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3 yıl önce meclis damına çıkarak bayrak açan saldırganlara seyirci kalan Çevik Kuvvet bu kez belediye
emekçilerinin karşısına dikildi! O zaman meclisin namusu elden gitmemişti de şimdi mi gitti?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 7 Nisan 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 633 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
DİLENE DİLENE DEĞİL,
DİRENE DİRENE
n

2. sayfada

Çevik Kuvvetle

KARSI KARSIYA
Dün meclis ve elçilik önünde gün boyu
borular öttü, davullar ve trompetler çaldı...
Köylerden gelen halk ve belediye
emekçilerinin haklı eylemine destek verdi...
Mecliste yapılan toplantıdan hiçbir sonuç
çıkmayınca eylem dün gece de devam
etti... Eylemciler meclis bahçesinin demir
kapılarını aşmaya çalışınca eylemcilerin
üzerine Çevik Kuvvet sürüldü...
COVID-19

n Milletvekilleri mecliste mahsur kaldı... Faiz
Sucuoğlu'nun meclisin arka bahçesindeki
demirlerden polis korumasında atlayıp kaçtığı
söyleniyor...
n Bugün de devam edecek eyleme Yenierenköy
ve Dipkarpaz belediyeleri de katılacak...
n Bugün ayrıca BES ve Dev-İş'e bağlı tüm
belediyelerde genel greve gidilecek... Belediyeler
sonuç alıncaya dek direnmekte kararlı...
(Tüm sayfalarımızda)

Kuzeyde 472 vaka 1 can kaybı, güneyde 2716 vaka 1 can kaybı!

n 15. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

MECLİSTE DİLENE
DİLENE HAYSİYETLERİNİ
KAYBEDENLERE
KAPAK OLSUN
Dört yol ağzındayız. Lefkoşa’da. Bir tarafta hisarların üstünde Silihtar, diğer tarafta
TC Elçiliği ile Meclis bakışmakta, karşıda
“Avrupa-Afrika”…
Ne çok şey hatırlıyor insan Lefkoşa’nın
bu stratejik noktasında, uzak geçmişin
meydanlarını sokaklarını kaybettik, yakın
geçmişin bütün hatıraları buraya çıkıyor
sanki, burayı da kaybedersek hem hatırasız,
hem bugünsüz, hem yarınsız kalacağız
sanki, bütün eylemlerimiz burada başlıyor
burada bitiyor, bitmiyor yarım kalıyor ya
da…
22 Ocak 2018 tarihinde “Afrika”nın
önünde tetikçi yerleşik derneklerin yanısıra
UBP’li belediyeler de vardı.
Garip bir ironiydi, ama Ankara’nın diktatöründen gelen
emri yerine getirmenin gururunu yaşıyordu başkanları tarafından gazete taşlamakla görevlendirilmiş belediye emekçileri…
22 Ocak 2018’de “Afrika”nın camlarını
yere indiren saldırganlarla burada, bu bahçede tokuşarak kucaklaşan Faiz Sucuoğlu
şimdi başbakandı, saldırganlarla sırıtarak
kucaklaşan Ersin Tatar ise cumhurbaşkanı.
Demek ki, yukarıdan gelen emre itaat
etmeyip saldırganlara sınırlı ekibiyle müdahale eden tek polis amiri Ali Savaş Altan
ile saldırıyı önlemek adına güruhun arasına
dalan Mustafa Akıncı cezalandırılmıştı,
ama saldırganları bağrına basanlara, hem
“anavatan”ın
tepesinden,
hem
“yavruvatan”ın seçmeninden ödül vardı
bu sefil mandrada…
Meclis önünde şimdi de belediyeler var,
bu sefer başka, bu sefer haklarını köylerini
belediyelerini korumaya çalışan Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediyesinin emekçileri
var dört yol ağzında…
Günlerdir mecliste toplantı üstüne toplantı
yapan azami ücretlilerin kararını bekliyorlar,
kâh umutları asgari seviyeye iniyor, kâh
korna sesleriyle sloganlarla birlikte göklere
çıkıyor, arada yükselen korna sesleri sömürge valiliğinin duvarlarına çarpıp meclise
dönüyor, rahatsızlık veriyor mu, elbette
veriyor…
22 Ocak 2018’de saldırganları kucaklayanlar, işlerini kaybetmemek için mücadele
eden belediye emekçilerinin yüzlerine bile
bakmıyorlar, bir yandan belediyeleri birleştirme yasasını geçirmeye hazırlanıyorlar,
bir yandan da aracılarla kafa karıştırıyorlar,
oyalıyorlar, yalan söylüyorlar…
Uzuyor saatler, dışarıda tansiyon bir
iniyor bir çıkıyor, dilene dilene kaybedenlerin karşısına geçmişler direne direne kazanacağız diyorlar, kazanana kadar direneceğiz, sonra beş on kişi meclisin kapısına
yaklaşıyor, biraz daha abansalar yıkılacak,
yıkacaklar, yıkabilirler, şimdi değil sonra
diyerek erteliyorlar…
2018’de gazete yıkmaya/yakmaya gelen
güruha çanak tutan polis, 2022’de köyünü
hakkını ekmeğini korumaya çalışan belediye
emekçilerinin karşısında cop sallıyor…
Belediye yasasında yapacakları değişiklikler için ‘reform’ sözcüğünü kullanıyorlar
ya, bu kilit sözcükleridir, önlerini açıyor;
tuzak sözcüktür, bununla önümüzü kapatmaya çalışıyorlar…
Küflü dillerden dökülünce çirkinleşiyor
‘reform’ sözcüğü, meclisin demir kapısına
doğru hamle yapan genç ellerin öfkeyle
sıkılmış yumrukların altında ezilip büzülüyor, iyileştirme, düzeltme gibi olumlu
anlamlarından utanıyor hatta…
Talana işsizliğe adaletsizliğe yol bağlayan
karanlık planları örtmek üzere kullanılan
‘reform’ bir çırpıda deforme oluyor. Mecliste
dilene dilene haysiyetlerini şahsiyetlerini
kaybedenlere, kapak oluyor böylece sokakta
direne direne kazanacağız diyenler…

DİLENE DİLENE DEĞİL,
DİRENE DİRENE
İngilizin sokağa çıkma yasağı
sirenleri gibi borular çaldı sabahtan
akşama…
Meclisin kapısında…
Ve gazetemizin tam karşısında…
Borular…
Davullar…
Trompetler…
Gürül gürül…
Sanırım Lefkoşa’nın bir ucundan
diğer ucuna duyuldu…
Telefon edenlerin sesleri bundan
dolayı duyulmaz oldu…
Hatta bana yeni bir ceza davası
okumaya gelen polis ile birbirimize
sesimizi duyurmak mümkün olmadı…
Çok kararlı bir direniş var sokakta…
Buldozerlerin kepçeleri havada
dolanıyor…
Meclise bir çarpsa yıkacak…
Eylemciler gancellisini sarsıyorlar
meclisin…
Çevik Kuvvet gelmiş onları
durdurmaya…
Kalkanlı…
Coplu…
Demir şapkalı…
Ve çelik yelekli herhalde…
Tam bir savaş alanı gibi ortalık…
Belediye emekçilerinin isyanı…
Bugüne
kadarki
“kavgasız,
gürültüsüz ve uysal” bütün isyanları
bastırdı…
Kıbrıs’ta çözüm ve birleşme için
halk böyle isyana kalksa halkı durduramazlar!
Parti, sendika veya sivil toplum örgütleri değil bunlar…
Belediye işçileri…
Her partiden eylemci var
aralarında…
İşte tam bir ekmek kavgası bu!
Belediyelerin kapatılmasını istemiyorlar…
Kapatılırsa işsiz kalacaklar…

Aç kalacaklar!
***
Karşılarına diktikleri Çevik Kuvvete
baktım ve güldüm…
Dört yıl önceki o meşhur fotoğraf
geldi aklıma…
Gazetemize karşı yapılan linç
saldırısından sonra meclis önüne
dizilmişlerdi yine böyle…
Ancak şimdiki gibi meclisi korumuyorlardı…
Saldırganları koruyorlardı…
Saldırganlar onların gözü önünde
meclis damına tırmanıyor ve orada
eski Osmanlı bayrağı açarak
kahramanca poz veriyorlardı…
Onlar hiç dokunmayan Çevik Kuvvet
şimdi hak arayan işçilerin karşısına
dikilmişti…
Meclisin namusu o zaman elden
gitmemişti de şimdi mi gidiyordu?
***
Belediye başkanları ile yetkililerin
bütün gün mecliste yaptıkları
görüşmelerden bir sonuç çıkmadı…
Ve belediye emekçileri de meclis
önünden gitmedi…
Ağır araçlarıyla dört bir yandan
kapattıkları yol hala kapalı…
Trafik akışı yok…
Akşam oldu…
Kaç gecedir çadırda ve kamyonlarında uyuyorlar…
Bakalım nasıl sonuçlanacak bu
kavga…
Hükümet hala geri adım atmadığına
göre, demek ki emir yüksek yerden!
Yüksek yer neresi?
Ankara!
28 belediyenin bazı belediyelerle
birleştirilerek 13’e düşürülmesinden
ne gibi beklentileri var acaba?
Benim yağma ve maddi çıkardan
başka bir şey gelmez aklıma…
Kapatılması düşünülen belediyelerin
çoğu turistik yerlere sahip…
Hele de Yeniboğaziçi (Aysergi)

Şener Levent

Açı
Belediyesi…
Hala ellenmemiş deniz kenarları var
orda…
Bunlara mı göz diktiler?
Bu yerlere dilediklerini yapmalarını
belediye mi engelliyor?
Bu engeli mi ortadan kaldıracaklar?
Neden ille de Mağusa Belediyesi’ne
bağlamak istiyorlar?
Mağusa belediyesi batak bir
belediye…
Çalışanlarını bile ödeyemiyor…
Oysa Yeniboğaziçi Belediyesi işini
tamam yapan bir belediye…
Çalışanlarını hem zamanında ödüyor,
hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı
primlerini yatırıyor…
Köylüler
de
memnun
belediyeden…
Zaten öyle olmasa, onlar da çıkagelir
miydi eyleme desteğe?
YeniboğaziçiMağusa
Aslında
Belediyesi’ne değil, Mağusa Belediyesi
Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlanmalı…
Kapatılmak istenen diğer belediyelerdeki durum da budur…
***
Şimdi ne olacak?
Bizim işbirlikçi kuklalar durumu
Ankara’ya bildirdilerse ne cevap aldılar
acaba?
Meclis
önündekigerginlikten
bahsettiler mi?
Bahsettilerse aldıkları cevabı tahmin
etmek hiç de zor değil…
Ne demiş olabilirler sizce?
-Biz Türkiye’de kolay hallederiz
bu işi… Siz birkaç yüz eylemcinin
hakkından gelemediniz mi?
Evet, Türkiye’de olsa hemen bastırırlar ve yaka paça tutup götürürlerdi…
Demek ki hala Türkiye’de ne varsa
burada olamıyor…
Ama bu direniş bastırılırsa olabilir
o da…

BES ve DEV-İŞ’ten tüm belediyelerde genel grev
Belediyeler Reformu’nun görüşüleceği
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi
toplantısında BES ve DEV-İŞ toplantıyı
terk ederek örgütlü belediyelerde süresiz
grev kararı aldı.
Belediyeler Reformu’nun görüşüleceği
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi
toplantısında gergin anlar yaşandı.
Saat 15.20 sıralarında başlayan komitede Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu
(DEV-İŞ) toplantıyı terk ederek örgütlü
belediyelerde süresiz grev kararı aldı.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya
konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, başta
emekçiler olmak üzere, hiçbir paydaşın
ve muhalefetin görüş ve önerilerini dinlemeden, “Padişah Fermanı” gibi
Meclis’ten
geçirmeye
çalıştığı
“Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa
Tasarısı”na karşı duruşumuz ilk günden
farksızdır!
Tüm tepkilerimize ve uyarılarımıza
rağmen, tasarıyı ısrarla komiteye getirip
görüşmeye çalışan bu hükümet, ülkeyi
krallık kendisini de kral zannetmekte-

dir.
Bilisinki, bu ülkenin emekçilerine
hiçbir halk ve işçi düşmanı yasa dikta
edilemez.
Komiteden “Yasayı geri çekme” dışında
hangi karar çıkarsa çıksın, bu sabah
08.00’dan itibaren, BES ve DEV-İŞ
olarak ülke genelinde örgütlü olduğumuz

tüm belediyelerde süresiz greve gitme
kararı almış bulunuyoruz.
Ülkeyi, belediyeleri, emekçileri günlerce sokaklarda nöbet tutmak zorunda
bırakan, insanlarda umut, mutluluk, huzur
bırakmayan bu hükümete karşı
gücümüzün son raddesine kadar mücadele
edeceğiz!”
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

YOLUN SONUNA
GELDİNİZ

Belediye isyanları...

Halk Çevik Kuvvetle karşı karşıya

Pazartesi günü Meclis önünde
Yeniboğaziçi belediyesinin başlattığı
eyleme, Dikmen ve Esentepe belediyeleri
de destek verdi. Bugün de Yeni Erenköy
ve Dipkarpaz Belediyeleri eyleme destek
verecek.
Eylem dolayısıyla pek çok iş aracı
Meclis önüne park edildi. Belediye
başkanlarının yanı sıra belediye meclis
üyeleri, belediye çalışanları ve bölge halkı
da eyleme destek veriyor.
Eylemden dolayı Meclis önündeki yol
trafik akışına kapatıldı.
LEFKOŞA TRAFİĞİ DE
OLUMSUZ ETKİLENDİ
Yeniboğaziçi, Dikmen, Serdarlı, Alayköy
ve Esentepe Belediyeleri Cumhuriyet
Meclisi önünde eylemi sürüyor. BES ve
DEV-İŞ’in destek verdiği eylemde, Meclis
komitesinde görüşülen, yerel yönetimler
reformu ile bazı belediyelerin kapatılmasına
yönelik yasal düzenlemeler protesto
ediliyor.
Araçlı eylemde, bazı belediye çalışanları
Meclis bahçe kapısını tekmeledi, yasa
tasarılarını kornalar ve sloganlarla protesto

etti.
“Birlik mücadele dayanışma”, “Direne
direne kazanacağız” sloganları atılan
eylemde, Lefkoşa trafiği de olumsuz etkinlendi. Polisin geniş güvenlik önlemleri
aldığı Meclis önündeki eyleme, yarın da
Yenierenköy ile Dipkarpaz Belediyeleri
katılacak.
TAK muhabirinin sendika yetkililerinden
aldığı bilgiye göre, eylemde mücadele
her gün yükseltilecek ve sonuç alınana
kadar devam edecek.
EYLEMİNDE GERGİNLİK
YAŞANDI
Meclis önündeki eylemde kısa süreli
gerginlik yaşandı.
Belediye çalışanlarının Meclis bahçesi
kapısını tekmeleyip, açmak için sallaması
ve zorlaması üzerine polis müdahale etti.
Bir süre eylemciler ile Polisin kapıyı
karşılıklı tutmasının ardından polisin
sağduyulu davranışıyla kapıyı bırakması
sonrası eylemciler de kapıyı zorlamayı
bıraktı.
“Ölmek var dönmek yok”, “Hükümet
istifa”, “Birlik mücadele dayanışma”

sloganları atan eylemciler, Başbakan Faiz
Sucuoğlu’na da seslendi, “Faiz istifa”
sloganları attı. Eylem diğer belediyelerin
de katılımıyla devam ediyor.
BES BAŞKANI YALINKAYA
Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler
reformu geri çekilene kadar” mücadeleye
devam edeceklerini açıkladı.
Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe
Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine
yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya,
mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil
haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin
katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.
Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler
Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya,
bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan
bu reforma karşı olduklarını yineledi.

