenlerin nasıl geldiklerini aklınıza getirien.
Hazırlanın, kuzeye geçiyorsunuz, orada
her şey var, olaylar yatışınca da geri döneceksiniz, emri verildi.
Sonra görüşmeler.
Sonra baslar.
Sonra köy köy göçler.
Dağdan kaçanları bilirim.
İlk geçişlerinde gördükleri mazara karşısında şok olmuşlar, keşke kaçmasak, demişlerdir.
Her şey emrinize amade, denilerek çağırdıkları bu yerde kapışma vardı...
Ev kapışmasıydı bu.
Yurtlara, okullara çadırlar konulmuşlardı
önce.
Kumanya ile idare edeeklerdi bir müddet.
Sonra kasabalara şehirlere daldılar.
Boş buldukları evlerin üstüne “tutulmuştur” yazdılar.
Yerleşir gibi yaptılar.
Kavgalar, gürültüler.
İşte o değişim bilindi.
Farkına varıldı.
Sorarsanız, ne gündü be, diyecekler,
unutamayacakları günlere.
Şimdi, ”Ne var ne yok?” diye sorun bakalım ne diyecekler.
Değişen bir şey yok, diyecekler çünkü
değişimin farkında değiller.
Yavaş yavaş mesela TC’li yerleşikler
mecliste bakanlıklarını artırıyorlar.
Normal sayıyorsun bunları.
Yavaş yavaş sahillerdeki varlıklarını artırıyorlar.
Sen normal, yasal, diyorsun.
Yavaş yavaş işlerini istedikleri gibi yürütüyorlar.
Sen bakıyorsun.
İş için gelmişlerdi, patron oldular.
Senin yanındaydılar, şimdi sen yanlarındasın.
Ve meclis çoğunluğu sende değil ama
hala sende sanıyrosun.
Bir gün gelecek, sen orada olmayacaksın
ve buna da normal diyeceksin.
Ülkenin geleceği için yapılan görüşmeler
için, bitti diyecekler, sen buna da normal
diyeceksin.
Hazırlanmak ama nereye?
İşte bütün mesele bu.
Farkına varmadan cumhurbaşakanına,
başbakana gerek yok, Ankara’nın başkanı
senin de başkanın, diyecekler.
Farkına varmadan seni istedikleri kayığa
bindirip, istedikleri rotaya doğru gönderecekler.
Giderken bile sen, normal, değişen bir
şey yok, demeye devam edeceksin.
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ErHürMaN: BU MaSkaralIkTaN
‘kaHraMaNlIk’ ÇIkMaZ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yaşatılanlar tam bir maskaralıktır. Kimse bu
maskaralıktan da bir kahramanlık devşirmeye kalkmasın. Bu maskaralıktan
kahramanlık çıkmaz” diye konuştu.
Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmak istenmesi ve hükümetin
şartlı istifası hakkında yorum yapan Erhürman, "şartlı istifa" diye bir şeyin tarihte görülmediğinin altını çizdi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayıp, gündemi değerlendirdi.
Meclisteki ortamı "soluduklarında"
bir şeyler yaşanacağını fark ettiklerini
belirten Erhürman, yaşanan olayların
bu hale geleceğini öngörmediklerini
kaydetti.
Başbakan’ın birini bakan olarak atamak istediğinde, Cumhurbaşkanı’nın
dosyalara bakıp uygun göremeyebileceğini ifade eden Erhürman, kabine değişikliğinde böyle bir durumun söz konusu olamayacağını vurguladı.
“SAYIN TATAR’IN DAVRANIŞI
KÜLLİYEN YANLIŞ”
Erhürman, “Ben başbakanım ve kabinede bu kişiyle çalışmak istemiyorum
diyeceğim, cumhurbaşkanı da ‘bunu
reddediyorum, düşünmem lazım, diyalog
kurmam lazım’ diyecek. Böyle bir şey
dünyada görülmemiştir” diye konuştu.
“Şu anda toplumdaki algı, Sayın Ersin
Tatar’ın Türkiye ile diyalog içerisinde
olduğu ve Türkiye’den haber beklendiği
algısıdır” diye konuşan Erhürman, kendi
başına bu algının zaten felaket olduğunu
vurguladı. Ersin Tatar’ın yaptığı davra-

nışın külliyen yanlış olduğunu savunan
Erhürman, Maliye Bakanı Sunat Atun’un
görevden alma yazsını en başta imzalaması gerektiğine kaydetti.
“ŞARTLI İSTİFA DİYE BİR ŞEY
TARİHTE GÖRÜLMEDİ”
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da yanlış
üstüne yanlış yaptığını ileri süren Erhürman, şartlı istifa diye bir şeyin tarihte
görülmediğini savundu.
Cumhurbaşkanı’nın önünde şu an iki
zarf olduğuna işaret eden Erhürman,
“Cumhurbaşkanı oturup hangisine imza
atacağını mı düşünecek?” diye sordu.
Hükümetin de böyle bir şey yapma şansının olmadığına vurgu yapan Erhürman,
“Başbakan size ortaklarıyla diyor ki biz
bu bakanla çalışmak istemiyoruz. Bakan
tüm bunlara rağmen istifa etmiyor”
dedi. Bu sistemde bakanların kim olacağını başbakanın belirlediğini söyleyen
Erhürman, ne Sunat Atun’un ne Faiz
Sucuoğlu’nun ne de Ersin Tatar’ın yaptığının doğru olduğunu idida etti.
“KİME KARŞI DİK
DURUYORSUNUZ? SÖYLEYİN
BİLELİM”
Tufan Erhürman, “İnsanlar canıyla
uğraşır. Elektrikte ne fatura ödeyeceğini
bilmez. Süt fiyatları zamlandı. Memlekette insanlar canıyla uğraşıyor, kuzu
can, kasap et derdinde” diye konuştu.
Şu anda kendi akademik tanımına
göre ülkede ‘yarı başkanlık sistemi’ gibi
bir durum olduğunu vurgulayan Erhürman, her iki sistemde de cumhurbaşkanının hükümet üzerindeki yetkisinin,
bu kullanılan yetki gibi bir yetki olmadığına işaret etti.

kuzeyde 124 pozitif vaka daha
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7 bin
671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır.
70 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 36
kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1
kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
124
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826
Toplam Vaka Sayısı: 92.233
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 90.374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
1985
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 388

BM GENEl SEkrETEr yarDIMCISI
GaraNTÖr ülkElErlE TEMaSTa
Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın,
Kıbrıs’ta garantör ülkelerle temaslar
gerçekleştirmekte olduğunu iddia etti.
Fileleftheros gazetesi, “New York’tan
Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni haberlerin, yakın
tarihte olmasa dahi, New York’tan gelmesi beklentisi içerisinde olduğunu
yazdı.
Gazete, içinde bulunulan dönemde
Kıbrıs sorununa ilişkin hareketliliğin
sadece BM tarafından geldiğini ve BM
Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya
ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı
Miroslav Jenca’nın garantör ülkelerle
temaslar yaptığını belirtti.
Rum hükümetinin BM’den iyi bir
haber gelmesini umut ettiğini ancak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilgilendiği tek şeyin “Kıbrıs sorununun mevcut

temelde çözüm müzakerelerinin başlamaması olduğu” iddiasında bulunurken Rum Sözcü Marios Pelekanos’un
açıklamalarına yer verdi.
Habere göre Pelekanos, Jenca’nın
bugünlerde, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması amacıyla, garantör ülkelerin temsilcileriyle temaslar gerçekleştirmekte olduğunu iddia etti.
Pelekanos, Jenca’nın, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’deki temaslarının
ardından BM Genel Sekreteri’ni bilgilendireceğini belirtirken danışman atanması konusunda çaba sarf edildiğini
de vurguladı.
Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs
Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise
Kıbrıs dahilinde çaba gösterdiğini ve Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) müzakere
etmesini sağlamak için Kıbrıs Türk tarafına
yönelik “hediyeler” elde etmeye çalıştığını
iddia ederken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın
TAK’a yaptığı açıklamaların özetine de
haberinde yer verdi.

