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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 8 Nisan 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 634 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
NEDEN SONLANDIRDINIZ
BU EYLEMİ?
n

2. sayfada

Unutmadık unutmayacağız...

YALÇIN OKUT'U
ANIYORUZ

Direnis
Sonucsuz bitti
3 yıl geçti O'nsuz...
Basınımızda ve siyasi
yaşamımızda yeri
doldurulamayan büyük bir
değerdi... Cumartesi gün 14.30'da
Lefkoşa Mezarlığı'nda onu
anacağız...
Unutmadık, unutmayacağız...

n Belediye Emekçileri
Sendikası (BES) Başkanı
Mustafa Yalınkaya,
“Temkinliyiz. Önemli olan
siyasi partilerin
uzlaşması, bizlerin de
olurunu alarak yeni bir
çalışma başlatılması” dedi

n Sendikalar ise dün Faiz
Sucuoğlu ile yaptıkları
görüşmeden sonra
eylemlere devam etme
kararı aldıklarını ve dört
maddede topladıkları
taleplerini açıkladılar

2. ve 3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Hasipoğlu:

“Bu daha ilk adım”
n Belediye reformunu kimsenin
engellemeye gücü yetmeyeceğini
söyleyen Oğuzhan Hasipoğlu “bu
daha ilk adım” dedi...
8. sayfada

Direniş Komitesi
taleplerini açıklayacak

SENDİKALARIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

n Bazı sendikalar dün Başbakanlığa giderek Faiz Sucuoğlu ile
görüştü. Başbakan’ın çağrısı üzerine yapılan görüşme sonrası,
sendikaları temsilen basına açıklama yapan Şener Elcil, Sucuoğlu ile
samimi bir toplantı yaptıklarını söyledi.
2. sayfada

MAKSAT ÜZÜM
YEMEK DEĞİL,
BAĞCIYI
DÖVMEKTİR
Faize
Özdemirciler

BİR FATİHAYA
KALDI...

Ali Osman

YENİLDİK
AMA
TESLİM
OLMADIK

Mehmet Levent

n1 Nisan’dan bu yana Başbakanlık
önünde “Direniş Nöbeti” eylemine
devam eden gençler, bugün
kamuoyuna taleplerini açıklayacak.
Komite, herkesi direnişe çağırdı 4’da

TATAR’IN GÖRÜŞLERİ
ABD’YE İLETİLECEK
n Tatar Nuland ile görüştü

KIBRIS’IN
KUZEYİNİN
GAZZELEŞTİRİLMESİ

Aziz Şah

KuzEYDE 451 GÜNEYDE 2 BİN 457 vAKAYA RAsTLANDI...

10’da

ZEFLERLER
GALİBA BİZİ!

Canan Sümer

n 3. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

MAKSAT ÜZÜM YEMEK
DEĞİL, BAĞCIYI
DÖVMEKTİR

Atalarımız ne güzel söylemiş diye
başlar ve şöyle devam eder cümle:
Maksat üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil…
İyi de sormak yok mu: Üzüm nedir,
bağcı kimdir, bağ kimindir; bağ, şu
anda karşınızda bağın ve bağdan elde
edilen bütün ürünün sahibi
gibi duran bağcıya babasından miras mı kalmıştır; sizin
bağda hakkınız yok mudur;
ya da sizin hakkınız bağcının
gönlünden kopan kadar mıdır?
Siyaset sahnemiz, toplumsal hayatımız, örgütlü örgütsüz mücadelemiz, üzümünü yiyen, bağcıyı dövmeyi bırakın, ona hesap sormayı bile
aklına getirmeyen ve hatta bunu suç
sayanlarla doludur…
Bağcı bugün vardır yarın yoktur, bağ
oradadır, bu bağcı gider başka bağcı
gelir, bağcı daima dokunulmazdır, giden
bağcı paşanız idiyse, gelen bağcı da
ağanızdır, sizin payınıza düşecek olan
üzümün miktarı bağcının iki dudağı
arasındadır, ne bir salkım eksik ne bir
salkım fazla, bağcının münasip gördüğü
kadardır…
Yersiniz üzümünüzü oturursunuz oturduğunuz yerde, elinizdekini de kaybetmemek adına susarsınız, bağcı o taraftan
malı götürür, bağı götürür, o ayrı mesele,
siz önünüze gelen üzüme bakarak, buna
da şükür dersiniz, miktarında bir azalma
olursa olsun, sokağa çıkmazsınız, kapalı
kapılar ardında kendi kendinize homurdanırsınız, ne başkalarına verdiklerini
kurcalarsınız, ne de bağcı ile sülalesinin
yediklerini, ha, bazılarının payına hiç
üzüm düşmeyebilir, düşmesin, onlar da
bağcı ile iyi geçinselerdi dersiniz…
Sen üzümünü ye, bağa karışma, bağcıya dokunma, gözünün önünde yaşanan
yolsuzlukları hırsızlıkları adaletsizlikleri
yağmayı gör ama görme, duy ama
duyma ve duyurma, politik davranmak
ne gerektiriyorsa onu yap, üzümünü
ye, bağı unut, bağcıyı dövme…
Bağ memleket olsun, bağcı hükümet,
sizin işiniz size verilenle yetinmektir,
üzümün miktarını çoğaltmak niyetindeyseniz, bu bağcı ile kavga ederek
değil, tam tersine bağcıya itaat ederek
mümkün olabilir sadece…
Belediyelerin birleştirilmesi üzerinden
meclis önünde başlayan eylem bağcının
çok zor durumda olduğu bir zamana
denk geldi, bağcı ve sülâlesi tıksırıncaya
kadar yerken, sizin payınıza düşen
üzüm miktarı her gün azalmakta, böyle
giderse sıfırlanabilir de çok yakında…
Buna rağmen, 3 günlük eylemden
sonra belediye emekçileri istediklerini
elde ederek değil, sadece birtakım
sözler alarak bağcı ile görüşen başkanlarının talimatıyla çekildiler köşelerine…
Hem üzüm yemek mümkün olmadı,
hem bağcı zaman kazandı…
Bir kıvılcım bazen yeterlidir ateşin
alevlenmesine, ama bir damla su da
yeterlidir ateşi alevlendirme ihtimali
olan kıvılcımın sönmesine…
Meclisin önündeki kıvılcım şimdilik
bir damla suyla söndürüldü, ortalık karışmadı, bağın hesabını soranlar çoğalmadı, bağcı geçici bir süreliğine rahatladı…
Yanlış söylemiş atalarımız, maksat
karnını doyuracak kadar üzüm yemek
değil, bağdaki hakkımızın tamamını
gerekirse bağcıyı döverek almaktır…

NEDEN SONLANDIRDINIZ
BU EYLEMİ?
Çok yazık…
Eylem tam başarıya ulaşacağı sırada sonlandırıldı…
Geceyarısı saat 12’yi vurmuştuk…
Biz gazeteyi tamamlamış, son rötuşları yapmıştık…
O ana kadar eylem devam ediyordu…
Gece vakti de borular çaldı…
Eylemciler karanlıkta da “Direne
direne kazanacağız” diye inlettiler
ortalığı…
Gazeteyi baskıya verdik…
Sonra ne görelim bir de…
Herkes çekip gitmiş…
Kamyonların yerinde yeller esiyor…
-Bu ne, dedik…
Keşke azıcık daha bekletseydik
gazeteyi…
Yüze yüze sonuna gelmişlerdi…
Azıcık daha sabretselerdi keşke…
Birer hissa daha…
Olmadı…
Neden olmadı?
Söz verilmiş kendilerine…
Belediyelerini kapatmayacaklarmış…
İnandılar mı?
Bunlar ne zaman söz verdiler de
sözlerini tuttular ki?
Ama madem söz aldılar, umarım
öyle olur…
Salı gününe kadar eylemlerini askıya almışlar…
Makam aracında bol bol tesbih
taşıyan Faiz Sucuoğlu onları inandırmayı başarmış demek ki…
Mecliste nasıl bir pazarlığın yapıldığını bilmiyoruz…
Ama belediyeler arasında birlik,
beraberlik ve bir dayanışma olmadığı
ortada…
Gemisini kurtaran kaptan…
Birlik içinde ortak bir hareket
yok…

Meclis önündeki son eyleme de
tüm belediyeler katılmadı…
Neden?
Onların hiçbir itirazı yok mu?
Oralardaki çalışanlar da işsizlikle
karşı karşıya değil mi?
Siz de farkındasınız herhalde…
Asıl isyan eden ve eylem yapan
belediyelerde atılıyor bu geri adım…
***
Her neyse…
Asıl sorunumuz bu değildi zaten…
Ama bunu da önümüze attılar
işte…
Belediye reformu!
Siz kim, reform kim…
Reform sözü bile eğreti duruyor
dilinizde…
Yaptığınız her işin altında kişisel
çıkarlarınız olduğunu siz kanıtladınız
bize…
Bunun için attığınız hiçbir adımın
toplum yararına atılmadığını biliyoruz…
Siz yağmaladınız bu toprakları…
Eşe dosta siz peşkeş çektiniz…
Rumların mallarını yeyeyeye bitiremediniz…
Ne devlet bu devlet…
Ruhunuz ganimet…
Bir de “deniz bitti” diyorsunuz…
Bitmedi…
Girne bitse de Karpaz bitmedi
daha…
Aysergi’nin sahillerinde gözü var
şeytanların hala…
İskele var…
Esentepe var…
Neler neler var daha…
Bir gözünüz Karpaz’daysa, bir gözünüz de Maraş’ta!
Yağmanıza hiç ses çıkarmayacak
belediyeler lazım size değil mi?
Ne yapacaksınız Salı gününe kadar?

Şener Levent

Açı
Tayyip Erdoğan’ı ikna mı edeceksiniz?
***
Eylem sonlandırıldı ya…
Aslan kesildiler yine işte…
Ardarda konuşuyorlar…
Bu reformu kimse engelleyemezmiş…
Siz engelleyebileceğinizi gösterdiniz onlara oysa…
Ama ne yazık tam da bu eylemi,
bu direnişi zaferle taçlandıracağınız
sırada direnişe son verdiniz…
Bir kaleyi kuşatıp da almamaya
benzer bu…
Nice kumandanların kelleleri gitti
bu yolda…
Son karar çıkana dek o araçlar ayrılmamalıydı o yoldan…
Son zamanların en etkili eylemini
yaptınız…
Siyasi parti ve sendikaların yirmi
bin kişi ile yaptıkları eylemden çok
daha etkiliydi bu…
Bu eylemde memur ile işçi arasındaki farkı bir kere daha gördük…
Bıçağın kemiğe dayandığını değil,
kemiği kestiğini gördük…
Parti ve sendikaların uysal eyleminden koltuk sahipleri bile memnun
kalmıştı…
-Barışçıl ve demokratik bir eylem,
demişlerdi…
Sizin eyleminizden ise hiç memnun
kalmadılar…
Korktular!
Kaçacak delik aradılar…
***
Memleketi bir pula satanlara vız
gelir uysal eylemler…
Bir de övünürler, burada demokrasi
var diye…
Biz ne zaman kurtulacağız bilir
misiniz?
Topumuz birden böyle bir direnişe
geçtiğimiz zaman…

SENDİKALARIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bazı sendikalar dün Başbakanlığa giderek, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüştü.
Başbakan’ın çağrısı üzerine yapılan görüşme sonrası, sendikaları temsilen basına
açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı
Şener Elcil, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile
samimi bir toplantı yaptıklarını ve sendikaların halkın alım gücünün korunması
için sunduğu taleplerin ayrıntılı olarak
konuşulduğunu belirtti.
Başbakanlıkta yapılan ve yaklaşık bir
saat süren görüşmeye, KTÖS; KTOEÖS;
KTAMS; KAMU-SEN; BES; HAK-SEN;
VERGİ-SEN; TIP-İŞ; DAÜ-BİRSEN;
DAÜ-SEN; HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar,
TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar ve DEVİŞ’e bağlı sendikalar katıldı.
Görüşme sonrası, sendikaları temsilen
basına açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, görüşme talebinin Başbakan’dan geldiğini belirterek, samimi
bir toplantı yapıldığını kaydetti.
“EYLEMLERİMİZDEN
VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ”
Sendikaların kalabalık bir heyetle görüşmeye geldiğini ve görüşmede her şeyin

konuşulduğunu aktaran Elcil, Başbakan’ın
bir komisyon kurularak ekonomik konuların tartışılmasını istediğini ancak sendikaların komisyon kurulması ve tartışılması için geç kalındığı düşüncesinde olduğunu söyleyerek, “Ama iyi niyetle görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladık”
dedi. “Ayrıntılı olarak tüm konuları görüştük. Sayın Başbakan verdiğimiz önerileri

değerlendireceğini ve Bakanlar Kurulu’nda
da görüşüp bize yazılı olarak cevap vereceğini söyledi” diyen Elcil, kötü yönetimlerin yarattığı enkazın yükünün topluma
yüklenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Elcil, sendikaların eylemlerinden vazgeçmediğini ve dün yapılacak toplantıda
yol haritalarının belirleneceğini de kaydetti.
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SENDİKALAR: EYLEME DEVAM
Sendikalar dün Başbakan Faiz Sucuoğlu
ile yaptıkları görüşmenin ardından bir
araya gelerek değerlendirme toplantısı
yaptı.
Toplantının ardından yapılan ortak basın
açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun istemi üzerine yoksullaşmaya ve
toplumsal yok oluşa karşı mücadele eden,
sendikaların bir toplantı gerçekleştirdiği
kaydedildi.
Ülkenin geldiği ekonomik ve siyasi durumun değerlendirildiği toplantıda, sendikaların iki hafta önce hükümete sundukları önerilerle ilgili hükümetin tavrının
sorgulandığı, başbakanın sendikaların önerilerine ileriki perşembe gününe kadar
yazılı cevap verme taahhüdünde bulunduğu
belirtildi.
Sendikaların dün kendi aralarında yaptıkları toplantıda gelinen durumu değerlendirdiği ve aşağıdaki kararları aldığı
kaydedildi.
Alınan kararlar şöyle:
“1- Hükümetin elektriğin özelleştirilmesine ve bilinçli olarak batırılan kurumun
zararının halktan çıkarılmasına yönelik
tutumuna karşı çıkılması.
2Elektriğe yapılan zamlardan,
%30’unu tüketen dar ve sabit gelirliler
büyük oranda etkilenmektedir. Yüksek
refah seviyesi içinde olan kişi ve ayrıcalıklı
kesimlerin, elektriğin %70’ini fakir toplum
kesimleri ile aynı şartlarda tüketmesini
kabul etmiyoruz.
3Maliyetler belirlenirken sosyal
adalet ilkesi çerçevesinde çalışanların
maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden
fiyatlandırma yapılmalı, fakir ve zengin

aynı kefeye konmamalı.
4Devletin görevi varlıklı olandan
aldıkları ile kurumun maliyetinin altında
satış yapmasını engelleyecek politikalara
katkı yaparak zararı önlemesi olmalı.
Bu çerçevede; sendikalarımız kurumlarımızın özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarken, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil
bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı almıştır.
Bunun için;
8 Nisan Cuma günü saat 17.30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek
dağıtım eylemi yapacaktır. 11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt
dairelerinde ve İskele Vergi Dairesinde
tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir.

12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı
yapmama eylemi gerçekleştirecektir.”
Açıklamada, tüm vatandaşlar yapılacak
eylemlere destek vermeye davet edildi.
Ortak basın açıklamasına imza atan
sendikalar şöyle:
“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOPSEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ
BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN,
ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMUSEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, DEVİŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş,
Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen,
Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, LimanSen, As-Sen,
HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen,
DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş.”

BELEDİYELER EYLEMİ AsKIYA ALDI
MECLİS ÖNÜNDE,
BELEDİYELERLE İLGİLİ YASAL
DÜZENLEMELERE KARŞI
BAŞLATILAN EYLEM
SONLANDIRILDI
BELEDİYE ÇALIŞANLARI
GREVLERİNİ SALI GÜNE
KADAR ASKIYA ALDI
Cumhuriyet Meclisi önünde,
belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere
karşı başlatılan eylem sonlandırıldı.
Belediye çalışanları grevlerini salı güne

kadar askıya aldı.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Temkinliyiz. Önemli olan siyasi partilerin
uzlaşması, bizlerin de olurunu alarak
yeni bir çalışma başlatılması” dedi.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediyelerdeki grevin salı güne kadar askıya
alındığını duyurdu.
BES ve DEV’iş, örgütlü oldukları
belediyelerde bugünden itibaren süresiz
grev başlatacaklarını duyurmuştu.

TOZLU HAVA SÜRECEK

Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın
süreceğini bildirdi.
Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey
Afrika üzerinden gelen ve bölgede hava
kirliliği yaratan toz zerreciklerinin
taşınmaya devam etmesi beklendiğinden,
toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların
tedbirli olmaları tavsiye edildi.

GİRNE’DE KATERYNA
KURGLOVA HAYATINI
KAYBETTİ

Girne’de 33 yaşındaki Kateryna Kurglova
adlı kadın hayatını kaybetti. Polisin
açıklamasına göre, Kurglova, dün sabah
06.15’te kendi yaşamını sonlandırdı.

KUZEYDE 451 VAKA...
GÜNEYDE 2 BİN 457
VAKAYA RASTLANDI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128
olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.
243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi
Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi
İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
GÜNEY
Koronavirüsten 2 kişinin daha hayatını
kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte
yapılan 79 bin 334 test sonucunda 2 bin
457 vakaya rastlandı.

TATLISU ELEKTRİKSİZ
KALACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle Tatlısu Sahil,
Seralar Bölgesi ve Eski Tavuk Çiftliği
Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceğini
duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Mağusa Bölge amirliğinden verilen bilgiye
göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 11.00
saatleri arasında yapılacak.

ERCAN’DA 2 KİLO HİNT
KENEVERİ ELE
GEÇİRİLDİ…

Polis, dün “Zımba Operasyonu” ile Ercan
Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 2
kişinin valizlerinde 2 kilo Hint keneviri ele
geçirdi.