Giderek alevlenen bir eylem var meclisin önünde…
Giderek büyüyen bir öfke…
Hükümet çevik kuvveti dikti eylemcilerin karşısına…
Yalan ve gerçek arasındaki uçurum
büyüdükçe korkuyor hükümet…
İtaat ettikleri ile kendi halkı arasında
kaldıkça telaşlanıyorlar…
-Bu yasa tasarısını geri çekene kadar
burdayız ve kimseyi dışarıya çıkarmayacağız, diyor eylemciler…
Ama meclisten bir ambulansa doluşarak kaçan vekiller olduğu söyleniyor…
İnanılır gibi değil…
Bu kadar mı korkar insan kendi halkından…
Zamanında demiş Nazım usta da…
“hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu”
Bu yüzden anlıyoruz aslında onları
da…
***
Tüm itirazlara rağmen dayatmayla geçirilmek istenen “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı”nın nedir hikmeti?
Kimdir bu yasa tasarısının mimarı
diye sormak abesle iştigaldir biliyorum…
Çünkü her zamanki gibi emir büyük
yerden…
Ankara’dan…
Ya bu yasa geçer ya da bir kuruş yok
size diyor sömürgecimiz…
***
“Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı”nı “Padişah Fermanı” gibi Meclis’ten geçiremezsiniz deniyor…
Gibi’si fazla bence…
Bu yüzden eylemciler dönmeli yüzlerini biraz da meclisin karşısındaki kapıya…
Emirveren kapısına…
Kolay değil ama…
Kuklacının kapısını sallamak cesaret
ister…
Padişah öfkelenir sonra…
***
Bir de bizim kuklalar ne diyor birçok
belediyeyi kapatma kararına?
Reform…
Bu reformlar hayata geçmesi refahımız
içinmiş…
“Herkes bu reformu istiyor ancak
devrim yapmaktan herkes korkuyor”
diyor Hasan Taçoy…
Ne reformcular, devrimciler varmış
başımızda da farkında değiliz…
Hiçbir topluma nasip olmaz böyleleri…
Kıymetlerini bilelim…
Bir diğer reform sevdalısı da Erhan
Arıklı…
En sonunda sadede geldi…
Çıkardı baklayı ağzından…
“Elektrikte üretimin özelleştirilmesi
gerekiyor. Kurumun acilen ameliyat masasına yatırılması lazım” diyor…
Önce batır sonra özelleştir…
İşte bu bizim hikâyemiz…
Böyle pis, böyle müthiş…
***
On dokuz belediye süresiz grev kararı
aldı ve eyleme geliyor bugün…
"Lefkoşa'yı fethedeceğiz" diyorlar…
Ülke genelinde örgütlü tüm kamu ve
özel sendikalar, grev ve eylemler başlatacaklarını açıkladılar…
Bak işte devrim buna denir Sayın Taçoy...
Bu itaatkâr ve sessiz görünen halkın
dilinin ucundaki küfürleri ciddiye alın
artık…
Tepkisine kulak verin…
Yolun sonuna geldiniz ve ötesi çıkmaz
sokak…
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AY A
K
AL A İFİL
DİR

Perdeyi aralayıp da bir bak bakalım
Benzer mi zerre kadar 1 Nisan eylemine?
Ben yaparım olur dersen aklına şaşarım
Madem öyle yap da gör ne geçecek eline

KALAY-KALAYCI

NÜFUS SAYIMI YAPACAK
İRADE Mİ VAR?

Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediyelerinin meclis önündeki eylemleri devam
ederken, sadece mecliste değil sarayda da belediyelerde reform
görüşülüyordu. Neymiş, belediyelerin halka daha iyi hizmet yapması için
yapılıyormuş ‘reform’. ‘Reform’ sözcüğünün de ağzına yandınız. Batık olmayan
belediyeleri batık belediyelere bağlamanın ve onlarca emekçiyi işsiz
bırakmanın adı ne zamandan beri ‘reform’ oldu? Toplantıda bir de belediyelerin
nüfuslarının güncellenmesinden ve nüfus sayımından söz edildi ki, bu çok
iddialı oldu doğrusu. Nüfus sayımı yapmak için irade lazım, o da sizde yok…

Arıklı ağzındaki baklayı çıkardı:
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

O ZAMAN...
Deniz bitmiş diyor Sucuoğlu...
Tamam kardeşim da bu denizi kim bitirdi?
Gelmiş geçmiş hükümetler mi?
Girin sıraya bakalım halk mahkemesinde
sizi yargılayalım da en suçlu olanınızdan başlayalım ceza vermeye diyeceğim de halkımızın
da böyle bir mahkeme kurulacağına inancım
yok...
Elektrik faturaları geldi...
Beklenmiyor muydu?
Bekleniyordu...
Söylene söylene geldi hem de...
Tamam, biz geçen hafta yoksullaşmaya ve
yokoluşa karşı eylem yapmamış mıydık?
Yapmıştık!
Tamam o eylemden ne gibi bir sonuç elde
ettik?
Süslendik, püslendik, rengarenk elbiselerimizi
giyip öfkemizi Başbakanlık önünde bırakıp
döndük...
Bol bol D vitamini aldık değil mi?
İşte şimdi o aldığımız D vitaminini gelen
elektrik faturalarının önüne koyalım da kanıksayalım yediğimiz kazıkları...
Burada bitecek değil bu zam işleri...
Türkiye bunlara bir paket verdi...
Alın bu paketi bugüne kadar yok edemediğiniz Kıbrıslıtrürkleri bu paketle paketleyin
dedi...
Gelen elektrik zammı sayesinde didinip
duran birçok küçük işletme de kapatmak zorunda kalacak...
Her gün gidip kahve çay içtiğiniz bir tost
veya sandviç yediğiniz mekanlar birer birer
kapanacak...
Sadece elektrik zammı değil zaten temel gıdadan tutun da her gün kullanmak zorunda olduğunuz tüketim maddelerini de alamayacak
durumdaydınız...
Bu zamla birlikte iğneden ipliğe bir kez
daha okkalı zamlar gelecek...
Nisan sonuna doğru TL'nin döviz karşısındaki
durumunu da dikkate alırsanız içinden çıkamayacak duruma geleceksiniz...
Orta sınıf yok artık...
Alttakiler ve üsttekiler var...
Alttakiler bizleriz, çalışanlar, işçiler, öğretmenler, esnaflar, öğrenciler, işsizler...
Üsttekiler belli...
Ve onların da en üstünde Ankara...
Tayyip ve şürekası...
Sanmayın ki sıra buradaki üstte dediğimiz
işbirlikçilere de gelmeyecek...
Gelecek...
Bizden sonra sıraya onlar konacak...
Şimdi kullanılıyorlar bize karşı...
Bakınız onlar ne yapıyorlar?
Deniz bitmiş ama habire müsteşar, müdür,
danışman, koordinatör atamaya devam ediyorlar...
Deniz bittiyse bunların maaşlarını, ücretlerini
nasıl ödeyeceksiniz?
Elimizde tek bir çaremiz var...
Geçtiğimiz gün yapılan eylemde oturdukları
saraylarını başlarına yıkmak...
Ukrayna'da bakanlara milletvekillerine yapılanları görmediniz mi?
Onları çöp bidonlarına atıp sokaklarda dolaştırdılar...
Bizim de en azından yapmamız gereken budur...
Var mıdır başka bir çaremiz?
Varsa söyleyin...
Öyle demokratik kurallar, hukuk çerçevesinde
halledilemez artık işler...
İşgale karşı ayağa kalkıp tek yumruk olmamız
şart...
Kalkamaz mısınız?
O zaman...

Elektrikte üretimin
özelleştirilmesi gerekiyor!
Özgür gazete - Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı, Enerji Bakanlığı döneminde yalanladığı “Kıb-tek’in
özelleştirilmesi” niyetini açıkça ifade
etti
BRT‘de yayınlanan ‘Manşet+‘
programına katılan Arıklı, Bakanlar
Kurulu’nun dün elektrik tarifelerinde
yaptığı indirimin, vatandaşın gelen
yüksek faturalara gösterdiği tepkiden
sonra alınan bir karar olduğunu söyledi.
Arıklı, “Fiyat artışlarının Maliye’ye
yaradığı yönünde yanlış bir düşünce
var. Yapılan zamlar ekstra bir gelir
değil, sadece maliyet artışlarını
karşılıyor.
Önceki Bakanlık döneminde kendisinin sorumluluğunda olan Kıbtek’le ilgili de konuşan Arıklı, “Reform

hükümetiysek Kıb-tek’te de reforma
başlamalıyız” diyerek, Avrupa
Birliği’nin elektrik üretimi konusundaki normlarının uygulanması
gerektiğini söyledi.
“Elektrikte üretimin
özelleştirilmesi gerekiyor”
Arıklı, kendi döneminde uyguladığı
yanlış politikaların “özelleştirme
amaçlı” yapıldığını eleştirilerine, o
dönem tepki veren Arıklı, bu kez
apzındaki baklayı çıkardı.
Arıklı, “Elektrikte üretimin
özelleştirilmesi gerekiyor. Kurumun
acilen ameliyat masasına yatırılması
lazım” dedi.
Arıklı, bu yönde atacağı adımlarda
Maliye Bakanı Sunat Atun’a gereken
her desteği vereceklerini söyledi.

Kıb-tek’ten “bakiye borç” duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek), bakiye borcu olan aboneler için
son ödeme gününü hatırlatarak, ödemeyenlerin elektiriklerinin kesileceğini
açıkladı
Kurumdan yapılan açıklamada, 11 Nisan Pazartesi günü “Şubat 2022
devresi” faturalarında 675 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi
kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektrik enerjilerinin kesileceğini
belirtildi. Açıklamada, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık
bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

Mağusa Belediyesi’nde grev

Mağusa Türk Genel İş Sendikası,
Mart ayı maaşlarının ödenmemesi ve
13 aydır ödenmeyen ek mesailer
gerekçesiyle Gazimağusa Belediyesi’nde bugün 08.00-15.00 saatleri
arasında uyarı grevine gideceğini
açıkladı.
Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü
Mağusa Türk Genel İş Sendikası,
Mart maaşlarının ve 13 aylık ek mesailerin ödenmediği, İhtiyat Sandığı
ve Sosyal Sigorta yatırımlarının düzenli yapılmadığı gerekçesiyle bugün

uyarı grevine gidiyor. Sendika Başkanı
Doğan Özüşen yaptığı yazılı
açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nde 08.00-15.00 saatleri arasında
uyarı grevinde olacaklarını duyurdu.
Özüşen, 13 aydır ek mesailerin
ödenmediğini, personelin maaş geriliği
olduğunu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal
Sigorta yatırımlarıyla ilgili borçlar
bulunduğu, kadrolu ve geçici personelin mart maaşlarının ödenmediği
gerekçeleriyle greve gideceklerini
bildirdi.

Sarayda elektrik ve reform toplantısı
Belediyeler reformu ile elektrik
konusu, Cumhurbaşkanlığı’nda
Cumhurbaşkanı
Ersin
Tatar
başkanlığında dün yapılan toplantıda
ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, toplantıda,
kaynakların etkin olarak kullanılarak
halka hizmetin yerel yönetimlerce en
üst noktaya taşınması için reform
çalışmalarının
gerekliliği
değerlendirildi ve reformun hayat
bulması için tüm boyutlarıyla
değerlendirilmesinin önemi ile bu
konuda yürütülebilecek çalışmalar
görüşüldü.
Toplantıda, merkezi hükümetten
belediyelere aktarılan kaynağın öneminin yanı sıra, halka hizmet için
belediye gelirlerinin artırılmasının
gerekliliğinin altı çizildi.
Dünyanın pek çok ülkesinde yerel
yönetimlerde reform yapıldığı ve
halka daha çağdaş hizmetin
amaçlandığının değerlendirildiği
toplantıda, nüfus sayımı ile
belediyelerin nüfuslarının güncellen-

mesi konusu da görüşüldü.
Elektrik konusunda ise arz güvenliği
başta olmak üzere çeşitli başlıklar
ele alındı.
Elektrik konusunda 250 KW
korumalı tarifenin artırılması ile çoklu
tarifeye
geçilmesinin
değerlendirilmesi, konutlarda güneş
enerjisinin teşvik edilmesi ve en kısa
sürede üretime yatırım yapılarak arz
güvenliğinin sağlanması üzerinde duruldu.
Belediyeler konulu toplantıda,
Güzelyurt Belediyesi Başkanı ve
Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut
Özçınar, Ömer Köseoğlu, Ahmet
Havutçu, Prof. Dr. Deniz İzcioğlu,
İsmail Bozkurt ve Erdinç Gürçağ yer
aldı.
Elektrik gündemi ile ilgili toplantıya
ise, Ömer Köseoğlu, Ahmet Havutçu,
Esat Altay, Hasan Akyiğit katıldı.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı
Müsteşarı Okan Donangil ve
Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler
Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

