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Belediyelerin eylemi geçtiğimiz hafta yapılan mitingten çok daha kararlı ve etkili oldu… Neden mi?
Bir işçi eylemi çünkü bu… Gerçek bir ekmek ve hak kavgası! Direniş budur işte! Engel tanımaz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 6 Nisan 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 632 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
STATÜKONUN
DAYANILMAZ TADI
n

2. sayfada

Belediyelerle ilgili karar geri çekilmezse...

Bu meclis yıkılır
Yeniboğaziçi Belediyesi emekçilerinin önceki gün meclis önünde başlattığı
eyleme dün Dikmen Belediyesi de katıldı... Bugün Esentepe Belediyesi'nin de
katılması bekleniyor... Meclis ile elçiliğin önü ağır belediye araçları ile kapatıldı,
yol kapandı... Meclisin kapısını yıkmaya çalışan eylemciler polise zor anlar
yaşattı... Çevik Kuvvet de meclis arkasında alarma geçti...

n Eylemciler kesin sonuç almakta kararlı...
Eylem yerinde yatıp kalkıyorlar ve bölgeyi
terketmiyorlar... Yeniboğaziçi Belediye Başkanı
Mustafa Zurnacılar, "Net bir cevap alana kadar
eylemimize devam edeceğiz" dedi...
n Bugün de devam edecek olan eyleme köylüler de
katılacak... Görülmemiş zamlarla toplumu perişan
eden hükümet bir de çantadan belediye reformu
çıkarınca ülke tam bir kaosa sürüklendi... 3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

BAHAR RÜZGÂRINA
RANTIN VE
YAĞMANIN PİS
KOKULARI
KARIŞIYORDU
Faize
Özdemirciler

Hükümetten geri adımlar...

Elektrik: Yetmez

Yüzde 300 gibi inanılmaz bir
zamla toplumu öfkeye boğan
hükümet indirim yaptı... Zammı
yüzde 200'e indirdi... Ancak halkın
isyanını bastıramadı!
3. sayfada
Alkollü içkiler...

Yetmez ama evet

Fahiş zam yapılan alkollü
içkilerde de indirime gidildi... Bira
yeniden 5 TL oldu... Hükümeti
indirime zorlayan halkın güneye
yönelmesi oldu...
3. sayfada
YAKINDA...

BİR TANEDİR
BENİM POLİSİM

Ali Osman

Mehmet Levent

EVLATLAR
BABALARDAN
İLERİ MİDİR?

Aziz Şah

Kuzeyde 560 vaka 1 can kaybı, güneyde 2987 vaka 3 can kaybı daha!

HENÜZ DAHA
YAŞIYORKEN

Canan Sümer

n 7. sayfada
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Şener Levent

Açı
adada
federasyon
Türkiye
istemiyor…
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmek de
istemiyor…
Taksim istiyor mu?
İstemiyor…
İki devlet istiyor mu?
İstemiyor…
Anlayın artık anlayın…
Türkiye burada hiçbir şekilde çözüm
istemiyor…
Ne istiyor o halde?
Böyle kalalım…
Şimdiki gibi…
Çözümsüz!
Yıllardır boşuna demiyorlar ya
çözümsüzlük çözümdür diye…
Doğrusunu isterseniz Amerika ile
İngiltere’nin de buna bir itirazı yok…
Avrupa Birliği’nin de…
İtirazları olsaydı 48 yılda mutlaka
başka bir ayar yaparlardı…
Bunu yapmak her zaman ellerinde
çünkü…
Dünyanın her köşesine istedikleri
şekli verenler Kıbrıs’a mı veremezler?
Her yerde istediklerini yaparlar da
bir tek Kıbrıs’ta mı yapamazlar?
***
Türkiye bir çözüm olarak taksimin
de gerçekleşmesini istemez elbette…
Eğer isteseydi, Kıbrıs hükümetinin
ısrarla yaptığı önerilere hayır demezdi…
Hangi önerilere?
Maraş’ın iade edilmesine karşılık
Ercan Havaalanı ve Mağusa limanının
uluslararası trafiğe açılmasına…
Bunun kabul edilmesi demek,
adadaki iki devletin gayrı resmi ilanı

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Önceki günden devam edelim.
Muhalifler güvensizlik oylaması için parlam e n t o y u
toplayamayınca karşı
atağa geçen Başbakan
Umran
Han
Cumhurbaşkanı Arif Alevi ile anlaşarak
meclisi fesih ettirdi ve erken seçim
kararı aldırdı.
Böylesi ağır bir yenilgiyi kabullenmesi imkansız olan ABD, Pakistan’ı
karıştırmaktan ve Han’dan intikam almaktan vazgeçmeyecektir.
Ordudan yapılan açıklamada “askerler
politikanın dışında” denildi ama Washington kendisine bağlı generalleri
harekete geçirerek darbe bile
yaptırabilir.
Peki Amerikalılar neden Umran Han’ı
sevmiyor?
1- Amerikan’ın Afganistan işgali
sırasında ve sonrasında Taliban’a verdiği
destek.
2Çin’le 62 milyar dolarlık
kampsamlı bir ekonomik işbirliği
anlaşması imzalaması.
3- Ukrayna savaşının ilk gününde

STATÜKONUN DAYANILMAZ TADI

demektir…
Kuzeydeki hayalet devletin resmi
bir statü kazanması demektir…
Rum tarafı bu önerisiyle kuzeyde
sahte dediği devletin bir bakıma meşrulaştırılmasını kabul etmiş oluyor…
İki devlete doğru atılan çok ciddi
bir adım…
Ama şu işe bakın ki, iki devlet diye
ortalığı bulandıran Türk tarafı bu öneriye sıcak bakmıyor…
İki devlet istediği için havada kapması gereken bu öneriyi reddediyor…
Demek ki iki devlet de istemiyor…
Zaten kuzeyde işgali altında
bulundurduğu bölgenin dünyada bir
devlet olarak tanınmasını da istemiyor…
Kıbrıslıtürklerin kendi kontrolünden
çıkarak dünyayla direkt bağlantı kurmasını hiç istemiyor…
***

Son Rusya örneği ile de kanıtladı
bir kez daha bunu…
Nasıl mı?
Şöyle:
Rus Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’un kullandığı ifadeler…
Ne demişti?
Rusya’nın Donetsk ile Luhansk
cumhuriyetlerini tanıması Türkiye’nin
KKTC’yi tanıması gibidir!
Tayyip Erdoğan’a nasıl bir pas değil
mi?
Yüzde yüz gollük!
Erdoğan eğer KKTC’nin Rusya
tarafından tanınmasını isteseydi, hiç
kaçırmazdı bu fırsatı…
Ama öyle bir hedefi ve isteği yok
ki…
Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin
sömürgesidir ve bu da NATO tarafından destekleniyor…
Sömürgeyi tanınmış bir devlet olarak

meşrulaştırmayı ve kaybetmeyi hiç
ister mi?
***
Bunca yıldır işgali altında bulundurduğu bu toprakları, yeni Kıbrıs’ın
topraklarını Türkiye’ye dönüştürmeyi
başardı…
Bir gün buradan gidecek olsa bile
eli boş gitmeyecek…
Kıbrıs uluslararası pazarlıklarda
onun için büyük bir koz…
Ciddi bir karşılık görmeden Kıbrıs’ın
yakasını bırakmaz…
Akdeniz’deki doğalgaz pazarlıklarını
da bunun üzerinden yürütüyor…
Avrupa’ya sevkedilecek olan gazın
boru hattının Türkiye üzerinden
geçmesinde ısrar ediyor…
Bunun kabul edilmesi halinde adada
bazı geri adımlar atabilir…
Ama yine de kesin çözüme yönelik
adımlar olmaz bunlar…
***
Çözüm umudunu Akdeniz’deki
doğalgaza bağlayacak kadar aptallaşmış olan biz Kıbrıslıların yapacağı
hiçbir şey yok mu?
Var tabii…
Ama yapmıyoruz…
Yapamıyoruz…
“Çözüm hemen şimdi” diye sayıklayıp durmak yetiyor bize…
Pankartımızın altında zafer işaretiyle
bir de selficik çektirdik mi tamam!
Nerde o ortak siyasi Rum-Türk
cephesi nerde?
Biz Kıbrıslıların gönlü birleşiyor,
ama kafaları birleşmiyor…
İpini başkalarına teslim edenlerin
hayalleri gerçek olmaz…
Başkalarının olur yalnız!

Umran’ın suçu ne?
herkes Ruslara karşı iken atlayıp
Moskova’ya gitmesi ve Putin’le samimi
pozlar vermesi.
4- ABD ve AB yaptırım ve
ambargolarına rağmen İran’la kapsamlı
ilişki geliştirmesi ve iddialara göre
nükleer alanda (Pakistan’ın nükleer
bombaları var) işbirliği yapması.
5- ABD, BAE ve Suudi Arabistan’ın
tüm baskılarına rağmen İsrail ile ilişki
kurmaması ve her fırsatta Filistin
halkının mücadelesine (Londra’da
okuduğu yıllardan başlayarak) sahip
çıkması.
6- Tüm baskı, şantaj ve tehditlere
rağmen Çin sınırına yakın bölgelerde
ABD’ye askeri üs kurma izni vermemesi.
7- ABD, BAE ve Suudi Arabistan’ın
itirazlarına rağmen İslamabad-Şam
uçuşlarını başlatması.
8- Suudi Arabistan ve BAE’nın yedi
yıldır devam eden Yemen’i işgal operasyonuna destek vermemesi.
Daha ne olsun!
Bu gerekçelerin yarısı bile Washington’u çılgına çevirmeye yeter ve artar.
Nitekim de öyle oldu.
Hükümet ortaklarıyla arasının

açılmasını sağlayan sonra da muhalefeti
birleştiren Washington’u kendisine karşı
komplo ve darbe düzenlemekle
suçlamayı sürdüren Han; halka “sokağı
çıkın” dedi.
İçinde çok sayıda Amerikancı generalin olduğu söylenen ordu ise
açıklama yaparak “Biz siyasetin
dışındayız” dedi.
Belki de şimdilik.
Üç ay sonra yapılması beklenen
seçime kadar Pakistan’da her an her
şey olabilir.
Başbakan Umran Han halkı ve özellikle gençleri dikkatli ve duyarlı olmaya
çağırdı ve bir kez daha “Ben ve siz diz
çökmeyeceğiz ve ülkemize sahip
çıktığımızı herkese göstereceğiz” dedi.
Körfez’in kral, emir ve şeyhleri uzun
süredir devrede.
“ABD ve İsrail’in istediklerini yap
sana istediğin kadar para verelim”
diyorlarmış.
Adamlar herkesi kendileri gibi satılık
sanıyorlar.
Oysa Han Başbakan olduktan sonra
500 kişinin kendisine hizmet edeceği
bilmem kaç odalı sarayda oturmayı
reddetmiş, kendi mütevazi evinde

kalmış ve kişisel harcamaları için
başbakanlığın bütçesinden bir kuruş
almamış.
Daha önemlisi hiçbir akrabasını işe
aldırmamış ve her üç ayda bir kişisel
servet beyanında bulunmuş.
Daha ne olsun!
ABD ve müttefikleri kızmakta
haklılar!
Olaylar nasıl gelişir bilinmez ama
Amerikalılar Umran Han’ı ve çok stratejik konumdaki ülkesi Pakistan’ı rahat
bırakmayacaktır.
ABD hayranlarının dikkatine:
20 yıl işgalden sonra yenilerek Afganistan’dan çekilen ve ülkeyi çağ dışı
ilkel Taliban’a teslim eden sevdiğiniz
Amerikalılar şimdi Pakistan’da darbe
yaptırmaya çalışıyorlar.
Bir zamanlar Türkiye’de yaptıkları
gibi.
Emperyalist olmanın genetik hafifliği.
Adamların canı çıkar ama huylarıyla
birlikte gömülürler.
Öbür dünyada bile karıştıracak bir
yer bulurlar.
…
Not: Sırada Erdoğan dostu Macaristan ve Sırbistan seçimleri var.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

BAHAR RÜZGÂRINA
RANTIN VE YAĞMANIN
PİS KOKULARI
KARIŞIYORDU
Akşam olmuştu, meclisin önündeki tedirgin bekleyiş devam ederken, ateş de
ateşli bir şekilde yanmaya devam ediyordu,
bıçak kemiğe dayandı diyenlerle, bıçak
kemiği kesmeye başladı diyenlerin sesleri
birbirine karışıyordu…
Kıbrıs’ın birleştirilmesini konuşan kalmamıştı, herkes belediyelerin
birleştirilmesinden ve bu birleşmenin muhtemel yararlarından söz ediyordu.
Belediyelerin birleştirilmesi
adı altında kapalı kapılar ardında bir şeyler dönüyordu
ama kimse neler döndüğünü bilmiyordu.
Batık olmayan Yeniboğaziçi Belediyesi’ni neden batık Mağusa Belediyesi’ne
bağlamak istiyorlardı, bunu soranlar, bu
işte akıl ve mantık arıyorlardı, bulamayınca
da, bunlar ne yaptıklarını bilmiyor diye
kestirip atıyorlardı.
Oysa hükümet ne yaptığını bilmiyor
değildi, biliyordu, biliyorlardı, ne yapacağını tam olarak bilmeyen muhalefetti.
Hükümettekiler, alt yönetim olduklarının
bilincindeydiler ve bağlı oldukları üst yönetimin şantajının gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Şantaj yapanın bir
yüzü “ak”, bir yüzü “kara”ydı, şantaja
boyun eğenin yüzü müzü de yoktu.
Ankara “birleştir belediyeleri al parayı”
diyordu. Ampulün sefil efendilerinin bu
esrarlı ısrarının arkasında daha başka nelerin olabileceğini anlayabilmek için, bugünlere nasıl geldiğimizi konuşmamız lâzımdı. Çoğunluk bunu konuşmak istemiyordu…
Meclisin önü kalabalıktı. Belediye araçları yolu kapatmıştı. Trafik felçti. Arabalarıyla geçenler arasında yolu kapattılar
diye belediye çalışanlarına küfredenler
de vardı. Oysa yolu kesen düşman değildi
ki, onlar kardeşlerimizdi. Her birinin yüzüne teker teker baksanız, göreceğiniz
şey işsiz kalacak olmanın yarattığı öfkeydi
ve bu öfkeye bir de, denizini ormanını
kaybetme ihtimalinin gailesi ve tedirginliği
eşlik ediyordu.
Meclisin önünde bir ateş yanıyordu,
oradan geçenler arasında, ben yanmasam
sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyenler de vardı. Çünkü oradaki
ateşin bir benzeri de evlerde yanıyordu.
Zamlar elektrik faturaları can yakıyordu,
cepteki para eridikçe eriyor, maaşı kadar
elektrik faturası alan adam elektrik dairesine yumurta attı diye tutuklanınca, herkesin
aklına 22 Ocak 2018 tarihinde “Afrika”yı
taşlayan ama tutuklanmayan güruh geliyordu.
AKP’nin Türkiye’de yerel yönetimlerde
yaptığı ‘reformları’ bilmeyenler burada
ciddi ciddi olumlu değişiklikler bekliyorlardı.
Türkiye’de seçilmiş Kürt belediye başkanları bir punduna getirilerek hapsedilmiş,
yerlerine AKP’li kayyumlar atanmıştı.
AKP, istediğimi yapmazsan para yok
diyordu, 28 belediye 12’ye düştükten
sonra başımız göğe ermeyecekti, yeni müşavirler ve yeni işsizler katılacaktı aramıza
hepsi buydu, sonra birleştirilenler de batacak ve kayyumların önü açılacaktı, bütün
mesele belki de buydu…
Batık olmayan Yeniboğaziçi Belediyesi’ni neden batık Mağusa Belediyesi’ne
bağlamak istiyorlardı?
Çünkü sözkonusu olan Aysergi’nin kucağında oturduğu Salamis kıyılarıydı…
Akşam olmuştu, meclisin önünde ateş
yanmaya devam ediyordu, bahar rüzgârına
rantın ve yağmanın pis kokuları
karışıyordu…

HENÜZ DAHA
YAŞIYORKEN

İki belediye polise zor anlar yaşattı...

