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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 14 Ocak 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 550 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KIBRIS’IN ATATÜRK’Ü
DERLERDİ

Yine
Ezan
HiSTERiSi
n

2. sayfada

Seçimler için Ankara’da Tayyip Erdoğan’ın da desteğini alan Faiz Sucuoğlu İslamcı Ankara iktidarına
yaranmak için yine ezana sarıldı. Sucuoğlu “Kendimizi burada her yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi
3. sayfada
hissediyoruz. Orada da ezan sesi, burada da ezan sesi. Hiçbir farkımız yok." dedi
Hayat pahalılığına %37.26’lık artış

SENDİKAL PLATFORM’DAN GÖÇ YASASINA TEPKİ...

Maaşlar brüt 10 bin
ila 18 bin TL arasında

BU YASA
İLE BEYİN
GÖÇÜNE
SEBEP
OLDUNUZ

n Ocak maaşlarına yansıyacağı
söylenen artışa göre en düşük
memur maaşı brüt 10 bin 469 TL
6. sayfada
olacak

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

“SOL”
PİŞMANLIK DA
FAYDA
ETMEYECEK
GALİBA
Faize
Özdemirciler

DEPREM

Ali Osman

PCR testine son mu?

n İngiltere ve bazı Avrupa
ülkelerinde kaldırılan PCR testi
Türkiye’de de kaldırılıyor.
n Kıbrıs’ta ise PCR
zorunluluğu halen devam
15. Sayfada
ediyor.

KÜLLİYEN
KÜLLİYE

Mehmet Levent

DENKTAŞ’IN
HOŞGÖRÜSÜ

Aziz Şah

DÜNYADAN
GÜLÜMSEYEREK
GEÇENLER

Canan Sümer

Kuzeyde 788 vaka, 3 can kaybı! Güneyde 3103 vaka, 3 can kaybı! n 7. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

“SOL” PİŞMANLIK DA
FAYDA ETMEYECEK
GALİBA

Kifayetsiz muhteris bir hükümet, bin
parça bir muhalefet, olanca parçalanmışlığa rağmen, görüldüğü bilindiği
halde bir türlü girilemeyen ortak yol...
Olmayan birlik, olmayan mücadele,
olmayan dayanışma, siyaset kuru slogandan pankarttan ibaret.
Egosu tavanda, özgüveni
davul siyasi partilerin bu
karanlık ortamda çizdikleri
pembe tablo yüzünden boykotçuların dile getirdiği kara
gerçekler kaale bile alınmıyor olabilir ama bu hep
böyle gelmiş böyle gidecek
değil...
Benim asıl merak ettiğim şu:
Slavoj Zizek’in söylediği gibi “Adını
söylemeye cesaret edemeyen sol” bir
gün bu ülkede yaptıklarından ve yapmadıklarından pişmanlık duyacak mı,
duyarsa eğer, sol pişmanlık fayda edecek
mi?
Üzülerek görüyorum ki, bu sol, bütün
enerjisini boykotçulara saldırmaya harcıyor, çünkü sandığa gittikleri takdirde
boykotçuların kendilerine oy vereceğinden çok emin...
Eğer boykotçuları kendine o kadar
yakın hissediyorsan, boykotçuları kendinden sayıyorsan, onları ciddiye alıp
ikna etmeye çalışsana, işgal ve istilâ
altında nereden kaynaklanıyor bu hava,
demografik bozgundan demokratik sonuçlar beklemenin, ya da bir enkazı
restore etmeyi vadetmenin havası mı
olur?
Bir yanda boykotçuların bu ülkenin
geleceğine dair duydukları kaygı; bir
yanda sözde sol muhalefetin Ankara’ya
gösterdiği lüzumsuz ve abartılı saygı;
sağ desen zaten gamsız, sağ dediğin
nedir ki bu ülkede, ver hamaseti ver
mehteri götür malı, ye da gorkma, beş
tambura dört okka...
İmkânsız olan boykotçuların hayalini
kurduğu mücadele değil, tam tersine,
sağlı sollu siyasetin ayakları yere basmayan seçim vaatleridir aslında...
Baksanıza, sağ soldan sol sağdan rol
çalıyor, sözcük çalıyor; sağlar sollar
seçim sofrasında oh oh ne güzel birbirini
ağırlıyor; sağ solun diline doladığı “gaile”yi çalarken, bir bakıyoruz sol da
sağın kokuşmuş “et ve tırnak” söylemini
(ç)alıyor; sonra partili kardeşlerimiz de
ne yapsınlar, eleştiremiyorlar kendi
adaylarını, partilerine bağlılık gereği
mecbur kalıyorlar bu söylemi savunmaya: öyle dediydi ama aslında öyle
demek istemediydi...
UBP “Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz”
derken, “Boykot UBP’ye yarayacak”
diyen CTP’nin adayı ise
çıkmış “Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz” diyor...
Türkiye ile kardeşlik ve işbirliği içinde
olunması gerektiğini söylemenin bin
çeşit yolu var, “et ve tırnak” bunu ifade
etmek için kullanılacak en rahatsız
edici, en onursuz söylemdir, kulağa da
hoş gelmiyor ayrıca...
Sağ “Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz”
deyince, misal, sol da, Fikret Demirağ’dan, Ümit İnatçı’dan, Mehmet Yaşın’dan, Neşe Yaşın’dan alıntılarla konuşamaz mı yani, bir adayın dili ne ise
partisinin dili de odur, bir siyasi partinin
dili ne ise kendisi de odur sonuçta...
Bu yozlaşma bu çürüme bu yabancılaşma bu hızla giderse, sol pişmanlık
da fayda etmeyecek galiba...

KIBRIS’IN ATATÜRK’Ü
DERLERDİ
Sabahleyin çalan sirenleri anlayamadık önce…
Gene ne var dedik…
Tarih 13 Ocak…
Neyin yıldönümü?
Saygı duruşuna çağırıyor herkesi…
Derken anımsadık…
Denktaş ölmüştü…
On yıl geçti…
Günlük gazetelere baktım…
Baş sayfalarına…
10 Kasım sayılarına benzemiyordu
hiç…
Atatürk’ün kocaman resimleri yayınlanırdı hep 10 Kasım’larda…
Denktaş’tan esirgenmiş bu…
Oysa vaktiyle kaç kişi onun boynuna sarılarak, “Sen bizim Atatürk’ümüzsün” demişti…
Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ise Denktaş da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu…
Ama işte gazetelerin çoğunda haber
bile olamamış baş sayfada…
Ne demeli buna?
Vefasızlık mı?
Yoksa başka bir şey mi?
Denktaş’ın kurduğu bu bedbaht
cumhuriyetin meclisinde şimdi bir
koltucuk kapmak için 400 aday yarışıyor…
Yani bu seçimi de, bu koltukları
da hepsi ona borçlu…
Ama hatırlayan yok yine de onu…
Hatırlayanlar da iyi hatırlamıyor…
Küfürler…
Hakaretler…
Birisi,
-Sus, diyor diğerine, ölünün arkasından konuşulmaz…
-Ben konuşurum, diyor o…
***
Yaşlandığında iyi, hoş, babacan
bir adam olmuştu…
Gençliğinde öyle değildi ancak…
Çok hırslı, ihtiraslı ve acımasızdı…
22 yıl önce bize attığı iftira da
karakterinin en açık örneklerinden
biri…
Casusluk komplosu!
Biz hücredeydik ve yargılanıyorduk…
Birden,
-Delilleri gördüm, dedi…
Hangi delilleri görmüş?
Bizim casusluk delillerimizi!
Ne biz casustuk, ne de öyle bir
delil vardı…
Ama sahte deliller hazırlanabilir

ve mahkum edilebilirdik…
Dönemin Başsavcısı Akın Sait’ten
bunu talep etmişti zaten…
Akın Sait kendisine,
-Delil yok efendim, dediği zaman
kızdı…
-Delil yoksa bile bulun, dedi…
Başsavcı Sait,
-O zaman istifa ederim, dedi…
Çok kritik bir durumdu…
Türkiye’de Dışişleri Bakanı İsmail
Cem ile Yunan Dışişleri Bakanı Papandreu da bizim serbest bırakılmamız için devreye girdi…
Mahkum olsak en az on yılımız
hapiste geçecekti…
Denktaş kaybetti sonunda…
Biz kazandık…
***
Pek çoğu sanır ki, biz en çok bu
yüzden Denktaş’la hiç anlaşamadık
ve ona öfke duyduk…
Hayır…
Benim için öyle değil…
Ben Ayhan Hikmet ile Ahmet Gürkan öldürüldüğü günden beri ona
karşı oldum…
Özellikle onların cenaze töreninde
tanık olduklarımdan sonra…
İki avukatın cenazeleri Sarayönü’ne yakın olan avukatlar sokağından da geçirildi…
Denktaş da o sırada yazıhanesindeydi…
Ama balkona çıkıp bakmadı bile…
Cenazeden bir süre sonra ise “Nacak” gazetesinde çok acımasızca
yazdığı yazıda şöyle dedi:
-Atatürk heykeli önünden geçirilirken tabutunuzda ters dönmediniz
mi?
Acımasızlık ve gaddarlık dediğim

Şener Levent

Açı

şey budur işte…

***
En çok hangi sözleri ile hatırlanır
Denktaş?
-Gelen Türk, giden Türk!
Ve de,
-Delilleri gördüm!
Türkiye tarafından toplumun başına getirildi, Türkiye tarafından götürüldü…
Biz götürmedik Denktaş’ı…
Tayyip Erdoğan götürdü…
Türkiye
desteklemeyince,
2005’teki seçimlerde bir daha aday
olmadı…
Kendi köşesine çekildi…
O günden sonra da sevecen, babacan bir adam oldu…
Hatta bir gün tesadüfen karşılaştığı
bizim Ali Osman ona, “Niçin bizi
casus ilan ettin?” diye sorunca,
-Sen nerelisin ya ay oğlum, diye
sordu…
Ali Osman,
-Elyeli, dedi…
Bunun üzerine,
-E, Elye’den casus mu çıkar be
oğlum, dedi…
***
Kendisi hakkında en çok anlatılan
fıkra da yine kendisinin anlattığı bir
fıkradır…
Halkla yaptığı bir toplantıda konuşurken, “Yaşşa baba” diye bağırıyormuş birisi…
Toplantıdan sonra Denktaş sormuş
ona…
-Hem muhalifsin, hem de “Yaşşa
baba” diye bağırıp duruyorsun…
Ne bu hal?
-E sen bizim anamızı 40 sene düzdün… Yakışmaz mı?