BUNLAR DA BİZİM YEŞİL
YELEKLİLERİMİZ
"Yapamazsın... Yaptırtmayız" diyen belediye
emekçilerine, sen hâlâ "Ben yaparım olur"
diyorsan, an gelir bunun sonuçlarını sana
ödetirler.
***
İşte eylem...
Köküne kadar!
Fransa'nın sarı yeleklilerini hatırlatıyor
bana.
Bunlar da bizim yeşil yeleklilerimiz...
Sonuna kadar haklı...
Öfkeli...
Ve kararlı...
***
Hiçbir haklı gerekçesi olmayan, her sözcüğünden art niyet kokuları yayılan ve belediye
emekçilerinin ekmeğiyle hayasızca oynayan
bu tasarıyı ya geri çekersiniz...
Ya da çekersiniz...
***
6 Nisan Çarşamba...
3. gün...
Eylemciler meclisin önünden geçen bütün
yolları ve meclise giriş çıkışları ağır araçlarla
kapattılar.
Trafiğe açık son ve tek şerit de saat 09.00
itibarıyla yeşil yelekliler tarafından kapatıldı.
***
Dianellos, hayvancıların eyleminden sonra
böyle bir abluka ile ikinci kez karşı karşıya.
***
Ağır belediye araçlarının kulakları patlatan
korna sesleri saatlerdir susmak bilmiyor.
Öfkenin ve ekmeğimle oynayamazsın isyanının dalga dalga yükselen sesidir bu...
***
Dışarıda gittikçe büyüyen bir öfke ve isyan
var.
Ya içerde?!
"İçerdekiler" ne yapıyor?
Sabah kahvesi keyfinde miler acaba?!
İsyanın ve öfkenin sesine zaten sağır olan
kulaklarına bir de pamuk tıkadılar herhalde
kahve keyiflerine dokunmasın diye!
Kendi vurdumduymazlıkları ve sorumsuzlukları nedeniyle vatandaşın dışarda yaşadığı
stres ve sıkıntı, zerre kadar umurlarında değil!
***
Sen hâlâ "Ben yaparım olur" mu diyorsun?!
E yap öyleyse!..
Yap da gör bakalım olur mu olmaz mı?!
Ne yapacaksın?
Meclisin arka bahçesinde hazırolda beklettiğin çevik kuıvvetini mi süreceksin emekçilerin üstüne?
Ama iyi düşün...
"Kimsenin burnu kanamadı" diye böbürlenemeyeceksin 1 Nisan mitinginde olduğu
gibi!
Perde aralığından da olsa bir bak bakalım...
Bu eylem o eyleme hiç benziyor mu?!
***
Her günkü gibi geldim bu sabah.
Ama arabayı meclisin epey uzağında eylem
alanının dışında bir yere parkettim.
Eylemcilerin bütün yolları kapatacaklarını
tahmin ettiğim için.
Hiç kızmadım onlara...
***
Dışarıdaki direniş yükseldikçe...
İçerdeki alçaklar daha da alçalıyordu!..
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Onuncu köy
ÇADIR DEVRİ
Nilgün Ecvet Orhon
Gece yasemin kokusu vardı çadırda…
Gençler nöbetteydi…
Biz destek-dayanışma olsun diye gittik…
Arda gitarıyla, Ersen Sururi
kemanıyla…
Tanıdık-tanımadık dostlar ellerinde
poşetleriyle, sıcak sıcak zeytinli-hellimli
tepsileriyle geldiler…
Çocuklarıyla eylemde olan gençler
bana gurur verdi…
Çadırı ev, çadırdakileri dost seçmiş
direnişin köpeği de oradaydı…
Ateş de yandı, türkü de okundu ve
hepsi yasemin kokuluydu…
Her gece başka bir örgütün gençlerinin
nöbette olduğu direniş çadırına bu gece
de biz destek verdik…
Yarın siz lütfen…

SIRA
TELEKOMÜNİKASYON’DA!

6 Nisan 2022, Lefkoşa...

GÖZLERİ TL’YE
ÇEVİRİN!
Zeki Beşiktepeli
Değerli arkadaşlar, pahalılığın nedeni
kullandığımız Türk Lirasının kendisidir.
Üçte ikisi tamamen Türkiye
Cumhuriyeti’nin uyguladığı ekonomi
politikasıdır. Eğer bu ekonomik yıkımın
nedenini arayacaksak kullandığımız Türk
Lirasına çevirmemiz gerekir gözümüzü.
Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgisi
pahalılığın %5 bile değil bilginiz olsun.
Partiler ve sivil toplum örgütleri…
Bu fakirliğin ve işsizliğin temel nedenini
oluşturan Türk Lirasının ve Türkiye’nin
izlediği
ekonomi
politikasıdır.
Kurtuluşumuz bu politikalardan ve
paradan kurtulmaktan geçer.
Dünyadaki enflasyon AB’de %5,
ABD’de ise %8’i geçmez. Bunu öne sürerek bizlerin yaşadığı dünyada olup bitenlerle alakalı olduğunu ileri sürmeye
çalışıyorlar, bu ise çok büyük bir yalandır.
Lütfen gözleri TL kullanımına çevirelim.
Fakirliğin nedeni TL’ye ödediğimiz yıllık
ENFLASYON VERGİSİDİR.
BUNUN YOLU DA DERHAL T’nin
yerine EURO gelmesidir. Başka yolu
yoktur. Maaşlar Adana’nın seviyesine,
fiyatlar ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin seviyesine getirilerek fakirleşme engellenemez. Sendikalar ve siyasi partiler
DEĞERLENDİRMELERİNİ güneyin
maaşları ve fiyatlarıyla ALIM GÜCÜNÜ
değerlendirmeleri ve siyaset üretmeleri
gerekir.

İKİYÜZLÜ ÇARESİZLİK
Münevver Özakalın
Belediye emekçilerinin eylemi gerçekten takdire şayan bir hal aldı. Yıkacaklar
gibi meclisin kapısını. Megafonla Faiz
Bey’e seslenen belediye afamız “Faiz
bey oy istediniz oy verdik, seçim zamanı
gel dediniz geldik. Ekmeğimize neden
göz diktiniz” diyor. Ben de diyorum ki
ah bizim bu ikiyüzlü çaresizliğimiz.

DÜNYA HALİMİZ

Murat Kanatlı
Herkesin herşeyi doğru bildiği ama buna
rağmen hemen hemen herşeyin yanlış gittiği
zamanlardan geçiyoruz... Ekonomik, siyasi
sosyal olarak her şeyin ters gittiği zamanda
ilk çok kötü sonuçlar Çekya'dan gelmiş,
hem komünist hem de sosyal demokratlar
baraj altı kalmıştı, sonra Almanya, Portekiz
ve diğerleri, ciddi seçim yenilgilerini ortaya
koyuyordu... Macaristan'da Viktor Orban 6
partinin ortak adayına karşı yalnız kazanmadı,
üçte ikilik meclis çoğunluğunu da koruyor,
sonuçlar kesinleşmemesine rağmen sonucun
bu olacağı ortada... İngiltere'de ise geçen
sene solun gönlünden geçen en güzel seçim
programını yazan, en çok sempati toplayan
İşçi Partisi tarihindeki en kötü yenilgilerinden
birini almıştı... Benzer haller Kıbrıs'ın
kuzeyinde de yaşanıyor, sorun en geniş
ittifak, en güzel bildiri, en sert muhalefet
yapmak değil, bunun onlarca örneği her
yerde yaşanmakta, doğru içerik, doğru pratik
ve alternatifler üretmek, örnek Latin Amerika,
bunun üzerine daha çok konuşmak isteriz?
Yoksa, "yan yana gelmezsiniz aha gene
UBP seçildi" demeye devam mı edilecek?
İşte Macaristan'da yan yana gelindi
Macarların UBP'si gene seçildi, yani

sorunların cevabı o kadar basit değil maalesef... Bu nedenle sanırım ezberlerimizi bir
yana koyup yeniden konuşma zamanı
*
Ukrayna'daki savaş ciddi sivil kayıplara
neden oluyor ama savaş propagandası ve
yanlış bilgi dağıtımı konusunda da zirve
yaşanmakta, hangisi gerçek bilgi takip etmek
güçleşti ama bazı haberler üst düzey de
dağıtılmakta, bizim basın da kullanıyor, bu
nedenle ortada çok ciddi iki taraf bilgileri
olduğunu söyleyip, zaten "Bucha katliam"
haberini okuduğunu var sayıp, bunun diğer
tarafının bilgilerini de paylaşayım...
Deniyor ki "Rus güçleri, şehirden 30 Mart
tarihinde çekildi. Hatta, Bucha belediye
başkanı, bir gün sonra şehrin 'Rus orklardan
temizlendiği' açıklamasında bulundu."
"Bölgesel savunma güçlerinin liderlerinden
biri olan, 'BOATSMAN' olarak da bilinen
Sergiy Korotkikh ve grubu, 1 ve 2 Nisan
tarihlerinde Bucha'nın ele geçirildiğine
ilişkin fotoğraf ve videolar yayınladı.
Paylaşımlarda 'katliamdan' bahsedilmedi."
Buna benzer ciddi çelişkili bir sürü haber
ve görüntü her gün servis ediliyor, herhangi
birine yüzde yüz inanmadan ciddi ciddi
düşünün…

İŞGALİN YIKIMI
Mahmut Anayasa
KTHY’de de ayni taktik uygulandı, şimdi
sıra elektrikte…
Her gelen parti adamlarını yerleştirdi,
maliyetler şişirildi, ilerisi için yatırım
yapılacağına, kablo ile elektrik kurtuluş
görüldü…
Adam kayırmayla, skandallarla, yolsuzluklarla kurum elektrik üretemez hale geldi,
halk karanlıkta kaldı…
Fantastik bir planlama ve dezenformasyon
ile kurum halk ile karşı karşıya getirildi,
millet “satın da kurtulalım” kıvamına çekildi…

Zaten borçtan dolayı krizde olan kurumu
tamamen batıracaklar ve özelleştirecekler,
Aksa köpek balığı gibi bir köşede bekliyor…
Ne mi olacak…???
Şimdi 3 TL’ye aldığımız elektriği, o zaman
6 TL’ye alacağız…
Çözüm, maliyetin altında elektrik satmak
değil, maliyetleri azaltmak ve halkın alım
gücünü artırmaktır…
Siyaset, kriz yönetme sanatıdır…
Ama siyaset, kasaba politikacılarının eş,
ahbap, dost ilişkileri ile yapılmaz…
Yapılırsa, KKTC olur…

Harper Orhon
İNTERNET...
Sizin de öylemi be arkadaşlar…
Bizim evin interneti son 10 gündür
öyle hızlı öyle hızlı ki daha ben bir şey
yazmadan sayfalar önüme açılıyor.
Okuldaki internet de öyle.
Yavaşlasın diye öğretmenler odasının
şifresini öğrencilere verdik hala hızlı…
Sendikadaki internet desen O tv’yede
bağlı filmler öyle hızlı açılıyor ki birini
bitirmeden diğeri çıkıyor.
Cep telefonum sapıttı gelen veriler o
kadar hızlı ki yardımcı telefon tutmak
zorunda kaldım.
NEDENSE...

TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hüseyin Sevay
Keskin virajlardaki bariyerlere uygulansa iyi olur.
Her yere çok zor...
Zaten İsveç'te bile böyle bir uygulama/"standart" yoktur, bildiğim kadarı
ile...
Diğer yandan, beton bariyerlerde
böyle bir sorun yok, ama betona
çarpmayı kim ister?
Artılar, eksiler... Ve sorun karmaşık
bir hal alır.
Kıçı gırık KaKaTC Lefkoşa'nın üstünden geçen yolun batı ucunda geçenlerde
bir araba sürücüsü tarafından darmadağın
edilen metal bariyerleri haftalardır yenilemedi!

HİÇBİR
ŞEY’CİLER...
Hasan Ulaş Altıok
AKSA’ya son ödenen faturada kWh
başına 12.91 dolar cent yakıt bedeli +
3.81 dolar cent de kira bedeli ödenmiştir.
Yani kWh başına toplam 16.72 dolar
cent, yani bugünkü kur ile yaklaşık 246
kuruş.
Şimdi daha üzerine iletim ve dağıtım
maliyetleri de eklenecek bu elektriği
ilk dilim için 98 kuruşa, sonraki dilim
için de 170 kuruşa (YANİ ZARARINA)
satacağını duyuran hükümet alkış mı
alıyor?
Muhalefet de bu gelinen noktayı
“zafer” olarak mı görüyor? Hem
hükümet hem de muhalefet bu durumdan
kurtulabilmek adına yıllarca HİÇBİR
ŞEY de yapmamışken!
Hâlâ daha HİÇBİR ŞEY de önermezken. Peki…
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TÜP GAZA OKKALI ZAM: 230 TL

Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı. 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 200 TL’den 230
TL’ye yükseldi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan “Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim)
(D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile denetime tabi olan tüp gazın
fiyatları yeniden düzenlendi. Emirnameye göre, 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış
fiyatı 230 TL olarak belirlendi. Ayrıca, öteki çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram
azami satış fiyatı KDV dahil 23 TL’den fazla olmayacak.

Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şubesinde grev
Sendikaların zamlara karşı grev
ve eylemleri sürüyor.
Girne Liman Dairesi ile Girne
Gümrük Şube Amirliği’nde dün tam
gün uyarı grevi yapıldı. Sendikalar
ortak
basın
düzenledikleri

toplantısında 1 Nisan’da başlatılan
“Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır” eylemlilik
sürecinin
devam
edeceğini
açıklamıştı.
Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve

Zanaatkarlar Odası, pahalılığı
protesto için Girne’de eylem düzenledi.
Eylemde “Hesap sormak için,
zamları geri aldırmak için yeniden
ayağa kalkıyoruz” denildi.

Kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı kapandı
Kıbrıs’ın kuzeyinde ardı
arkası kesilmeyen zamlardan
sonra bazı ürünler döviz
farkına rağmen güney ile
neredeyse aynı rakamlara
ulaştı, bazıları güneydeki
fiyatı aştı.
Kuzeyde son günlerde
adından söz ettiren sıvı yağ
ve alkol çeşitleri (Bakanlar
Kurulu’nun yeni fon
düzenlemesi açıklamadan
önce açıklanan fiyatlara göre)
ise güneyde çok daha ucuz
olarak reyonlarda yer aldı.
Kuzeyde bir litresi 82 TL’ye
ulaşan bazı sıvı yağ markaları
reyonlarda yer alırken,
güneyde ise 48 TL’ye
tüketiciye ulaştı. Üç litrelik
sıvı yağ fiyatları kuzeyde 120
TL ile 145 TL arasında
değişirken, güneyde 97 TL’ye
sıvı yağ bulmak mümkün.
SEBZEDE KUZEY GÜNEY
FARKI: Salatalık, kuru soğan,
brokoli, ithal mantar ve çiçek
lahanası fiyatlarında ise
kuzey-güney arasında büyük
bir fark olmadığı görüldü.
Geçtiğimiz hafta yapılan zam
ile yükselen alkol fiyatları,
bazı ürünlerin güneyde daha
ucuz kalmasına neden oldu.
Buna göre 70’lik Red Label
viski kuzeyde 264 TL iken,
güneyde 209 TL olarak
tüketiciye sunuldu. Bakanlar
Kurulu’nda dün akşam alınan
son kararla Hükümet alkollü
içkilere uyguladığı fonları
biraz düşürdü.

ile neredeyse aynı rakamlara ulaştı.
Kuzeyde son günlerde adından
söz ettiren sıvı yağ ve alkol
çeşitleri(Bakanlar Kurulu’nun yeni
fon düzenlemesi açıklamadan önce
açıklanan fiyatlara göre) ise güneyde
çok daha ucuz olarak reyonlarda
yer aldı.
Sebze meyve reyonlarında da bazı
ürünler döviz farkına rağmen
neredeyse güneydeki fiyatlarla aynı
olurken, bazıları ise yarı fiyatına
kuzeyde daha ucuz.