En etkili eylem

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE
BAŞKANI ZURNACILAR: NET BİR
CEVAP ALANA KADAR
EYLEMİMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Belediyelerin birleştirilerek sayılarının
azaltılmasını öngören yasal düzenleme
kapsamında kapatılacak belediyeler arasında
yer alan ve Meclis önünde eylem başlatan
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin eylemine dün
Dikmen Belediyesi de katıldı.Bugün de
Esentepe Belediyesi’nin eyleme katılması
bekleniyor.
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa
Zurnacılar, siyasilerle görüşme yaptıklarını
görüşmelerin olumlu olduğunu fakat net
bir cevap alana kadar eylemlerine devam
edeceklerini yineledi.
Cumhuriyet Meclisi önünde, Yeniboğaziçi
Belediyesi’nin de kapatılmasını öngören
yasal düzenlemelere karşı dün başlattıkları
süresiz oturma eylemine bugün de devam
edecekleri dile getiren Yeniboğaziçi
Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar,
hükümetten net bir cevap alana kadar
Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve
köylülerle eylemlerine devam edeceklerini
belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin
hem turizm için önemli bir bölgede hem
de uluslararası statüde bir belediye
olmasından dolayı belediyenin kapatılması
halinde bölgenin kazanılmış haklarını
kaybedeceğini söyledi.
Belediyeler reformunu desteklediklerini
fakat kent belediyelerinin yükünü daha
fazla
artırmanın
sıkıntıları
hafifletmeyeceğini, aksine büyük
belediyeleri
daha
da
sıkıntıya
sürükleyeceğini dile getiren Zurnacılar,
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Cittaslow
ağının Kıbrıs’taki başkenti olduğunu
hatırlattı ve kapatılması halinde bu ağın
çökeceğini yineledi.
Siyasilerle yaptıkları görüşmelerin olumlu
geçtiğini fakat net bir cevap alana kadar
eylemlerine devam edeceklerini dile getiren
Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin
kapatılmaması yönünde mücadeleye devam
edeceklerini kaydetti.
Eylem nedeniyle Lefkoşa'da Meclis
önünde trafik tek şeritten ilerliyor. Meclis
önündeki oturma eyleminde bazı belediye
araçları da yer alıyor.

Hükümetten alkol ve elektrikte geri adım
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan
Başbakan Faiz Sucuoğlu, alkol ve elektrik
fiyatlarında yapılan artışların hata olduğunu
söyleyerek yeni düzenlemeleri duyurdu.
Başbakan Faiz Sucuoğlu Bakanlar Kurulu
toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada,
hatadan dönmenin erdem olduğunu söyleyerek yapılan alkol ve elektrik fiyatlarında
yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Sucuoğlu, alkol fiyatlarının güneyle rekabet
edebilecek şekilde düzenlemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Bizim dengemiz
güneydeki fiyatlarla değerlendiriliyor”
dedi.
Sucuoğlu düzenlenen yeni alkollü içki
fiyatlarını, ithal içkilerde litre başı 50
TL’den 25 TL’ye, yerli içkilerde litre başı
40 TL’den 15 TL’ye, şarapta 20 TL’den
15 TL’ye, birada 15 TL’den 5 TL’ye ve
fıçı birada ise 17,5 TL’den 6,5 TL’ye

düşürüldüğünü açıkladı.
ELEKTRİKTE İNDİRİM...
Başbakan Faiz Sucuoğlu açıklamasının
devamda, “isyan ettiren elektrik faturaları”nı
süspanse etme kararı aldıklarını söyledi.
Halktan çok ciddi tepki gördüklerini
söyleyen Başbakan, “Gelen tepkiler üzerine
yeniden düzenleme yapma ihtiyacı
doğmuştu. Bakanlar Kurulumuz da oy
birliği ile bu karaları aldı.” dedi.
Sucuoğlu, elektrik fiyatlarının 0-250 kw
arası kullanım için 0,98 (aynı kaldı), 251500 kw arası kullanım için 2,70’ten 1.70’e,
501-750 kw arası kullanım için 2,95’ten
2’ye, 751-1000 kw arası kullanım için
3,25’ten 2,25’e, 1001 ve üzeri kw kullanım
için için ise 4’ten 3,30’a düştüğünü söyledi.
Sucuoğlu ayrıca tüm sektörler için de
2,70’den 1,70’e indirdiklerini belirtti.

Hiç böyle değildin sen bir zamanlar…
Kimseleri sevmiyorsun sanki artık…
Değer vermiyor, bağlanmıyorsun…
Hayaller kurmuyorsun…
Hatıraların yetiyor mu sana?
Yaşadığın eski sokaklarda kirli duvarlı
pansiyonlar var şimdi…
Yabancı yüzler…
Biliyorum, yıllardır hiç geçmedin oralardan…
Eski halleriyle hatırlamak istiyorsun
herşeyi belki de…
Eski kokuları ve renkleriyle…
***
Sanki zamanın ötesinde biryerlerden
geliyor gülerken bile kederlendiren sesin…
Mahallemizin en şeker adamı Yoğurtçu
Musa dayının şakalarını anlatıyorsun…
Ahmet Gürses’in içli ezanına karışan
kilise çanlarını…
Daracık sokakların mahcup âşıklarını…
Sen konuştukça verandalardaki ful,
yasemin kokusu savruluyor sesinden…
Elimden tutup Karababa Türbesi’nin
hemen yanındaki eve götürüyorsun
beni…
Çarşaflı Nöğber aba kapıda karşılıyor
bizi…
Ve saatlerce bitmeyen fısıltılı sohbetinizi dinliyorum uyuklayarak…
***
Serin bir yaz akşamı Lefkoşa’da…
Küçük Aysel bir şarkı söylüyor Mücahitler Parkı’nda…
“Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın”
Ruhunda siyah beyaz filmlerden sahneler…
Ve artık sadece rüyalarında yürüdüğün
sokaklar var…
Hatıralar her kapını çaldığında Girne
Kapısı’ndan Ermeni mahallesine doğru
uçuşan kuşların ardından gidiyorsun…
İşte Dr Küçük!
Gazetesinin önünde filtresiz Bafra
sigarasını keyifle tüttürüyor.
Karşısında her gün sövüştüğü Guşo…
Şamişici Abdullah dayı…
Halil Yavuz’un elektrikçi dükkânı…
Küfürlü şakalar ve gürültülü konuşmalar…
***
Yine akşam olsa…
Yine soğuk olsa hava ve yine sen olsan…
Sokulsam sabun kokulu kucağına…
Ve yeni bir masal anlatsan bana…
Yurduna yabancılaşanların…
Ve umut kuşunu arayanların hazin
sonlarını…
Geri dönmemek üzere gitsek bu zamandan…
Çağırsa bizi kocamış cumbalı evler…
Hanaylarında, sündürmelerinde oturup
dinlensek…
Girne Kapısı’ndaki seyyar satıcıların
börek, çörek, tatlı kokuları dolsa içimize…
***
Çocukların sokakta lingiri, topaç, yakan top oynadığı zamanları hatırlasak…
İlk sevgiliye yazılıp da vermeye utanılan mektupları…
Kapı önlerinde oturan kadınları…
Kuğulu Park’ın kuğulu günlerini…
Cirit sahasında futbol maçlarını…
Yaz kış akan sokak çeşmelerini…
Sarayönü’nde tarih kokan sarı taş binaları hatırlasak…
Henüz daha yaşıyorken…
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DİR

Onbinlerin toplanıp da yapamadığını
Sen tek başına yaptın aşkolsun sana çocuk
Gösterdin bir öfkenin nasıl patladığını
Öfken de isyanın da hayırlı olsun çocuk...

KALAY-KALAYCI

KKTC HÜKÜMETİ NE YAPTIĞINI
BİLİYOR MU BİLMİYOR MU?

KKTC hükümeti ne yaptığını bilmiyor diyorlar. İlk bakışta aldıkları
kararlara bakıp bu lafı söyleyebilirsiniz, kulağa hoş da gelebilir ama delidir
ne yapsa yeridir demek gibi bir şey olur bu. Madem delidir, öyleyse bu
yaptıkları da normaldir. Oysa KKTC hükümetinin ne yaptığını bilmediği
doğru değildir, KKTC hükümeti kendisinden bekleneni yapıyor. TC
hükümeti kendisinden ne bekliyorsa, onu yapıyor. Sorun bizdedir, çünkü
biz ne yapacağımızı bilmiyoruz…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YAKINDA...
Sucuoğlu’nun deyişiyle Cuma günü gerçekleşen sendikaların, kitle örgütlerinin, partilerin ve halkın yaptığı eylem “Gayet olgun,
barışçıl ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir şekilde
sonlan”mış!
Bunu ihtar olarak lanse edenler bir kere
daha yan bastı!
Eylem yapanların hedefindeki hükümet
eylemden çok memnun kaldı!
Neredeyse eylemi düzenleyenleri alnından
öpecek...
TDP, TKP ve YKP eylem sonrası meydandan ayrılmadılar...
Bana göre eylemi organize edenlerin başarısız olduklarını düşünüyorlardır...
Sucuoğlu Cumartesi günü yapılan Bakanlar
Kurulu sonrası yaptığı açıklamada pahalılığa
ve zamlara da değindi...
“Ham maddeye ulaşma, temel gıda maddelerindeki sıkıntı ve petrol fiyatlarındaki
artış, dövizin kademeli olarak yükselmesi...
KKTC’de en büyük ve kara delik olarak
görülen sıkıntı enerjidir. Akaryakıt fiyatları
5-6 ay öncesine göre ikiye katlandı ve
KKTC hükümeti ve maliyeine ciddi bir
külfet getirdi... Dünyada ortaya çıkan bir
sıkıntı, gerginlik ve savaş hali KKTC’yi
dahi ciddi boyutta etkiledi”...
Meseleyi pandemi ve savaşa yoruyor Sucuoğlu...
Türkiye’dekilerin yaptığı gibi...
Tamam pandemi ve savaş tüm dünyayı
etkiledi...
Ancak Türkiye ve burası çok daha büyük
bir çöküş içinde...
Bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş
sürüyor.
Rusya Ukrayna savaşında dünyanın hangi
ülkesi böyle bizdeki gibi bir enflasyona uğradı...
Ukrayna’da enflasyon oranı kaç biliyor
musunuz?
Rusya’da tüm batının ambargolarına rağmen enflasyon oranı yüzde 12’lerde...
Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon oranı
yüzde 5,6...
Türkiye’de Mart ayı enflasyonu yüzde
altmış beş civarlarında açıklandığı zaman
bunun Nİsan ve Mayıs aylarında yüzde
yetmişleri aşacağını söylemek için kahin
olmaya gerek yok...
Rus oligarklarının Türkiye üzerinden dünyayla dolaylı iletişimde olma çalışmaları
Türkiye’ye kârdan fazla zarar verecek...
Bu başka bir konu...
Ve TL’nin adı para listelerinden silinecek!
Göreceksiniz...
O nedenle bizim de kullandığımız TL cinsinden işgalcinin parası nedeniyle yakında
onlarla birlikte denizin dibini boylayacağız!.
Savaşın, pandeminin etkisinden değildir
bu yoksullaşmamız...
Türk Lirası’nın yapısındandır...
Yılanı koynumuzda elli yıldır saklıyoruz...
Devamlı ısırmaktaydı ama şimdi bunu
daha sık ve daha sert bir şekilde yapmaktadır...
Sucuoğlu’nun söyledikleri günü kurtarmaktan başka birşey değldir..
Ama kurtaramayacak...
Memnunluk getiren eylem de yakında eyleme katılanların kahırlarına neden olacak!

BİR TANEDİR BENİM
POLİSİM

Kavazoğlu ve Mişaulis anılıyor
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), Kıbrıslırumların ve
Kıbrıslıtürklerin dostluk ve işbirliğinin
sembolü olan Derviş Ali Kavazoğlu
ve Kostas Mişaulis’in anısına ve onuruna etkinlik düzenliyor
Dev-iş: Etkinlik Pazar günü
Dali’de gerçekleşecek
Dev-iş’ten
yapılan
yazılı
açıklamada, Kıbrıslırumların ve
Kıbrıslıtürklerin dostluk ve işbirliğinin
sembolü olan Derviş Ali Kavazoğlu
ve Kostas Mişaulis’in anısına ve onuruna yapılacak etkinliğin, pandemi
sebebi ile 2 yıl aradan sonra yeniden
10 Nisan 2022 Pazar günü Dali’de
gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi;
Katılmak
isteyen
tüm
barışseverler için ulaşım bilgileri
aşağıdaki gibidir.

ULAŞIM:
10 Nisan 2022 Pazar günü Dali’de
gerçekleştirilecek yürüyüşe ve
etkinliğe katılmak isteyen Kıbrıslı
Türklere ulaşım kolaylığı sağlamak
amacıyla Ledra Palas’tan iki otobüs
hareket edecektir.
Saat: 8.45 – 1.OTOBÜS:
Pera Horyo’dan Dali’ye doğru
yapılacak olan ve yaklaşık 40 dakika
sürecek 2,8 kilometrelik gençlik
yürüyüşüne katılacak olanlar için.
Saat: 9.00 – 2. OTOBÜS:
Kostas Mişaulis’in anısına
Lefkoşa’daki A. Konstantinos ve A.
Eleni Mezarlığı’nda çelenklerin
koyulacağı törene ve ardından Dali
Halk Örgütleri binasının önünde
yapılacak etkinliğe katılacak olanlar
için.
Barışa gönül veren herkes bu
anlamlı etkinliğe davetlidir.

Sürücü 11
yaşındaki
yaya İdil
Ada
Avvuran’a
çarptı
Girne‘de meydana gelen trafik çarpışmasında, sürücü 11 yaşındaki yaya
İdil Ada Avvuran‘a çarptı, küçük İdil ağır yaralı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün yaşanan çarpışmada, sürücü 41 yaşındaki
B.Y, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yolda seyrettiği
sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yaya olarak yolu geçmeye çalışan 11
yaşındaki İdil Ada Avvuran’a çarptı.
Çarpışma sonucu ağır yaralanan İdil Ada, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek
Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

Olmadı gardaş.
Olmadı be çocuk...
Olmadı.
Yanlış yaptın.
O elektrik faturasını görünce kanı beynine sıçratan öfkeni anlıyor ve çok derin
saygı da duyuyorum.
Ama kusura bakma.
Yanlış yaptığını söylemek zorundayım.
O binaya yumurta değil taş atmalıydın!
***
Sormadın ki...
Sorsaydın söylerdim sana.
22 Ocak 2018'de Afrika gazetesini yakıp
yıkmak, yazarlarını öldürmek için taş ve
demir yağmuruna tutan o islâmofaşist
barbarlar güruhundan bir tek kişiyi bile
tutuklamamıştı sevgili polisimiz!
Hem de gözleri önünde atılan taşlara
seyirci kalarak!
Seni ise, yerden göğe kadar haklı bir
öfkeyle Kıb-Tek binasına birkaç yumurta
attın diye kelepçeleyip götürdüler!
Biliyorum, işte o an anladın yanlış yaptığını!
Yumurta değil, taş atsaydın başına bunların gelmeyeceğini!
Ama ne yazık iş işten geçmişti.
Tutuklayıp götürdü seni aslan polisimiz!
Şimdi belki de mahkeme mahkeme sürükleyecekler seni "devlet" malına zarar
verdin diyerek!
Ama nemelâzım...
Büyük iş başardın!
Çok büyük iş!
Halkı yanlış adrese götürüp 1 Nisan
mitinginde öfkesinin gazını alan sonra
da kuzu kuzu, efendi efendi evlerine gönderip "Kimsenin burnu kanamadı" diyenler
bunu anlayamaz belki!
Anlamak da istemezler zaten!
İşte senin tek kişilik eylemin...
İşte onların yönlendirdiği beş-on binlerin
eylemi...
Seninki ateşten bir dağ...
Onlarınki bir kıvılcım bile değil!
***
Elektriğe yüzde 300 zam yapacaklarını
söylediklerinde şaka yapıyorlar sandınız
değil mi?
Hade itiraf edin.
Böyle bir kazığın atılacağına inanamadınız bir türlü.
Ne olacak şimdi?
Sizi sokağa döküp 1 saat bile o meydanda tutmadan "Birlik mücadele dayanışma", "susma sustukça sıra sana gelecek", "Hükümet istifa", "Direne direne
kazanacağız" sloganları attırıp, sonra da
efendi efendi, kuzu kuzu, kimsenin "burnu
kanamadan" evlerinize gönderene sormayacak mısınız, "Bu elektrik kazığını yiyemiyoruz, ne yapalım?"
Yoksa kuzu kuzu evlerinize dağıldığınız
gibi...
Kuzu kuzu buna da "Eyvallah" mı diyeceksiniz?!