Şoför okulları eylem yapacak
Şoför okulları, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın ehliyet sınavı
randevularında online sisteme geçmesi
talebiyle yarın eylem yapacak.
Eylemle ilgili TAK’a açıklama yapan
Osman Ulubatlı, bakanlığın manuel
randevu sistemine geçmesinden dolayı
mağdur olduklarını söyledi.
Bugün saat 10.00’da Lefkoşa’da
Sürüş Ehliyeti Müfettişliği önünde
toplanacaklarını bildiren Ulubatlı,
araçlarıyla Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na giderek talepleri yerine
getirilene kadar bakanlık önünde eylem
yapacaklarını açıkladı.
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Sucuoğlu, Ankara'daki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu....

“Orada da, burada da ezan sesi var”
Sucuoğlu, Ankara'daki
temaslarına ilişkin, "Bu sıcak ilgi,
yüzlerdeki ifade KKTC'ye de
yansımış, dünden beri KKTC'de
büyük bir mutluluk ve heyecan
var. Kendimizi Ankara’da her
yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi
hissediyoruz. Orada da ezan sesi,
burada da ezan sesi. Hiçbir
farkımız yok." dedi

tuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması. Bu, önemli bir adım
olur. Zaten biz de kararımızı verdik, artık
'federasyon' yok. Bundan sonra iki egemen,
eşit devlet statüsü söz konusu. Bu konuda
Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın
dik duruşu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz desteği
var."

Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul
edilen Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sucuoğlu,
AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
Türkiye'ye geldiğinde kendini evinde
hissettiğini söyleyen Sucuoğlu, önceki
gün Ankara'da her zaman olduğu gibi büyük bir misafirperverlikle karşılandığını
dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile baş
başa uzun süren görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Sucuoğlu, "Ayrı gayrımız
yok. Oturduk, genel değerlendirmelerde
bulunduk; siyaseti, ekonomiyi, altyapıyı
çalışmalarını değerlendirdik. Kendilerinin
Kıbrıs'la ilgili sormak istedikleri konular
vardı, onları konuştuk, anlattım. Ağabeykardeş şeklinde güzel bir toplantı oldu."
diye konuştu.
Sucuoğlu, Ankara'daki temaslarına ilişkin, "Bu sıcak ilgi, yüzlerdeki ifade
KKTC'ye de yansımış, dünden beri
KKTC'de büyük bir mutluluk ve heyecan

"ONLAR BİR SONDAJ YAPARSA
BİZ İKİ SONDAJ YAPIYORUZ"
Mavi Vatan'daki gelişmeler ve Yunanistan'ın bölgedeki silahlanma girişimlerine
de dikkati çeken Sucuoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlatmıştır, Türkiye'yi çok rahatlatmıştır.
'Kardeşim biz buradayız ve kararlıyız,
geri adım da atmıyoruz'. İşte beklenen
buydu zaten. Bir adım öne, bir adım
geriye olayı bu tip siyasette olmuyor ve
bunun meyvesini topluyoruz. Şu anda o
bölgede KKTC'nin, kendi bölgesi var, en
önemlisi Türkiye Cumhuriyeti bölgesi
var. Oraya göz dikenler, orada hidrokarbon
kaynaklarını arayanlar, çalışmalar yapanlar... Devletlerin yanı sıra şirketler de
bunun bilincinde. Bunu yarattık. Onlar
bir sondaj yaparsa biz iki sondaj yapıyoruz.
Onlar iki sondaj yaparsa biz üç sondaj
yapıyoruz. Bu kadar net. Bu aktif politika
da gerçekten bizi bu bölgede çok güçlü
bir duruma getirmiştir, anavatan ile birlikte.
İnşallah bu böyle devam edecek."

var. İnşallah bu, hep böyle devam edecek.
Ankara'da olmuşuz, Lefkoşa'da olmuşuz,
hiçbir fark görmüyoruz. Kendimizi burada
her yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi hissediyoruz. Orada da ezan sesi, burada da
ezan sesi. Hiçbir farkımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
KKTC ile Türkiye'nin, "iki devlet, tek
millet" olduğunu vurgulayan Sucuoğlu,
şunları kaydetti:
"Bu, hep böyledir. Azerbaycan'ı da dahil
edersek 'üç devlet, tek millet'. İnşallah
önümüzdeki süreçte Azerbaycanlı kardeşlerimizle hem siyasi hem de ekonomik
anlamda temaslarımız artar.
Beklentimiz, özellikle kardeş olarak,
aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuş-

SENDİKAL PLATFORM...

BU YASA İLE BEYİN GÖÇÜNE SEBEP OLDUNUZ
“GÖÇ YASASI” ALTINDA
ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI
YOKSULLUK MAAŞI OLMAKTAN
ÇIKARACAK ÖNLEMLER
ALINMASINI İSTEDİ
“BU YASA İLE ÇALIŞANLARA
HAYAT PAHALILIĞINA EK OLARAK
YÜZDE 6 ORANINDA ARTIŞ
VERİLSİN”
“YARATTIĞINIZ BU YASA İLE BEYİN
GÖÇÜNE SEBEP OLDUNUZ”
“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMİNE
VERİLECEK YASAL FAİZ ORANI
%19’DAN %17’YE DÜŞÜRÜLDÜ”
Sendikal Platform, “Göç Yasası” olarak
bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş
–Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
Yasası” altında çalışanların maaşlarını yoksulluk maaşı olmaktan çıkaracak önlemler
alınmasını, bu yasa altında çalışanlara belirtilen Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde
6 oranında artış verilmesini istedi.
Sendikal Platform, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, “Yarattığınız
bu yasa ile beyin göçüne sebep oldunuz
gençlerimizi, çocuklarımızı yurdumuzda tutamaz olduk” vurgusu yaptı.
Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı
Ozan Elmalı, Güç-Sen Başkanı Abdullah
Özdoğan birer konuşma yaptı; ardından hazırlan basın açıklaması Güç-Sen Yönetim
Kurulu Üyesi Fatme Kan tarafından okundu.
“İNSANLARI BİR GÜNDE YÜZDE
35’E VARAN ORANDA
FAKİRLEŞTİREREK TARİHE
GEÇTİLER”
“Göç Yasası” çalışanlarının maaşlarının
insanca yaşamak için gereken ihtiyaçlarını
karşılayamayacak durumda olduğunu kaydedilen açıklamada, 2011 yılında “kamuya

reform getireceğiz, kamudaki maaş külfetini
azaltıyoruz” diyerek ilgili yasayı getirenlerin
kamu çalışanlarını bir günde yüzde 35’e
varan oranda fakirleştirerek tarihe geçtikleri
belirtildi.
Yasayla anayasanın eşitlik ilkesinin aksine
ve eşit işe eşit ücret prensibine aykırı,
kamuda yan yana aynı işi yapan ancak
farklı maaş ve özlük haklarına sahip iki
farklı sınıf ortaya çıkarıldığı kaydedilen
açıklamada, “Özel sektör çalışanları ve 2008
yılı sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının
İhtiyat Sandığı Birikimi döviz karşısında
değer kaybettiği yetmezmiş gibi 1 Ocak
2022 tarihi itibarıyla İhtiyat Sandığı Birikimine verilecek yasal faiz oranı da %19’dan
%17’ye düşürülmüştür” denildi.
Dünyada ve KKTC’de pandemi ile birlikte
derinleşen ekonomik kriz yüzünden çalışanların defalarca bedel ödediği ifade edilen
açıklamada “Ancak üzülerek görüyoruz ki
itibardan tasarruf edilmemiş, pandemi koşullarına rağmen Külliye ve Saray yapımı
için milyonlarca TL bütçe ayrılmıştır. Eğer
bugün saray için bütçe ayırabiliyorsanız
göç yasası çalışanlarının ücretlerini yoksulluk
maaşı olmaktan çıkaracak önlemleri de alabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

ELMALI:
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da konuşmasında ekonomik koşulların her geçen
gün zorlaştığına ancak koşulların bu yasa
altında çalışanlar için daha fazla zorlaştığına,
alım güçlerinin ciddi oranda düştüğüne
dikkat çekti. Elmalı, bu yasa ile kamudaki
yükün azaltılması amaçlanıyor iseydi maaşlardan kesilen paranın nereye gittiğini,
nerede kullanıldığını sordu.
ÖZDOĞAN: “AMAÇ ASGARİ
REFAHTA AZAMİ BİR EŞİTLİK…
BUNU KABUL ETMİYORUZ”
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da
“Göç Yasası”nın gençlerin güvenceli istihdam
kapısını kapattığını, haklarını budayarak
geleceklerini bu ülkede görmelerini engellediğini söyledi .
Bu yasayı geçirenlerin amacının asgari
refahta azami bir eşitlik yani en azı vererek
herkesi eşitlemek olduğunu dile getiren Özdoğan, bunu kabul etmediklerini vurguladı
ve “Başta hükümet olmak üzere meclisteki
tüm partilere meclise girmeye aday partilere
bir mesajımız var, gözümün üzerlerindedir,
göç yasasıyla ilgili görüşlerini net bir şekilde
açıklasınlar” diye konuştu.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