GÜNEY KIBRIS’IN ADI İNGİLİZ
YETKİLİLERİN
TELEFONLARININ PEGASUS
YAZILIMIYLA HACKLENMESİ
OLAYINA KARIŞTI

İngiltere Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı
yetkililerinin cep telefonlarının dinlendiği
Pegasus casus yazılımın geldiği 4 ülke
arasında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu
haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre ilgili açıklama
Kanada Toronto Üniversitesi dijital güvenlik
laboratuvarı “Citizel Labs” tarafından yapıldı.
Açıklamada 2020 ve 2021 yıllarında
İngiltere’nin resmî şebekeleri içerisinde
“spyware Pegasus” bulaşmasına dair çok
vaka saptandığı, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili
şüpheli bulaşmaların BAE, Hindistan, Güney
Kıbrıs ve Ürdün ile ilişik görülen Pegasus
kullanıcıları ile bağlantılı görüldüğü ancak
Boris Johnson hükümetinin hangi
yetkililerinin “hacklendiğinin” saptanamadığı
belirtildi.
Aleyhine birçok başvuru bulunan NSO isimli
İsrail yazılım şirketinin ürünü olan
Pegasus’un, kullanıcısına, Android ve iphone
cep telefonlarına sızarak bütün verilere,
kamera ve mikrofona erişerek dinleme
olanağı sağladığı kaydedildi.
Habere göre Rum yönetiminden bir yetkili,
gazetenin sorusuna karşılık, Güney Kıbrıs’ın
İngiltere’deki telefon dinlemelerine karıştığını
yalanladı. Aynı kaynak, geçmişte de benzer
bilgiler yayıldığını ancak nihayetinde
doğrulanmadığını söyledi.
Güney Kıbrıs’ın İngiltere hükümeti ile
mükemmel ilişkileri bulunduğunu ve bu tür
eylemlerde bulunmasına hiçbir sebep
olmadığını da söyleyen yetkili Citizel Lab’ın,
elindeki bulguları istediği zaman Rum
makamlarına ve polisine gönderebileceğini
söyledi.

FRONTEX’TEN MÜLTECİ
AKIŞLARIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı
Frontex, dün yaptığı açıklamada, 2022 yılının
ilk üç ayında, 2016 yılından bu yana AB’nin
dış sınırlarından en fazla yasa dışı geçişin
yapıldığını ifade etti.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre,
açıklamasında, 2022 yılının ilk üç ayında
Doğu Akdeniz bölgesindeki yasa dışı
geçişlerdeki artışa da değinen Frontex, 2022
yılının ilk çeyreğinde AB topraklarına yasa
dışı olarak giren kişilerin sayısının 7 bini
aştığını (7005) ve bu rakamın 2021 yılının ilk
çeyreğindeki rakama göre yüzde 132 fazla
olduğuna işaret etti.
7 bin 005 kişinin 5 bin 100’ünün, yılın ilk
aylarında “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarına
yasa dışı olarak girdiğini yazan gazete,
Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı varışların
geçen yılın aynı dönemine göre üçe
katlandığını belirtti.
Geçtiğimiz Mart ayında, Güney Kıbrıs’a yasa
dışı olarak giriş yaptığı tespit edilen
mültecilerin sayısının geçtiğimiz yıla göre
ikiye katlandığını ve bu rakamın 3 bin 250’ye
ulaştığını kaydeden gazete, Frontex’e göre,
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen kişilerin
çoğunlukla Nijeryalı ve Kongolu olduğunu
ekledi.

KKTC’DEN KAÇAK
MÜLTECİ İDDİASI

Pile’de, 20 yaşlarında 2 Somali uyruklu
kişinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak
mülteci geçirdikleri iddiasıyla tutuklandığı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin pazartesi
akşamı, söz konusu kişilerin kullandığı aracı
takibe aldığını ve daha sonra kontrol etmek
üzere durdurduğunu ve araç içerisinde 30
yaşındaki bir Somali uyruklunun daha
bulunduğunu yazdı.
Gazeteye göre, 30 yaşındaki şahıs polise
verdiği ifadede, 16 Nisan’da gemiyle
KKTC’ye geldiğini ve burada, Güney Kıbrıs’a
geçebilmek için para ödediğini kaydetti.
Sözkonusu kişi, Pile’ye vardıktan sonra da
arabalarına bindiği iki kişiye, kendisini siyasi
sığınma başvurusu yapılan yere götürmeleri
için cebinde ne kadar para varsa verdiğini de
söyledi.

PAZAR GÜNÜ BAĞLIKÖY’DE
TOHUM TAKAS BULUŞMASI
YAPILIYOR

Pandemi sebebiyle ara verilen ve geçtiğimiz
Pazar Sipahi'de ilki yapılan Tohum Takas
Buluşmalarının ikincisi, Lefke Bağlıköy’de
düzenleniyor. Kalkanlı Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (KAYDER) tarafından
yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeryüzü
Tohumları İnisiyatifi tarafından Pazar günü
Bağlıköy’de yer alacak etkinlik 11.00 -16.00
saatleri arasında olacak. Buluşmada yerel ve
atalık tohumların yaygınlaştırılması ve yerel
tohumlara sahip çıkma farkındalığının
oluşturulması amaçlanıyor.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

İLÂHLAR ÖYLE İSTİYOR!