6 Nisan 2022_Layout 1 05.04.2022 22:37 Page 5

5

6 Nisan 2022 Çarşamba

Onuncu köy
YOZLAŞMA

Nuray Özgeçen
Var mı bu faturalar ödenmeyecek
ödemiyoruz! diyebilen bir muhalefet!
Hayatı, bizden çalan ve kendi ceplerine
cukkalayan, zenginleri süper zengin
eden vekillere dar eden bir anlayış!
Hayatı etkileyen, kitlelerin öfkesini
somutlaştıran bir eylemlilik!
Adresi hükümet olarak göstermekle
yetinmeyip esas adresi dillendirmeye
çekinmeyen bir cesaret!
Zaten doğmamış olan sistemin artık
tamamen çökmüş olduğunu dile getirecek bir samimiyet var mı?
Yozlaşmışlığımıza bir çare var mı?

VEFA VE ÇÜRÜME

n Mahmut Anayasa
Bir kişi, Kıb-Tek’e bir adet yumurta attı, polis tutukladı… Bin kişi Afrika gazetesini omlet yaptı, polis seyretti!

BİLAL BİLE ANLADI…

Mustafa Billur
Gömleğin ilk düğmesi yanlış ilikliyse,
tüm düğmeleri açıp düzeltmeden, hiçbir
şeyi düzeltemezsiniz!
Kıbrıs'ta Denktaş ve dönemin muhalefeti
dahil tüm siyasi elitleri yüzünden yanlış
iliklediğimiz ilk düğme KKTC'nin ilanıdır!
1983'ten sonra hiç durduramadığımız ve
durduramayacağımız bir gerileme ve yok
olma sürecine girdik!
Ticaret durdu!
Ambargoları kendi kendimize uygulattık
ve kendi kendimizi uluslararası toplumdan
soyutladık.
Türkiye'ye olan bağımlılık arttı!
Biat arttı!

TOROSLAR
GÖRÜNMÜYOR

Mehmet Ekin Vaiz
Ersin Tatar: Be gardaş ben çok bunaldım
yahu…
Müsteşar: Hayırdır efendim? Elektrik
faturası?
Ersin Tatar: Yok yau ondan değil…
Müsteşar: Tahsin Bey gene atakda?
Ersin Tatar: Boşver sen Tahsin’i yau,
o da değil mesele…
Müsteşar: Alkol zammı? Özlediniz
meyhaneleri efendim?
Ersin Tatar: Yok be gardaş…
beni nedir bozan bilirmin… Aha bu
beytambal toz bulutu… Bakarım bakarım
da görmem Torosları ve bir tayfaltı
buluyor beni gerçekten…

İŞARETLERİ TAKİP
EDİNİZ

Ulaş Barış
Son durum: Kktc 1983’te kuruldu.
Aradan geçen 39 yılın sonunda enflasyon
%83… Bu da mı işaret değil?

BİLEŞİK FAİZ OLSUN!

Merter Refikoğlu
Faiz Sucuoğlu: Faturalarınızı kredi
kartı ile de ödeyebilirsiniz hatta isteyene
uygun Faizli, Sulu taksit de yapılabilir,
icraatlarımız devam edecektir...”

Şimdi de KKTC'yi görüşme masasında
YASALLAŞTIRMAYA çalıştıkları için her
şey çıkmaza sürülüyor!
KKTC yasallaştırılamaz!
KKTC hiçbir zaman yasal bir devlet olmayacak!
Bunu ne kadar erken anlarsak, o kadar
erken bu yanlıştan döneceğiz!
Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Türkiyeli
Türklerden BAĞIMSIZ bir gelecek tahayyül
etmek istiyorlarsa eğer, önlerindeki TEK
çözüm, tek meşru zeminimiz olan 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na iki elleriyle
sarılmalarıdır.
Güya yapılan Federasyon görüşmelerinde,
Garantörlük talebindeki anlaşmazlık ne-

deniyle TC ile Rumca konuşan Kıbrıslıların
yönetimindeki 1964 Kıbrıs Cumhuriyeti
ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN ÇÖZÜM olduğunda
gayriresmi şekilde anlaşmış durumdadırlar.
Bu yüzden FEDERAL bir çözüm hiçbir
zaman olmayacak!
Tek
GERÇEKLEŞEBİLİR
ve
STATÜKOYU SARSMA ŞANSI OLAN
çözüm modelinin oluşması, bizim
tarafımızdan 1960 Anayasasındaki Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne
dönme
talebiyle
başlayabilir!
Yok olmak istemiyorsanız, başka hiçbir
şansınız kalmadı...
Bilal anladı.
Ya siz?

KKTC’NİN BALE SEVGİSİ
Murat Kanatlı

Evet, tartışmalı pozisyonları hakem
arkadaşlarla değerlendirelim, önce pozisyon
konusunda yorum alalım: "Faiz Sucuoğlu,
tartışmalarla anılan 'Belediye Reformu'
konusunda geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden yapmış olduğu "Oy birliği ile Anayasa'yı
ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal
ediyoruz" açıklamasıyla ilgili “Ben böyle
bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk
suçlama olmaz” dedi.
Evet, oynat Uğurcuğum, pozisyona
bakalım, ihlal var mıymış pardon abuk
subuk suçlama var mıymış…
Ortalık resmen kaos yeri bakanlar kurulu
oturup şu kararı üretiyor:
"Bakanlar Kurulu, Devlet Opera ve Bale
Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB),
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlanmasına
karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de
yayımlandı."

Evet, şimdi bu haberde ne var sorusunun
cevabı ikinci paragrafta:
"Karara göre, KKTCDOB’nin fiilen görev
yapan sözleşmeli personeli kadrolarıyla birlikte, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na aktarılacak."
yani DP'ye yeni istihdam için daire devrediyorlar, sözleşmeli personelleri DP şey
edecek! "Merkez’in giderlerinin karşılanması
için Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2022 Mali Yılı
Bütçesine ödenek kalemleri ihdas edilecek"
DP'li bakan harcasın diye de yeni aktarım
yapıyorlar, peki böyle bir daire yok muydu?
Varsaydı bütçesi 2022'ye konmadı mıydı?
Neden şimdi ek düzenleme yapılıyor?
Tüm bunların cevabı şu, hükümetin
çalışanlara verecek parası yok, Demokrat
Parti yandaş istihdam etsin diye üstüne de
kaymak da koyup daire transfer edip bütçe
de ona yaratabiliyorlar, bu nedenle Faiz
Sucuoğlu halka doğruları söylemez diyoruz...

ŞÜPHELENİYORUM

Cenk Özdağ
13.07 olarak ilan edilen Mart 2022 enflasyonu ile birlikte gidilmesi vadedilen geleceğe
çoktan gelmiş olabileceğimizden ve hatta 3 aylık 27.73, yıllık %83 enflasyonla (yersen)
gelecekten de daha ileriye (future of future) gitmiş olabileceğimizden; Sürekli gidip
gelmenin bu ekibin uzmanlık alanı olabileceğinden şüpheleniyorum.

Kani Kanol
Bir ölüm yıldönümü daha geldi...
Biz sevgili babamızı, hayatının son
günlerine kadar hiçbir kişisel menfaat
beklemeden topluma elinden geldiğince
bir hizmet vermek için çabalarken
hatırlıyoruz.
Bu toplumun vefa duygusunu yitirmiş,
ne geçmişini ne de geleceğini bilmeyen
ve düşünmek dahi istemeyen sadece
bugününü yaşayan ve kendini düşünen
insanlardan kurumlardan oluşmuş bir
kalabalık haline geleceğini bilseydi,
gene de ayni şekilde davranır mıydı
acaba?

YANILMAYI ÇOK
İSTERDİM

Hasan Ulaş Altıok
On binlerin katıldığı miting belli ki
Hükümeti etkilemedi. Ancak, bir avuç
gencin Başbakanlık önünde başlattıkları
direniş eylemi bence Hükümeti de
Hükümeti yönetenleri de etkileyecek.
Şimdiden etkilemiştir bile. Bugün de
parti rozetlerini çıkararak herkesi eyleme
destek vermeye davet etmeleri çok
yerinde. Takip edeceğiz, destek olacağız.
Bravo gençler…
*
Keşke yanılan ben olsaydım… Bugün
elektrik tarifelerinin fahiş rakamlara
ulaşmasının esas nedeni doğru
yatırımların zamanında yapılmamasıdır.
Sırf yatırımları engellemek ve KIBTEK’i özelleştirmek adına “egemenlerin” BİLİNÇLİ ve PLANLI bir şekilde
kullandıkları “TC’den kablo ile elektrik
getirilmesi projesi” ile ilgili geçmişte
bazı yaşanmışlıklar…

POPO SALLAYANLARI
UNUTMAYIN!

Nilgün Ecvet Orhon
Gelip, lüks otellerde popo sallayıp,
dünya para alıp, tek kuruş vergi vermeden kaçan sanatçılardan kazanç vergisi alsınlar…
Ve fır hattımızdan geçen uçakların,
kara sularımızdan geçen gemilerin
parasını da alsınlar Türkiye’den geri…
Suat’tan da alsınlar vergi, otellerdenkumarhane ve kerhanelerden da…

PARTİ ROZETİ
KAFANIN İÇİNDEDİR

Çağda Haşimoğulları
Gençler parti rozetlerini atıp çok güzel
bir mesaj verdi aslında tüm siyasi
yapılara.
Ne zaman ki bu gençler kadar
yüreğiniz olur da o koltuklarda oturmaktan vazgeçip birleşirsiniz işte o zaman kurtuluş yolu açılır. Çok fazla vaktimizde yok aslında. Tercih sizin...
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Özgür Gazete
Pınar Barut
Siz hiç Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar‘ın,
iş cinayetine kurban edilen bir
işçinin hayatını kaybettiği olay
yerine gittiğini duydunuz mu?
Ben duymadım.
Dün bu haber Cumhurbaşkanlığı
tarafından duyuruldu ve birçok
yayın organında da yayınlandı.
Peki ama kimse “neden” diye
sormadı?
Çok mu rutin ve normal bir
davranış bu?
Yoksa başka bir sebep mi var?
***
Gencecik bir işçi; Hüseyin
Konukçu
Adıyamanlı.
33 yaşında.
2 ay önce gelmiş adaya.
2 çocuk bıraktı geride.
Ekmek parası için.
Merit otellerine ait Alsancak‘ta
devam eden bir inşaatta yaşanan
iş cinayetine kurban gitti dün.
***
Tatar’ın daha önce hiçbir iş
cinayeti ya da iş yerlerinde yaşanan
ve ağır yaralanma ile sonuçlanan
olaylara gitmediğini, açıklama
yapmadığını
göz
önünde
bulundurduğumuzda, bu olaya bu
kadar ilgi göstermesinin, olay yerine gitmesinin, bilgi almaya
çalışmasının hatta cenazenin bir
an önce memleketine gönderilmesi
için ön ayak olmasının sebebi,
cinayetin Merit otellerine ait bir
inşaatta gerçekleşmiş olması mıdır?
Merit’e soruşturma açıldı mı?
Gerekli önlemler alınmış mı?
Korukçu’nun çalışma izni var

Adı geçenlerin bazıları çocuk,
hepsi can… Tatar’ın
bunlardan haberi var mı?

mıydı?
Sigortası yapılmış mıydı?
Nasıl bir ihmal sonucu iş
cinayetine kurban gitti?
Hiçbir şey bilmiyoruz.
Tatar bu konuda samimi ise tüm
bu soruların cevaplarını alana
kadar da olayı takip edecek mi?
Takipte olacağız.
***
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı
makamına geldiğinden bu yana
kaç kişi iş cinayetlerinde yaralandı
ya da hayatını kaybetti biliyor
musunuz?
Hadi gelin sadece bulabildiklerimize, medyaya yansıyabilenlere
bir göz atalım
14 Kasım 2020: Lefkoşa’da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet
gösteren Çıralı Plastik isimli iş
yerinde çalışan 32 yaşındaki Nasir
Younas MASİH, kesim makinesinin giyotin kısmına sağ el baş
parmağının kaptırarak ağır
yaralandı
15 Kasım 2020: Lefkoşa Pandemi Hastanesi inşaatında çalışan
51 yaşındaki Necati Karakuş forklift ile su pompası taşıdıkları esnada su pompasının kayarak eline
düşmesi sonucu hayatını kaybetti
15 Kasım 2020: Demirhan’da
50 yaşındaki Mehmet Kar, spiral
makinesi ile kalıp tahtasını kestiği
sırada makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol diz kısmı ve
sol göğüs kısmından ağır yaralandı
27 Kasım 2020: Girne’de
inşaatta çalışan 48 yaşındaki
Amangeldi Taganov iskele yükleme işi yaptığı sırada bodruma
açılan havalandırma boşluğu üzerindeki tahtayı almaya çalıştığı
sırada dengesini kaybedip 3 metre

yükseklikten beton zemine düştü,
ağır yaralandı
12 Ocak 2021: Alsancak’ta meydana gelen olayda, 3 metre yükseklikten düşen emekçi Gürkan
Özbirim ağır yaralandı
22 Ocak 2021: Lefkoşa’da
inşaatı devam eden bir binada
çalışan 23 yaşındaki Ali Hacı
Yusuf, zemin katta bulunan iskele
üzerinden düşerek ağır yaralandı
15 Haziran 2021: Tuzla’da, 46
yaşındaki Nowab Miah izolasyon
döşemekte olduğu sırada dengesini
kaybedip düşerek ağır yaralandı
8 Temmuz 2021: Güzelyurt’ta
15 yaşındaki çocuk işçi Mahmut
Gül, makinist garajında iş yaptığı
sırada üzerine araç motorunun
düşmesi sonucu hayatını kaybetti
18 Temmuz 2021: Mağusa
Limanı’nda gemiyi bağlamaya
çalışan Kadir Teke isimli işçi çelik
halatın savrulması sonucu hayatını
kaybetti
23 Ağustos 2021: Alsancak’ta
yapımı devam etmekte olan
inşaatta tuğla ördüğü sırada dengesini kaybederek düşen 29
yaşındaki Waqar Younas hayatını
kaybetti
7 Ekim 2021: Mağusa‘da bir
mermer fabrikasında yaşanan iş
cinayetinde, mermerlerin altında
kalan 21 yaşındaki Mehmet Ali
Bodaloğlu hayatını kaybetti
22 Aralık 2020: Çalıştığı esnada
yaklaşık sekiz metre yüksekten
düşen Şemsettin Bayraktar, yaşam
mücadelesini kaybetti
***
Adı geçenlerin bazıları çocuk,
hepsi can…
Tatar’ın bunlardan haberi var
mı?