DÜNYADAN
GÜLÜMSEYEREK
GEÇENLER

Köye gidip yeğenlerimde kalmayı çok
severdim çocukken…
Üniversite yıllarımda bile sürmüştü bu
alışkanlığım…
Türkiye’den tatile geldiğim zamanlarda
en az birkaç günüm köydeki o minicik
evde geçerdi…
Yarısı betonarme yarısı kerpiç bir evdi…
Kerpiç olan bölüm genişçe bir odadan
ibaretti…
Ve yeğenlerimin Fatma nenesine aitti
orası…
Ama biz de ona Fatma nene derdik
hep…
Ağzı var dili yok sessiz çok olgun bir
kadıncıktı…
Önceleri çarşaf giyerdi…
Odasında kocaman bir dokuma tezgâhı
dururdu…
Ve o tezgâhta ipler ve dokunmuş bir
parça çarşaflık kumaş hatırlıyorum hep
nedense…
Belki de hayâl…
Bilemem…
Çünkü Fatma neneyi hiç tezgâhın başında
görmemiştim…
Evin duvarlarında tenekeden güvercin
yuvaları vardı…
Onlarca güvercin…
Guruldamayı andıran ötüşlerini taklit
ederek çağırırdım onları…
Venedik’in San Marco ve İstanbul’un
Sultan Ahmet Meydanı’ndakilere yem
atıp çağırdığım gibi…
Evin hanımı, Gülay yengem terziydi…
Onun Singer dikiş makinesinin sesi güvercinlerin ötüşüne karışırdı sıcak yaz
günlerinde…
Her gidişimde yanımda götürdüğüm
renk renk kumaşlardan kıyafetler dikerdi
bana…
Etekler, pantolonlar, şık bluzlar…
“Burda” dikiş dergilerinden beğendiğim
modellerin önce patronlarını çıkarır ve
uzun vali masasına serdiği kumaşı ustaca
biçerdi…
Kumaşa nişan geçip parçalar birleştirildikten sonra sıra provaya gelirdi…
İki üç günlük köy ziyaretim bitene kadar
yeni kıyafetlerim hazırlanırdı…
Çocuklar gibi sevinirdim…
***
İncecik, ufak tefek bir kadındı Gülay
yenge…
Hamarat olduğu kadar da akıllı…
Doğru bildiği konularda da hiç sözünü
esirgemezdi, açık sözlüydü…
Ve sanırım biraz da inatçı…
Onu hep kendime yakın hissettim…
Gün geldi oturup dertleştik…
Gün geldi sohbet edip gülüştük…
Her zaman özel bir yeri oldu kalbimde…
Artık dikiş dikemiyor…
-Ne sabrım ne de gücüm kaldı, diyor…
Ama sabah gün doğarken uyanıp bahçeye çıkıyor hemen…
Kendi elleriyle ektiği sebzeler ve can
yoldaşım dediği tavuklarıyla, köpekleriyle
ilgileniyor…
-İyi ki bu hayvancıklar var, onlar için
sabah erkenden fırlıyorum yataktan diyor…
Ufak tefek şikâyetleri olsa da hep bir
memnuniyeti ve huzuru var…
Öfkeden, nefretten, kötülükten eser yok
ruhunda…
Onu hep Virginia Woolf’un o dokunaklı
satırları ile birlikte hatırlarım:
“Ne hoş bir güzelliği vardır hafif
adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların, onurlu bir yaşamı
seçenlerin…”
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Ey CTP’li gençler, ortalar, eski tüfekler
AYA Duydunuz mu ne dedi Filiz Besim ablanız?
K
ALA İFİL
“Türkiye ile et-tırnak gibiyiz” daha neler
DİR
Öyle bir et-tırnak ki siz bile inanamadınız

KALAY-KALAYCI

UTANMADAN AKINCI’DAN
DESTEK Mİ BEKLERSİNİZ?

23 Ocak seçimleri ile ilgili görüşleri sorulan Mustafa Akıncı, seçimler
hakkında demeç vermeyeceğini ve yorum yapmak istemediğini söyleyince
saldırılar ve haksız eleştiriler başladı. Akıncı’nın “sandığa gidin” çağrısı
yapmasını mı beklerdiniz bre garagözler? Akıncı Türkiye makamları ve
medyası tarafından açıkça tehdit edilirken, Türkiye makamları Akıncı'ya
seçimi kaybettirmek için seferber olurken başınızı öne eğdiniz,
husoldunuz, tek kelime etmediniz, şimdi da Akıncı’dan destek mi
beklersiniz? Utanmayı attınız artık…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DEPREM

Pazartesi akşam sabaha yakın, yani Salı
sabahı üç sıralarında bir deprem oldu...
Herkesin bildiği ve korku duyduğunu
devamlı anlattığı bir olay...
Yıllar önce de hemen hemen aynı yerde,
Baf açıklarında bir deprem meydana gelmişti...
Sanırım doksanlı yıllarda da aynı şekilde
bir deprem yaşanmıştı...
Deprem olduğu saatlerde ben uyuyordum...
Oğlan farketti ve beni uyandırdı...
"Deprem" deyince ben balkona koştum,
o da kapıya...
15 saniye falan süren sallantı durmuştu
zaten...
Oğlan neden balkona koştuğumu sordu...
"Balkondan arabaların üzerine atlayacaktım" dedim...
Dördüncü kattan aşağıya baktık...
Atlanır da sağ kalınır mı, sakatlanmadan
kurtulunur mu bilemem...
Doksanlı yıllarda gene Baf taraflarında
meydana gelen bir deprem sırasında Elye'de
yaşanan bir olayı anlattılar bana da...
"İki kardeş aynı odada uyuyorlarmış...
Birisi depremi hissetmiş kardeşini uyandırmış...
"Kalk da deprem oluyor" demiş...
Kardeşi gözlerini açmadan, "Yat birşey
olmaz" deyivermiş...
Dışarıya çıkan komşuların sesleri ve
kardeşini ısrarları üzerine gözlerini açtığında odadaki elektrik lambasının sallandığını görmüş ve kardeşine...
"Haklısın ciddiledi bu deprem" diyerek
onlar da aceleyle sokağa fırlamışlar...
Bu hep anlatılır durur bugüne kadar...
Benim oğlan da tanıdıklarına telefonla
benim balkondan atlayacağımı söyledi
durdu...
İnsanın o an ne yapacağı belli değil
ancak ondan sonrası, deprem sırasındaki
tutarsız davranışlar bir komedi filmi gibi
anlatılır böyle...
Amerika'daki uzmanlar depremin 6.6
şiddette olduğunu açıklarken bizimkiler
6.4 dediler...
Ayrıca aynı anda dünyanın üç bölgesinde
daha aynı derecede depremler olduğunu
söyledi Amerikalı uzmanlar...
Adana'da bir yerel televizyon kanalı
olayı şu şekilde duyurdu:
"Kıbrıs'ın Gazi Baf bölgesinde meydana
gelen deprem Alanya, Antalya, Mersin ve
Adana'da da hissedildi..."
Gazi Baf meselesini nereden çıkardılar
bilemem...
Larnaka veya Leymosun'da olmuş olsaydı acaba "Gazi Larnaka" veya "Gazi
Leymosun" mu diyeceklerdi?
Bir de depremin Suriye, Mısır ve Britanya'da da hissedildiğini söyledi program
sunucusu...
Benim oğlan da Britanya'ya kadar nasıl
hissedildiğini merak edip sordu...
Adana yerel televizyonunun Britanya
dediği yerin İngiltere olmadığını, İngiltere'nin buradaki üsleri olduğunu söyledim
ona...
Bizim deprem hikayemiz de böyle...

KÜLLİYEN KÜLLİYE

Sağlık Bakanlığı...

"Yanlış pozitif sonuç
verme ihtimalleri yok"
Sağlık Bakanlığı PCR
testlerinin farklı virüslere de
pozitif sonuç verdiği
yönündeki iddiaları yanıtladı,
açıklamada “Böyle bir şey
mümkün değil” denildi
Sağlık Bakanlığı, Yakındoğu Hastanesi tarafından yapılan ‘bazı PCR
kitleri ile yapılan testlerde Rinovirüs,
Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 testleri de pozitif görünüyor’
iddiasına yanıt verdi, “böyle bir ihtimal olamaz” dedi.
Bu testlerin spesifik olarak SARSCOV-2 (COVID-19) virüsünü algılama hedefli olduklarını ve farklı
genetik yapıya sahip hastalıkları
gösterme ihtimalleri olmadığını vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri,
gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan, gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin
dış laboratuvarlarda kullanılmak
üzere ithal izni verilen tüm kitlerin

denenmiş ve onaylanmış olduğunu
belirtti.
Sağlık Bakanlığı’nın tam açıklaması şöyle:
“R-T PCR kitleri SARS COV2’nin genetik yapısında yer alan
spesifik gen bölgelerini hedef almaktadır.
Bu gen bölgeleri SARSCOV-2
virüsüne özgüdür ve infulenza, rhinovüs, enterovirüs gibi diğer RNA
virüsleri ile çok farklı genetik yapıya
sahiptir dolayısıyla bu kitlerin yanlış
pozitif sonuç verme ihtimalleri yoktur.
Gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin
dış laboratuvarlarda kullanılmak
üzere ithal izni verdiği tüm kitler,
CE-IVD ( Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) Belgesine sahip olup, özgüllük ve duyarlılık ( Specificity/
Sensitvity ) çalışmaları yapılmış ve
onaylanmış kitlerdir”.