Düğmeye basıldı, UBP ha bölündü ha bölünecek…
İlk defası değil, bilirsiniz, yaklaşık 30 yıl evvel
DP de, UBP’nin bölünmesinden doğdu!
O zamanlar UBP’den ayrılanlar, toparlanıp
seçimlerde birinci çıkmasalar bile iktidarın
büyük ortağı olmayı başardılar…
Bir sayfa arkadaşımız da olacakların farkına
vardı ki, Facebook’ta aynen şöyle
bir ileti paylaştı:
“UBP ikiye bölündü. Bir tarafta Hacılar, diğer tarafta Sucular.”
Sözün kısası, UBP kazanı kaynıyor!
Salı gecesi bu yazıyı yazdığım
saatlerde UBP-MYK “Acil” koduyla karanlıkta toplantı halindeydi…
Toplanıp, aralarındaki meseleleri çözecekler(?)…
“Meseleleri” dedimse yurttaşın sorunlarını
değil ha, kendilerinde olmayan “iradi” sorunlarını
çözecekler… Bir yerlerden, izin çıkarsa…
***
Yaşananları izlerken, Salı gecesi biz da Facebook’ta bir ileti paylaştık:
{“İleri demokrasilerde” Başnazır, herhangi
bir nazırı görevden alamaz, istifa da edemez!}
***
Düşünüyorum da, Çarşamba sabah haberlerini
“dört gözle” bekleyenler olacak…
Gerçi toplantıda olacaklar, aşağı yukarı şimdiden bellidir, yine de bekleyen beklesin…
Olacakları şimdiden kestirmek zor değil aslında…
Aralarından sözü dinlenen birileri ortaya çıkacak, “Arkadaşlar, alttan alalım, bıçağa yumruk
vurulmaz!” diyecek…
Mecburiyetten, üstelik basına yansıtılmadan,
“demokrasimizin gereği” denilecek sessizce;
“Başnazır Sucuoğlu’nun yanında olmalıyız,”
gibilerinden açıklamalar da yapılabilir; tabii ki
sonuç, Başnazır Sucuoğlu’ndan yana çıkarsa…
Zaten tersi bir durumun çıkmayacağı şimdiden
bellidir, UBP bölünse bile.
“Acil” koduyla yapılacak UBP-MYK toplantısı
sırasında ne mi olacak?
Fazla da şey etmeyecektim!
Yine de bir şeyler demek durumundayım…
Bir yerlerden telefonlar açılacak, toplantıya
katılan herkes mecburen sakinleşecek, akan sular
tamamen olmasa da durulacak; toplantı uzasa
bile sabaha hiçbir mesele kalmayacak!
“Sorunlar” bir türlü “çözülecek”…
O toplantıda oruç tutanların, sahurda yiyecek
ve içecekleri da, “Güneş doğana kadar” kurulacak
sofrada halledilecek; belki çorbacıya gidilir,
orada tatlı bir sohbet yaşanıp, herkes evlerine
döner.
***
Bu suni gündem şimdi neden ortaya çıktı,
diye merak edenler için de birkaç cümle…
Esas olan, işgal ve sömürüden kurtulmak için
Kıbrıs sorununun çözümünün, “Rumların tutumu yüzünden gerçekleşemediğini, gerçekleşse
bile Kıbrıslıtürklere fayda sağlamayacağını”(!)
algılatıp, Kıbrıslıyı esas gündeminden kaçırmak…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşamı ziyadesiyle olumsuz etkileyen zamları, özellikle elektrik tarifelerine
yapılan astronomik zammı, Kıbrıslıya unutturmak
istiyor birileri…
KKTC ekonomisinin “Can damarı” olan “Turizm’in” az da olsa canlanmasını sağlayacak,
GYÖ’lerin (Güven Yaratıcı Önlemler) hayata
geçirilmesi adına olası müzakerelerden Kıbrıslının
uzaklaştırılması sağlamak…
Dünyaya yasal olarak açılacak olan, gerek
Ercan Hava Limanı vasıtasıyla, gerekse Mağusa
Limanı üzerinden yabancı ülkelere yük ve yolcu
seferlerinin başlamasını önlemek için Kıbrıslıların
ilgisini başka yöne çekmek…
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervleriyle
ilgili yapılacakların, var olduğu da unutulmasın…
Yukarıda “Esas gündemimiz” diyerek yazdıklarımı “unutun”(!) İlâhlar öyle istiyor!
Biz(!) mi? Nazırlar Kurulu’nu halledelim “yeter”(!).
Gene gonuşuruk buraşda.

Futbol asla sadece
futbol değildir…
Bu yıl art arda üçüncü kez AKSA
Süper Lig şampiyonluğunu kazanan
Mağusa Türk Gücü (MTG), ülkemizin
en kurumsallaşmış ve taraftarı güçlü
olan futbol kulüplerimizin başında geliyor. Başta futbolcularımız olmak üzere
bu gururu Mağusa kentimize yaşatanlara, başarıda emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.
MTG’nin başarısından duyduğum sevinç ülkemiz sporunun içinde bulunduğu
acınası durumu düşününce buruk bir
sevince dönüşüyor ne yazık ki. Bakıyorum, takımın şampiyonluğunu ilk
kutlayanlar arasında Cumhurbaşkanı
ve Başbakan da var. İkisinin de samimiyetinden şüphem yok ama ülkemizin
sportif alanda yaşamakta olduğu orta
çağ dönemine karşı tek kelam ettikleri
yok. Acaba bu konuda herhangi bir
çalışma var mı? Sporumuzu ülke sınırına
hapseden yaptırımlara karşı çaba gösteriliyor mu?
Diyeceksiniz ki çaba gösterseler ne
olacak, siz de haklısınız.
Bilindiği gibi 1983 yılında KKTC’nin
ilan edilmesiyle birlikte ülkemiz çeşitli
uluslararası yasak kararları sonucu büyük bir insanlık ayıbıyla karşı karşıya
kaldı. Günümüzün gençleri Türkiye’nin
futbol takımlarının bile yaptırım tehdidi
nedeniyle gelemediği bir ülkede doğup
büyüdüler. Halbuki öncesinde, yani
1960-1983 arası Türk Milli Takımı,

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve
Trabzonspor takımları ve daha niceleri
ülkemize gelip hem muadilleriyle karşılaşma yapıyor hem de kamp kuruyorlardı. Uzun yıllardır başta futbol
olmak üzere diğer spor dallarında mücadele etmiş isimler arasında rahmetli
Ahmet Sami Topcan, Zeki Ziya, Aysol
Cibo, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu
başta olmak üzere birçok isim siyaset
insanlarının gösteremediği cesareti ve
girişimi göstermiş ve ciddi yol almışlardı. Sonrasında başarı elde etmek
üzereyken de önleri ya KKTC’den ya
da Türkiye’den bizzat futbol otoriteleri
tarafından kesilmişti. Burada Kıbrıs
Rum futbol otoritelerinin samimiyetsiz
ve siyasi engellerini de hatırlatmak lazım. Kısacası bugün KKTC adına iki
devlet söylemi gibi son derece önemli
bir açılım yapılmış ama bunu gerçekleştirme adına bir arpa yol alınmamıştır.
Aslında sadece spor alanında atılacak
o kadar adım var ki bunları alt alta
yazıp hedefe yönelmek ve başarı öyküsü
yazmak işten bile değil. Lakin günümüz
siyasetçi profillerini birikim ve kariyer
açısından değerlendirdiğimde bunu yapabilecek bir “irade” göremiyorum.
Yazıya MTG ile başlamıştım, onunla
bağlantılı bir öneriyle bitireyim.
MTG’nin 1945 yılından beri adını taşıdığı Mağusa’yı diğer kentlerimizden

POLİSTEN ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ...

