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Yıllardır yenilenmemiş yolları çürümüş, telefon kabloları çürümüş, binaları çürümüş, devlet daireleri çürümüş, toplum ve
yurt sevgisi yitip gitmiş bir yerdir burası! Çakalların ele geçirdiği bir yer! Bir de oy isterler! Topuna birden hassiktir!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 12 Ocak 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 548 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
DÖNERSEN BİR GÜN
ISLIK ÇAL
n

2. sayfada

Öğretmen sendikaları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni topa tuttu…

Sağlık
Siyasi
Çıkarın kurbanı
Deprem bu kez korkuttu!

Herkes
sokağa fırladı

l Önceki gece sabaha karşı saat
03.10’da meydana gelen ve 6,4
şiddetinde olduğu saptanan
deprem sırasında bazı vatandaşlar
sokağa fırladı… Bazı binalarda
çatlaklar oluştu, yaralanma veya
can kaybı olmadı…
l Dün de saat 14.30 sıralarında 3,3
şiddetinde artçı bir deprem daha
meydana geldi…
3. sayfada

Hükümetle birlikte komiteyi de eleştiren KTÖS ile KTOEÖS yaptıkları ortak açıklamada
“Partizanlık ve seçim uğruna halk sağlığını hiçe sayan UBP-DP hükümeti Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’ne siyasi kararlar aldırmaya devam ediyor” dediler…
n “Sağlık Bakanlığı ile Eğitim
Bakanlığı okullarda artan
vakaları ve öğrenci
devamlılığını görmezden
geliyorlar…”

n Komitenin temaslıları
serbest bırakan kararına da
karşı çıkan sendikalar, bilimin
hiçe sayıldığını ve yasaya da
aykırı kararlar alındığını
vurguladılar…

n Sendikalar komitenin aldığı
kararlar nedeniyle ortaya
çıkan zararlara yönelik
yargıya başvuracaklarını
açıkladılar…
4. sayfada

3 gündür telefonsuz ve
internetsiziz...

Telefon
dairesine bak!

Asgari ücret değişmedi...

Brüt 7 bin TL

n İşveren tarafının reddettiği karar oyçokluğuyla alındı. Komisyon
Başkanı Yaylalı, “Döviz kurundaki değişim ve temel gıda
maddelerindeki artış göz önüne alındı” dedi…
n İşverenler Sendikası adına konuşan Alp Cengiz Alp, “İşletmeler ciddi
sıkıntı içinde, bir rakamda keşke anlaşabilseydik” dedi… 10. sayfada

SEVGİLİ ADAY

NEYDİK Kİ...

PATLAMAMIŞ
MÜHİMMAT

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Gazetemizin telefonları üç
gündür çalışmıyor. Telefon
dairesindeki arızaya bildirdik,
ama üç gündür tamir edemediler… Yağan yağmurlardan tüm
bölgede böyle olduğunu
söylediler… Üç gündür bir
arızayı gideremeyenler bu
diyarda neyi düzeltebilirler ki?
Telefon Dairesi Müdürü ne iş
yapar acaba?

‘KKTC
KAFAKAĞIDI’
KIBRISLININ
KİMLİĞİ
DEĞİLDİR!
Aziz Şah

Kuzeyde 26041 test 869 vaka, güneyde 105376 test 3515 vaka 4 ölüm...

ZARINCAYARAK
ÖLÜP
GİDECEKSİNİZ

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Bu memleketten çekip kaçacaksın…
Uzaklara mı gideceksin?
Git be delikanlı…
Sen de git…
Sen de yüreğinin götürdüğü yere
git…
İster Londra’ya git…
İster Avustralya’ya git…
İster Kanada’ya git…
Git de nereye istersen git…
Hayat kalmadı buralarda…
Asgari şartlarına da razıydın bu hayatın yaşamak için…
O da kalmadı…
Kalan ne varsa, o da çakallara kaldı…
Bilirim severdin buraları…
Ortasından bir nehir akıp gitmeyen
Lefkoşa’da yaşasan da severdin Lefkoşa’yı…
Severdin Girne’yi, artık hiçbir tanıdığa rastlamadığın sokaklarında bir
yabancı gibi dolaşsan da…
Larnaka’yı…
Leymosun’u…
Baf’ı…
Severdin…
Aslında herşeyin eskisini severdin…
Sonraları eskimeyen ne varsa yalnız
onları sevdin…
Kahveye senden sonra gelip de yanına
oturan herkese kahve ısmarlayan adamı
mesela…
Evinde pişirdiği yemeği komşusuna
da götüren komşuyu…
Sımsıcak bir Ağustos gecesi kapısının
önünde don-atlet oturan ve karpuzu
kabuğundan ısırarak yiyen ihtiyarı…
Her sokakta bir tanıdığa rastlayıp
hal hatır sormayı…
Dost ve akrabaların muhabbet sofralarındaki tatlı ve bazan da küfürlü

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Suudiler; “Orada Şiiler
var” diye 7 yıldır komşu
Arap ve Müslüman
ülkesi
Yemen’i
bombalıyor.
Suudiler; Şii olduğu
gerekçesiyle İran’a karşı
her karanlığın içinde
olmuş ve İsrail’in bu ülkeye yönelik
söylemlerini tekrarlayıp duruyor.
Suudiler; 2011’de başlayan ve farklı
formatlarıyla devam eden “Arap Baharı”
sürecinde bölge ülkelerine ‘demokrasi
ve özgürlük getirmek için’ her türlü
kanlı tezgahın başını çekti ve bu yolda
on milyarlarca dolar harcadıktan sonra
Suriye coğrafyasını Türkiye’ye bırakıp
çekildiler.
Elbette IŞİD, Nusra ve benzeri onlarca
ruh hastası örgütün kurulmasına yardım
ettikten sonra.
Suudiler; Sisi’nin Temmuz 2013
darbesinden sonra Şii olmayan Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan ettiler
sonra da Müslüman Kardeşlere destek
veren Sünni Türkiye ve Katar’a savaş
ilan ettiler.
Suudiler; kendisi gibi Sünni olan BAE
ve Mısır’la birlikte Sünni Türkiye ve
Katar’ın desteklediği Libya’nın Sünni

DÖNERSEN BİR GÜN ISLIK ÇAL

sohbetlerini…
Başka bir eve taşınsan da, arada bir
doğduğun evin de bulunduğu daracık
sokaklarda volta atmayı…
Severdin…
Evinde ansızın elektrikler birdenbire
kesilse ve gazlı fanuslu bir lamba yaksan, çocukluğunu hatırlardın…
Daracık bir sokakta, bir zamanlar
önünden bir günde bisikletle beş-on
tur attığın ev okullu sevgilini hatırlatırdı
sana…
Bayramlarda yapılan tatlılar ve ziyaret
edilen mezarlık gönlünü okşardı bir
mümin olmasan da…
***
Gidecek misin?
Git…
“Bu dünyada bir kiracı gibi değil,
yazlığına gelmiş gibi de değil, babanın
çiftliği gibi yaşa”…
Hayat kalmadı artık buralarda…
Bu ada o eski ada değil…
Çürüdü ve kokuştu ne varsa…

Allahına kadar çürüdü…
Çakallar tepişiyor şimdi her yanında…
Çık St. Hilarion’a…
Bak kraliçe penceresinden Girne’ye…
Ve buralardan bakıp gitmeden son
bir kez ağla..
Öyle sessizce…
Kan damlar gibi yüreğine…
Git…
Arkana bakmadan git…
Su dökmezlerse dökmesinler arkandan…
Bir gün uzaklarda bir gölün kenarında
hatırlarsın bunları…
Geçmiş günlerini…
Bilirim doğduğun topraklarda ölmeme korkusu var bir de sende…
Biz böyleyiz işte…
Hep böyle…
Altmış yıl buradan uzaklarda yaşasak
bile ille de burada ölmek ve burada
gömülmek isteriz…

Hem ne tuhaf, doksan yaşında Londra’dan buraya akrabalarına telefon
açıp da, “Geliyorum” diyen adama buradakiler,
-Acele etme, derler…
***
Yola bir kere düşüldü mü ömür boyu
gidilir delikanlı…
Sormasınlar kim olduğunu, nereli
olduğunu…
Aşkın dili birdir…
Ve aşkın sonu yoktur, her aşk başka
bir aşka ulansa da…
Git…
Nereye gidersen git, ölümden öte
köy olmadığını bileceksin…
Balık ol, su ol, yelken ol, git gidebildiğin yere…
Üzülecek ne kalacak ki geride?
Bölünmüş ve parçalanmış bir yurt…
Yırtık bir harita…
Yurdunu birleştirmekten aciz aptal
büyüklerinin insafına kalan zavallı çocuklar…
Tanklar…
Kan kokulu nutuklar…
Barikatlar…
Poligonlar ve havan tatbikatları…
Sıvası dökülmüş yoksul bir duvarda
diktatörün fotoğrafı…
Ve de tespihli tekbir çığlıkları…
***
Gidecek misin delikanlı?
Git…
“Gideyim mi?” diye sorma
bana…
Sana “gitme” diyecek halim yok…
Bir pırıltı olsun görebilseydim ufukta,
gitme kal derdim sana…
Ama o da yok…
Hoşça kal…
Dönersen bir gün ıslık çal!

Adamlar çok tehlikeli
gruplarına karşı diğer Sünni gruplara
yardıma devam ediyorlar.
Suudiler; Hıristiyan Kıbrıs (Rum yönetimi), Yunanistan ve Fransa ile birlikte
her yerde Türkiye’nin karşısında duruyor.
Suudiler yani Kralın oğlu Veliaht
Muhammed kendisine muhalefet ettiği
için Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
kafasını İstanbul’da kestirerek kendince
Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştı.
İran’a düşmanlık olsun diye dünyanın
her yerinde Şiilerle kavgaya tutuşan ve
onlara kaşı yüzlerce din adamına parayla
fetva verdiren Suudiler şimdi Irak’da
Şiileri birbirine kırdırmaya çalışıyor.
Üç ay önce yapılan seçimlerde 329
sandalyenin 73’ünü kazanan Şii Muktada
Sadr grubuna çengel atan ve bu yolda
milyarlarca dolar harcayan Suudiler
bu grupla İran destekli diğer Şii gruplarını
birbirine kırdırmak ve Irak’ı dağıtmak
istiyorlar.
Sadr grubunun vekilleri önceki gün
ilk toplantısını yapan Irak parlamentosuna kefenleriyle (Kefen modası!) geldiler ve kendilerine karşı gelen geçici
meclis başkanını tartaklayarak hastanelik
ettiler.
Saddam’ı 8 yıl süreyle İran’a saldırtan

Suudilerin işi gücü kan.
Her zaman ve her yerde ABD’nin
emirlerini yerine getirirler.
Kaide, Taliban ve ruh hastası benzeri
tüm grupların kuruluşunda hep onlar
vardı.
Pakistan, BAE, CİA ve Mİ6 ile birlikte.
Çağ dışı, ilkel, bağnaz ve insanlık
adına hiçbir değere saygısı olmayan
yönetimiyle Suudi Arabistan bu bölgenin
en tehlikeli ülkesi.
Suudiler olmasaydı bu coğrafyada son
100 yılda yaşanan olayların bir çoğu
yaşanmamış olabilirdi.
Suudilerin hakkından bir tek Başkan
Trump geliyordu.
Trump canlı yayınlarda Suudi ve hatta
Körfez’in diğer kral, emir ve şeyhlerine
hakaret ederek “Ben sizleri koruyorum
siz de paraları söküleceksiniz” diyerek
aşağılıyordu.
Çok meraklı olduğu hakaret ve
aşağılamayı becerdikten sonra da onlara
yüz milyarlarca dolarlık silah satardı.
O da yetmeyince hepsini İsrail’le
barıştırdı.
Bazılarını açıktan diğerlerini gizliden.
BAE, Bahreyn, Fas, Sudan ve
başkaları…

Gelelim Türkiye’ye.
Bir zamanlar hepsiyle kavgalı
bazılarıyla da kanlı bıçaklı olan Ankara
şimdi hepsiyle kanka olmaya çalışıyor.
Önce BAE, yakında Suudi Arabistan
ve Bahreyn.
Sonra da İsrail ve baş düşman Sisi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki kez
telefonla konuştuğu Herzog kolay ama
Sisi’nin işi zor gibi.
Müthiş bir dış politika becerisi ya da
beceriksizliği.
En ağır ifadelerle saldırıp hakaret
ettiğimiz adamlara şimdi “gelin kanki
olalım” diyoruz.
Adamlar biraz nazlanıyor ama olsun.
Özellikle Suudi Prens Hazretleri.
Kaşıkçı dosyasını kapattık, mahkemelerdeki davaları düşürdük ve “Suudi
yargısına güveniyoruz” dedik ama adam
kendini ağırdan satıyor.
Kolay değil büyük dedesi Abdullah’ın
kafası 1820 yılında Sultan İkinci Mahmud tarafından İstanbul’da uçurulmuştu.
Ama şimdi o dünyanın en zengin
adamı ve herkes onu sevmek zorunda!
“Kaşıkçı cinayetinde azıcık testere ve
asit kullanmış ama bu kadar kusur da
kralın oğlunda olabilir”!
Yeşil dolarların gözü kör olsun.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

SEVGİLİ ADAY
Sevgili aday...
Eğer sağda duruyorsan ben sana hiç
bakmam, sağda duruyorsan benim için
zaten ölüsün, senden bekleyeceğim hiçbir
şey olamaz ama solda durduğunu iddia
ediyorsan, bakarım.
Bakarım dediysem, senin istediğin gibi
değil, bildiğim gibi bakarım...
Konuştuklarından ziyade konuşmadıklarına, yaptıklarından ziyade yapmadıklarına bakarım, çünkü senin
bütün sırrın, bütün anlamın
ve anlamsızlığın konuşmadıklarında, yapmadıklarındadır.
Ben seçime sağın konuştukları ve yaptıkları üzerinden
değil, solun konuşmadıkların
yapmadıkların üzerinden bakarım. Siyasi
partilerle bakışmam ben, siyasi partilere
bakarım...
Bir, seçimi boykot edecek olanların
söylediklerine bakarım, bir de adayların
boykotçularla ilgili söylediklerine.
Bir, boykotçuların söylediklerine bakarım, bir de aday olanların söylemediklerine...
Aday olanların boykotçuları öyle bir
aşağılaması var ki, boykotçulara öyle bir
tepeden bakması var ki, ben bu şişkin
egoya, bu temelsiz özgüvene bakar bakar
ağlarım.
Bir sandığa bakarım bir salgına, bir
maskeli siyasete bakarım, bir maskesiz
salgına, bulaşıcı hastalık nedir, virüs nedir,
sosyal mesafe nedir, pozitif negatif nedir,
kafam karışır, sözlüğe bakarım...
Bir sana bakarım, bir de 22 Ocak 2018
tarihinde, senin adını anmaktan imtina
ettiğin diktatör Tayyip Erdoğan’ın hedef
göstermesiyle birlikte yerleşik derneklerin
elçilikle elele vererek “Afrika”ya düzenledikleri saldırıya.
Benim kriterim budur, ben başka bir
ülkenin cumhurbaşkanı senin ülkendeki
bir gazeteyi linç ettirirken senin nasıl sustuğuna bakarım...
Ben bir senin içinde oturduğun meclisin
damında osmanlı bayrağı sallayan güruha
ve o güruhun mensup olduğu yerleşik
derneklerine gösterdiğin hoşgörüye, bir
de boykotçuları nasıl horgördüğüne bakarım...
Kıbrıslılar “kurtarıcı garantör anavatan
Türkiye”den sınırdışı edilip gümrük kapılarında terörist muamelesi görürken,
başka bir ülkenin elçiliği senin ülkenin
yazarlarına dava açarken, başka bir ülke
senin ülkende adalet bakanlığı kurmaya
çalışırken, ne söylemediğine bakarım...
Çok eskilere gitmeye, eski defterleri
karıştırmaya gerek yok, ben eskimeyen
defterlere bakarım.
22 Ocak saldırısı eskimedi henüz, oraya
bakınca, senin seçim vaatlerinin kıymeti
kalmaz gözümde.
Bu arada ben sadece senin linç karşısındaki dilsizliğine bakmam, sana bu sessizliğin hesabını sormayan, bu sessizlik
nedeniyle seni hiç eleştirmeyen, senin
sessizliğini haklı çıkarmaya çalışırken
saldırıya uğrayanları haksız çıkarmak için
bin dereden su getiren kör taraftarlarına
da bakarım...
Tavanına bakarım, tabanına bakarım,
yorgun düşerim ehven ile şer arasında
gidip gelmekten, bakmaktan gözlerim yaşarır...
Ben 23 Ocak 2023 tarihinde kurulacak
olan seçim sandıklarına, 22 Ocak 2018’den
bakarım.
“22 Ocak'ı unutursan vicdanın kuruyacak
yüreğin çürüyecek" demiştim ama sözümü
geri almam çok sürmemişti, çünkü çok
geçmeden unutulduğunu görmüştüm.
Sevgili dost kaç kişi kaldı unutmayan
diye sorma bana, matematiğim zayıftır,
saymam, sayamam...
Sevgili aday, seni ada(y) diye yazmak
isterdim, nedenini sorma, yazmam yazamam...

ZARINCAYARAK
ÖLÜP GİDECEKSİNİZ

KIBRIS’TA 6,4 ŞİDDETİNDE DEPREM!
Kıbrıs’ta 6,4 şiddetinde deprem meydana
geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
(EMSC) ve AFAD, sabaha karşı saat
03.10’da meydana gelen depremin şiddetini
6,4 olarak duyurdu. Amerikan Jeoloji
Araştırmaları Merkezi ise depremin
şiddetini 6,6 olarak duyurdu.
Kıbrıs’ın batısında Baf açığında meydana
gelen deprem, adanın büyük bölümünden
ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden de
hissedildi. Geçen hafta da Antalya-Kıbrıs
arasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı adanın bazı bölümlerinde hissedilmişti.
Bir deprem daha...
Yaşanan depremin ardından dün öğlen
14.30 sularında bir deprem daha yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü'nden paylaşılan verilere
göre depremin şiddeti 3,3 büyüklüğünde...
TATAR VE SUCUOĞLU’NDAN
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan
Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta dün 03.07’de
meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş
olsun mesajı yayımladı.
Tatar ve Sucuoğlu, depremde, aldıkları
bilgiye göre herhangi bir hasar tespit
edilmediğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, “Baf
açıklarında saat 03.07’de meydana gelen
depremin tüm bölgede hissedildi… Sivil
Savunma Başkanı’ndan aldığım bilgiye
göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.
Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi

iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu da “Saat 03.10
da Akdeniz’de Baf açıklarında 6.4
şiddetinde meydana gelen deprem tüm
KKTC de hissedildi. Aldığımız bilgilere
göre çok şükür can ve mal kaybı yok.
Tüm halkımıza geçmiş olsun” paylaşımında
bulundu.
METEOROLOJİ DEPREMİ
“ŞİDDETLİ” OLARAK AÇIKLADI
Meteoroloji Dairesi, saat 3.07’de,
Daire’ye bağlı Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 147 kilometre uzaklıkta,
6.2 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Daire’den yayımlanan deprem raporunda,
söz konusu deprem “şiddetli” olarak derecelendirilirken, yapılan ilk değerlendirme
sonucunda depremin merkez üssünün 35.09
kuzey ve 31.92 doğu koordinatlarında,
yaklaşık 8.7 km derinlikte, Kıbrıs’ın
kuzeybatısında (deniz) olduğu kaydedildi.
Kıbrıs’taki deprem, Akdeniz’e kıyısı olan
komşu ülkelerde de hissedildi.
OKTAY'DAN "GEÇMİŞ OLSUN"
MESAJI
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana
gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından
yayımladığı mesajında, "Akdeniz
açıklarında meydana gelen depremden
etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs
Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Ses Kıbrıs - Meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasara
neden oldu. Sabah 3.07 sularında meydana gelen deprem tüm ada genelinde hissedildi.
Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Deprem sonrası bazı
binalarda hasar meydana geldi. Bazı evlerde derin çatlaklar oluştu. Bazı apartmanlar
da depremden zarar gördü.