COLIN STEWART, CTP’Yİ
ZİYARET ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Stewart, dün
Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti
tarafından kabul edildi.

Arabası tesbih dolu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, zamlar, eylem
ve grevler sonrasında yaşadığı stresi tesbih çekerek çözmeye çalışıyor.
Makam arabasında bir çok tesbih bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ZEFLERLER
GALİBA BİZİ!

Kendini pek iyi hissetmeyince
gidip test yaptırmış bir dost…
Pozitif çıkmış…
Eşi de pozitif çıkınca kapanmışlar
eve…
Fırsat bu fırsat bari biraz bahçe
işi yapayım demiş…
Budamaya başlamış bahçedeki
ağaçlarını…
Keskin bir bıçakla incir ağacını
aşılamaya çalışırken
parmağını çok kötü kesmiş…
Kanlar fışkırmaya başlamış…
Hemen koşmuşlar devlet hastanesine…
Pozitif olduğunu söyleyince “biz
sana bakamıyız o zaman pandemi
hastanesine gitmelisin” demişler…
Müdahale etmemişler…
Kan revan içinde tutmuş pandemi
hastanesinin yolunu…
Bu kez de “niye buraya geldin”
diye çıkışmışlar ona…
Derdini anlatmaya çalışırken kan
kaybından başı dönmeye başlamış…
Bir köşedeki sedyeye uzanmasını
istemişler…
Sonra?
Sonrası daha da vahim…
Elini dikecek sağlık görevlisini
beklemişler önce…
Sanırım kırk dakika sürdü bu bekleyiş diyor…
Beklerken de parmağını sardıkları
bez parçasını sıkı sıkı tutmasını tembihlemişler…
Parmağını dikecek sağlık görevlisi
gelmiş en sonunda…
Ama bu kez lokal anestezi yapacak
ilaç yokmuş bu yüzden uyuşturmadan
dikmişler parmağı…
İlaçlayıp sarıp eve yollamışlar…
Herşeyimizle, herhalimizle ne kadar
ilkeliz değil mi?
İyiyken, rahatımız yerindeyken
pek farketmiyoruz belki bunu…
Ama bir sağlık sorunu yaşayınca…
Ya da herhangi bir devlet kurumuna
işimiz düşüncefarkediyoruz…
Acımızı dindirmek için gittiğimiz
hastane…
Uğradığımız haksızlığı düzeltmesi
için başvurduğumuz mahkemeler…
Nasıl bir düzende yaşadığımızı vurur hep suratımıza…
***
Siz ekonomik zorluklarla boğuşurken başınızdakiler adeta sizinle
dalga geçiyorlar bu günlerde…
Ne işe yaradıkları meçhul ataşeler
atıyorlar Türkiye’nin illerine…
Eğitim ataşesi…
Kültür ataşesi…
Turizm ataşesi…
Bilmem ne ataşesi…
Her birinin maaşı 4800 Euro!
Ha bir de ataşe yardımcıları var…
Onlar ne kadar maaş alıyor kimbilir…
Türkiye’deki yedi eğitim ataşesine
her ay 4800 Euro’yu verebilen hovarda hükümet Türkiye’de okuyan
öğrencilere 4 aydır burs paralarını
veremiyor ama…
Bakın elektriği Türkiye’den getirelim ve güneye de elektrik verelim”
diyor Ersin Bey de…
Zefler galiba bizi…
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70 santim soktular 7 santim çektiler
Elektrik kazığını işte böyle yonttular
Yiyebilene afiyet olsun dediler
30 TL de işte tüpgaza oturttular

KALAY-KALAYCI

DUYAN DA UBP’Yİ
MUHALEFET ZANNEDECEK

UBP milletvekili Özdemir Berova, “28 belediyeyle Haziran’da seçime
gitmek istiyorlar ama mevcut düzen sürdürülebilir değil. Reform
yapılmadan seçime gidilmesini, ülkeye 4 yıl daha kaybettirilmesini kabul
edemeyiz. Reformlar konusunda kararlıyız” dedi. Vay guzzum vay! Duyan
da UBP’yi muhalefet partisi zannedecek. Memleketi yediniz ömrümüzü
yediniz, hâlâ utanmadan konuşursunuz. Dutmayın da UBP bu ülkede
reform yapacak, statükoyu yıkacak! Belediyeleri birleştirmenin arkasındaki
rant hesaplarını, siyasi hesapları görmediğimizi sanıyorlar!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİR FATİHAYA KALDI...

Başbakanlık önünde kalan bir grup genç haklı...
Aslında bir işaret onlarınki...
Olayın farkındadırlar...
Değil Sucuoğlu, Erdoğan gelse onun söylediklerine de itimatları yok...
Bizim de olmadığı gibi...
TL ile çalışan ülkeler battı bitti...
Bunun önü ardı yok...
Hala daha öyle olacaktı da, böyle olacaktı
diyerek umut dağıtmaya da gerek yok...
TL bağımlı bir para birimi...
Biden ilk seçildiği gün zaten Erdoğan’ı götüreceğini söylememiş miydi?
Daha ne beklersiniz...
O Biden orada, Erdoğan da burada...
Ne yapsa ne etse işi bitti...
Onunla birlikte Türkiye’nin ve işgal altında
olan bizim de işimiz bitti...
Sıcaklar artınca sebze meyvelerde ucuzlama
olacak diyor Sucuoğlu...
Akaryakıtta indirim olduğunda rahatlayacağız
diyor...
Hepsi hikaye...
Enerjiye gelen zamlar sanmayın ki burada
yüzde ikiyüzde, üçyüzde duracak...
Artış devam edecek...
Buna paralel olarak da iğneden ipliğe her gün
faturalar değişecek yani herşeye zam gelmeye
devam edecek...
Dünyada savaş var, pandemi var diyerek bizleri
avutmaya kandırmaya çalışıyorlar...
Dünyanın her yerinde var bu kriz...
Ancak Türkiye’de başka...
İsterseniz süreç içerisinde etrafımızdaki ülkelerdeki akaryakıt fiyatlarının çıkışını bir izleyin...
Bunu da asgari ücretle kıyaslayın ama...
Türkiye’nin yanlış ekonomik politikaları işi bu
hale getirdi..
Kendini ekononist sanan birisinin eline kaldık
anlayacağınız...
Enflasyon Türkiye’yi paramparça edecek...
Başka devletler de çıkarır mı Türkiye bilemem...
Halk Tayyip ve etrafındakiler sayesinde açları
oynuyor...
Bu durum daha da artacak...
Öyle ki insanlar başka ülkelere pasaport, kimlikle
değil gruplar halinde sınırları aşarak gidecekler...
Sucuoğlu da iyi bilmeli...
Elektriğe yüzde ikiyüz, üçyüz zam yapmakla,
akaryakıta her gün zam yapmakla bütçelerini
doğrultamazlar...
Tek yapacakları birşey vardır...
Çıkıp doğruları söylemek...
Milliyetçilik de karın doyurmaz artık...
Ganimet Rum malları da kimseyi kurtarmaz...
KKTC bitti...
Çünkü Türkiye bitti...
O bittiyse buradaki korsan yapı da bitti demektir.
Ha eğer Sucuoğlu bu bitişin altına imza atacak
kişiyse atsın ve en azından bu topraklarda yaşayan
insanlar ekonomik olarak insanlıklarını tekrar kazansınlar.
Yok işi Tayyip’e bırakırsa işimiz zor...
Tayyip Türkiye’yi bitirdi..
Domates 40 liraya çıktı.
Tayyip bu işi dış güçler yapıyor diyor...
Bre efendi bitirdin memleketi, hala yalan dolanla
uğraşıyorsun...
Ben söyleyim öyleyse...
Yakında dolar 30 lirayı geçecek...
Dövizlere el konulacak...
KKTC'nin bir fatihalık işi kaldı...

YENİLDİK AMA
TESLİM OLMADIK

Direniş Komitesi taleplerini açıklayacak
1 Nisan’dan bu yana Başbakanlık
önünde “Direniş Nöbeti” eylemine
devam eden gençler, yarın kamuoyuna
taleplerini açıklayacak
Komite, herkesi direnişe çağırdı
Direniş Komitesi’nden yapılan açık-

lamada, 8 Nisan Cuma günü saat
18.30’da Başbakanlık önü, direniş
çadırında gençlerin taleplerini kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.
Gençler, eylemlilik sürecini ve taleplerini topluma anlatabilmek adına
herkesi direnişe çağırdı.

LAPTA SAĞLIK MERKEZİNE
İKİ ODA DAHA KAZANDIRILDI
Alsancak Mar-E Monte Yardım Derneği ve sponsorların katkılarıyla Lapta
Sağlık Merkezi’ne kazandırılan Aşı
Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Muayene Odası ile Hemşire Dinlenme
Odası’nın açılışı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye
göre, açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı
Dr. Ali Pilli, Halkın Partisi Milletvekili
Jale Refik Rogers, Girne Kaymakamı
Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı
Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye
Başkanı Fırat Ataser, TİKA –Lefkoşa
Program Ofisi Temsilcisi Havva Pınar
Özcan Küçükçavuş, Alsancak MareE Monte Yardım Derneği Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile sponsor
firmaların temsilcileri de katıldı.
Açılış töreninde konuşan Alsancak

Mare-E Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, derneğin, eğitim
ve sağlık alanında sürdürülebilir katkılar koymak amacıyla yola çıktığını
belirtti ve tüm bunların hayat bulmasına
katkı sağlayan TİKA, sponsor olan
kurumlar ve kişilere teşekkürlerini
sundu.
PİLLİ
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli konuşmasında, sivil toplum örgütleri, hayırsever kuruluşlar ve vatandaşların
sağlığa yaptığı katkıların önemli olduğunu kaydetti. Bakan Pilli, Türkiye’nin sağlık alanındaki katkılarına
işaret ederek, çalışmalara önemli katkı
koyan TİKA yetkililerinin adada bulunmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

KUYUYA DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI
İskele bölgesinde bu sabah kuyuya
düşen bir kişi Sivil Savunma Teşkilatı
Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü
ekiplerince kurtarıldı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından verilen bilgiye göre, bugün
08.30 sıralarında 46 yaşındaki kişinin
kuyuya düştüğü ihbarı gelmesi üzerine,
Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü

ekipleri bölgeye gitti.
Kuyudan çıkarılan ve bilinci yerinde
olduğu belirtilen şahsın, sağlık kontrolleri için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kuyunun ağzı açık, etrafı otlarla kaplı ve etrafında hiçbir
emniyet tedbiri bulunmadığı ve derinliğinin 4.5 metre olduğu belirtildi.

Önceki gün saat 16.00'da gazeteden ayrılırken, belediye eylemcileri, bakan ve milletvekillerinin acil kaçış kapısı olan Dianellos'un arka gancellisini zorluyorlardı.
Karşılarında 4 sıra halinde kalkanlı, coplu,
miğferli çevik kuvvet vardı!
Gancelliye içerden polis, dışardan emekçiler asılıyordu.
Sallandı, esnedi durdu ama devrilmedi
demir kapı!
***
Direniş bitecek gibi görünmüyordu...
***
Geceyarısından sabaha neler oldu bilmiyorum.
Sabahleyin erkenden gazeteye gelirken
gördüm ki her şey eylem öncesindeki gibiydi.
Polis, eylemcilerin meclisi kuşatan ve
yolları kapatan bütün araçlarını çekip götürmüş, Maliye'nin arkasındaki boş araziye
yığmıştı!
Meclis önünde tek bir eylemci yoktu.
Belki onları da toplayıp götürmüşlerdir
diye geçti aklımdan bir an!
Manzarada tüyler ürpertici bir sükûnet
vardı!
***
Acı ama gerçek...
Faşizmin eliydi havadaki!
"Yine mi yenildik?" diye düşünmek istemiyorum ama...
Ne yazık manzara sanki bunu anlatıyor
gibiydi!
***
Yok hayır, teslimiyet anlamına gelmiyor
bu sonuç.
Direndiler ama teslim olmadılar belediye
emekçileri.
***
Yenildik be dostlar...
Yine yenildik...
Ama olsun...
Düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilmektir önemli olan.
Bir daha yenilelim...
Bir daha..
Bir daha...
Üstümüze örtülen bu rezil, bu kokuşmuş
karanlık sürmez ebedi...
Her gecenin gündüzü vardır.
Bir gün mutlaka!..
***
Dün bir direniş destanı yazılıyordu buralarda...
Bir direniş bayramı vardı sanki...
Bugün ise bir ölüm sessizliği!..
***
Bir hiç direnmeden, bize zorla dayatmalarla
giydirilmeye çalışılanı reddetmeden, bedel
ödemeyi göze almadan ve faşizm kanlı dişlerini gösterir göstermez pes edip teslim olmak var...
Bir de direnerek, zorlama ve dayatmaları
reddederek, bedel ödemeyi göze alarak ve
faşizm kanlı dişleriyle üstümüze yürürken
bile mücadeleyi ve direnişi terketmemek
var...
Kim ne derse desin...
Ben belediye emekçilerinin bu son derece
haklı isyanını, ikinci kategoriye koyuyor
ve onurlu direnişlerini selâmlıyorum.
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Onuncu köy
KKTC’NİN CENAZESİ

ANKARA’DAN GELEN
‘REFORM’LARIN
NOKTASI VİGÜLÜ
DEĞİŞİNCE İÇERİK
DEĞİŞMEZ!

Ümit İnatçı
Hükümet rezaletin dibini buldu. Sultanın
emriyle toplumsal yaşam düzenine şekil
vermeye çalışan sömürge acentası UBP ve
çömezleri aslında kendi seçmenlerinin değil
üst yönetimin vekilleri olduklarını açıkça
ortaya koydular. Bu durumda CTP'nin
itirazı hükümete değil Sömürgeciye karşı
olmalı. CTP bir an önce meclisi boykot
edip erken seçim çağrısı yapmalı. Bu
toplum Türkiye'ye rağmen kendi yolunu
bulmalı ve onun dayatmacı hegemonik
müdahalelerine karşı tavır koymalı. Seçimlere yaptığı müdahalelerle kalmıyor
hükümetleri bir acenta gibi kullanıp kendi
planlamasını dayatıyor. Bir an önce bir federal çözüm platformunda toplanıp seçimleri
referandum niteliğine taşıyacak örgütlenmeyi gerçekleştirmek tek çaredir. Ne
UBP'nin aldatmacalarına ne de CTP'nin
oyalamacı hallerine artık tahammül kalmadı.
CTP bir an önce yapması gerekeni vakit
harcamadan yapmalı; KKTC'nin cenazesini
kaldırıp çözümle mümkün olan yeni bir
geleceğin öncülüğünü yapmalı... Bunun
dışında her şey ayin oyun, usandık!

Hasan Ulaş Altıok
Karşılıklı olarak beceriksizliğin ve popülizmin tavan yaptığı günler yaşıyoruz.
Ciddi bir yarış var bu konuda.
Seçimin üzerinden sadece birkaç ay
geçmiş olmasına rağmen herkes kesintisiz
seçim yatırımı yapıyor.
Hükümet olmak isteyenlerden bir taraf
rüzgarın estiği yöne doğru, diğer taraf
da deniz aşırı aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ediyor, açıklama yapıyor.
Toplum faydasının, geleceğinin, kurumlarının hiç ama hiç önemi yok.
Günü kurtarmaya yönelik kararlar,
adımlar.
Bu hükümet ve muhalefet anlayışı ile
bunlar gerçekten iyi günlerimiz.
***
Konunun özeti: UBP her zaman yaptığı
gibi TC’den para alabilmek ve koltukta
kalabilmek adına kendisine verilen talimatları okumadan, anlamadan, tartıştırmadan, toplum çıkarına mı bakmadan
“noktası virgülüne dokunmadan” uygulamaya çalışmaktadır.
Yaşanan kaosun esas nedeni ve sorumlusu unutulmamalıdır. UBP sadece
bir kukladır.

ANTEP
KONSOLOSLUĞUNA
KÜLTÜR ATEŞESİ!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
YANDAŞLARI MEMNUN ETMEYE
DEVAM
KKTC yol değil yolsuzluktur!
Aylık 4800 Euro maaş...
Becerisiyle, bilgi birikimiyle değil siyasi
partiye olan sadakatiyle ödüllendirmeler
devam ediyor!

ÜST KOORDİNASYON
KURULU

Salih Olgun Mehmet
TC Sömürge Yönetimi siyasi, ekonomik,
sosyal, kültürel vb sorunlar karşısında gelişen işçi, emekçi ezilen halk muhalefetinin
işgal ve sömürgeciliğe karşı yönelmesini
engellemek amacıyla, araç olarak kullandığı
ve perde görevi yaptırdığı işbirlikçileri
için oluşturduğu kurumlarının katılacağı
"Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu" oluşturdu!

EMİR-KOMUTA
ZİNCİRİ

Murat Kanatlı
Belediye "reformu" --> tepki --> durun
yahu gene değerlendireceğiz, ne demek
yahu falan falanla birleşecek, daha konuşacağız
Alkol zammı --> tepki --> pardon yeniden
ele alacağız, güvenin bize
Elektrik zammı --> tepki --> ödenemez
yahu, durun da düzenleyeceğiz
Buna benzer onlarca etki tepki etki reaksiyonları, kelimenin bilinen anlamı ile
bu haller emir eri kulunun şaşkın iş bilmez
halleri değilse, başka ne olabilir?

MUM VE EKMEK
DAĞITMACA…

Fatma Kişmir
SENDİKALARIN YOL HARİTASI
8 Nisan Cuma günü saat 17:30’da Mağusa
“Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım
eylemi yapacaktır.
11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi
ve Araç Kayıt dairelerinde ve İskele Vergi
Dairesinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir.12 Nisan Salı günü ise EL-SEN
işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecektir.