181 araç sürücüsüne ceza
Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri
önceki gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Önceki gece 21.00 ile dün 01.00
saatleri arasındaki denetimler kapsamında, çeşitli iş yerleri ve trafikteki
araçlar denetlendi.
Lefkoşa’da denetlenen eğlence mekânları, kahvehaneler ile gece kulüplerinde olumsuzluk tespit edilmedi,
ancak kumarhane denetiminde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak
16 kişi tespit edildi.
Lefkoşa’da trafikte ise 853 araç
kontrol edildi, 274 araç sürücüsü trafik
suçundan rapor edildi, 2 araç sürücüsü
tutuklandı, 19 araç ise trafikten men
edildi.
Gazimağusa’da gece kulüpleri ile
halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit
edilmedi, kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri
ve bulunmaları yasak 4 kişi tespit
edildi.
Gazimağusa’da trafikte 685 araç
kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen
116 araç sürücüsü hakkında yasal
işlem başlatıldı, 3 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Girne’de, denetlenen kahvehane,
pansiyon, gece kulübü ve halkın yoğun
olarak bulunduğu bölgelerde herhangi
bir olumsuzluk tespit edilmedi, iki işletmeye ruhsat olmadan alkolü içki
satışı yaptıkları gerekçesiyle yasal
işlem başlatıldı.
Trafikte 695 araç kontrol edildi, suç
işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldı, 11
araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten
men edildi. Güzelyurt’ta, denetlenen
bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan
yerler ve kahvehaneler herhangi bir
olumsuzluk tespit edilmedi, trafikte
425 araç kontrol edildi, suç işlediği
tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında
yasal işlem başlatıldı,
İskele’de de denetlenen bet ofisleri,
alkollü içki satışı yapan yerler ve
halkın yoğun olarak bulunduğu
bölgelerde herhangi bir olumsuzluk
tespit edilmezken kumarhanelerde ise
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde
yasal işleme gidildi.
İskele’deki trafik denetimlerinde
520 araç kontrol edildi, suç işlediği
tespit edilen 81’i hakkında yasal işlem
başlatıldı, 2 araç ise trafikten men
edildi.

HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA
EĞİTİM ALANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ
Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmaları
kapsamında düzenlenen 3 günlük eğitimi tamamlayanlara sertifikaları verildi.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer
Öksüzoğlu’nun açıklamasına göre, 18
Nisan’da başlayan, bugün tamamlanan
“Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme” eğitimi UDA Danışmanlık, LİPA

Danışmanlık ve İstatistik Kurumu tarafından Sayıştay Başkanlığı Konferans
Salonu’nda verildi.
Hanehalkı Bütçe çalışmaları; İstatistik
Kurumu, Avrupa Komisyonu finansmanı ile Başbakanlık Avrupa Birliği
Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle,
Dünya Bankası’nın teknik desteğiyle
gerçekleştiriliyor.

Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
ayıran en önemli özelliği önünde “antik”
sıfatı olmasıdır. Kısacası Mağusa, DAÜ
gibi bir üniversiteyi barındırmasına
rağmen yerel yönetimler tarafından kasaba anlayışıyla yönetilse bile tarihi
açıdan en önemli kentimizdir. Üzerinde
yaşadığımız ayağımızı bastığımız topraklardaki önceki halkların serüvenine
ilgi duyan bir tarih anlayışımız yok
maalesef ama Mağusa tarihini az da
olsa bilenler Venedikli amiral Marco
Antonio Bragadin’in adına aşinadırlar.
1570 yılındaki Osmanlı kuşatmasına
11 ay boyunca direnen Mağusa’nın komutanı olan Bragadin, İtalyanların ve
bilhassa Venediklilerin ulusal kahramanıdır. Mesela şöyle bir şey olsa, Venediklilerin Serie A’da mücadele eden
futbol takımı Venezia ile Mağusa Türk
Gücü, Marco Antonio Bragadin anısına
bir dostluk maçı yapsa? Sıradan bir
maç girişiminin kabul edilmesi çok zor
olabilir ama muhataplarımız ulusal kahramanları olan Mağusa kumandanı
adına oynanacak bir maça hayır demeyebilirler.
MTG yönetimine ve ilgili tüm yetkililere çağrı yapıyorum. Gelin bu kez
şampiyonluk kutlamalarını bir iki rakı
sofrasıyla sınırlı tutmayın ve hedefi
büyütün. Böyle bir girişim olursa ben
de elimden geleni yapmaya hazırım.
Unutmayalım, futbol asla sadece futbol değildir.

STEFANU ÇİN BÜYÜKELÇİSİ
İLE GÖRÜŞTÜ

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun
dün, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu
Yantao ile görüştüğü bildirildi.
Haravgi gazetesi, Stefanu-Yantao
görüşmesinde Güney Kıbrıs-Çin ilişkilerinin,
uluslararası durumun ve Kıbrıs sorununun
ele alındığını yazdı.
Gazete, Stefanu’nun Yantao’ya AKEL’in
Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan dolayı
endişeli olduğunu ve Kıbrıs sorununda
devam etmekte olan çıkmazın Kıbrıs için
tehlikeyi artırdığını ilettiğini kaydetti.
Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişerek devam etmesinden
memnuniyet duyulduğu ifade edilirken,
AKEL ile Çin Komünist Partisi arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyet
belirtildi.

AYDA ORTALAMA 12-15 YENİ
HIV VAKASI

Güney Kıbrıs’ta Devlet Sağlık Hizmetleri
Örgütü (OKİPİ) “Grigorios Kliniği”nin ayda
ortalama 12-15 yeni HİV vakası kabul ettiğini
açıkladı. Fileleftheros, 1996’da kurulan ve
HIV’li kişiler için referans merkezi olan
“Grigorios Kliniği”nin bugüne kadar kabul
ettiği HIV teşhisi konulmuş kişi sayısının
1330 olduğunu yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA 4. DOZ
AŞILAMA BAŞLIYOR

Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz
aşılamanın bugün başladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, üçüncü dozun üzerinden 5
ay geçen sağlık çalışanlarına, yaşlarına
bakılmaksızın dördüncü doz aşının
yapılabileceğini yazdı.

TAŞINMAZ MAL
SATIŞLARINDA İLK ÜÇ AYLIK
DÖNEM VERİLERİ

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç ayında 1
milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz
mal satışı gerçekleşti.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta
2022 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 1
milyar 300 milyon Euro’luk taşınmaz mal
satışı gerçekleştiğini yazdılar.
Gazete, Rum Tapu Dairesi’nden açıklanan
verilere göre, ilk üç aylık dönemde 1 milyar
272 milyon 880 bin Euro’luk 5 bin 258 adet
taşınmaz satışı gerçekleştiğini, satışlarda
birinci sırayı Limasol, ikinci sırayı ise
Lefkoşa bölgesinin aldığını yazdı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ateşine koruna
Kolayına zoruna
O kadar da korundum
Buldu beni korona

Özdeyişler

Tadımlık

"Eğitimin insanı değiştirmesi
yetmez. İyiye doğru
değiştirmesi gerekir."
Montaigne

gittim! gidişim sardunya kırgınlığında
geldim! gelişim sardunya
yeni tanışmış gibi olduk
garantör şehirlerden birinde
her seferinde ilk bardağa içer gibi seninle
Faize Özdemirciler

Kitap Dünyası
ŞATAFATLI
MAĞLUBİYET
İSLAMCILARIN
İKTİDARLA İMTİHANI
Levent Gültekin
Doğan Kitap

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

GİRNE BELEDİYESİ
ÇOCUK PARTİSİ
DÜZENLİYOR

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında Çocuk Partisi düzenliyor.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, “Çocuk Partisi” 22 Nisan Cuma
Sevim Ebeoğlu Barış Pakında saat 14.00
da başlayacak. Etkinlikte müzik, dans,
eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyelerin
olacak.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
çocukların sorgulayan, araştıran,
özgüveni yüksek, bakış açıları geniş,
bireysel farklılıklarının bilincinde,
barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için
bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu
belirtti ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

TÜRKMENKÖY'DE
ANİ ÖLÜM

Türkmenköylü Yıltan Hansa, dün iş
yerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu
yaşamını yitirdi.
Polisten bülteninde, 59 yaşındaki
Hansa’nın doktorundan alınan bilgiye
göre ölüm sebebinin “solunum ve
dolaşım yetmezliği, diyabet, askleroik
kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon”
olduğu kaydedildi.