Eski bir şarkının hüzünlü sokağına
düşüyor yolum…
“Kimseye etmem şikâyet, ağlarım
ben halime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça
istikbalime
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım
ikbalime”
Kederli olmasına kederli bir şarkı…
Ama nedense bu kez muzipliğim tutuyor ve niye şikâyet etmiyormuş ki
diye düşünüyorum…
Çok fazla şikâyet edenlere de bakmayın ama…
Şikâyetçi oldukları durumu düzeltmek için de hiçbir şey yapmaz birçoğu…
Bir komşumuz vardı…
Annem onun için hep “zarıncayarak
ölüp gitti kadın” der…
Kocasının şiddet dâhil çok kötü davranışlarına maruz kalırdı…
Hep şikâyet edip dururdu konu komşuya…
Adamın ona yaptığı hakaretleri, kötülükleri anlatır ve her defasında evden
kaçacağını ya da boşanacağını söylerdi...
Bu gerçekleşmezdi ama asla…
Onu eleştirenlere de “ne yapayım
kocamdır sever de döver de” derdi…
***
Bu sabah da bir tanıdığa rastladım
marketten çıkarken…
Ayaküstü nerdeyse bir saat konuştuk…
Daha doğrusu o anlattı ben dinledim…
-Bittik biz artık, dedi…
-Bak sokağa kaç tane Kıbrıslı göreceksin bakalım…
-Okullara, hastanelere bak…
-Ne hükümette ne de muhalefette
hayır yok, tek dertleri koltuk hepsinin…
-Bizi kapattıkları bu mandırada yok
olup gideceğiz…
Gençler umutsuz bir bir göç ediyor…
-Giderek daha da kopuyoruz çağdaş
dünyadan…
-Hamasi gündemlerden başka bir
şey yok…
- Bak, küçücük çocukları savaş kutsamaya yollamışlar Sarıkamış’a, kimseden tık yok...
-Sağcısı solcusu korkuyor Erdoğan’ın
şerrinden…
Ama burayı da o yönetiyor, hiçbir
konuda karar veremez bizimkiler,
dedi…
Ve elindeki iki poşeti gösterip “380
lira verdim bunlara, ne aldım ekmek,
süt yumurta ıvır zıvır işte. Daha ayın
ortası gelmedi ama maaş bitti” diye
öfkeyle homurdandı…
En sonunda sormak istediğim soruyu
sordum ona?
Kendimden emin bir havayla “sandığa gitmeyeceksin sen de herhalde”
dedim…
“Yooo olur mu hiç. Ben 18 yaşımdan
beri partiliyim ve gidip yine partime
oy vereceğim” dedi…
Bu şartlarda boykot olmazmış…
Bu sadece düzenin devamına yararmış…
Ya işgal altında seçim yapmak…
Sadece düzene hizmet değil mi?
Sonra da şikâyet edip, ağlayıp sızlamak…
O yanımdan uzaklaşırken kendi kendime söylenip durdum…
Bu kafayla zarıncayarak ölüp gideceksin sen de…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Tüpgaz yoksa boş ver aldırma gönül aldırma
Pahalılıkla belini bükseler de aldırma
Sandığa git ve seç elli haramileri
Yapmışlar yine yapacaklarmış, aldırma
Ali Osman

KALAY-KALAYCI

Başbakan Faiz Sucuoğlu “Hükümet olarak yeni belirlenen 7 bin TL brüt
asgari ücreti destekliyoruz, bu kararın hızlı bir şekilde hayata geçmesini
temenni ediyoruz” dedi. Allah allah, hükümetsin be bay, ne temennisinden
bahsediyorsun. Muhalefet olsaydın temenni edebilirdin ve hak da
verebilirdik sana. Ama sen hükümetsin. Hükümet olarak bir asgari ücret
belirlediysen, bu kararın uygulanmasını da sağlayacaksın, sen temenni
makamı değilsin, icraat makamısın. Değil ama?

KTÖS VE KTOEÖS, BULAŞICI HASTALIKLAR
ÜST KOMİTESİ KARARLARINI ELEŞTİRDİ

P eriyodik “YASA DIŞI VE GEÇERSİZ”
aliosmanus@yahoo.com

NEYDİK Kİ...
Geçen haftalarda Kazakistan’da çıkan
olaylar nedeniyle Tayyip Erdoğan ne demişti
Türkiye halkına?
Aşağı yukarı şöyle:
“Sakın açız, soğuktayız zamlar var diyerek sokağa çıkmayın sizin hakkınızdan
geliriz... 15 Temmuz’dan beter ederiz
sizi...”
Ancak Kazakistan’daki olaylarda Kazakistan cumhurbaşkanı hemen Rusya ve Belarus’a başvurdu.
Kendi aralarında kurdukları Barış Gücü
anlamında bir ekibi yardıma çağırdı...
Rusya girdiği yerden çıkar mı?
Bunu en iyi bilen Tayyip’tir
Rusya batının ve Amerika’nın Ortaasya’da
at oynatmaya niyetli olduğunu çok iyi biliyor...
O nedenle Sovyetler’den ayrılan ülkelerin
büyük çoğunluğunu yine kontrolü altına almak niyetinde...
Kazakistan’daki olay sonrası Rusya idareyi
ele aldı orada...
Bazı ülkelerin kendi aralarındaki savaşlara
da müdahale etme niyetinde...
Büyük Türklük dünyasının kurucuları arasında olan Kazakistan başkanı aç kalmamak
için zamlara tepki gösterenlere ne demişti?
Teröristler...
Yani hakkını aradın mı teröristsin...
Bu nedenle terörden kurtulmak için Rusya’yı yardıma çağırdı!...
Aynı şeyi 15 Temmuz’da ve sonrasında
ve de hala Tayyip söylemiyor mu?
Keşke aynı birlikte oldukları için Tayyip’i
çağırsaydı Kazakistan’a kendisini koruması
için
Gelelim bizim işgalcimize...
Tayyip Erdoğan da son zamanlarda azıttı
iyice...
Rakip gördüğü belediyelere kayyum atama
niyetinde...
Onları terörden hapse de attırabilir...
Hainlik kulpu aramaya başladı bile...
Tayyip dışındakiler ne olacağının farkında
bile değiller...
Öngörüleri yok...
Korkudan Tayyip’in yanında durmaya devam ediyorlar...
Seçim olsa Tayyip palespantres gider
ancak nasıl bir seçim olacağı mecçhul...
Sahtekarlık yapılmayacağını kim söyleyebilir...
Ki her zamanki gibi yapılacak...
Bunun da ömrü pek fazla olmayacak ama...
O da yardıma kimi çağıracak bilemem,
ancak Ruysa da gelse, başkaları da gelse
Türkiye parçalanacak!...
Dahası Rusya Suriye’de yerleştirilen
IŞİD’cileri ve onları koruyan Türk askerlerini
önümüzdeki günlerde vuracağını ilan etti...
Gerçi her fırsatta vuruyor da herhalde son
temizliğini yapacak...
IŞİD’cilerin Türkiye tarafından korunduğunu herkes biliyor...
Batı da, ki bu batı onu hep yönlendirdi...
Bu yönleniş de hem kendinin hem de Türkiye’nin sonunu hazırladı....
Seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın siz
gene de hazırlanın cenaze namazına...
Biz ne mi olacağız?
Neydik ki, ne olacağız?
Bekleyin bakalım Türkiye’de Tayyip’in
yanındaki yaklaşık 200 bin kişi mi galip
gelecek yoksa 85 milyon mu?
Sona varıldı...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
ortak açıklama yayımlayarak, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı
kararların “yasa dışı ve geçersiz
olduğunu” öne sürdü.
Hükümet ve komitenin eleştirildiği
açıklamada, “Partizanlık ve seçim
uğruna halk sağlığını hiçe sayan UBPDP hükümeti, Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’ne siyasi kararlar
aldırmaya devam etmektedir”
iddiasında bunuldu.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
ve Kültür Bakanlığı’nın okullarda artan vakaları ve öğrenci devamsızlığını
görmezden geldiği savunulan
açıklamada, temaslılarla ilgili komite
kararı da eleştirildi.
Açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’nin yasaya aykırı
şekilde, bilimi hiçe sayarak oluşturulan
ve alt komisyonların oluşumuyla
işleyişini düzenleyen tüzükleri yapmayan hükümet, halk sağlığını
partizanlığa kurban etmiştir.” iddiasına

HÜKÜMETSİN BE BAY,
NE TEMENNİSİ?

bulunuldu.
Açıklamada, komitenin kararlarının
topluma dayatıldığı belirtilerek Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun
Amcaoğlu’nun YDÜ’nün uzaktan
eğitim kararına övgüler yaptığı
savunuldu.
Amcaoğlu’nun BRTK’ya çıkarak
sendikalara haksız eleştirilerde
bulunduğu savunulan açıklamada,
“BRT halkın vergileri ile ayakta duran
tarafsız bir kurum olma yerine
UBP’nin borazanı olmaya devam etmektedir.
Sendikalarımıza yapılan haksız
saldırılarla ilgili olarak BRT Kurumu,
sendika temsilcilerimizin ve Sayın
Olgun Amcaoğlu’nun hazır olacağı
bir programda bize de söz söyleme
hakkı vermelidir.” denildi.
Hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi’ni yasada öngörülen bilimsel
çerçevede oluşturma çağrısı yapılan
açıklamada, sendikaların, komitenin
aldığı kararlar nedeniyle ortaya çıkan
zararlara
yönelik
yargıya
başvurulacağı belirtildi.

ACİL DURUM HASTANESİ’NDE ÜÇ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören üç hamile kadın önceki gün doğum
yaptı. Başarılı geçen doğumların ardından anne ve bebeklerin durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Bebeklerin dünyaya gelişi hastanede duygulu ve
heyecanlı anlar yaşanmasına yol açtı. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr.
Erol Uçaner, gerçekleşen iki sezaryen bir de normal doğumla üç kız bebeğin
dünyaya geldiğini, anne ve bebeklerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Başarılı geçen doğumlarda görev alan tüm personele teşekkür eden Uçaner,
“Kayıplar bizi üzerken, doğumlar yüzümüzü güldürüyor. Anne ve bebeklerin
durumu gayet iyi, doğumlar başarıyla gerçekleşti” dedi.

SİVİL SAVUNMA:

DEPREM KAYNAKLI HASAR İHBARI ALMADIK
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, dün saat 03.07’de meydana gelen deprem
sonucunda herhangi bir bina hasarına dair henüz bir ihbar almadıklarını açıkladı.
Sivil Savunma Teşkilat Koordinatörü Levent Arıkoğlu, TAK muhabirine
verdiği bilgide, sabah saatlerinde depremin hissedilmesiyle birlikte Lefke
bölgesinde panik yaşandığı ve birçok üniversiteli öğrencinin kaldıkları binalardan
dışarı çıktığını ve içeriye girmeye çekindiklerini kaydetti. Arıkoğlu, bölgelerle
iletişim halinde olduklarını ve incelemelere devam edildiğini de ekledi.
Lefke Belediyesi Temizlik ve İdari İşler Sorumlusu Turgay Ufuk da, TAK
muhabirine verdiği bilgide, az sayıda Lefke bölgesi vatandaşının sosyal medya
paylaşımlarında binalarda hafif çatlaklar oluştuğunu gördüklerini ancak uzmanlardan
alınan görüşler doğrultusunda bu çatlakların ciddi bir hasar olmadığını tespit ettiklerini belirtti. Ufuk, deprem kaynaklı bina hasarına ilişkin belediyeye herhangi
bir ihbar gelmediğini de söyledi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

PATLAMAMIŞ
MÜHİMMAT
Omorfo Kaymakamı açıkladı.
Mevlevi bölgesinde vatandaşların mal ve
can güvenliğini tehdit eden patlamamış mühimmat varmış.
“Tüm aramalara rağmen” yerleri tespit
edilememiş bu patlamamış mühimmatın!
Vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli
yabancı cisimleri derhal 39. Topçu Alay
Komutanlığı’na bildirmeleri uyarısı yapıldı.
***
Meteorolojinin elverişsiz koşullar nedeniyle
doğal afet uyarısı gibi tıpkı!
E peki, askerin atış tatbikatı alanında
yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmat bulunması bir doğal afet mi?!
Ya da ne bileyim Tayyıpgiller familyasının
zaman zaman açıkladıkları gibi bir takdir-i
ilahi mi?!
Elbette hayır.
Ne doğal afettir, ne de takdir-i ilâhi!
O patlamamış mühimmatın kaybolup yerlerinin tespit edilememesi Allahın işi değil.
Her ne kadar familyadan Süleyman Soylu
“Allahın işi” dese de, bunun doğal afet olmadığı ve askeriyenin bir takdiri olduğu
gerçeğini değiştirmez!
Pek öyle ahım şahım olmayan dar bir
alanda patlamamış mühimmat bulunması
ve bu mühimmatın yerlerinin tespit edilememesi bizim aklımızın ereceği bir iş değil.
Konunun uzmanı sayın komutanlar dururken bize lâf düşmez zaten.
İnce iştir bu iş!
Nazik konudur!
Bir lâf etmeye kalksak…
Sayın komutanlardan iyi bilecek değiliz
ya!
***
Her neyse…
Şu veya bu nedenle Mevlevi’de bulunuyorsanız…
Tepede bayırda ne olduğunu bilmediğimiz
şüpheli bir cisimle karşılaşabilirsiniz her
an.
Sakın ellemeyin!
Omorfo Kaymakamının uyarısını hatırlayın!
Küçük Makhir’in trajik ölümünü…
Ve koşar adım 39. Topçu Alay Komutanlığı’na gidin!
Şüpheli gördüğünüz cismin bulunduğu
yerin koordinatlarını bildirin!
Böylelikle askerin “tüm aramalarına rağmen” yeri tespit edilemeyen patlamamış
mühimmatın bulunmasına ve imha edilmesine
katkıda bulunmuş ve bir canın daha patlamamış mühimmat yüzünden telef olmasını
önlemiş olursunuz.
***
Askeri makamlar kabul etmese de, askeri
tatbikatların yangınlara ve bölgede yaşayan
vatandaşların ciddi endişe ve tedirginliğine
neden olduğu zaman zaman yazılıp söyleniyor
basında.
Şimdi bir de yeri tespit edilemeyen patlamamış mühimmat, bu konudaki endişe ve
tedirginliği artırıyor.
Neye hizmet ettiğine aklım ermez…
Ama bu tatbikatlar ille de yapılacaksa…
Patlamamış mühimmatın yerini tespit etmek ve bunu vatandaşın şansına bırakmamak
bu kadar mı zor?!
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Onuncu köy
DEPREM
Cenk Özdağ
DEPREMİ HİSSEDENLER:
Uyanıktı çünkü döviz borcunu
düşünmekten zaten uyuyamıyordu.
Evhamlı uyumuştu çünkü yarın marketten, hem de bu fiyatlarla alışveriş
yapması gerekiyordu
Uyuyamamıştı çünkü gonyağın yanında
2 tabak lüplettiği eşsek **ki midesini
ekşitmişti.
Vesveseli uyumuştu çünkü yarın sabah
Cumhurbaşkanı Torosları gene göremezse
diye endişeliydi.
Uyanıktı çünkü yanında uyuyan eşi
horluyordu
Uyanıktı çünkü bir bölüm daha diye
diye Netflix esiri olmuştu.
DEPREMİ HİSSETMEYENLER:
Derin uykudaydı çünkü gün boyu 3
partinin aday ziyaretine maruz kalmıştı,
ambale olmuştu.
Yanında top patlasa duymazdı çünkü
4 duble viski icmiş, horlayarak uyuyordu,
bu yüzden eşi uyanıktı.
Zaten erken yatmıştı çünkü zaten salonu
ısıtmaya gaz yoktu, yorganın altında iki
osuruk atar, gızınır uyurum demişti.
Salonda, ganeppada uyuyakalmıştı,
televizyondaki aslanlı belgesel ninni gibi
gelmişti.
Derin uykudaydı çünkü sistem ona
hep uyumasını öğretmişti.
Siz hangi kategoridesiniz ve deprem
anında ne yapıyordunuz?

ZAMAN VE AN
Ümit İnatçı
“Her şey daha güzel olacak” temennisiyle
Arkamıza bakarak koştuk hep
Önümüzdeki yolu şaşıra şaşıra
Gölgemizi kovaladık durduk
Tutmaca oynar gibi zamanla
Takvim değişir de
Her defasında olduğu gibi – yine
Eskiyen bir medeniyetin tozuyla gireriz
yeni yıla
Kimi acısıyla kimi neşesiyle sınar
varlığını
Her ömür yarım kalmışlığıyla kalır
Hayat tadımlıktır hiç bilemedik
Zaman geçer an bakakalır…
(Üİ)

TC’NİN İSTİRDAT
POLİTİKASININ
DESTEKÇİSİ ‘SOL’ VE
MÜCADELE CEPHESİ
Derviş Yüksel
Bu "sol" partiler hükümetçilik oyununa
katıldıkları zamanlarda, TC’nin toplumu
bitirmek üzere planladığı Toplum
Mühendisliği uygulamalarının görünür
yüzü olan Protokolleri uyguladılar mı?
Uygulamadılar mı?
Yani bu toplumu bitirme projesinin
altına imza mühür vurdular…
Ve sol toplum kuruluşlarının bir Cephe
oluşturma çağrılarını ellerinin tersi ile
iterek seçimleri bayrak yaptılar…
Bir İlkeli Program altında Cepheleşme
ve bunun amaçsal olmayan bir parçası
olarak CEPHE olarak seçimlere
katılmakla Parlamenter Demokrasi diyerek seçimlere katılmak 180 derece zıt
şeylerdir…
Cepheleşme dinamitlenerek seçimlere
"demokrasi" adı altında katılıma çağırma
ve boykotu lanetleme TC’nin "İstirdat"
politikalarını desteklemek ve topluma
son darbeyi vurmaktan başka bir anlam
taşımayacaktır...

ZEKİ ÇELER BÜTÜN
YERLEŞİKLERİ
BİRLEŞİK KIBRIS
VATANDAŞI İLAN ETTİ!

Senih Çavuşoğlu - BOYKOT

KÖTÜNÜN İYİSİ DE KÖTÜDÜR!

Hüseyin Sevay
"Kötünün iyisi" diye bir seçenek PRENİSPLERE dayalı davrananlar için gerçek bir
alternatif olamaz.
Gerçekçi olalım: İcraatları ile CTP ve
TDP SOL partiler değil... Federasyon
konusunda da özel bir çabaları yok... Sadece
bir yerlere yazmışlar, o kadar...
CTP'nin başkanı Selma Eylem hocanımın
ara bölgede ortay koyduğu doğruları tümden
reddetti. Böyle bir konumda olan CTP bu
toplumun BARIŞ güçlerini temsil edecek
ne kabiliyette, ne de o zihniyettedir. TDP'nin
onlardan pek bir farkı yoktur. Söylemleri
ile Bağımsızlık Yolunun da farklı bir yön
çizdiği yoktur. TKP'ye özel bir yorumum
yok... Hala İşgal ve Sömürü Düzeninde
yaşıyor olduğumuzu herhalde onlar da fark
etmemiş olacaklar.
Yani, SOKAĞA sahip olmayı dahi denemeyen sözde SOL partiler İşgal ve Sömürü
Düzeninin temsiliyetinin barındırıldığı
Diyanellos'ta "devrim" mi yapmak üzeredirler?
Diyanellos ile SOKAĞIN bir ilişkisi
yoktur zaten... Diyanellos'a girmiş olan partilerin tümü Sistemin borusunu öttürmeyi
kendilerine amaç edinmiş partilerdir.
Düzen partilerinin SOL diye tabi edilmesi
mümkün değildir.
En son "cumburbaşkanlığı" seçimlerinde

Kıbrıs Türk toplumuna biçilen tabutun son
çivileri de çakılmıştı. Hala bu düzende
seçim olabileceğine inananlar var, hayret!
"Kötünün iyisi" CTP ile hangi yol
yürünebilir?
22 Ocak olaylarında sessiz kalıp
saldırganların erken salıverilmesine izin
veren CTP değil mi? TDP ne yaptı? Koskoca
bir hiç!
Bileşik Faiz, İTEM Yasası Değişikliği,
Göç Yasası, MOBESE Yasası diye sıralamaya
başlarsak bir sürü fiyasko sıralamış oluruz.
Eksiği var, fazlası yok bu listenin...
Bildiğiniz SAĞ icraatlar bunlar... SOL
ile tamamen alakasız icraatlar bunlar...
Hala SOLCULUĞA inanan insanlar hangi
PRENSİBE göre gidip bu arkadaşlara oy
atacaklar bu İşgal ve Sömürü Düzeninde?
Ve ne değişecek?
En azından BOYKOT ile kendimizi ZALİM KaKaTC Sisteminden ayrıştırmaya
başlamış oluruz. Bu Sisteme inanmadığımızı
haykırmış ve benzer düşüncede olanları
aynı tarafta konsolide etmiş oluruz.
TOPLUMDAN gelen BİRLEŞME
çağrısını bile yok sayan bir SOL ile
yürünebilecek hiçbir yol yoktur!
23 Ocak günü oy verenler bilsinler ki
geleceklerini bir kez daha sandıklara gömmüş
olacaklar. Onun ötesinde bir şey başarma
şansları yok...