MUHALEFET PARTİLERİNİN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Sonat Çağlar
Benim yapılan eylemlerde “anlayamadığım” birkaç şey var. “Birincisi” eylemin
sadece iktidar partilerine yapılması, tek
iktidar partileri mi suçlu bu olanlarda?
Muhalefet partilerinin hiç mi suçu yok?
Muhalefet partilerinden kendilerini ortaya
atan iki parti “İmam Hatip Koleji” ve
“Çanakkale Kampları’na” destek verdiler
yani şu anda Şeriat’ı burada adım adım
yapılandıranlar arasındalar…
Yani bizim 1970’lerin İran’ından ne
farkımız var şu an? İran’a şeriatı getiren
Humeyni’yi de Fransa’ya sürdülerdi, halk
ise onu “kahraman” ilan ettiydi, gelir gelmez “İslam Devrimi’ni” gerçekleştirdi…
“İkincisi” zenginden alıp, fakire verin
diyorlar ve bunun için de devlete çağrı
yapıyorlar, devletin “Robin Hood” olduğu
hiç görülmemiştir hatta devlet topluma
karşı her zaman “Arsene Lupene”dir yani
en büyük “soyguncu” o dur.
Bu kadar makam ve eskort arabası ile
eskort var “devletin tahsis ettiği”, bütün

bunlar “devletin bütçesinden” yapılmıyor
mu?
Bu kadar yoksulluğun, hayat pahalılığının “başlıca” sebebi “devletin absürt
harcamaları” değil mi günün sonunda?
Ama siyasi partilerin bunu “dile getirmelerini” bekleyemeyiz.
“Üçüncüsü” burada “özyönetim” yok,
hangi devletten yardım dileniliyor şu
anda? Ve “bu kadar ezberci” bir kafa yapısına sahip iken neyi “değiştirebiliriz?”
Yoksulluktan sadece zengini görüp, devlete
karşı “kafayı kuma gömmeyi” “sosyalizm”
zannediyoruz.
Halbuki sosyalizmin “öğreti olarak” liberalizm “öğretisi” ile “tek ortak bir inancı
var” o da “devletin otoritesine” “karşı olmaktır”, sosyalizm inancı “devlet otoritesini
ortadan kaldırmayı” savunmaktaydı, liberalizm inancı ise devlet otoritesini en
“minimum seviyede” tutmayı. Devleti her
halükarda “yardım dilenecek” yer olarak
görmek, “orta çağcı kafa yapısı” olan
feodalizmin “öğretisiydi.”

Ben bu eylemlerde bir kez daha “Fransız
İhtilâli’ni” yaşamamamızın “toplumsal
yansımalarını” görüyorum.
Biz “orta çağcı” bir kafa yapısına sahibiz
bu yüzdendir hâlâ “en büyük soyguncu”
olan devletleri “kurtarıcı” olarak görmemiz,
“feodal kafaları” “devrimci” ilan etmemiz.
Böyle bir ortamda daimi “günah keçilerinin” “gerçek liberal” ve “sosyalistler” olması da şaşılacak bir durum değildir.
Bu coğrafyadaki bütün ülkelerde dolayısıyla Kıbrıs’ta da tüm felaketler “partizanlık ve diğer feodal devletçi kafalar
yüzünden” yaşanırken elbette gerçek liberaller “vatan satan liboşlar”, gerçek
sosyalistler ise “vatan haini” gibi “çirkinlik
ithamlar” ile karşılaşacaktır çünkü “bu
tarz hedef gösterme teknikleri” de “devletlerin sindirme politikasıdır”.
Bizim “yeni felsefeler üretmemiz” gerekirken hâlâ “zihniyet olarak”, modern
çağa bile “ulaşamamamız”, hâlâ orta çağda
“yaşamamız” ise “en trajik olandır”.

BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK…
Zeki Beşiktepeli
Elektrik zammıyla yine ağlayan bir
toplum, ağlamak iyi bir şey değildir.
Sorunlar ağlamakla çözülmez. Ekonomik akılla ve maliyetlerin hesaplanmasıyla
ortaya çıkar. Ama buna neden olan girdiler
mi? Yani iş giderleri mi? Yakıt giderleri
mi? Kullanılan teknoloji mi? Yoksa kullandığınız para birimi mi?
Yoksa hukuk dışı bir yapı üzerine
kurulu bir düzeni kabul ettiğimiz için
mi?
Bu sorunları yaşıyoruz.
Bu sorunların 20 Temmuz 1974 sonrası
yaşanacağı bilinirdi değerli arkadaşlar.
Evet bir toplumun silah zoruyla 200 milyar dolarlık zenginliği alırken ve o gani-

met sarhoşluğu içinde Rum mallarını
paylaşırken ve almak için de herkes
sıraya girerken ve birbiriyle kavga eden
bu zavallı insanların bu noktaya gelineceğini fark etmemeleri acaba bir körlükmüzdü?
Bu sürece toplumun %95 katılarak ve
bizlere savaşın haklı olduğunu göstermeye
çalışan Türkiye ve burdaki işbirlikçilerin
haklı olduğunu sandık.
Ama hukuku çiğnediğimizi bize hatırlatan BM Güvenlik Konseyi ve BM’ye
üye devletler bizim kurulu yapının hukuk
dışı olduğunu, çok açık bir şekilde "İŞGAL" olduğunu kararlarıyla bize bildirmelerine rağmen duymamazlıktan gelerek
bugünkü duruma geldik.

Niye bu kadar zenginliğe karşılık bu
kadar sorun yaşıyoruz…
Sebebi hukuk dışı yapıyı kabul ettiğimiz
için olup bitenlerin nedeni hukuksuzluktur.
Hukukun olmadığı bir yerde adaletli
ve hakça bir düzenin ve yönetimin olması
mümkün değildir. Sorunların ve yok oluşun durdurulmasının yegane yolu hukuka
dönmektir. İlk önce hukuksuzluğu işlediğimiz topluma hukuki haklarını teslim
edeceğiz.
Sonra da kendi haklarımızı talep edeceğiz. Aksi taktirde yok olma süreci devam edecektir.
Kurtuluş çözümdür. Çözüm ise hukuk
içine girmektir. Ayrıyeten egemen olmak
demektir.
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Güneyde korona önlemleri gevşetiliyor
GÜNEY KIBRIS’TA BAZI
KORONAVİRÜS
ÖNLEMLERİNDE DAHA
ESNEMEYE GİDİLDİ
Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsle
mücadele için alınan bazı önlemlerde daha esnemeye gidiliyor.
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü
toplantısında, Ulaştırma Bakanı’nın,
havalimanlarının işleyişi ve uçuşların normal gerçekleştirilmesine
dair yeni eylem planına ilişkin önerisini kabul ettiğini yazan Güney
Kıbrıs’taki haber kaynakları, Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un
bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından “Cyprus Flight
Pass” ve ülkelerin kategorilere ayrılmasının kaldırılacağını açıkladığını duyurdu.
18 Nisan’dan itibaren, epidemiyolojik durumlarına göre ülkelerin
kategorilere ayrılmasının kaldırılacağı belirtilirken, yine aynı tarihten itibaren, “Cyprus Flight Pass”
doldurulması ve alınması yükümlülüğünün de kaldırılacağı bildirildi.
DİĞER ÖNLEMLER
Alınan kararlar çerçevesinde, 11
Nisan Pazartesi’den itibaren dış
mekânlarda zorunlu maske takılmasının kaldırılacağı belirtilirken,

İKİ ÖZEL HASTANE PATRONUNA
27 MİLYON TL ÖDEDİLER!

yine aynı tarihten itibaren, huzurevi,
hastane, tıp merkezleri vb. yerler
hariç olmak, Sağlık Bakanlığı yönergelerine uyulması kaydıyla,
“Safe Pass” uygulamasının iş yerlerinde kaldırılacağı ifade edildi.
“Safe Pass” uygulamasının 18
Nisan’dan itibaren, alışveriş merkezlerindeki restoranlar hariç, perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılacağı da kaydedilirken, pozitif vakaların ise izolasyonlarının 7’nci gününde ve
aktif semptoma sahip olmamaları
durumunda, hızlı test yapmaksızın
otomatik olarak sonlanacağı belirtildi.
7’nci günden önce izolasyonlarını

sonlandırmak isteyen vakaların ise
5’inci gün kendileri ödemek kaydıyla PCR testi yaptırabilecekleri
kaydedilirken, pozitif vakaların yakın temaslılarının izolasyonunun
ise 11 Nisan’dan itibaren 7 günden
5 güne düşürüldüğü ve bu kişilerin
pozitif vakayla temaslarını takip
eden 3’üncü ve 5’inci gün hızlı
test yapmalarının ise zorunlu olduğu
ifade edildi.
Bakanlar Kurulunun bugünkü
toplantısında, Sağlık Bakanlığının,
pozitif vakalar, ölümler ve hastanede tedavi görenler konusunda
günlük yaptığı açıklamanın, 15 Nisan Cuma’dan itibaren haftalık olarak yapılmasına da karar verildi.

KİNDER ÜRÜNLERİNDE SALMONELLA TESPİT EDİLDİ
Danimarka ve Finlandiya'daki
gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu
şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdığını
bildirdi.
Danimarka Veterinerlik ve Gıda
İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini
"salmonella" vakalarıyla muhtemel
bağlantısı nedeniyle geri çağırdığı
belirtildi.
Çikolatadaki salmonella varlığının
özellikle kritik olduğuna işaret edilen
açıklamada, çikolatanın yüksek yağ
içeriğinin, mide asidinden geçerken
salmonella bakterileri için koruyucu

bir faktör olacağı ifade edildi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin
"olası enfeksiyon nedeni" olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın
altındaki çocukların etkilendiğini
duyurdu.
Avrupalı sağlık yetkilileri, 134
çocukta "hızla gelişen" salmonella
salgınını araştırdıklarını kaydetti.
SALMONELLA
VAKALARI
Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder
çikolata ürünlerinin belirli partileri
geri çağrılmıştı.
İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Ne bahtsız bir hükümettir Sucuoğlu hükümeti. Dünya ekonomisi kriz içindeyken Türkiye’deki
Erdoğan Ekonomisinin durumunu
fazlasıyla etkiledi. Türkiye ,Dünya’da enflasyon yükselişinde ilk
on ülkenin arasında.
KKTC’nin ne egemen ne de
bağımsız olduğu yıllardır kanıtlanıyor. Son yıllarda Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin tam kontrolünde. Orada uygulanan ve Ekonomi Bilimine meydan okuyan
politikalar sayesinde insanlar açlık
sınırının altında yaşamak zorunda
bırakılıyor. İşsizlik nedeniyle
gençler Türkiye’den umudunu
kesmişler. Yabancı ülkelerde yaşamanın yollarını arıyorlar. Bizde
de durum pek farklı değil.
Sürdürülemeyen ekonomi, ülkenin zenginliklerini özellikle
Arap sermayesine satarak hem
açıkları kapatma hem de gelecek
projesi olan” İslami Devlet’e geçişin zemini hazırlanmaktadır.

GÜNLÜK

Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı
bir salgında salmonella bulaşmasının
ardından Ferrero önlem olarak son
kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim
olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Ferrero grubu, Fransa’da raflarda
yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca
Kinder çikolata ürününü salmonella
bakterisi içerebileceği şüphesiyle
geri çağırmıştı.
Salmonellanın belirtileri arasında
ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş
yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde
belirtiler ortadan kalkarken, özellikle
küçük yaşta ve bağışıklık sistemi
zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI
ETMEK YA DA EŞEĞİ KAYBETTİRİP
BULDURMA POLİTİKASI

Türkiye, içinden çıkamadığı bu
durumda bir yandan zam yapmakta diğer yandan da sertleşme
ve “milli ve dini” söylemlerini
artırmaktadır. Dünya ülkeleri içinde kaybolan güvenilirliğini ve
prestijini Rusya- Ukrayna savaşında “ara buluculuk” rolüyle geri
kazanmak uğraşı içinde.
Büyük hevesle ve Erdoğan’ın
desteğini alarak başbakanlık koltuğuna oturan Sucuoğlu çok istediği UBP-CTP koalisyonu da
olmayınca eski ortaklara yeniden
mahkum oldu. CTP’yi gelecek
için kendisine kalkan yapmaktı
amacı. Olmadı. CTP bu oyuna
gelmedi. Şimdi bütün oklar Sucuoğlu’na yöneldi.
Devlet gelirlerini artırmanın en
kısa yolu vergileri artırmak ve
mal ve hizmetlere zam yapılmasını sağlamaktır. Akaryakıt fiyatlarıyla başlayan zam dalgası elektrik, gaz derken gıda fiyatlarına
da %100-200 oranında zam ya-

pıldı. Halkın tepkisini ölçerek
şeytanın bile aklına gelmeyen bir
yol buldular.
Zamları önce yükseltip sonra
düşürüyorlar zamları.
Yapılan çok yüksek oranda zamlar karşısında iktidar partilerinin
üyeleri bile homurdanmaya başlayıp meydanlara inince yapılan
zam oranlarını biraz indirmek zorunda kaldılar.
Elektriğe ve alkollü içeceklere
yapılan zamlar böyle yapıldı.
Şimdi övünerek” zamları tekrar
düzenledik ve indirdik” diyerek
insanların gözünün içine bakarak
yalan söylüyorlar.
Zaten alım gücü eriyen insanların aklıyla alay etmekten de
utanç duymuyorlar. Gelinen noktada bize ölümü gösterip sıtmaya
razı olmamızı ya da eşeği kaybettirip buldurarak sevinmemizi
istiyorlar.
Ne bahtsız bir başbakan şu Sucuoğlu.

Ali Pilli ‘Sağlığa yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır’
dedi… Bu yüzden mi KOLAN, Suat Günsel Girne ve YDÜ hastanelerine Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Milyon TL’yi aşan sevk
ödemeleri yapıldı da Kamu Hastanelerine bir çivi çakılmadı?
YDÜ hastanesi ile Suat Günsel Girne hastanesi aynı kişinin…
Kolan British başka bir patronun… İki patrona 27 Milyon TL
ödemek yerine yeni bir kamu hastanesi kurulamaz mıydı?
Hastane kurulacak parayla özel sektöre ödeme yapılıyor…
Bozulan bozulduğuyla kalıyor senelerdir, bir cihaz alınmıyor…
Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi
hizmetlerinde “özelden hizmet alımı” adı altında özel hastane
sahipleri mest ediliyor… Nasıl bir akıldır hastaneye MR cihazı
almayıp, hastaları özelde MR çekimine göndermek… 27 Milyonu
peşkeş çeken akıldır! Lapta Sağlık Merkezine Aşı, Kadın Hastalıkları ve Muayene ile Hemşire dinlenme odaları yapıldı. Kurdele
keserken Pilli, sağlığa yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır
dedi… Bir MR cihazı satın alıp binlerce insanın kullanımına
vermek yerine bir hastane patronuna para akıtıyorlar… Evet,
Pilli’nin dediği gibi, yatırım yapıyorlar ama sadece bir kişiye!
Bir kişinin çıkarlarına… Geriye kalanları da o bir kişinin özel
hastanesine mecbur ve muhtaç edip, halktan çaldıkları parayı
bir kişinin kasasına aktarıyorlar… KIB-TEK’e yatırım yapmadıkları
gibi kamu hastanelerine de yatırım yapmıyorlar. KIB-TEK’e
karşı AKSA ile yaptıklarını, Nalbantoğlu Hastanesi’ne karşı
Kolan ve Suat Günsel’le yapıyorlar…
50 MİLLETVEKİLİ
28 belediye fazladır, 12’ye
düşürelim diyorlar.
Doğrudur! Ama fazla olan
sadece belediye sayısı
değil, milletvekili sayısı da
fazladır. 28 belediyeyi
12’ye indirirken, 50
milletvekilini de 25’e
indirin da devrim olsun hiç
olmazsa!
*
TÖRE’NİN TÖRESİ
Meclis Başkanı Zorlu Töre
“Devlete ve ana vatan
Türkiye'ye cephe almak
doğru değil” dedi.
Töre’nin töresi budur işte.
Devlete itaat, Anavatana
biat…
*
DERTLENE DERTLENE
Vakıflar Müdürü İbrahim
Benter, “Tüm
kurumlarımız dertlenirse,
Vakıflar gibi ayağa kalkar”
dedi. Dertlene dertlene bir
hal oldunuz maşallah…
*
PERSPEKTİF
ABD Dışişleri Müsteşarı
Victoria Nuland, "Kıbrıs
Türk tarafının perspektifini
Washington’a ileteceğim"
dedi. Kıbrıs Türk tarafının
bir perspektifi mi var?
Hah ha ha…
*
POLİSİ ISIRMAK
Boğaziçili öğrencilerin
davasında Savcı bir
öğrencinin polisin elini
ısırdığı iddiasıyla hapis
cezasına mahkûm
edilmesini istedi. Polis
öğrenciyi ısırınca haber
olmaz, öğrenci polisi
ısırınca hapsi boylar…