UYUŞTURUCU
TASARRUFUNDAN BİR
KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, isminin baş harfleri
Ö.D.(E-58) olan bir kişi, dün uyuşturucu
madde tasarrufundan tutuklandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse
konu şahsın ikametgahında, 5 gram
ağırlığında sentetik cannabinoid türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulundu.

ZİMMETİNE PARA
GEÇİREN İKİ KİŞİ
TUTUKLANDI

İskele’de iki kişi, yurt dışında bulunan bir
kişinin satın aldığı bir dairenin taksitini,
daireyi satın aldığı şirkete ödenmesi için
gönderdiği 8 bin 144 Doları zimmetlerine
geçirdiği ve sahte belge düzenledikleri
gerekçesiyle tutuklandı.
Daire sahibinin, taksitini M.N.(K-36)
aracılığıyla havale ettiği, isminin baş
harfleri B.G.E.(E-42) olan şahsın da
parayı şirkete yatırmadığı ve sahte bir
belge hazırlayıp daire sahibine
gönderdiği kaydedildi. Söz konusu
şahıslar tutuklandı.

DÜN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
cumartesi günü Türkiye’yle birlikte KKTC’de
de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Dün sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından organize edilen ve Lefkoşa’daki
okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış korteji ve ardından Atatürk’ün
Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başlayan ve bugün öğrencilerin Meclis
Genel Kurulu’nu toplamasıyla devam eden
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri okullarda ve ilçelerde yapılan etkinliklerle
devam edecek.
Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre ilçe
ve bucaklardaki anıtlarda da törenler düzenlenecek. Her okul ise kendi etkinliklerini düzenleyecek.
1’NCİ SPRİNT YARIŞMALARI
YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde, yarın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları” düzenlenecek.
İlköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde yapılacak yarışmalar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da başlayacak. Yarışmaların
tamamlanmasının ardından dereceye girenlere
ödülleri takdim edilecek, ilkokul öğrencileri
jimnastik gösterisi gerçekleştirecek.
ÖĞRENCİLER, CUMA GÜNÜ
DEVLET PROTOKOLÜNÜ ZİYARET
EDECEK
Öğrenciler, cuma günü, devlet protokolünü
ziyaret edecek. Ziyaret programı şu şekilde:
Saat 09.00: Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret
Saat 09.30: Cumhuriyet Meclisi Başkanı
Zorlu Töre’yi ziyaret
Saat 10.30: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı
ziyaret
Saat 12.00: Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret, akabinde Bakanlar Kurulu’nu ziyaret
BRT-23 Nisan Özel programı, cuma günü
saat 11.00’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanı

Nazım Çavuşoğlu, ülkeden 6, Türkiye’den,
çevrimiçi bağlantı ile İngiltere ve Azerbaycan’dan birer öğrenci ile bu programa katılacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) saat 08.00’de yapacağı açılış
konuşması ile 23 Nisan kutlamaları başlayacak.
LEFKOŞA VE GİRNE’DE ATATÜRK
ANITI ÖNÜNDE TÖRENLER
YAPILACAK, LEFKOŞA’DA “23
NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ”
DÜZENLENECEK
Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat
10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına
göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.
Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile
Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin
dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu
sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri,
20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.
Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alacak.
Atatürk Anıtı önünde yapılacak Girne’deki
tören ise saat 08.40’ta başlayacak. Törende,
protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir ve
günün anlam ve önemini belirten konuşma
ile tören tamamlanacak.
GAZİMAĞUSA’DAKİ TÖREN ZAFER
ANITI ÖNÜNDE
Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde
yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende,
protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende,
Şht. Hüseyin Akil İlkokulu öğrencisi günün
anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.
Ayrıca ant ve şiir okunacak.

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.64 14.70

EURO
Alış Satış

15.86

15.96

S.T.G.
Alış Satış

19.12 19.20

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt.
Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı
ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros
Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3
Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
05488708442
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
0392 815 90 67
MAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
Mustafa kemal bulvarı yaşam hastanesi yanı newlife apt.dükkan 1
03923656040
UZAY ECZANESİ
İsmet inönü bulvarı halken 8 apt
no:2 . ziraat bankası karşısı - özdilek
ve eserer iç giyim yanı
03923655656
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
7278 565

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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YORUM
İsmail Işılsoy
Oysa daha dün açmıştı mimozalar.
Şimdi ise, sapsarı lekeler olarak birikip
boyuyorlar yolun iki kenarını.
Siz geçerken havalanıp peşinize takılıyorlar.
Dikiz aynanızda büyüyor
ölü kelebek kanatlarıyla karışarak uçuşan
sarılık.
Kral Agamemnon’un katilini izleyen ilâheler gibi ilenerek ilerliyor. Söylencedeki
Erinyeler (1) gibi.
Tozu toprağa katarak yaklaşıyor. Sizin peşinizde bu bulut. Sizin, hepinizin!
Tarladan toplarken tıkındığınız beleş çilekler ağzınıza geliyor korkudan.
Ödünüz kopuyor!
Üstünüz başınız kan kırmızısı.
Gay ederek doluşuyorlar odalarına beyninizin, batsali yılan gibi çörekleniyorlar.
Orestes’ten ve Oidipus’tan nefret edilmedi
sizden edildiği kadar.
Onların trajik suçları sizin yanınızda hafif
kalır.
Temiz değil elleriniz.
İşte bu yüzden peşinizdeler!
Vicdandan söz ediyorum arkadaş, vicdan
azabıdır yakanıza yapışmış olan.
Sen ve senin gibilerin vicdanıdır konumuz.
Yerli olmayı, o yerde ve o yer için ne
yaptığın belirler, yedi ceddin değil.
Bavuri doldu taştı artık.
Sizin yüzünüzden “yeni kanlar akıtılıyor,
eski yaralar kapanmadan”. (2)
Hep sizin sus olup oturuşunuzdandır bu
korkunç kırım!
Hem ağlayıp, hem gidişinizdendir.
Filistinli bir çocuk gibi sapan tutamadığınızdandır belki de.
Kürt ellerinde askerî akreplere tüküren
çocuklar kadar olamadığınızdan.
Korkunun pençesinde kıvrandığınız için
peşinizdeler.
Kırk yıllık komşunuzun evine kargacık
burgacık harflerle “bu ev tutulmuştur” diye
yazdığınız için.
Ne varsa kapışırken ondan geriye kalan,
utanmayışınızdandır.
Kaçamayan kızcığına kura çekerek tecavüz
edilirken kılınızı kıpırdatmayışınızdan.
Bunları yüzünüze vuranları vatan haini
ilan etmekten ibaret vatanseverliğiniz!
Kimlik göstererek girerken kendi köyünüze,
boynunuzu büken de sizdiniz ama dün.
Bayraktara çaktığınız selamın eseridir bu
sefalet.
Lânet olası mücahit yemininiz!
Irzına geçtiğiniz ölüler peşinizdedir.
Yüzünüz bile kızarmadığı için peşinizde
acı hatıralar!
Alçaklara karlar yağarken siz bu işin
sonunu düşünmediğinizden bütün bu rezillik.