SANDIK TESELLİSİ
Salih Olgun Mehmet
İnsan doğar büyür yaşlanır ve biçim değiştirir! Ölümler/ biçim değiştirmeler doğanın
diyalektiğidir! Sömürge yönetimi, işbirlikçileri ve onların aklı ile hareket edenler, özel
mülkiyete dayalı sömürge düzeninde doğal olmayan ölümlerde ölenin sınıfına ve kurulu
sömürge düzenine taraf olup olmayışına göre duruş sergiliyorlar! Her gün çalışırken
işgüvenliği sağlanmadığı için, trafikte, sağlıkta vb alanlarda işçi, emekçi ezilen halktan
insanlarımız gerekli yaşam güvenliği vb tedbirler alınmadığı için ölüyorlar! Bu
insanlarımızdan herhangi biri sömürgecinin ve işbirlikçilerinin propagandasını yaparken
ölmediklerinden kimsenin aklına bile gelmez anmak için!
*
Gönül tesellisini bulmazsa çatlarmış! Sömürge Yönetimini görünmez kılmak ve
seçimlerine katılıp sandıklarına oy atabilmek için "devrimci, sosyalist, komünist"
olduklarını ileri süren ancak işgale sömürgeciliğe karşı demokratik halk devriminin
gerekliliğini ve propagandasını yapamayan sosyal reformistler kendilerini kandırmak
isterse yığınla bahaneleri vardır kandırırlar! Varsınlar kendileri bahane bulup kendilerini
kandırsınlar! Ama kendileriyle birlikte işçi emekçi ezilen halkı kandırmaya çalışmaktan
vazgeçsinler çünkü bu durumda teşhir edileceklerdir!

Lila Hayri
Hah işte Zeki bey de müjdeyi verdi.
Tüm istilacı ve yerleşikler bundan
böyle Kıbrıs Cumhuriyeti (Federal)
vatandaşı sayılacakmış.
Koşun sandığa yok olmamak için!
Ya bunlar Ersin'i bile solladı...
UBP mi bizi yok ediyor, sözde sol
mu?
Güney'de de bize rahat yok demek
ki…
Milyon oyum olsa size asla.
BOYKOT!
*
"Konu Mankeni" Niyazi nihayet
boykot konusunda yumurtladı.
Niyazi’den ziyade Niyazi'cileredir
öfkem.
Eseriniz ortada.
İlle de CTP ve Akel'in adayı.
Siz de masum değilsiniz…
3 yıl geçti işgal hala gündeme getirilmedi…
*
"Boykot yapmakla ne kazanacaksınız"
diyorlar.
Elinizin körünü...
Şamar gibi gelecek bu boykot!
Utanmazların yüzüne yüzüne!
*
Boykot... Kimse için!
Ne çoluk ne çocuk ne torun ne torba
için…
Sadece kendim için…
*
Kime oy vermeyi düşünüyorum.
-‘‘Oy verirsem karşılığında ne vereceksiniz’’…
İşte tam da buyuz!
Yarası olmayan lütfen…
*
Kocaman bir BOYKOT sözcüğü
kapıya asıyorum.
Sizi zahmetten kurtarır bu.
Kapı altından künyenizi atmazsınız.
-"Bir tikçik lütfen"
*
Sandığa bile gitmeme cesareti olmayanlar devrim yapacak!
Kıbrıs'ın kurnazı da yamandır…
*
Söyleyim, pahalılık için yollara
dökülmem.
İşgali seven TL’ye de zamlara da
katlansın….
Farz et ki her şey ucuzladı...
Kaldığımız yerden devam mı işgale...
Her kötülüğün sebebi TC!
Sen zamlara takılı kaldın…
Beter beş beter bin beter!
*
Pusuda bekleyen var. Seçim sonrası
tarafını belli edecek…
Kim kazanırsa ona oy vermiştir.
Ha bu boykot partisi de olabilir.
Sen garanticisin bilirim. Hep öyle
oldun.
Yaa sen hangi taraftasın hem
boykotçusun hem de parti paylaşımları
altında beğenilerin…
Nerede bir parti lideri sen orda!
Midem bulanıyor artık…
Nemelazım garanticisin, işi şansa
bırakmıyorsun.
Ve çoksunuz! Ama kendini ele veriyorsun.
Alem benden ben bu tiplerden…
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YERBİLİM MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
VADİLİLİ, DEPREMLE İLGİLİ TAK’A KONUŞTU:

İLK 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

n “ÜLKEDE YAPI
DENETİMİ EKSİK.
DEPREM
YÖNETMELİĞİNDEN
ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ
YAPILAR KONTROL
EDİLMELİ”
n “DÜNYADAKİ
DEPREMLERİN
YAKLAŞIK YÜZDE 17’Sİ
BİZİM KUŞAKTA… HER
AN DEPREM
OLABİLECEK ŞEKİLDE
YAŞAMALIYIZ”

Yerbilim Mühendisleri Odası
Başkanı Oğuz Vadilili, depremden
sonraki ilk 48 saatin, artçı sarsıntılar
için çok önemli olduğunu belirterek, genelde depremin
artçılarının ilk andan büyük
olmadığını ifade etti.
Vadilili, bir binanın depreme
dayanıklı olabilmesi için zemin
etüdünün yapılması, mühendisler
tarafından hazırlanan projelerin
vizelerden geçerek, kontrolden
geçmesi gerektiğini, bu iki unsurun
halihazırda yapıldığını kaydetti.
Yapı denetimi kısmının ise
ülkedeki eksiklik olduğunu ifade
eden Oğuz Vadilili, bu denetim
için yasal altyapı bulunmadığını,
yasal altyapının süratle sağlanması
gerektiğini söyledi.
Kıbrıs’ın Alp-Himalaya deprem
kuşağında olduğunu dile getiren
Vadilili, dünyadaki depremlerin
yaklaşık yüzde 17’sinin bu kuşakta
gerçekleştiğine dikkat çekerek, can
ve mal kayıpları yaratacak depremlerin meydana gelebileceğini
belirtti.
Oğuz Vadilili, “Her an deprem
olabilecek şekilde hayatımızı
planlayıp, programlayıp ona göre
yaşamalıyız” vurgusu yaptı.
Kıbrıs’ta dün 03.07’de Baf
açıklarında meydana gelen depremin ardından Yerbilim
Mühendisleri Odası Başkanı
Vadilili, Türk Ajansı Kıbrıs’ın
(TAK) sorularını yanıtladı.
Bu sabaha karşı olan depremin
yaklaşık 6.3 büyüklüğünde ve 36.3
km derinliğinde ölçüldüğünü ifade
eden Vadilili, bütün depremlerdeki
sürecin burada da gerçekleşeceğini
söyledi.
“İLK 48 SAAT ÇOK
ÖNEMLİ…”
Özellikle ilk 48 saatin depremin
artçıları için çok önemli olduğunu
vurgulayan Oğuz Vadilili, genelde
depremin artçılarının ilk sarsıntıdan
büyük olmadığını ifade etti. Dün
gece saat 05.00 sularında aynı noktada 3 büyüklüğünde bir deprem
daha meydana geldiğini belirten
Vadilili, bunun 6.3’lük depremin
artçısı olarak kaydedildiğini ifade
etti.
DEPREME HAZIR MIYIZ?
“Depreme hazır mıyız?”
sorusunu iki aşamada yanıtlayan
Oda Başkanı Vadilili, ülkedeki binalarda zemin etüdü zorunluluğu
arandığına işaret ederek, şöyle devam etti:
“Zemin etüdü ile binamızı
yaptığımız zeminin karakterleri

ortaya çıkmakta ve bu karakterler
ışığında inşaat mühendisleri
binalarımızı deprem yönetmeliklerine uygun şekilde dizayn etmektedir. Bu bizim ülkemizde
yaklaşık 10-15 yıllık süreç
içerisinde farklı kurumların istekleri
ölçüsünde yerine getirilirdi. Son
3 buçuk-4 yıldır odamız ve İnşaat
Mühendisleri Odası’nın imzaladığı
zemin değerlendirmeleri protokolü
vasıtasıyla birlik çatısı altında
düzgün bir şekilde yerine gelmektedir. Bundan dolayıdır ki zemin
parametreleri yeni yapılan binalarda
dikkate alınmaktadır. Bu önemli
bir gelişmedir.”

Projelere, Kıbrıs Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) çatısı altındaki odalarda
vize verildiğine dikkat çeken
Vadilili, “Bu da hesapların doğru
yapıldığının bir kontrolüdür”
şeklinde konuştu.
“PROJENİN FİİLİ
OLARAK UYGULANIP
UYGULANMADIĞI
DENETLENMELİ”
Yapı denetimi kısmının ülkedeki
eksiklik olduğunu ifade eden Oğuz
Vadilili, inşa edilecek standartların
projeler aracılığıyla ortaya
çıkmasına rağmen projenin fiili
olarak uygun olarak yapılıp,
yapılmadığının denetlenmesi
gerektiğini kaydetti. Bu denetim
için yasal altyapı bulunmadığını
belirten Oda Başkanı Oğuz Vadilili,
yasal altyapının süratle sağlanması
gerektiğini söyledi.
Vadilili, bir binanın depreme
dayanıklı olabilmesi için zemin
etüdünün yapılması, mühendisler
tarafından hazırlanan projelerin
vizelerden geçerek, kontrolünün
yapılması gerektiğini; bu iki unsurun halihazırda yapıldığını dile
getirdi.
Oğuz Vadilili, ancak inşaat
aşamasında denetimin yapılması
gerektiğini ve bunun yapılmadığını
kaydederek, örneğin Türkiye’de
bunun hayata geçtiğini dile getirdi;
“Bunu da eğer yerine getirirsek
yeni yapılan binalarda depreme
dayanıklılığı gönlümüzün rahat
olabileceği bir aşamaya getirebiliriz” diye konuştu.
Eski yapıların süratle gözden

geçirilmesi gerektiğine işaret eden
Vadilili, deprem yönetmeliğinden
önce inşa edilmiş yapılar, öncelikli
olarak okullar, hastaneler, kamu
binalarının kontrol edilmesi
gerekliliğine vurgu yaparak, “Yenilenecek binalar yenilenmeli,
güçlendirilecekse güçlendirilmeli”
dedi.
“DEPREM KADERİMİZ…
KAÇAMAYIZ”
Ülkenin deprem kuşağında
olduğuna dikkat çeken Vadilili,
“Deprem bizim kaderimizdir, bundan kaçabilecek bir durumumuz
yoktur. Bugün 6.3’tür büyüklük,

yarın 7 veya 8 olur, daha önce
olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.
“DÜNYADAKİ DEPREMLERİN YÜZDE 17’Sİ
BİZİM KUŞAKTA
GERÇEKLEŞİYOR”
Kıbrıs’ın Alp-Himalaya deprem
kuşağında olduğunu dile getiren
Vadilili, dünyadaki depremlerin
yaklaşık yüzde 17’sinin bu kuşakta
gerçekleştiğini söyledi. Afrika
plakası diye adlandırılan plakanın
Avrasya plakasının altında daldığını
anlatan Oğuz Vadilili, “Bu bizim
ana deprem kaynağımızdır” dedi.
Aletsel olarak ölçüm yapılmaya
başlanan son yüzyılda ülkede 7
adet 6 büyüklüğünde deprem
kaydedildiğini dile getiren Yerbilim
Mühendisleri Odası Başkanı
Vadilili, “Tarihsel kayıtlardan elde
ettiğimiz bilgilerde, örneğin 1222
Baf depremi 7.5 büyüklüğünde,
1300 yılları başındaki Girit depremi
8.4 büyüklüğünde… Bu depremlerin mallara hasar veren ve can
kayıplarına yol açan depremler
olduğu dikkatimizi çekmektedir”
ifadelerini kullandı.
Bu bilgiler ışığında can ve mal
kayıpları yaratacak depremlerin
meydana gelebileceğine dikkat
çeken Oğuz Vadilili, “Deprem her
an olabilecek şekilde hayatımızı
planlayıp, programlayıp ona göre
yaşamalıyız” şeklinde konuştu.
Vadillili, yasal olarak yapılması
gerekenlerin yanı sıra olası bir
yıkım anında buna müdahale edebilecek araç, gereç ve personelin
sürekli hazır halde olmasının önemini de belirtti.

GÜNLÜK
SUS Kİ SUSTUKÇA ANKARALAŞASIN!

Adalet Bakanlığı dayatmasının ilk kez gündeme gelişi değil,
ancak ilk kez TC Elçiliği’ne Adalet Müşaviri atandı… Ve
içeriğini bilmediğimiz bir Adli İşbirliği Protokolü var 4’lü Hükümetin imzaladığı!.. 2019 sonbaharında da gündeme geldi ve
yoğun bir şekilde tartışıldı bu Adalet Bakanlığı dayatması!..
Hatırlatalım o günlerde konuşanları… Serdar Denktaş “Adalet
Bakanlığı talep edilir bu memlekette farkında mısınız bilmem…
Adaletimizin siyasallaşması demektir” demişti… Hukuk profesörü
Kudret Özersay Akıncı’yı hançerlemekle meşguldü o sıralar,
yorum yapmadı… Hukuk profesörü Tufan Erhürman kendini
Ankara’ya ispat etmeye çalışarak zaman geçiriyordu… İçişleri
Bakanı avukat Ayşegül Baybars’ın hukuk umurunda değildi…
TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geldi o günlerde. Baybars’a
vatandaş sordu: ‘Adalet Bakanlığı dayatması var mı?’… Baybars’ın sesi çıkmadı… CTP’li milletvekili ve hukukçu Fazilet
Özdenefe’nin de sesi soluğu çıkmamıştı… Mecliste solculuğuna
toz kondurmayan CTP ve TDP’liler var… Sesleri çıkmadı
2019’da Adalet Bakanlığı ve Kıbrıs yargısına yönelik dayatmalar
hakkında… Zeki Çeler sindi… Cemal Özyiğit soktu kafasını
kuma… CTP’nin “kırmızıları” Doğuş Derya ve Asım Akansoy
da sindi… 2019’da Serdar Denktaş’tan sonra Barolar Birliği
Başkanı Hasan Esendağlı Adalet Bakanlığı’nın yargının siyasallaştırılması olduğunu söyledi. Barolar esas, Erdoğan’ın Kuran
kursu kararından sonra Anayasa Mahkememizi hedef tahtasına
asması üzerine konuşmaya başladı… Serdar Denktaş 2019’da
demişti ki: “Gözümüzün bebeği gibi yargı sistemimizi korumamız
lazım. Çünkü talep edilen şey, önümüze konan yol Kıbrıs’taki
yargı sistemini Türkiye’deki yargı sistemine eşitlemektir… Bu
yargının sonu olur bu ülkede. Sonu olur…”
PADİŞAHA
TDP açıklamasında
“Külliyeye değil, eğitim ve
sağlığa yatırım yapılmalı”
dedi. Bunu Külliyeyi asıl
yaptırmak isteyene
padişaha söyleyeceksiniz,
ortaya değil…
*
ASGARİ HÜKÜMET
Başbakan Faiz Sucuoğlu
“Hükümet olarak yeni
belirlenen 7 bin TL brüt
asgari ücreti destekliyoruz”
dedi. Hah ha… Bir da asgari
ücretlilere sorun bakalım,
onlar da sizin azami
maaşlarınızı destekliyorlar
mı acaba?
*
BİRKAÇ YİRO
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman Euro’ya geçme
meselesine açıklık getirdi ve
“Gelirleri Euro’ya
endekslemek, Türk Lirası’nı
piyasada tedavülden
kaldırıp Euro’ya geçmek
değildir” dedi. Yani Euro’ya
geçmek aslında
zannettiğiniz gibi Euro’ya
geçmek değildir, Euro’nun
etrafında birkaç yiro atıp
gene Türk Lirası’nda
kalmaktır...
*
SİYASET
Bağımsızlık Yolu milletvekili
adaylarından Nazen Şansal,
"Siz siyasetle ilgilenmeseniz
bile siyaset sizinle
ilgileniyor" dedi. Aynen
öyledir. Siz siyasetle
ilgilenmemeye devam edin,
o sizinle çok fena
ilgileniyor…

“Tırnak”...
"Toplumumuzda bazılarının bütün
uğraşları, maalesef ki;
“başkalarının bilincine
varabilmek”!
Birçok siyasi ve medyatik alan
buna kilitlenmiş...
Nasıl mı?
Hangi yöntemlerle çabucak
başkalarının bilincine varabilirizi
tartışıyorlar.
Modernliğin tarif ettiği kavramlarla
sirkülasyona girip, "kendimizi
başkalarının bilinciyle ifade
edelim" diyorlar...!
Neredeyse topluma "kendimizi
tanımak için başkalarına muhtacız"
diyorlar yani...!
Ancak bilelim ki, insan nereye ait
olduğunu unutursa, kendini de
unutur."
Mehmet ÇAĞLAR
(Toplum Postası)
"Her toplumun bir eğitim felsefesi
vardır (ya da olmalıdır). Bu felsefe,
o toplumun geçmişten gelen
birikimlerini süzgeçten geçirerek,
iyi ve geliştirilebilir olanı
korurken, köhnemiş ve
işlevselliğini kaybedenleri
ayıklayarak, dinamik bir süreci
sağlar. Bir toplumun eğitim
felsefesi, temelde, onun
geleceğe yönelik “nasıl bir
toplum meydana getirmeliyiz?”
sorusuna yanıt veren bir
kurguyu içerir."
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

BOYKOT

Hala Sultan İmam Hatibi
Arapça günü dolayısıyla,
Kuran’dan alıntılar
yapılan bir video
yayınladı… Daha sonra
videonun tepki çekmesi
üzerine yayından
kaldırıldı. ‘‘Namazını
özenle kıl. Başına gelene
sabret’’ diyor okul müdürü
öğrencilere… CTP’nin
kurdelesini kestiği, TDP’nin
kapatacağız demesine rağmen varlığını
unuttuğu, Hala Sultan İmam Hatibinde laikliğe ve bilime
aykırı sürdürülen eğitime son vereceğini, laikliği ve
bilimi hakim kılacağını söyleyecek bir parti yok seçime
girenler arasında!.. Hala Sultan konusunu ağızlarına
alamıyorlar…
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12 Ocak 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

‘KKTC KAFAKAĞIDI’
KIBRISLININ KİMLİĞİ
DEĞİLDİR!