“Tırnak”...
"Bence UBP – DP – YDP
iktidarının ortaya koyduğu
yönetimsizliğin ve teslimiyetin
yarattığı öfke yolunu bulmaya
başladı. Bundan sonrası için
iradeye sahip çıkmak ve devam
ettirmek gerek.
İmrenerek izlediğimiz toplumsal
hareketler böyle başlar. Sonrası
gelir. Yılmadan, inat ederek,
taleplerimizi yaratıcı yöntemlerle
ortaya koyarak ve evimiz olan
sokakla yeniden barışarak
ilerleyebiliriz. Memleketine
sahip çıkan, göç etmek
istemeyen yeni nesil bunun için
hazır, bizim de elimizden gelen
dayanışmayı gösterip yakılan
ateşi körüklememiz gerekiyor."
Aslı MURAT
(Yenidüzen)
"Reşat AKAR TÜM
MAKALELERİ Kıbrıslı Türkler
son haftalarda zamlarla
boğuşuyor… Güneyde zam
yok mu?.. Elbette vardır…
Ancak onlarda asgari ücret
KKTC’nin iki katı kadardır…
Sağlık masraflarını devlet
karşılıyor… İhtiyaçlı ailelere
mali yardım yapılıyor…
Sanayi, tarım ve turizm
sektörünün kullandığı
elektriğe ciddi devlet yardımı
yapılıyor… O yüzden
onlarda ‘pahalılık’ tek
gündem maddesi olmuyor…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
Mr. Tatar
8 sene önce Ukrayna iç
savaşını başlatan darbeyi
örgütleyen ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Victoria
Nuland geldi Kıbrıs’a.
Federalistler Nuland’ın
gelişine çok sevindi…
Başka coğrafyalarda
savaş çıkaranların Kıbrıs’a
barış getirmeyeceğini ne
zaman öğreneceğiz?.. Nuland Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüştü…
Güneydeki basın açıklamasında önce ‘‘Cumhurbaşkanı
Tatar’’ dedi, sonra özür diledi… ‘‘Sanırım bir hata oldu, ona
nasıl hitap edebilirim?’’ dedi… Danışmanı ‘‘Mr. Tatar’’
dedi… ‘Mr. Puppet’ da diyebilirdi, ‘Mr. No Junior’ da…
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8 Nisan 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
3 Mart’ta Faiz Sucuoğlu şöyle dedi:
-“TC yetkililerinden ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılması istendi…”
Bu, bize TC’nin uyguladığı ambargonun
itirafıdır.
‘Her sene Şubat ayında ilaçlar zamlandığı
için böyle şeyler olur’ diye geçiştirilemeyecek bir konudur bu. Çünkü uzun bir
süredir ilaç sıkıntısı var. Gazeteye o kadar
çok şikayet geliyor ki! İnsanlar muadil ilacın muadilini bulamıyor…
Hatta ‘‘Türkiye’de de ilaç
yok’’ kılıfı da örtmez İstanbul’un bir semtinden küçük
bir bölgeye ilaç ambargosu
uygulamayı...
Türkiye hem Kıbrıslı Türkleri diplomasi masalarında müzakere kozu
olarak elinde rehin olarak tutuyor, hem
Kıbrıs’ta her türlü siyasi çözüme karşı
çıkıyor, hem de Mağusa ve Ercan limanlarının doğrudan ticaret ve trafiğe açılmasına karşı çıkıyor!
Yani, her türlü statüsüz bir şekilde,
abluka altında, kendi insafına bırakılmış
bir ‘Kuzey Kıbrıs’ istiyor Gazze gibi!
TC Devleti Kıbrıs’ın kuzeyini idare etmeye geldiğinde Ankara’daki Kıbrıs İşleri
Koordinatörlüğü’nün bir ofisinden idare
eder…
TC Devleti için konu ekonomiye geldiğinde Türkiye kapitalizminin iç pazarıdır
burası; hem uluslararası hukukun dışında
kirli ilişkilerin rant ve kâr maksimizasyonunu sağlayan bir suç sömürgesidir
hem de TL’nin enflasyonu üzerinden sömürge vergisi toplanan bir coğrafyadır.
TC kapitalizmi açısından Kıbrıs’ın kuzeyi hem banka-kumarhane-sanal bet merkezidir, hem de Diyarbakır’da Türk Lirası
satılan malı Döviz üzerinden fiyatlandırıp
satabildikleri bir pazardır.

Sosyal Medya

KIBRIS’IN KUZEYİNİN
GAZZELEŞTİRİLMESİ
Bunları yazmaktan o kadar çok sıkıldım
ki…
Ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge
ilişkisinin üzerini özellikle solcuların
örtme çabası insanı çıldırtıyor!
Ödediğimiz –adı konmamış- çeşitli sömürge vergileri o seviyededir ki TL’nin
en değersiz olduğu dönemde bile güneyden
alışveriş yapmak kuzeyden daha makul
olabiliyor! Güneyde Euro bölgesinde Türk
malları gümrüksüz satılıyor; kuzeyde TL
bölgesinde aynı mallar Döviz üzerinden
satılırken Döviz üzerinden vergilendiriliyor!
Solcuların üzerini örtmeye çalıştığı sömürge ilişkilerini burjuvazi deşifre ediyor:
Ticaret Odası eski Başkanı ve CTP
vekili Fikri Toros, ‘‘TL başka bir ülkenin
parasıdır. O paranın değeri de faizi de
para politikası da o ülke tarafından belirlenir. Siz o paranın dalgalanması ve değer
kaybetmesinden oluşan enflasyonu çarpan
etkisiyle ithal eden pozisyondan başka
yerde olamazsınız’’ diyor.
Sunat Atun, ‘‘Türkiye iç pazarında TL
cinsinden fiyatlandırılarak satılan ürünler
KKTC’ye döviz cinsinden fiyatlandırılarak
ihraç ediliyor’’ diyor.
Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği
‘‘Gümrük vergileri döviz üzerinden faturalandırılıyor’’ diyor.
Türkiye’nin işgalini örtmek için canını
yeyen solcular ise, Tayyip Erdoğan’ın
söylediği gibi dünyada kriz ve Ukrayna’da
savaş olduğu için enflasyon olduğunu
söylüyor. Erdoğan gibi Avrupa’da da
kriz var diyerek, Kıbrıs’ın kuzeyindeki
enflasyon görünümlü SÖMÜRGE VERGİSİ’ni normalleştirmeye çalışıyorlar.
Bendeniz ‘‘TL’den Euro’ya geçelim’’cilerden değilim, çünkü İşgal Rejimi’nde
işgalcinin parası kullanılır. TL sorunu

işgal sorunudur. İşgal neden TL sonuç,
TL neden enflasyon ve devalüasyon sonuç!
Euro’ya geçerek de, Kıbrıs sorununa
siyasi çözümle de sorunlarımız buharlaşmayacak! Bugün yaşadığımız sorunlar
toplumumuzda 1958’de İngiliz kolonisinde de vardı, 1962’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de vardı; her zaman ürettiğimiz
değerle bütçeden aldığımız pay dengesizdi. Üretmediğin, paranı yönetemediğin
ve merkezi planlama olmadığı müddetçe
sihirli formül yoktur!
Bendeniz TC ile imzalanacak 2022
Mali Protokolü’nde ‘‘TL’nin değer kaybından dolayı Kıbrıslı Türklerin ettiği
zararı Türkiye’nin karşılanması’’nı talep
edelim diyenlerden de değilim; çünkü
PROTOKOLLER SÖMÜRGE İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU, GELİŞTİRİLDİĞİ, YENİDEN ÜRETİLDİĞİ KARARNAMELERDİR. Nasıl ki Üçüncü
Dünya ülkelerinin IMF BELASI varsa
ve devrimciler ‘bütün dış borçların reddi’ni savunursa, bizde de PROTOKOL
BELASI vardır, deligömleğimizdir protokoller, yırtılıp atılmalıdır.
Bu sebeptendir ki, işgal bölgesinde en
kısa süre ‘‘TC Büyükelçiliği’’ yapan
Kaya Türkmen bizim gazeteyi ziyaretinde
“Bana IMF Başkanı deyin!” demişti…
Evet, 2008’den beridir dünya kapitalizmi Üçüncü Büyük Depresyon’dadır!
Ancak biz bugün TC Devleti’nin Kıbrıslı
Türkleri statüsüz bir şekilde rehin olarak
abluka altında tutma politikasının ve
ekonomik tercihlerinin sonucu olan krizi
yaşıyoruz.
Bıçak kemiği parçalamış, parmak kopup
düşmüş, işgal bölgesindeki solcular ise
hâlâ parmağının arkasına saklanmaya
çalışarak yalan söylüyor. Parmak düştü,
saklanamazsınız artık ardına…

Direniş Çadırı Notları-2

Halil Karapaşaoğlu
1-Akşam taleplerimizle ilgili uzun bir
toplantı yaptık Direniş Çadırının içinde.
Toplantıda uzun uzun tartışmalar oldu.
Yanılmıyorsam 19 yıldan sonra solun
farklı kesimleri ilk kez herkesin içine
sinen, birbirinin taleplerine tahammül
eden, birbirine anlayışlı olan, herkesin
kendi rengi ve duruşuyla var olabileceği
bir talepler metni çıkardı.
2-Hayatımıza dair toplumun farklı kesimlerini temsil eden faklı düşünceler 19
yıldan sonra ilk kez bir arada olabilecek
bir zemin buldu.
3-Birlikte hareket etme niyeti olanlar,
birbirlerinin siyasal tavırlarına anlayışlı,
birbirlerinin düşünce ve ifade özgürlüğüne
hoşgörülü olurlarsa çok güzel buluşmaların
olabileceğine akşam tanıklık ettik.
4-Ne yazık ki ülkemizde demokrasi sorunu yaşanırken aynı şekilde örgütler arası
ilişkiler zemininde de demokrasi sorunu
yaşanıyor. Bir birimizin siyasal taleplerine
saygılı olamıyor bir birimizin farklılıklarına
rağmen ortaklaşamıyoruz.
5-Küçük bir çadırın içinde bütün ekonomik ve siyasal taleplerin yanı sıra 6
günüdür demokratik bir yaşam alanı inşaa
etmek için çaba sarf ediyoruz. Demokrasi
inşaa edilir. Demokrasi bir kültürdür. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Siyasal bir
hareket demokratik temeller üzerine kurulamazsa, toplumsal muhalefet o ülkeyi
demokratikleştiremez. Bu çadırda bunu
inşaa etmek için herkes canla başla çalı-

70 YAŞINDAKİ BRIAN
ARNOLD ÖLÜ BULUNDU

Arapköy’de sakin 70 yaşındaki Brian
Arnold dün evinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında
bulunan Arnold’un vücudunda doktor
tarafından yapılan dış muayenede herhangi
bir darp veya cebir izine rastlanmadı.
Arnold’un kesin ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.

ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN
60 ADET ASMA TAVAN
PROFİLİNİ ÇALDILAR

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alçı
Dekorasyon isimli iş yerinde çalışan
R.H.(E-32) ve A.A.’nın (E-42), dün saat 12.00
sıralarında iş yerine ait çeşitli ebatlarda
toplam 60 adet asma tavan profilini
çaldıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ST HILARION
BÖLGESİNDEKİ YABANİ
ZEYTİN AĞAÇLARI
AŞILANIYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,
Lefkoşa-Girne Anayolunda, St. Hilarion
bölgesinde yanan ve yeniden yeşeren
yabani zeytin ağaçlarının yerli zeytinle
aşılanması çalışması başlatıldığını
açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk etapta 3
bin yabani zeytinin aşılanacağı, aşıların
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orman
Dairesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım
Bölümü iş birliğinde yapılmakta olduğu
kaydedildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette,
geçtiğimiz yıllarda başlatılan yabani zeytin
ve harnup ağaçlarının aşılanarak,
ekonomiye kazandırılması çalışmalarının
yeniden canlandırma kararı aldıklarını
açıkladı.
Oğuz, zeytinin ekonomideki yerinin önemli
olduğunu, zeytinciliğin geliştirilmesi,
modern tarım tekniklerinin kullanılmasıyla
ilgili gerek teknik gerekse mali açıdan
destek verilmesi yönünde çalışmalar
bulunduğunu kaydetti.

AVRUPA KOMİSYONU
HELLİM’LE İLGİLİ ÇALIŞMA
OLUŞTURULMASINA
KARAR VERDİ

Avrupa Komisyonu, Hellim’le ilgili
“gayriresmi bir çalışma grubu”
oluşturulmasına karar verdi.
Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs
Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre,
çalışma grubu, hellimle ilgili paydaşlar
arasında bilgi, deneyim ve iyi
uygulamaların paylaşılmasına ortam
yaratmak; "hellim üretimi için uygulamada
olan kontrol sistemini takip etmek
maksadıyla" kuruldu.
Grubun, en fazla 10 olmak üzere, Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rumlardan eşit sayıda
üyeden oluşacağı kaydedilen açıklamada,
gruba üye olabilmek için ticaret odası, çiftçi
örgütü, hellim üreticisi, meslek kurulu veya
sivil toplum örgütü mensubu olmak
gerektiği ifade edildi.
Komisyonun gruba üyelik için 10 Mayıs’a
kadar başvuru kabul edileceği belirtilen
açıklamada, ek bilgi için “reform-cyprussettlement-support@ec.europa.eu”
aracılığı ile bilgi talep edilmesi gerektiği
belirtildi.

DAÜ’DE “DOĞU AKDENİZ
TURİZM KARİYER FUARI
2022” DÜZENLENİYOR

şıyor.
6- Yolun sonunda varacağınız noktanın
yanı sıra yolun içinde yaşadığınız şeyler
sizin en büyük kazanımlarınız olur. Yol
boyunca inşaa ettikleriniz değil midir hayata kalan? Yol boyunca gösterdiğiniz direnişler değil midir sizi geçekten özgürleştiren? Asıl olan yolun kendisidir. Dogmatik düşüncelerimizi, ezberlediğimiz

methodları yolun kendisi bize bıraktırır.
7-Dün çok önemli bir zeminde buluşuldu. Umarım bu zemin gelecek dönemlerde daha büyük ittifakların kurulmasına
ilham verir. Akşam en azından böyle bir
ittifakın mümkün olacağını gördük.
Direnişçilerin yolu açık olsun! Direnişçilerin yolu özgür olsun! Direnişçilerin
yolu demokraitk olsun!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm
Fakültesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş
birliğinde 14 Nisan Perşembe günü, DAÜ
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda “Doğu
Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022”
düzenleniyor.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre yarın
saat 10.00’da ise fuarla ilgili detayların
paylaşılacağı basın toplantısı Başbakan
Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve
Çevre Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.
Basın toplantısında Başbakan Yardımcılığı,
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
Müsteşarı Serhan Aktunç, DAÜ Sosyal ve
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan
Kılıç açıklamalarda bulunacak
14 Nisan Perşembe 10.00 – 16.30 saatleri
arasında yer alacak fuar, Kıbrıs Türk
Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Turizm
ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB),
Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES BİR) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği
(KITREB) ortaklığında düzenlenecek.
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Hasipoğlu: Belediyeler yasasını kimse engelleyemez...

“Bu daha ilk adım”

UBP GENEL SEKRETERİ
HASİPOĞLU: “KOMİTE İNANÇLA
ÇALIŞMASINA DEVAM EDECEK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,Cumhuriyet
Meclisi’nde Belediyeler reformu ile ilgili
yapılan görüşmeler sürecinde, protestoların
gölgesinde komitenin inançla çalışmasına
devam edeceğini kaydetti.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı
açıklamada, hükümetin görüşünün, reformun bu yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiği olduğu kaydedildi.
Belediyelerin yapısal ve mali dönüşüme
ihtiyaç duyduklarının şüphe götürmez bir
gerçeklik olduğunu dile getiren Hasipoğlu;
“2008 yılından beridir, tüm partilerin, belediyelerin ve ilgili paydaşların ciddi emeği
olan Belediye reform yasalarının bu yıl
içerisinde geçmesini ve seçimlerin de reformdan sonra yapılmasını niye geciktirelim? Aslında bugün mecliste temsil
edilen tüm partiler bu reformun olması
konusunda hemfikirken, meseleyi ciddi
bir şekilde komite aşamasına getiren hükümetin bu adımı karşısında gelinen aşa-

mada, muhalefetin daha detaylı görüşlerini
alıp, değerlendirmek amacıyla, komite
toplantısını gelecek haftaya erteledik.”
ifadelerini kullandı.
Belediyelerin tamamına yakınının, birleşip sayılarının azalması ve reformun yapılması konusunda hemfikir olunduğuna
dikkat çeken Hasipoğlu, “Meclis dışında
protesto eden belediye çalışanlarını protestosunu da bir yere kadar anlayışla karşılarız. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeme açısından, hiçbir belediye çalışanının
işinden çıkarılmayacağını, haklarından geriye götürecek bir düzenlemenin olmayacağı sözünü zaten vermiştik.” dedi.

“GÜNEŞ HER ZAMAN
PARLAMAYA DEVAM EDECEK”
Kendilerinin Meclis’te çalışırken, Meclis
dışında Ulusal Birlik Partisi’ne ait flamanın
yakıldığını öğrendiklerini dile getiren Hasipoğlu, “Görüşümüze karşı görüş olabilir,
protestolar da yapılabilir, bu demokrasinin
gereğidir. Ancak UBP’nin amblemini
içeren bir emtiayı yakmak kimsenin haddine değildir. Bu eylemi protesto ederek
kınıyor, bugün Lefkoşa adli şubeye şika-

yette bulunduğumuzu bildiriyorum. Amblemimiz olan Güneşi yakmaya teşebbüs
edenler bilmelidir ki, ne yaparsanız yapın,
Güneş her zaman parlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
UBP’nin, zor bir dönem içerisinde ateşten
gömleği giyerek iktidar olma iradesini ortaya koyduğunu kaydeden Hasipoğlu, dünyanın içerisinde bulunduğu global ekonomik kriz içerisinde ülkenin de nasibini
maalesef aldığını belirtti
Hasipoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:
“UBP zor dönemlerin partisidir. Bu anlamda, ülkemizde belki de en çok eleştiriye
ve protestoya uğrayan, ama bir o kadar
da icraat yapan bir partidir.
Hiçbir adım atmadan, reformları gerçekleştirmeden ülke ekonomisin daha iyi
olmasını, daha verimli ve etkin hizmetin
verilmesini kimse beklemesin. Bu daha
ilk adım.
Bizler inatla değil ama inançla, yıkarak
değil ama tartışarak, bu ülkede artık reformların da olabileceğini gösterip, halkımıza daha iyi ve verimli hizmetlerin
verilmesi hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.