Fehime ALASYA (Yenidüzen)

Kolakas kuzeyde cep yaktı…
Güneyde ucuz olan iki ürün
arasında yer alan patates ve kolakas
ise fiyatlarıyla görenleri şaşırttı.
Mutfağın temel tüketim maddeleri
arasında yer alan patatesin kilosu
kuzeyde kilosu 21,95 TL iken,
güneyde bu rakam 13,77 TL.
Kolakasın kilosu ise kuzeyde 39 TL
iken, güneyde 13,77 TL.
Salatalık, kuru soğan, brokoli,
ithal mantar ve çiçek lahanası
fiyatlarında ise kuzey-güney arasında
büyük bir fark olmadığı görüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ardı arkası
kesilmeyen zamlardan sonra bazı
ürünler döviz farkına rağmen güney

Sıvı yağ ve alkollü bazı ürünlerde şaşırtan fark
Kuzeyde yakın geçmişte çok

konuşulan ve en çok da restorancılar
tarafından eleştirilen sıvı yağ fiyatları
güneyde dövize rağmen düşük fiyata
reyonlarda yer aldı.
Buna göre; Kuzeyde bir litresi 82
TL’ye ulaşan bazı sıvı yağ markaları
reyonlarda yer alırken, güneyde ise
48 TL’ye tüketiciye ulaştı. Üç litrelik
sıvı yağ fiyatları kuzeyde 120 TL
ile 145 TL arasında değişirken,
güneyde 97 TL’ye sıvı yağ bulmak
mümkün.
Pirinç, bulgur, tuvalet kağıdı, bif,
ton balığı, vernel gibi ürün fiyatları
adanın her iki yanında da benzer
rakamlara reyonlarda yer aldı.
Bazı ürünlerin ise güneyde çok
daha ucuz olduğu dikkat çekti.
Nescafe, diş macunu, cilet gibi ürünler güneyde yarı fiyatına görüldü.
Red Label viski kuzeyde 264
TL, güneyde 209 TL
Geçtiğimiz hafta yapılan zam ile
yükselen alkol fiyatları, bazı ürünlerin
güneyde daha ucuz kalmasına neden
oldu. Buna göre 70’lik Red Label
viski kuzeyde 264 TL iken, güneyde
209 TL olarak tüketiciye sunuldu.
Bakanlar Kurulu’nda dün akşam
alınan son kararla alkollü içkiye
yansıtılan fonlar biraz düşürüldü.

GÜNLÜK
ANKARA’NIN YUMUŞAK KARNI
Kıbrıs Cumhuriyeti liderliği Türkiye’nin yumuşak karnını buldu… Mağusa ve Ercan limanlarının kapalı kalmasını, Kıbrıslı
Türklerin de Türkiye’nin rehini olarak kalmasını istediğini kavrayan
Rum tarafı bastırdıkça bastırıyor… Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Güven Yaratıcı Önlemler’in masaya konabileceğini ve
Türkiye’den de bazı olumlu mesajlar alındığını söyledi… Geçtiğimiz
haftalarda ‘‘GYÖ’ler gündemimizde yoktur, bu Rum tarafının
gündem çarpıtmasıdır’’ yönlü bir açıklama yapmıştı TC Dışişleri… Bakalım şimdi nasıl yalanlayacaklar… Geçtiğimiz günlerde
Anastasiadis’in ABD Başkanı Biden ile de Avrupa’da yaptığı yüz
yüze bir görüşmesinde Maraş’a karşılık Mağusa ve Ercan’ı
gündeme getirdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Victoria Nuland da Ankara’da bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi ise
Kıbrıs’a geldi… Nuland’ın Türkiye ziyaretinden sonra yayınlanan
ortak deklarasyonda Türkiye ile ABD arasında ortak bir Stratejik
Mekanizma oluşturulacağı ifade ediliyor. Ekonomik ve savunma
işbirliği, terör ve ortak bölgesel ve küresel çıkarlarla ilgili konularla
ilgili başlıklara –Ki Kıbrıs da bu konulardan biri- yeniden göz
atacakları belirtildi… Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği
konusunda ortak pozisyonları tekrar edildi… Kıbrıs Dışişleri
Bakanı Kasulidis’in açıklamaları da bu duruma paralel görünüyor.
RİK’e konuşan Kasulidis, GYÖ’lerin masaya konabileceğini ve
Türkiye’den de bazı olumlu mesajlar alındığını söyledi. 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 belirtip, “Türkiye yükselmek istiyorsa,
Kıbrıs sorununun çözülmesi gerek” dedi…
MAĞUSA DEDİKLERİ
Mağusa Belediyesi
çalışanlarına Mart ayı
maaşlarını ödemedi ve 13
aydır ek mesaileri de
ödemiyor. Hade
Yeniboğaziçi Belediyesi’ni
Mağusa Belediyesi’ne
bağlayın, Yeniboğaziçi
Belediye çalışanlarının da
maaşları ödenmesin.
*
KESİN DA GÖRELİM
KIB-TEK, 11 Nisan’da
faturalarında 675 TL üzeri
ödenmemiş bakiyesi
bulunanların
elektriklerinin kesileceğini
duyurdu. 675 TL borcu
olanların elektriğini
keseceğinizi göğsünüz
kabara kabara
duyurursunuz. 6 bin veya
6 milyon elektrik borcu
olanların elektriğini kesin
da görelim…
*
BEŞ TAMBURA DÖRT
OKKA
Belediye emekçilerinin
meclis önünde eylemleri
sürerken, Zorlu Töre TSK
Güçlendirme Vakfı KKTC
Tanıtım Kurulu heyeti ile
görüşmekteydi. Buna ne
denir şimdi? Beş tambura
dört okka…
*
ENDİŞE
HP lideri Kudret Özersay,
“Hükümetin itibarı yerle
bir oldu, her şey el
yordamıyla gidiyor.
Ülkenin yönetilmesi
konusunda endişeliyim”
dedi. Biz senelerdir
endişeliyik Kudret. Sen
geç kaldın!

“Tırnak”...
"Bakan Atun akaryakıt alacak
para yok derken Başbakan zam
konusunda geri adım
atılabileceğini söyledi…
Belli ki kabinede son günlerde
ciddi bir iletişim eksikliği var!
Biz çok da indirim yapılacağına
inanmıyoruz… Bu konuda
vatandaş tamamen yalnız
bırakıldı! Onlar hesap kitap
yaparken artık bu hükümetin
kaderi de tehlikeye girmiştir…
Hatta sallanmaktadır!
Bu konuda sayısız duyumlar ya
da tahminler gelmeye başladı…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Türkiye’den ithal edilen
devalüasyon ve enflasyon
nedeniyle hızlı bir yoksullaşma
yaşanıyor. KKTC’li politikacıların
üçkâğıtçılığından bıkan Türkiye
yardım elini uzatmayacak.
Mevcut düzenin en önemli
aktörü olan siyasi partiler ise
hiçbir soruna çözüm bulabilecek
kapasitede değildir. Rumlar
şaşırtıcı bir biçimde kendimizi
hapisten kurtarmamız için bir
anahtar uzattı. Tek kurtuluş
yolu onlarla uzlaşıp bu
anahtarı kullanmak ve
statükoyu lehimize çevirmektir.
Gerisi yalandır. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

ELÇİLİK

Yeniboğaziçi ve Dikmen
belediyelerinin pazartesi
günü başlattığı eyleme,
Esentepe Belediyesi ve
Serdarlı Belediyesi de
katıldı… Bugün de
Yenierenköy ve
Dipkarpaz
Belediyeleri’nin eyleme
destek vermesi
bekleniyor… Dikmen
Belediye Başkanı Yüksel
Çelebi, "Bugün değilse yarın, yarın
değilse öbür gün, yıkmamız gerekirse elbet yıkarız ama
şimdi sakin beklemeye devam edelim" dedi… Yıkılması
gereken meclis değil, meclisin karşısındaki Sömürge
Valiliği’dir… Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası TC ile
imzalanan protokolün yanında eşantiyon geldi!
Yıkacaksanız Diyanellos’u değil, Marlboro’yu yıkın!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

‘ÇADIRLARIN ALTINDA
KAOS VAR’!
‘‘Gökkubbenin altında kaos var, koşullar mükemmel’’ demişti Mao.
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde ise çadırların altında
kaos var.
İşgal rejiminin kukla başbakanlığının önünde bir
çadır…
İşgal rejiminin kukla perdesi meclisinin önünde
diğer çadır…
1974’ten beridir sistematik bir
şekilde parsel parsel Kıbrıs’ın kuzeyini
yerleşimci sömürgeciliği ile kolonize
eden, TL üzerinden iç pazarına
dönüştüren TC Devleti’nin Kıbrıs
politikasında herşey planlandığı gibi
gidiyor.
TL’nin yarattığı hayat pahalılığında
ya da TC’den dayatılan Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasası’nda değil kaos…
Ankara’nın dayatmalarına ve yarattığı yıkıma
karşı direndiğini iddia edenlerin çadırlarının altındadır
kaos…
Gökkubbenin değil, gecekondulaşan ideoloji
çadırının altındadır kaos!
Sömürge rejiminin ilk günden beridir sistematik
bir şekilde yaptıklarını görmek istemeyen gözlerdedir
kaos!
-1974’ten beri TC Kıbrıs’ın kuzeyini yerleşimci
sömürgeciliği ile kolonize etmektedir.
-KTFD’den KKTC’ye Kıbrıslı Türkleri
statüsüzleştirerek ve devletsizleştirerek iradeyi imha
etmektedir.
-TL kullanımı ve Merkez Bankası marifetiyle,
TL’nin değersizleşmesi ile enflasyon adı altında
ödediğimiz sömürge vergisiyle sistematik olarak
yoksullaştırmaktadır.
Ankara’nın Kıbrıslı Türkleri kansız soykırımla
göç ettirmesi, ‘Çözümsüzlük çözümdür’ siyaseti ile
statüsüzleştirmesi ve ekonomik olarak Rumların
karşısında üçüncü sınıftan da aşağı bir hiçleştirmeye
mahkum etmesi ‘kaos’ değildir; planlı bir tercihtir,
planlı bir tehcirdir!
Tüm yetkinin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısına
devredildiği ve tüm bakanlıklara asgari 3 yetkiliden
oluşan ‘Proje Uygulama ve Takip Komisyonları’
adı altında kayyum atandığı 2020 Mali Protokolü
hakkında 17 Haziran 2020’de yazdığım yazının
başlığı ‘‘Kıbrıslı Türk olmak bir statüsüzlüktür’’
idi.
2020 Mali Protokolü ile kurumsallaştırdıkları
kayyum rejimini şimdi Belediyelerin Birleştirilmesi
Yasası ile yeni bir boyuta taşıyorlar. Belediyelere
kayyum atanmasının mevzuatı oluşturuluyor işgalci
tarafından.
Ankara Kıbrıs’ın kuzeyine ayar çekiyor, sizse
‘beceriksiz ve işbilmez UBP hükümetinin kaosu’
diyorsunuz. Tokatlayasınız diye koltuğa oturttukları
kuklalarla oyalanıyorsunuz!
Uzun zamandır belediyeler Yardım Heyeti’nin
(TC Elçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği OfisiKEİ) çatısı altındaydı; şimdi ise belediyelerde imar,
özelleştirme ve kayyum idaresinin önü açılacak.
Herşey planlandığı gibi gidiyor, sizse kaos var
zannediyorsunuz!
CTP’liler ‘‘UBP yıpranıyor, önümüzdeki seçim
daha güçlü geleceğiz’’ diye hayaller görerek köşe
kırlenti gibi ağızları kulaklarında izliyorlar
belediyelerin eylemini. Hâlbuki Ankara’nın ‘belediye
reformu’ ile yerleşimci sömürgeciliği kantonal bir
şekil alıyor ve seçim bölgeleri baştan düzenleniyor.
Adım adım…
Sömürge olmak BİLE bir statüdür. Adın olur,
kimliğin olur, kendi limanların olur. Kıbrıslı Türkler
olarak biz sömürgeden de aşağıyız, statüsüzüz.
İngiliz Sömürge İdaresi’nde Kıbrıslılar belediye
başkanı seçebilirken bugün biz TC işgalinde belediyelerde kayyum idaresine geçiyoruz. Bugüne kadar
Lefkoşa Uluslararası Havaalanı ile Mağusa ve Ercan
limanlarının dahi açılmasına TC Devleti müsaade
etmedi. Çünkü o bile bir statüdür!
Kaldı ki Kıbrıs’ın işgal bölgesinde belediye
başkanları olması Kürtlere haksızlıktır; Kürt
belediyelerinde kayyum varken Kıbrıslı Türk
belediyelerinde kayyum olmaması sömürgeler arası
çifte standarttır. Kürtlerle eşitleniyoruz…
2020 Protokolü ile bakanlıklara ‘Proje Uygulama
ve Takip Komisyonları’ adı altında atanan kayyumlardan sonra sıra belediyelere atanacak kayyumlarda...
İşgal rejiminde ‘kaos’ yok; planlı ve sistematik
bir statüsüzleştirme var.
Esas, sahte başbakanlığın ve kukla perdesi meclisin
önüne kurulan çadırların altında kaos var!
Bu gecekondu rejiminde ideoloji de gecekondulaştı;
mesele çadırın altında toplaşmak değil, anti-sömürgeci
mücadeleyi ayakları üzerine oturtmak…
KKTC kendi ayakları üzerinde duramaz, ancak
mücadele edenler durur.

Direniş Çadırı Notları -1
1- Direniş çadırı 17 aylık bebekten
70 yaşındaki dostlarımıza kadar kadın,
erkek, işçi, queer, öğrenci, memur
bütün farklı kesimleri içinde
barındıran kamusal bir alana
dönüşmüştür.
2-Direniş çadırını toplumun farklı
kesimden 10larca insan her gün ziyaret ederek orada tanışma, tartışma
ve birlikte bu ülkenin geleceğini
konuşma imkanı bulmuştur.
3- Demokratik Kitle Örgütlerimizde
genç
ve
kadın
olarak
ötekileştirdiğimiz, onları karar alma
mekanizmalarından dışladığımız bir
örgütlenme modeli terk edilmiştir.
15 yaşından 50 yaşına kadar bütün
bireylerin katılımıyla direniş komitesi
kurulmuştur. 15 yaşındaki bir bireyle
70 yaşındaki bir birey aynı örgütlenme
modeli içinde cinsiyeti, yaşı, cinsel
yönelimi, sosyal konumu farketmeksizin siyaset yapabilir. Bunun için
hayatın her alanında mücadele verilmelidir. 25 yaşında bireyler ülke
yönetiyor dünyada. Bizim memlekette
kıçı kırık örgütlerimizin karar alma
mekanizmalarında bile onlara yer
yok!
4-Direniş çadırına farklı kesimlerden
insanlar gıda yardımı yapıyor. Odun,
sandalye, içeçek, yemek, çorba gibi
malzemeler getirerek direnişçilerle
dayanışıyor. Birbirini tanımayn insanlar birbiriyle dayanışıyor. Birbirine
moral veriyor. Birbirimizi sevmeyi,
birbirimizle dayanışmayı yitirdiğimiz
bugünlerde direnişçiler direniş
çadırında yeni bir kültür inşaa ediyor.
5- Direnişçileri yaşlarından dolayı
küçümseyen
bazı
kesimler
direnişçilerin başlattığı siyasal hareketi
ciddiye almıyor.
Bunu kınıyorum. Sizler yıllarca bu
ülkede bir bok yapamadığınız için
14 yaşındaki liseli dostum hayaller
kurmak yerine benzin parası bulabilirse ablasını alıp çadırda nöbete
katılıyor. Bu gericiliği, bu otoriter
yaklaşımı reddediyorum. Bu çadırda

şu an herkes sonuna kadar
demokrasiyi, sonuna kadar düşünce
ve ifade özgürlüğünü savunuyor. Orada burun kıvırdığınız, genç diyerek
içten içe ciddiye almadığınız insanlar
yeni bir dünya inşaa ediyor. Sizlerden
ricam genç kelimesini kullanmayın.
Direnişçileri kendinizle eşit kabul
edin. Dost, arkadaş, birey sözcüklerini

Sosyal Medya
Halil Karapaşaoğlu

kullanın. Yıllar önce şairin genci
yaşlısı yoktur demiştim bir toplantıda.
Şair şairdir! Direnişçinin de genci
yaşlısı yoktur be dostlar. Direnişçi
de direnişçidir!
6- Direnişe gelin sahip çıkın. Yeni
bir kültürü yeni bir dünyayı birlikte
inşaa edelim. Unuttuğumuz insanlığı
belki hatırlarız!