İşgal rejiminin perdesi olan KKTC meclisi seçimine
giren partiler ne konuşup ne konuşamayacağını çok
iyi biliyor. Değil rejimle mücadele etmek, işgal rejiminin sözcülüğünü yapıyorlar!
Öncelikle Ankara’ya ‘‘Ne paranı ne memurunu,
ne askerini ne paketini’’ diyen bir parti yok…
Mehmet Ali Talat ile ilk karşılaşmasında sorduğu
ilk hesaptı Tayyip Erdoğan’ın:
-‘Ne paranızı ne pulunuzu’ diye bir pankart açmışsınız…
Talat’ın cevabı ise:
-‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’ diyenler provokatörlerdi…
Ankara’nın 8 parti 400 vekile oynattığı 23 Ocak 2022 kukla seçiminde
de ‘NE PARANI NE PULUNU’ diyen
yok!
İşgal neden TL sonuç, TL neden
enflasyon ve devalüasyon sonuç! Para pul oldu…
Tam da Erdoğan’ın dediği gibi ‘ne paranızı ne
pulunuzu’ diyecek zaman…
-Ne paranızı ne pulunuzu, pılınızı pırtınızı toplayıp
defolun ülkemizden denecek zamandayız.
Ancak yalnız para değil, ‘sol’ da pul oldu!
Tükürüp tükürüp zarfa yapıştırıp adrese postalıyor
pulları Ankara…
İşgalci test ediyor partileri ve 400 adayı, ‘yasak
alana’ ne kadar giriyorlar diye…
Ankara için en önemli konu yerleşikler. İşgal
altında ‘vatandaşlık hakkı’ diye bir şey yoktur. İşgal
rejiminde ‘vatandaşlık’ Kıbrıslıların iradesinin gasp
edilmesi için kullanılan bir araçtır sadece. Uluslararası
hukuka aykırılığını ve savaş suçunu geçtim. İnsan
döner aynaya bakar, kendi toplumunu yok eden bir
uygulamaya maşa olmaz…
İşgalcinin muhaceret yasasını yapan CTP’nin başkanı Tufan Erhürman ‘‘10 yıl kalan herkesi KKTC
vatandaşı yapalım’’ dediğinde, Erkut Şahali “5 yıl
ikamet edenlerin yasal müracaat hakkı var” diye
itiraz ediyor. Önce 10 yılı 5 yıla çektiler!
Sonra, TDP’li Zeki Çeler artırıyor: KKTC vatandaşı
olan tüm yerleşikler Federal Kıbrıs ve Avrupa Birliği
vatandaşı da olacak diyor…
KKTC’nin ‘Bağımsızlık Yolu’ Partisi ise, güneye
geçemeyen Türkiyeli yerleşiklerin ‘mağduriyet’inden
bahsediyor. Bundan YDP, CTP ve Halkın Partisi de
şikayetçi!
Bağımsızlık Yolu da ‘‘hakkı olan herkes vatandaş’’
olmalı diyor. İşgal rejiminde vatandaşlık hakkı! Bununla da kalmıyor: KKTC vatandaşı herkesi ‘Kıbrıslı
Türk’ sayıyor.
‘KKTC kafakağıdı’ dağıtmaktan da öteye giderek,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan Kıbrıs Türk toplumunun sosyal-kültürel-siyasi ‘Kıbrıslıtürk’ kimliğini
bahşediyor Bağımsızlık Yolu denen parti 1974’ten
sonra taşınan nüfusa!
Rumların evlerine ve topraklarına taşınan, hatıralarını ve çocukluklarını yağmalayan yerleşimci sömürgeciliğine ‘Kıbrıslı’ kimliği bahşediyorlar!
UBP yapmadı CTP-TDP-Bağımsızlık Yolu’nun
yaptığı bu kimlik politikasını! UBP oy için seçmen
yazdı, KTFD ve KKTC kafakağıdı dağıttı, sözde
sol ise Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin kimliğini
kansız bir şekilde yok etmek için yürüttüğü yerleşimci
sömürgeciliğinin bayraktarı kesildi!
-Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan herkes Kıbrıs Türk
halkıdır, diyorlar.
Sömürgeci yerleşim politikası sonucu gelen Erhan
Arıklı ve onun gibiler ise ‘Türkiye kökenli Kıbrıslı
Türk’tür, onlara göre.
Kıbrıslıların dilinde sigara söndürmeye yeminli
Erhan Arıklı’nın konuşmasına fırsat bırakmadı CTPTDP-Bağımsızlık Yolu.
Sadece ‘KKTC kafakağıdı’ vadetmiyor KKTC’ci
sol. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan ‘Kıbrıslı
Türk’ kimliğini bahşediyor!
Tüm yerleşiklerin vatandaşlığını savunduktan
sonra, ‘Federal Kıbrıs’ istemek Kıbrıs’ta varolan
statükoyu savunmaktır. Çünkü federasyonu yerleşiklerle değil, yerleşiklerin evlerini ve topraklarını
gasp ettiği Rum Kıbrıslılarla yapacağız!
Yerleşikler Rumların evinde otururken, Rum mülteciler nereye dönecek?
Siz hangi hakla, Rumun hem evini hem de kimliğini
işgalcilere bahşediyorsunuz!
KKTC vatandaşlığını Federal Kıbrıs vatandaşlığına
indirgemiş durumda KKTC’ci sol. Rumlara ‘biz
statükodan memnunuz’, demektir bu!

KÜLLİYEYE DEĞİL, EĞİTİM VE SAĞLIĞA YATIRIM YAPILMALI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
ülkede yaşanan ağır ekonomik kriz ve
toplumun yaşadığı yapısal sorunlara
işaret ederek, kaynakların, külliye binasına
değil, eğitim ve sağlık başta olmak üzere
toplumun ihtiyaçlarına kullanılması
gerektiğine vurgu yaptı.
TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye
göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit
ve bazı milletvekili adayları, Metehan
bölgesinde, yeni Cumhurbaşkanlığı (Külliye) ve Meclis Binası ile ilgili basın
açıklaması yaptı.
Özyiğit, dün sabah Kıbrıs açıklarında
gerçekleşen ve tüm Kıbrıs’ın yanı sıra
bölge ülkelerinde de hissedilen depreme
değindi, Kıbrıs ile depremin etkilediği
tüm bölgelere geçmiş olsun dileklerini
iletti. Depremde can kaybı olmamasının
sevindirici olduğunu belirten Özyiğit,
“Bu deprem herkese afet ve acil durumlara karşın her zaman hazırlıklı olunması
gerektiğini hatırlatmıştır” dedi.
TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkede
külliye yapımı için ayrılan 586 milyon
TL’lik kaynağın; “Kıbrıs’ta yoksullukla
mücadele edilmesi, okul, hastane, alt
yapı yapımında kullanılması için
aktarılması gerektiğini” vurguladı.
Özyiğit, “TDP olarak, ister hükümette
isterse muhalefette olalım biz bu amacını
aşan projeye destek olmayacağız” dedi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit,
burada okuduğu açıklamada, külliyenin
“biat kültürünün sembolü” olacağını
iddia etti.
Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca bu
adada kendi kültürü, kendi kimliği ile
özgür ve eşit olarak var olma mücadelesi
verdiğini ifade eden Özyiğit, şöyle devam
etti:
“Bu mücadele içerisinde çok acı olaylar
yaşanmıştır. Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesinde Türkiye’nin maddi ve manevi
desteği yanımızda olmuştur. Ancak 1974
sonrası Türkiye ile olan ilişkiler zaman
içinde maalesef bir alt üst, emir alan emir veren ilişkisine dönüşmüş, nihayetinde bugün mutlak bir biat ilişkisine
ulaşmıştır. Bu ilişki biçiminin oluşmasında
hem Türkiye hükümetlerinin hem de
bizim hükümetlerin hataları büyüktür.
Son dönemde Türkiye’de AKP
hükümeti ve adada Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ve UBP’li hükümetler bu biat
ilişkisini maalesef Kıbrıs Türklerinin
demokrasisinin sembol değerleri olan
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
binalarına taşıma noktasına gelmiştir.”

Özyiğit, TDP olarak yeni yapılacak
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
yerleşkesi projesine neden olduklarını
şöyle açıkladı:
“Cumhurbaşkanlığı
binasının
ihtiyaçlara yeterince cevap veremediği
doğru olabilir. Ancak böyle olsa bile
böyle bir ihtiyacın karşılanması bizim
şehir
plancılarımızla,
bizim
mimarlarımızla bizim mühendislerimizle,
bizim müteahhitlerimizle ve bizim
kültürel değerlerimizi, bu toprakların
kimliğini yansıtan bir proje ile olmalıdır.
Kıbrıs Türk halkı demokrasisinin sembolü
olan bu binaları kendi gücü ile kendi
kültürü ile kendi kimliğini ve mütevazı
değerlerini yansıtacak şekilde tasarlamalı
ve inşa etmelidir. Söz konusu külliye
projesi öngörüldüğü şekilde yapılırsa,
ortaya çıkacak şey biat kültürünün sembolü haline gelecektir ki bu
demokrasimize kabul edilemez en büyük
darbe olacaktır. Bu hatadan en erken zamanda dönülmelidir.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs çok ağır bir
ekonomik krizden geçmektedir, halk
yoksullaşmıştır. Türkiye’nin yoksul
insanları ucuz ekmek alabilmek için
uzun kuyruklarda beklemektedir. Bu
tablonun diğer tarafında ise her yere
lüks saraylar yapma derdinde olan bir
siyasal kültür ortaya çıkmıştır. Bu siyasal
kültürün biat ilişkisi ile Kıbrıs’a da
taşınmasına izin verilmemelidir. Söz
konusu 586 milyonluk kaynağın Kıbrıs’ta
yoksullukla mücadele edilmesi için
ve/veya, okul, hastane, alt yapı yapımında
kullanılması için aktarılmasına bir

itirazımız olmaz; bunu Türkiye
vatandaşlarının bizimle bir dayanışması
olarak görürüz. Ancak bu kaynağın,
ihtiyacın çok ötesinde, tıpkı Türkiye’deki
örneklerde olduğu gibi, kocaman lüks
sarayların yapımı için kullanılmasına
itirazımız var.”
“TDP TOPLUMUN VİCDANIN
SESİDİR”
Özyiğit, bu konuda kullanılacak
kaynağın kendi kaynakları olmadığını,
ancak bu kaynağın Kıbrıs Türk halkı
için kullanılacağı “iddia ediliyorsa”
söyleyecek sözlerinin olduğunu ifade
ederek, şöyle devam etti:
“Bu paranın buralarda birilerine
görkemli saraylar yapılması için
kullanılmasına biz sessiz kalmayacağız.
Bu isyan bizim vicdanımızın sesidir. Bu
isyan sesi sadece Kıbrıs’ta değil,
Türkiye’de de yıllardır yükselmekte olan
bir sestir. Bu sesin sadece Kıbrıs’ta değil,
Türkiye’de de duyulmasını istiyoruz:
‘Kıbrıslı kardeşleriniz vatandaşlarınızın
kısıtlı kaynakları ile buralarda saraylar
yapılmasına karşıdır.’ Birileri biat ettikleri
kişilerin emirleri karşısında sesiz kalabilir,
yerel destekçileri ve işbirlikçileri olabilir.
Ancak TDP bu toplumun vicdanın sesidir.
Öyle olmaya da devam edecektir.
Bizler TDP olarak, bugün, buradan,
Kıbrıs’tan isyan ederken, Türkiye’deki
aydın kesimlerin de bu isyana destek
olması bekliyoruz. Bilinsin ki TDP olarak,
ister hükümette olalım isterse muhalefette
olalım biz bu amacını aşan projeye destek
olmayacağız.”

Şansal: Hukukçu Başbakan bile yasaları uygulayamadı
Özgür gazete - Bağımsızlık Yolu
Lefkoşa Milletvekili adaylarından Nazen
Şansal, Sıradan yurttaşlar siyasetle ilgilenmek istemese bile siyasetin sıradan
yurttaşlarla ilgilendiğini belirterek “hastanedeki imkansızlıklardan dolayı sağlık
hizmeti alamadığınızda sağlık politikaları
sizinle ilgileniyor demektir; kamusal
eğitim bir hak ve zorunlulukken, okullarda kayıt parası, kırtasiye parası
istendiğinde eğitim politikaları sizinle
ilgileniyor demektir” ifadelerini kullandı
Şansal: Siz siyasetle ilgilenmeseniz
bile siyaset sizinle ilgileniyor
Bayrak Televizonu’ndaki Seçime
Doğru programının konuğu olarak
değerlendirmelerde bulunan Bağımsızlık
Yolu Lefkoşa Milletvekili adaylarından
Nazen Şansal, Sıradan yurttaşlar siyasetle
ilgilenmek istemese bile siyasetin bizimle
ilgilendiğini belirterek “hastanedeki
imkansızlıklardan dolayı sağlık hizmeti
alamadığınızda sağlık politikaları sizinle
ilgileniyor demektir; kamusal eğitim bir
hak ve zorunlulukken, okullarda kayıt
parası, kırtasiye parası istendiğinde
eğitim politikaları sizinle ilgileniyor de-

mektir” ifadelerini kullandı. Devlet hastaneleri ve okulları atıl durumda
bırakılırken özel hastane ve özel eğitim
kurumlarına teşvikler, hibeler ve vergi
muafiyetleri uygulandığını anlatan
Şansal, Bağımsızlık Yolu‘nun sermayeden değil emekten ve halktan yana
olarak ücretsiz nitelikli eğitim ve sağlık
hakkını savunduğunu ifade etti. Ultra
zenginlerden alınacak servet vergisinin
hayata geçirilmesi ile de halkın
ihtiyaçlarına kaynak yaratılabileceğinin
altını çizdi.
Şiddete uğrayan bir komşunuz kapınızı
çaldığında, tüm zorlukları aşarak şiddet
direnişçisi olmak isteyen bu kadının
gidebileceği bir yer olmadığını söyleyen
Şansal, Bağımsızlık Yolu’nun her bölgeye
sığınma evleri ve şiddet önleme merkezleri açılması için yıllardır mücadele
ettiğini belirtti.
“Güneşi bol olan bir ülkede hâlâ
fosil yakıt kullanıyoruz”
Sağ veya sol hiçbir hükümetin enerji
politikalarının ekolojik ve ekonomik
olmadığını vurgulayan Şansal, termik
santrallerimizin zehir saçtığını, bunlara

hiçbir tedbir alınmayıp ceza kesilmediğini
belirterek enerjide özelleştirmenin kabul
edilemez olduğunu söyledi.
Şansal, yıllardır sürdürdükleri ekoloji
mücadelesinin Bağımsızlık Yolu’nun
öncelikleri arasında bulunduğunun altını
çizdi ve yaz aylarında bizi bekleyen orman yangınları başlamadan önce yangın
helikopteri alınmasının önemini
vurguladı.
Halkın plajlara ücretsiz girmesinin
Anayasal ve yasal bir hak olduğunu,
yargının da bu yönde kararlar verdiğini
hatırlatan Şansal, hukukçu bir Başbakanın
bile otel sermayesini karşısına almamak
için yasaları uygulayamadığını ifade
etti. Bağımsızlık Yolu’nun “hükümet
olsanız bile iktidar değilsiniz” söylemini
bu bağlamda açıklayan Şansal, ülkemizde
iktidarın büyük sermayedarlar olduğunun
ve sol veya sağ tüm hükümetlerin bunlara
boyun eğdiğinin altını çizdi.
Partisinin ise sermayeden değil emekten yana olduğunu; ayrıca gerek Türkiye
egemenlerinden gerekse güney Kıbrıs’ın
egemenlerinden yapılan dayatmalara
karşı, halkları kardeş bağımsız bir Kıbrıs’ı
savunduğunu anlattı.
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen
Her gün sayfasından birilerine mesaj yollayan, kimine övgü, kimine eleştiri yapan,
yerli bir gazetede günlük yazılar yazan,
TC'li bir gazeteci, geçen gün tesadüfen
gördüm, Tufan Erhürman'a soru sorarak
hükümete gelirse para istemeye Ankara'ya
nasıl gideceğini soruyor?
13. maaşları ödeyen, Kıbrıs için tüm
fedakarlıkları yapan, hatta bu yüzden ambargolara maruz kalan TC yöneticilerinin,
ve de Kıbrıs'a meclisi ziyarete gelen ama
onu boykot eden TC Başkanının karşısına
Erhürman nasıl çıkacakmış!
Kıbrıs Postası'nda yazan
bu beyefendiye önce şunu
söyleyim, yazacak yüzlerce
konu var ama şunu
hatırlatayım,
İşler kim kimin için daha
fazla fedakarlık yaptı mevzuna geldiyse, ben 15 yaşında mevzilere
gitmesem bu gazeteci beyefendi şimdi
Kıbrıs'ta olamıyacaktı, gazeteci de
olamıyacaktı, önce ona bunu hatırlatayım!
Yine ayni şekilde ben ve benim gibi
gençler 15'li yaşlarda mevzilere gitmeseydik,
yine kendisi gibi, ne asker ne de herhangi
bir TC'li yönetici Kıbrıs'ı ancak rüyasında
görebilirdi, Yunanistan'da, Bulgaristan'da,
Rusya'da Türk yok muydu, niye oralara
gidemediler?
Neyse konumuz bu değil, ama yine kim
kime daha fazla fedakarlıkta yardımda
bulunmuş mevzusuna son bir ilave yapıp
esas konuya geçeyim,
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB sürecinde
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İSTEYEN İNANSIN!
Türkiye, savaş çıkarırım, bu savaş sebebidir
dediği halde, ayni günlerde KC'nin AB'ye
girişini sessizce izleyip arka kapıdan Kıbrıslı
Türkler sayesinde AB Gümrük Birliğine
girebildiğini hatırlatırım.
Türkiye bugün tüm AB ülkelerine gümrük
birliği sayesinde mal satabiliyorsa bunun
tek sebebi Kıbrıslı Türklerdir.
Kimin kime daha fazla fedakarlığı,
yardımı dokunmuş, yüzlerce sebeb yazabilirim ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin çok çok
daha fazla çıkarı olduğunu hatırlatırım!
Tufan Erhürman'a gelince, bugünkü siyasi
partiler içinde Türkiye'ye en yakın parti
Tufan Erhürman'ın başkanı olduğu parti
CTP'dir.
Türkiye'nin sırf barış ve çözümü
desteklediği için Akıncı'nın karşısına aday
çıkıp Türkiye'nin istediği birini toplum
lideri seçtirmesinde en büyük yardımı Tufan
Erhürman'dan görmüştür.
Erhürman Akıncı karşısına aday olarak
çıkmasaydı Ersin Tatar'ın kazanması
imkansızdı!
Peki esas ayar Ankara'da yapılır deyip,
ikinci tura Erhürman kalırsa desteğimiz
Erhürman'ındır diyen TC kökenlilerin partisi
YDP başkanı Erhan Arıklı değil miydi?
Erhan Arıklı bunu Ankara'dan habersiz
tek başına söylemiş olabilir miydi?
Afrika gazetesine yapılan saldırı sonrası
saldırganları serbest bırakan Tufan Erhürman
değil miydi?
Her iki lafının biri benim ikinci vatanım
Ankara'dır diyen Tufan
bey değil miydi?

Ne söylerseniz söyleyin beni Ankara
aleyhine konuşturamazsınız diyen kimdi?
Ara bölgede yabancı elçilerin yabancı
konukların olduğu toplantıda kürsüye çıkıp
Türkiye için yapılan tüm iddiaları reddeden
Tufan bey değil miydi?
Seçimlere Ankara'nın müdahalesi yok,
deyip, Cenevre'de Türkiye'nin iki devletli
çözüm önerisi için ses çıkarmayan yine
Erhürman değil miydi?
Türkiye'nin müdahaleleri için TC
elçiliğine karşı yürüyüş düzenleyenlere
karşı kalabalık görünmemesi için ayrı
Tatar'a karşı yürüyüş düzenleyen yine Erhürman değil miydi?!
Kıbrıs Postası yazarı bunları gördü, yaşadı,
Erhürman'ın bu kadar uslu bir muhalefet
lideri ve Türkiye'ye biat eden biri olduğunun
farkında değil mi?
TC kökenlilerin insan hakları diye her
iki de bir konuşma yapan hatta ilhakçıları
bile kontenjan adayı gösteren yine Tufan
Erhürman değil mi?
Ne diyor Kıbrıs Postası'nın TC'li yazarı
''Tufan Erhürman seçimden sonra Ankara'ya
ne yüzle gidecek?''
Ankara'daki TC'li yöneticiler Tufan
Erhürman'ı kırmızı halılarla karşılarlar, tüm
bu muhalefet döneminde söyledikleri ve
yaptıklarıyla kucaklarına alırlar!
Kıbrıs Postası yazarı Erhürman nasıl
karşılarına çıkacak diyeceğine, bir zahmet
Ankara'daki TC yöneticilerine Erhürman'ın
yaptıklarına karşı sakın vefasızlık yapmayın
diye bir uyarı yazısı yazsaydı daha uygun
olmaz mıydı?