MAĞusA BELEDİYEsİ ÇALIŞANLARI GREv YAPTI
ÖZÜŞEN: “ÇALIŞANLAR
HAKLARINI ALANA KADAR
EYLEMLERİMİZ SÜRECEK”
Gazimağusa Belediyesi çalışanları, mart
ayı maaşlarının ödenmemesi ve 14 aydır
ödenmeyen ek mesailer nedeniyle bugün
08.00-15.00 saatleri ararasında uyarı grevi
yaptı
Gazimağusa Belediyesi önünde ellerinde
pankart taşıyan grevciler, Gazimağusa
Belediye Başkanı İsmail Arter’i slogan
atarak istifaya davet etti.
ÖZÜŞEN
Gazimağusa Belediyesi önünde
grevcilere hitap eden Mağusa Türk Genel
İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, sendika olarak Gazimağusa Belediyesinde 8
ayda 8’inci grevi yaptıklarını belirterek,
gereken hassasiyeti gösterdiklerini, öneri
ve ikazlarda bulunduklarını, grev yapmamak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Gazimağusa Belediyesinde bunlara
karşılık verecek idareyi karşılarında
göremediklerini söyledi.
Günde 8 saat çalışacak kadar, belediyenin

benzin istasyonlarından mazot alamadığını
ifade eden Özüşen, bu şartlarda belediye
çalışanlarından kaliteli hizmet beklemenin
fazla iyimserlik olacağını söyledi.
Belediye bünyesinde geçen ay da istihdamlar yapıldığını belirten Özüşen, bu
istihdamların belediye çalışanlarının
geleceğini ipotek altına aldığını ifade etti.
Bugün ayın 7’si olmasına rağmen
belediye çalışanlarına bir kuruş dahi maaş
ödemesi yapılmadığını belirten Özüşen,
şubat ayı maaşı almayanların olduğunu,
14 aylık ek mesai alacaklarının durduğunu
ifade etti. Özüşen, “bir iki günlük gecikme
için grev yapıyorsunuz” diyen bazı belediye
meclisi üyelerine, çocuklarına harçlık veremeyen babalar olduğunu belirterek, “hiç
mi yüreğiniz yanmaz” diye seslendi.
Bugün itibarıyla Gazimağusa Belediyesi
çalışanlarının 8 milyon TL alacağı olduğunu
söyleyen Özüşen, belediyeye göre bunun
tek yolunun borçlanma olduğunu kaydetti.
Gazimağusa Belediyesinde aylık 7 milyon TL’lik personel gideri olduğunu belirten Özüşen, “Nasıl ödeyeceksin ey idare”
diye seslendi.

Her ay 200 bin TL’yi bulan “over draft”
faizleri, zamanında ödenmeyen İhtiyat
Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin faizleri nedeniyle de belediyenin zarara
uğratıldığını ifade eden Özüşen, bunların
da halkın ödediği vergilerden ve personel
maaşlarından gittiğini söyledi.
Özüşen, belediye çalışanları haklarını
alana dek eylemlerinin süreceğini kaydetti.
Özüşen, “Yapılması gereken, içinde
bulunduğumuz ekonomik durumun
boyutları acilen netleştirilmelidir.
Belediyemizin piyasa-esnaf banka, devlet
ve kurumlara olan borçları şeffaf ve
dürüstçe ortaya konmalıdır. Belediyemizin
personel maliyetleri, Gamabel şirketi ve
hizmet alımı gider kalemleri net bir şekilde
açıklanmalıdır” dedi.
Özüşen, belediye meclis üyelerinden;
hiçbir tedbir alınmadan sadece yeniden
ve yine yeniden borçlanmayla belediyenin
geleceğini elbirliğiyle nereye taşıdıklarını
iyi düşünmelerini, istihdam veya kadro
kontenjanı sözüyle nelere sebep olacaklarını
çok iyi düşünüp buna göre karar vermelerini
beklediklerini kaydetti.

ROGERs: OLDu-BİTTİYE GETİRİLEMEz
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale
Refik Rogers, hükümetin Belediyeler Reformu’nu “Ben yaptım oldu” mantığıyla
hayata geçirmek istediğini savunarak,
“Halkın tamamını ilgilendiren bir yasa
oldu-bittiye getirilemez” dedi.
Rogers, yasanın altının doldurulmaması
ve gerekçelerinin net olarak ortaya koyulmadığı için tepkiye neden olduğunu
ifade ederek, “Halka rağmen yapamazsınız,
halka gerekçeleriyle anlatmak durumundasınız” ifadelerini kullandı.
HP’den verilen bilgiye göre, Rogers,
katıldığı bir televizyon programında Belediyeler Reformu’nu değerlendirdi.
Uzun saatler süren komite toplantısında
muhalefetin hiçbir sorusunun yanıtının
alınamadığını ve gelen tepkiler sonucunda
toplantının ertelendiğini belirten Rogers,
şunları kaydetti:
“Hükümet toplantıda oldu-bittiye getirmeye çalıştı. Yasanın hemen genel görüşmesini kapatıp oylamaya geçilerek sü-

reci bitirme niyetindelerdi. Muhalefet
olarak biz bunun yapılmasına izin vermedik. Çünkü bir reform yasasından bahsettiğinizde bunu halkla birlikte yapmanız
gerekiyor. Halka rağmen yapamazsınız,
halka gerekçeleriyle anlatmak durumundasınız. Bizim en başından itibaren önerimiz, grubu olan olmayan tüm siyasi partilerin dahil olduğu bir Ad-Hoc Komite
kurulması ve yasanın o şekilde görüşülmesiydi. Tıpkı geçmişte tüm büyük, önemli
ve halkın tamamını ilgilendiren yasalarda
olduğu gibi… Şimdi bunu yapmadıkları
gibi, reform konusu bir siyasi pazarlığa
dönüştü. 13 olarak belirlenen sayı siyasi
pazarlıklarla 16’ya çıkarıldı.
Yasayı, verilere göre veya bilimsel temelde konuşmuyoruz. Evet ülke olarak
belediye, kamu, vergi reformlarına ihtiyacımız var ama amaç halka daha iyi hizmet verebilmek ise, bunları bilimsel temelde, veriye dayalı bir eylem planı ile
yapmak zorundasınız. ”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

FAZLA KAPTIRMIŞLAR!

CTP yöneticileri, üyeleri sanırım bu devlet
hükümet meclis işlerine kendilerini fazlasıyla
kaptırmışlar.
Bu gün Radyo Mayıs'ta bir programda
CTP üyesi bir hanım sayamadım kaç defa
devletten bahsetti, kendisini burada devlet
olduğuna o kadar inandırmış ki, adaletli
devlet ve hukuk devleti istiyor.
Bilmeyen, duymayan da sanacak ki gerçekten burda bir egemen devlet varmış ve adalet dağıtmasını bekleyenlerden biri
de bu CTP üyesi hanımefendi.
İçine düştüğümüz çıkmazın
nedenlerini bilmezmiş gibi
davranıp, Tatar'dan başladı,
Sucuoğlu'na kadar geldi, neden bu hale geldiğimizin nedenlerini Türkiye'ye değil seçtiklerimize sormalıymışız,
Türkiye'ye sormamız gerekmezmiş!
Adamızda yıllarca izole edilmiş şekilde
yaşadığımızı, çözümsüzlük çözümdür deyip
adayı ikiye bölen, insan haklarına aykırı
olarak buraya taşınan nüfusla azınlıkta olmamızın, Türkiye'nin istedikleri olmadığı
müddetçe Kıbrıslı Türklerin rehin tutulacağını, kullandığımız paranın TL olması
sebebiyle bu hallere düşmemizin nedeni
Türkiye'nin kuyruğunda sürüklenmek olduğunu unutup sözü UBP'ye Sucuoğlu'na
getiriyor!
Türkiye'den para istemek CTP'li hanımefendi için onur kırıcıymış, Türkiye'den
buraya taşınan nüfus için hastahanelere,
okullara, bu ailelere yapılan sosyal yardımları
bilmiyormuş gibi yapılan yahut gönderilen
paraların Türkiye'nin kendi nüfusu için olduğunu unutuyor, yahut bu konuyu konuşmak istemiyor.
Türkiye çıkarlarını korumakta haklıymış,
kendi haklarını koruyacakmış, bizim kendi
haklarımızın nasıl korunduğunu seçtiklerimize sormalıymışız!
Sanki bilmiyormuş gibi davranarak bizim
kendi geleceğimiz yahut ülkeyi yönetmemiz
için söz sahibiymişiz, herşey bizden sorulurmuş gibi yine gidiyor Sucuoğlu'nda bitiriyor.
Bu hanımefendi bankacıymış, Türkiye'nin
4 milyar TL borcu varmış, ama son günlerde
düzgün bir dış siyaset izliyormuş ve bu
yüzden Türkiye'nin bizimle uğraşacak hali
yokmuş!
Ne güzel siyaset ama değil mi, bilmeyen
normal bir ülkede yaşıyormuşuz gibi siyasetin olduğunu sanacak!
Yaklaşık bir saatten fazla konuştu, olmayan
devletin, işgal altında olan topraklar üzerinde
kurulan tanınmayan yasa dışı devletten konuştu da konuştu.
Türkiye'yi tek bir kelimeyle bile eleştirmekten çekindi, Türkiye'nin Kıbrıs'a garantör
ülke olarak geldiğini, sonradan devlet kurduğunu, Rumların silah zoruyla yerlerinden
edilip toprakları ve diğer mallarının gasp
edildiğinden söz etmedi, ille de devlet
devlet deyip CTP'lilerin, bizler için yazılan
senaryolarda rol almağa ne kadar meraklı
olduklarını, bu devlet hükümet işine ne
kadar kendilerini kaptırdıklarının açık bir
ifadesi.
Programın en can alıcı noktası da neydi
biliyor musunuz, zamanında Yunanistan
ekonomik sıkıntı yaşadığı zaman Kıbrıslı
Rumlar Yunanistan'a ekonomik yardımda
bulunduğunda Kıbrıslı Rumlara çok kıskanmış, onların yerinde olmayı ve Türkiye'ye
yardım etmeyi çok istermiş!
CTP'nin neleri varmış da bizim haberimiz
yok, bu programı dinlemeyenler lütfen dinlesin, gülmek nasıl olsa serbest!
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

YAŞASIN İTİRAZ,
KAHROLSUN
İTAAT
KISACA...
DERS ALIN!
‘‘Hatalardan ders çıkarmayı bilmemek,
aynı hataları tekrarlamaktan başka işe
yaramaz!’’ dedi Tufan Erhürman…
Doğru dedi! Einstein da ‘‘Aynı hataları
yapıp farklı sonuçlar bekleyenler
ahmaklardır’’ demiş… Peki CTP hangi
hatasından ders aldı? İTEM? Bileşik
Faiz? Göç yasası? Su protokolü?
AKSA protokolü? Bilişim Suçları,
MOBESE, Özel Hayatın Gizliliği
yasaları? Aman başka yasa yapmayın!

Bizim Mandra
Belediye emekçileri çok
haklı bir öfkeyle ağızlı yüzlü
bir eylem, bir direniş
gösterelim dediler,
gösterdiler de... Ancak ne
olduysa oldu, "Yüksek
yerden" geldiği anlaşılan bir
emirle ve bir geceyarısından
sabaha operasyonuyla
isyan ve direniş sözde
güvenlik güçleri tarafından
bastırıldı! Bir kez daha
yenildi emekçiler! Direne
direne kazanmadılar,
yenildiler, ama teslim de
olmadılar! Sokaktaki adam
"Bu bir direniş destanıydı"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Suudi Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda
öldürülen gazeteci Cemal
Kaşıkçı dosyası resmen
Suudi Arabistan'a devredildi.
Davada 26 sanık
yargılanıyordu.

Kadın katillerine “pişmanlık” affı geliyor…
Faşist şeflik rejimi, kadınlara erkek şiddeti
karşısında koruma sağlayan İstanbul Sözleşmesi’ni gasp ederken, “Daha iyisini yapacağız” demişti. Yaptılar da! Elbette kadınlar
için değil, kadın katili erkekler için! “Kadınerkek eşitliğine inanmıyorum” sözünü her
fırsatta tekrarlayan bir faşist şefin kurduğu
saltanat düzeninde başka türlüsü de olmazdı.
“Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Bu tasarı yasalaşırsa, kadın katilleri “pişmanım” dediklerinde ceza indirimi alacak.
Bunun anlamı af.
Saray rejiminin şimdiki planı fail erkekleri
“indirim” uygulamalarıyla cezasız bırakmak.
Yaptıkları yanlarına kâr kalsın hesabı.
Söz konusu yasa tasarısı ile mevcut
TCK’nın “takdir indirimi”ni düzenleyen 62.
maddesinde değişiklik yapılıyor. Maddeye
“pişmanlık” ifadesini ekliyorlar. “Pişmanlık
gösteren” kadın katillerine ceza indiriminin
yolu döşeniyor.
Değişikliğin gerekçesinde “failin; fiilden
sonra ortaya çıkan zararı kendisinden beklenebilecek ölçüde gidermesi veya zararın
büyümesini engellemek için çaba sarf etmesi,
ya da içten pişmanlığını gösteren davranışları,
indirim nedeni olarak sayılabilecektir” ifadesi
yer alıyor.
Bu maddenin fail erkeklere söylediği şey
şudur: Öldür, sonra da pişman olduğunu
söyle. Ceza almazsın.
Saray rejimi, kadın katillerinin sırtını sıvazlıyor. Yasa tasarısında dikkat çeken bir
başka husus ise “ısrarlı takip” ile ilgili.
“Israrlı takip” suç kapsamına alınıyor ve 6

VİRGÜL
HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN!
Sibel Tatar Lapta Sağlık Ocağı’na yapılan birkaç
odanın açılış töreninde, özellikle kriz dönemlerinde
herşeyin devletten beklenmemesi gerektiğini
ve herkesin elini taşın altına koyması
gerektiğini söyledi… Evet, özellikle kriz
dönemlerinde Örtülü Ödenek’ten gezip durmayın,
cepten ödeyin! Yeni saray isterim diye tutturmayın!
Saraydaki koltuğa oturtulur oturtulmaz yeni makam
aracı aldıran Tatar da herşeyi devletten beklemesin!
Açın Örtülü Ödenek’i Sayıştay denetimine…
Hastanede ilaç yok, herşeyi devletten beklemeyin
der First Lady… Devlet yok ki bir şey bekleyelim!

ECEVİT’TEN
ERDOĞAN’A
KIBRIS’TA
SÜREN İŞGALİ
DEĞİL…

“Ukrayna’da Başkan Putin’in
savaşının etkileri ve
uluslararası hukuk, egemenlik
ile toprak bütünlüğünün ihlali
karşısında, demokrasilerin
önemi hakkında konuştuk.”
Victoria Nuland (ABD Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı)

aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Ancak erkeği koruyacak bir düzenleme ile...
“Mağdurda ciddi bir huzursuzluğa ya da
kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olunması” gibi bir madde ile erkek şiddetinin
cezasız kalmasının önü açılıyor.
Kadınlara karşı işlenen fiillerde alt sınır
cezalarda artırıma gidiliyor. Avukat Yelda
Koçak bu maddedeki tehlikeye ilişkin şunları
söylüyor: “Alt sınırı 4 ay olan suçun cezası
6 aya, 6 ay olan 9 aya çıkarılıyor. İlk bakışta
cezayı artırmak gibi görünüyor ama iki yılın
altında hapis cezası alan biri zaten cezaevine
girmiyor. 2 yıl ve altı hapis cezası alanların
hükmü açıklanmıyor. O nedenle 2 yılın
altında bir suçun alt sınırını 6 aydan 9 aya
çıkarmanız hiçbir anlam ifade etmiyor.”
Özetle, “cezaları artırıyoruz” propagandası
eşliğinde kadın katillerine yeni bir af getiriliyor.
Kadın katillerinin affedilmesinin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu bir kez daha
acı bir biçimde deneyimledik. Elazığ’da
salgın gerekçesiyle cezaevinden izinli çıkan
Fırat A. evli olduğu Cemile’nin annesi ile
kız kardeşini öldürdü. Sonuç olarak, yarım
bıraktığı işi tamamlaması için hapishaneden
çıkarılan fail erkek, iki kadının canını aldı,
işini tamamladı.
İktidarın hazırladığı tasarının yasalaşması
durumunda, “pişmanım” diyen bu fail erkek,
serbest kalabilecek. Saray rejiminin kadın
düşmanlığında geldiği nokta bu kadar net!
(Bu yazı Arzu Demir’in Yeni Özgür Politika’da yayımlanan “Kadın katillerine
pişmanlık affı geliyor” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 8 Eylül 2021
“1960 Anayasası’na dönüş sözde değil,
özde bir öneridir” diyen Nikos
Anastasiadis, bu öneriyi Birleşmiş
Milletler’e götüreceğini ve Guterres’e
sunacağını açıkladı…

Gözden kaçmayanlar...
ESARET BELGESİ!
Erhürman “Hükümetin gerekli ön çalışmayı
yapmadan, kimseyle istişare etmeden
kararlaştırdığı elektrik, alkollü içki zammı ve
"belediyeler reformu"nda yaşananları gördük.
Şimdi aynı risk Türkiye ile imzalanacak
protokol konusunda karşımızda” dedi…
TC’nin protokol imzalanacağında işbirlikçileri
ile ‘istişare’ ettiğini size kim söyledi? Fuat
Veziroğlu “Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak”
Türkiye’ye ilk kez gittiğinde okumadan
imzalaması için protokolü önüne
koyduklarında “Bizi protokolü müzakereye
çağırdınız, şimdi okumadan imzalamamı
istiyorsunuz” demişti! 4’lü Hükümet
döneminde okuyup mu imzaladınız Adli
İşbirliği Protokolü’nü?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Ne yaparsanız yapın,
Güneş her zaman parlamaya
devam edecektir…’’
Oğuzhan Hasipoğlu
(Ankara’nın Bakanlık
koltuğundan indirdiklerinden)

Karikatür: Halis Dokgöz
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SABİT FİKİRLERLE SABİT
NOKTALARA KADAR
GİDERSİN...