Kovid-19’dan bir günde üçüncü ölüm!

Can kaybı 148’e yükseldi
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. Acil Durum
Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 39 yaşındaki erkek hasta Kovid19
nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Öğle saatlerinde 62 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını
kaybettiği açıklandı. Erkek hastanın aşısız olduğu bildirildi.
Akşam saatlerinde ise 73 yaşındaki kadın hasta tedavi gördüğü Yoğun
Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Dün yaşanan can kayıpları itibariyle,
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148’ye yükseldi.

Tayyıp Erdoğan’ın KKTC için ayrıldığı
söylenen bütün
altyapı ve öncelik kalemlerini kuruşuna
kadar keserek, Tatar’a vaat ettiği külliye
yapımına aktarmasına, faşist, şövenist hamaset cephesinin dışında neredeyse tüm
kesimlerden gelen yoğun tepkiler sürüyor.
Külliyenin bir ünitesi olacak olan yeni
saray konusunda herkesin sorduğu bir soru
var:
“Kuzey Kıbrıs yangın yerine döndü. Her
gün artan ekonomik sıkıntılara halkın dayanma gücü neredeyse sıfırlandı. İnsanlar,
günü değil, içinde bulundukları anı bile
kurtaramayacak hale geldi. Parasızlıktan
hastanelere ilâç, tıbbi araç gereç alınamadığı
için artan ölüm riskiyle karşı karşıya. Vatandaş ucuza aldığı tavuk kemiklerini kaynatıp içerek beslenmeye çalışıyor! Böylesine
trajik bir pozisyonda nasıl oluyor da siz
Tayyıp Erdoğan’ın böyle bir “Hediye”sini
kabul edebiliyorsunuz? Hem de KKTC’nin
yürekler acısı ahvalini çok makul ve gerçekçi bir mazeret olarak bile hiç belirtmeden?!”
***
Tatar bu soruya tek bir yanıt vermedi,
veremedi şimdiye kadar!
Duymazlıktan geldi!
Sustu!
Sin da gülle geçsin moduna yattı!
Ama baktı gördü ki gülleler geçecek
gibi değil…
“Birşeyler yapın” dedi kurmaylarına!
Talimatı alan saray erkânı toplanıp bir
beyin cimnastiği yaptı!
Ve gereği düşünüldü!
Yeni saray kaçınılmaz olmuştur, çünkü
Silihtar sarayı can güvenliği açısından sakıncalıdır, tehlikeler içermektedir!!!
***
Aman ha!..
Ağzınızdan yel alsın!
Gerçi 6.4’ü ufak tefek sıyrıklar, çatlaklarla
atlattı “goca şükür” ama…
Bu, can güvenliği tehlikesinin geçtiği
anlamına gelmez ki!
“Allah göstermesin” Ersin beye o “gecekonduda” birşey olursa…
Tatar’sız ne yaparız biz?
Tam bir karagülmez hale gelen yüzlerimiz
arasıra da olsa nasıl kurtulur bundan?!
Her sabah Toros’lara bakıp bakıp derin
iç çekişlerle kim “Toroslar bugün daha
net görünüyor” der?!
***
Ne diyelim şimdi?
Madem ki cumhurbaşkanlığı binaları
can güvenliği açısından riskli biz her
şeyden vazgeçtik, sağlıktan da, eğitimden
de, bütün alt yapılardan, bütün önceliklerden
de!..
Okulların tavanları çocuklarımızın başına
çökerse çöksün!
Hastalarımız ilâçsızlıktan ölürse ölsün!
Yeter ki şu Tayyıp “hediyesi” külliyeyi
bitirin bir an önce!
Şimdi bizim en hayati önceliğimiz bu!
Madem ki can güvenliğidir sözkonusu
olan…
Külliyen külliye!

14 Ocak 2022 Cuma_Layout 1 13.01.2022 23:01 Page 5

5

14 Ocak 2022 Cuma

Onuncu köy
CTP, UBP, DP VE TDP’NİN
ORTAK AÇIKLAMASINI
HATIRLAYIN

Ülker Fahri
Yazacağıma lütfen kimse kızmasın, kimseyi hedef almıyorum.
Üzgünüm ama söylemek zorundayım.
Seçim yaklaştıkça, telaşa kapılan siyasilerden yapılan açıklamalarda en dikkat çekeni, seçmenlerin büyük çoğunluğu "KARMA" oy kullanacakmış, o nedenle "Oylarınızı
bölmeyiniz MÜHÜR basın" diyorlar.
Geçmişte de, değişik partilerden seçilen
çok iyi insanlar olmuştur. Ancak seçilip de
mecliste Parti altına girdikleri andan itibaren,
Parti kuralları çalışmaya başlatılır ve meclis
dışında parti liderliğinin yakın çevresi ile
aldığı (daha doğrusu ALDIRDIĞI) kararlar
geçerli olur ve o iyi dedikleri insanlar, mecliste sadece PARMAKCI olurlar.
Sağ/Sol fark etmez, her Partide çalışmalar
"Parti Disiplini" adı altında TARİKAT KURALLARI düzeninde yürütülür.
Duyar gibiyim, kimileri "olur mu öyle
şey, herkesin kendi fikri vardır ve toplantılarda ÖZGÜRCE söylerler". Doğrudur söylerler ama söyledikleri ile kalırlar, Lider ve
çevresindekilerin oyları ile alınan karar ne
ise o KARARA UYARLAR ve mecliste
kendi düşündüklerini değil, Parti ne derse
onu yaparlar.
Mecliste, geçmiş dönemlerde yaşananlara
bir bakınız.
Kimler geldi kimler geçti, karma oylarla
seçilenlerden kimler farklı bir şey yapabildi.
Yapmak bir yana, kürsüde bile "Parti kararı"
dışındaki konularda konuşabildiler mi?
BOZUK
DÜZENİ
"İYİ
ADAMLARLA/KADINLARLA" DEĞİŞTİREMEZSİNİZ, DÜZEN ONLARI DEĞİŞTİRİR.
ASLOLAN DÜZENİ YIKMAKTIR.
O NEDENLE
BOYKOT.
***
UNUTMADIK
"Hafıza-i beşer nisyan ile maluldur" (insan
hafızası unutma özürlüdür) anlamında bir
atasözü vardır.
2017 yılında, Cenevre'de Garantör ülkelerin
de katılımı ile gerçekleşen 5'li görüşmede,
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Meclisinde
temsil edilen CTP, UBP, DP ve TDP başkanları, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kanalıyla, BM Genel Sekreteri Guterres'e,
Kıbrıslı Türk'lerin Türkiye'nin "Etkin" ve
"Fiili" Garantisinden vazgeçmeyeceklerini
ilettiler ve toplantı dağıldı.
Ama,
Şimdi seçim var ya, unuttuk zannediyorlar.
***
Bakınız o tarihte ne yazmıştım.
Ülker Fahri
13 Ocak 2017
Meclisteki siyasi partiler,
CTP, UBP, DP ve TDP
Garantilerden vazgeçmeyiz,
Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi devam
etmelidir diyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu,
Cenevre'de, 3 Garantör ülke ve KT Toplum
lideri ve KR Toplum liderinin katıldığı 5'i
Konferansta,
Türkiye'nin Garantilerden vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koydu.
Bundan sonra bu partilerden hiç birisi,
Eylem organize edip de,
"Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" diye slogan
attırmasın.

TARİKAT VE
CEMAATLER

Arzu Torun
Cemaat ve tarikatlara katılan, ayrılan yahut hala onlarla ilişkisini sürdürmek durumunda kalanların, yazdıklarını okuyorum.
Uyguladıkları psikolojik baskı yöntemleri, istihbarat servislerinin yöntemleriyle aynı.
Bu da başka bağlantıları işaret ediyor bence.

TARİKATLER

Suat Turan
‘Tarikat ve Cemaatler Kapatılsın’
derken, Alevi Bektaşilerin de birer
tarikat olduğunu bilerek söylüyoruz
değil mi?

NEDEN SANDIĞA
GİTMEYECEĞİM?

Taçam Gökbörü
Ciklos'ta "devlet"in öldürdüğü 4
gencin olayının soruşturması ne oldu?
Ne oldu?
Ne yaptınız?
Hı?
Utanmadınız!
Utanmıyorsunuz!
UBP, CTP, HP, TDP, DP !
Siz!

HEPSİ MİKROP, HEPSİ VİRÜS...
Gürkan Haydar Kılıçarslan
Tarikatlar, cemaatler dükkan değil arkadaşlar. Kapatılsın demek ile kapatılmaz.
Mustafa Kemal fiilen "kapatamamış" siz
mi kapatacaksınız. Tarikatlar ile ancak mücadele edilir. Çünkü tarikatlar tarım zararlısı
gibidir. Böcekler beni affetsin ama böcekler
ile mücadele gibidir. Cumhuriyet tarihinde
aslında bu denendi. Ama iktidardan "kapatılsın lütfen" diyerek denenmedi.
Köy Enstitüleri'nin esas kuruluş amacı
buydu. Anadolu'ya çökmüş olan tarikat
aşiret karanlığını ortadan kaldırmak bir
süreç ister. Eskisi gibi köylerde, kırsalda
değil artık. Kentlerde, büyük kentlerde
hem de. Köy Enstitülerinin 21. yüzyıl ver-

siyonunu yaratmak gerekir. Öte yandan
gezegenimiz internet sayesinde çok değişti,
değişiyor.
Yeni nesillerin bırakın tarikatları, cemaatleri, dinle bile pek işi olmuyor ve olmayacak. Demem o ki karanlıkla mücadele
"birisi ışığı açsın" demekle olmuyor. Gün
zaten ışıyor... Dinler, tarikatlar ve cemaatler
aslında can çekişiyorlar.
Gerzek AKP iktidarı ise ve çomarları
ise daha düne kadar mehdi çağında olduklarını sanıyorlardı. Cehalet ile yeterince
mücadele edemedi bizim kuşaklar. Ama
teknoloji ve zaman asla affetmez. Yine de
yapılacak şeyler var elbette. Ben de yıllardır
elimden geleni yapıyorum işte.