NARENCİYE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI AKÇIN, CYPFRUVEX’İN AÇIKLADIĞI TABAN FİYATI ELEŞTİRDİ

“ÜRETİCİNİN ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYOR”
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın,
Cypfruvex’in açıkladığı taban fiyatın “üreticinin çıkarlarına hizmet
etmediğini” savundu.
Yazılı açıklama yapan Akçın, taban fiyat belirlenirken neyi baz
alındığını sordu. Akçın, “Geçen yıl dalındaki fiyat 300 doların
birkaç puan üzerinde idi; bunun karşılığı da 2 bin 500 TL’nin
üzerinde idi. Bu yıl dolar iki katına yakın yükselmiştir, 14 TL
civarında seyrediyor. Açıklanan fiyat bu rakamlar karşısında çok
düşük” ifadelerini kullandı.
Akçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Mandora mandarin ve Valensiya ürünü de olan birçok üreticinin
3 bin TL ve üzerinde fiyattan ürününü tüccarlara satmış oldukları
bilinen bir gerçek. Ürün hasadına iki ay daha olduğu halde bu
taban fiyatın çok erken açıklanması üreticiye hizmet etmediği

düşüncesi geniş bir üretici kesiminde hakim. Bu durum Cypfruvex
Mandora mandarin ürününde 3 bin 500 TL’den alıma başladığında
tüccarların tepki göstermesi nedeni ile tüccarlarla aralarında bir
toplantı yaparak ne karar aldıkları bilinmediği halde aniden fiyatları
düşürerek tüccarla fiyatları dengelediler, bu da üreticinin dikkatini
çekmiş üreticiyi mağdur etmiştir. Üretimin devamını istiyorsak
üreticinin mahsulünü dünya piyasaları değerinde alınması gerekmekte. Aksi halde üretici üretimden koparsa herkes kaybeder, ülke
de kaybeder.”
Girdi maliyetlerinin dolar üzerinden hesaplandığını belirten
Akçın, gübre, ilaç fiyatları, toprak işlemesi ve su fiyatlarında
yüzde 100 artış yaşandığını kaydetti.
Akçın, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde narenciyenin yer
almamasını eleştirdi.

TKP YENİ GÜÇLER GENEL SEKRETERİ DAVULCU:

BARIŞÇI GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel
Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni kuşakların
Kıbrıs sorununu barışçı temelde çözmeyi
başaracağına olan inançlarının tam olduğunu
söyledi.
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den
yapılan yazılı açıklamaya göre, BRT TV-1’de
tüm parti temsilcilerinin katıldığı programda
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’in
Kıbrıs sorunu ile ilgili politikalarını aktaran
Genel Sekreter Davulcu, “statükonun
devamından yana” olduğunu söylediği sağ
partilerin, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’nın “Bu bizim kuşağın son denemesidir”
şeklindeki sözüne atıf yaparak federal çözüm
modelinin gerçekleşemez olduğu yönündeki
söylemlerinin “yanlış ve maksatlı” olduğunu
söyledi.
“Şimdiye kadar siyasette yer alanların silahlı
çatışma yaşayan kuşak olduğunu” kaydeden
Genel Sekreter Davulcu, çatışan kuşağın yerini
çatışmayan kuşaktan gençlerin aldığını ve

kendilerinin partili gençleri dünyada ve Kıbrıs’ta
barıştan yana taraf olarak yetiştirdiklerini
söyledi.
“Çatıştırma ve sömürmenin klasik bir emperyalist yöntem olduğunu” ifade eden Davulcu,
yetiştirdikleri gençlerin halkların kardeşliğini
savunan, insanı ve emeği yücelten, eşitliği,
demokrasiyi ve barışı tesis etmeyi hedefleyen
bir kuşak olduğunu dile getirdi.
“Yetiştirdikleri gençlerin Kıbrıs sorununu
federasyon temelinde çözmekle kalmayacağını”
söyleyen Davulcu, “emperyalist dürtülerle
yaratılan dünyanın başka köşelerindeki
sorunların çözümüne de örnek oluşturacaklarına
yürekten inandıklarını” ifade etti.
Konuşmasının sonunda programa katılan
adaylara değil, 23 Ocak’ta sandığa gidecek
seçmen yurttaşlara başarılar dilediğini söyleyen
Davulcu, toplumun geleceğinin barışta,
demokraside ve refahta olması için birey
seçmene toplumsal düşünüp karar verme görevi
düştüğünü sözlerine ekledi.

LEFKOŞA’DA KAVGA:
2 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ
TUTUKLANDI
Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan
kavgada, yaşları 23 olan 2 kişiyi bıçakla
yaralayan 18 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat
04.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B. (E18), aralarında çıkan tartışma sonucu
K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile
kavga etti. Kavga sırasında Y.C.B. (E-18),
tasarrufunda bulundurduğu bıçakla
K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından,
A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaraladı.
K.M.A. ve A.K.E’nin, Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan
tedavilerinin ardından müşahede altında
alındığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı
kaydedildi. Y.C.B. ise tutuklandı.

GEMİKONAĞI’NDA
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFU
Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyon sonucu
T.E.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan
aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında
Hint keneviri türü uyuşturucu madde
bulunarak emare olarak alındı. Polis Basın
Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ZAFER BURNU’NDA
METREKAREYE 79 KG
YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji Dairesi, 24 saate en yüksek
miktarda yağış alan Kale Burnu’na
metrekareye 79 kilogram yağmur
yağdığını belirtti. Meteoroloji Dairesi’nin
verilerine göre, önceki gün 08:00 ile dün
08:00 arası kaydedilen yağış miktarlarına
göre, metrekareye Zafer Burnu 79,
Akdoğan ve Beyarmudu 64, Çayırova 59,
Mehmetcik ve İskele 55, Salamis ve
Dörtyol 48, Vadili 47, Kırıkkale 46,
Geçitkale 44, Ziyamet 40, Gazimağusa 38,
diğer bölgeler de 36 kilogramın altında
yağış aldı.

MALİYE BAKANLIĞI, TARIM
VE DOĞAL KAYNAKLAR
BAKANLIĞI’NA KAYNAK
AKTARDI
Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Doğrudan Gelir
Desteği kapsamında, Balon Balığı, Arıcılık
Kovan Başı Destek Ödemesi, Narenciye
Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme
Projesi çerçevesinde hakkı olan
üreticilere ödemelerinin yapılması için
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
kaynak aktardı. Açıklamada, aktarılan
kaynak miktarı 1 milyon 299 bin 573 TL
olarak bildirildi.

KUZEYDEN GÜNEYE
BÜYÜK MİKTARDA TÜTÜN
ÜRÜNÜ KAÇAKÇILIĞI
Limasol’da sakin 57 yaşındaki bir şahsın,
KKTC’den Güney Kıbrıs’a gümrüksüz
tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı
gerekçesiyle dün Rum polisi tarafından
tutuklandığı haber verildi.
Söz konusu şahsın benzer konular
yüzünden geçmişte de Rum polisini
uğraştırdığını yazan Haravgi gazetesi,
şahsın tasarrufunda büyük miktarda
gümrüksüz tütün ürünü bulundurmaktan
dün tutuklandığını ve ele geçirilenlerin,
bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta tespit
edilen en büyük miktar olduğuna dikkat
çekti. Gazete, söz konusu şahsın bir
depoda, KKTC’den geldiği iddia edilen ve
on binlerce Euro’luk değere sahip olan
ürünler sakladığı ve bunları büfelere ve
başka ticari yerlere dağıttığı yönünde
ihbar alan Rum polisinin, söz konusu
şahsı takibe aldığını ve Omonia
bölgesinde bulunan bir depoda söz
konusu şahsa ait 975 kilo tütün, 749 bin
520 sigara paketi aynı zamanda 80 binden
fazla elektronik sigara ele geçirildiğini
kaydetti. Ele geçirilen ürünlerin toplam
değerinin 52 bin Euro olduğunu, bunların
ödenmemiş vergi ve harçlarının ise 350
bin Euro civarında olduğunu yazan
gazete, şahsın tasarrufunda ayrıca
yaklaşık 7 bin Euro, çeşitli çekler ve 103
bin Türk lirası bulunduğunu da belirtti.
Gazete şahsın tutuklanarak Limasol Kaza
Mahkemesi’ne sevk edildiğini ve 7 gün
gözaltında kalacağını ekledi.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
Saraya çaðýrdýðýnýz Büyükelçi, “Ankara’nýn talimatý var, gelmeyeceðim” deyince, onun geri çekilmesini neden talep
etmediniz Sayýn Akýncý? Size itimatnamesini sunan elçi itimat telkin etmiyorsa, görevden alýnmasý gerekmez mi?

BİZ SİZİN
KONUŞTUKLARINIZA
DEĞİL
SUSTUKLARINIZA
BAKARIZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

DOLAR BORCU
TC burada yaptığı her kuruş
harcamayı Dolar üzerinden bize borç
olarak yazıyor. Ancak TC’nin bize
dayatmalarına sözde karşı çıkarmış
gibi yapanlar bunu söylemek yerine
‘‘Türkiye halkının parası ile burada
saray yapılıyor’’ diyerek karşı
çıkıyor… Bizi borçlandırıyor, hem de
Dolar üzerinden borçlandırıyor TC.
586 milyon TL diye açıklanan Külliye
bütçesi Dolar’a çevrilip, borç
defterine yazılacak!

Bizim Mandra
Yine Mevlevi bölgesi…
Yine yeri tespit
edilemeyen patlamamış
mermiler!.. Ve yine
Omorfo Kaymakamının
“Can ve mal güvenliği
tehlikede” açıklaması…
“Dikkatli olun. Şüpheli
cisimleri Topçu Alayı
Komutanına bildirin”
uyarısı… Mandra halkının
sanki hiç bitmeyecekmiş
gibi çektiği çile…
Sokaktaki adam “KKTC
baştan aşağı patlamamış
mermi zaten” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
2021 Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksi’nde Türkiye 180 ülke
arasında 153’üncü sıraya
düştü. Zambiya, Uganda,
Tanzanya, Kolombiya ve
Guatemala sıralamada
Türkiye'nin üzerinde.

Açý

l 2. sayfada

Avrupa Boks Þampiyonu Ünsal Arýk'ýn þampiyonluktan sonra söylediði sözler
Türkiye'yi salladý ve Sedat Peker'in açýklamalarýný da gölgede býraktý…

Her
Yumruk Tayyip’e
Almanya’da yaþayan ve
Alman vatandaþý olan
Ünsal Arýk AKP
çevrelerinden sürekli
tehditler alýyor. Daha
önce çýktýðý maça da
“128 milyar dolar
nerede?” yazýlý tiþört
ile çýkmýþtý

Bu topraklarda mültecilerin ya da göçmenlerin hayatı hiçbir zaman kolay olmadı.
Örneğin Festus Okey. Nijeryalıydı. Futbolcu olma umuduyla Türkiye’ye gelmişti.
Sırf Afrikalı göçmen olduğu için uyuşturucu madde kullanmak ve satmakla suçlanarak gözaltına alındı. 2007 yılının 20
Ağustos günü Beyoğlu Asayiş Müdürlüğü’nden cenazesi çıktı. Karakolun içinde
silahla vurularak katledildi. Mahkeme,
katil polis Cengiz Yıldız’a ceza vermemek
için özel çaba harcadı. 14 yıl sonra katil
polise 16 yıl hapis cezası verildi. Karar
Yargıtay tarafından onaylanmadı, hala cezasızlık tehlikesi var.
Özbek Gulnora Tuxtayeva iş cinayetinde
katledildi. 2016 yılının 3 Şubat günü Başakşehir’de çalıştığı sitede cam silerken
5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Ölümü
"intihar" olarak kayıtlara geçti. Hiçbir
araştırma yapılmadı.
Nadira Kadirova Özbekistanlı 23 yaşında
genç bir kadındı. Güvencesiz çalıştırılan
binlerce kadından biriydi. AKP milletvekili
Şirin Ünal'ın villasında, Ünal'ın yatalak
eşinin bakıcısı olarak çalışıyordu. 2019
yılının 23 Eylül günü, Ünal'ın evinde ölü
bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, ön
otopsi raporu çıkmadan Nadira'nın Şirin
Ünal'ın silahıyla intihar ettiğini iddia etti.
Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Avukatlar karara itiraz etti. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Aylardır AYM’nin
bir karar vermesi bekleniyor.
Suriye savaşının ardından Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı nefret bir devlet
politikası olarak örgütlendi. "Suriyeliler"
diye bir heyula yaratılarak, her sorunun
müsebbibi ilan edildiler. Faşist şeflik rejiminin dahil olduğu bir savaşın mağdurları
oldukları unutuldu.
İzmir’de 3 Suriyeli sığınmacı üzerlerine
benzin dökülerek katledildi. Olay 16 Kasım
gecesi, göçmen işçilerin çalıştığı fabrikada

VİRGÜL

GELMEKTE OLAN
2019 sonbaharında gene Adalet Bakanlığı gündemi
dayatılıyordu… “Ha tenis kursu ha Kuran kursu,
ne fark eder” diyerek yeni dönemin perdesini
açan Ferdi Sabit Soyer de ‘Adalet Bakanlığı değil,
bağımsız yargı istiyoruz’ demişti… Kuran kursunun
açılan kapısının sonucudur önümüze konan diğer
kapılar! 2019’da CTP adına Ferdi Sabit konuşmuştu
bu konuda, 2022’de ise CTP milletvekili adayı Aslı
Murat ‘Adalet Bakanlığı açtırmayacağız’ dedi… Bircik
bircik konuşarak, topyekün susarak, durduramayız
gelmekte olanı!

KÜLLİYENİN
PARASI
BİZE BORÇ
YAZILIYOR!

Þener LEVENT

KEÞKE ZOR ZAMANDA
KONUÞSAYDINIZ

Festus Okey Nijeryalıydı. Nadira Kadirova Özbekistanlı.
Ahmet, Mamun ve Muhammed Suriyeli...

KISACA...

TARÝH: 11 Haziran 2021 Cuma YIL: 1 SAYI: 335 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

‘‘Evet doğrudur. Bu para
bizim değildir. Ancak bu
paranın bizim için
kullanılacağı iddia ediliyorsa
söyleyecek sözümüz var.’’
Cemal Özyiğit (TDP)

Ünsal Arýk: Her yumruk Miraným için, SMA’lý bebekler için, vataným için, bayraðým için,
Mustafa Kemal Atatürk için, ülkemde ezilen, yemeðini çöplükten toplayan, Gezi Parký için,
Soma için, Sivas katliamý için, bütün vataným ve bayraðým için her yumruk Tayyip'e… 3’te

Sedat Peker
Kýbrýs'a mý
geliyor?

Geç kalmýþ açýklamalar...

Akýncý'yý iþte böyle devirdiler

n Akýncý ve Gürçað daha önce söylemediklerini
þimdi söylediler ve MÝT tehditlerini anlattýlar…
n Cenk Gürçað'ý Merit Otel'e çaðýran MÝT þefleri Akýncý ve
ailesi ile yakýnlarýna tehdit mesajý ilettiler… Adaylýktan
çekilmezse baþýna çok kötü þeyler geleceðini söylediler…
n Akýncý'nýn davetine gitmeyen Büyükelçi
Baþçeri, "Ankara'nýn talimatý, gelmeyeceðim"
dedi…
n GKK Komutanýný saraya çaðýrýp aldýðý tehditleri anlatan
Akýncý, "Normal bir ülke olsak sana bunlarý tutuklaman için
l 13. sayfada
emir verdirirdim" dedi…

l Son videosunda
“uzaklara gideceðim”
diyen Sedat Peker’in
Kýbrýs’ýn güneyine
geleceði ileri sürülüyor...
l Türkiye’nin Kýbrýs’ý tanýmamasý
ve iki ülke arasýnda suçlu
iadesi olmamasý bu iddialarý
güçlendiriyor...
3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

KORKACAKSIN
TEMMUZ'UN DELÝ
GÖMLEÐÝNÝ GÝYEN
HAZÝRAN'DAN GEÇERKEN

KUTLU ADALI'NIN
GANCELLÝSÝNÝN
KENARINDA OTURAN
ÇOCUKLAR

ÇÝFT
YUMURTA
ÝKÝZLERÝ

TATAR HEP
BÖYLE ATAR

Faize Özdemirciler

Aziz Þah

Ali Osman

Mehmet Levent

Kuzeyde 7'si yerel 20 yeni vaka, güneyde 59 vaka 4 ölüm...

HER YUMRUK
TAYYÝP’E

Canan Sümer

l 2. sayfada

TARİH 11 Haziran 2021

yaşandı. Fail Kemal Korkmaz, Ahmet el
Ali, Mamun En Nebhan ve Muhammed
El Hüselin El Adbo El Biş'in kaldığı odaya
benzin dökerek ateşe verdi. Üç mülteci
ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ahmet ve Muhammed iki gün , Mamun
bir hafta sonra hayatını kaybetti. Mamun
23, Ahmet 21, Muhammed 17 yaşındaydı.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangın
nedenini soba olarak rapor etti. Yani kaza.
Irkçı katil Kemal Korkmaz’ın Suriyeli
göçmenleri ölümle tehdit ettiğini duyduğunu bir işçinin söylemesi üzerine, iş yerinin sahibi polise şikayetçi oldu. Ancak
bu kişinin ifadesi bile alınmadı. Bu ırkçı
katil, İzmirli bir çifte saldırınca gözaltına
alındı. Bu olaya ilişkin sorgu sırasında 3
mülteci genci katlettiğini itiraf etti. Tesadüfen fail bulunmuş oldu.
İzmir’de yaşanan bu olayda dikkati
çeken bir nokta sessizlik. Katliam yaşandıktan bir ay sonra basına yansıyor. Bahsettiğim üç mültecinin yakılarak katledildiği gerçeği ortaya çıktıktan sonraki sessizlik. İzmir’de bir katliam yaşandı ve
yaprak kımıldamadı. Bunda bir gariplik
yok mu? Ailelerin İHD İzmir Şubesi’nde
kullandığı temkinli dil bir şeyi söylüyor;
yalnız bırakılmışlık.
(Bu yazı Arzu Demir’in yeni özgür
politikada yayımlanan “İzmir’de bir
katliam oldu ve yaprak kımıldamadı”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Ünsal Arık: Her yumruk Miranım için,
SMA’lı bebekler için, vatanım için,
bayrağım için, Mustafa Kemal Atatürk
için, ülkemde ezilen, yemeğini çöplükten
toplayan, Gezi Parkı için, Soma için,
Sivas katliamı için, bütün vatanım ve
bayrağım için her yumruk Tayyip'e.

Gözden kaçmayanlar...

BAROLAR

Tam da TC Elçiliği’ne atanan Adalet
Müşaviri’nden sonra, Kıbrıs Türk
Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı
ve beraberindeki heyet Türkiye Barolar
Birliği’nin yeni Başkanı Erinç Sağkan’ı
ziyaret etti… Erdoğan’ın Kapalı Maraş
açılımı ve Mavi Vatan şovenizminin de
parçası olan, ‘milli dava’ edebiyatı
yaparak aklını Kıbrıs’la bozan, eski baro
başkanı Metin Feyzioğlu’nu alt ederek
TC Barolar Birliği başkanı olan
Sağkan’ın ne yapacağını göreceğiz…
Ancak bu ziyaretin Elçiliğe atanan Adli
Müşavir’den sonra olması gözden
kaçmadı!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Özel hastanelerdeki
sağlık hizmeti ücretsiz
olacak…’’
Mehmet Çıldır (DP)

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

FELAKET BİZLERİZ
Sabahın erkeninde telefon zar diye çaldı.
Bu ne? Telefondaki,
-Duydun mu deprem oldu?
Tamam, da bana ne?
-Baf’ta oldu.
Dınk...
Sene kaç?
2022.
O kadar oldu mu?
-Oldu.
Oysa sene 1953 olmalı.
Baf’ta o zaman deprem
olmuştu.
Daha İngiliz vardı sömürgeci olarak başımızda.
Evler yıkıldı, çadır kentler
kuruldu.
Köy yerlerindeki yaşam
alanları genlede kerpiçti.
Toprak yani.
Mertek vardı çatılarda, mertek üstlerinde
de saman.
Samanlar toprakla kapatılır, her yıl yenilenirdi çatı ki yağmuır geçirmesin.
Doğal yaşam budur aslında.
Ne beton, ne başka bir yapı malzemesi.
Ahşap, toprak ve insan birarada.
Sabahın erkeninde 6.6 deprem oldu.
Sallandık, bacalar uçtu, dediler.
Ülkenin her yerinde duyuldu felaket.
Basitçe, felaket, dediğimiz olay yağmur
gibi doğal olaydır.
Fırtına gibidir...
Yaşam gibi ölümden de farksızdır deprem...
Deprem olmazsa neler olmazdı mesela.
Örneğin dağlar...
Örneğin kaplıcalar...
Örneğin dereler, vadiler, denizler.
Denizlerin ortalarında sonradan çıkan
adacıklarla yok olan kara parçaları.
Dünya bir devinim halinde.
Değişimdir bunun adı.
Ne insan umurunda ne hayvan ne de
başka bir canlı türü.
Oksijen azalmış, çoğalmış pek düşüncesinde yer almaz onun.
O işini yapar.
Dönen dünyanın sallantısı yeraltındaki
enerjinin fazlalığı ve daha birçok nedenle
yerüstü de yeraltı gibi yerinde durmuyoır.
Devamlı değişimde.
Afrika kıtasının Avrupa’ya doğru ilerlemsidir bizdeki depremin sebebi.
Kızıl deniz de öyle oluştu, Akdeniz de
böyle şekillendi.
Kıbrıs durduk yere batıp çıkmadı kaç
sefer.
Bir dönem gelecek, belki de yaşam durmuş olacak dünyada.
Afrika ile Avrupa birleşecek...
Dünyanın ilk zamanlarında olduğu gibi
tek kara parçası olacak.
Biz şimdi olan depreme bakarak felaket,
diyoruz ya...
Öysa felaketin hassı bizleriz.
Yani insanlar.
Coğrafya dersinde hocamız anlatmıştı.
Yer değişimlerindeki nedenlerden biri
de insandır.
Çünkü dünyanın özenle yarattığı doğayı
bizler yok ediyoruz.
En yakın örneğimiz Beşparmaklar.
Daha neyi anlatalım.
Daha da var olmak için yok eden insan,
depremlere felaket diyemez.
Felaketin en büyüğü o çünkü...