Kasulidis: Türkiye’den GYÖ’ler ile
ilgili sıcak mesajlar geliyor
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Kıbrıs sorununun çözümü
için gösterilen çabaların ileri
götürülmesinde uygun zamanın şimdi
olduğuna işaret ederken, Güven
Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) masaya
konabileceğini ve Türkiye’den de
bazı olumlu mesajlar alındığını söyledi
Kasulidis: Kıbrıs sorununun, yeni
gelişmelere maruz kalmadan
çözülme zamanı geldi
Kasulidis’in, Washington ile New
York’a gerçekleştireceği ziyaretler
öncesi, ülkesinin Kıbrıs sorunuyla
ilgili temel hedeflerine dair
açıklamalarda bulundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine
göre RİK’e konuşan Kasulidis, Kıbrıs
sorununun çözümü için gösterilen
çabaların ileri götürülmesinde uygun
zamanın şimdi olduğuna işaret ederken,
GYÖ’lerin
masaya
konabileceğini ve Türkiye’den de
bazı olumlu mesajlar alındığını söyledi.
Habere göre Kasulidis, uluslararası
ilişkiler, dış politika ve her ülkenin
oynadığı roldeki değişikliklerin
Kıbrıs sorununda çözüm arzusunu
körüklediğini ifade ederken,
uluslararası toplumun gündeminde
ikinci sırada bulunan bazı konuların,
AB’nin Türkiye, ABD ve NATO ile
ilişkileri hasebiyle oluşacak yeni
gelişmelere maruz kalmadan
çözülme zamanının geldiğini

vurguladı.
“NATO’nun beyin ölümü
gerçekleşti”
Kasulidis, birkaç yıl önce ABD
Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin
NATO’dan ayrılacağını söylediğini,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un da NATO için “beyin
ölümü gerçekleşti” diye konuştuğunu
anımsatırken, bugün NATO’nun
Avrupa açısından öneminin değişip
arttığını, bu nedenle NATO ve
NATO-AB ilişkilerinin etkinliğine
Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler
gibi “küçük yabani otların” dahil
edilemeyeceğini kaydetti.
Habere göre Kasulidis, Türkiye’nin
Ortak Güvenlik ve Savunma

Politikası’ndaki varlığını yükseltmeyi
talep etmek, Kalıcı Yapılandırılmış
İşbirliği (PESCO) mekanizmasında
yer almayı istemek ve ABD ile
silahlanma programları konusunda
istişareler yapmak suretiyle diplomasi
geliştirdiğini belirtti.
“Türkiye yükselmek istiyorsa,
Kıbrıs sorununun çözülmesi gerek”
Kasulidis’in bu açıklamalarından,
AB ile NATO içerisinde Türkiye’ye
yardım etmeye hazır olan ülkeler
bulunduğunun; çünkü Türkiye’nin
herkesi, arabulucu ve barışçı
olduğuna dair ikna ettiğinin
anlaşıldığını yazan gazete, Kasulidis’e göre Güney Kıbrıs’ın
“kaybolmadığını”, çünkü Türkiye
yükselmek istiyorsa, Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine işaret
ettiğini kaydetti.
Gazeteye göre Kasulidis, Kıbrıs
sorununun Türk tarafının koştuğu
şartlara göre çözülemeyeceğini ve
Güney Kıbrıs’ın ait olduğu,
Türkiye’nin de ait olmak istediği
bölgelerin, çözüme yönelik katkıda
bulunabileceğini söyledi.
Kıbrıs sorunuyla ilgili çabaların
yeniden
canlandırılmasındaki
zorlukların Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlerle de ilgisi
bulunduğuna dikkat çeken Kasulidis,
kendisinin ve Başkan Nikos Anastasiadis’in yabancı siyasetçilerle
yaptığı istişarelerde de buna atıfta
bulunulduğunu belirtti.

GÜNLÜK
İŞGAL BÖLGESİ İLE HUKUK
BÖLGESİNİN FARKI

Dörtlü ve UBP-HP hükümetlerinin Ulaştırma Bakanı Tolga
Atakan kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemişti… 10 yıla
kadar hapisliği var rüşvet teklifinin. Dağyolu cinayetinden
sonra “Mercedesler satılsın yol yapılsın” diyen gençlere “İster
Mercedes alırım ister Porsche” diyordu Denktaş… Temiz toplumcu HP’den Atakan hatırlanacağı gibi, gayet normal bir
şeyden bahsedermiş gibi kendisine birçok kez rüşvet teklif
edildiğini ve ağızlarının payını verdiğini söylemişti… Temiz
toplum demişlerdi… Her şey şeffaf olacaktı… Kim rüşvet
teklif etti, açıklamadı! 2018 Nisan’ında ‘‘müşavirliğe son
verecek yasa hazır’’ demişti Kudret Özersay bir Bakanlar
Kurulu toplantısından sonra… 4 sene sonra değişen hiçbir şey
yok!.. Bu işgal bölgesinde, devlet kasasından çikolata almak
için 60 lira kullandığı için istifa eden İsveç Maliye Bakanı
Mona Sahlin gibi bir politikacı olmayacak… 2020 Olimpiyat
Oyunları için inşa edilen stadyum maliyetindeki öngörülemeyen
artış nedeniyle istifa eden Japonya Spor ve Eğitim Bakanı Hakubun Shimomura gibi bir politikacı da olmayacak… 5 kişinin
öldüğü köprü çökmesi olayından sonra istifa eden Kosta Rika
Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales gibi biri de bu diyarda olmayacak! Dağyolu kazasından, Ciklos felaketinden, Girne cephanelik
patlamasından, askerin ardında bıraktığı mühimmattan ölen
küçük Makhir’den sonra kimsecikler istifa etmedi… Güneyde
Zigi’deki askeri üste 13 kişi ölünce Savunma Bakanı Costas
Papacostas, Genelkurmay Başkanı Petros Tsalikidis ve Dışişleri
Bakanı Marcos Kipriyanu istifa etmiş, Başkan Hristofyas yargılanmıştı… İşgal bölgesi ile hukuk bölgesinin farkı budur!
YUMURTA VE TAŞ
Polis KIB-TEK binasına bir
yumurta atan adamı
tutukladı. 22 Ocak 2018
tarihinde “Afrika”ya taş
atanlara dokunmayan polis
yapıyor bunu, anlayın artık
nasıl bir cehennemde
yaşadığımızı…
*
HAYAT VE HAYAL
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, “Zamların geri
çekilmesi gerekir. Bu
faturalarla bu memlekette
hayat sürdürülemez” dedi.
Hayat da sürdürülemez,
hayal kurulamaz…
*
KAYYUM
Belediyeleri birleştirip
sayılarını azaltacaklarmış.
AKP hükümeti dayatıyormuş
bunu. Ve bunun adına
reform diyorlar. AKP sonra
ne yapacak? Azaltılan
belediyelerin başına kayyum
mu atayacak? Plan bu mu?
*
YAĞMACILAR GELİYOR
Çalışanların maaşlarını
ödeyen sigorta yatırımlarını
yapan Yeniboğaziçi
belediyesini batık Mağusa
Belediyesi’ne bağlayacaklar.
Sonra? Ver elini Salamis
kıyıları… ver elini orman…
çekilin da yağmacılar
geliyor… Anladınız siz
onu…
*
FATURALAR
Engelli maaşı 3 bin lira, eve
gelen elektrik faturası da 3
bin lira. Allah yaksın sizi
artık…

“Tırnak”...
"Pandemi nedeniyle yaşanan
eğitim kayıpları da bu işi gün
yüzüne çıkardı. Yani
çocuklarımızın sosyalleşmediğini,
hatta deyip yerindeyse giderek
tepkisiz ve donuklaştığını bize
gösterdi. Okullar kapalı iken
sınavlara yine hazırlandılar,
kitaplardaki konuları yine
ezberlediler ama onların nitelikli
birer birey olarak yetişmesini
sağlayan esasları kaçırdılar.
Üstelik kaçırmaya da devam
ediyorlar."
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)
" Ülkede tutunmaya çalışan
gençler yanında son 20 yılda yurt
dışında öğrenim gören binlerce
Kıbrıslı Türk genç ülkeye
gelmekte çekince gösteriyor.
Gelmek istemiyor. İşin ilginç
tarafı artık aileler de çocuklarının
yurt dışında kalmasını teşvik
ediyor. Londra’da çok sayıda
genç arkadaş ile karşılaşıyorum.
Ara ara sohbet ettiğim bu
eğitimli gençlerin çok önemli
fikirleri var. Kimisi İngiltere’de
öğrenim görmüş ve Londra’da
kalmış, kimisi de Kıbrıs’tan göç
edip Londra’da tutunmaya
çalışıyor. Çok başarılı
gençlerimiz var. Biz bu gücü
ülkemize kanalize edemiyoruz
ve onların bilgi birikiminden
yararlanamıyoruz."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

TÜRK LİRASI

Bıçağı 70 santim
soktular… Ahali
‘‘toplumsal olarak yok
oluyoruz’’ diye çığırınca
7 santim geri çektiler.
Sonra TL bir deprem
daha geçirince 10
santim geri
sokuyorlar… Sonra bir
çığlık daha atıyor ahali,
bıçağı çekiyorlar birkaç santim
geri… Ahali bıçak her geri
çekildiğinde şükrediyor! Ancak kol kadar bıçak
içerde, kan sızıyor… Bu bıçak, işgal rejimi ile TL’nin
ta kendisidir!.. Evet, dünyada da kriz vardır… Ancak
bizim krizimiz Türkiye’nin arka bahçesi olduğumuz
için Erdoğan rejiminin krizidir…
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6 Nisan 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

EVLATLAR BABALARDAN
İLERİ MİDİR?

Genç bir dostum anlattı…
22 Ocak linçinden sonra yapılan 26 Ocak 2018
yürüyüşünde ‘İŞGALE SON!’ pankartını alıp gitmiş
CTP kortejinin yanında durmuş…
Pankartı gören bir partili, ‘Bu pankartla burada
duramazsın’ diye kovalamış bizim militan genci…
İşin ironisi, ‘İŞGALE SON!’ pankartını da kendisini
kovan adamın oğluyla hazırlamışlar bir gün önce
beraber…
Oğlunun hazırladığı pankarta baba müsaade etmedi
yani…
Nâzım haklı mı çıktı?
“Ben sadece ölen babamdan ileri,
Doğacak çocuğumdan geriyim,
Ve bir kavganın adsız neferiyim”
demişti…
Oğul babadan ileri mi bu durumda?
4 sene önce gençleri işgale karşı
çıktıkları için kovalayan muhterem,
işgalle yatıp işgalle kalkıyor son zamanlarda… Daha
da ileri gidip, temel sorunumuzun yerleşimci nüfus
sömürgeciliği, yani taşıma nüfus politikası olduğunu
da anladı…
İşgalin iradenin önüne nüfusla duvar ördüğünü
kavradı…
1975’te, 1981’de, 1990’da, 2004’te değil; 2020’de
Mustafa Akıncı süpürülünce anladı…
2018’de işgalin 44’üncü yılında anlamadıklarını
son 4 senede idrak etti!
Ömrümüz birilerinin kafasının duvara toslayıp
gerçeği anlamasını bekleyerek geçti…
Bendeniz 1990’larda Askerin Kıbrıs’ın işgal bölgesinde kurduğu baskı rejimini hatırlamam, çocuktum,
bulup buluşturup okudum-okuyorum, ısrarla sordum
ve dinledim…
-Anlat Ali dayı, matbaanın bombalanmasını anlat,
bir daha anlat, derim…
O da bir daha anlatır, bergamot macunu eşliğinde…
2008’de Wall Street’te başlayıp dünyayı dolaşan
Üçüncü Büyük Depresyon’dan sonra, hem Arap aleminde yaşananlar hem de dünya çapında krizlerdevrimler-savaşlar sarmalında, TC Devleti’nin sertleşen Kıbrıs politikasını 2010’larda yaşadım.
Şimdi politika ile ilgilenen gençlerin çoğu 2010’larda çocuktu!
Bizim 1990’larda çocuk olduğumuz gibi; şimdi
eylemlere giden gençler de ne Annan Planı ne Göç
Yasası eylemlerini ne de Toplumsal Varoluş Mitingleri’ni gördüler…
Biz Temmuz 2000 mitingini sonradan öğrendik,
onlar da 2010’ların mitinglerini ya duydu ya duymadı.
Ama bilanço çıkarmadıkları kesin…
Politikada ‘bilanço çıkarmak’ hayat memat meselesidir. Gelecek için ders çıkarmaktır…
Bu ahali bu yüzden toplum ya da halk olamadı,
10 senelik hafızası bile yok!
Hafıza olmayınca aynı hataları tekrar edip farklı
sonuç bekliyor…
2011’deki Toplumsal Varoluş Mitingleri’nin bilançosu çıkarıldı mı?
28 Ocak, 2 Mart ve 7 Nisan’da arka arkaya yapılan
miting dalgası 50.000 kişi ile başlayıp nasıl 3-4 bin
kişiyle balon gibi söndü?
2000’lerin başındaki 80.000’lik mitingler verdi
on binlerini, kaldık 10’larca. Yanıltmasın sizi son
mitingin kalabalığı. 11 sene önceki Toplumsal Varoluş
Mitingleri’ni 50.000’den 3-4 bin kişiye düşürenler
için zor değildir bir meydan dolusu insanı sünger
gibi emmek!
Çünkü nicelik (sayı) nitelikten (siyasi program,
amaç-talepten) sonra gelir; nicelik niteliği takip
eder…
1 Nisan mitinginde bir köşede buldum 26 Ocak
2018 yürüyüşü için ‘İŞGALE SON!’ pankartını hazırlayan o iki genci. Sendikacıların konuşmalarıyla
dalga geçiyorlardı…
Saraylar kendine gülündüğünde nasıl umursamıyorsa, hatta sokakla bağı olmadığı için anlamıyorsa;
sendika bürokratları da tabanla bağları olmadığı için
anlamıyor ve umursamıyor kendisine neden gülündüğünü…
Gene berbat bir hayat pahalılığı mitinginden sonra
yazdığım 9 Eylül 2018 tarihli “Sendikal Platform’un
cenaze töreni” yazısında şöyle demişim:
Sayılar ne zaman önem arz eder? Toplumun potansiyelini bildiğiniz zaman! Sendika bürokrasisinin
20 senedir sürdürdüğü politikalarla 80.000’den 80
kişiye düştü eylemlere katılım. 80’i baştan 80.000
yapmak sanıldığı kadar kolay olmayacak…

Hekimlerden Ali Pilli’ye sert uyarı:

Sendikal eylem başlatırız
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıpiş) Sağlık Bakanı Ali Pilli‘nin, doktorlara
yönelik soruşturma ve sözleşme iptali
yazısına cevap verdi.
Taşçıoğlu: Gönderdiğiniz yasa dışı
soruşturma ve sözleşme fesih yazıları
ivedilikle geri çekilsin
Sendika adına yazılı açıklama yapan
Başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Bakan
Ppiili’ye yazdıkları cevabı paylaştı.
İşte o cevap metni;
“29 Mart 2022 tarihinden başlayarak
hastanelerde çalışan kadrolu ve
sözleşmeli hekimlere gönderdiğiniz 3
Mart 2022 tarihli yazınızda, yürürlükte
olmayan bir grev iddiası ile kadrolu
hekimlere soruşturma açıldığını,
sözleşmeli hekimlere de sözleşmelerinin
fesih sürecinin başladığını bildiren bir
yazı gönderdiniz.
Sendikamızın size 27 Aralık 2021
tarihinde gönderdiği mektup ile
açıkladığı üzere anılan konularda
başlatılmış eylem mevcut idi.
42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Referandum Yasasının 15 ve

18 maddeleri ile Kıbrıs Türk Hekimler
Sendikası tüzüğünün Kısım X, Genel
Hükümler, b bendinde belirtildiği üzere
sendikamızın eylemleri yasalara uygundur.
“Sendikal eylem başlatılacaktır”
Sizin, üyelerimize gönderdiğiniz
yasa dışı olan soruşturma ve sözleşme
fesih yazılarının ivedilikle geri çekilmemesi halinde; 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren ikinci bir bildirim
yapmaksızın acil servisler, yataklı
servisler, diyaliz, onkoloji ve hematoloji hizmetleri, Acil Durum Hastanesi‘nde verilen hizmetler ile acil
tetkik teşhis tedavi ve sevk gerektiren
kurul işlemleri hariç Yataklı Tedavi
Kurumları Dairesine bağlı tüm yataklı
birimlerde ve Temel Sağlık Hizmetleri
Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve
sağlık ocaklarında saat 09.00-12.00
saatleri arasında sendikal eylem
başlatılacaktır.
Olumsuz bir durum yaşanmaması
adına gerekli tedbirleri almanız için;
gereğini bilgilerinize getiririz”

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA
KOMİSYONU’NDA 2 ÜYE DEĞİŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve
HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcileri değişti. Komisyon’daki üye
değişiklikleri ile ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na atanan Kıbrıs Türk
İşverenler Sendikası temsilcisi Alişan Şan’ın 2022 erken genel seçimlerinde
milletvekili seçilmesinden dolayı yerine Ata Satur’un, HÜR-İŞ Sendikaları
Federasyonu temsilcisi Süleyman Çakır’ın yerine ise Ahmet Serdaroğlu’nun
atanmasına karar verdi.