Hepimiz yapabiliriz. Öncelikle faşizmden
korkmayarak!
***
Yakından baktığınızda tarikatlar birbirlerinden çok farklıdır. Fetö'nün içinden türediği şu Nurcular ile ile arasında epeyce
farklılıklar vardır. Ama biraz uzaktan baktığınızda çok değil sadece biraz, aralarında
neredeyse hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı
bokun soyudur.
Ülkemizin pek bilinmeyen bir tarikat
uzmanı olarak sizi temin ederim ki en tehlikelisi daima Nakşibendilerdir. Ama onların
da zibilyon tane çeşidi vardır yakından
baktığınızda. Olay şuna benziyor... Uzaktan
hepsi mikrop, hepsi virüs...

CTP’NİN VATANDAŞLIK YASASI
Harper Orhon
YAPTIK YİNE YAPARIZ...
YAPTIĞINIZ...
1994 yılında, KKTC İçişleri Bakanı Özkan Murat ve TC Lefkoşa Büyükelçisi
Hayati Güven tarafından imzalanan, daha
sonra KKTC meclisinde oylanıp "Yasa"
haline getirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'nde Bulunan Türk
Vatandaşlarının İkamet, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Haklarını Düzenlemeye İlişkin
Protokol"ü KIBRISLI TÜRKLERE DAYATTINIZ.
Anayasanın 90’ıncı maddesine göre bu
uluslararası protokoller yasa şeklinde uygulamaya girer.
Bu maddeye göre "KKTC'de kaçak olarak yaşamakta on binlerce Türkiye vatandaşına "Yasa Statü" verilmiş, ikamet, iş
kurma ve çalışma izni çıkarılmış, eş ve
çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları

aile fertlerinin adaya getirilmesine olanak
sağlanmıştır. Bunun sonucu, sosyal yaşamın
büyük yara alması yanında, ilk ve orta
eğitim, sağlık, güvenlik sistemleri çökmüştür."
YİNE YAPACAĞINIZ...
TC’den gelenler bitti şimdi Nijerya,
Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Sirilanka,
Türkmenistan, gibi daha birçok ülkeden
gelenlere sıra geldi. Bu seçimlerden sonrada
onları vatandaş yaparsınız artık.

LEFKE MADEN GREVİ
Erkan Çavuş
1948 Maden Grevi yolumuzu aydınlatıyor!
13 Ocak 1948'de, Rum ve Türk Kıbrıslı
maden işçileri, Amerikan CMC şirketine
karşı 125 gün süren destansı bir grev gerçekleştirdiler.
Din ve dil üzerinden işçiler arasında bölünme yaratılmaya çalışıldı. Hem kilise,
hem ayrılıkçı Türk liderliği elinden geleni
yaptı.
İngiliz sömürge yönetimi işçilerin grevini
şiddet ile bastırmaya çalıştı.
Fakat sınıfsal temeller üzerine kurulan
yoldaşlıkları ve birlikte hareket etmekten

aldıkları güç sayesinde işçiler, tüm zorluklara
rağmen mücadelelerini tarihe kızıl harflerle
yazdılar.
Bugün içinde bulunduğumuz çıkmazdan
kurtulmanın yolu, 1948 ruhunu rehber edinmekten geçer.
Yurdumuzu birleştirmek, bağımsız bir
vatanı kurmak, emeğin kurtuluşunu sağlamak ve özgür olmak için emperyalizme
karşı sınıf mücadelesi bayrağını yükseltmek
zorundayız.
Rum ve Türk, tüm Kıbrıs işçi sınıfının
öncülüğünde, emekçi halkımızla birlikte;
sermayeye, işgale, sömürüye karşı anti-

emperyalist birleşik mücadele ile zafere
ulaşacağız.
Yaşasın Şanlı İşçi Sınıfımız!
Yaşasın Ortak Sınıf Mücadelesi ile Ortak
Vatan!
Kahrolsun Emperyalizm!
***
“Ortak sorunlar milliyet, din, ırk veya
cinsiyetlerinden bağımsız olarak emekçileri
mücadelelerinde birleştirir, yollarında ne
kadar zorluklarla da karşılaşsalar, ne kadar
özveri de gerekse, bu sorunlar için emekçiler
birlikte mücadele etmek zorundadırlar”Pandelis Varnava
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Bakan indirim dedi... Müsteşarı söz konusu değil dedi...

Aşıkoğlu: Tüp gaz ve akaryakıtta
zam veya indirim söz konusu değil
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Şahap Aşıkoğlu, tüp gazda dağıtıcılar
ve marketler arasındaki pay paylaşımı
ve lojistik konularında yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirtti. Şahapoğlu, şu anda tüp gaz ile akaryakıt
fiyatlarında zam veya indirimin söz
konusu olmadığına işaret etti.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, son günlerde
piyasada tüp gaz bulunmamasının
nedenlerini aktararak, yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K.) muhabirinin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, tüp gaz ile ilgili sıkıntının
iki nedeni olduğunu kaydetti.
“ARADA GELMESİ
GEREKEN GEMİ GELMEDİ”
Sıkıntının birinci nedeninin, dağıtıcılar ve marketler arasındaki pay
paylaşımıyla ilgili olduğunu belirten
Aşıkoğlu, devletin dağıtıcılar ve
marketlere paylaşmaları için 17
TL’lik kar payı tanıdığını ancak son
zamanlarda market ve bakkalara bu
kardan 1 TL bırakıldığını anlattı.
Kredi kartı satışlarında ödenen
komisyon nedeniyle market ve bakkaların tüp gaz satışından zarar ettiğini belirten Aşıkoğlu, bu nedenle
marketler ile bakkalların tüp gaz
satmak istemediğini ifade etti. Bakanlık olarak toptancılar, aracı kurumlar ve marketler arasında aracılık
yaparak sorunu çözdüklerini aktaran
Aşıkoğlu, “Bakkallara eskisi gibi 3
TL kar kalacak” dedi.
Aşıkoğlu, sıkıntının ikinci nedeninin lojistikle ilgili olduğunu, gel-

ANKARA’NIN ADINI AĞZINA
ALMAYANLAR BOŞ KESEDEN ATAR

Yeni Meclis yapılacağını yabancı bir devletin cumhurbaşkanı,
‘Lefkoşa Çevre Yolu’ yapılacağını yabancı bir devletin Altyapı
Bakanı, Yeni ‘Lefkoşa Hastanesi’ yapılacağını yabancı bir devletin
Sağlık Bakanı açıklıyor… Ve burada seçim yapılıyor! Meclis kuruluyor! Üstüne parti katkısı ve örtülü ödenek! 21 Şubat’ta kişisel
twitter hesabından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir video ile KKTC Karayolları Master Planı’nı açıklamıştı.
Türkiye’nin herhangi bir şehrini açıklar gibi… Sonra 20 Temmuz’da
geldi Karaismailoğlu, “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’muz toplam 20
km uzunluğunda, tamamlanan 11 km’sini bugün hizmete açıyoruz”
dedi. TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önemli
bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi. Törene sözde KKTC Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı! İşte
rejimin fotoğrafı… 19 Temmuz’da Erdoğan geldi, Diyanellos’ta
UBP, HP, YDP ve DP’lilere seslendi… ‘Müjde, size yeni bir meclis
binası yapıyoruz’ dedi…
‘Çevre yolu’ tabiri bile kullanılmaz Kıbrıs’ta; TC Altyapı Bakanı
kendi özel twitter hesabından ‘Lefkoşa çevre yolu’nu açıkladı…
Erdoğan geldi yeni meclisi açıkladı… Son olarak da Faiz Sucuoğlu
Ankara’ya gitti. Erdoğan ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da ziyaret etti. Koca, Lefkoşa’ya
500 Yataklı Yeni Hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılacağını
açıkladı…
Muhalefet partileri seçim propaganda sürecinin başından beridir
her ilçeye hastane dikti vaatleriyle! Aynı UBP’nin bir seçim önce
yapacağız dediği beş hastane gibi… Sözde sol muhalefet hem Ankara’nın adını ağzına almıyor hem de boş keseden atıyor!

mesi gereken bir geminin gelmediğini kaydetti. Dünyada lojistikle
ilgili sıkıntılar olduğuna işaret eden
Aşıkoğlu, “Ancak Pazartesi günü
bir gemi geldi. Büyük bir miktar
tüp gaz geldi. 20 Ocak ve 20 Şubat
tarihlerinde olmak üzere iki gemi
daha gelecek” dedi.
“KUR, EN SON
FİYATLANDIRMA YAPILAN
GÜNÜN KURUNUN ALTINA
DÜŞERSE FİYAT DÜŞER”
Şu anda tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz
konusu olmadığını da söyleyen Aşıkoğlu, tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarının o günkü borsa fiyatı ve dolar
kuruna göre belirlendiğini kaydederek, kurun en son fiyatlandırma
yapılan günün kurunun altına düşmeden indirim yapılamayacağını belirtti. Aşıkoğlu, doların en yüksek
seviyeye çıktığı günlerde fiyatlandırma yapılmadığını da ekledi.
Ülkede tüp gaz ihtiyacının mev-

simsel olarak değiştiğini ve kış aylarında ihtiyacın arttığını anlatan
Aşıkoğlu, son 10 yıllık tüp gaz ihracatı rakamlarını da paylaştı.
Buna göre 2011 yılında 19 bin
ton; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında
23 bin ton; 2015 yılında 27 bin ton;
2016 ve 2017 yıllarında 30 bin ton;
2018 yılında 31 bin ton; 2019 yılında
34 bin ton; 2020 ve 2021 yıllarında
ise 29 bin ton tüp gaz ithal edildi.