TDP: Elektrikte indirim göstermelik
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
elektrik fiyatlarındaki önce zam sonra
indirim yapılmasının tamamen bir algı
operasyonu olduğunu belirtti.
Dün yazılı bir açıklama yapan TDP
hükümetin, elektrik ücretlerine yaptığı
zama karşı gelen toplumsal tepki nedeniyle
sözde düzenlemeye gitmesinin bir geri
adım değil, tam anlamıyla toplumsal tepkinin ateşini düşürecek bir algı operasyonu
olduğunu belirtti.
Açıklamada, “Gerçekleşen büyük miting
ve sonrasında gençlerin başlattığı direniş
sayesinde aldığı yanlış kararları gözden
geçirmek zorunda kalan UBP-DP-YDP
hükümeti, dün aldığı sözde kararlarla bir
kez daha toplumsal tepkiyi anlamama
noktasında olduğunu göstermiştir” denildi.
Açıklama şöyle devam etti;
“Özellikle elektrik fiyatlarına yüzde
150’den fazla zam yapan ve bunu yüzde
100 oranına gerileten hükümetin bu aldığı
karar yeterli değildir.
Tamamıyla göz boyamaya ve toplumsal tepkiyi kırmaya yönelik bu adımın

ana nedenlerinden birisi AKSA’nın
alacaklarını toplumun cebinden alarak
ödeme hedefidir.
Alım garantili sözleşme ile tarihin en
büyük imtiyazlarının sağlandığı AKSA’ya
bu süreçte KWH başına 12.91 Dolar Cent
yakıt bedeli artı 3.81 Dolar Cent de kira
bedeli ödenmiştir.
Yani KWH başına toplam 16.72 Dolar
Cent, bugünkü kur ile yaklaşık 246 kuruş
ödeme yapılmıştır. Henüz bu rakamın üzerine iletim ve dağıtım maliyetleri ise
eklenmemiştir.
Hal böyleyken ve bu imtiyazlar yerine
getirilirken, hükümetin elektrik fiyatlarında
bir indirime gittiği söylenemez.
Gelecekte daha büyük bedeller ödememek için, elektrik üretiminde maliyeti
düşürmenin yolu yatırım kararı alıp Aksa’dan kurtulmaktır. Bugün için kurumun
2.3 TL sadece üretim maliyeti vardır. 0.98
kuruşa satmak kurumu özelleştirme demektir.
Önemli olan sosyal devlet anlayışıyla,
bu üretim maliyetini ödeme zorluğu çeken
kesime olabildiğince az yansıtmaktır.

Örneğin 1500 kwh evde tüketim yapan
zengine üretim maliyeti altında elektrik
satılıyor. Bunun bedelini de hep beraber
ödüyoruz.
“Örtülü ödenekler ve izaz ikramlar
kaldırılmalı, atamalar durdurulmalı”
Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı hayatı
ucuzlatma konusunda samimi ise bir an
önce bazı alanlarda acil tasarruf tedbirleri
almalıdır. Temel gıdada yerel üretimi
desteklemeli ve KIBTEK santralleri gibi
acil alanlarda yatırım yapmalıdır.
Örneğin, gereksiz RHA ve makam
araçları elden çıkarılmalı ve gerekli
olanların amacına yönelik kullanılması
sağlanmalı, yurtdışı ve yurtiçi kalabalık
heyetlerle birlikte gereksiz geziler
yapılmamalı, örtülü ödenekler ve izaz
ikramlar kaldırılmalı, halen devam eden
atamalar durdurulmalı ve hatta geri
alınmalı, yeni istihdam yerine mevcut
çalışan işyeri değişimi yapılmalı, fon ve
vergiler akıllıca düzenlenmelidir. Bu
saydığımız tedbirler gibi gelir artırıcı önlemler alınmalıdır”
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KAZIKLARIN BOYU BİRAZCIK
KISALTILDI!

Ha, ikinci karar da, tahmin edeceğiniz
Geçen gün, KKTC
Meclis
kürsüsünde üzere, alkollü içeceklere yapılan son
konuşurken “sinyalini” zamlarla ilgili:
-İthal ve yerli alkollü içkilerdeki fon
verdiydi Başnazır F.
miktarlarının düşürülmesi…
Sucuoğlu…
İthal alkollü içkilerde, litre başına fon
Salı günkü Nazırlar
Kurulu toplantısı
sonrasında,
“ürettikleri”
kararları açıkladı…
Yine hekim olduğunu ön plana
çıkararak…
Yok-yok, bu kez KKTC
Anayasasını, “oy birliğiyle” ya da
“oy
çokluğuyla
ihlâl”
edeceklerinden bahsetmedi…
İki kalemlik zam kararlarını,
yeniden gözden geçirdiklerinden,
“ürettikleri”
kararlardan
bahsetti…
“Üretilen” birinci karar:
-Bir ay önce, %400 zam
yaptıkları ve ilk kez faturalara
aksettirilen
elektrik
enerji
tarifelerinde, “vatandaşın lehine
güya sübvansiyon -%40 ilâ %60
indirimuygulamaya
başlamışlar…”
Zamlı tarifelerle hazırlanan
elektrik
faturalarını
zaten
müstehlikler
ödeyemeyecekti,
birilerinin mutlaka bir şeyler
yapması gerekliydi…
Yeni bir “düzenleme yapılması
için talimat çoktan verildi” diyor
bu işleri iyi bilenler…
Eskilerden örnek da verdiler!
Anımsayacaksınız, birkaç seçim Utku Karsu / KIBRIS
öncesinde yine o günlerdeki UBP
yetkilileri, seçimi kazandıkları takdirde, miktarı 50 TL’den, 25 TL’ye
motorlu araç harçlarını indireceklerini düşürüldü…
Öncelikle, çok yakın geçmişte, bu fon
vaat
etmişlerdi;
ama
harçları
indiremediler,
birileri
izin düzenlemelerinin, yani okkalı zamların
yapıldığını hatırlatalım…
vermediğinden…
“Alkol, içmek sağlığı zararlıdır,” nazır
Söylenenlere
bakılırsa,
bütün
hazırlıklar da yapılmış, son anda efendi söylediydi…
“Ne kadar düşünüyorlar bizleri?”(!)
tümüyle iptal edilmiş…
Oysa yurttaşa yaşattıkları stres,
“Neler
olur
neler”
diyorlar
hepsinden beter! Ramazan’dayız,
memlekette…
Şimdi da, bu iki kalem zamların böylesi günlerde Nazırlar Kurulu’nun
akıbeti böyle.
“ürettiği bu ucuzlatma kararı” oldu mu

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Ne oldu şimdi?
Bakanlar kurulu güya
oturup karar aldılar ki;
elektrik ve içkilere yapılan
dev zamdan az indirim.
İndirim geldi diye sevinecek olursak, TL’dekli
değer kaybının bir nebze
giderilmesi ile davul zurna eşliğinde
halay çekenlerin ıq seviyesinde olduğumuzu kabul ederiz.
Bu mudur yani kıbrıslının düşürüleceği
durum?
Budur.
Kuzeydeki yapının getirildiği durum
başarıyla budur.
Belediyelerin birleştirlmesi ile daha
tasarruflu bir yapı oluşturulacağı anlatılıyor.
Annant be annem.
Kim inanır sana?
Amaç Ankara’dan gelen direktifler ile
gidilen yol.
Seçimle başa gelenlerin yapacakları da
ancak bu.
Bundan başkasını beklemek ancak saflık
olur.
Bu hükümetin yapacağı hiç bir şey,
doğru rotasında gidemez.

ya? Olmadı!
Unutulmasın,
“üretilen”
alkol
ucuzlatma kararının içinde, yerli
içkilerdeki fonlar da düşürüldü;
Yerli alkollü içkide, 40 TL’den 15
TL’ye; şarapta, 20 TL’den 7 TL’ye;
birada, 15 TL’den 5 TL’ye; fıçı
birada, 17,5 TL’den 6 TL’ye
düşürüldüğünü söyleyerek,
“Karşı tarafın” fiyatlarıyla bir
denge kurduklarını, böylelikle
KKTC’deki alışverişin “Güneye
kaymasını önlediklerini” da
açıkladı…
Araya
da,
turizmci
ve
restorancı yetkililerden da fikir
aldıklarını,
bu
yeni
düzenlemelere, onlarla birlikte
“karar verdiklerini” da, duyurdu
Başnazır…
***
“Facebook’ta,” Türkiye’de de
benzer şekilde, benzer kararların
alındığından bahsediyor bazı
arkadaşlar…
Çeşitli örnekler vererek:
“Böyle yapmakla, ahalinin
isyan
etmesinin
önüne
geçildiğini” söyleyenler da oldu…
Türkiye’yi
takip
edenler
bilirler…
Türkiyeli siyasilerin, KKTC’yi
ziyaretlerinde
eskiden
beri
söylediklerini anımsatalım:
“Türkiye’de ne varsa KKTC’de
de olacaktır!”
İtiraz eden KKTC’li herhangi
bir siyasetçi de olmadığına göre…
Ayrıca;
Ne de olsa Kıbrıs’ın kuzeyindeki içinde yaşadığımız- bu siyasi yapıya
AİHM, “Türkiye’nin Alt Yönetimi”
demedi mi?
Dedi!
O zaman?
“Her şey yolunda”(!)…
Öyle değil mi sevgili okurlar?
Sandıkçılar sevinin…
Kazıkların boyu birazcık kısaltıldı!
Gene gonuşuruk buraşda.

BU MUDUR İSTENEN?
Ne zamlar, ne birleştirmeler, ne başka
işler.
Çünkü son yapılanlar bile göstermiştir
ki iradesi elinde olmayanın ifadesi de
kendinden değil.
Biz kimiz?
Seçilenler kim?
Bazı soruların cevaplarını bulmalıyız.
Bugün mesclis denilen yer yasal mı?
Dünyada olmayan bir kuruluş buradaki.
Sayılmayan bir yer, tanınmayan bir
devlet.
Bizi bizden başkası tanımıyorsa, bir
yol bulmak da ancak bizden olmalı.
Bu yol nedir?
Öneri mi?
Euro’ya geçelim, diyoruz.
Hemen federasyon, diyoruz.
Birleşme, çözüm hemen, Kıbrıs’ta barış
engellenemez de diyoruz.
Da nereye gidecek bu tren?
Ray bile yok.
Sökülmüş, memleketten ötelere götürülmüş.
Ara ki bulasın.
Tutturmuş adamım ki Lefke’ye maden.
Yeniden kıyım, yeniden kirlilik.

Gidip baksa ya bölgedeki zehirli alanlara.
Yetişmeyen otlara, kurumuş ağaçlara,
bahçelere.
Her gün yeni bir kanser haberinin sayfalarda yer almasına.
Aklı yok, desem var...
Düşüncesi de var ama oraya bir şekilde
oturtulmuş ki bu işleri yapsın.
Başka bir iş yapacak olursa koltuk gidecek, biliyor.
Onu seçenlerin istedikleri bu ondan.
Sloganları, böyle yakarmaları bırakmalıyız artık.
Muhalefet denilen sol kesim çözüm istiyorsa ki öyle söylüyor.
Yapılmış seçimlerden çıkıp sadece Kıbrıslıların seçimde yer alacakları yeni bir
seçim yapmaları şart.
Bunu yapabilirler mi?
Yaparlarsa başarırlar, başarırırz.
Aksi taktirde.
Erhan, Bertan gibilerinin seçiledikleri
hiç bir seçimde bu ülkenin geleceği iyiye
doğru olmaz.
Zam yapıldı kızdık.
Zamdan az indirim uygulandı, sevindik.
Bu mudur istenen?