Açıkcası, hükümet bizim işimiz, diyerek,
oy dilenenlerin hükümetlerine bakınca,
diyecek bir kelime buluyorum ancak...
O da, i(.)reniyorum.
Ne güzel bir kelime bu...
Ne kadar da kötü...
Arasına ne koyarsanız odur niyet.
O yönden yani UBP gözleri ile bakanlara
sorun...
Bir de muhalefet dediğimiz diğer partilerin taraftarlarına...
O kelimenin eksik harfini
şak diye söyleyecekler.
Ama farklıdır söylenecek
harf.
Tek harf ile koca kelimenin düştüğü hale bakın.
Birisi mahkemelik, diğer
ödüllük.
Şu anda, masada duran bilgisayarım...
Masada bana bakan vazodaki çiçeğim.
Sokakta havlayan o köpek.
Ve bir kedi.
Kedinin adına nedense Şaziye koymuşuz.
Dişi.
Her yıl gebe kalır, her yıl doğurur, her
yıl yavruları arabaların altında kalır, ölür.
Bir düzendir gidiyoruz.
Ama aslında gördüklerimizin hepsi de
hayal ürünü.
Yoklar.
Hani nerde bir yıl önceki çiçek?
Nerede bir yıl önceki biligisayarımdaki
yazılar?
Nerede şimdi car car eden o sokak köpeği?
Gitmişler.
Yok.
Köpeğin yediği tavuğu düşününce, bu
hayalin daha da hesapsız, kitapsız olduğunu
anlarım.
Bir bakıma yok oluşları oynuyoruz.
Bir yıl daha olmadı ki bu hükümetin
bir başka versiyonu vardı meclis denilen
sigara fabrikasının içinde.
Ne yaptıklarını bile unuttum.
Bir bakarsın sağlık bakanı değişmiş,
bir bakarsın tekrar aynı bakan yerine gelmiş.
Bir gün başbakan olan birileri bir sonraki
gün başkasıdır o makamın sahibi.
Ne zaman bu hüküme t geldi de oturdu,
anlamak mümkün değil.
Birileri tarafından seçilmeye layık görülmüşler, seçilmişler...
Ki Kıbrıs’ınkuzeyini kendi düzenlerine
göre dizayn ettirsinler.
Sonraki işlere sonra bakacaklar.
Bunların görevi verilen iş bitene kadardır
nasılsa.
Bunları ara ki bulacaksın bir yıl sonra.
Kimbilir kimleri oraya oturttup, ne işler
çevireceklerdir.
Bilinmezlere bakacağın pencereyi açık
unutursan.
Bir başka göz o pencereye bakar, bambaşka bir bilinmezle karşılaşır.
Açıkcası hükümet bizim işimiz, diyerek,
oy dilenenlerin hükümetlerine bakınca,
diyecek bir kelime buluyorum ancak...
O da, i(.)reniyorum.
Kelim oyunları ile yapılacak yorumlar
pek de iş yapmaz her halde.
Açık olacaksın.
Sabit fikirlerle sabit noktalara kadar gidersin.

8 Nisan 2022 Cuma

ÖZERSAY: HÜKÜMET HALKA
VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, Başbakan’ın, hükümet
olarak yaptığı açıklamaları hayata geçirebiliyor olması gerektiğini ifade ederek, hükümetin halka verdiği sözleri tutamadığını savundu.
HP’den verilen bilgiye göre, Özersay,
katıldığı bir televizyon programında,
gündemi değerlendirdi.
Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun,
Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak
ekonomik protokolün “bu hafta imzalanacağını” söylediğini, ancak imzalanmadığına işaret ederek, “Hani bu hafta
ekonomik mali protokol imzalanıyordu?”
diye sordu.
Halka verilen sözlerin tutulmadığına
“elektrik zammını” örnek gösteren ve
bu gibi farklı örneklerin de olduğunu
aktaran HP Genel Başkanı Özersay,
şöyle devam etti:
“2 Nisan’da yaptığı açıklamada Başbakan, ‘Haftaya ekonomik protokolü
imzalamış olacağız’ demiş. Haftanın
sonuna geliyoruz. Ne oldu ekonomik
protokol? Bir Başbakan tarih verir ama
söylediğini yapamazsa kendini zora sokar. Bu hafta için bir davet veya imza
tarihi var mıydı? Yoksa bunu neden
söylüyorsunuz? Hükümet insanlara güven verdiği oranda hizmet verebilir.
Hükümetin başı bir şey söylüyor, kendi
atadığı bakan yalanlıyorsa veya hükümetin başı ‘Protokolü imzalayacağız’
diyor ama imzalanmıyorsa hükümetin
itibarı sarsılır, halkın güveni kalmaz.
Başbakan’ın söylediği olmadı, açıklama
yine havada kaldı.”
Özersay, elektrik zammında indirim
yapılması konusunda Maliye Bakanı’nın
“Bu zammın geri alınabilmesi için aylık
180 milyon TL kaynağa ihtiyaç var”

sözlerini de şöyle değerlendirdi:
“70 milyon TL’yi bulamadığı için
maaşları iki gün geç ödeyen hükümet
aylık 180 milyon TL’yi nasıl bulacak?
Sayın Maliye Bakanı kararı imzalarken
bu ihtiyacı bilmiyor muydu? İndirim
yapılamayacaksa Başbakan bu açıklamayı neden yaptı? Yapamayacağınız
şeylerin sözünü çıkıp vermeyeceksiniz.
Hükümet yaptığı zamdan indirim
yaptı. Hala daha önceki faturalarımızdan
%70 daha fazla ödeyeceğiz. Hükümete
sorulması gereken soru şudur? Siz bir
hesap ve planlama yaptınız mı? Eğer
%70 zam yeterli olabiliyorsa neden
%170 zam yaptınız? Alınan bu karar
sonucunda gelen faturaları gören insanlar
isyan edince geri adım atma yoluna gidildi. Demek ki böyle bir tepki gelmeseydi, kurumun tüm borcu bu şekilde
ödenecekti. Hükümet ya tutarsa diye
denedi. Başbakan’ın açıklamasından bir
gün sonra Maliye Bakanı, ‘Zamda bu
geri adımı yapabilmemiz için her ay ek
bir 180 milyon TL katkı bulmamız
lazım. Bu kaynağı bulamazsak bu indirim
yapılamaz diyor. Eğer zamdan bu indirim
yapılamayacaksa Başbakan neden çıkıp
bu açıklamayı yaptı? O zaman bu indirim
yalan oldu demektir. Hükümet son iki
aydır 70 milyon TL bulamadığı için
maaşları iki gün geç ödüyor. 50 milyon
TL bulamadığı için belediye katkı paylarını 4 gün geç veriyor. Bu sebeple
Lefkoşa Belediye çalışanları yaklaşık 9
gün geç ödedi. Bunları bulamazken 180
milyon TL’yi bulamayacaksınız demektir.
O zaman Başbakan’ın açıklaması gerçeği
yansıtmıyor muydu? Sayın Maliye Bakanı bu rakamın ihtiyaç olduğunu önceden bilmiyor muydu yoksa bildiği
halde o kararın altına imza mı attı?.”

Sosyal Medya
ANKARA’NIN ‘BELEDİYE
REFORMU’ OYUNU!

Devrim Barçın
YANLIŞ VERİLER İLE REFORM OLMAZ
2011 Nüfus sayımında Güzelyurt'un 18.946
olan nüfus sayısı, YSK tarafından 2022
yılına yönelik 17.490 olarak açıklanıp bölge
vekil sayısı 4'ten 3'e düşerken, UBP'nin hazırladığı yasa çalışmalarında hem de 2020
yılı projeksiyonuna göre Güzelyurt'un nüfusu
23.988 olarak bizlerle paylaşılmıştır.
Omorfo canımızdır, ciğerimizdir hiçbir
sıkıntımız yoktur.
Bu verileri paylaşmamdaki amaç bu yasayı
kimlerin TV'lerde neden savunduğunun bilinmesi amacıyladır.
Belediyelerin birleştirilmesine yönelik
hiçbir bilimsel çalışma ortada yoktur dostlar.
Bu sebepledir ki bu yasa kesinlikle ama
kesinlikle kabul edilemez.
*
UBP-DP-YDP Hükümet Yetkililerine Sesleniyorum!
Banka Borcu + Sosyal Sigorta Borcu +
İhtiyat Sandığı Borcu + Vergi Borcu 0 (SIFIR) TL olan Alayköy Belediyesi'ni kapatmanın bilimsel açıklamasını lütfen bu halka
yapar mısınız?
Amaç bellidir dostlar.
"Reform" adı altında halkın taleplerini
hiçe sayarak aldıkları talimata binaen siyasi
emelleri çerçevesinde, hiçbir bilimsel temeli
olmayan bir şekilde Belediyeleri birleştirip
kendi kontrolleri altına almaktır.
O yüzdendir ki Belediyelerin birleştirilmesi
yasası öyle sadece basit bir yasa olmayıp
aslında ülke insanımızın iradesine yönelik
yapılan bir müdahaledir.
Bu sebepledir ki tüm halkımız iradesine
sahip çıkma adına bu yasaya karşı çıkmalı
ve irademizin ayakta kalması için, Belediyelerin gelirlerini günün koşullarına göre
düzenleyen Belediyeler Değişiklik Yasası'nın
ivedilikle yürürlüğe girmesi için mücadele
etmelidir.

BİZE BURAYI ESAS
YÖNETENİN TC
OLDUĞUNU HER GÜN
GÖSTERİYORLAR!

TATAR’IN GÖRÜŞLERİ ABD’YE İLETİLECEK
NULAND: “KIBRIS TÜRK
TARAFININ PERSPEKTİFİNİ VE
GÖRÜŞLERİNİ WASHINGTON’A
İLETECEĞİM”
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI NULAND
AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria
Nuland, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
perspektifini ve görüşlerini dinleme
fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs
Türk tarafının tutumunu Washington’a
ileteceğini söyledi.
Müsteşar Nuland, ülkesinin Kıbrıs’ta
iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona
olan güçlü desteğini de yineledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile
görüşmesi sonrası ABD Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland,
basına kısa bir açıklamada bulundu.
Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ederek, kendisinin perspektifi
hakkında konuşma ve görüşünü dinleme
fırsatı bulmaktan dolayı memnuniyet
duyduğunu söyledi.

Müsteşar Victoria Nuland, “Tüm
adanın refah ve güven içinde olacağı
Kıbrıs’ın iki toplumlu ve iki bölgeli
federal geleceğine yönelik ABD’nin
güçlü desteğini vurgulama fırsatını buldum” diye konuştu.
Amerikalı diplomat, “Ayrıca, Ukrayna’da Başkan Putin’in acımasız
savaşının etkileri ve uluslararası hukuk,
egemenlik ile toprak bütünlüğünün
ihlali karşısında, demokrasilerin güçlü
bir şekilde birlikte durmalarının önemi
hakkında da konuştuk” dedi.
Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar ile
ABD’nin desteklemekte olduğu bazı
iki toplumlu projeler ve gelecek nesiller
için bu çalışmaların devam etmesinin
önemi hakkında da konuşma fırsatı
bulduklarını belirtti.
“Adanın kuzeyindeki perspektifleri
ve görüşleri duyma fırsatı yakalamaktan
büyük memnuniyet duydum” diyen
Nuland, “Bu perspektifleri ve görüşleri
Washington’a götüreceğim” ifadesinde
bulundu.
Nuland’ın Tatar ile görüşmesi
görüşmesinin ardından adadan ayrılması
bekleniyor.

Hüseyin Sevay
CTP'nin Büyük Günahlarından bahsetmeden TOPLUMUN MENFAATİNE eleştiri
getirmek, yol göstermek mümkün değildir.
CTP de bu topluma karşı çok büyük günahlar işlemiş, ve af dahi dilememiştir!
Ne Bileşik Faizi, ne Göç Yasası, ne MOBESE Yasası, ne de diğerleri bu TOPLUMA
fayda sağlaması mümkün olmayan yasalardı!
Bugün çevik kuvveti insanların karşısına
diken UBP olabilir, ama daha dün Ferdi
Sabit Soyer'in fake başbakanlığı döneminde
uçak alanındaki eylemcileri dövdüren da
CTP idi! Onlar başta iken olan her şeyden
o onlar sorumludur!
"Aman da talimatı biz vermediydik." safsatası ile kimse bizi uğraştırmasın lütfen...
Ahmak değilik!
CTP işlediği büyük günahlardan arınmak
için TOPLUMUN önüne çıkmazsa, ancak
Yalaka Hükümetlerde rol verilecek kendine...
şimdiye dek olduğu gibi... Şu anki başkanın
da TC'nin karşısına çıkmaya hiç mi hiiiiç
niyeti yok... Baş İŞGAL ÖRTÜCÜSÜ...
Ben bugünkü fake yönetime dua edilmesi
taraftarıyım, çünkü hiç utanmadan bize
burayı esas yönetenin TC olduğunu her gün
gösteriyorlar!
Buranın İŞGAL altında bir ALT YÖNETİM olduğunu her fırsatta vurguluyorlar!!!
Ve biz hala uyanmayık!!! TC/KaKaTC
bayrakları ile saçmasapan eylemler yapar
dururuk...
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
HA ALİ VELİ, HA VELİ ALİ…

Bu yazı, Çarşamba günü yayımlanacaktı, teknik
nedenlerden ötürü yayımlanamadı, Salı günkü yazı
yeniden yayımlandı özür dilerim…
Mart ayı elektrik fatura bilgilerinin yurttaşın müstehliklerin- mobil telefonlarına aktarılması sonrası
yaşanacaklarla ilgili “bir şeyler” yazmış, hazırlıklı
olunmasını söylemiştik…
-Çömlekler kırıldı nihayet…
Elektrik tüketim miktarları, sadece adına fatura
düzenlenen yurttaşları değil, bütün
KKTC’yi yakıyor, daha da önemlisi
ortada yangını söndürebilecek birileri da yok…
Yurttaş fatura bilgilerine ulaşınca
şoka girdi, okuduğu miktardan
başka hiçbir şeyin önemi kalmadı…
Müstehliklerin hepsinde, çeşitli
“hastalıkların ortaya çıktığı” söyleniyor…
Suratlar bir karış!
***
Başnazır’a sormak lazım:
-Hastanın şikâyeti, hekim için önemli mi?
Başnazır, meclis kürsüsünde hekim olduğundan,
ameliyat yaptığından bahsetti…
Örnek verdi:
-Ameliyat sonrası kanayan bir yara varsa, tekrar
ameliyatı açar bakarsınız… Ayrıca;
-Deniz bitti, sıkıntı büyük, dedi…
Denizi olmayan ülkeler n’apsın?
Başka, ne mi dedi?
-Yakıt kalmamış! Üstelik “kıb-tek”in, maliyenin
kasasında para kalmamış!
Yine borçlanıp ödemişler,
Santralların ihtiyacı olan yakıt, gelmek üzereymiş…
“Geçen defa, savaş vardı,” dediler… Şimdi,
“Fırtına çıkmış,(!) o yüzden gemi gecikmiş”…
“Bu ne gudumsuzluk?” derdi rahmetli Erden
eniştem…
Yedekler dâhil, depolar boşalmış, yerlerine yakıt
koyamıyorlarmış…
Üzüldük, ama “müstahaktır” bu topluma!
Toplumun makamlarında oturanlar, yıllardır sadece konuşup, “martaval” okuyorlar…
Başnazır operatör hekim, “ameliyattan” bahsediyor kürsüde:
-Yapılan hataysa, hatayı düzeltirsiniz, diyor…
Hata üstüne hata yapanlara, kimse hesap soracak,
yapılan hatalar sonrasında olan halka oluyor!
Halk, daha da sömürülüyor!
-Başka hiç bir şey yok!
Görüyor/yaşıyorsunuz, sokaklarda sol müziklerin
eşliğinde, suya sabuna dokunmadan bayraklarla
Başnazırlık’a yürünür…
Toplumun gazı alınır, kesinlikle esas adrese uğranmaz, olur biter!
***
Başnazır kürsüyü buldu durmadan, “konuşuyor”:
“Politika, sorun çözme sanatıdır” diyor…
Vay be! “Vallahi” bilmezdik(!)…
“Allah eyliğini versin,” öğretti(!) hepimize…
Öyleyse soralım:
-Üç yıldır büyük ortak UBP olarak, “iktidarda”(!)
bulunuyordunuz; bugüne kadar hangi sorununu
çözdünüz toplumun?
Çözdüğünüz bir sorunu söyleyin, ahalinin merakı
dağılsın…
Bize göre,
-Her sorunun üstüne, yeni -başka- sorunlar eklediniz!
***
“Muhalefet”(!) da, sadece konuşuyor!
Bu işgal rejiminde, ateşkes koşullarında, bu ada
yarısında gerçekten “demokrasi” varmış gibi rol
yapıyor; birileri tarafından “iktidara”(!) getirilseler
ne değişecek?
Rahmetli komşum, şoför Derviş dayı söylerdi:
-Ha Ali Veli, ha Veli Ali; ne fark eder?
-Hiçbir şey fark etmez!
“Ana Muhalefet Partisi” içerisinde farklılık olduğunu gösterecek bir liderlik olsaydı, bu yaşananlarla birlikte, sine-i millete dönülür; Kıbrıs sorununun çözümü yönünde güçlü bir irade ortaya konularak, toplumun yanında olunurdu!
Var mı, görünür mü öyle bir şey?
Yoktur, görünmez!
UBP’ye “akıl veren,” yapılan “icraatları” düzeltmeye(!) çalıştığını ima eden, KKTC’nin bekçiliğini
yapan bir liderlikten başka ne var?
İzninizle, Pazartesi yaşadığım mutluluğu paylaşayım:
-Hoş geldin, DOĞA bebek.
Gene gonuşuruk buraşda.