Atun, tüp gaza indirim yapmak için çalıştıklarını söyledi...

Atun: Tüp gazların güneye götürüldüğü iddiaları doğru
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
Atun, katıldığı bir TV programında
tüp gazla ilgili açıklamalarda bulundu. Atun, Kıbrıs’ın güneyine
kıyasla KKTC’de satılan tüp gazın
ucuz olduğunu bu nedenle tüplerin
Kıbrıs’ın güneyine götürüldüğü
iddialarının olduğunu belirtti.
Atun 2017 yılında gaz ithalatının
31 bin ton olduğunu geçtiğimiz
yıl ise 29 bin tona gerilediğine
dikkat çekerek, “Yıllık tüketimde

azalma varken ortada tüp yok. Burada bir sıkıntı var” dedi.
Tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını
ifade eden Atun, bayilerin daha
fazla tüp almalarını sağlamak için
Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere
kredi vermeyi teklif edeceklerini
kaydetti.
Atun gazdaki sıkıntı stokçuluktan
değil geminin geç gelmesinden
kaynaklandığını dile getirdi.

Hayat pahalılığına yüzde 37.26’lık artış...

En düşük memur maaşı brüt 10 bin 469 TL
Asgari Ücretin brüt 7 bin,
net 6 bin 90 Türk Lirası
olarak belirlenmesi
sonrasında kamuda da
yüzde 37.26’lık hayat
pahalılığı oranının
yansıtılması ile maaş
tabloları oluştu.
Asgari Ücretin brüt 7 bin, net 6
bin 90 Türk Lirası olarak belirlenmesi sonrasında kamuda da
yüzde 37.26’lık hayat pahalılığı
oranının yansıtılması ile maaş tabloları oluştu.
Kamuda brüt en düşük maaş 8
bin 340 TL, net maaş ise yaklaşık
6 bin 255 TL oldu. 7/ 79 Kamu
Görevlileri Yasası'na göre, kamuda
çalışan en düşük brüt maaş 10
bin 469 TL oldu. Asgari ücret bir
kez daha kamudaki en düşük ücretin gerisinde kaldı.

GÜNLÜK

YEYİCİ KUVVETLER
Neymiş, deneyimli
siyasetçiler halka
“sandığa gidin ve iradenizi
yansıtın” çağrısı
yapmışlar...
Deneyimli siyasetçiler,
eşittir deneyimli yeyici
kuvvetler…
*
KÖTÜRÜM
Boşbakan “Nihai
hedefimiz KKTC’yi kendi
ayakları üzerinde
durdurmayı başarmaktır”
der. Boş muhalefet de
KKTC’yi kendi ayakları
üstünde durduracağından
söz eder. KKTC
kötürümdür oysa...
*
MUHALEFET NEYE
YARAR?
Boykot UBP’ye yararmış.
Muhalefetin tek söylediği
bu. Meclisteki muhalefet
neye yarar? UBP’ye yarar.
Anlayana!
*
YANDAŞLIĞIN ZIRVASI
Kıbrıs Postası yazarı
Gökhan Altıner “İster
inanın ister inanmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan Kıbrıslı Türkleri
çok seviyor. Herhalde bu
kadar sövme duymasına
rağmen yine Kıbrıslı
Türklere aşırı yardım eden
başka siyasi bir lider daha
yoktur. Hakaret ettiğiniz
bir devlet başkanından
yardım istemek ancak
bizim siyasilerin
yüzsüzlüğü olur.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın kıymetini
bilmek lazım” diye yazdı.
Bu sadece yandaşlığın
zirvesi değil, yandaşlığın
zırvasıdır aynı zamanda…

“Tırnak”...
"23 Ocak tarihinde yapılacak
seçimlerden biz kendi adımıza
çok umutlu değiliz!
Hangi parti kaç tane aday
çıkaracak hiç de umurumuzda
değil…
Ama umurumuzda olan
seçmenin sandığa nasıl
yansıyacağı!
Düşünsenize bir kere, seçmen
artık fikirlere değil sadece
cebine bakıyor…
Ülkenin yönetimi umurunda bile
değil!
Yeter ki kapısını çalandan bir
şeyler koparabilsin…
Allah için bu yöntemle vekil
tayin etmenin bu ülkeye ne
faydası olur!
Onun için biz umutlu değiliz…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs postası)
"Mevcut kamu yapısıyla ve
bürokratik işkence düzeniyle
bu ülkeye yatırımcı çekmek
kolay mıdır?.. Ambargolar
altındaki bir ülkeye yatırım
yapacak ve üstünden bir de
cezalandırılacak yatırımcıyı
nerede bulacaksınız?.. Çinli,
Mısırlı, Amerikalı işadamları
buraya gelir mi?.. Maaş
ödemeleri ve altyapı
yatırımları konusunda
olduğu gibi bu konuda da
yine en büyük umut Türk
işadamlarıdır..."
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
Rauf Raif Denktaş

Maaşlar brüt 10 bin ila 18 bin
TL arasında
7/ 79 Kamu Görevlileri Yasası'na
göre; Ortaokul hizmet sınıfından
brüt bir memur maaşı 10 bin 469
TL iken, Lise hizmet sınıfından
bir maaş 11 bin 108 TL, Üniversite
hizmet sınıfından bir maaş ise

aylık 12 bin 667 TL’den başlıyor.
Şube amiri maaşları ise aylık 18
bin 767 TL. Net maaşlarda kamuda
en düşük NET maaşın söz konusu
yasaya göre yaklaşık 7 bin 851
TL olduğu en yüksek maaşın ise
yaklaşık 14 bin 75 TL’ye kadar
çıktığı hesaplandı.

Ölümünün üzerinden 10 sene
geçti… Hiç eksikliğini
hissetmedik… Yetiştirdiği
hem solcu hem sağcı
talebeleri adeta küçük
Denktaşlar gibi ortalarda
dolaşıyor… Eskiden bir
Denktaş vardı, artık
yüzlercesi! Önce Talat’ın
Denktaşlaştığı söylendi ama
Denktaşlaşmayan kalmadı…
Denktaş ‘gelen Türk giden Türk,
beğenmeyen gider’ dedi… Şimdiki Denktaşçı
solcular ‘gelen Türkler’e Federal Kıbrıs vatandaşlığı ve Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne geçiş bile vadediyor… Güneye geçemeyen
‘gelen Türkler’in mağdur olduğunu söyleyecek kadar
kendilerinden geçtiler! Boynuz kulağı geçti, Denktaşçı solcular
Denktaşçı sağcıları geçti!
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KASULİDİS FRANSA
YOLCUSU