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

HERKES ALIŞTI!
Kıbrıs sorunu başlayalı yarım asrı geçti,
bölünmesi ise 48 yılı buldu.
Herkes bu bölünmüş sorunlu hale alışmış,
kimse kimsenin umrunda değil.
Türkiye'nin adaya asker çıkarmasıyla
başlayan ama sonradan bir işgale çevirdiği
süregelen durum ne AB'nin ne de BM'nin
umurunda, NATO'dan hiç
bahsetmek istemem çünkü
başrolü oynayan onlardı,
tıpkı Rusya -Ukranya
sorunu nu yarattıkları gibi!
Peki bunca yıl mallarını,
mülklerine silah zoruyla
bırakıp giden Kıbrıslı
Rumların ülkelerinin bölünmesinden, yarısının işgal edilmesinden
rahatsızlar mı?
Malesef değiller, bunca kayıba rağmen
artık seslerini çıkaramayacak, Kıbrıs sorununun uluslararası platformlarda arka sıralara
atılmasına, sıradan bir sorun haline getirilmesine olanak sağlayacak halleri işgalden
pek de rahatsız olmadıkları görülmekte.
Restaurantlara, barlara, marketlere, benzincilere baksanız ortalık Kıbrıslı Rumlardan
geçilmiyor, yani artık onlar da bu süregelen
durumu kabullenmişler, pek umursadıkları
yok. Süregelen durumu artık kabullenmeleri
neden, elbette ekonomik halleri güçlü olduğu
için, istediklerine sahip olabildikleri için
geride bıraktıklarını umarsamıyorlar, evini
bırakmışsa güneyde yeni bir ev yapmış,
fabrikasını bırakmışsa, yeni bir fabrika inşa
etmiş!
E tabii uluslararası tanınmışlığı olan Kıbrıs
Cumhuriyeti de ellerinde olduğundan,
geçmişte en çok zarar gören taraf olmalarına
rağmen, ekonomik bakımdan güçlü olmaları
geçmişi unutmaları kolay olmuş, hele de o
günleri yaşayanların günden güne
azalmasıyla! Peki bizdeki durumu tekrar
etmeme gerek yok, geçmişte kazanan taraf
olduklarını sananlar ellerindeki ganimet
mallara rağmen gittikçe yoksullaşmaya
başlayınca feryatlar yükseliyor.
Siyasetle uğraşanların da pek Kıbrıs'ın
işgaliyle, ikiye bölünmesiyle ilgili problemleri
yok gibi, onlar da Kıbrıs sorunun unutulmaya
yüz tuttuğundan pek de rahatsız değiller.
Rumları ekonomik güçleri teselli etmişse,
bizdekileri de makamlar, koltuklar teselli
ediyor, mutlu ediyor.
Peki acaba iki taraftaki teselli bulmuş,
mutlu yaşayanlar çoğunlukta mı ki Kıbrıs
sorunu her zaman geriye atılıyor?
Rum tarafında tamam da Kuzeydeki
durum o tarafın tam tersi, onlar AB'ye
bağlanmışken, bizler Türkiye'nin arkasında
bilinmeyen bir yere doğru sürüklenmekte,
yarının ne olacağını bilmez bir halde
yaşamaya devam etmekteyiz. Türkiye memnun, AB'nin, BM'nin pek de umurunda
olduğumuzu sanmam, Rum tarafı memnun,
kaldık mı biz toplum olarak çıkmazın tam
içinde, tükenmeye mahkum bir toplum
olarak yaşamaya devam etmeye!
Dönüp dolaşıp başka bir yol olmadığını
her gün söylüyoruz, kim ne derse desin,
Kıbrıs adası üzerindeki egemenleri geriletmenin tek yolu, Kıbrıs Cumhuriyeti kapısıdır,
sözde başbakanlığın önüne çadır kuran gençlerimiz o çadırı Anastasiadis'in sarayı önüne
taşımalılar.
Toplum olarak her tarafı hareketlendirmek
için tek yolumuz budur, gerçekten çözüm
ve Kıbrıs'ın birleşmesini isteyenler de ayni
yolu takip etmelidirler. Dünyaya sesimizi
ancak böyle duyurabiliriz, haklarımızı geri
isteme hareketini başlatırsak, birçok Rum
destekçi bulacağımızdan eminim.
Eskilerin lafıyla, isteyelim, isteyenin yüzü
bir kara, vermeyenin bin kara derler ya,
aynen o şekilde.
Israrcı olalım, dışişlerinde heyetlerde yer
almak için uğraşalım, her iki toplumdan insanlar birlikte olursa dünya kamuoyu bizleri
daha fazla ciddiye almaya mecburdurlar,
kendimizi anlatmanın yolu budur, bu çıkmaz
sokaktan geri dönüş sadece bu şekilde olur.
Hayal mi tüm bunlar?
Asla değil, bir defa denensin göreceksiniz
arkası gelecek, teselli bulmuş, Kıbrıs'ın
işgalini, bölünmüşlüğünü unutmuş Rumları
da uykudan uyandıracaksınız, az şey mi?
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

BUGÜN
DANANIN DEĞİL,
EŞEĞİN
KUYRUĞU
KOPACAK













KISACA...



SON PİŞMANLIK
“Bu işin ‘hata yapalım ve dönelimi’
olmaz. Bilin ki sabaha kadarsa sabaha
kadar anlatacağız. Bu mücadele devam
edecek. Akıl yoluna gelmeleri için
çağırmaya devam edeceğiz ve
gelecekler!” dedi Tufan Erhürman…
Doğrudur… İnatla yasa yapılmaz! Sonra
Erhürman gibi, kendi yaptığı Özel
Hayatın Gizliliğinin Korunması
Yasası’ndan gazeteciler Ağır Ceza’da
yargılanınca ‘biz yasayı böyle
yapmadıydık’, dersiniz…

Bizim Mandra
Yeni Boğaziçi Belediyesi
emekçilerinin başını
çektiği belediye eylemi,
yeni katılımlarla
desteklenerek daha
kararlı ve güçlü bir
şekilde 4. gününe girer.
Eylemciler, meclisin
önünden geçen bütün
yolları son şeridine kadar
trafiğe kapatarak meclisi
tam abluka altına alırlar.
Eylemin devam edeceği
açıklanırken, sokaktaki
adam "işte eylem" diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Avrupa Konseyi’nin yıllık
cezaevi istatistiklerine göre
Türkiye konseye üye
47 ülke arasında en fazla
mahkumun olduğu
ikinci ülke.





Emekçiler açlık çekerken, Erdoğan kestane balından,
manda yoğurdundan bahsediyor. Zehir zıkkım olsun!
Faşist şef Erdoğan, her gece yatmadan
önce şifa olsun diye, manda yoğurduna, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi
katıp yiyormuş.
Şifa değil, zehir zıkkım olsun!
Bu malzemelerin fiyatlarını yazanlar oldu.
Ancak öfkemiz artsın diye, ben de yazıyorum.
350 gr yulaf ezmesi; 27 lira.
1 kg çömlekte manda yoğurdu; 78 lira.
1 kg Medine hurması; 20 lira.
460 gr kestane balı; 180 lira.
Toplamı; 405 lira.
Bir işçiye reva gördükleri asgari ücret ise
4 bin 253 lira.
Bu yıl asgari ücrete yaptıkları üç kuruşluk
zamla caka satanlar, yoksulların bir ay boyunca
geçinmesini istedikleri o ücretin onda birini
bir seferde midelerine indiriyor.
Ejder meyvesi, sarayın resepsiyonları ile
kelime haznemize dahil olmuştu. Chia tohumu
eşliğinde ejder meyveli smoothie, liçi meyvesi
eşliğinde efuli, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu, zencefilli somonlu suşi, Aydın usulü
kuzu çöp şişi midelerine gömerken, halka da
simit nasihatinde bulundular.
Arsızlar!
Onlar yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında saray saltanat sürerken, semt pazarlarında emekçiler, kendilerine uzatılan mikrofonlara yoksulluklarını anlatırken, gözleri
doluyor. “Eskiden aldıklarımızı azaltırdık,
daha ucuzunu bulmaya çalışırdık, şimdi hiç
alamıyoruz” diyorlar.
Ekmek bile lüks. Emekçi halk, ucuz ekmek
alabilmek için sabahın köründe kuyruğa giriyor ya da bayat etmek satın alıyor.
Emekçiler kelimenin gerçek anlamında
açlık çekerken, Erdoğan dalga geçer gibi
kestane balından, manda yoğurdundan bahsediyor. Zehir zıkkım olsun!
Azla yetinmeyi dindarlığın bir özelliği ola-

VİRGÜL

ANKARA BOŞA YAZMAZ!
Tufan Erhürman ‘belediye reformu’ denen Ankara
paketi ile ilgili bütün yapıcı girişimlerine ve akıl
yoluyla yapılması yönündeki çağrılarına
rağmen, hükümetin ısrarla ve inatla bu işi
sürdürmeye çalıştığını söyledi… Bu ısrarın nedeni
Ankara olmasın, Bay Tufan! Senelerdir TC ile
imzalanan protokollere belediye, kamu ve kooperatif
reformları boşuna mı yazıldı! Ankara hiçbir şeyi
boşuna yazmaz… KIB-TEK’i bitirmek için AKSA’yı
UBP döneminde getirdi; CTP döneminde protokolünü
uzattı Ankara… Faşist Arıklı’ya da son darbeyi
vurdurdu!

ANKARA’YA
SÖYLENMESİ
GEREKENİ
UBP’YE
SÖYLER…

“Ama bilin ki biz de bu işin
olmayacağını kendilerine
son derece açık bir
şekilde anlatıyoruz.
Anlatmaya da devam
edeceğiz…”
Tufan Erhürman (CTP)

rak sunan bu sahtekarlar, israf ediyor, çalıyor,
çırpıyor, lüks içinde yaşıyor.
Sadece faşist şef ve ailesi değil, har vurup
harman savuran AKP’li sonradan görme
zümre oluşturdular. “Bal tutan parmağını yalar” misali, kamu kurumlarının başına çöreklendiler, deveyi hamuduyla götürdüler.
Bu israflığa büyük bir görgüsüzlük eşlik
ediyor.
Kayyum ile el koydukları Kürdistan belediyelerinde nasıl bir israf yaptıklarını, şimdi
hapiste olan Diyarbakır Belediyesi Başkanı
Selçuk Mızraklı dünya aleme göstermişti.
Kayyum Cumali Atilla, kendine saray yavrusu
makam odası yaptırmıştı.
Geçen Temmuzda “Porsiyonlarımızı küçültelim” diye halka çağrı yapan Emine Erdoğan, kolunda 50 bin dolarlık çanta ile geziyor.
Çukurun da çukuru olmak böyle bir şey.
Lüks yaşam tarzı, altın kaplama muslukları,
bin odalı sarayları, Muğla’da yazlık, Bitlis’te
kışlık sarayları, lüks mercedesleri, uçakları,
gemileri ve daha neler neler. Tüm bunlar biz
yoksullardan çaldıkları. Hakkımız olan sadece
ekmek değil. Onların hayatlarındaki her şey
bizim.
Yoksulluğumuz utancımız olmasın, isyanımızın sebebi olsun.
Utancımız, çaresizliğimizden gelsin. O sarayı başlarına yıkamadığımız için utanalım.
Yiyecek ekmek alamadığımız için çaresizlikten gözlerimiz dolmasın. Öfkeden gözlerimiz alev alsın.
Başta Erdoğan ve ailesi ile etrafındakiler
olmak üzere zenginlerden, saray düzeninden,
devletten alacaklıyız.
Onlardan bir ömür alacaklıyız. Zenginin
malı, biz züğürtlerin öfkesini artırsın!
(Bu yazı Arzu Demir’in Yeni Özgür Politika’da yayımlanan “Zehir zıkkım olsun!”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 7 Eylül 2021
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
koronavirüsün tüm varyantlarına karşı en
etkili aşı olarak kabul edilen Novavax
aşısının Türkiye’den sınırlı sayıda
getirilerek hükümet üyeleri ile bazı
çevrelere yapıldığı iddialarının doğru olup
olmadığını yetkililere sordu...

Gözden kaçmayanlar...

AKILDIŞI ANKARA!

“Bu kadar akıl dışı, çocuklarımızın
geleceğini çalacak, hiçbir kritere
dayanmayan bu ‘reform’ dedikleri
belirsiz şeyi geçirtmeyeceğiz” dedi
Erhürman… Söyleyin o akıldışı sözde
‘reform’un da nereden geldiğini… İkinci
vatanın Ankara’dan geldi Bay Tufan
paket! Kurdelesini Elçi kesti, Bay Faiz’e
verdi… Sizin yaptığınız bilişim suçları,
MOBESE, özel hayatın gizliliği yasaları
gibi… Ankara’dan gelen her paket
akıldışıdır! Bak, o konuda haklısın… Bu
sebepten UBP’ye ‘‘Akıl yoluna gelmeleri
için çağırmaya devam edeceğiz ve
gelecekler!” demen nafiledir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“İnanç, reformun
mütemmim
cüzüdür…”
Özdemir Tokel

Karikatür: Makhmud Eshonkulov/cartoonmovement.com
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Üstümüzdeki ölü
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toprağı kalktı!
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Günün Manisi - Emine Hür

Yaşam sanki çağlayan
Çok güzel ve de yaman
Avucumun içinden
Kayıp gidiyor zaman

Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
İkinci yılını doldurup üçüncü yılına
giren Covid-19 pandemisi bütün ülkeleri
ekonomik açıdan salladı desek abartmış
olmayız sanıyorum.
Hâlâ içinde yaşadığımız için adı
henüz tam konulmayan ekonomik kriz
dönemini kimi ülkeler hafif kimileri
ağır hasarlı atlattı ya da atlatmaya
çalışıyor.
Her ülkenin bulunduğu siyasi, toplumsal ve ekonomik koşullara bağlı olarak
yaşadığı bu kriz dönemini bizim gibi
“alt liglerdeki” ülkelerin halkları daha
bir ağır yaşıyor.
Örneğin “medeni” ülkelerin bile süreci
atlatmak için vergileri arttırdığını görüyoruz. Ama oralarda vergi “tavana
yayılıyor”, bizdeki gibi tabana değil.
Geçen haftaki yazımda değindiğim içki
vergilerindeki artış tabana yayılan vergilerin en güncel örneğiydi. İçki vergisi
hayat pahalılığının küçük bir parçası
üstelik. Çarşı pazar el yakıyor, elektrik
deseniz parasını versek bile
bulamıyoruz.
*
1 Nisan Cuma günü artık dayanılmaz
duruma gelen ekonomik sorunlar
karşısında, ağırlıklı olarak kamu
sendikası üyelerinin olduğu çalışanlar
“Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” şiarıyla hem çok yüksek katılımlı
bir genel grev hem de büyük bir eylem
düzenledi.
Bu basit bir eylem değildir; genel
grev dediğiniz şey patlama noktasına
gelmeden önceki son aşamadır. Görünen
o ki bu eylemde bir “muhalefet gazı”
filan da söz konusu değil. Yani

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

"Hiçbir şeye
gülmeyenden ya da her
şeye gülenden sakının."
A. Glashow

asılı kaldın ucunda
dilimin
ondan ağır şiirim
Fatoş Avcısoyu Ruso
"Dağınık bir şiir" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

Genel Grev ve Sivil Topluma
Düşen Görev...
toplumun her kesiminden oy almayı
beceren ve zor zamanda ateşten gömleği
giyen UBP son seçimlerde 24 vekil
çıkarıp koalisyonun büyük ortağı
olmasaydı da bu eylem olurdu. İktidar
makamında CTP de otursaydı, küçük
nüanslarla da olsa bu grev yaşanacaktı.
Çünkü bu eylem hükümete muhalefet
etmenin ötesinde, ülkenin “bittiğini”
ilan eden bir içeriğe sahiptir.
*
Genel grev sayesinde hatırladığımız
bir gerçek de sendikaların ve sivil
kuruluşlarının
asgari
toplum
müşterekleriyle ilgili doğru saptamalar
yaptıkları, toplumun gerçek sorunlarına
dokundukları takdirde ülkedeki genel
siyasete yönelik belli kriterler
koyabileceğini hatırlamak oldu. Eğri
oturup doğru konuşalım; Kıbrıs çözümü
dağın öte yanında.
Bu, toplumu kısa ve orta vadede
birleştirecek, sağlıklı bir asgari müşterek
değil. Bunun altını kalınca çizmek
gerekir. “Avrupalılaşmış Kıbrıs sorununun” çözümü toplumun tüm kesimlerine dokunamayan, siyasal bir hedeftir.
Genel grev bize gösterdi ki, sendikalar
ve sivil toplum kuruluşları kendilerine
siyasal hedefler yerine toplumsal hedefler koyarlarsa (yani ülke gerçekleriyle
yüzleşirlerse) ve stratejik bir planlama
yaparlarsa kendilerinin bile hayal
edemeyeceği bir ivme yakalayabilirler.
*
Sivil toplumun bir avantajı da siyaset
dünyasının bir siluet durumunda
olmasıdır. Var olma sebepleri

anlamsızlaşan siyasal partiler toplum
açısından bir güvenlik sorunu durumuna
gelmiştir.
Toplumsal asgari müştereklerle belirlenen sorunları dahi çözmeye mecalleri yoktur. Elbette tüm partiler aynı
değildir. Ama farklar sandığımızdan
azdır. Sözgelimi CTP, UBP gibi tam
teşekküllü bir biat partisi olmamakla
birlikte biat kültürünü içine sokmamış
bir parti de değildir.
Aralarındaki söylem farklılığı da
tartışılmaya muhtaçtır. Federasyon istemekle konfederasyon istemek
arasında, özde bir fark yoktur.
*
Yeniden sivil topluma ve sendikalara
dönersek… Sendikacılık dünyanın her
yerinde bazı anlarda vatanseverlik
yapmayı bilmektir.
Bunu bildiklerinden şüphem olmayan
sendikalarımızın ülkenin temel
sorunlarının tıkandığı noktaları da iyi
tespit etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Küçük ve palyatif çözümler yerine
küresel gelişmeleri yerel düzeyde yapma
kapasitemiz olduğunu gösterecek bir
eylemlilik türü bulmalıdırlar. Geçen
hafta öncülüğünü yaptıkları tarihi ve
yığınsal eyleme katılımın yüksek
olmasının sebebinin yaşadığımız
ekonomik kriz süreci, yani “doğal sebepler” olduğunun farkındadırlar
zannederim. Bu tecrübeyi iyi
değerlendireceklerini ve toplumsal
hedeflere yoğunlaşıp motoru yalnızca
seçim dönemlerinde çalışan siyasi partilerin aksine gerçek bir rüzgâr
yaratacaklarını umuyorum.