PEŞİNİZDELER
Ah, ne herseler yediniz siz.
Sofokles tragedyalarında yeriniz yok, Eshilos’un korosu nasıl katlansın size!
Masallardan bile kovuldunuz.
Kutlu Adalı katledildiğinde başınızı öte
yana çevirdiğinizdendir bu yok oluş.
Fazıl Önder’i dükkanı önünde vurup öldüren alçakların peşine düşmediğinizden.
Ah o koca adam, devrilmiş yatar sırtında
garamani!
Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’in
kurşunlandığını gözlerinizle gördünüz.
Kavazoğlu ile Mişaulis’in kanlı katliamını
da.
Brenganın tetiğini çeken eli bildiğiniz ve
seyrettiğiniz için kaçmalı uykularınız.
Solomos Spyrou Solomou ve Tasos İsaak
sınırda cansız uzanırken sırıtan sizdiniz.
Su kuyularından fırlayan ölüler bastırsın
sizi!
Evladının kemiklerini arayan annelerdir
Erinyeler.
Elbette sizin peşinizdeler.
Kitaplar yasaklanıyor bugün, şarkılar sakıncalı!
Gözaltında ölüyor insanlar.
Biber gazıyla bastırılıyor en demokratik
hakları emekçilerin.
Tekbir sesleri yükseliyor Lefkoşa’da.
Linçe kalkışıyor emri alanlar.
Polis seyrediyorsa sizin yüzünüzdendir.
Gazeteciler taşlanıyor.
Gazeteciler yargılanıyor taşlayanlar değil.
Linçe kalkışanların şartlı tahliye kurulunca
serbest bırakıldıklarından haberiniz bile yok.
Askerin bombasıyla havaya uçuyor çocuk,
timsah gözyaşları döküyorsunuz.
Sırf bu nedenle peşinizdeler, dağ yolunda
yitirdiğimiz çocuklar ve inşaatlarda katledilen
işçiler.
Peşinizdeler!
Delik deşik edilen dağlar ve kıyılarına el
konularak kirletilen deniz sizin eserinizdir.
Doldurularak parsellenmiş dere yatakları
da.
Tabiat ana peşinizdedir!
Kumarhaneler ve kuran kursları kaçırmıyor
rahatınızı.
Örüyen köpeklerden başka karşı çıkan
yok bönüren sesine müezzinin.
Kerhaneleri görmezden geliyorsunuz önlerinden geçerken.
Külliyeye hayranlıkla bakıyorsunuz, hiç
namaza durmasanız da.
Sahtekarların modern sanat müzelerine
resminizi satmak için sıraya giriyorsunuz.
Hemen yanında altmış iki kubbeli, altı
minareli caminin.
Altın renkli paslanmaz çelik ve krom
kaplama yalanların peşindesiniz.
Üç kuruşa pazara çıkardığınız insanlık

onuru çiğnenmekte ayakları altında işgalcinin.
Besleme deyişleri sineye çektiğiniz için
peşinizde vicdan azabınız.
İşbirlikçi olduğunuz için!
Pekilenme nedir bilmezdi kapılarınız,
gancelliler hep gındırık.
Şimdi kilit üstüne kilit vurmaktasınız.
İmamlar da çalmıştı kapınızı, papazlar
da.
Ezan sesini da dinlemiştiniz, çalan çanı
da bir zamanlar.
Alçacık eşeğe herkes biner, bal olan yerde
sinek çok olur falan filan.
Sillirga kokusuna çabuk alıştınız valiliğin,
tükürüp durur yüzünüze yağmur sanırsınız.
Bir ricasıyla dava okur başbakanlık gancellisinde direnen liselilere savcılarınız.
Dağ yolu katliamında çocuğunu yitiren
babanın âhı peşinizdedir.
Yaseminler peşinizde!
Yine de hiçbir şey olmamış gibi sürüyorsunuz tarlaları.
Kolakası kaçtan satmalı bu yıl, çilek panayırını kaç gün yapmalı hesabındasınız.
Aman da gafgarıtlar!
Sefil çinko barakalara tıktığınız göçmen
işçiler daha gün doğmadan sallamaya başlıyorlar çapaları.
Sri Lankalısı, Pakistanlısı, Nepallisi, Türkmenistanlısı üç kuruşa kapınızda kul!
İki mars bir oyun.
Bu düzenden besleniyorsunuz siz.
Yerleşik nedir, kime göçmen denir bilmek
bile istemiyorsunuz.
Hak, hukuk, adalet ne demek!
Hayvana söver gibi sesleniyorsunuz babanızın bokunu temizleyen Vietnamlı kadına.
İğrenç tırnaklı elini kadının memesine
atıyor eski komutan babanız.
Kıyılarınızda boğulan çocuklar ve kadınlar
peşinizdedir.
Dövülerek öldürülen Afrikalı genç kâbusunuz olacak er ya da geç.
Küçük dünyanız dar gelecek size.
Kendi doğurduğunuz kurtlar kemirecek
sizi.
Arkalarından el salladığınız kendi gençlerinizin hasreti de peşinizdedir!
Peşinizde vicdan azabınız.
Kaçamayacaksınız kök aynalardan.
En acı çiçeklerini açacak dağ yolundaki
zakkum.
Çocukların avuçlarında ölü babavuralar.
(1)Erinyeler, başkalarına zarar verecek
şekilde haklarının dışına çıkan herkesi,
insan veya ilâh olduklarına bakmadan,
evrendeki düzenin korunması için,
acımasızca cezalandıran mitolojik ilâheler.
(2)Sofokles

BM: UKRAYNA'DAN AYRILAN MÜLTECİLERİN SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın savaş
açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere 5 milyon
34 bin 439 mültecinin geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada,
Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler
paylaşıldı.
Buna göre, 24 Şubat-19 Nisan döneminde
yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 34 bin 439 kişi kişi
komşu ülkelere geçti.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2
milyon 825 bin 463), Romanya'ya (757 bin
047), Rusya'ya (549 bin 805), Macaristan'a
(471 bin 80), Moldova'ya (426 bin 964),
Slovakya'ya (342 bin 813) ve Belarus'a (23
bin 759) geçiş yapıldı. Donetsk ve Luhansk
bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi
Rusya'ya geçti.
BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA
muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin
komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için

ABD'NİN HAM PETROL
STOKLARI AZALDI

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen
hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon
varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi,
ülkedeki ticari ham petrol stoklarının
geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,9)
azalarak yaklaşık 413 milyon 700 bin
varil olduğunu açıkladı. Piyasa
beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon
500 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil
olmayan stratejik ham petrol stokları da
4 milyon 700 bin varil (yüzde 0,8)
azalışla 556 milyon varile düştü.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin
stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,3)
azalışla 232 milyon 400 bin varil oldu.
PETROL ÜRETİMİ ARTTI
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta
bir önceki haftaya göre günlük ortalama
159 bin varil azalarak 5 milyon 837 bin
varil, ihracatı ise günlük ortalama 2
milyon 90 bin varil artarak 4 milyon 270
bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 915 Nisan haftasında 84 bin varil artarak
yaklaşık 12 milyon 328 bin varil
seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji
Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin
günlük ortalama ham petrol üretiminin
bu yıl 12 milyon varil, gelecek yıl ise
bugüne kadarki en yüksek üretim
seviyesine ulaşarak 13 milyon varil
olması bekleniyor.