ASGARİ ÜCRET 7 BİN TL OLARAK KESİNLEŞTİ
KOMİSYON BAŞKANI YAYLALI: DÖVİZ
KURUNDAKİ DEĞİŞİM VE TEMEL GIDA
MADDELERİNDEKİ ARTIŞLARIN GÖZ
ÖNÜNE ALINDI…
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren tarafının
itirazları üzerine yaptığı toplantıda, aylık brüt 7 bin TL’lik
asgari ücreti, işveren tarafının ret oylarıyla, oy çokluğuyla
onayladı.
Böylece brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık
bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL’lik asgari ücret kesinleşti.
Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari
Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı konuyla
ilgili yazılı açıklama yaparak, Komisyonun ilgili yasa
maddeleri çerçevesinde 22 Aralık 2021’de yeni asgari ücreti
belirlediğini anımsattı.
Belirlenen asgari ücrete, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın
28 Aralık 2021’de, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası’nın (El-Sen) 29 Aralık 2021’de, Kıbrıs Türk İşçi
Sendikaları Federasyonu’nun (Türk-Sen) 29 Aralık 2021’de,
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nın
(Tel-Sen) 29 Aralık 2021’de, Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri
Sendikası’nın (KES) 30 Aralık 2021’de ve Basın Emekçileri
Sendikası’nın (Basın-Sen) 30 Aralık 2021’de itiraz ettiğini
anımsatan Yaylalı, bunun üzerine Komisyon’un yapılan
itirazları görüşmek üzere bugün toplandığını kaydetti.
Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 3 üye,
işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 2
üyenin katıldığını dile getiren Yaylalı, toplantıda tarafların
asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak,
asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü
belirtti.

“DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİM VE TEMEL
GIDA MADDELERİNDEKİ ARTIŞLAR GÖZ
ÖNÜNE ALINDI”
Komisyon’da ilgili yasa çerçevesinde gerekli
değerlendirmelerin yapıldığını, özellikle döviz kurundaki
değişim ve temel gıda maddelerindeki artışların göz önüne
alınarak konunun taraflarca ayrıntılı bir şekilde müzakere
edildiğini anlatan Yaylalı, tarafların görüşlerini sunmasının
ardından brüt 7 bin TL olarak tespit edilen asgari ücret oylamaya sunulduğunu dile getirdi.
Yaylalı, bu rakama devlet tarafı 3, işçi tarafı 5 evet oyu
verirken işveren tarafının 2 hayır oyu kullandığını belirterek
oylama sonucunda asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren brüt
saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL
ve aylık 7 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildiğini
açıkladı.
Yaylalı, ilgili yasanın çırak olarak tanımladığı 15 -17 yaş
arası işçilere ise bu rakamların yüzde 30 indirimle
uygulanacağını bildirdi.
SERDAROĞLU
Toplantının ardından işçi tarafı adına basına açıklama
yapan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet
Serdaroğlu kararın, işçi ve devletin oylarıyla, oy çokluğuyla
alındığını söyledi.
Serdaroğlu, önümüzdeki süreçte alım gücünün kontrol
altında tutulması ve emekçinin nefes alması için gerekli
adımların atılmasını diledi.
ALP
İşveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler
Sendikası temsilcisi Alp Cengiz Alp ise işletmelerin ciddi
sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Bir rakamda keşke
anlaşabilseydik” dedi.

Gürcafer: Çıkış yolunu asgari ücret
endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, i çıkış yolunu
asgari ücret endeksli aramanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer,
içerisinde bulunduğumuz ekonomik durumun ne işvereni ne de emekçiyi memnun
eden bir durum olmadığını söyleyerek ekonomik sıkıntıları asgari ücretin miktarıyla
bağdaştırmanın veya çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramanın doğru bir yaklaşım
olmadığını söyledi.
Bunu sürekli gündemde tutmanın, emek- sermaye kavgasını körüklemenin
toplumda kutuplaşma yaratmaktan beslenen kesimlerden başka kimseye hizmet
etmeyeceğini ifade etti. Alım gücünün yerlerde süründüğü bir dönemde bir veya
iki çocuklu bir ailenin bu rakamlarla evini geçindirebilmesinin mümkün olmadığını
söyleyen Gürcafer, diğer taraftan da plansız oluşturulmuş bir iş yaşamının sebep
olduğu ekonomik kaos içerisinde var olma mücadelesi veren özellikle küçük
işletmelerin belirlenen asgari ücreti ödeyebilmelerinin de çok zor olacağını kaydetti.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, sözlerine şöyle devam etti:
“Ekonomiyi asgari ücreti indirerek veya yükselterek düzeltemeyeceğimizi
anlamalıyız. Bunu düzeltmenin yolu ise katılımcı bir ruhla, emekçisinden işverenine,
akademisyeninden öğrencisine, esnafına kadar tüm Kıbrıs insanının el ele vererek,
kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapı hedefi ile hazırlayacağı
kalkınma planları neticesinde ekonomiyi büyütmesinden geçer. Tabii ki başını
çekecek siyasi istikrar şart. Bunu yapmadığımız sürece her asgari ücret tespit
döneminde toplumumuzun kutuplaşmasını seyir etmeye devam edeceğiz.”

BOYKOT PLATFORMU
KTOEÖS’Ü ZİYARET ETTİ

Genel seçimlerin boykot edilmesi
hedefiyle kurulan Boykot Platformu,
Kıbrıs Türk
Orta
Eğitim
Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret
etti.
Platform’un oluşturucularından
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP’den)
verilen bilgiye göre, KTOEÖS
Başkanı Ozan Elmalı, Platformu
oluşturan BKP, YKP ve Federal
Kıbrıs Hareketi’nden yetkililer
görüştü.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan
görüşmenin başında yaptığı
açıklamada, boykotun bir uyanış,
federal çözüm için safları
sıklaştırma çağrısı olduğunu, mücadelenin 23 Ocak seçimlerinden
sonra
da
kararlılıkla
sürdürüleceğini söyledi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

SANDIKÇI
ARKADAŞLAR, HU!
Pazartesi öğleden sonra, güneşin perdelerini
araladığı anda, köydeki kooperatif bakkaliyesinin
kapısı önünde bir dostumla karşılaştım…
Pandemi
nedeniyle
uzun
zamandır
görüşemedik, selamlaşıp birbirimize hâl hatır
sorduktan sonra, dostum sordu:
-Sandıklara gidip oy kullanacaklar için, “Ada
Pass” ya da “Aşı kartı” istemeyeceklerini
duydum, doğru mu gardaşcığım?
-Görünen öyle, ancak henüz tam karar verilmiş
değil sanırım, deyince…
-Seçimlerde
yaşanması
muhtemel boykotu kırmak adına
yapıyorlar böyle bir şeyi,
deyiverdi; ardından durmadı,
devam etti sözlerine:
-Özel okullarda “bulaş olur,”
okullar kapatılır; eğitime “online” devam edilir! Seçim
turlamalarında
köylerde,
kasabalarda,
gavelerde, salonlarda, “bulaş olmaz!” Bu nasıl
bir iştir, “vallahi” anlamadım!
Ne dersiniz sevgili okurlar, dostumun
“anlayamadığı” ancak “işin bam teline bastığı”
saptamasını, doğru kabul edelim mi?
***
Bakkaliyenin kapısı önünde, dostumla o kısa
sohbeti yaparken karşıda, dolu gaz tüpü arayan
köylü bir arkadaşım da, 50 metre öteden eliyle
selam verdi…
Hemen ardından avcunu, yukarı dönük
vaziyette tutup, saatin ters yönüne daireler çizer
gibi salladı bir süre…
Sonra o arkadaşım da, yanımıza gelip sohbete
katıldı:
“5 Gün gider bize bir tüp 180 TL ama şimdi
onu da bulamayıyoruk memlekette” diyerek,
dert yandı…
-Doğrudur, memlekette dolu gaz tüpü “kıtlığı”
var!
Rivayete göre toptancılarla perakendeciler, kâr
için anlaşamamışlar…
“Yurttaş, bu kış kıyamette ne bulursa onu
yaksın, yeter ki efendilerin kârı eksilmesin;”
zihniyeti, hâkim oldu KKTC’de; gerisi kimin
umurunda, diyor arkadaş…
Burada yazamayacağım daha çok şeyler
söyledi…
Söylediklerinde haksızdır diyemeyeceğim…
Yerden göğe kadar haklıdır!
Durumumuz gerçekten içler acısı, her şey
günden güne daha kötüye gidiyor!
Aklı evvel sandıkçılar da, “falan görüşü/partiyi
seçmeyelim, filân görüşe/partiye oy verelim da
yeniden bu günleri yaşamayalım,” diyerek,
bizlerle dalgalarını geçiyorlar!
Kıbrıslılar olarak, yeteri kadar “işgale örtü”
olduğumuzun farkındayız!
Gerçek
hükümetin,
bu
topraklarda
bulunmadığının da!
***
Kıbrıs’ın kuzeyinde ateşkes ortamında mevcut
statükonun emrettiği doğrultuda, “suya sabuna
dokunmadan” yaşamayı sürdürürsek, gerçek
iktidarın asla Kıbrıslılara devredilemeyeceğini
unutmamalıyız!
Sandıkçı arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, bu
topraklarda yaşayan siyasi iradesi dâhil her şeyi
elinden alınan Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum
adına, “iktidarda bulunanların 1958 yılından
beri, çoğunluk olarak yabancılar olduğunu” da
unutmayalım!
“Solcu” sandıkçı dostlar, önümüzdeki seçimlere
katılmakla ne kazanacağınızı umuyorsunuz?
Kıbrıs’ta, 1 Ağustos 1958’den 1974 savaşına
kadar, İngiliz Sömürge Yönetimi ve Kıbrıs
Cumhuriyeti
dönemleri
dâhil,
“BEY”
(Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim) İdaresi’nin
iktidarı altında yaşadığımızı, amma da erken
unuttunuz ha…
1974 Yazında (20 Temmuz - 16 Ağustos)
yaşanan savaşın ardından, günümüze kadar
devam ettirilen; son dönemde “Facebook” iletileri
marifetiyle görüntülü şekilde halkla da
paylaşılan gerçek iktidarın, “Üst Koordinasyon
Kurulu”nda olduğunu bilmeyen kaldı mı?
Gene gonuşuruk buraşda.

Kızılyürek’ten Kutlay Erk’e:

Sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi
(Gazedda Kıbrıs) - Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek,
CTP’li Kutlay Erk’in Yenidüzen Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısına sert bir
cevap vererek, ilgili yazıyı “kabul edilmez
bir üslup ve milliyetçi sayıklamalarla
kaleme aldığı yazı” ve Kutlay Erk’i “sol
içine sinmiş milliyetçi grupların sesi”
olarak niteledi.
Niyazi Kızılyürek’in ofisinden yapılan
açıklamanın tamamı şöyle:
Kutlay Erk, 8 Ocak 2022 tarihinde
Yenidüzen gazetesinde yayınladığı “Genel
Seçimleri Boykot Organizasyonunun Üç
Yaman Çelişkisi” başlıklı yazısında, kendince boykotçu Kıbrıslı Türkleri eleştirirken
hızını (hıncını) alamadı ve 2019 Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerine de değindi.
Kabul edilmez bir üslup ve milliyetçi
sayıklamalarla kaleme aldığı yazıda, bir
kez daha sol içine sinmiş milliyetçi
grupların sesi olduğunu gösterdi.
Örneğin şöyle diyor:
“Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimleri yapılmıştı; Güney Kıbrıs
siyasi partilerinden AKEL Kıbrıslı Türk
bir adayı listesine dahil etmişti. (…)
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı yöneten
Kıbrıslı Rumlar, kurucu ortak Kıbrıslı
Türklerin
iradesinin
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde geçerliliğini ret ve inkâr
ettiği için 2019 seçimlerinde AKEL aday
listesine bir Kıbrıslı Türk dahil etmişti.
Ve bazı sol grupları, Kıbrıslı Türkler
arasında yarattıkları kafa karışıklığı ile,
bu seçimlerde oy kullanılmasını teşvik
etti. Katılım yüksek olmadı ama AKEL’in
adayının seçilmesine yetti…”
Görüleceği gibi, Erk AKEL’e değinirken
“Güney Kıbrıs siyasi partilerinden” diyerek “açıklayıcı” ve “betimleyici” bir dil
kullanırken, AKEL’in listesinden aday
gösterilen “kişinin” adını ağzına almıyor.
Hatırlatalım!
AKEL’in listesinden aday olan “kişi”,
başarılı akademisyen ve yazar Prof. Dr.
Niyazi Kızılyürek’tir. Birçok dilde
yayınlanan yirminin üzerinde eseriyle
akademik dünyada referans olan
Kızılyürek, aynı zamanda Kıbrıs’ta
milliyetçiliğe karşı sürdürdüğü barış mü-

cadelesiyle de tanınmaktadır!
AKEL’in listesinden aday gösterilmesi,
Kutlay Erk gibi milliyetçi Türklerin
olduğu gibi, pek çok Kıbrıslı Rum milliyetçinin de tepkisini çekmiştir.
Bir hatırlatma daha!
Erk’in iddia ettiği gibi, Kızılyürek’i
sadece “bazı sol gruplar” değil, epeyce
CTP’li de desteklemişti.
Kutlay Erk, yazısında Kıbrıslı Türklerin
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarının bir
gereği olarak, “Kıbrıslı Türk siyasi partilerin katılması ve Kıbrıslı Türk seçmenler
tarafından seçilmiş iki Kıbrıslı Türk’ün
AP’de vekillik görevi yapması gerekiyordu” diyor.
Hatırlatma!
Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine
katılmaları AB yurttaşlığından kaynaklanan bir haktır. Bu hakkı ister
Kıbrıs’ta, isterse yaşadıkları AB
ülkelerinde kullanabilirler.
Ayrıca, Kıbrıslı Türk siyasi partiler isterlerse AP seçimlerine kendi adaylarıyla
katılabilirler. Fakat Kutlay Erk’in derdi,
Kıbrıslı Türklerin KKTC bayrağı
altında seçime katılmalarıdır, Kıbrıs
Cumhuriyeti’nden kaynaklı AB
vatandaşlığı vasfıyla değil.
Kutlay Erk, “seçilen Kıbrıslı Türk AP
üyesinin” Kıbrıslı Türklerin hakları ile

ilgili bir şey yapmadığını da iddia ediyor
ve aşı konusunu örnek veriyor: “AB’nin
Kıbrıs’a verdiği Covid-19 aşılarından
Kıbrıslı Türklerin payını Güney Kıbrıs
eksik verdi; seçilen Kıbrıslı Türk AP
üyesinin bunu düzelttirmek gibi bir iradesi
pratikte yer aldı mı?! Hayır…”
Hatırlatma!
Önce Covid-19 aşılarını Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin satın aldığını ve Kıbrıslı
Türklere bedava verdiğini hatırlatalım.
Böyle olduğu halde, Kızılyürek hem
Avrupa Komisyonu Sağlık Komiseri
Stella Kiriakides ile konuyu ele aldı ve
Kıbrıslı Türklere nüfus oranlarına uygun
şekilde aşı verilmesini talep etti, hem de
bu konuda bir yazılı soru önergesiyle
Komisyon’a başvurdu.
Kızılyürek seçildiği günden beri, başta
Türkçe’nin AB’nin çalışma dilleri arasında
yer alması olmak üzere, Kıbrıslı Türklerin
meşru haklarını savuna gelmiştir.
Kıbrıslı Türk üreticilerin de Avrupa
Pazarına hellim satabilmeleri için yoğun
uğraş vermekten tutun da, Safe-Pass’a
kadar pek çok konuda mesai yapmıştır,
yapmaya da devam ediyor. Kızılyürek
Yeşil
Hat
tüzüğünün
ayrıca,
uygulamasında
Kıbrıs
Rum
makamlarından kaynaklanan aksaklıkları
Komisyon’un gündemine taşımaktan
çekinmediği gibi, gerçek bir Avrupalı
Parlamenter gibi davranarak bir
öğretmenin ifade özgürlüğünü ihlal eden
Kıbrıs Rum kültür bakanını Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesine
şikâyet etmiştir.
Burada anlattıklarımız, sol görünüp
ayrılıkçı milliyetçiliğin bayrağını sallayan
Kutlay Erk’in yanıltmaya çalıştığı Kıbrıs
Türk kamuoyunu doğru bilgilendirmek
içindir. 29 Ocak tarihinde Şato-Statüs’de
düzenleyeceğimiz basın toplantısında
Kızılyürek’in icraatlarını Kıbrıs Türk ve
Rum kamuoylarıyla ayrıntılı olarak
paylaşacağız.
Son Hatırlatma!
CTP’liler Kutlay Erk’ten oylarını
esirgeyerek onu siyaseten saf dışı bıraktılar
ama pek çok CTP seçmeni oyuyla Prof.
Dr. Niyazi Kızılyürek’e destek verdi!

ERSİN TATAR, YAŞANAN DEPREM ARDINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI
DEPREM KOMİTESİ İLE DEĞERLENDİRMELERE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün
sabah saat 3.07’de Baf açıklarında,
sahilden 13 kilometre uzaklıkta meydana
gelen deprem hakkında Cumhurbaşkanlığı
Deprem Komitesi ile değerlendirmelere
bulundu.
Tatar, 6.4 şiddetinde olan depremin
ülkede herhangi bir ciddi hasara sebebiyet
vermediğini kaydetti ve “Halkımıza
geçmiş olsun” dedi.
Cumhurbaşkanlığı altında, Prof. Dr.
Cavit Atalar başkanlığında jeoloji alanında
uzman bir ekipten oluşan Deprem Komitesi’nin uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü,
Komite’nin uyarılarını içeren bir açıklama
da yapılacağını belirtti.
Tatar, meydana gelen depremin ardından
bugün sabah saatlerinde Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir
telefon görüşmesi yaptıklarını ve karşılıklı
“geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini
açıkladı.
1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana
gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs
Adası’nda gerçekleşen en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf
depremine de değinilen görüşmede, Tatar,
Anastasiadis’ten, sabah saatlerindeki depremin denizde meydana gelmesi nedeniyle Baf bölgesi başta olmak üzere
Güney Kıbrıs’ta da ciddi bir hasar meydana gelmediğini öğrendiğini kaydetti.