Kuzeyde 560 vaka 1 can kaybı
KKTC’de son 24 saatte toplam 12
bin 841 test yapıldı, 1 kişi vefat etti,
560 pozitif vakaya rastlandı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841
olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif
vakaya rastlanmıştır. 284 kişi Lefkoşa,
112 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa,
38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10
kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Nisan 2022 Koronavirüs genel
durumu şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 12.841
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742
Toplam Vaka Sayısı: 88.433
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 81.504
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:

6705
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
8
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı:
611
Güneyde 3 ölüm daha
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 84 bin
718 test yapıldı, 2 bin 987 yeni vaka
belirlendi, 3 kişi de hayata gözlerini
yumdu.
Hastanelerde Koronavirüs nedeniyle
tedavi gören 30 kişinin durumu ağır
207 kişi bulunuyor.
Güney Kıbrıs’ta toplam ölüm sayısı
949’a ulaştı.

ZELENSKİ RUM MECLİSİNE HİTAP EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin, 7 Nisan Perşembe günü
internet üzerinden Rum Meclisi Genel Kurulu’na hitap edeceği haber verildi.
Kararın dün yapılan siyasi parti başkanları toplantısında alındığını ve buna
hiçbir partinin itiraz etmediğini yazan Politis gazetesi, Zelenski’nin, Meclis
Genel Kurulu’nun akşamüzeri saat 18.00’de gerçekleştirilecek özel oturumunda
konuşacağını kaydetti. Zelenski’nin birçok AB üyesi ülkenin parlamentosu yanı
sıra ABD Kongresi’nde de konuştuğunu ifade eden gazete, Zelenski’nin
konuşmasında muhtemelen, Rus işgaliyle başa çıkılması için ülkesine silah
sevkiyatı yapılması konusunda çağrıda bulunacağını ekledi.

Sosyal Medya
Tema Irkad

ÇÖKEN YAPININ
MECLİSİ OLMAZ
Hem Başbakan Faiz, hem de
Enerji Bakanı Sunat beyler dolaylı
yoldan da olsa KKTC ucube
yapının yıkıldığını açıkladılar...
Devletin ödeme yeteneği kalmadı
...
Sele kapıldık gidiyoruk...
Bizleri bu hale getiren tüm
siyasilerin infazı vaciptir artık...
Ceza uygulanırkana eğer gözlerim kapanır hatta gulağım da
terlersa bin gara belamı versin..
Artık ne muhalefetten ne de svil
toplum örgütlerinden bir beklentim
yoktur...
Seçimler bizi gurtarmayacak
dedik.... Gelin sokakları savaş
alanına çevirelim dedik. Bizim
tek çaremiz federasyon çatısı
altında bir devlete ulaşmaktır dedik
ama dinlemediler ve seçime gittiler..
Aha geldiğimiz nokta.. UBP'nin
çoğunluğunda kurulan hükümet
aynı şekilde mecliste elde ettiği
çoğunlukla istediği yasayı geçiriyor...
Aklına estiği uygulamayı yaparken ne Anayasa ne de yasa
dinlemiyor..
Muhalefet çok cılız kalmış bu
mecliste bin kelam etse de hükmü
geçmiyor...
Geçtim elektrik faturalarını
adamlar devletin bütcesini halkın
cebini boşaltarak denkleştirmeye
çabalarken göreceksiniz ki ay sonu
ne memura ne de işciye para yok
iken diğer yandan kendi
maaşcıklarını da alacak bu beyler...
Mitinglerde yanlış ata oynamanın
bedelidir bu sonuç...
İşgal gerçeğini gözardı ederek
geldiğimiz bu günlerde kendi
infazlarının gecikmesi yönünde
alacakları önlemlerle halkın öfkesini daha da yükseltecek bu
hırbolar... Gerçek zeminde savaş
vermek gerekiyor..
İşgalciye yurdumdan defol git
demek farz olmuştur...
Çöken bu yapının yerine en
erken ve de bir barışa ulaşacağımız
güne kadar devam ettireceğimizi
ilan
edeceğimiz
Kıbrıs
Cumhuriyeti
Türk
tarafı
olduğumuzu tüm dünyaya ilan ederek önce Güven Yaratıcı Önlem
ve teklifleri masaya yatırıp ön
antlaşma zeminini mümkün
kılmalıyız..
Muhalefetten beklentim nasıl ki
UBP çıkıp bu yapı çökmüştür diye
beyanda bulunmuşsa aynısını CTP
ve HP de yapmalıdır.
Çöken bir yapının Meclisi olamaz. Meclis lağvedilmelidir...
Yeni ve hukuki zemini olan
Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Tarafı
tezini sağlam temellere oturtmak
için en erken bir zamanda kurucu
meclis yaratılarak çalışmalara
başlanmalıdır...
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KENDİMİZ ETTİK,
KENDİMİZ BULDUK!

SENDİKALAR YENİ EYLEMLERE HAZIRLANIYOR
Ülkedeki bazı sendikalar, “halkı
düşünmeyen ve zamlarla bütçeyi dengelemeye çalışan hükümete karşı” grev ve
eylemleri artırma kararlığında olduklarını
kaydederek, 1 Nisan eylemiyle başlayan
eylemlilik sürecine devam edeceklerini
açıkladı.
Sendikalar, Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) binasında dün bir araya
gelerek yaptıkları basın açıklamasında, ilk
olarak, yarın, Girne Liman İdaresi ve Girne
Gümrük Dairesi’nde tam gün uyarı grevine
gidileceğine duyurdu.
Cuma günü ise, Mağusa’da yapılacak
grevlerin yanında, yürüyüş eylemi, ekmek ve mum dağıtımı etkinliği düzenlenecek.
Cuma günü yapılacak eylem ve grevin
ayrıntılarının yanında, sendikaların devam
edecek olan “hayat durdurucu genel grevler

ve eylemler” takvimi, perşembe günü halkla
paylaşılacak.
Sendikalar, sendikaların dışında kalan
esnaf, zanaatkar, iş ve sanayi çevreleri ile
tüm üreticiler de eylem ve grevlere destek
vermeye davet etti.
ELMALI
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı,
sendikalar adına yaptığı konuşmada,
sendikaların uzun vadeli bir mücadele içine
girdiğini belirterek, eylemlilik sürecine devam edeceklerini kaydetti.
Elektrik
faturalarının
vatandaşa
“acımasızca yansımasının” bütün toplumda
infial yarattığını belirten Elmalı, “Buna
rağmen hükümetin, ortaya koyduğu çözümlerin tahmin edici olmadığı ve adeta halkla
dalga
geçercesine
açıklamalarda

bulunduklarını, kaynak olmadığını
söylemelerine rağmen sermayeye teşvik
yaratmaya, birilerini atamaya ve memnun
etmeye devam ettiklerini” öne sürdü.
Elmalı, “Bu toplum bu yapılan
uygulamaları kabul etmeyecektir. Halkla
dalga geçilmez. Buna kimsenin hakkı yoktur” dedi.
Açıklamada imzası yer alan sendikalar
şunlar:
“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOPSEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ
BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞSEN, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN,
MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, DEV-İŞ’e
bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrolİş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen, Tel-Sen,
TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,
HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ
Per-Sen, BASS, Büro-İş.”

PİLLİ: KANSER
İLAÇLARINDA
ANLATILDIĞI KADAR
SIKINTI YOK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel
konuşmalar yapılıyor.
Milletvekilleri, kanser haftası nedeniyle kanser
hastalığıyla ilgili konuları gündeme taşırken, Sağlık
Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı
yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı
kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Bakan Pilli, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
için açılan ihalenin sonuçlandığını ve bugün imza
atılacağını da bildirdi.
KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini, ilaçların devlet tarafından
karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada
sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını söyledi.
HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar
yapıldığını açıklayan Pilli, sivil toplum örgütleriyle
iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri
bulunduğunu ifade etti.

BAĞIMSIZLIK YOLU’NDAN EYLEM - Bağımsızlık Yolu üyeleri
“art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek” amacıyla dün sabah
Citroen ışıklarında pankart tutma eylemi gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu’ndan
yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu'nun yaşanan krizi halka kaynak yaratmak
için önerisi olan "Ultra Zenginlere Servet Vergisi" yazan pankartın halk
tarafından yoğun destekle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, elektrik fiyatlarında
yaşanan zammın, hükümetin halktan yana değil sermayeden yana tavır almasının,
esnaf ve halkın yaşanan ekonomik kriz karşısında fakirleşmesini her geçen gün
arttırdığı iddia edildi.

TAÇOY, İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİYLE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“İŞVERENLERE AYLIK 25 MİLYON TL’LİK KATKI SAĞLANACAK”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy, aylık 25 milyon TL olarak
hesaplanan işverenlere prim desteğinin İstihdam Destek Fonu’ndan karşılaşacağını
belirtti.
Konuyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulunan Taçoy, “Pandemi ve Rusya-Ukrayna
savaşı ve onların olumsuz etkilerine yenik
düşerek işsizliğin azaltılması için neler
yapılması gerektiği sorusuna yanıt verebilmek amacıyla pandemi döneminde devam
eden yardımlar çerçevesinde, çalışanlara
yüzde 65 oranında yardımcı olunacak bir
rakamı telaffuz ettik. Bunun hesaplamasını
yaptık. Bu yaklaşık aylık 25 milyon TL’lik
bir katkıdır” şeklinde konuştu.
Taçoy, düzenleme ile çalışma yaşamında
herhangi bir eksiklik göstermeden
işverenlerin daha sağlıklı bir şekilde
çalışanlarının yanında tutabilmesini, hiç

kimseyi işten çıkarmadan çalışma hayatına
devam edebilmesini ve ekonomik sıkıntı
yaşamamalarını hedeflediklerini kaydetti.
Prim desteğinden muaf olan bazı iş yerlerinden kendilerine bazı şikayetler geldiğini
de belirten Taçoy, Bakanlığın muafiyet
kapsamındaki iş yerleri ilgili yeniden
değerlendirme yapacağını da açıkladı.
Bakan Taçoy; “Yeniden değerlendirme
dediğim; muafiyet kapsamına girmeyen
bazı iş yerleri vardı. Eczaneler, ecza
depoları, medikalciler, benzinciler, gazcılar,
bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları,
finans şirketleri, bet ofisleri, casinolar,
gece kulüpleri, üniversite, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumları, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler, veteriner klinikler, GSM
operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler, ev
hizmetlerinde çalışanlar ve yerel işgücü

istihdamının desteklenmesi tüzüğü uyarınca
tam sosyal güvenlik desteği alan basın
kuruluşları için uygulanmaz demiştik. Bu
çerçevede tutmuştuk çerçeveyi. Şimdi ise
bu çerçeveyi biraz daha genişleterek, turizmcilerin yüzde 100 olan prim haklarını
yüzde 65’e çektik, buradan üniversitelerin
ve özel eğitim merkezlerinin bazı şikayetleri
var. Onları dikkate alıyoruz ve onlar üzerinde çalışma yapıyoruz. Bir göreceğiz
bakalım onlarda ne var ne yok ona göre
yanıtımızı ileteceğiz. Bu konuda
müsteşarlarımıza görev veriyoruz. Onlara
bu görevi verdik ve bize gerekli bilgileri
aktaracaklarına inanıyorum” şeklinde
konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Taçoy, desteğin 6 aylık olarak planlandığını
ancak aralık sonuna kadar devam edeceğinin
öngörüldüğünü kaydetti.

Bu sözün şiiri de var, şarkısı da var,
ama tam da bize göre.
Yıllardır bir Türkiye sevdasıyla
arkasından sürüklendik, yapmadığımız
fedakarlık kalmadı, 15 yaşında mevzilere
gönderdiler gittik, ne dedilerse yaptık,
Türkiye'den gönderilen sancaktarlar,
bayraktarlara taptık, bir
dediklerini iki etmedik.
O günkü yöneticelerle
bugünkü
yöneticiler
arasında hiçbir fark yok.
Tek bir hedefleri var
acaba Türkiye'dekilere
nasıl şirin görünebilirim.
Bu kadar itaatçı, bu kadar
biatçı olduklarına göre elbette bu
yöneticilerin çok büyük çıkarları var ki
bu kadar büyük bir Türkiye sevdasıyla
dolular.
Eleştiri bile yapmaktan çekiniyorlar,
yaşanan bunca olumsuzluklar, ekonomik
sıkıntılar varken bile Türkiye'ye körü
körüne bağlı olduğumuz için bunları
yaşıyoruz demekten bile acizler!
Dünyada sanırım halkının, toplumunun
kendi çıkarları uğruna bu kadar sıkıntı
çekmesine
göz yuman, gururunun
yerlerde sürünmesine sebep olan başka
yöneticiler yoktur.
Dr. Küçük'ten başlayıp Denktaş'lara,
Eroğlu'lara, Tatar'lara kadar gelen bu
anlayış, muhalefetim diyen MAT'lara,
Tufan'lara, Akıncı'lara kadar devam etti
ve halen sürmekte.
Muhalefetim diyenler bile günü geldi,
her Allah'ın günü et tırnak gibiyiz
sözleriyle halkı uyutanlardan daha fazla
biat etti, Kıbrıs Türk halkına miliyetçi,
anavatancı kesilenlerden daha fazla zararı
dokundu.
Bir MAT'ı düşünün, toplumlararası
görüşmeler yapılırken bile Türkiye'siz
olmaz, Türkiye'nin de önünü açaçağız,
egemeniz, Rumlar avuçlarını yalasınlar
dediği günler akıllarda.
Dik duruyor denilen Akıncı bile pes
etti, aslında dik duruyor sözü de yanlıştı,
onun da Ankara'nın dediklerinden dışarı
çıkacağı yoktu.
Bir açıklaması vardı ki hiç ama hiç
unutmam,
sığınacağımız
liman
Türkiye'dir sözünden önce açıklaması şu
şekildeydi, ''AB ülkeleri bazen AB
dışından ülkelerle özel anlaşmalar
yapabilir, mesela AB ülkesi Portekiz,
Brezilya ile özel anlaşma imzalayıp
Brezilyalıların
Portekiz'de
serbest
dolaşımını sağladı, biz de Türkiye ile
böyle bir anlaşma yapabilir, onlara
Kıbrıs'ta serbest dolaşım yapmalarını
sağlayabiliriz'' demişti, hatırladınız mı,
herkes sığınacağımız liman Türkiye'dir
sözüne odaklandı, bu açıklamayı atladı,
bizim
işte
neden
bu
hallerde
olduğumuzun ispatıdır!
Bizim Türkiye'nin kuyruğunda bağlı
maşrappa hallerimiz devam ettiği
müddetçe düzlüğe çıkmamız imkan
dahilinde değil.
Daha önce de yazmıştım, BKP, YKP,
DKB, FKH gibi örgütler gerçekten
birşeyleri değiştirmek istiyorlarsa bir an
önce harekete geçmeliler.
Bıraksınlar bu sözde meclisin sözde
başbakanlığın önüne gitmeyi, hatta TC
Elçiliğinin önüne gitmek bile fayda
sağlamaz, kapısı çalınacak yerler Kıbrıs
Cumhuriyeti
makamlarıdır,
vatandaşlarına yardıma mecburdurlar,
gidiniz Anastasiadis'in sarayının önüne,
gidiniz Kıbrıs Cumhuriyeti temsilciler
meclisi önüne, gerekirse çadır kurunuz,
dünya sizi böyle duyar, ben eminim
Kıbrıslı Türklerin bu eylemlerine kesin
birçok Kıbrıslı Rum da katılır destek
verir.
Oradan da Tufan'a bir de mesaj yollar
dev nasıl uyanırmış göstermiş olursunuz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

HÜKÜMET DEĞİL,
“FAİZ” LOBİSİ
MÜBAREK





KISACA...