BİDEN, ARTAN
ENFLASYON VE
AKARYAKIT
FİYATLARINDAN PUTİN'İ
SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son
dönemde artan enflasyonun ve
yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük
oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş
açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin olduğunu savundu.
Biden, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, ülkede son dönemde
ailelerin artan fiyatlarla mücadele
ettiğinin farkında olduklarını belirterek,
"Akaryakıt fiyatları arttığında bunu
hisseden aile büyüğüdür. Çok açık
konuşalım, ülkede şu anda artan
fiyatların sorumlusu Kovid-19 ve
Vladimir Putin'dir." görüşünü paylaştı.
Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı
savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda
fiyatlarını artırdığını kaydeden Biden,
"Bunun sonuçlarını en son açıklanan
enflasyon verisinde gördük. Geçen ay
enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in
savaşının akaryakıt ve diğer enerji
fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu."
ifadesini kullandı.

RUSYA, SARMAT
KITALARARASI BALİSTİK
FÜZENİN İLK FIRLATMA
DENEMESİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat
kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma
denemesinin başarıyla
gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamada, Sarmat füzesinin
Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak,
Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu
belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
fırlatma denemesine ilişkin yaptığı
açıklamada, Sarmat'ın Rusya'nın
güvenliğini temin edeceğini belirterek,
"Bu silah, saldırgan söylemlerin
hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları
bir kez daha düşündürtecek." ifadesini
kullandı.

RUS VE BELARUSLU
TENİSÇİLERE
WİMBLEDON YASAĞI

genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.
Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz
binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü

(IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin
yerinden edildiğini açıklamıştı.
BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi
terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun
üçüncü grand slam turnuvası
Wimbledon'a katılamayacak.
Turnuvanın organizatörü All England
Lawn Tenis Kulübünden yapılan
açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya
Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri
müdahale nedeniyle iki ülkenin
sporcularının, 2022 Wimbledon'a
katılmasına izin verilmeyecek.
Mevcut koşulların, turnuvanın
düzenleneceği tarihe kadar önemli
ölçüde değişmesi halinde karar yeniden
değerlendirilecek.
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Sucuoğlu...

Tatar, Atun’u görevden alsaydı
indirimlerle ilgilenecektik
HK-Başbakan Faiz Sucuoğlu, MYK
toplantısının ardından açıklama yaparak,
“Sayın Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden
alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik,
planlanan indirimlerle de ilgilenecektik”
dedi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, kritik
MYK toplantısının ardından basına bir
açıklama yaptı.
Sucuoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine vurgu yaparak, hükümet ortakları ile dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini
aktardı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun
geniş tabanlı hükümet vurgusu yapmasına
da dikkat çeken Sucuoğlu, “Gerçekleşir
mi bilemem ama bizim bir engelimiz
yok” dedi.
“UBP’siz hükümet formülü yok” diyen
Sucuoğlu, bu zorlu süreçte UBP’nin hükümet kurma görevini üstleneceğini kaydetti.
Sucuoğlu, “MYK üyelerime teşekkür
ediyorum. Oy birliği ile bize destek kararı
aldılar. Bugün Parti Meclisi’yle toplanacağız” diye konuştu.
“Verilecek olan görevin gereğini yapmaya hazırız” diyen Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun ile ilgili şu anda
bir soruşturmanın gündemde olmadığını
belirtti, “Disiplin kurulu ve tüzük gereği
önümüzdeki günlerde gündem olacaktır.
Şu anda hükümetin yaşadığı krizi ortadan
kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.
İstifa sürecini de değerlendiren Sucuoğlu, “Elektrik fiyatları, alkol fiyatları
ve son yaşanan olay iki ortağımızda da

ŞUBAT’TA 2 BİN 200 SINIR DIŞI, 500
GÖNÜLLÜ AYRILMA…
Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru,
Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’ne, sığınma

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
telefonda görüştüğü Rusya Federasyonu
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile
Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre,
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov
ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler
ele alındı.
Çavuşoğlu, dün de Ukrayna Dışişleri
Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda
görüşmü

ABD, TÜRKİYE'YE
SEYAHAT UYARISINI
GEVŞETTİ

ABD, daha önce Kovid-19 salgını
dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte
Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını
gevşetti.
ABD Hastalıkları Kontrol Önleme
Merkezinin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19
nedeniyle seyahat edilmemesi gereken
ülkeler listesinden çıkarmasının ardından,
ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye
ilişkin seyahat uyarısını güncelledi.
Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat
uyarısında, Türkiye'nin durumu, "seyahat
etmeyin" olarak bilinen 4. seviyeden
"ihtiyatlı davranın" olarak bilinen 2.
seviyeye düşürülerek iyileştirildi.
Seyahat uyarısında, ayrıca Amerikan
vatandaşlarının Suriye sınırına yakın
bölgelere ve Şırnak ile Hakkari'ye seyahat
etmemesi de tavsiye edildi.
CDC, Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19
nedeniyle seyahat edilmemesi gereken
ülkeler listesinden çıkarmıştı.
Kurumdan yapılan açıklamada, söz
konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin”
uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız
ABD vatandaşlarının gitmesinin
önerilmediği 3. seviyeye indirildiği
belirtilmişti.

NORVEÇ, UKRAYNA'YA
YAKLAŞIK 100
UÇAKSAVAR FÜZE
GÖNDERDİ

en az bizim kadar rahatsızlık yarattı. Aldığımız kararları hep birlikte aldık. Cumhurbaşkanlığına da birlikte gittik" dedi.
Sucuoğlu, yapılan zamlar konusunda
gelen bir soruya yanıt vererek, "Sayın

Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik, planlanan indirimlerle de ilgilenecektik” diye
konuştu.

aNaSTaSİaDİS, MülTECİlErE karşI
TEDBİrlErİN SErTlEşTİrİlMESİ TalİMaTI VErDİ
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çağrısıyla dün Başkanlık Sarayı’nda
“kapalı kapılar ardında” gerçekleştirilen
toplantıda, mülteciler meselesi masaya yatırıldı, sert kararlar alındı.
Sadece Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Savunma bakanları ile Başsavcı, Polis Genel
Müdürü ve Rum Milli Muhafız Ordusu
(RMMO) Komutanı ile sınırlı tutulan ve
katılımcıların cep telefonlarının salona sokulmadığı toplantıda Anastasiadis, “bütün
cephelerdeki önlemlerin sertleştirilmesi ve
Yeşil Hat üzerinden mülteci akışının kesilmesi” talimatı verdi.
Fileleftheros’un “Profesyonel Askerler
Gibi 300 Polis… Mülteci Meselesi İçin İşe
Alınacaklar… Yeşil Hat ve Diğer Yerlerde
Sıkı Önlemler” başlığıyla manşete çektiği
habere göre toplantıda, Yeşil Hat üzerinden
mülteci girişlerinin azaltılması, kaçak işçi
çalıştırılmasının önlenmesi için sıkı denetimler yapılması, yabancıların sınır dışı edilmesi ve “gönüllü” geri dönüşlerinin artırılması kararları üretildi, Mennoya’ya “geri
gönderme merkezi” kurulması üzerinde duruldu.

TC DIŞİŞLERİ BAKANI
ÇAVUŞOĞLU, RUS
MEVKİDAŞI LAVROV İLE
UKRAYNA'DAKİ SON
GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

talebinde bulunanların çalışabileceği inşaatlar,
çiftlikler ve diğer alanlarda denetimlerini
artırması, kaçak çalıştıkları saptanan yabancıların derhal tutuklanarak sınır dışı edilmesi için talimatı verdi. Papatheodoru’nun
talimatlarına, yabancı uyruklu denetimlerinde
ülkede kaçak bulundukları saptananlar hakkında sınır dışı prosedürü başlatılması da
dahil edildi. Sadece Şubat ayında 2 bin 200
kişinin sınır dışı edildiği, 500 kişinin ise
Güney’den “gönüllü ayrıldığı” bilgisi de
verildi.