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

DENKTAŞ’IN
HOŞGÖRÜSÜ

KKTC’ci solcular Denktaş’ı güvercinle olan
fotoğrafıyla anıyor…
Sağcı ise Denktaş’ın mezarını yapmaktan
aciz KKTC’nin ilelebet yaşayacağını söyleyerek
anıyor…
Denktaş’la birlikte taşıma nüfus politikasının
mimarı olan Hakkı Atun ise,
-‘‘Denktaş cumhuriyeti Atatürk gibi gençlere emanet etmiştir’’ dedi ölümünün 10’uncu
yılında…
Atatürk ‘‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’’ dedi…
Denktaş ise gençlere “Gelen
de Türk giden de, beğenmeyen
çeksin gitsin” dedi…
Burada görev yapan TC’li
Korgeneralin, ‘‘İş ola bir parlamentonuz var, iş
ola bir başbakanınız var, iş ola bir cumhurbaşkanınız var’’ dediği KKTC’de 70-80 bin kişilik
bir toplumda verdik binlerce gencimizi göçe!
Nüfusumuza göre çok göç verdik. Verdik
binleri, yerlerine geldi on binler…
Nüfusumuza göre çok faili meçhul cinayet
gerçekleşti. Verdik onlarcasını, doğmadı yerlerine, dolmadı yerleri hiçbir zaman…
Yalnız komünistler, cumhuriyetçiler, Kıbrıs’ın
üniter birliğini savunan Ahmet’ler Ayhan’lar,
Fazıl’lar, Derviş’ler, Yahya’lar değil…
İlk ve son kadın belediye başkanının faili
meçhule gittiği bir yerdir burası…
Yalnız Kutlu Adalı değil, TMT fedaisi Alpay’ın
faili meçhule gittiği bir yer…
80 milyonluk Türkiye’de bile çözülmüş siyasi
cinayetler var, herkesin herkesi tanıdığı 80 bin
kişilik toplumda bir cinayet bile çözülmedi.
Üstü örtüldü hepsinin…
Bunlar olurken toplumun en tepesinde kısa
bir süre Doktor, uzun bir süre Denktaş oturmaktaydı.
Ancak solcusu Denktaş’ı anarken, farklı görüşte olsalar bile Kıbrıslıların hoşgörülü olduğu
yalanıyla avutur kendini. Bunu söyleyenler sadece ilkesizliklerine kılıf ararlar…
Fakat sağcısı Denktaş’ı anarken kontrgerillanın
anti-komünist avıyla toplumu nasıl aydınlardan
temizlediğini anlatır; aynı hain edebiyatına devam ederler!
Kendini avutan sözde solcu ‘hoşgörü’ der,
sağcı ‘hain’ der; ikisi beraber Denktaş’ı anar…
Eleştiriye ne kadar açık ve muhalif basına
ne kadar hoşgörülü olduğunu anlatırlar Denktaş’ın…
Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Işın Cem ve Erol
Refikoğlu’nun ‘Devlet Tiyatrosu’ndan kovulması
da hep hoşgörüdendi…
Özker Özgür’ün bir yazısını bahane ederek
Yenidüzen’i kapattırmak için açtığı astronomik
rakamdaki tazminat davası hoşgörüdendi…
Avrupa gazetesine açılan hapislik ve tazminat
davaları, gazetenin haczedilmesi, tüm gelirlerine
el konulması, matbaasının tam da o günlerde
iki kez bombalanması hep hoşgörüdendi; gazetenin adının nasıl Afrika’ya nasıl dönüştüğünü
de unuttular…
İşte bunlar hep hoşgörü…
Unutmayın, küçücük bir toplumda olur bunlar.
Bu nüfusa göre az buz değil yaşananlar. Bunlar
hep kontrgerilla hoşgörüsü…
Toplumlararası çatışmayı kışkırtmak için
Bayraktar ve Ömerge camileri ile Türk Haberler
Bürosu’nun bombalanması da hep hoşgörüdendi… İngiliz emperyalizmi, Türk sömürgeciliği ve Kıbrıs Türk Liderliği’nin taksimin
koşullarını oluşturmak için yaptığı 27-28 Ocak
1958 provokasyonunda ölen 7 insan için Denktaş’ın “Bu ölüler bize lazımdır. Dünyaya sesimizi
bu ölülerle duyuracağız” sözleri de hoşgörüdendi…
Kutlu Adalı cinayeti için AİHM’de dava
açıldığında Denktaş’ın “Böyle basit bir olay
için dava mı açılır?” sözü de hoşgörüdendi…
Hoşgörüden değil, boşgörüden geldi Kıbrıslının başına ne geldiyse. İlkesizliğe ‘hoşgörü’
demekten geldi… Gerçeği haykırmaya korkanların sol kartvizit, yalan söylemeye korkmayanların sağ kartvizit kullandığı bir yerdir
burası.
‘Sol’ sağdır, sağ da sağdır. Denktaş ise
hepsinin ruhudur bu diyarda…

TKP: Düşük gelirli esnaf
vergiden muaf olacak
Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler
(TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet
Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in hükümete
gelmesi halinde var olan vergi dilimlerini
aşağıya çekeceğini kaydetti.
TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre Çakıcı,
“Dar gelirli küçük esnaf vergiden muaf
olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler
ağır vergi baskısından kurtarılacak” dedi.
Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf
ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Yeni
Güçler Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyerek,
çözüm önerilerini paylaştı.
Açıklamaya göre her bölgeden milletvekili adayının yer aldığı ziyarette çok
sayıda partili de seçim manifestosu kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa
dağıtarak, parti programı hakkında bilgiler
verdi.
Çakıcı, pazar esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş
yapan vatandaşın da sebze meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi. Gelmiş geçmiş hükümetlerin esnafı,
pazarcıyı, üreticiyi ve genel olarak halkı
düşünerek önlemler almadığını kaydeden
Çakıcı, müthiş bir pahalılık olduğunu ve
insanların alım gücünün düştüğünü belirtti.
Çakıcı, halkın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu söyleyerek, ekonomik

icraata ihtiyaç olduğunu kaydetti.
TKP Yeni Güçler olarak hükümete gelmeleri halinde var olan vergi dilimlerini
aşağıya çekerek esnafı ağır vergi baskısından kurtaracaklarının söyleyen Çakıcı
şöyle devam etti:
“Şu anda en küçük esnaf yüzde 25-30
oranlarında vergi vermektedir. TKP bunu
yüzde 10-15 oranlarına çekerek, vergi dilimleri arasındaki aralıkları da genişletecektir. Belli bir gelirin altındaki küçük
esnaf vergiden muaf olacak. Sadece asgari
ücret kadar değil onun da üstünde bir
muafiyeti olacaktır. Vergi dilimleri de
25'lerden yüzde 10'lara düşürülecek.
Vergi oranlarındaki bu düzenleme en
tepelerde asıl parayı kazanan zenginlerden
vergi alınarak yapılacaktır. Yani, zenginden
alınıp fakiri destekleyen bir sistem devreye
sokulacaktır” dedi.
Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in Kıbrıs Türk
halkının “kalan son alternatifi”, denenmeyen tek parti olduğunu söyleyerek,
"TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve programıyla Kıbrıs Türk halkının hayatını
refah seviyesini yükseltmek için projelerini
kararlı bir şekilde hayata geçirecektir.
Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve
yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu
kötü düzenden kurtarmalıyız. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım,
ekmeğimizi kurtaralım” şeklinde konuştu.

Kuzeyde 788 vaka, 3 can kaybı!
Güneyde 3103 vaka, 3 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443
olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3
kişi vefat etmiş, 650 kişi taburcu edilmiştir. 353 kişi Lefkoşa, 182 kişi Girne,
182 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt,
31 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi’ndendir. 13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
788
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 788
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 650
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397
Toplam Vaka Sayısı: 44.926
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 37.571
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7209
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
7152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 2700

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 711
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 792
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6846
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 110689
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi öldü, vaka
sayısı 3 bini geçti!
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi öldü, vaka sayısı
3 bini geçti! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 122 bin 16 testle
3 bin 103 yeni vaka belirlendi.
Ülkede (12 Ocak) yapılan 112 bin 233
testle 3 bin 197 yeni vakaya rastlanmıştı.
Toplam vaka sayısı 218 bin 374’e yükseldi. Hastanede tedavisi süren 259 hastadan 87’sinin durumunun ağır olduğu da
belirtildi. Tedavisi süren hastalardan yüzde
74.91’inin aşısız olduğu vurgulandı.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün 3
ölüm kaydedildi ve ölü sayısı 672’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ın yeni Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis, AB Dışişleri ve
Savunma Bakanları gayriresmî
toplantısına (Gymnich) katılmak üzere
bugün Fransa’ya gidiyor.
Fileleftheros ve diğer gazeteler,
Kasulidis’in AB Dışişleri ve Savunma
Bakanları gayriresmi toplantısına katılmak
üzere bugün Fransa’ya gideceğini yazdı.
AB’nin güvenlik politikaları ve AB-Çin
ilişkileri gibi konuların ele alınacağı
toplantı çerçevesinde Kasulidis’in ayrıca,
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias’la ilk resmi görüşmesini de
gerçekleştireceğini vurgulayan gazete,
Kasulidis’in Cuma günü adaya
döneceğini aktardı.
Gazete, Kasulidis’in ayrıca görevi
devralmasının ardından dün ilk
görüşmelerin Yunanistan ve Fransa’nın
Güney Kıbrıs büyükelçileriyle
gerçekleştirdiğini de yazdı.
Habere göre Kasulidis, Yunanistan
Büyükelçisiyle görüşmesine ilişkin sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
Atina-Lefkoşa iş birliğinin devamına ve iyi
dostluk ilişkilerine vurgu yaptı.

KIZILYÜREK’TEN
LİDERLERE AÇIK MEKTUP

AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek,
Kıbrıs’taki liderlere “gençliğin kendi
geleceklerini hayal ettikleri gibi inşa
edebilmelerini sağlayacak eylemler
üstlenmeleri” çağrısında bulundu.
Haravgi gazetesi, AKEL’in Avrupa
Parlamentosu’ndaki milletvekili Niyazi
Kızılyürek’in, BM Genel Sekreteri’nin son
iyi niyet misyonu raporuna atıfta
bulunarak ve AB’nin 2022’yi gençlik yılı
ilan ettiğini hatırlatarak liderlere, gençler
için eyleme geçmeleri çağrısında
bulunduğunu yazdı.
Gençlerin AB’nin geleceğini belirleme
imkanına sahip olmaları gerektiğini
belirten Kızılyürek, liderlere, iki toplumun
gençlerini yakınlaştıracak ve kendi ortak
geleceklerini belirleme şansı verecek
faaliyetlerde bulunmaları için Avrupa
Gençlik Yılı’nı değerlendirmeleri
çağrısında bulundu.

RUSYA TARAFINDAN
ARANAN ŞAHIS LARNAKA
HAVAALANINDA
YAKALANDI

Rusya tarafından cinsel taciz
suçlamasıyla 21 yıldır aranan şahıs
Larnaka Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs’a
giriş yapmak isterken tutuklandı.
Politis gazetesi, Rus makamlar tarafından
21 yıldır aranmakta olan 53 yaşındaki
Gürcistan uyruklu bir kişinin 10 Ocak
2022 tarihinde Larnaka Havaalanı’na
Selanik’ten geldiği sırada Rum polisince
tutuklandığını yazdı.
Gazete, tutuklanan şahsın Rusya’ya
iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını
da aktardı.