BIÇAK



Sendikalar kime karşı yaptığını
bilmediği ‘toplumsal yok oluş ve
yoksullaşma mitingi’ni yaptı. Mitingten
sonra İşgal Rejimi’nden sermayeye
teşvik yağdı… Mitingi patronlar mı
yaptı, sendikalar mı yaptı belli değil!
Hakkı çalışan talep ediyor, patrona
veriyorlar… Teselli olsun diye de içki
ve elektrik fiyatlarını gözden
geçiriyorlar! Bıçağı 70 santim sokup
7 santim geri çekmektir bu!

Bizim Mandra
Elektrik faturaları yüzde 300
zamlı olarak çıkınca vatandaş
UBP-DP-YDP hükümüsüz
hükümetinin nasıl bir
soygunuyla karşı karşıya
olduğunu geç de olsa
anlamaya başlar. Daha önce
500 TL ödeyen vatandaşlar,
aynı miktarda tüketim için şimdi
1500 TL ödemek zorunda
bırakılırken sınai tüketim
tesislerinin dayatılan şartlarda
üretim yapamayacakları ve
işletmelerini kapatmak zorunda
kalacakları vurgulanır.
Sokaktaki adam "Hiç bir işe
yaramayan bu hilkat garibesi
KKTC'yi kapatın olsun bitsin"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Avrupa Birliği ülkeleri,
Ukrayna’nın Buça kentinde
sivil cesetlerin fotoğraflarının
yayımlanmasının ardından
son 48 saatte 120'den fazla
Rus diplomatı sınır dışı etti.

1 Mayıs günü sokağa çıkacak milyonlar
devlet terörü korkusunu yenecek…
AKP yirmi senede memleketi aldığı
yere geri getirdi. İşsizlik, pahalılık, enflasyon yirmi yıl öncesinden daha kötü.
Fark, yoksullaşmaya karşı halkın gösterdiği tepkide. O dönem, bir esnafın
Başbakan Ecevit’e yazarkasa atması ile
hatırlanır ama, hükümete karşı protestolar
bununla sınırlı değildi. Sanayi sitelerinde
işçiler ve esnaf sürekli eylem halindeydi.
Sendikacılar işçilerin baskısı ile mitingler,
yürüyüşler düzenlemek zorunda kalıyordu.
İşçiler Türk-İş Başkanı Bayram Meral’i
ağaca tırmandırmıştı.
Hükümetler yıkıldı, hükümetler kuruldu.
Partiler bölündü, yeni partiler kuruldu.
Erken seçime gidilip, ekonomi IMF’ye
teslim edildi.
Şimdi AKP’nin hâlâ iktidarda kalması,
yirmi sene öncesi karşılaştırmasında aykırı
bir durum. Bunun nedeni de sanırım, uyguladığı devlet terörü ile halkın tepkilerini
daha kitlesel göstermesini engellediği
için.
Yirmi yıl sonra da insanlar o günlerdeki
gibi yoksulluğu en derin bir şekilde hissediyor, her gün bir fabrikada, sanayi sitesinde, pazarda tepkisini gösteriyor. Ama,
o günlerdeki gibi on binler olarak sokaklara akamıyor. Çünkü, AKP iktidarı 12
Eylül cunta günlerini aratmayacak bir şekilde en haklı ve yasalara uygun gösterilere
bile en şiddetli polis müdahalesi ile saldırıyor. İnsanlar on yıllardır sokaklara
çıktığı 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs gösterilerine bile gitmeye çekiniyor ya da korka
korka gidiyor.
Fakat bu terör insanları ne zamana
kadar korkutabilir? İşsiz, aç insanlar polis

VİRGÜL

ONURLULAR

Dünyada siyasetçiler arasında onurlu istifa
örneklerinden biri, elektrik faturalarının kabarık
gelmesi ülke genelinde protesto edilince istifa
eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’du…
İşgal bölgesinde 20 senedir toplumu AKSA’ya
mahkum eden ve KIB-TEK’e hiçbir yatırım
yapmayan UBP ve CTP ise ne istifa etti ne suçunu
kabul etti… Aksine AKSA ile protokolü yapan UBP,
neredeyse 20 seneliğine uzatan ise CTP idi… Hem
UBP’li bakanlar hem de CTP’li Özdil Nami kablo ile
elektrik gelecek diye oyaladı bizi.

ANKARA’NIN
KANSIZ
SOYKIRIM VE
GÖÇ ETTİRME
POLİTİKASI…



“Biz gençlerimizi kaybetmek
istemiyoruz. Yurtdışına
gitmelerini istemiyoruz,
burada hayatlarını insanca
kurabilmelerini istiyoruz…”
Ersen Sururi (TKP)

korkusuyla ne zamana kadar evlerinde
tutulabilir?
Yoksul halkın durumu kısa süre içinde
iyileşmeyecek. Bu çok belli. İnsanlar
sopa zoruyla ne kadar süre açlığa tahammül edebilir? Göreceğiz.
AKP iktidarının kurduğu baskı sistemine
benzeyen Ben Ali Tunus’u, Mübarek Mısır’ı, yakın zamanda Kırgızistan… Ne
kadar bastırabildi açların sesini?
Reklam
Erken seçim ve AKP iktidarının seçimle
gitmesi açlık ve yoksulluğu kısa süre
içinde ortadan kaldıramayacağına göre,
kitleleri bir süre oyalayabilir mi?
Böyle krizler savaşla mı çözülmeye çalışılır? Savaş isteyenlerin sözcüleri ara
sıra bunu ima ediyor ama henüz egemen
güçlerde fazla taraftar bulamıyor sanki.
1 Mayıs’a somut taleplerle gitmek gerek.
Bazı kentlerde yerel sendika platformları
kurulmaya başlandı. İşçi sınıfı ve emekçi
halkın, dayanışma ve mücadele için birliğe
en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sendikal birlikler, işsizliğe ve pahalılığa karşı
birlikler, mücadele birlikleri hayati önemde. 1 Mayıs mitinglerini bölmeye çalışanlara en sert tepkiyi göstermek lazım.
İşçi sınıfı ve emekçi halkın çıkarları
yerine, kendilerinin ve tekkelerinin çıkarlarını koyanlara artık izin vermemek
gerekir. Ülkenin her kentinde 1 Mayıs
günü sokağa çıkacak milyonlar hem devlet
terörü korkusunu yenecek, hem işçi sınıfı
ve emekçi halka yürünecek yolu gösterecektir.
(Kamil Tekin Sürek/Dön Baba Dönelim/Evrensel)



TARİH 6 Eylül 2021
27 Ağustos’ta yalnız Lefkoşa sınırları
içinde başlayan Adapass uygulaması
bugünden itibaren tüm ilçelerde
kullanılacak. Bu uygulama 18 yaş ve
üzeri herkes için geçerli olacak… Her
yer kapalı...

Gözden kaçmayanlar...

İLAÇ AMBARGOSU
Burasının, bu işgal bölgesinin normal bir
yer olduğunu sanıp, normalmiş gibi
politikacıların
da
diğer
normal
ülkelerdekiler gibi tepki vermesini bekler
insanlarımız… Vadettiği yaşlılık maaşını
uygulamaya geçiremediği için istifa
etmişti Güney Kore Sağlık ve Refah
Bakanı Jin Yong… Düşünün Ali Pilli’nin
sözde
sağlık
bakanı
olarak
vadettiklerini!
Alkol
ve
Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi AMATEM,
yarım kalmış Güzelyurt ve Girne
hastanelerini bitirecekti 2020’de!..
TC’nin
bize
uyguladığı
İLAÇ
AMBARGOSU’na bile sesi çıkmaz…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Hükümet alkol ve elektrik zammı
konusunda geri adım atmak zorunda
kaldı… Halkın verdiği tepki
sonucunda buna mecbur kaldılar…’’
Kudret Özersay (Eski
Toparlanıyoruzculardan)

Karikatür: Turkish Parliament/ Vasco Gargalo
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

SOYGUNUN RESMİ ADI,
ELEKTRİK...
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden elektrik almaya
karar verdim.
Suyumu da...
Var mı başka izah tarzı?
1974 öncesinde neydi yapılanlar, iyice
düşünmeli.
Elektrik alır, kullananlardan parası toplanır, ama kuruma ödenmezdi.
Böyle yıllarca gitti.
Parayı alanlar ne yaptılar derseniz.
Elbette ki bir şekilde kullandılar.
Ya silaha yatırdılar ya ceplerine attılar.
O yüzden elektrik işinde
yaya kaldık.
Bakkala gidersin, prinç
alırsın.
Diyelim pirincin kilosu
20 TL.
TL diyorum yani.
Oysa TL Türkiye’nin para birimi.
Bizim paramız Kıbrıs lirasıydı, şimdi
Euro.
İtirazı olan var mı?
Elbette ki var...
Onlar göre burası KK Türkiye Cumhuriyeti.
Ama öyle değil.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeyi.
Pirinci Euro cinsinden söylemedim çünkü
elimizdeki para birimi TL.
Bakala gittin, pirinç aldın, kilosu 20
TL.
Ödedin.
Ertersi gün tekrar gittin, iki kilo daha
aldın, ödediğin para 40 yani aldığın iki
kilonun karşılığı.
Bir başka gün yine gittin.
O gün zam gelmediyse ve ücreti hala
20 TL ise diyelim on kilo daha aldın.
Ne ödersin?
On kilonun karşılığı olan 200 Tl.
Var mı fazla aldın, kilo başına daha
fazla ödeyeceksin?
Yok.
Belli bir kilovata kadar elektrik kullandın,
ödediğin rakam kullandığın kadar olmalı.
O kilovatı geçerse kilovat başına ödediğin
fiyat artıyor bu yeni düzenlemeyle.
Ne bu?
Soygunun resmi adı.
Eğer elektrik kurumu zararda, para kazanımıyor derseniz, yolları var...
Zam yaparsın, ama kullandığın kadarını
zamlı ödersin, fazla kullandıklarının fiyatını
artırarak değil.
Kandırmacalara bir yere kadar.
Yalanlarla toplum artık gitmiyor.
Sokaklar şimdi boş olabilir.
Haberin yoktur ama söyleyeyim...
insanlar yavaş yavaş tencereleri ile sokaklara çıkmaya başladılar.
Kapıana dayanacaklar haberin olsun.
Sen önce her gün değer kaybeden para
biriminden nasıl kurtulacağına bak...
Bunu yapamazsan, her gün kaybeden
değerini maaşlara nasıl aktaracağını düşün.
Yapamazsan, ki yapamayacaksın...
Hükümet bizim işimiz, diyerek halkı
aldatarak geldiğin o yerden ayrıl.
Seçim yapılacaksa, adilce, Kıbrıslıca
seçim yapılmalı.
Ve bundan sonra Kıbrıs’ı Kıbrıslı olarak
yönetmek isteyenler seçilsin.
Kıbrıs cumhuriyeti’nden elektrik almaya
karar verdim.
Suyumu da.
Bu ortamda en doğrusu bu...
Var mı başka çıkış yolu?
Bırakmadınız ki...

Bakanların yolunu kesip hesap soruyorlar
TDP'li ve TKP'li gençlerin, TDP Genel Başkanı Mine Atlı
ile başlattığı, geçtiğimiz gün parti rozetlerinin çıkartılarak
tüm gençlerin katılımıyla büyüyen Başbakanlık önündeki
"Direniş Nöbeti" 5. gününe girdi.
CTP'li, TDP'li, TKP'li vekil ve siyasiler ile YKP ve Sol

Hareket'e bağlı üyeler gençlere destek için Başbakanlık
önüne gitti.
Bu arada eylemci gençler yoldan geçen bakan arabalarını
durdurarak onlardan hesap sordular. Eylemin daha da
genişleyerek büyümesi bekleniyor.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KIBRIS AŞKI, AŞKLARIN
EN BÜYÜĞÜDÜR!
Güz dönemi sınavları yapılıyordu, soğuk bir kış
günü, Ankara’daydım…
Maltepe’nin, bir zamanların en güzel
apartmanları
ile
dükkânlarının
dizildiği
caddesinde ve sokaklarında yürümekten
korkuyordum…
1976 Yılına kadar, cıvıl cıvıldı o sokaklar!
O günlerde, durakta, otobüs beklerken
yanınızda bir bomba patlayabilirdi…
Serseri bir kurşun yüzünden, ya da öylesine,
tanınıp tanınmanızın da hiçbir
önemi
olmadan,
öldürülebilirdiniz…
Oysa ne ümitlerle gurbet
denilen o diyardaydım…
Mezun olmam için tek dersim
kalmıştı, bir an önce onu da verip
mezun
olacak,
sokaklarda
dökülen kan duruncaya kadar
Ankara’ya hiç uğramayacaktım…
Söz vermiştim kendi kendime…
Bir
yıla
yakın
ara
vermiştim
yükseköğrenimime, okyanus ötesine başka gurbet
ellere gitmiştim iki yıl önce…
Orada iş bulacak, çalışacak, ekmek parası
kazanacak, paralanınca belki o diyarda
yükseköğrenimime devam edecektim…
Olmadı,
bir
yandan
sıla
hasretinin
dayanılmazlığı, diğer yandan tek başına robottan
farksız, adeta makine gibi bir yaşam…
Kolay mı?
Arkadaş, eş dost çok, çok az sayıda, o diyarda
herkes kendi derdinde… Kıbrıs’ın bu güzelim
adanın hasretine dayanamamış geri, yurduma
dönmeye karar vermiştim…
Kıbrıs aşkı, aşkların en büyüğüdür!
O günlerde, içimi kurcalayan bir olumsuzluk
vardı yaşantımda…
Çocukluğumdan beri mühendis olma hayalimi
henüz gerçekleştirememiştim; hâlâ geçmek
zorunda olduğum bir sınav sorunum vardı!
Ankara’da başladığım mühendislik eğitimim
yarım kalamazdı, çatışmalardan köşe bucak
kaçacak, sınavımı geçecek, illâ mezun olacak,
yurduma öyle dönecektim…
***
Takvim yapraklarına bakardım her gün, o gün
de baktım, haftaya doğum günümdü…
Takvim yaprağında ne mi yazıyordu, 17 Aralık
1979… Duygulanmıştım, tükenmez kalemimi
elime aldım, bir şeyler karaladım…
“GIPTA” isimli şiirimi yazdım o gün, ilk kez
sizlerle paylaşıyorum:
“Kalbinde sızı varsa yaşarsın bu yerde,
Lefkoşa sokaklarına benzemez bu yerler!
Acımak, düşünmek, güzel söz söylemek, kime,
Ezgi, nefret, düşmanlık var her şeyde…