İçişleri Bakanı Nikos Nuris “Yeşil Hat
üzerinden gelen sığınmacı (başvuru yapan)
sayısının 2020’de 4 bin 704, 2021’de 11
bin 564 (toplam sığınmacıların yüzde 94’ü)
ve 2022’de (Ocak-Mart) 4 bin 900 (ilk üç
ayda sığınma başvurusu yapan 5 bin 66 kişinin yüzde 95’i) olduğu” bilgisini verdi.
Mülteci akışının kesilmesi için Yeşil Hat’ta
alınan ve alınacak: Lefkoşa’nın Batı’sına
set (dikenli tel) çekilmesi, elektronik gözlem
sistemi yerleştirilmesi ve gözlem birimi kurulması gibi fizikî önlemler de ele alındı.
Haberde, bu üç önlemin de yıl sonuna
doğru tam uygulamaya hazır olacağı, 27
milyon Euro’ya İsrail’den satın alınan elektronik gözlem sisteminin montajına Ağustos
sonundan itibaren başlanacağı, halihazırda
başlamış olan set çekme işleminin devam
edeceği, 300 özel polis alımının da ekspres
prosedürle gerçekleştirileceği bilgisi verildi.
300 özel polisin işe alımlarında, RMMO
profesyonel askerleri (SİOP) için uygulanan
yöntem uygulanacak. Bu kişiler sınava girmeyecek, başvuru yapan ve bazı testleri
geçen herkes alınacak. Özel polisler bir yıl
uzatma opsiyonlu birer yıllık sözleşmelerle
işe alınacak ve ihtiyaca göre sözleşmeleri
yenilenecek. Polisler bir aylık ekspres bir
eğitimden geçecek ve derhal göreve başlayacak.

Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100
uçaksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.
Norveç Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamada, Ukrayna’ya, Fransız yapımı
yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi
gönderildiği belirtildi.
Norveç'in yeni Savunma Bakanı Bjorn
Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya
büyük fayda sağlayacak modern ve etkili
bir silah olduğunu ifade etti.
Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya
benzer silah sistemlerini gönderdiğini
kaydetti.
Savaşın başladığı günden bu yana
Norveç, Ukrayna’ya 4 bin tanksavar ve
askeri teçhizat sağladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, mart sonunda Norveç
parlamentosuna gönderdiği video
mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri
talep etmişti.

PUTİN, RUSYA’NIN DEVLET
TİCARET ÖRGÜTÜ’NÜN
STRATEJİSİNİN
YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
ülkesine yönelik yaptırımların Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine aykırı
olduğunu belirterek, hükümetten
Rusya’nın DTÖ stratejisini yenilemesini
istedi. Putin, hükümet yetkilileriyle Rus
metalürji sanayisine ilişkin
gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin
dünya çelik endüstrisinde lider konumda
olduğunu söyledi.
Batılı ülkelerin, Rus şirketlerine yasadışı
yaptırımlar uyguladığını kaydeden Putin,
“Bu kısıtlamaların, Avrupalı meslektaşların
sürekli olarak bağlılıklarını tekrarladıkları
DTÖ prensiplerine aykırı olduğunu
vurgulamak istiyorum.” dedi.
Rus hükümetinden, Batılı ülkelerin söz
konusu adımlarının meşruiyetine ilişkin
kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını
talep eden Putin, “Hükümete ayrıca, 1
Haziran’a kadar DTÖ kapsamındaki
faaliyetlerimiz için güncel bir strateji
hazırlanması talimatı veriyorum.” ifadesini
kullandı. Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlar
konusunda Rusya’ya yönelik
yaklaşımlarının değişmeyeceğini
vurgulayarak, Rus metalürji sektörünün
de yeni tedarikçiler ve müşteriler bulmak
dahil, söz konusu koşullara ilişkin yeni
stratejiler geliştirmesi gerektiğini
vurguladı.
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MTG şAMPİYONLuK
KuPASıNı ALıYOR

Futbol Süper Lig’de 2021-22 sezonu
şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden
MağusaTürk Gücü kupasını yarın akşam sahasında
alacak. 28. Haftada Cihangir maçını yarın Dr. Fazıl
Küçük Stadı’nda konuk edecek olan Mağusa Türk
Gücü düzenlşenecek olan törenle hem kupasını
alacak hem de şampiyonluk şöleni yaşayacak.

u
KuPADA FİNALİST MTG’NİN RAKİBİ DOĞAN TüRK BİRLİĞİ OLD

Doğan Forest’i devirdi
nNicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final
rövanş maçında Doğan Türk Birliği ile
Küçük Kaymaklı Girne Mete Adanır
Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0
kaybeden Doğan sahasında 3-1
kazanarak adını finale yazdırdı ve Mağusa
Türk Gücü’nün rakibi oldu.

nOldukça kalabalık bir
futbolseverin izlediği karşılaşmada
tribünlerde yine hoş olmayan
olaylar yaşandı. Karşılıklı atılan
yabancı maddelerden biri bir kadın
taraftarın kafasına vurunca
yaralanıp hastaneye kaldırıldı

nMaçın ilk devresinde
her zamanki gibi ışık
sisteminde meydana
gelen ısınmadan dolayı
arıza meydana geldi ve
karşılaşma 10 dakika
durdu.
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HABER VE FOTOĞRAFLAR: NECATİ ÖZSOY

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Nicosia Group Kıbrıs Kupası
yarı final rövanş maçında Doğan
Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı
Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı
karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Doğan sahasında 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve
Mağusa TÜrk Gücü’nün rakibi
oldu.
Oldukça kalabalık bir futbolseverin izlediği karşılaşmada tribünlerde yine hoş olmayan olaylar
yaşandı. Karşılıklı atılan yabancı
maddelerden biri bir kadın taraftarın kafasına vurunca yaralanıp
hastaneye kaldırıldı. Stadın giriş
kapısı açılamayınca sağlık görevlileri yaralıyı ellerinde stadın dışına
kadar taşımak zorunda kaldılar.
Maçın ilk devresinde her zamanki gibi ışık sisteminde meydana gelen ısınmadan dolayı arıza
meydana geldi ve karşılaşma 10
dakika durdu.
Karşılaşmaya iki takım da etkili
başladı. 23. Dakikada Doğan atağında Kenan’ın yaptığı ortaya
Billy yükseldi güzel bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
41. dakikada Kaymaklı atağında
Tuğrul’un sert şutunda top ağlarla
buşuştu ve skor 1-1 oldu.
İkinci devreye Doğan daha etkili
başladı. Kaymaklı kalecisi Raif
net bir pozisyonda gole izin vermedi. 58. Dakikada Doğam atağında ceza sahasında karanbole
karışan topu Halil Turan ağlara
gönderdi. 2-1.
Karşılaşmanın son dakikasında
Doğan atağında Tansel topu ağlara
yolladı ve Doğan 3-1 üstünlük
sağladı. Kalan dakikalarda başka
gol olmadı ve maçı 3-1 kazanan
Doğan Türk Birliği adını finale
yazdırarark Mağusa Türk Gücü’nün rakibi oldu.
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