Tatar ve Anastasiadis, bu vesileyle,
yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak
paylaştı.
“DEPREM YÖNETMELİKLERİNE HARFİYEN UYULMALIDIR”
Cumhurbaşkanı Tatar, adanın deprem
kuşağında olduğunu ve böyle depremlerin
olabileceğini, geçmiş yıllarda daha da
şiddetli depremler yaşandığını belirterek,
bina yapımında konuya ilişkin yönetmeliklere harfiyen uyulması gerektiğini
söyledi.
Tatar, uzmanların “Her an her şey olabilir” şeklinde uyarıda bulunduğunun
altını çizerek, ülkenin farklı bölgelerinde
farklı zemin haritaları olduğunu ve
bunların ölçülmesinin ardından mimar

ve mühendis odaları tarafından vize
verildiğini belirtti ve bu kapsamda deprem
yönetmeliklerine harfiyen uyulması
çağrısında bulundu.
“TC KURUM VE
KURULUŞLARINA YAKIN İLGİ
İÇİN TEŞEKKÜRLER”
Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’den
de çok sayıda telefon aldığını, depremin
Türk medyasından büyük ilgi gördüğünü,
Sivil Savunma Başkanı’nın da Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) Başkanı tarafından aranıp duruma
ilişkin bilgi alındığını ifade eden Tatar,
Türkiye Cumhuriyeti kurum ve
kuruluşlarına destekleri için teşekkürlerini
sundu.
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Günün Manisi - Emine Hür

Gidiş zor vahim durum
Kral çıplak, yok yorum
Türkiye’nin haline
Ben bile ağlıyorum

Haber Kıbrıs
Ali Baturay

Özdeyişler

Tadımlık

“Ne kadar uzun yaşarsanız
yaşayın, ilk yirmi yıl,
ömrünüzün en uzun yarısıdır.”
Southey

Seni severim dediğinde duydum
İplerde parça parça sevgimi
Ne zaman bir mektup alsam…
Sonuçsuz ve saçma kederimi
Senin gözlerinde kuruttum.
Ali Cengizkan
“Yeni mektup” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

IHLAMURLAR
ALTINDA
GEZİNTİ
Friedrich Schiller
Öykü
Can Yayınları

Gerçekten cumhurbaşkanlığı sarayı yıkılmak
üzereyse ve can güvenliğini tehdit ediyorsa
çabuk çıkın oradan...

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA

Çok bilinen ve anlatılan bir gerçek
vardır; bir işveren eğer çalışanına iyi maaş
verir, iyi çalışma koşulları sunar, onu mutlu
ederse, o personel patronun nasıl bir evde
yaşadığıyla, nasıl bir otomobil sürdüğüyle,
nasıl eğlendiğiyle, yediğiyle içtiğiyle hiç ilgilenmez.
Ancak eğer patron personeline iyi bakmaz,
onu zor durumlara düşürürse, o personelin
gözü hep patronda olur. Kendilerini sefil
duruma düşüren patronun lüks evde yaşaması,
lüks araç sürmesi, yemesi, içmesi hep gözüne
batar. “Ben sefalet içindeyken, o şatafat
sürer, emeğimin üzerine keyif sürer” der.
Bu böyledir… Haksız mı yani o personel?
Tabii ki haklıdır… Benim karnım doymazken,
benim emeğimle para kazanan kişi şatafat
sürerse ben de tepki gösteririm doğal olarak…
Bunu kimin için anlattım biliyor musunuz?
Tabii ki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için…
Cumhurbaşkanı
Ersin
Tatar’ın
cumhurbaşkanı külliyesi yaptırma isteği de
aslında bu anlattığım duruma benziyor. İşte
Sayın Tatar’ın anlamakta güçlük çektiği de
budur…
Bir taraf sorunlar içinde yüzer, sıkıntılarına
çare bulacak olan devlet ona katkı yapamazsa,
en hayati konularda bile devlet aciz kalıyorsa,
birçok konu “kaynak yok”, “para yok” diye
ya yapılmaz ya ertelenirse, onlarca sorun,
sefalet içinde yüzerse ve böyle bir ortamda
birileri saray yaptırma sevdasına tutulursa,
buna kimse hoş bakmaz…
“Parasını Türkiye verecek size ne oluyor?” diyorlar. Bu neyi değiştirir ki? Parasını
Türkiye veriyor bile olsa ülkede bu kadar
sorun, sıkıntı varken öncelik cumhurbaşkanlığı
sarayı ile meclis binası olamaz. Vatandaşın
duyarlılığı, içinde bulunduğu psikolojik durum, parayı verecek olana da anlatılır ve bu
proje gündemden kaldırılır… Uygun zaman
olduğunda da yapılır… Bunun anlaşılmayacak
bir tarafı mı vardır?
Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığı
ve Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle
ilgili” eleştirileri radikallerin yaptığını,

DÜN

bunların “haksız” ve “hadsiz” olduğunu iddia
etti.
Bu eleştirileri, tüm vatandaşlar yapıyor,
hatta kendi partisinden, UBP’lilerden bile
eleştiri geliyor böyle bir ortamda
cumhurbaşkanlığı sarayı ile meclis binası
yapılmasına. Suçlamaları radikaller
yapıyormuş… Kimdir radikaller? Radikaller
derken kimi kastediyorsunuz? Radikal madikal
yok, vatandaşlar yapıyor bu eleştirileri…
Tatar, bu eleştirilerin seçim
propagandasına dönüştüğünü söylüyor ki hiç
alakası yok. Bu konuda eleştiriler direkt
Sayın Tatar’a yapılıyor, onun şahsında
UBP’ye yapılan bir suçlama yoktur. Bu
konuda ısrarcı kendisi olduğu için eleştiriler
ona yapılıyor, hedef şaşırtmaya çalışmasın.
Tatar, eleştirilerin, “Haksız, haddini
aşan ve manipülasyonla bezenmiş zehirli bir
dille” yapıldığını iddia ediyor ya, tam tersine
o zehirli dili kendisinin konuşmalarında ve
ofisinden yapılan açıklamalarda görüyoruz.
Kendi vatandaşları arasında ayrım yapan,
Türkiye gezilerinde kendi vatandaşlarını
suçlayan, gammazlayan, kendi vatandaşlarına
“Rumcu” diyen Tatar, zehirli bir dil kullanıyor.
Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan
yapılan açıklamamın en çok dikkat çekici
tarafı ise, şu andaki cumhurbaşkanlığı
sarayının, orada görevli herkesin ve ziyaretçilerin can güvenliğini tehdit ettiği iddiası.
Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü
fiziksel durumunun can güvenliği açısından
ciddi anlamda risk arz ettiğini iddia ediyor
Sayın Tatar ve “Popülizm uğruna
çalışanlarımızın ve ziyaretçilerin can
güvenliğini hiçe saymak; etik, vicdan ve
akılla bağdaşmayan, kabul edilemez bir
yaklaşımdır” diyor…
Ne demektir yani bu? “Cumhurbaşkanlığı
binası her an yıkılabilir ve içindekiler enkaz
altında kalabilir” demektir mi bu? Bunu mu
demek istiyor Sayın Tatar?
Bu bir göz korkutma mıdır, sünnetçi
korkusu vermek midir yoksa bir duygu
sömürüsü müdür? Bana biraz öyle geldi ama

eğer böyle değilse ve gerçekse, ülkenin
cumhurbaşkanı, yıkılmak üzere olan bir
binada görev yapıyor ve bunu kamuoyuna
da açıklıyor mu? Böyle mi örnek oluyor
Sayın Tatar bu halka? Yıkılmak üzere olan
binada oturmaya ve personeli orada tutmaya
devam mı ediyor?
Yani ansızın bina yıkılırsa bir facia mı
yaşanacak? Öyleyse açıklama yapacağınıza
çabuk çıkın oradan. Neden yıkılacak binada
kalmaya devam ediyorsunuz, canınıza mı
susadınız? Gidin bir apartman kiralayın,
oraya taşının.
Peki, bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bir rapor var mı elinizde? Hangi uzmanlar inceledi de cumhurbaşkanlığı sarayının
yıkılmak üzere olduğunu, içindekilerin can
güvenliğinin olmadığını açıklıyorsunuz? Mimar Mühendis Odaları Birliği’nden bu konuda
yardım talep ettiniz mi? Size bunu söyleyen
ehil bir kişi mi? Bu kişinin ilgili raporunu
da gösterin de size inanalım…
Bu arada binadaki hasar neyse, tamir
edilemeyecek durumda mı? Müdahale edilemez mi, sağlamlaştırılamaz mı? Gerekli
sağlamlaştırma ve tadilat yapılarak, asırlar
boyu dayanan binalar vardır. Bu binaya el
atacak, sağlamlaştıracak, yıkılmasını engelleyecek bir uzman ya da uzmanlar yok
mu bu ülkede?
Yoksa oyuncağından bıkıp da onu kıran
ve yeni oyuncak isteyen çocuklar gibi, buraya
yatırım yapmayıp illaki yeni saray mı istiyorsunuz? Gözünüz yenisinde olduğu için eskisini göremez mi oldunuz?
Çocuk kandırır gibi bize “bina yıkılacak”
korkusu vermeye çalışmayın. En hayati konular için para bulamaz halde olan, sürekli
borçlanan, aylarca ilaç bile alacak para bulamayan bu fakir devletin şu sıralar saraya
ihtiyacı yoktur.
Toplumun psikolojisine, ruh haline bu
kadar uzak bir anlayış içinde olunmasına,
“keçi can kasap et derdinde” misali saray
saray diye tutturulmasına gerçekten anlam
veremiyorum, kimse veremiyor…

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

13.78 13.94

EURO
Alış Satış

15.62

15.80

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.90

SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
03922255728
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne 0392 821 34 34
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler
yanı Garanti bankası karşısı No:32
Girne 0392 815 70 75
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı 0392 822 32 02
MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
Mağusa 03923663773
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Hasan barbaçolli sokak sakarya 48
döveç apt. b blok no:1 salamis yolu
mağusa 03923653631
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt 0392 714 32 52
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele 03923714006

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7
DENİZLİ LEFKE 7278 565

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir 03922280508

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa 03923301036

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı
İlk krizimizi Ocak1993
yılında yaşadık. Yönetime
gelmez
ilk
gelir
işlerimizden biride Türk
Tabipler Birliği’yle temas
kurmaktı. Ankara’da bulunan Merkez konseyiyle
görüşmüş onları Kıbrıs’a davet etmiştik.
Onlarda bizi Adana’da düzenlenen bir
panele konuşmacı olarak çağırmışlardı.
Bu davete yönetim kurulumuz adına
Dr. Hami Bey, Dr. Erol Şeherlioğlu’yla
birlikte icabet ettiler. Panelde yaptığı
konuşmanın yansıması sadece Kıbrıs’ta
değil, Türkiye medyasında da yer buldu.
Konuşmasını özetlemem gerekirse “
Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin kara para
akladığı bir yer olmamalıdır” diyordu.
Çok sayıda bankanın kurulmasını
eleştiriyordu. Türkiye Mafia’sının
K.K.T.C’ye yerleştiğinden dem vuruyordu.
Bu konuşma sonrası ortalık kalkmış
oturmuştu. Kimse bir hekimin sağlık
dışında toplumsal bir sorunu irdelemesine alışık değildi. Hami ve Erol Bey’ler
Ada’ya döndüklerinin ertesi günü polise
ifade vermeye çağrıldılar. Orada ‘kara
para aklanmasıyla ilgili ne bildikleri,
neye dayanarak bu konuşmanın
yapıldığı” soruldu. Onlar da “Bu topraklar üzerinde yaşayan her bireyin bildiği
dillendirildi” şeklinde ifade verdiler.
Konuyla ilgili hükümet ve Devlet
kanadından başka bir gelişme olmadı .
Ne bir dava açıldı ne de sorgulama
yapıldı öylece kaldı. Belki de üç-dört
yıl sonra yaşanan ”Bankalar Krizi” bu
dosyanın tozlu raflarda kalışının esas
nedeni oldu.
Bu olay üzerine daha yaşanması
gerekenler vardı. Hami Bey’in başkan
olmasından rahatsız olanlar bu
konuşmayı fırsat bilip saldırmaya
başladı. İşin ilginç yanı en muhalif
üyemiz bile söylemin doğru olduğunu
ama bunu söylemenin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın işi olmadığını
savunuyordu. Sanırım , en fazla baskı
yiyende bendim. Malum, yönetimde
merkez eğilimli olan kişiydim. Doğal
olarak “zayıf halka” olarak görülmem
ve üstüme gelinmesi normaldi. Nitekim
bu baskılar nedeniyle olacak bir gün
Dr. Hami’ye “Abi, Sağlığı ilgilendirmeyen bir konuda konuşman
doğru oldu mu şimdi?” deyi verdim.
Aldığım ders dimağıma bir daha
çıkmamak üzere yerleşti: “İyi bir meslek
örgütü, aynı zamanda toplumsal muhalefeti de yapmalıdır. Ve bu muhalefet
sırasında bazılarının imtina edip
söyleyemeyeceği çok ciddi bir konu

BAŞKAN: DR. MUSTAFA HAMİ (2)

varsa mutlaka dillendirmelidir”.
Haklıydı. Tüm yönetim Hami Bey’in
arkasında yer aldık.
Haklıydı haklı olmasına ama buna
rağmen onun başkan olmasını istemeyenler de rahat durmuyordu. Aidat
artışı isteğiyle ilan ettiğimiz olağanüstü
genel kurulu adeta bir güven oyu
yoklaması haline çevirmişlerdi. Eğer
karar olumlu olmazsa Hami Bey’in
istifa etmesi gerektiğini söylüyorlardı.
İşin ilginç yanı Hami Abi de bunun
böyle olacağını söylüyordu.
Bu vesileyle yaptığımız olağan üstü
genel kuruldan biraz bahsetmek isterim.
O güne kadar kitleyi aidat artışı için
ikna etmeye çalışmıştık.
Ne var ki seçimsiz bir genel kurula
üye çok da itibar etmemişti. Ve yaklaşık
atmış
dolaylarında
katılımla
gerçekleştirmek zorunda kalmıştık. Salona baktığımızda aidat artışını
destekleyenlerin bir miktar daha fazla
olduğunu görüyorduk ama yerine de
rahat değildik. İşte tam bu sırada çok
önemli bir destek geldi. Dr. Hüseyin
Erçal söz alarak bu artışın
gerçekleşmesini istedi, desteklediğini
belirtti. Dr. Erçal önemli bir figürdü.
Zira birkaç ay önce Dr. Hami’yle yapılan
seçim yarışını az farkla kaybetmişti.
Erçal, kendisi de seçilse ayni yolu
izleyeceğini belirtiyordu. Onun desteği
muhalefet etmeye niyetlenenleri iyice
susturdu. Karar nerdeyse oy birliğine
yakın bir oy çokluğuyla kabul edildi.
Hami Bey’de konuşmasında tüm
arkadaşlara duydukları güvenden dolayı
müteşekkir olduğunu belirtirken, Dr
Erçal’a özel olarak teşekkür etmekten
geri kalmadı.
Olağanüstü genel kurul sonrasında
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile
ilişkilerimiz daha da gelişti. Dr. Selim
Ölçer başkanlığındaki merkez konsey
adamızı ziyaret etti. Genel Sekreter

Şükrü Hatun “sivil toplum yapılanması”
özellikle “çocuk diyabetleri” konusunda
bir dizi konferans verdi. Dr. Erol
Şeherlioğlu’nun Tıp-İş Başına geçmesinden sonra, sendikayla da direk bağ kuruldu.ve sendikanın yaptığı her eyleme
güçlü bir müttefik olarak destek verildi.
Selim Ölçer sonrası Dr. İskender Sayek
döneminde de ilişkiler en üst düzeyde
sürdü. Onların sivil toplum değerli
meslek örgütü olma deneyimleri bizim
daha hızlı yol almamıza yol açtı.
Paramız artmıştı. Kimseye muhtaç
olmayacak bir şekilde para birikmeye
başlamıştı. Dr. Hami “kurumsallaşmak
gerek” diyordu. Faks cihazı, Fotokopi
cihazı, bilgisayar ve printer alındı. .Bir
de sekreter istihdam etmek gerekiyordu.
Münhal açıldı. Gelen müracaatları tek
tek inceledi. Mülakata çağırdı. İlk deneyim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama
sonraki müracaatlar arasından Emel
Alkan’ı bizzat o seçti. Emel Hanım’ı
bilgisayar kullanım kursuna yazdırttık.
Sanırım yirmi günlük bir kursun sonunda
masa başına geçti. Otuz yıldır Kıbrıs
Türk Tabipler Birliği’nin sekreteryasını
adeta bir Müdür gibi yönetti. Hami
Bey’in isteğiyle zamanla her şey
digitalleştirildi.
Bu
sırada
yönetim
kurulu
toplantılarımız saatlerce sürecek şekilde
sürüyordu. Gerçekten de özellikle kamudan gelen Dr Erol ve özel hekim
olan Dr. Ahmet’in tatlı sert tartışmaları
toplantı süremizi uzatıyordu. Ben bir
gün bundan şikayet edecek oldum.
“Hami abi, ne izin verin bunların
tartışmasına, saatlerce toplantı mı olur”
diye sordum. “ Tartışma, saygı
çerçevesinde olduğu sürece verim
doğurur. Bilerek bırakıyorum. Hem bak
bu sayede iki cenahtan da haber
alıyorum” demişti. O, iyi bir başkan
olduğu kadar iyi bir öğretmendi.
DEVAM EDECEK

Deprem uzmanları Cumhurbaşkanlığı binasında inceleme yaptı
HK - Deprem ve jeoloji alanında yerel uzmanlar, dün
sabah saatlerinde yaşanan deprem hakkında Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ile değerlendirme görüşmesi yaptı, ardından
Cumhurbaşkanlığı binasında da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan Deprem Komitesi’nin incelemesi sırasında, Cumhurbaşkanlığı personeli,
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nun
yer aldığı bina duvarlarında deprem sonrası meydana
gelen çatlakları gösterdi ve binanın devamlı tadilatta
olmasına rağmen, sürekli yeni sorunlar oluştuğunu belirtti.
Komitede yer alan Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan
İlseven, binanın can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını
söyleyerek, personelin binadan çıkartılıp başka birimlere
dağıtılmasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Baraka: Tarafımızı
ortaya koyma
kararı aldık
Baraka Kültür Merkezi, seçimlere dair
tavrını açıkladı. Emekçinin partisi
Bağımsızlık Yolu’na destek açıklayan
Baraka, desteğin yalnızca yazılı açıklama
ile sınırlı kalmayacağını, Baraka
aktivistlerinden bazılarının Bağımsızlık
Yolu (BY) listelerinden seçime girdiğini
kaydetti.
Açıklama şöyle:
Baraka Kültür Merkezi adına yazılı
açıklama yapan Kamil İbrahim İpçiler,
“Ülkemizin ve emekçi insanımızın her
anlamda zorlu bir süreçten geçmekte
olduğunu belirterek, gerek ekonomik,
gerek sosyal anlamda, Kıbrıs’ın kuzeyinde
yaşamak her geçen gün daha da zor hale
gelmektedir” dedi.
Bir yanda TL’nin değer kaybı, dur durak
bilmeyen pahalılaşma, artan borçlar,
gelecek kaygısı…
Diğer yanda sanatın ve sanatçının
kaderine terk edilmesi, sermaye istediği
için yatırımsız bırakılan devlet okulları ve
kamusal sağlık… Akaryakıt bulamazken
toplu taşımanın olmayışı, ısınmak için
başka alternatif yokken tüp gaza ve
elektriğe yapılan zamlar… Tüm bu
sorunlar yetmiyormuş gibi, istenmeyen
hadsiz bir misafirin talimatıyla yapımına
girişilen külliyeler, harcanan paralar…
“Halk ucuzunu tercih etsin” diye akıl
veren, “ayşe abayla fatma aba neresi
ucuz biliyor” diyerek insanımızla dalga
geçen başbakanlar…
Sermayenin doğayı talan etmesine çanak
tutan, yangın helikopteri almayarak
ormanlarımızın kül olmasına,
geleceğimizin yanmasına suç ortağı olan
hükümetler… Artan gericilik,
muhafazakarlık ve kadına şiddet
vakalarının yanında, sığınma evi görevini
yerine getirmeyen, ancak kerhanelerin bir
dediğini iki etmeyen, kadın düşmanı,
pezevenk bir devlet…
Sendikasız, güvencesiz, patronların iki
dudağı arasında, iki kuruş paraya
sabahtan akşama çalışan emekçiler…
Tüm bunların halkımızda ciddi bir
umutsuzluk yarattığı, gençlerimizin göç
yollarına düşmeye başladığı bir dönemde,
birileri göç yollarından başka bir “yol”
açıyor.
Üstelik de bu ülkede hükümet olmanın
iktidar olmak anlamına gelmediği
tespitiyle “hükümete değil, muhalefete
talibiz” deniliyor, sokağa, örgütlenmeye
ve direnişe çağrı yapılıyor.
Baraka Kültür Merkezi olarak, kurulduğu
günden beri sokakta olan, müziğiyle,
tiyatrosuyla, yayınlarıyla direnişe katkı
yapan bizler, şüphesiz ki bu çağrıya
kayıtsız kalamazdık. Baraka aktivistleri
olarak, gerek BY listelerinden aday olarak,
gerekse de sokak çalışmalarında
emekçinin partisine destek vererek,
tarafımızı ortaya koyma kararı aldık.
Öte yandan bizler, ilerici kesimler
içerisinde rejime tepki olarak sahiplenilen
“boykot” çağrısının gerekçelerini gayet iyi
anlamakta, hatta bu gerekçelerden bir
çoğunu paylaşmakta olduğumuzu
belirtmek istiyoruz. Ancak rejime muhalif,
tam da boykotun savunularını seçim
sürecine dahil eden, bunları her gün TV
programlarında dile getiren, halkın
iradesinin gaspına karşı, sokakta verdiği
mücadeleyi seçimlere de taşıyan bir parti
varken, bizler için geçerli olan çağrı,
BY’nin düzen karşıtı muhalefet
mücadelesini büyütme çağrısıdır.
Bağımsızlık Yolu, bugüne dek hükümete
gelen düzen partilerinin aksine, bizzat
adıyla Kıbrıslı Türklerin “bağımsızlık”
talebini yükselten, ultrazenginlerden
servet vergisi alınması, özel sektörde
sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması,
asgari ücretin en düşük kamu maaşına
endekslenmesi, ekonomi ve ekolojinin
birlikte geliştirilmesi gibi rejimin temeline
ters düşen taleplerle, tam da düzene isyan
edenlerin birleşmesi gereken adres
olduğunu göstermektedir.
Keza, kültürel alanda üreten ve mücadele
eden bir dernek olarak, BY’nin muhalefet
programında kültür sanata yönelik
devrimci yaklaşımını da oldukça değerli
bulmaktayız. Tüm bu sebeplerle, seçime
katılım konusunda kararsız olan ilerici
kesimleri Bağımsızlık Yolu’nun muhalefet
programını değerlendirmeye, bu ülkede
örgütlü bir muhalefetin eksikliğini;
haklarına, kültürüne, kurumlarına,
geleceğine yapılan her saldırıda hisseden
halkımızı ise, muhalefete talip olanları
desteklemeye davet ediyoruz.
Hade gardaş, yeter diyelim!
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24 saatte 869 pozitif vaka!
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 26.041 olup, 869
pozitif vakaya rastlanmış,
266 kişi taburcu edilmiştir...

Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6982
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 109057

343 kişi Lefkoşa, 184 kişi Girne, 227
kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 43
kişi İskele, 36 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
11 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 26.041
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 869
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 869
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
266
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.967.502
Toplam Vaka Sayısı: 43.285
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 36.525
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6617
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :

6562
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
3296
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 977

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka 3 binin
üzerinde!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 105 bin 376 testle
3 bin 515 yeni vaka belirlendi.
Ülkede önceki gün yapılan 137 bin 91
testle 4 bin 187 yeni vakaya rastlanmıştı.
Toplam vaka sayısı 212 bin 74’e yükseldi.
Hastanede tedavisi süren 252 hastadan
76’sının durumunun ağır olduğu da belirtildi.
Tedavisi süren hastalardan yüzde 76.2’sinin
aşısız olduğu vurgulandı.
Rum haber kaynaklarına göre, dün 4
ölüm kaydedildi ve ölü sayısı 665’e yükseldi.

Kıbrıs’ın, pazar akşamından bu yana
elverişsiz havanın etkisi altında olduğu
ve hava şartlarının Güney Kıbrıs’ın bazı
bölgelerinde daha yoğun hissedildiği
haber verildi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre,
konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rum
Meteoroloji Dairesi çalışanlarından
Filippos Timvios, Kıbrıs’ı etkisi atına alan
kötü havanın Yunanistan tarafından
“Diomidis” olarak adlandırılan kötü hava
olmadığını, çünkü bunun hala daha
Yunanistan’da bulunduğunu dile getirdi.
Gazete, “Diomidis” olarak adlandırılan
kötü havanın Kıbrıs’ı yarından itibaren
etkisi altına almasının beklendiğini
ekledi.
Haravgi gazetesi ise haberinde, sağanak
ve dolu yağışının dün neredeyse Güney
Kıbrıs’ın bütün kentlerinde etkili
olduğunu, öte yandan arabasıyla
“Tremitho” deresini geçmeye çalışan ve
artan su seviyesi nedeniyle derede
arabasıyla 300 metre sürüklenen gencin
yetkili birimler tarafından kurtarıldığını
belirtti.
Gazete boğulma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan gencin arabasının tavanına
çıkarak itfaiye tarafından kurtarılmayı
beklediğini ekledi.

GÜNEYDE COVİD-19
HASTALARININ DURUMU
CİDDİ

Keskiner: Düzenden memnun olanlarla
düzeni yıkmak isteyenlerin imtihanı
Özgür gazete - Yeni Kıbrıs Partisi Boykot
Eylem Komitesi adına açıklama yapan Rasıh
Keskiner, kurulu düzenin içinde bulunmaktan
memnun olanlarla bu düzeni yıkmak isteyenler arasında imtihan olduğunu açıkladı.
Keskiner’in açıklamasının tamamı şöyle:
Süreç hızla ilerliyor. Rejimin koyduğu
kurallar içerisinde adına seçim denen oyunun
içinde yer alanlarla bunu reddedip “talimatla
yönetilmeye hayır” diyerek boykot uygulayanlar arasında imtihan var. Kurulu düzenin
içinde bulunmaktan memnun olanlarla bu
düzeni yıkmak isteyenler arasında imtihan
var.
Oyunun içinde yer alanların propaganda
kampanyalarında bu memleketin kuzeyindeki
GERÇEKLERDEN konuşanı duydunuz mu?
Gerçekler gizlenmekte, “aman ustam
duymasın” anlayışı içerisinde, kimisi vatan,
millet bayraktan; kimisi de cek-cak dolu
masallardan bahsetmekte, biriken sorunların
yaratılan batağın suçunu birbirlerine atarak
asıl sorumlu olan TC yönetimlerini işaret
etmemeye özen göstermektedirler.
AKP’nin Kıbrıs şubesi haline gelmiş
olanların mevcut durumdan memnun olup
gerçekleri konuşmaması anlaşılabilir de,
bunun dışında olduğunu iddia edenlerin
buranın TC’nin bir alt yönetimi olduğundan
hiç bahsetmemeleri hiç de affedilecek bir
durum değildir.
Yok iktidara yürüyorlarmış, yok hükümeti
onlar kuracakmış gibi inandırıcı olmayan
beyanatlarla ülkenin kuzeyindeki gerçekleri
gizlemeye çalışmakta, UBP’nin ortağı olmak

ELVERİŞSİZ HAVA KIBRIS’I
DA ETKİSİ ALTINA
ALACAK

için çabalamaktadırlar.
Kurulu düzen içinde UBP ile ortak olmak
için çırpınanların ülkenin kuzeyindeki gerçekleri konuşmaması affedilir bir durum değildir.
Tüm kurumların perde gerisindeki gerçek
bakanları konuşmamaktadırlar. Merkez Banka-sının başkanının, GKK komutanının
Kıbrıslı olamayacağından bahsetmemektedirler.
Ülkenin kuzeyine belli bir amaç için ve
Kıbrıslının iradesinin yansımasını engellemek
için savaş suçu işleyerek taşınan nüfustan
hiç söz etmemektedirler. Bir yıl önceki
seçimlerlere göre on bin artan seçmenin
nasıl oluştuğunu konuşmamaktadırlar. Kimin
vatandaş olması kimin olmaması gerektiğini
konuşmamaktadırlar.
Anayasanın geçici 10. maddesinin
kaldırılması için girişim başlatıp
başlatmayacaklarını konuşmamaktadırlar.
Federal bir çözümden ne anladık-larını
açıkça konuşmaktan; garantiler ve federal
devletin yetkileri gibi konularda ne
düşündüklerini söylemekten imtina etmektedirler. Kumarhaneler, bet ofisler, gece
kulüpleri için ne düşündüklerini
konuşmamaktadırlar. Kendilerinin de gurdella
keserek açtıkları Hala sultan Külliyesi ve
kaçak kuran kursları hakkında, ayrıca topluma empoze edilmeye çalışılan radikal islam
için ne düşündüklerini konuşmamaktadırlar.
İhalelerin Ankara’da açılmaya devam
edip etmeyeceğini, buradaki işlerin AKP
yanlısı müteahhitlere verilip verilmeyeceğini
konuşmamaktadırlar. Ve en önemlisi hala

şu anda sürekli “seçim”i istedikleri şekilde
sonuçlandırmak için devam eden müdahalelerden de bahsetmemektedirler.
Ayrıca “seçim” sonrası müdahalelerden
şikayet edip etmeyeceklerini, böyle bir durumu kabul edip etmeyeceklerini veya sonuca
saygı duyup ses çıkarıp çıkarma-yacaklarını
da konuşmamaktadırlar. Kısaca bu ülkede
yaratılan bataklıktaki gerçekleri halktan gizleyerek, halkla adeta dalga geçiyorlar.
“Bu memleket bizim talimatla
yönetilmeye hayır”
Bu gidişe bu anlayışa artık dur demenin
zamanı çoktan gelmişti de olgunlaşması bu
günlere denk gelmiştir. Artık statükoyu geriletmek için Rejimin çizdiği çember içinde
değil, o çemberin dışında ve her şeyin
kurallarını bizim belirlediğimiz şekilde bir
mücadele başlatılmıştır. Bu mücadele; adına
seçim denen oyunu BOYKOT etmektir.
Yeni Kıbrıs Partisi, bu koşullarda halkımızı,
göstermelik oyuna katılmamaya, kendi oyunun çok kıymetli olduğunun bilinci ile
bulunduğu her yerde her koşulda çevresi
ile birlikte boykota çağırmaktadır.
Gün statükoya ve statükonun temsilcilerine
karşı mücadele günüdür. Bize düşen görev
bu boykotu en geniş bir şekilde hayata
geçirmektir. Bu, toplumumuzun varlığı için
hayati bir gerekliliktir.
Bu memleket bizim talimatla yönetilmeye
hayır ; toplumun iradesinin yansımadığı
göstermelik bir seçime hayır . Oy moy yok..
Boykot var boykot.

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 virüsüyle
enfekte olan ve tedavi altında olan
hastaların sayısının dün akşama kadar
244 olduğu ve bu kişilerin 86’sının
durumunun ciddi olduğu haber verildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri
Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü
Haralambos Harilau, dün yaptığı
açıklamada, hastanelerdeki vakaların
sağlık durumundaki ciddiyetin
değişmediğini gözlemediklerini ifade
ederken, Yüksek Bağımlılık Birimi veya
Yoğun Bakımlarda günde 80 civarında
hastaları olduğu zaman, bunun, bu
kişilerin sahip olduğu semptomların
ciddiyetinin, önceki hastalarla aynı
düzeyde olduğu anlamına geldiğini ifade
etti.
Harilau, şu an yalnızca “Delta” değil,
“Omicron” varyantıyla da enfekte olmuş
hastaları tedavi ediyor olduklarının kesin
olarak addedilmesi gerektiğini de belirtti.
Harilau, günde yaklaşık 35 yeni hastanın
hastaneye yatmasına rağmen, 20-25
civarında kişinin taburcu olmasının
cesaret verici olduğunu da ekledi.
Haberde, korona virüs bulaşmaları veya
temaslı olmaları gerekçesiyle, dün Güney
Kıbrıs genelinde 200 hemşirenin iş başı
yapmadığını da ifade etti.
Gazete dün Güney Kıbrıs’a, devlet
hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde
kullanılmak üzere 34 solunum cihazı
geldiğini de ekledi.
OKULLARDA KAOS
Gazete başka bir haberinde ise, Omicron
varyantının Güney Kıbrıs’ta toplum
geneline yayılması yüzünden, dün Rum
kesimi genelinde 20 bin 647 öğrenci ile
335 öğretmenin okullarına
gidemediklerini haber verdi.
KOSTRİKİS: “PANDEMİ DALGASININ
SONUNDAYIZ”
Gazetede yer alan başka bir habere göre,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü
Leondios Kostrikis ise açıklamasında,
pandeminin mevcut dalgasının sonunda
olduklarının görüldüğünü, çünkü
epidemiyolojik göstergelerin zirvesinde
olduklarını ifade etti. Virüsün üreme
belirteçlerinin 1’e yakın olduğunu ve
gittikçe düştüğünü ifade eden Kostrikis,
önümüzdeki iki hafta içerisinde bu
eğrinin daha da düşeceğini kaydetti.
“KOSTRİKİS VE DELTACRON’LA İLGİLİ
ULUSLARARASI TEREDDÜT”
Politis gazetesi ise bu başlıkla yer
verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki
Lefkoşa Üniversitesi Biyoloji Bilimleri
Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlilerinden
Dr. Leondios Kostrikis’in ekibinin, pozitif
vakalardan alınan numunelerde
tanımladıkları korona virüsün yeni
varyantı “Deltacron”un, endişe,
ihtiyatlılık ve anlaşmazlığı da
beraberinde getirdiğini yazdı.
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Mohamed Salah'tan yeni
sözleşme açıklaması
Liverpool'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek
Mohamed Salah Liverpool'da kalmak istediğini
söyledi. 2017 yılında İtalya Serie A
takımlarından Roma'dan Liverpool'a 42 milyon
Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mohamed
Salah, GQ dergisinin İngiltere edisyonuna
açıklamalarda bulundu.

CMC Cup Golf
Turnuvası Şampiyonu
Mahmut Kahraman

CMC Yeşilyurt golf sahasında hafta
sonu gerçekleşen yeni yılın ikinci turnuvası
CMC Cup’ta Şampiyon 39 Puan ile Mahmut Kahraman oldu. Esası, oyuncuları
yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde
eşitlemeye dayanan WHS (World Handicap System) hesaplaması baz alınarak
18 çukur olarak Stableford formatında
oynanan turnuvada Özcan Bundak 36
Puan ile ikinci olurken, Bertan Erçin de
33 Puan ile üçüncülüğü elde etti.
Kazananlara ödülleri Kaptan Karl Crosby tarafından takdim edildi.

Galatasaray Başkanı
Torrent’i açıkladı

Voleybolda GAÜ ile Ukrayna buluşması

n GAÜ ev sahipliğinde
gerçekleşen maçta Ukrayna
kadın Voleybol Takımı ile
GAÜ kız voleybol takımı bir
araya geldi...

GAÜ Kız Voleybol Takımı ile Ukrayna
Kız Voleybol Takımı bir araya gelerek
dostluk maçı yapıldı.Azerbaycan-Kıbrıs
Dostluk Cemiyeti ile Sun Republik Şirketi
iş birliğinde gerçekleşen voleybol maçında,
Ukrayna'nın en üst liginde oynayan Kız
Voleybol Takımı ile GAÜ Kız Voleybol
takımı ile bir araya gelerek ortak bir maç
gerçekleştirdiler.Konu ile ilgili GAÜ’den

yapılan açıklamada; “GAÜ ev sahipliğinde
gerçekleşen maçta ülkemizdeki spor
antrenmanları için uygun hava şartları,
doğası ve teknik imkanlar düşünülerek, KKTC'nin tanıtılması adına Ukrayna’ya bu
davet gönderilmiştir. GAÜ Kız Voleybol
takımımız ile Ukrayna Kız Voleybol
Takımı’nın bir araya getirilmesindeki genel
amacımız karşılıklı eğitim, turizm, spor
alanında iş birliğinin geliştirilmesidir” denildi.
Organizasyonlar devam edecek
Açıklamada ayrıca, farklı spor takımları
ile çeşitli spor organizasyonları düzenleneceği
belirtilirken önümüzdeki yaz aylarında da
Ukrayna’nın ünlü spor takımlarının, GAÜ

ile iş birliği içinde çeşitli etkinliklerde bir
araya gelecekleri söylendi.
Gerçekleşen dostluk maçının ardından
GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ı ziyaret edildi.
Ukrayna Kız Voleybol Takımı Antrenörü
gerçekleşen ziyarette, üniversiteyi oldukça
beğendiklerini ifade ederken, üniversitenin
yükseköğretim olarak mükemmel bir alt
yapıya sahip olduğunu, gerek akademik,
gerek idari, gerek ise eğitim alanlarında
çok yönlü bir üniversite olduğunu, bütün
öğrencilerine hitap edebilecek alanların
mevcut durumda olduğunu belirtti. Ekip
görüşmede GAÜ Kurucu Rektörü Serhat
Akpınar’ı kendi ülkelerine de davet etti.

Koop son anda GAÜ’yü devirdi: 78-77
Basketbol Federasyonu’nun Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık
amaçlı organize ettiği Açılış Kupası devam ediyor. Kupanın
üçüncü hafta açılış maçında Koopspor ile Girne Amerikan
Üniversitesi arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne
olurken, mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 78-77’lik skorla
Koopspor oldu.
Birkan Uzun için saygı duruşu
Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadelede “7 Kıta 7
Zirve” hedefiyle yola çıkan, bir süre önce geçirdiği kayak
kazası nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk Birkan Uzun
unutulmadı. Maç öncesinde Birkan Uzun anısına saygı
duruşunda bulunuldu.

Ahmet Çalık trafik
kazasında yaşamını yitirdi

Türkiyeli genç futbolcu trafik kazasında
yaşamını yitrirdi. 26 Şubat 1994'te Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık, 2004
yılında 10 yaşındayken futbola
Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2011 yılında Ankara'nın köklü kulübü
ile profesyonel sözleşme imzalayan Çalık,
A takım bünyesine katıldı. 2016-2017
sezonu ara transfer döneminde
Galatasaray'dan aldığı teklif ile ayrılan
Çalık, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.
Çalık, 4 Ekim 2020'de Konyaspor'a transfer olarak, kariyerinin son yıllarını ise
bu takımda geçirdi ve önemli başarılara
imza attı. Ahmet Çalık, 26 Kasım 2021'de
Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme
yenilemişti.

Koop son periyotta kazandı
Maçta ilk periyodu 15-12 üstün tamamlayan GAÜ, soyunma
odasına 41-33 üstünlükle girdi. GAÜ üstünlüğünü 60-54’lük
skorla son periyoda taşısa da bu periyotta yakaladığı 2417’lik seri sonrası Koopspor mücadeleyi tek sayı farkla 7877 kazandı ve kupada üçte üç yaptı. Koop adına 22 sayı ile
oynayan Temur Rustamov maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı
ile oynayan Koopspor oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar ise
takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı
tamamladı.
Soyer ile Çetinkaya karşılaşacak
Açılış Kupası’nda üçüncü haftanın diğer karşılaşması Soyer
Hacıganimler ile Çetinkaya arasında oynanacak. Atatürk Spor
Salonu’nda yer alacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas,
düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in ayrılık sürecini anlattı. Elmas,
toplantıda Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu
ve kısa vadede seçim yapılmayacağını
açıkladı.
“Beni seçen üyelere karşı hesap vermeye
ve bedel ödemeye hazırım ama asla
Galatasaray’ın başkanlık makamına
hakaret edilmesini, kulübe zarar verilmesini kabul etmem.”
“Fatih Terim’le ayrılığımız olaylı
olmadı. Fatih hoca benim çok sevdiğim
bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı. Yolları
ayırma şeklimiz de Galatasaray’a yakışır
şekilde oldu. Hocamızla son derece
Galatasaray’a yakışan konuşmalarımız
oldu. Hepimiz bu kulübün iyiliğini istiyoruz. Sonuçta ben başkanım ve
Galatasaray için en doğru kararı verme
zorunluluğu olan kişi benim.”
“Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle
Galatasaray üyelerinin huzuruna çıktık
ve seçim yarışı yaşadık. Üç yıl için bir
teveccüh gösterildi. Biz bu yola çıkarken,
projelerimizi ve stratejilerimizi en uygun
şekilde uygulayacak ekiplerle çalıştık.
Biz çok geniş bir ekibiz. Burada ekip
çalışması, saygı ve anlayış mecburiyeti
var. 9-10’dan fazla arkadaşımız bilfiil
Galatasaray için çalışıyorlar. Anlaşmazlık
yaşamak son derece doğaldır. Ben de yönetici olarak iki kez istifa etmiştim.”

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

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