GİRNE’YE 100 YATAKLI HASTANE
Bakanlar Kurulu, "Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni
Girne 100 Yataklı Askeri Hastane
Yapmı Protokolü"nü dünkü Resmi
Gazete'de yayımlayarak, protokolün
Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine
sunulmasına karar verdi.
Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar’ın imza koyduğu protokol,
3 Mart 2021’de imzalanan "2021 Yılı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali
İşbirliği Anlaşması" tahtında, 23 Kasım
2021’de Lefkoşa’da ve 6 Ocak 2021’de
ise Ankara’da imzalandı.
Protokole göre, 100 yataklı askeri
hastane, KKTC'de Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri'nin kullanımındaki arazi
üzerine yapılacak.
Ankara kaynaklı projeler arasında
yer alan 100 Yataklı Yeni Girne Hastanesi’nin uygulama projelerine
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın
onayının alınmasına yönelik iş ve
işlemlerin
yapılması
ve/veya
yaptırılmasında gerekli koordinasyon
sağlanarak projelerin onaylanma işlemi
KKTC
Hükümeti
tarafından
sağlanacakken,
yatırım
işinin
yürütülmesi sürecinde kontrol ve denetimler Türkiye Cumhuriyeti Milli

Savunma Bakanlığı tarafından, KKTC
Hükümeti adına sorumlu olan Bakanlık
ile işbirliği içinde, koordineli olarak
yürütülecek.
Protokole göre, Türkiye Cumhuriyeti
Milli Savunma Bakanlığı ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri yatırım işinin
iş ve iş kalemlerinin yürütülmesi
kapsamında çalıştıracağı personel ile
yatırım işinde kullanılacak her türlü
malzeme, makine ve teçhizatı KKTC
dışından getirebileceği gibi KKTC’den
de temin edebilir.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
ise Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma
Bakanlığı ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri personeline çalışma ve oturma
izinlerinin zamanında alınmasını;
altyapı, yer altı ve yer üstü iletişim,
elektrik, su, yol ve ilgili izinlerin
alınmasını sağlamakla yükümlü.
Protokol kapsamında yapılacak
yatırım işinde görevlendirilecek Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı
ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri
personelinin tamamı için çalışma izni
ve benzeri giderler ise KKTC tarafından
karşılanacak ve ilgililerin KKTC’ye
dışarıdan getireceği ve bu yatırımda
kullanacağı inşaat malzemesi, makine/
donanım/ elektrik/ elektronik/ mekanik
sistem ve cihazlar ile tefrişat için her
türlü gümrük, katma değer vergisi,
diğer vergiler, fon ve harçtan muaf tutulacak.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 83,19’E YÜKSELDİ...

MART AYI ENFLASYONU %13,05

FİYATI EN ÇOK ARTAN
MAL YÜZDE 229 İLE ELEKTRİK FATURASI… FİYATI EN
ÇOK DÜŞEN ÜRÜN İSE
YÜZDE 40 İLE MAYDANOZ
KKTC İstatistik Kurumu hayat
pahalılığına gösterge olan mart ayının
Tüketici Fiyatları Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, mart ayı enflasyonu yüzde
13.05 olurken, 3 aylık fiyat artışı yüzde
27.73, yıllık enflasyon ise yüzde 83.19
olarak gerçekleşti.
İstatistik Kurumu’nun internet
sitesinde yayımladığı rakamlara göre,
mart ayında en yüksek fiyat artışı
gösteren üç mal; yüzde 229.18 elektrik
faturası (751+ KWH), yüzde 198.79
elektrik faturası (501-750 KWH) ve
yüzde 173.47 elektrik faturası (251500 KWH) oldu.
Fiyatı en çok düşen 3 ürün ise yüzde
40.71 ile maydanoz, yüzde 33.94 ıspanak

ve yüzde 28.24 ile biber (çarliston)...
Ana harcama grupları itibariyle bir
önceki aya göre en yüksek artış yüzde
27.92 ile konut, su, elektrik, gaz ve
diğer yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.
Eğlence ve kültür ana grubunda yüzde
20.02, ulaştırma ana grubunda yüzde
18.65, lokanta ve oteller ana grubunda
yüzde 9.75, gıda ve alkolsüz içecekler
ana grubunda yüzde 9.32, mobilya, ev
aletleri ve ev bakım hizmetleri ana
grubunda yüzde 9.04, çeşitli mal ve
hizmetler ana grubunda yüzde 9.00,
alkollü içecekler ve tütün ana grubunda
yüzde 7.21, sağlık ana grubunda yüzde
3.47, haberleşme ana grubunda yüzde
2.33 ve eğitim ana grubunda yüzde
1.76 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.39 azalış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Gıpta ettiğim şudur, diyemem,
Belki de soğukta titreyen dudaklar,
Sallanıp giden vücutlar da yaşıyor,
Yaşıyor sanki ölümle karşı karşıya…
Uzanmış bir avuç, ekmek parası dilenmek için,
Dua ediyor Tanrı’ya, yaşamak için,
Sorsan bunu, kendi halkına soramazsın,
Kimse acımaz mı, acır! Fakat ne yapsın…
Kader birliği yok, sevinçte ıstırapta,
Mutlu olan var mı, şüphesiz o da yok!
Gıpta ettim diye kızmayın manzaraya,
Aldırmıyor kimse, inanılmaz bu yaraya!
Azim et yürü, düşeceksin elbet bir yatağa,
Yattı koca aslan, atamayacak artık pençe,
Gıpta ettiğim budur, düşünüyorum kara kara,
Yoksulluk ve cehalettir, her çıbanı yapar büyük
bir yara!
Bülent gıpta eder, düşünmez belki bunu,
Ankara başkent, belki dinlemez onu,
Zaman utanmaz, bilmez ki, onu, bunu,
Yara büyür, götürmez belki mezara bu konuyu.”
Gene gonuşuruk buraşda.

ESİN LEMAN LİSESİ HİZMETE GİRECEK...
Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı
ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık
ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yapımına başlanan
Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Açıklamada,
8 bin 500 metrekare alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4
laboratuvarı, kapalı spor salonu, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası
ve engelli öğrenciler için asansörü olacak şekilde dizayn edilen 600 kişilik Esin
Leman Lisesi’nin inşaatının hızla tamamlandığı kaydedildi. Milli Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda yapımı devam eden Esin Leman Lisesi’nin
inşaatını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

OFİS ÇEKMECESİNDEN 55
BİN TL ÇALAN KİŞİ TESPİT
EDİLEREK TUTUKLANDI
Mart ayı içerisinde ofis çekmecesinde
muhafaza edilen 55 bin TL’yi çalan kişi
tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, mart ayı içerisinde,
Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde
faaliyet gösteren bir iş yerinin ofis
çekmecesinden 55 bin TL çalınmıştı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında,
meselede zanlı olarak görülen H.E.B.
(E-21), dün tespit edilerek tutuklandı.

EMANETÇİ TARAFINDAN
HIRSIZLIK VE
SAHTEKARLIKLA PARA
TEMİNİ
Pazar günü Gazimağusa’da H.K. (E-21),
UGOCHUKWU OJIKA’dan kullanmak
için aldığı cep telefonunu iade etmeyip
tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.
Söz konusu telefonu bir iş yerine 8 bin
TL karşılığında satarak sahtekarlıkla
para temin ettiği tespit edilen H.K.
tutuklandı.

NARKOTİK POLİSİNDEN
FASON OPERASYONU…
5 TUTUKLU
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve
Lefkoşa’da yapılan “Fason
Operasyonu” kapsamında, yüklü
miktarda uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ve uyuşturucu madde
satışından elde edildiğine inanılan
nakit para ele geçirildi. Operasyonda,
yaşları 21 ile 29 arasında olan 5 kişi
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, dün yapılan
operasyon kapsamında, toplam 38.5
gram ağırlığında Hint keneviri, 10 gram
ağırlığında MDMA ve 12 gram
ağırlığında kokain türü uyuşturucu
olduğuna inanılan maddenin yanı sıra
içerisinde Hint keneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet
ucu yanık sarma sigara ile içerisinde
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna
inanılan bir adet öğütücü de bulundu.
Operasyonda, uyuşturucu madde
satışından elde edildiğine inanılan
toplam 22 bin 865 TL, 39 bin 320 Euro,
2 bin 310 Dolar ve 1150 Sterlin nakit
para da ele geçirilirken, S.H.(E-21),
Y.B.(E-29), M.A.A.(E-21), İ.G.(K-22) ve
Y.M.(E-28) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA İKİ KİŞİ
TUTUKLANDI
Önceki gün 21:15 sıralarında, Narkotik
ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından Gazimağusa’da
yapılan operasyonda ise A.A.’nın (E-30)
üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1
gram ağırlığında Hint keneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde,
evinde yapılan aramada ise Hint
keneviri türü uyuşturucu madde
olduğuna inanılan parçacıklar
bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs ve mesele ile
bağlantısı olduğuna inanılan Y.Ç.(E-61)
tutuklandı.

KARAAĞAÇ KÖYÜ VE
KARAAĞAÇ SU POMPASINA
BUGÜN 09.00-16.00
SAATLERİ ARASINDA
ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Girne bölgesinde bulunan Karaağaç
Köyü ve Karaağaç Su Pompasına
bugün yaklaşık beş saat elektrik
verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)
Girne Bölge Amirliğinden yapılan
açıklamaya göre, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak bakım onarım
çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık
16.00 saatleri arasında; Karaağaç Köyü
ve Karaağaç Su Pompasına elektrik
verilmeyecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bulutların akışı
Şimşeklerin çakışı
Yağmur dolu kar boran
Ben çok severim kışı

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

KEŞKE BUGÜN
KENDİMLE
KARŞILAŞMASAYDIM
Herta Müller
Siren Yayınları

"Dizlerimin üzerinde
yaşamaktansa ayakta
ölürüm."
Dolores İbarruri

Necati Özkan Vakfı ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl geleneksel Necati Özkan Vakfı
Bilim – Kültür – Sanat – Spor – Çevre
ödüllerinin bu yıl 22.ncisi düzenlenmiştir,
2019 - 2021 dönemindeki faaliyetler dikkate
alınarak yapılan değerlendirmede bazı kişi
ve
kurumlara
ödül
verilmesini
kararlaştırmıştır.
A.KİŞİSEL ÖDÜLLER
Tiyatro dalında Derman Atik’e “En
1İyi Yönetmen Ödülü”,
Mimari dalında Saffet Kaya
2Bekiroğlu’na “Mimarlık Ödülü”,
3Spor dalında Erten Gazi’ye “En
Başarılı Basketbolcu Ödülü”,
4Araştırma dalında Mete Hatay’a
“Araştırmacı Ödülü”,
5Karikatür dalında Musa Kayra’ya
“Karikatürist Ödülü”,
Sinema dalında Doğuş Özokutan’a
6“En İyi Yönetmen Ödülü”,
7Fotoğraf dalında Ceyhan Özyıldız’a
“Fotoğrafçılık Ödülü”,
8Sinema dalında İzel Seylani’ye
“En İyi Oyuncu Ödülü”,
9Spor dalında Aysel Uçkan’a Futbol’da “En Başarılı Kadın Yönetici Ödülü”,
B. KURUMSAL ÖDÜLLER
1- Opera dalında, K.K.T.C. Devlet
Senfoni Orkestrası’na “Opera Müzik Ödülü”
2- Opera dalında, K.K.T.C. Devlet
Opera ve Balesi’ne “Opera Performans
Ödülü”

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
Hacet sok.8/c din sitesi karşısı iş bankası yanı hamitköy 03922256161
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat
Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı
Ortaköy Marmara 05338660656
OBA ECZANESİ
Gaz.hasan tahsin cad. lemar yolu çin
pazarı karşısı kermiya 03922237101
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6
Doğanköy (Bellapais yolu Starling
Karşısı ) 0392 815 73 50

3- Opera dalında, T.C. Devlet Opera
ve Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”
C. TEŞVİK ÖDÜLÜ
1)
Spor Dalında – Doğukan Ulaş’a
“Yüzücü Teşvik Ödülü”
2)
Spor Dalında – Mert Türsoy’a
“Yüzücü Teşvik Ödülü”
3)
Folklor Dalında – Alilye Özenci’ye
“Folklor Teşvik Ödülü”
verilmesi kararlaştırılmıştır.
…/2

2
Kıbrıs’lı Türklerin varoluş mücadelesinin
ilk lideri, Necati Özkan’ın ve Kıbrıs
Türk’ünün tarihsel varoluş mücadelesini
tanıtmak için gösterdiği üstün çabaları ile
Vakıf Onursal Ödülüne Mehmet Balyemez
lâyık görülmüştür.
Ödül Töreni 18 Nisan 2022 tarihinde,
saat 19.30’da Yakın Doğu Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi – Büyük Salon’da
gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine
saygı ile duyurulur.

Döveç Group sokaklardaki can
dostlarımızı unutmadı

MAĞUSA
TARABYA ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol
yanı) Larnaka Yolu 0392 366 36 07
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:
7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
Mağusa 03923651847

İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
İskele 05391099577
LEFKE

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
EURO
Alış Satış

16.12

16.19

S.T.G.
Alış Satış

19.29 19.42

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

14.67 14.75

TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt
No262B (Pegasus ve Foto Yücel
Yanı)- Girne 03928154043

DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40

ARAZİ ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne 0542 855 31 14

GÜZELYURT

Sosyal sorumluluk projelerini düzenli bir şekilde gerçekleştiren Döveç Group,
“4 Nisan Sokak Hayvanları Günü“nde sokaktaki can dostlarımız ile buluştu.
Hollandalı sokak hayvanları vakıflarının girişimiyle 2010’da ilan edilen “Sokak
Hayvanları Günü“nde, 12 yıldır sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat
çekiliyor. Günün anlam ve önemiyle yola çıkan Döveç Group şehir merkezinde
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin belirli noktalarında mama dağıtımı gerçekleştirdi.
Sevimli dostlarımızla eğlenceli vakit geçiren Döveç Group ailesi, onlarla oyunlar
oynadıktan, mama kaplarını dolurdu ve alanlarını temizledi.

DÜN

gece çalkantısıdır hiçliğimin
acım tanyelinde savrulan yangın
bir oratoryo açık denizlerde
Osman Türkay
"Tanyerinde içleniş" adlı şiirinden

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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William Sarogan'nın yazdığı
Hilmi Özen'in yönettiği "İndekiler" oyunu. 1966.

Turgut Özakman'ın yazdığı Ayla Haşmet'in yönettiği
"Ocak" oyunu. 1966.

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

KIBRISLI TÜRKLERİN İLK ÖDENEKLİ TİYATROSU… (13)

1963 Şubat’ında kurulan “İlk Sahne” tiyatro
topluluğu, 21 Aralık
1963 kanlı çatışmaların
başlamasıyla çalışmalarını durdurmak
zorunda kaldığını dünkü
paylaşımımda belirtmiştim.
Bu sürede ortak devlet olan Kıbrıs
Cumhuriyet’inin yönetiminden Kıbrıslı
Türkler ayrılır ve kendi liderliğinde
yönetimlerini oluştururlar. Kıbrıslı
Türkler açısından sıkıntılı ve zor yılardır
bu dönem.
28 Aralık 1963’de kurulan Bayrak
Radyosu yayınlarına zor koşullarda
başlar. İlk Sahne sanatçıları; Üner
Rıchard Nash'ın yazdığı Hilmi Özen'in
yönettiği "Yağmurcu" oyunu. 1968.

F. Herczek'in yazdığı
Üner Ulutuğ'un yönettiği
"Mavi Tilki" oyunu. 1967.

Turgut Özakman'ın yazdığı Ayla Haşmet'in
yönettiği "Ocak" oyunu. 1966.

Mahmut Yeseri'nin yazdığı Üner Ulutuğ'un yönettiği
"Erkek Güzeli" oyunu. 1965.