PROF.DR.SERAKINCI:

Sigara yasaklansa kanser %55-65 azalır

Uzun yıllardır hem yurt dışında hem de
ülkede Kanser tanı ve tedavisine ilişkin çalışmalar yapan, şu anda da Cumhurbaşkanlığı
Sağlık Danışmanı olan Prof. Dr. Nedime
Serakıncı, kanseri “kontrolsüz hücre bölünmesiyle meydana gelen, çok etkenli bir
hastalık” olarak tanımladı.
1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla TAK’a açıklamalarda bulunan Serakıncı, “Kanser, genetik yatkınlık, çevre
faktörleri ve yaşam tarzının etkileri ile
ortaya çıkan bir hastalıktır” dedi.
“Genetik hastalıklar kalıtsal olmak durumunda değildir” diyen Serakıncı, “bunlar
yaşamın bir dönemimde genetik yapımızda
olan veya gelişen değişiklikler ile gelişen
hastalıklardır” şeklinde konuştu.
Serakıncı, kanserin dünyada ve KKTC’de
ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer
alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı
sorunu olduğuna dikkat çekti.
Serakıncı, “Kanser önlenebilir mi? Kanserden korunmak olası mı?” sorularına “Günümüzde kanserin yüzde 30-50’si önlenebilir.
Bu, kansere neden olan risk faktörlerinden
kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür.
Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken
tanı konmasına ve uygun şekilde tedavi
edilmesine bağlı olarak yüksektir” yanıtını
verdi.
Şerakıncı sözlerine şöyle devam etti:
“Kanser oluşum sürecinde genetik kökene
bir başka deyişle yatkınlığı değiştirme şansımız yok fakat çevre faktörlerin ve yaşam
tarzımızla bir çeşit kontrol sağlayabiliriz.
Doğduğumuz zaman genetik yapımızda
kanser oluşumuna yol açabilcek ve/veya
destekleyecek bir değişiklik ile doğduk mu
bilmiyoruz. Doğmadıksa, çevre faktörleri
ve yaşam tarzımızla kanserin gelişmesine
katkı genetik+çevre = kanser % 100 gibi
bir matemetikten de yola çıkarsak sadece
çevre ve yaşam tarzının etkisi % 50 olur
ki biz bunu kısmen kontrol edebiliriz. Eğer
genetik kökenden gelen bir değişiklik varsa,
değişikliğe bağlı olarak üzerine örneğin %
25 eklersek, riskimiz % 75’lere çıkar Kalıtsal
kanserlerde ise bu oran % 98’lere çıkıyor.
Bu nedenledir ki genetik yatkınlık ile kalıtsalı
ayırıyorum”
“Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, zararlı alışkanlıklar, stres” gibi
kansere zemin hazırlayan bir çok neden
bulunduğunu ifade eden Serakıncı, “kanser
hastalığının bilinen nedenleri genetik ve
çevresel faktörler olarak ikiye aydığımıza
göre ve genetik faktörleri değiştirilemeyeceğimize göre kötü çevre koşullarından ve
kötü yaşam tarzından uzak durarak korunabiliriz. Örnekleyecek olursak radyasyon,
kansorejen maddelere maruz kalma, enfeksiyon ve çevre kirliliği gibi çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, sigara, aşırı
alkol tüketimi kontrol altına alınabilir” dedi.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
BELİRTİLER
Erken tanının önemine de dikkat çeken
Prof. Dr. Nedime Serakıncı, “kanser ile
ilgili vücudumuzu tanımak ve olası değişiklikleri takip ederek ilgili erken tanı yöntemleri için doktora gitmenin hayat kurtarabileceğine vurgu yaptı.
Serakıncı, kişilerin dikkat etmesi gereken
değişiklikleri şöyle sıraladı:
-Memede genellikle ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi,
hissedilmesi
-Üç haftayı geçen nedeni açıklanamayan
uzun süreli ses kısıklığı veya öksürük
-Yeni bir ben ortaya çıkması veya mevcut
bir benimizde renk ve/veya şekil değişiklikleri
olması
-Üç haftayı aşan iyileşmeyen bir yara olması

-Koltuk altı, boyun, kasık gibi bölgelerde
cilt altında ele gelen yumru gelişmesi
-Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler
(ishal, kabız olma)
-Zor veya ağrılı idrara çıkma
-Yemekten sonra hazımsızlık
-Yutmada zorluk
-Bilinen hiçbir neden olmadan kilo kaybı
veya alımı
-Karın ağrısı
-Açıklanamayan gece terlemeleri
-Kanlı idrar, dışkıda kan görülmesi, düzensiz adet kanamaları, burun ve diş eti kanamaları
-Cilt altında kanama (toplu iğne başı
kadar küçük kırmızı döküntüler, kolay ortaya
çıkan morarmalar)
-İştahsızlık, zayıf veya çok yorgun hissetme
ERKEN TANI VE TARAMALARIN
ÖNEMİ
“Bu belirtilerin görüldüğü herkes kanser
demek değildir” uyarısında da bulunan Serakıncı, “Ancak birkaç haftadır süren belirtileriniz varsa, sorunların olabildiğince erken
teşhis edilip tedavi edilebilmesi için bir
doktora görünmek çok önemlidir” ifadelerini
kullandı.
Serakıncı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kanserin, cerrahi ve/veya onkolojik
tedavi yöntemleri ile tamamen tedavi edileceği evrede tespit edilmesi önem taşır.
Bu evrede yakalanabilmesinde, başta belirttiğim gibi öncelikle vücudumuzu iyi tanıyarak olası değişiklileri zamanında fark
etmek ve doktora başvurmak etkilidir. Ayrıca
belli kanserler için taramalar yapılırken de
şikâyeti olmayan kişilerde tarama sırasında
erken evre tümörlerin tespiti olmasına erken
tanı diyoruz.
“BESLENME ALIŞKANLIKLARI
YÜZDE 30-75 ETKİLİ
OLABİLİYOR”
“Beslenme alışkanlıklarının kanser hastalığının ortaya çıkmasında yüzde 30 ila 75
oranında etkili olabileceğine değinen Serakıncı, kanserden korunmak için kızartma,
fast food, yanmış gıda tüketimini minimalize
ederek bol bol sebze meyve tüketilmesi
tavsiyesinde bulundu.
“Dünyada 2020-2021 kanser statistiklerine
bakarsak her yıl yaklaşık 19 milyon yeni
kanser vakası ve her yıl yaklaşık 10 milyon
kansere bağlı can kaybı meydana gelmektedir” diyen Serakıncı,en sık görülen kanser
türleriyle ilgili de şöyle konuştu:
“2020'de kadın meme kanseri, en sık görülen kanser türü oldu. Meme kanseri olarak
akciğer kanserini geride bıraktı. Yapılan
istatistiki tahminlere göre yılda 2,3 milyon
yeni meme kanseri vakası var. İkinci sırada
akciğer kanseri yer alıyor. Onu, kolorektal,
prostat ve mide kanserleri takip ediyor.

Kanserden ölüm sıralamasında akciğer kanseri, tahminen 1,8 milyon ölümle kansere
bağlı can kaybının önde gelen nedeni olmaya
devam ediyor. Can kaybı konusunda akciğer
kanserini kolorektal, karaciğer, mide ve
kadın meme kanseri takib ediyor. Dünya
kanser istatistikleri verilerine göre 2040'ta
28,4 milyon vaka olması bekleniyor. Yani
2020'den % 47'lik bir artış beklenmektedir.
Bu bilinçle yaşam tarzımız ve çevre faktörlerine dikkat ederek bu rakamları aşağı çekebiliriz.”
“SİGARA TAMAMEN
YASAKLANSA KANSER
VAKALARINDA YÜZDE 55-65
AZALMA OLUR”
“Kanser hastalığında sigara kullanımı
ciddi risk artırıcı faktör olarak rol oynuyor”
diyen Serakıncı, “örneğin akciğer kanserlerinin yüzde 97’sine sigaranın neden olduğunu belirlenmiştir. Yapılan istatistiklerde,
bir ülkede sigaranın tamamen yasaklanmasının kanser vakalarında yaklaşık yüzde
55-65 azalma sağlayacağını destekler yönündedir.” Dedi.
KKTC’DE MEME VE PROSTAT
KANSERLERİ YAYGIN
KKTC’de meme ve prostat kanserlerinin
en yaygın kanser türleri olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Serakıncı, “Her yıl yaklaşık 350400 yeni kanser vakası tespit edilmekte.
Bazı kanser türleri var ki çok hızlı yayılabiliyor. Ancak gerek teknolojide gerekse
tıp dünyasında baş döndürücü gelişme erken
teşhiste çok büyük katkı sağlıyor. Erken
tanı ve riskleri minumumda tutacak yaşam
koşullarını sağlayarak kansersiz yaşam genetik faktörlerin yanı sıra bizim elimizde
diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
“RADYOTERAPİ VE
KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİ
ARTIRACAK, YAN ETKİLEREİNİ
AZALTACAK ÇALIŞMALAR
YÜRÜTÜYOR”
Kanser tedavisindeki yeniliklerede değinen
Serakıncı, kendisinin çalışmalarının da bu
yönde olduğunu aktardı. Yaptığı çalışmalarda
kök hücrelerin telomeraz geninin insanları
kanserden koruma amacıyla erişkin dönemde
programlı bir şekilde inaktive edildiğini
gösterdiğini anlatan Serakıncı, kök hücrelerin
kansere karşı tedavide silah olarak kullanılabileceğini deortaya koyduğunu belirtti.
Kanser tanı ve prognozunda kullanılan
hücre içi çok renkli moleküler boyama tekniklerinden bir kaçını ilk kez geliştirdiğini
ifade eden Serakıncı, son olarak klasik
kanser tedavisi olan radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğini artıracak hem de yan
etkilerini azaltacak doğal yağlar ve yeni
biyo belirteçler bulma konusunda çalışmalar
yürüttiğini kaydetti.
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Günün Manisi - Emine Hür

Canı yaşatan kandır
En değerli şey candır
Yaşarsan anı yaşa
Tek yardımcın zamandır

Kitap Dünyası

Özdeyişler

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

"En yaman delilik, en yaman
akıl ve hikmetten doğar."
La Rochefoucauld

DÜNYA’YA EN UZAK
GALAKSİNİN BULUNMUŞ
OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık
yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin
bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi
olabileceğini bildirdi.
Science Alert sitesinde yer alan habere
göre, bilim insanları, dünyadan yaklaşık
13,5 milyar ışık yılı uzakta keşfettikleri
galaksiye "HD1" adını verdi.
Galaksinin yapısına ilişkin
değerlendirmede bulunan HarvardSmithsonian Astrofizik Merkezi’nden
astrofizikçi Fabio Pacucci, “Bu kadar
uzaktaki bir varlığın doğasıyla ilgili soruları
yanıtlamak zor olabilir.” ifadesini kullandı.
Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların
son derece parlak olduğunu belirten bilim
insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100’den
fazla yıldız tarafından üretilmiş
olabileceğini ve bu rakamın da evrenin
erken dönemlerindeki bir galaksi için
beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti.
Pacucci, bu durumun evrende oluşan ilk
yıldızların, modern yıldızlara kıyasla daha
büyük, daha parlak ve daha sıcak
olmasından kaynaklanabileceğini kaydetti.
HD1, evrenin başlangıcındaki galaksilere
ışık tutmak için yürütülen çalışma
kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop
kullanılarak yapılan 1200 saatlik bir gözlem
sonucu keşfedildi.

ADA KARANLIĞI” KİTAP
TANITIMI VE SÖYLEŞİSİ
GİRNE’DE
GERÇEKLEŞECEK

Kıbrıslı Türk yazar Turgül Tomgüsehan’ın
ikinci eseri “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı
ve söyleşisi cumartesi günü saat 14.30’da,
Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde
gerçekleşecek.
Belediyeden verilen bilgiye göre, KKTC
Polis Genel Müdürlüğünde Başmüfettişlik
yapan ve aynı zamanda Gazetecilik
Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi
olan Yrd. Doç. Dr. Turgül Tomgüsehan,
‘Ada Karanlığı’ isimli ikinci romanında,
1999-2008 yılları arasındaki gerçek adli
olaylardan esinlendiğini ve kitabın
kurgusunu KKTC, Türkiye ve Güney
Kıbrıs’ta yayınlanan haberler ile KKTC
Mahkemelerine yansıyan istinaf
dosyalarındaki karar tutanaklarını temel
alarak yazdığını belirtti.
Yayıncılığını Galeri Kültür Yayınları’nın
yaptığı Ada Karanlığı romanı, “Ada’daki
kurumların daha şeffaf, daha hukuki, insan
haklarına daha duyarlı bir şekilde
çalışabilmeleri için yön gösterici bilgiler”
de barındırıyor.

Tadımlık

Üst üste koyup iki yastığı
öyle yüksek uyuyorum
tam doyum ortasında aşkın
Gür-Genç
"Sadakat" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
Şht.yzb.tekin yurdabak cad yeni yüzyıl anaokulu , mardo göçmenköy
yanı ortaköy lefkoşa
0392 228 46 00
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı,
Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688

TEsLİMAT” İsPANYA vE
İsvİÇRE’DE GÖsTERİLECEK
Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa
film, İspanya ve İsviçre’de iki festivalde gösterilecek.
Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat” adlı kısa film, uluslararası
festivallerin resmi yarışma seçkilerine girmeye
devam ediyor. Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür
Dairesi’nin katkılarıyla yapılan “Teslimat”ın,
resmi seçkisine girdiği uluslararası festival
sayısı 57’ye, gösterildiği ülke sayısı 15’e
yükselecek. Yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun
üstlendiği kısa film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir kamyon şoförünün hikayesini anlatıyor.
İspanya’dan 2021 yılı içinde “En İyi Uluslararası Film”, “En iyi Sosyal İçerikli Film”,
“En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini
kazanan “Teslimat”, bu kez insan hakları
temalı bir festivalde finalist oldu.
“Teslimat”, 7-24 Nisan tarihleri arasında
Katalonya Özerk Bölgesi’nde bu yıl ikincisi
gerçekleştirilecek olan ve uluslararası alanda

“Festival de Cine y Derechos Humanos de
Cataluña” olarak bilinen festivalde yarışacak.
“Teslimat”ın kısaca “IMPACTE” olarak bilinen festivaldeki gösterimi 8 Nisan akşamı
Barselona’daki “Cinemes Girona” adlı sinemada yapılacak. Seçkisinde insan hakları
konulu filmlere yer veren festival Katalonya
Özerk Bölgesi’nde bulunan Barselona dahil
pek çok şehirde gösterimler organize etti.
İSVİÇRE’DE İLK GÖSTERİM
“Teslimat”, İsviçre’deki ilk gösterimini ise,
bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan “The
Aaretalerkurzfilmtage” adlı festivalde yapacak.
Pandemi nedeniyle ertelenen festival, İsviçre’nin Münsingen şehrinde, 4-6 Kasım tarihleri
arasında düzenlenecek. Seçkisinde dünyanın
dört bir yanından kısa filmlere yer veren festival, Münsingen’in tarihi şehir merkezindeki
6 farklı salonda film gösterimleri yapacak.
İsviçre, başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı
“Teslimat”ın gösterileceği 15’nci ülke olacak.

ARANIYOR

DÜN

Parkinson hastası için yatılı bakıcı aranıyor.
Tel:05338690972

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

14.67 14.75

EURO
Alış Satış

16.12

16.19

S.T.G.
Alış Satış

19.29

19.42

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
MAĞUSA
REZAN ECZANESİ
Salamis yolu, daü çemberi yanı, foto
özay karşısı, novel centre poınt
03923656911
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke
7278 500

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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GÜNEY KIBRIS’TA
İŞSİZLİK YÜZDE 58
ORANINDA AZALDI
Güney Kıbrıs’ta 2022 yılı Mart ayındaki
işsizlik oranının, 2021 yılı Mart ayına
kıyasla yüzde 58 oranında azalma
gösterdiği bildirildi. Politis gazetesi,
2021 yılının Mart ayında 32 bin 933 olan
işsiz sayısının bu yılın Mart ayında 19 bin
115 kişi azalarak (yüzde 58) 13 bin 818
kişiye düştüğünü yazdı. Haberde, bu
yılın Şubat ayındaki işsiz sayısının da 13
bin 664 olduğu anımsatıldı.

13

KIBRIS TÜRK TİYATROSU İLK SAHNE’DE
TEKİN AKMANSOY DÖNEMİ… (15)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

BAF’TA GİZEMLİ SARSINTI
Güney Kıbrıs’ta geçen salı günü
akşamüzeri özellikle Baf’ta hissedilen
yer sarsıntısının gizemini hâlâ koruduğu
ifade edildi.
İlk bilgilerin deprem olduğundan söz
ettiğini, ancak daha sonra sarsıntının
depremden kaynaklanmadığının
açıklandığını yazan Alithia gazetesi,
sarsıntının nedeninin hala açıklığa
kavuşmadığını, ancak birçok vatandaşın
sarsıntıya 20 saniye süren bir sesin de
eşlik ettiğini söylediklerini iletti.
Olayla ilgili bazı varsayımlarda
bulunulduğunu ve bunlar arasında silah
denemeleri veya sualtı patlamalarından
söz eden varsayımlar bulunduğunu
yazan gazete, öte yandan dün,
sarsıntının Ağrotur üssünde konuşlanan
İngiliz uçaklarının uçuşlarından
kaynaklandığına dair bir haber
yayımlandığını belirtti.
Sarsıntı anında, Baf’ta bir bölgenin,
İngiliz askeri kuvvetlerinin NATO’yla
işbirliği içinde yapacakları bir tatbikat
için bağlandığını ve sarsıntıyla ilgili
sorumlulukların da buna yüklendiğini
yazan gazete, ancak İngiliz Üslerinin,
sarsıntının İngiliz uçaklarının
uçuşlarından kaynaklandığını
yalanladıklarını belirtti.
Gazete, İngiliz Üslerinin, hiçbir İngiliz
uçağının o gün Baf bölgesinde uçuş
yapmadığı bilgisi verdiğini de kaydetti.

Nazım Kurşunlu'nun yazdığı Tekin Akmansoy'un
sahnelediği "Merdiven" oyunu. 1969-1970

Turgut Özakman'ın yazdığı Tekin Akmansoy'un
sahnelediği "Duvarların Ötesi" oyunu 1969-1970

1000 EURO KARŞILIĞINDA
88 YAŞINDAKİ KADININ
EVİNDE HIRSIZLIK YAPTI
Limasol’da önceki gün 17 yaşındaki bir
kızın, 1000 Euro karşılığında 88
yaşındaki bir kadının evine girerek
hırsızlık yaptığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 17 yaşındaki kızın
34 yaşındaki bir adamdan hırsızlık
yapmak için para aldığını itiraf ettiğini
kaydederken, her ikisinin de dün,
Limasol Kaza Mahkemesi’ne
çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 6’şar
günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.
Haberde, 88 yaşındaki kadının mutfak
kapısını açık bırakarak komşuya gittiği
ve hırsızlığın o an gerçekleştiği; eve
döndüğünde 17 yaşındaki kızı suçüstü
yakaladığı ve kızın, kadını itip koşarak
uzaklaştığı kaydedildi.