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

14.67 14.75

EURO
Alış Satış

16.12

16.19

S.T.G.
Alış Satış

19.29 19.42

FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri,
Halk Bankası Yanı Cebeci Sok.
N0:35 0392 223 42 82
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
Lefkoşa 0392 227 26 03
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55
Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa
2232333
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee
Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz
Market karşı Çaprazı 05338300049
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park
Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza
No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz
Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak Yanı. 05488220272
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Larnaka yolu, güder kasap yolu
üzeri, halken apt, dr.şerife zorba
kliniği karşısı 03923662026
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi
Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele 03923712224

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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ÜLKE SICAK VE TOZLU
HAVANIN ETKİSİNDE

Erich M. Remague'nin yazdığı Hakan Demircioğlu'nun sahnelediği
"Son Durak" oyunu. Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne 1969.

Frederric Knott'un yazdığı Ayla Mesut'un sahnelediği "Cinayet Var"
oyunu. Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne 1969.

KIBRISLI TÜRKLERİN İLK
ÖDENEKLİ TİYATROSU… (14)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy
Büyük umutlar, heyecanlar ve özveriler ile 1965’de
kurulan “Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne” kısa
sürede toplumdan büyük
bir ilgi görür. Ancak Maarif
Dairesi bürokratlarının ve
Türk Cemaat Meclisi bazı üyelerinin olumsuz, müdahaleci yaklaşımları Kurum’un
çalışmalarını zaafa uğratır.
Kurumdaki tiyatrocuların küçük hesapları
da buna fırsat yaratır. 1968 yılına kadar
Kurum en verimli dönemini yaşar ve seyircisiyle buluşur. Ancak Kurum’a gelen ve

Ülke sıcak ve tozlu havanın
etkisinde. Meteoroloji Dairesi’nin 7 –
13 Nisan tarihlerini kapsayan hava
tahmin raporuna göre, bölge alçak
basınç sistemiyle periyodun ilk
günleri ılık ve nispeten nemli, diğer
günlerde üst atmosferdeki serin ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacak, hava genellikle parçalı
bulutlu olacak. Tozlu hava ise Cuma
gününe kadar etkili olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun
ilk günleri iç kesimlerde ve
sahillerde 28 – 31, diğer günlerde
ise 24 - 27 dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı
yönlerinden orta kuvvette zaman
zaman kuvvetli, cuma günü yer yer
fırtına şeklinde esecek.

tiyatronun disiplinleri ve değerleriyle
bağdaşmayan müdahaleler sonunda Kurum
müdürü ve oyuncusu Üner Ulutuğ istifa etmek zorunda bırakılır. Kurumun müdür
muavini Kemal Tunç’a teklif edilen
müdürlüğü, Kemal Tunç müdahalelerden
dolayı ret eder.
Bunun üzerine Kemal Tunç da istifa eder
ve tiyatrodan ayrılır. Kurumun iki kurucusu
Üner Ulutuğ ve Kemal Tunç böylece tiyatrodan uzaklaştırılırlar.
Kurumun müdürlüğüne ise Hilmi Özen
atanır. Bu tarihten başlayarak Kıbrıs Türk
tiyatrosu İlk Sahne’de sıkıntılı bir süreç

KTSO: Bu fiyatlarla
başa çıkamayız
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), zamlı
elektrik faturalarının siyasi popülizm uğruna
zamanında alınmayan tedbirlerin şimdi
tüketicinin boynuna kurşun gibi asıldığı
anlamını taşıdığını söyleyerek, alınması gereken
tedbirleri sıraladı
Yazılı açıklama yapan Oda, zamlı elektrik
faturalarının ülkede adeta bomba etkisi ve
öfke yarattığını, siyasi popülizm uğruna
zamanında alınmayan tedbirlerin şimdi
tüketicinin boynuna kurşun gibi asıldığını
söyledi.
Açıklamada, “Ne halkın, ne de ekonomik
sektörler bu fiyatlarla başa çıkması mümkün
değildir. Hele en büyük girdisi elektrik olan
üretim sektörü için üretim yapmak imkansız
hale gelmiştir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın
telefonları üretici ve sanayicilerimiz tarafından
kilitlendi. Sanayicilerimiz isyanda çünkü faturalar 3’e katlanmış. Birçok işletme bunu
ödeyemeyeceğinden elektriği kesilecek ve üretimi durdurup kapatacak. Bazı küçük işletmeler
odaya nisan ayı itibarıyla üretimlerine bir süre
ara vereceklerini dahi bildirmeye başladı.
“Toplu sivil itaatsizlik yapalım” gibi isyan
önerileri ortaya çıkmaya başladı” denildi.
“Kurumu bu hale getiren tüketici ve
üreticiler değildir”
Açıklama şöyle devam etti; “Yılların hatalı
politikalarının siyasi popülizm ile harmanlaması
sonucu geldiğimiz bu noktada, yapılan hatalar
ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmasına
şiddetle karşıyız. Mazeret ve sünnetçi korkusu
ile “kurum battı, batıyor”, “yakıt bitti bitiyor”,
“yakıt parası bitti bitiyor” gibi söylemlerle
halkın suçu olmayan bir bedel yine halka
ödettirilmeye çalışılıyor. Bunun suçlusu
faturasını ödeyen halk mı? Özel sektör mü?
Kurumu bu hale getiren tüketici ve üreticiler
değildir. Kurumu bu hale getirenlerden hesap
sorulmasını bekliyoruz ve bunun takipçisi
olacağız.”

başlar. Tiyatrodan ayrılan Üner Ulutuğ ve
Kemal Tunç Bayrak Radyosu’nda
görevlendirilir.
Bu sürede Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk
Sahne’den ayrılmak zorunda kalan Kemal
Tunç, Üner Ulutuğ ve Osman Balıkçıoğlu
yeni bir tiyatro kurma çabasına girerler. Bu
çabanın sonunda “SAHNE KULİS” adında,
1968 yılında bir özel tiyatro kurarlar. Sahne
Kulis’in ilk oyunu Refik Erduran’ın “Ayı
Masalı” olur. Ancak bu oyundan sonra
Sahne Kulis’in başka oyunu olmaz. Kısa
sürede topluluk dağılır.
Bunun nedenlerini yarın anlatacağım.

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ, DEĞİŞEN
FAİZ ORANLARINI AÇIKLADI
İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü,
2021 yılında yüzde 19 olarak uygulanan
faiz oranının, 1 Ocak 2022’den itibaren
yüzde 17 olarak uygulanmasına karar
verildiğini açıkladı.
Açıklamada, İhtiyat Sandığı Yönetim
Kurulu’nun, Dairenin ekonomik durumu
ile bankaların Dairenin mevduatlarına
uyguladığı
mevduat
faizlerini
değerlendirerek, her yıl Aralık ayında
İhtiyat Sandığı tarafından uygulanacak
faiz oranlarını belirleleyerek Bakanlar
Kurulu’nun onayına sunduğu belirtildi.

28 Aralık 2021 tarihli İhtiyat Sandığı
Yönetim Kurulu kararı ile 2021 yılında
yüzde 19 olarak uygulanan faiz oranının,
1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 17
olarak uygulanmasına karar verildiğinin
kaydedildiği açıklamada, “İhtiyat Sandığı
Yönetim Kurulu tarafından verilen,
1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek yüzde
17 oranındaki faiz oranı kararı,
02/04/2022 tarihinde KKTC Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanmıştır” denildi.

“SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
YASA TASARISI” RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”, dün, Resmi
Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine
sunuldu.
Yasa tasarısının içeriğiyle ilgili görüş
ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de
yayımlanmasını izleyen 20 içinde Meclis
Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” (Y.T.No:9/1/2022)
genel gerekçesi şöyle:
“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Yasası'ndaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke
ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası
standartlara, AB Direktiflerine ve Mali
Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 2012
yılında kabul edilen yeni tavsiye
kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve
yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele
edebilmek için Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’
hazırlanmıştır.”

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ
YASA TASARISI” HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU
“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi
Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de
yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.
Yasa tasarısının içeriğiyle ilgili görüş
ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de
yayımlanmasını izleyen 20 içinde Meclis
Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.
“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi
Yasa Tasarısı”yla (Y.T.No: 10/1/2022),
uluslararası sözleşmelere ve güncel uygulamalara paralel olarak özel gereksinimli

bireylerin yaşam standartlarını yükseltilmesi, toplumda daha fazla kabul
görmelerinin sağlanması ve her türlü
eğitim hakları güvence altına alınması
amaçlanıyor.
Bu amaçla 1983 yılından bugüne özel
eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini
düzenleyen 17/1986 Milli Eğitim
Yasası’nın 52'nci maddesi kaldırılarak,
yerine daha kapsamlı “Özel Gereksinimli
Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı” yapıldı.

307 ÜRETİCİYE 570 BİN TL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN
DÜŞÜK ZARARI
TAZMİNATI ÖDENDİ
Büyükbaş hayvan düşük zararları
için 307 üreticiye 570 bin 240 TL
ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan
yapılan açıklamaya göre,
“Hayvancılık Zorunlu Sigorta
Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat
aylarına ait büyükbaş hayvan düşük
zararı olan toplam 307 üreticiye 570
bin 240 TL tazminat ödendi.
Banka hesap numarası veren
üreticilerin tazminatlarının
hesaplarına yatırıldığı, hesap
numarası vermeyen üreticilerin ise
tazminat çeklerini kimlik kartlarını
ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım
Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri
duyuruldu.

“EV, OFİS, BAHÇE
MOBİLYALARI, AKSESUAR
VE DEKORASYON FUARI”
AÇILIYOR
“Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları,
Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı”,
1001 Airport Mall fuar alanında
bugün başlıyor.
Fuarın açılışının saat 18.00’de
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
tarafından yapılacağı belirtildi.
Unifex Fuarcılık Org. Ltd. tarafından
yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın
açılışını yapacağı “Ev, Ofis, Bahçe
Mobilyaları, Aksesuar ve
Dekorasyon Fuarı” 7 - 10 Nisan
tarihleri arasında halkın ziyaretine
açık olacak.
Fuarda, modernden avangarta,
klasikten özel tasarıma kadar pek
çok ürün yer alacak.

DAÜ İLE GİKAD ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar
Derneği (GİKAD) arasında, kadın
girişimciliğin desteklenmesi
konusunda iş birliği protokolü
imzalandı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya
göre, protokolün imza töreni, dün
saat 10.00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Aykut Hocanın’ın makamında
yapıldı.
Protokole, Rektör Prof. Dr. Hocanın
ile GİKAD Başkanı İçim Çağıner
Kavuklu imza koyarken, törende
DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi (GİMER) Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Tümer ile GİKAD Yönetim
Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
İmza töreninde konuşan DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün
bir devlet üniversitesi olarak eğitim
ve araştırmanın yanında topluma
hizmet etme noktasında da görevleri
olduğunu belirtti.
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11 bin 60 test, 472 vaka 1 can kaybı daha!
KKTC’de son 24 saatte toplam 11
bin 60 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 472
pozitif vakaya rastlandı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11 bin
60 olup, 1 kişi vefat etmiş, 472 pozitif
vakaya rastlanmıştır. 217 kişi Lefkoşa,
75 kişi Girne, 127 kişi Gazimağusa, 27
kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 14 kişi
Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 11.060
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802
Toplam Vaka Sayısı: 88.904
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 82.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
45
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
595
Güneyde vaka sayısı 2716
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Koronavirüsten 1 kişinin daha hayatını
kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte
yapılan 72 bin 788 test sonucunda 2 bin
716 vakaya rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı 1 hastanın daha
kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının
950’ye ulaştığını açıkladı.

Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması heyecanı
Özgür gazete - Lefkoşa Türk
Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
(KSYB) organizasyonunda gerçekleşecek
“5.Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri“nde
başkent 2 gün boyunca uluslararası şiir
buluşmasına ev sahipliği yapacak
Şiir Treni ile belli duraklarda şiir
okunacak
Saraybosna, Holanda, Türkiye ve
Kıbrıs’tan şairlerin sanatseverlerle
buluşacağı etkinlikte Lefkoşa’da 9 ve
10 Nisan tarihlerinde şairler şehrin
sokaklarında, kültür merkezlerinde,
parklarında şiirlerini okuyacaklar.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile
LTB’nin imza atacağı uluslararası boyuttaki iki günlük etkinlikte Şiir Treni ile
belli duraklarda şiir okuma, Arabahmet
Kültür Evi’nde şiir dinletisi ve müzik
dinletisi, Kumsal Park’ta şiir dinletisi

ve müzik dinletisi yer alacak. Hem farklı
ülkelerden şairlerin birbiri ile
buluşmasına hem de şairlerin şiirleri ile
sanatseverlerle buluşmasına vesile olacak
uluslararası etkinlik ile başkent Lefkoşada
şiir dolu bir haftasonu yaşanacak.
PROGRAM
9 Nisan 2022 Cumartesi
14.00 | Lefkoşa Sokaklarında “Şiir
Treni” (Belirlenen duraklarda şiir okuma)
Hareket Yeri: Bandabuliya önü
Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer, Zeynep
Köylü(Türkiye), Fatoş Avcısoyu Ruso,
Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Halil
Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia
Akdeniz, Emel Kaya (Kıbrıs)
17.00- 19.00 | Şiir Dinletisi (Arabahmet
Kültür Evi)
KSYB Eşbaşkanı Emel Kaya’nın
konuşması

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın
konuşması
Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer ve
Zeynep Köylü (Türkiye), Stefanos Stefanides, Aliye Ummanel, Alev Adil,
Fatih Yalıner, Ruhsan İskifoğlu, Burçak
Midilli, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli
(Kıbrıs)
19.00 |Müzik (Ersen Sururi /Zeliş) +
Kokteyl (Arabahmet Kültür Evi)
10 Nisan 2022 Pazar:
11.00-13.00 | Kumsal Parkı-Şiir dinletisi
Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer, Zeynep
Köylü (Türkiye), M.Kansu, Kiriakos
Stilianu, Marios Georgiou, Andreas
Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı,
Zeki Ali, Faize Özdemirciler (Kıbrıs)
Müzik dinletisi | Mustafa Tozakı /
Hasip Akgürgen

BANGLADEŞLİ MÜLTECİ
BAGAJDA GÜNEYE
GEÇERKEN YAKALANDI
Rum polisinin önceki gün, Metehan
Geçiş Kapısı’nda 27 yaşındaki bir
Kıbrıslı Türk’ü, arabasının
bagajında Güney Kıbrıs’a mülteci
geçirmeye çalıştığı iddiasıyla
tutukladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük
Dairesi personelinin geçiş
kapısında yaptığı kontrollerde,
Kıbrıslı Türk’ün aracının bagajı
içerisinde 28 yaşında Bangladeş
uyruklu bir şahsın tespit edildiğini
ve söz konusu şahsın
pasaportunda yapılan kontrolde,
“Kıbrıs Cumhuriyeti”nde ikamet
izni veya giriş vizesi
bulunmadığının belirlendiğini iddia
etti. Haberde, Kıbrıslı Türk’ün
Bangladeş uyruklu şahıstan onu
Güney Kıbrıs’a götürmek için para
aldığını kabul ettiği öne sürülürken,
her ikisinin de tutuklandığı
belirtildi.

RUM NÜFUSU
YENİLENEMİYOR
Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaşlandığı
ve daraldığı, en ciddi sorunun ise
nüfusun yenilenememesi olduğu
bildirildi.
Altihia’nın haberine göre, 2020’de
Rum vatandaşlarının doğurganlık
oranının yüzde 1,4 bandında kaldı.
Nüfusun yenilenebilmesi için
doğurganlığın asgarî 2,1 bandında
olması gerekirken yüzde 1,4
oranında kalmasının nüfus
açısından “tehlike” addedildiği
belirtildi. 2020 yılı içerisindeki
doğumlarda 2019’a (oran yüzde
1,33 idi) göre sadece 450 artış
meydana geldi.
60 yaş ve üzeri kişilerin, nüfusun
yüzde 16,4’üne ulaşırken, 15 yaş ve
altı kişilerin genel nüfusa oranı ise
yüzde 16’da kalmasına dikkat
çekilen haberde, 2001’de 60 yaş ve
üzeri kişilerin nüfusun yüzde
11,7’sini, 15 yaş ve altında olan
kişilerin de yüzde 21,5’ini
oluşturduğu hatırlatıldı.
Haberde ayrıca 2022’nin ilk
çeyreğinde Rumlardan doğan
çocuk sayısının 1684, AB veya
üçüncü ülke vatandaşlarından
doğan çocuk sayısının 520 olduğu
bilgisi de verildi.

KKTC’DEKİ RUM
MALLARININ KULLANIM
KAYBIYLA İLGİLİ
TAZMİNAT KONUSU

“GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI” SONUÇLARI AÇIKLANDI
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür
Dairesi’nin bu yıl Birkan Uzun anısına
düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim
Yarışması”nın sonuçları açıklandı.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre,
her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu
yıl Birkan Uzun anısına gerçekleştirilen
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nda,
Nurtane Karagil “Sabah Uyanmaları” adlı
çalışması ile başarı ödülüne, Halil Çobancık
“Body” adlı çalışması ile Kültür Dairesi
Özel Ödülü’ne, Tuğse Bardak “Özlem İçinde
Korku” adlı çalışması ile Birkan Uzun Özel
Ödülü’ne ve Aydın Apel de “Kedi Oteli;
Maskeli Patiler” adlı çalışması ile Jüri Özel
Ödülü’ne layık görüldü.
30 kişinin 107 eser ile katıldığı ve seçici
kurul üyeliklerini Hüseyin Özinal, Gökçe
Keçeci ve Osman Keten’in yaptığı yarışmada,
15 kişinin 31 eseri sergilenmeye değer bulundu. Kültür Dairesi’nin bu yıl 12.’sini

düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması,
anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin genç
kuşak ressamların özendirilmesi, yeni
değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten
genç sanatçıların çalışmalarının birarada
sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla
gerçekleştiriliyor.
Ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülü
de verilen yarışmada, başarı ödülünü almaya
hak kazanan esere 6 bin TL’lik, Kültür
Dairesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan
esere 4 bin TL’lik, Birkan Uzun Özel Ödülü
ve Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazan
eserlerin her birine de 2’şer bin TL’lik para
ödülü verilecek.
Ödül töreni ve sergi açılışının birlikte
yapılacağı Genç Sanatçılar Resim Yarışması
Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde
yer alacak. 23 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri
arasında yapılması planlan serginin kesin
açılış tarihi ve açılış saati daha sonra duyu-

rulacak.
Sergide ödüllü eserlerle birlikte sergileme
alan Ayça Akarcan’ın “Ayça”, Aydın Apel’in
“Kedi Oteli; Antika Patiler” ve “Kedi Oteli;
Egzotik Patiler”, Behiye Ağaoğlu’nun “İlham
(Inspiration)” ve “Hayalinin peşinde (Pursuing a dream)”, Celal Atikler’in “Ova 4”,
Ceren Emmioğlu’nun “İrtifa”, Direnç
Betmezoğlu’nun “Seken Taş (Çift Göl)”,
Efsane A. Aslan’ın “Jellyfish Dream 1/14”
ve “Jellyfish Dream 2/14”, Elin Yurtdaş’ın
“Decalcomania” ve “Atelier”, Gökhan
Karaosman’ın “Evde Kal”, Halil Çobancık’ın
“Bakış 1”, “Bakış 2”, “Bakış 3” ve “Mavi
Gezegen”, İlyada Tüfekçi’nın “44”, Nurtane
Karagil’in “It’s Not Ok” ve “Mektup”, Sima
Osum’un “Bangolar”, “Av” ve “Kurbağa”,
Şenil Bahire Çakmak’ın “Abstract Siluet”
ve “Karanlık Ülkenin Hüzünlü Yüzleri” ile
Tuğse Bardak’ın “Çığlık” ve “Karanlık”
isimli eserleri de sanatseverlerin izlenimine
sunulacak.

KKTC’deki Rum mallarının kullanım
kaybıyla ilgili olarak, Güney
Kıbrıs’ta bulunan “Yükün Eşit
Paylaşımı Kurumu” tarafından mal
sahiplerine tazminat verilmesi
olasılığının, dün gerçekleştirilen
Rum Meclisi Göçmenler
Komitesinde ele alındığı haber
verildi.
Bunun partilerin çoğunluğu
tarafından sunulan bir yasa önerisi
olduğunu yazan Haravgi gazetesi,
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi
Başkanı Nikos Kettiros’un, bu yasa
önerisiyle birlikte, devletin,
KKTC’deki Rum malı sahiplerini
desteklemek ve yükün eşit
paylaşılmadığını kabul eden bir
planın hazırlanması için hareket
etmekle yükümlü olduğu çerçeveyi
ve genel hatları ortaya koyduklarını
dile getirdi.
KKTC’deki Rum mallarının kullanım
kaybına ilişkin tazminatlar
konusuyla herkesin aynı şevkle
ilgilenmediğinin görüldüğünü
savunan Kettiros, yasa önerisinin
bir aydır sunulmuş olmasına
rağmen, Rum İçişleri Bakanlığının
bunu değerlendirmek için zaman
istediğini kaydetti.
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MOK bilgilendirme
toplantısı yapıyor
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin yeni tüzüğü ile
ilgili 8 Nisan tarihinde bir kez daha basın
toplantısı yapıyor. Spor basını, Spor Dairesi ve
diğer yetkililerin de katılımlarıyla 8 Nisan 2022
tarihinde bir basın toplantısı daha düzenlenip
yeni tüzük hakkında bilgi verilecek.

Yenicami Mağusa’dan avantajlı döndü
Kıbrıs Kupası yarı final ilk
maçında Mağusa Türk
Gücü’nün konuğu olan
Yenicami 3-0 öne geçtiği
karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Lig’de de MTG’yi 1-0 mağlup
eden Yenicami finale göz
kırptı...
Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final
ilk maçında Yenicami, zorlu Mağusa Türk
Gücü deplasmanından avantajlı bir skorla
döndü. Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında
Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olan
Yenicami 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-

2 kazandı. Lig’de de MTG’yi 1-0 mağlup
eden Yenicami finale göz kırptı. Siyah
beyazlılar Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer
alan karşılaşmada rakibini 3-2’lik skorla
mağlup etti. Yenicami müsabakanın ilk
yarısını 3-0’lık üstünlükle tamamlarken,
maçın son bölümlerinde Mağusa Türk
Gücü bulduğu gollerle rövanş için
umutlarını korudu. Yenicami’ye galibiyeti
getiren golleri 19. dakikada Fırat Ersalan,
40. dakikada Selim Saygı ve 43. dakikada
Drissa Keita kaydetti. Mağusa Türk
Gücü’nün maçtaki golleri ise 83. dakikada
Pote ve 89. dakikada Şenol Şöför’den
geldi. Turun rövanş maçı 19 Nisan Salı
günü oynanacak. Rakibine üstünlük kuracak olan taraf adını finale yazdıracak.

Şampiyonlara para ödülleri verildi
BTM 1. Lig şampiyonları
Lapta ve Yenierenköy'e
şampiyonluklarından dolayı
para ödülü verildi...
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen Bölgesel Terfi
Müsabakaları (BTM) Ligi’nin ana sponsoru
İktisatbank, BTM 1.Lig’de şampiyon olan
Yenierenköy ve Lapta kulüplerini
şampiyonluklarından dolayı kutladı ve
gerçekleştirdiği organizasyonla her iki grubun
şampiyonuna ödül takdim etti.
İktisatbank’ın Lefkoşa’daki Genel
Müdürlüğü’nde gerçekleşen organizasyona
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ekmekçi ve Hasan
Çerkez, İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı
Mete Özmerter, Genel Müdür Olgun Önal,
Yenierenköy yöneticisi Nihat Selengin, Lapta
Başkanı Burcu Beyoğlu ve her iki takımın
futbolcuları katıldı.
Sertoğlu: “Tarihte ilk kez BTM’nin
sponsoru İktisatbank oldu”
Gerçekleşen mini-organizasyonda konuşan
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Ligleri’ne federasyon olarak büyük önem verdiklerini, gençlerin köy takımlarında spor yapma
ve sosyalleşme şansı bulduğunu, dolayısıyla
İktisatbank’ın bu kulüpler için yaptığı katkının
büyük önem arz ettiğini belirtti.
Tarihte ilk kez BTM Ligleri’nin bir adı
olduğunu ve “İktisatbank BTM Ligleri” isminin
uzun yıllar sürmesini dilediğini ifade eden
Sertoğlu, “İktisatbank ailesi hem kulüpleri
maddi anlamda büyük bir yükten kurtardı,
hem de gençleri kulüplerde futbol oynamaya
teşvik etti. Ben şahsım ve yönetim kurulum
adına bu katkılardan ve yanımızda
olmalarından dolayı başta Mete Özmerter olmak üzere tüm İktisatbank yetkililerine
teşekkür ederim.”dedi.
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Özmerter: “Bu sponsorluk bizim için
de çok büyük bir şans”
İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete
Özmerter ise öncelikle İktisatbank adıyla ilk
kez oynanan BTM Ligleri’nin ilk şampiyonları
olan Yenierenköy ve Lapta kulüplerini
şampiyonluklarından dolayı kutlayarak sözlerine başladı. İktisatbank’ın ülke gençliğine
katkı koyma noktasında misyon üstlendiğini
ve KTFF ile BTM Ligleri’nin isim
sponsorluğunun bu dokunuşu sağlama adına
kendileri için çok büyük bir şans olduğunu
belirtti.
Selengin: “Köy kulüpleri sponsor bulmakta güçlük çekiyor”
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta
şampiyon olan Yenierenköy adına konuşan
kulüp yöneticisi Nihat Selengin, BTM kulüplerine değer vererek lige sponsor olan İktisatbank’a teşekkür ederek sözlerine başladı.
Yenierenköy’ün mevcut sezonun başında
BTM 1.Lig’e yükseldiğini ve oynadığı ilk
sezonda şampiyon olarak AKSA 1.Lig’e
yükseldiğini kaydeden Selengin, “Özellikle
köy kulüpleri olarak sponsor bulmakta güçlük
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çekiyoruz. İktisatbank’ın ve KTFF’nin kulüplere desteği bizi rahatlatmıştır.”diye konuştu.
Beyoğlu: “Bu sponsorluk bizim için ilaç
gibi geldi”
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta
şampiyon olan Lapta adına konuşan başkan
Burcu Beyoğlu da geçtiğimiz sezon 1.Lig’den
düştükleri sezonda şampiyon olarak yeniden
lige döndüklerini ifade ederek İktisatbank’a
sponsorluğundan dolayı teşekkür etti. Gençleri
spor yapabilmesi adına kendilerinin de kapı
kapı sponsor aradıklarını ve ülkede spor yöneticisi olmanın zor olduğunu ifade eden
Beyoğlu, “İktisatbank’ın sponsorluğu bizim
için ilaç gibi geldi. Önemli oranda maddi
yüklerimizi hafifletti. Gençler için yapılan
bu yatırım için şahsım ve kulübüm adına
teşekkür ederim.”dedi. Konuşmaların ardından
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İktisatbank
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter'e
üzerinde ismi yazılı KKTC milli takımı forması
hediye etti. Ardından Özmerter ve İktisatbank
Genel Müdürü Olgun Önal, Lapta ve Yenierenköy'e şampiyonluklarından dolayı para
ödülü takdim etti.

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

CMC Monthly
Medal Golf
Şampiyonu
Mahmut Kahraman
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt
sahasında yapılan aylık kulüp
yarışması Monthly Medal’da 66 Net
ile güzel bir oyun ve skor sonrasında
Mahmut Kahraman Şampiyon oldu.
Stroke Play formatında 18 çukur ve
Course Handicap’ın % 95’i baz
alınarak oynanan oyunda 70 Net ile
Bertan Erçin ikinci olurken, ayni skor
70 Net ile Olgun Emirzade (back nine)
üçüncü oldu. Turnuva sonrasında
kazananların kupaları CMC Golf
Kulübü Kaptanı Karl Crosby tarafından
verildi. CMC Golf Kulübünde 10
Nisan Pazar gün, kulüp eski
üyelerinden Tim Fidler anısına düzenlenecek turnuva gerçekleşecek.
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