Ulutuğ, Kemal Tunç, Hilmi Özen, Ayla
Haşmet de Bayrak Radyosu’nda
çalışmaya başlarlar. Yeni kurulan ve
büyük sıkıntılar yaşayan Bayrak
Radyosu’nun teknik donanımına katkı
sağlamak amacıyla İlk Sahne sanatçıları
“Erkek Güzeli” adlı oyunu sahnelerler.
Bu oyundan sonra İlk Sahne çalışmaları
tamamen durur. Sanatçılar tiyatroyu
yaşatmak için yılmadan uğraşırlar. Yöneticilerin, ilgililerin kapısını aşındırırlar,
ama bekledikleri ilgiyi ve desteği görmezler.
Ancak hiç beklenmedik bir mekânda,
beklenmedik bir anda, beklenmedik
birinden gelen talimatla İlk Sahne
yeniden hem de ödenekli olarak 1965
yılında çalışmalarına başlar. Bir resepsiyonda Bayraktar Kenan Coygun
tarafından, Cemaat Meclisi Başkanı

William Sarogan'nın yazdığı
Hilmi Özen'in yönettiği
"İndekiler" oyunu. 1966.

Şemsi Kazım’a ve Maarif Dairesi
Müdürü Hüsnü Feridun’a verilen talimatla İlk Sahne, Maarif Dairesine bağlı
ödenekli bir kurum olarak hayat kazanır.
Türk Cemaat Meclisi İcra Heyeti, 14
Ekim 1965 tarihindeki toplantısında,
15 Sayılı Kararıyla hazırlanan “Kıbrıs
Türk Tiyatroları İlk Sahne”nin yasa
tasarısını onaylar ve yürürlüğe koyar.
İlk Sahne’nin adı bu tarihten itibaren
“Kıbrıs Türk Tiyatroları İlk Sahne” olur.
Atatürk İlkokulu altındaki salon da bu
amaçla tahsis edilir. Kurumun
müdürlüğüne
Üner
Ulutuğ, yardımcılığına Kemal Tunç
atanır. Böylece 1963 Şubat ayında
başlayan mücadele; tiyatroyu sağlam
temeller üzerine yapılandırma, ödenekli
bir kurum haline getirme ideali 14 Ekim
1965’de hayata geçmiş olur.
Üner Ulutuğ, Kemal Tunç, Ayla
Haşmet, Hilmi Özen tam ödenekli olarak
Kurum’da çalışır. Bunun yanında Hatice
Söğüt, Nagehan Halit, Hakan
Demircioğlu, Hülâgü Aytaçoğlu, Osman
Balıkçıoğlu, Yücel Köseoğlu, Mesut
Nazım primle ve özveriyle çalışırlar.
Kurum büyük bir heyecanla, sevgiyle
çalışmalarına koyulur. Art arda oyunlar
sahneler. Bu dönem Kıbrıs Türk
basınında “Rönesans Başlangıcı” olarak
değerlendirilir. 1965’den 1968’e kadar
“Kıbrıs Türk Tiyatroları İlk Sahne” en
verimli ve en sevinçli yıllarını yaşar.
Ancak siyasetin ve bürokrasinin müdahalesiyle sıkıntılı yılların başlamasıyla
Kurum kan kaybeder. Üner Ulutuğ ve
Kemal Tunç Kurum’dan uzaklaşmak
zorunda bırakılır. Bu konuya yarın devam edeceğim.
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KALECİK’TE ELEKTRİK
KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge
Amirliği, bugün orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00
saatleri arasında; Kalecik Bölgesi’nde
Sarcon Sitesi ve Medview Homes Sitesi’ne
elektrik verilemeyeceğinibildirdi.
Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine
göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten
daha erken veya geç verilebileceğinden,
şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi
davranılması uyarısı da yapıldı.

“YAŞLILIK DÖNEMİNDE RUH
SAĞLIĞI VE SORUNLARI”
SEMİNERİ

Yapılan inceleme
sonucunda birinciliği
kazanan Şaziye Kurt’a
plaket ve 5.000 TL’lik
ödülünü LTB Başkanı
Mehmet Harmancı
takdim etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği
perşembe günü “'Yaşlılık Döneminde Ruh
Sağlığı ve Sorunları” konulu seminer
düzenleyecek. Dernekten verilen bilgiye
göre, Gazimağusa bölgesindeki Namık
Kemal Lisesi’nde 17.30-18.30 saatleri
arasında yer alacak seminer Uzm. Klinik
Psikolog Perihan Asenay tarafından
verilecek.

KUNDAKLAMA İLE İLGİLİ
TUTUKLANAN KİŞİNİN
HIRSIZLIK SUÇU DA ORTAYA
ÇIKTI

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki eşyaları
yakan kişinin, aynı gün bir bisiklet üzerine
bırakılan sırt çantasını çaldığı da tespit
edildi. Polis Basın Subaylığı’nın basın
bültenine göre, önceki gün saat 09.15’te,
D.T.A.(E-22), Lefkoşa’da Mehmet Akif
Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otelin
balkonunda bulunan iki internet vericisi,
uydu anten kabloları ve kapalı ambarda
muhafaza edilen 3 halının üzerlerine kasten
yanıcı madde döküp kundakladı.
Olayla ilgili olarak tutuklanan D.T.A.’nın,
yapılan ileri sorgulamasında, aynı gün
Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde, bir bisiklet
üzerine bırakılan sırt çantasını ve içerisinde
muhafaza edilen muhtelif eşyaları çaldığı da
tespit edildi.

İHTİYAT SANDIĞI FAİZ
ORANLARI DEĞİŞTİ

Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nda ödüller verildi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile
Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl
birincisi gerçekleştirilen “Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması”nda ödüller
düzenlenen törenle verildi...
Taşçı: Çok güzel bir organizasyona
imza atıldı
Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törende
sergileme alan fotoğraflar sanatseverler
tarafından incelenirken, müzik dinletisinin
ardından ilk üçe girenlere ve özel ödül
kazananlara plaketleri, sergileme alanlara
da belgeleri verildi.
Ödül töreni öncesinde LTB Başkanı
Mehmet Harmancı ve Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı birer konuşma
yaptı. Yıltan Taşçı konuşmasında organizasyonun kendi fikri olmakla birlikte LTB
Başkanı Harmancı’ya konuyu belirttiğinde
sıcak baktığını ve girişimleri neticesinde
çok güzel bir organizasyona imza atıldığını
belirtti. Taşçı, maratona katılmanın da bir
ödül ve başarı olduğuna, önemli olanın
sergileme alması değil, yürek ortaya koyarak dahil olunmasına vurgu yaptı.
Harmancı: Önümüzdeki yıl da fotomaraton organizasyonunun devamını sağlamak
amacındayız
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise
Lefkoşa’da sanatın gelişmesi adına Kültür
Sanat Komisyonu’nun gayretlerine vurgu
yaparken, önümüzdeki yıl bu güzel fotomaraton organizasyonunun devamını
sağlamak amacında olduklarını belirtti.
Lefkoşa’nın maraton ismi ile
özdeşleştiğini, bir yandan da Lefkoşa
Maratonu’nun merak edildiğini belirten
Başkan Harmancı, bunun da gurur verici
olduğunu aktardı.

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi
iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak
olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere
verilecek olan cari faiz oranının %10 ve
avans cari faiz oranının %5 olarak
onaylanmasına karar verdi.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren
iştirak sahiplerinin hesaplarına
uygulanacak. Öte yandan, iştirakçilere
verilecek olan cari faiz oranının ise %10’dan
%13’e yükseltilmesine karar verildi.

LİMASOL’DA KALABALIK BİR
GRUP ARASINDA ÇIKAN
KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Fotomaraton etkinliğinde birçok fotoğraf
seven kişi olduğunun görüldüğünü, bu
coşkunun yaşanmasından çok memnun
kaldıklarını sözlerine ekledi.
Tevfik İleri, Ümit İnatçı ve Hasan
Hüseyin’den oluşan seçici kurul tarafından
yapılan inceleme sonucunda birinciliği
kazanan Şaziye Kurt’a plaket ve 5.000
TL’lik ödülünü LTB Başkanı Mehmet
Harmancı takdim etti.
İkincilik ödülünün sahibi Mehmetali
Karahasan’a plaket ve 3.000 TL’lik çekini
KKTC Vodafone Kurumal İletişim Müdürü
Nil Zorlu Atai verirken, üçüncü gelen
Melek Kaptanoğlu plaket ve 2.000 TL’lik
çekini usta fotoğraf sanatçısı Teyfik
Uğural’ın elinden aldı.
Seçici kurul tarafından özel ödüle layık
görülen iki isme de plaketleri verildi.

Hüseyin Kocaismail, Nevin Yüksek Özel
Ödülü’nü rahmetli Yüksek’in eşi Osman
Yüksek’ten, Sinan Özer ise Ersin Taşer
Özel Ödülü’nü rahmetli Taşer’in eşi Şenel
Taşel’den aldı.
Eserler 11 Nisan’a kadar Merkez
Lefkoşa’da sergilenecek
Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve
fotoğraf sanatının geliştirilmesi; LTB
sınırları içerisindeki kültürel değerlerin,
tarihi ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden
yansıtılması amacıyla düzenlenen
yarışmaya 27 yarışmacı toplam 135
fotoğrafla katılırken toplam 30 eser
sergilendi.
Sergileme alan eserler 11 Nisan Pazartesi
gününe kadar Merkez Lefkoşa’da sergilenmeye devam edecek.

Limasol’da pazar gecesi, yaklaşık 30 kişinin
karıştığı büyük bir kavga çıktığı ve olay
sonucu iki kişinin hastanelik olduğu, iki
kişinin de tutuklandığı bildirildi.
Politis gazetesi, 30 kişilik grubun 3 kişiye
tuğla, demir sopa, odun ve içinde zehirli gaz
bulunan spreylerle saldırdığı kavgada, 22 ve
30 yaşındaki iki kişinin yaralanarak Limasol
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını; 18 ve 19
yaşındaki iki gencin de Limasol Kaza
Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhlerinde
dörder günlük tutukluluk emri verildiğini
yazdı.
Haberde, olayla ilgili başka isimlerin de
aranmakta olduğu ifade edildi.

YAKLAŞAN PASKALYA
KUZEYDEN ÇATAPAT ALIMINI
ARTTIRDI

Güney Kıbrıs’ta yaklaşan Paskalya yortusu
sebebiyle bazı kişilerin “Türkiye menşeli”
çatapat, torpil ve benzeri ürünleri Güney
Kıbrıs’a Pile üzerinden getirme çabalarının
arttığı iddia edilerek, Rum polisinin son bir
haftada söz konusu ürünlerden çok sayıda
ele geçirdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta
Paskalya kutlamalarında “tehlikeli bir
gelenek” olan çatapat, patlangaç ve benzeri
patlayıcı ürünlerin KKTC’den kaçak yollara
Güney Kıbrıs’a sokulması olaylarının, söz
konusu yortunun yaklaşmasıyla arttığını
ileri sürdü.
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Göçmenköy teknik heyetin
istifasını kabul etmedi
Futbol Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de
hafta sonu oynanan Baf Ülkü Yurdu maçının
ardından görevinden ayrılma kararı alan Özgü
Bayraktar, kulübün kendisini ve ekibi ile yola
devam etmek istemesi sonrasında görevine
devam kararı aldı.

İktisatbank BTM
2. Ligi'nde gruplar
belirlendi

Kaymaklı
avantajı kaptı
1- 0

n Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı
final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile
Doğan Türk Birliği Şht. Hüseyin
Ruso Stadı’nda karşılaştılar. Maçın
tek golünü 54. dakikada penaltıdan
Yankı kaydetti...
n Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda
yarı finalin diğer ayağında bugün
Mağusa Türk Gücü ile Yenicami
karşılaşacak. Mücadele Dr. Fazıl
Küçük Stadında yer alacak maç
saat 15.30’da başlayacak...
(HABER VE FOTOĞRAFLAR:
NECATİ ÖZSOY)

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası
yarı final ilk maçı oynandı. Şht. Hüseyin
Ruso Stadı’nda yarı finalin ilk maçında
Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği
karşı karşıya geldi. Maç 1-0 Küçük Kaymaklı
üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk yarısı golsüz
sona eren maçta 54. dakikada kazandığı
penaltı atışını Yankı Aktül ile gole çevirdi.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan Çarşamba
günü Girne’de oynanacak.
Bugün MTG ile Yenicami karşılaşıyor
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı finalin diğer ayağında bugün Mağusa Türk
Gücü ile Yenicami karşılaşacak. Mücadele
Dr. Fazıl Küçük Stadında yer alacak maç
saat 15.30’da başlayacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen İktisatbank
BTM 2.Ligi'nde 2021-2022 sezonunun
grupları belli oldu. 7 grupta 6'şarlı takımın
mücadele edeceği ligde gruplarını lider
tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.
1.GRUP
Akçay SK - Gayretköy GSK Gaziveren SK - Pay Rent a Car Yeşilyurt
SD
Yedidalga SK - Zümrütköy SK
2.GRUP
Akdeniz SKKD - Çamlıbel SK
Kalkanlı SK - Kozanköy SK
Mevlevi SK - Yeşiltepe Ilgaz SD
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK - Alayköy SKKD
Bahçeli SK - Pınarbaşı ÇSK
Serhatköy SK - Şirinevler YSK
4.GRUP
Akıncılar GSK - Aslanköy GSD
Gaziköy SK - Kırıkkale TSK
Pergama SD - Yeniceköy ZSK
5.GRUP
Çayönü SK - Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD - Pile TSK
Tuzla ABSK - Yenişehir SK
6.GRUP
Alaniçi YSK - Civisil SK
Mutluyaka HSK - Ötüken TKOSK
SFC Boğaziçi SK - Tatlısu Seracılar
7.GRUP
Ardahan SD - Bafra SK
Dipkarpaz SK - Ergazi GSK
Kap.Karadeniz 61 SK - Yarköy PGSK

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ilk yarışı, geçtiğimiz
Pazar günü Dilekkaya’da yapıldı. 6 sınıfta zorlu ve keyifli mücadeleye sahne olan yarışı çok sayıda seyirci takip etti

Motokros şampiyonası başladı
Bu sezon 4 dalda şampiyona
gerçekleştirme kararı alan Kıbrıs
Türk
Motosiklet
Kurumu
(KITMOK), Enduro’nun ardından
geçtiğimiz Pazar günü yapılan
yarışla Morokros şampiyonasına
da başladı. Toplam 3 yarıştan
oluşan KITMOK 2022 Motokros
Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı
yine Dilekkaya Parkuru’nda
yapıldı. Tanısay Petrol’un
sponsorluğunda yapılan yarışta;
MX1A, MX1B, MX1C, MX2A,
MX2B ve Genç Kros olmak üzere
6 sınıfta 20 yarışçı mücadele etti.
Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta,
Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik
ve Capital Türk’ün de katkılarıyla
gerçekleştirilen yarışın ardından dereceye girenlere kupaları
parkurda takdim edildi. KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu
ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, yarışçıların ailelerinin
de jest olarak kupaları takdim ettiği ödül töreninde MX1A’da
Erim Barani birincilik kupasını aldı. Mustafa Dersev ikinci,
Ahmet Ömerağa üçüncü oldu. MX1B’de Ahmet Pençe birinci,
Gürsel Tanısay ikinci ve Halil Şaban üçüncü oldu. bu sezon ilk
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kez yarışanların olduğu MX1C sınıfında ise Arcan Tüfekçi
birinci oldu. Tüfekçi’yi Ogün Mannaş ve Cemal Semerci takip
etti. MX2A’da Barış Hürkol birinci, Taygun Gökte ikinci oldu.
MX2B’nin birincisi Mustafa Güçel olurken, Eyüp Saygılı ikinci,
Tayfun Öztürk üçüncü oldu. Genç Kros sınıfında ise Kayra Zort
birincilik kupasını, Cengiz Bergün ikincilik kupasını aldı. Çok
sayıda seyircinin doldurduğu parkur çevresinde renkli görüntüler
oluştu. Yarışanlar ve izleyenler keyifli bir gün geçirdiler.
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