BİR SMS İLE
27 BİN EURO ÇALDILAR
Gazete, bir diğer haberinde ise
Limasol’da ikamet eden bir kadının, cep
telefonuna “Kıbrıs Bankası”ndan
geliyormuş gibi görünen kısa mesaja
aldanması sonucu, hesabından 27 bin
Euro’luk çekiliş yapıldığını yazdı.
Haberde, polisin bu gibi mesajlarla gelen
bağlantıların açılmaması uyarısında
bulunduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk tiyatrosu İlk Sahne’ye siyasetin ve bürokrasinin müdahalesi nedeniyle
Üner Ulutuğ ve Kemal Tunç Kurum’dan
ayrılmak zorunda bırakıldığını dünkü paylaşımımda belirtmiştim. Oyuncu sıkıntısı
yaşayan Kurum, bu durum karşısında daha
da sıkıntıya girer. Bunun üzerine Kurum
Müdürü Hilmi Özen, 1969’da oyunculuk
eğitim kursu düzenler ve başarılı olanlar
Kurum kadrosunda çalışmaya başlar. Bu
isimler şunlardır: Erol Refikoğlu, Işın Cem,
Erdil Nihat.
Bu arada Türkiye Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Cüneyt Gökçer, “Kaktüs Çiçeği”
oyunuyla Kıbrıs’a turne yapar. Cüneyt Gökçer’e Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne’nin
sorunları anlatılır. Bunun üzerine Türki-

ye’den, Kurum’u kurtarıcı olarak Tekin
Akmansoy görevlendirilir. Akmansoy’un
gelişi ile Kurum’da yeni bir heyecan başlar.
Kurumdan uzaklaştırılan ve Sahne Kulisi
kuran Kemal Tunç, Üner Ulutuğ, ve Osman
Balıkçıoğlu ile de konuşulur. Bunun üzerine
üç oyuncu da Kurum’a döner. Böylece
Sahne Kulis’in kısa süren yaşamı da noktalanmış olur.
Kurum'u kurtarıcı olarak Türkiye'den
gelen Tekin Akmansoy dönemi heyecanla
ve sevinçle başlar, ama büyük tartışmalar,
sorunlar ve görevden almalarla biter.
Bu dönemde Refik Erduran’ın yazdığı
“Cengiz Han’ın Bisikleti”, Nazım Kurşunlu’nun yazdığı “Merdiven” ve Turgut Özakman’ın yazdığı “Duvarların Ötesi” oyunları

Tekin Akmansoy tarafından sahnelenir. Bu
oyunlardan başka Ergun Sav’ın yazdığı
“Yakut Balık” adlı çocuk oyununu da Akmansoy sahneler.
Ancak büyük heyecanlarla başlayan Akmansoy dönemi, sanatçılara verilen sözlerin
tutulmaması, adam kayırmacılık, kadrosuzluk, parasızlık ve disiplinsizlik nedeniyle
Kurum’da huzursuzluk artar ve Kurum’u
için için kemirir… Ve sonunda sürtüşmelere
ve kavgalara kadar varır. Bunun üzerine
Tekin Akmansoy Türkiye’ye döner, Hilmi
Özen Kurum Müdürlüğünden alınır yerine
Fikri Direkoğlu atanır. Kemal Tunç ve Üner
Ulutuğ Kurum’dan yeniden ayrılırlar. Böylece 1969- 1970 tiyatro sezonu yani Akmansoy dönemi 14 Mayıs 1970’de biter.

23 YAŞINDAKİ GENÇ
OLAYLI KOVALAMACA
SONUCU YAKALANDI
Öte yandan Politis gazetesi de, Baf’ta
ikamet eden 23 yaşındaki bir gencin, dün
sabaha karşı 03.30’da yolda arabasıyla
oldukça yavaş gitmesi sonucu polisin
dikkatini çektiğini ve bölgeye gelen ek
polis kuvvetinin aracın önünü kesmeye
çalıştığını, ancak gencin hızla kaçmaya
başladığını yazdı.
Gencin, kırmızı ışıkta geçtiğini ve
tehlikeli sürüş yaparak kaçmaya devam
ettiğini kaydeden gazete, kovalamacanın
ardından gencin başka bir araca
çarparak durduğunu ve araçtan inip
koşarak uzaklaşmaya çalıştığını;
sonunda da yakalanarak gözaltına
alındığını belirtti.
Haberde, 23 yaşındaki genç aleyhinde
hırsızlık, bıçaklama, yasa dışı madde
tasarrufu, polise saldırma, uyuşturucu
ve trafik suçları gibi çok sayıda suçlama
bulunduğu ifade edildi.

Refik Erduran'ın yazdığı Tekin Akmansoy'un sahnelediği "Cengiz Han'ın Bisikleti" oyunu. 1969-1970
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UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA'DAN NATO'YA "BİZE SİLAH VERİN, SAVAŞ UKRAYNA'DA KALSIN" ÇAĞRISI
Brüksel, 7 Nisan 22 (TAK): Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerine, ülkesine
daha fazla silah tedariki çağrısında bulunacağını, böylece savaşın Ukrayna topraklarında kalacağını ve
başka ülkelere yayılmayacağını söyledi.
Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde
konuştu.
Müttefiklere "Ne kadar çok silah alırsak ve bunlar Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan
hayatı kurtulacak." mesajını vereceğini söyleyen Kuleba, saldırı amaçlı silahlar ile savunma amaçlı
silahlar gönderme arasında bir ayrım yapmanın sahadaki durum açısından anlamsız olduğunu vurguladı.
Kuleba, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili "Bir hafta önce, yaptırım önerileri çok daha zayıftı. Bu konuda çok
mutsuzduk." dedi.
Yaptırımların halen Ukrayna'nın istediği düzeyde olmadığını ifade eden Kuleba, "Rusya'ya tam petrol
ve gaz ambargosunda ısrar etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı, ülkesinin hangi silahları istediğine ilişkin bir soruya "uçaklar, gemisavar
füzeleri, personel, zırhlı araçlar, ağır hava savunma sistemleri" olarak yanıt verdi.
Kuleba, şunları kaydetti:
"Silah tedariki konusuna yaklaşmanın iki yolu var. Birincisi, hiçbir şey tedarik etmek istemezseniz
'bunu yapmak zorunda değiliz çünkü bizi ya da bir bütün olarak NATO'yu savaşa çekecek' argümanıyla
gelirsiniz. İkinci yaklaşım tamamen farklıdır. 'Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlayacağız, böylece ne
biz ne de NATO savaşmak zorunda kalacak, çünkü Ukraynalılar bunu bizim için yapacak'. Ukrayna'nın
sunduğu anlaşmanın adil olduğunu düşünüyorum. Bize silah veriyorsunuz, biz de canımızı feda ediyoruz
ve savaş Ukrayna'da kalıyor."
UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİKİ KONUSU GÜNDEMDE
Stoltenberg de "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahlar, hafif ve ağır silahlar ve
birçok farklı destek ihtiyacını ele alacağımıza eminim." dedi.
Müttefikleri hem hafif silahlar hem de daha ağır silahları içeren birçok farklı tür için daha fazla destek
sağlamaya çağırdığını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi ülkesini savunmak için silahlara
ihtiyacı var." diyerek bugünkü toplantıda bunun önemli bir konu olmasını beklediğini iletti.
(AA/RU/FG)
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BM: uKRAYNA'DA EN Az 1611 sİvİL ÖLDÜ, 4 MİLYON
319 BİN 494 KİŞİ KOMŞu ÜLKELERE GEÇTİ
Birleşmiş Milletler (BM), RusyaUkrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az
1611 sivilin hayatını kaybettiğini, 2
bin 227 sivilin yaralandığını, saldırıların
ardından 4 milyon 319 bin 494 kişinin
komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğince yapılan açıklamada,
Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin
veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-6 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya
olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon
319 bin 494 kişinin komşu ülkelere
geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya
(2 milyon 514 bin 504), Romanya'ya
(662 bin 751), Macaristan'a (404 bin

021), Moldova'ya (401 bin 704) ve
Slovakya'ya (304 bin 983) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de
21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya
geçtiği ifade edildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da
diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü
(IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon
sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.
- En az 1611 sivil hayatını kaybetti
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, RusyaUkrayna Savaşı'nda 24 Şubat-6 Ni-

san'da en az 1611 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 227 sivilin yaralandığı
bildirildi.
Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit
edilenden çok daha yüksek olabileceği
vurgulandı.
Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu
ve çok namlulu roketatar sistemlerinden
yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir
etki alanına sahip patlayıcı silahların
kullanılmasından kaynaklandığı ifade
edildi.
BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin
sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise
hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok
daha fazla.

RUS KÖMÜRÜNE
AMBARGO KARARI
SONRASI
AVRUPA'DA ELEKTRİK
FİYATLARI ARTTI
Avrupa Birliği'nin (AB) Rus kömürüne
ambargo kararı almasının ardından
Avrupa'da gün öncesi spot elektrik
piyasasında fiyatlar arttı.
AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci
yaptırım paketi kapsamında, ülkeden
yılda 4 milyar dolar değerinde kömür
ithalatına yasak getireceğini
açıklamasının ardından Avrupa'da
elektrik fiyatları yükselişe geçti.
European Power Exchange verilerine
göre, Almanya'da dün gün öncesi spot
piyasada megavat saat başına 74,14 avro
olan elektrik fiyatı bugün 120,87 avro
oldu.
Spot piyasada elektrik fiyatları
Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69
avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98
avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11
avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan
203,80 avroya yükseldi.
Belçika, fiyat artışının en yüksek
görüldüğü ülke olarak dikkati çekti.
Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına
81,99 avrodan 212,93 avroya çıktı.
Danimarka'da dün gün öncesi spot
piyasada 156,98 avro olan elektrik fiyatı,
bugün 171,08 avro olarak kayda geçti.
İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 avrodan
243,90 avroya, Avusturya'da ise 140,18
avrodan 152,49 avroya yükseldi.

POLONYA: “7 MİLYON 300
BİN UKRAYNALI MÜLTECİ
POLONYA'DA KALABİLİR”

Polonya Fonları ve Bölgesel Politika
Bakan Yardımcısı Małgorzata JarosińskaJedynak, Polonya'da kalması muhtemel
Ukraynalı mülteci sayısını 2 milyon 800
binden 7 milyon 300 bine çıkardıklarını
açıkladı.
Jedynak, yaptığı açıklamada, Polonya'nın
şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon
Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini söyledi.
Ukraynalı mültecilerin bir kısmının başka
ülkelere gittiğine dikkat çeken Jedynak,
yapılan analizlere göre savaşın devam
etmesi halinde 11 milyon Ukraynalının
ülkelerini terk edebileceğini söyledi.
Jedynak, daha fazla mülteciye ev
sahipliği yapabileceklerini belirterek "7
milyon 300 bin mültecinin Polonya'da
kalabileceğini değerlendiriyoruz."
ifadelerini kullandı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği,
savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4
milyon 215 bin Ukraynalının ülkeden
kaçtığını bildirdi.

DİLEK DÜNDAR'IN
PASAPORTUNUN İPTALİNE
HAK İHLALİ KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
(AYM), gazeteci-yazar Can Dündar'ın eşi
Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal
edilmesi nedeniyle özel hayata ve aile
hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine
karar verdi. Yerel mahkemeden hak
ihlalinin giderilmesini isteyen AYM,
Dündar'a 22 bin TL manevi tazminat
ödenmesine hükmetti. Kararın
gerekçesinde, hakkında herhangi bir adli
soruşturma veya dava bulunmayan Dilek
Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesinin
demokratik toplum düzenine aykırı
olduğu vurgulandı.
Dilek Dündar, Almanya'ya bulunan eşi
Can Dündar'ın yanına gitmek üzere 3
Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk
Havalimanı'na geldi. Burada pasaportuna
el konulan Dilek Dündar hakkında
"FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinin eşi"
şeklinde kayıt oluşturulduğu anlaşıldı.
Ayrıca 4 Ağustos 2016 tarihli Zayi
Pasaport bilgisi de kendisine verildi.
Pasaporta el koyma gerekçesi olarak bu
iki durum gösterildi.

ABD’DEN PUTİN'İN
KIZLARINA YAPTIRIM
UYGULAYACAK

ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını
ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım
listesine aldı. Yeni yaptırımlar
kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da
yasaklandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı
açıklamada, Ruslardan kurtarılan
Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait
yüzlerce cesedin bulunmasının ardından,
G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon
içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar
getirildiği duyuruldu.
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Hentbolda zorlu
maçın galibi levent

Hentbolda kadınlarda oynanan
karşılaşmada levent konuk ettiği
Şahlan’ı 31-29 mağlup etti. ilk devreyi
17-15 önde kapatan ev sahibi levent
maçı da 31-29 kazanarak haftayı

Efe’den Türkiye
şampiyonluğu
Kortlarda 5. hafta

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen
2022 Nicosia Motors Tenis Ligi 9 Nisan
Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta grup
karşılaşmaları ile heyecan artarak devam
ediyor.
2022 Nicosia Motors Tenis Ligi 5. Haftasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk
edeceği karşılaşma GBTK kortlarında,
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa
Şehir Kulübü arasındaki karşılaşma DAÜ
kortlarında,
Pakan Spor Kulübü Derneği ve Girne
Amerikan Üniversitesi takımları Federasyon
kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00
da başlayacak.

KTSYD yönetiminde
görev değişikliği yapıldı
n KTSYD yönetim kurulunda Şükrü
Burağan’ın görevinden
ayrılmasından sonra, Genel
Sekreter olarak görev yapan Necati
Özsoy’un Asbaşkanlık görevine,
Genel Sekreter Yardımcısı olarak
görev yapan Hüseyin Köprülü’nün
Genel Sekreterlik görevine, Hamit
Sakallı’nın da Genel Sekreter
Yardımcısı görevine getirildi

nOkullarımızda başarılı olan
sporcular Türkiye’de de aynı
başarıları gösteriyorlar.
Türkiye’deki finallere katılan okul
takımlarımız ve
öğrencilerimizden yine güzel
haberler geldi.

Türkiye’de 4-7 Nisan 2022 tarihlerinde
Sivas'a tamamlanan Gençler Kick-Boks
Türkiye şampiyonasında okullarımız başarılı sonuçlar alarak şampiyonayı tamamladılar.
Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi
öğrencisi Yusuf Efe Yetimoğlu, KicksBox dalında Sivas’ta gerçekleştirilen
Türkiye finallerinde başarılı performansı
sonucunda Türkiye Şampiyonluğuna
ulaştı.
Erkekler Genç A "point fight kategorisinde" 89 kg.da Dr.Fazıl Küçük Endüstri
Meslek Lisesi sporcu öğrencimiz Yusuf
Efe Yetimoğlu Türkiye şampiyonu oldu.
Genç kız A “müzikli form” kategorisinde yine Namık Kemal Lisesi sporcu
öğrencimiz İlayda İrdem, Türkiye ikinciliğini elde etti.
Genç kız B “müzikli form” kategorisinde 20 Temmuz Fen Lisesi sporcusu
bir diğer öğrencimiz Zeynep Karataş da
Türkiye ikincisi oldu.

Koopspor Girne’de kazandı: 69-48

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği
(KTSYD) Yönetim Kurulu’nda Asbaşkan
Şükrü Burağan görevinden ayrılırken, yeni
as başkan Necati Özsoy oldu. 2019-21 dönemi ve 2021 döneminin başlangıcından
bu yana Asbaşkanlık görevini yürüten Şükrü
Burağan, 5 Nisan 2022 Salı günü ilettiği
yazılı dilekçe ile yaşadığı iş yoğunluğu ve
dernek faaliyetlerine vakit ayıramamasını
gerekçe göstererek görevinden affını istemiştir. Konuyu değerlendiren yönetim kurulu,
Burağan’ın talebini kabul etti. KTSYD Yönetim Kurulu yedek üyesi olan, daha önce
de çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği
yapmış Hamit Sakallı yeniden yönetim kuruluna dahil oldu. Yaşanan bu değişim sonrasında yönetim kurulunda Genel Sekreter
olarak görev yapan Necati Özsoy’un Asbaşkanlık görevine, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Köprülü’nün Genel Sekreterlik görevine, Hamit
Sakallı’nın da Genel Sekreter Yardımcısı
görevine getirildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Basketbol Federasyonu tarafından organize
edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. 5.haftada iki iddialı ekip Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor, Girne’de karşı karşıya
geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 69-48 galip ayrılan taraf
Koopspor oldu. Maça oldukça iyi başlayan
ve ilk periyodu 25-8 üstün geçen Koopspor,
ikinci periyotta farkı koruyamasa da soyunma
odasına 35-24 üstün girdi. Üçüncü periyotta
etkili oyununu devam ettiren Lefkoşa temsilcisi son periyotta da hata yapmayarak
maçı 69-48’lik skorla kazandı.
Alpay’dan etkili performans
Koopspor’da Temur Rustamov 15 sayı ile
maçı tamamlarken, Alpay Şerbetçioğlu eski
takımına karşı 14 sayı, 7 ribauntluk performansı ile maçın en verimli oyuncusu oldu.
GAÜ’de Praise Okafor’un 16 sayı 8 ribauntluk
katkısı yenilgiyi engelleyemedi. Aldığı deplasman galibiyeti ile 5’inci mücadelesinde
4’üncü galibiyete ulaşan Koopspor, geçtiğimiz
akşam mağlup olan Soyer Hacıganimler ile
puanını eşitleyerek zirveye ortak olurken,
GAÜ 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü
sırada kaldı.
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