İNGİLTERE’DEKİ
RUMLARDAN AB
İŞLERİNDEN SORUMLU
BAKAN YARDIMCISINA
MEKTUP

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar,
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın AB
İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Chris
Heaton-Harris’e bir mektup göndererek,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a “Kıbrıs sorununa ilişkin
tutumunun yapıcı olmadığı mesajını
iletmesini” istedi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlar, göreve
yeni atanan İngiltere Dışişleri
Bakanlığı’nın AB İşlerinden Sorumlu
Devlet Bakanı Chris Heaton-Harris’e
gönderdikleri mektupta Harris’ten, Kıbrıs
sorununu gündeminin üst sıralarına
alması talebinde de bulundu.
Kıbrıslı Rumlar mektupta, Türkiye’nin
kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın
sözde MEB’indeki, kışkırtıcı olduğunu
iddia ettikleri davranışlarını hemen
durdurması gerektiğini de öne sürdü.

KARAKOLDAN FİRAR
EDEN ŞAHIS ARANIYOR

Güney Lefkoşa’da tutulduğu “Omorfita”
Karakolu’ndan Salı akşamı firar eden bir
şahıs aranıyor.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney
Lefkoşa’da kasti hasar, haneye tecavüz ve
benzeri bazı suçlardan tutuklu bulunan 30
yaşındaki Stefanos Yoannu’nun Salı
akşamı, hücresinin penceresindeki demir
parmaklıkları keserek firar ettiğini
yazdılar.
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Sucuoğlu: Hayat pahalılığı, Ocak maaşlarına yansıyacak
Sucuoğlu, yüzde 37.26’lık
hayat pahalılığı artışının, 1
Ocak 2022 itibariyle kamu
maaşlarına ilave edileceğini
açıkladı
Başbakan Faiz Sucuoğlu, hayat pahalılığından kaynaklanan olumsuzlukları
gidermek amacıyla, Haziran- Aralık
2021 döneminde oluşan yüzde 37,26’lık
hayat pahalılığının kamu çalışanlarının
ocak ayı maaşlarına yansıtılacağını açıkladı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre Sucuoğlu, “Pandemi
nedeniyle oluşan ekonomik daralmaya
ek olarak, dövizdeki dalgalanmanın yarattığı mali tabloya rağmen, yüzde 37,26
olarak gerçekleşen hayat pahalılığı, çalışanlarımızın brüt maaşlarına, 1 Ocak
2022’den itibaren ilave edilecektir” ifadelerini kullandı. Sucuoğlu asgari ücretin
brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak
belirlendiğine de işaret ederek, böylelikle,
bir önceki asgari ücrete oranla yüzde
41’e yakın bir artış sağlandığını kaydetti.
“Son dönemde, Türk Lirasının döviz

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde
dün meydana gelen trafik kazasında aracın
çarptığı yaya 19 yaşındaki Firdevs Asya Koçak
yoğun bakıma kaldırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 18.30
sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi
üzerinde, Etem Uğurlu (E-47) yönetimindeki
TRZ 623 plakalı araç ile doğu istikametine
doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o
esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına
doğru yaya olarak geçmeye çalışan Firdevs
Asya Koçak’a (K-19) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Koçak’ın kaldırıldığı
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel
Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması
teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındı.

LEFKOŞA VE ALSANCAK’TA
HIRSIZLIK: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

karşısındaki değer kaybının yarattığı
hayat pahalılığından, halkımızın alım
gücünü olumsuz yönde etkilediği hepimizin malumudur” diyen Sucuoğlu
şöyle devam etti: “Söz konusu artışların,
halkımızın alım gücünde meydana
gelen kaybı önlemede yeterli olmadığı

bilinciyle, önümüzdeki süreçte atılacak
kararlı adımlarla, halkımızın alım gücünü yükseltmek, halkımıza daha refah
bir yaşam sunmak, siyasi, ekonomik
ve sosyal istikrarı sağlamak amacıyla,
kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

KTEZO: HEM MAAŞ ARTIŞI, HEM DE SOSYAL GÜVENLİK YATIRIM İMKANSIZ
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası, Asgari Ücret Komisyonu’nun aldığı son kararla aynı anda hem maaş
artışı, hem de sosyal güvenlik fonlarına
yatırım imkanını tümüyle ortadan kaldırdığını savundu.
KTEZO Yönetim Kurulu yaptığı yazılı
açıklamada, “Maaş artışı yapılırsa; sosyal
güvenlik fonları açıkta kalır… Maaşlarda
artış yapılmazsa çalışanların temel harcamaları açıkta kalır. Kırk satır mı? Kırk
katır mı?” dedi.
Açıklamada, asgari ücretin brüt 7 bin
TL olarak karara bağlanmış olmasının
her işletme için çalışan başına bin 960
TL sosyal güvenlik fonlarına yatırım anlamına geldiğine dikkat çekilerek, bu
rakamların kendi namına tek başına çalışan esnaf, zanaatkarlar için de geçerli
olduğuna işaret edildi.
“Devletin, aldığı bu kararla zaten ciroları yarı yarıya azalmış olan esnaf, zanaatkarlar ve yanlarındaki çalışanları
gözden çıkarmış oldu” ifadelerine yer

verilen açıklamada, şöyle denildi:
“Akaryakıt, tüp gaz, gıda, temizlik hijyen ürünleri, kira gibi temel zorunlu
harcamaların %70’ler düzeyinde arttığı
düşünüldüğü zaman, sorunun çalışanın
veya esnafın alacak olduğu 6 bin TL
maaştan ibaret olmadığı ortaya çıkar.
Kaldı ki mikro küçük boy işletmeler
olan esnaf zanaatkar işletmelerinin tüm

Sosyal Medya

olumsuz koşullara rağmen bugüne kadar
kendileri ve çalışanları için, göstererek
veya göstermeyerek maaşları bu düzeylerde ödemeye alıştıklarını biliyoruz.
İlgili herkes de biliyor.”
Asgari ücretin sadece seçimlik bir operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda sosyal güvenlik fonları
için de bir tehdit olarak durduğunu,
önlem alınmazsa, kayıt dışılığın alıp
başını gitmesinin ayrıca değerlendirmeye
alınmak zorunda olduğu kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Sonuç olarak kendi kendimize yaptığımız ve ödenemez duruma getirilen
sosyal güvenlik harcamaları devasa bir
sorun olarak seçim sonrasında bizleri
beklemektedir. Belli ki boykotlar, itaatsizlikler, eylemlerle başlayacağımız bir
yıla girmiş bulunuyoruz.
Yarattığımız düzen temel ihtiyaçlarımızı
karşılamaktan dahi uzaklaştı. Mesele budur.”

Daha ağır yazılar da yazacağım

Av. Ahmet S. Sayın
23 Ocak 2022 Seçimlerine aday
olan yüzlerce kişi, dilleri döndüğünce
vaatler vermeye, ezberlenmiş, duymaktan bıkıp usandığımız sloganlar
atmaya devam ederken; vekalet vermesi istenen halkın bir ferdi olarak
aşağıdakileri düşünmeden edemiyorum: Sorularımı başlıklar altında topladım. Üzülür, kırılırsanız toparlanmak için kendinize biraz zaman tanıyın, çünkü daha ağır yazılar da yazacağım.
• Adalete yaygın erişim için bir reform hareketini kim başlatacak? Yeni
yargı yollarını kim açacak?
• Yargıyı ele geçirmeye çalışan
yasal veya yasadışı güç odaklarına
kim dur diyecek?
• Yasama, Yürütme ve Yargıdaki
çürümüşlük ve yolsuzluk iddialarını
kim aydınlatacak?

GİRNE’DE ARACIN ÇARPTIĞI
19 YAŞINDAKİ YAYA YOĞUN
BAKIMA KALDIRILDI

• Halkın iktidarını kim sağlayacak?
Halkın egemenliği yasama, yürütme
ve yargı erklerine nasıl yansıyacak?
• Meclisi verimli şekilde kim çalıştıracak? Yasama faaliyetleri bir reform şeklinde mi yoksa yine bildiğimiz gibi mi gidecek?
• Bir kabile şefliği veya feodal yönetimden çıkıp hukuk devleti olmamızı kim sağlayacak?
• Bankalar ve tefecilere güç yetirip
Faiz Sınırlandırma Yasasını kim geçirecek?
• Uyuşturucu dağıtımı yapan babalar, ağabeyler, yetkili merciler ve
temsilciler, vekiller, asıllar vb. tutuklanıp yargılanacaklar mı?
• Tarım ve hayvancılığı ele geçiren,
tekel oluşturan birkaç eşkiyanın gücü
kırılacak mı?
• Eğitimi durmadan sabote eden,

çocukların geleceğini düşünmeden
kişisel ve siyasi hırslarına alet eden
derebeyleri susturulacak mı?
• Tarım reformu yapılacak mı?
Tarım ve hayvancılıkta modern koşullar sağlanacak mı? Yoksa koca ülkenin üretimi 2-3 utanmazın insafına
mı teslim edilecek?
• Ağalık sistemine devam mı edeceğiz? Yoksa ülkede ağalık yok mu
diyordunuz?
• Giderek yaygınlaşan ırkçılık sorununa kim dur diyecek?
Bu soruları çoğaltarak soracağım.
Yanıtlanmasına yönelik ümidim pek
düşük olsa da, soracağım. Madem ki
size vekalet vermemizi istiyorsunuz,
bir sözleşmenin tarafı gibi ince eleyip
sık dokuyacağız. Ancak şu andaki
duruşum, vekalet ilişkisine gireceğimiz
bir taraf olmadığı yönünde.

Lefkoşa’da aralık ayında meydana gelen
hırsızlıkla ilgili yürütülen polis soruşturması
kapsamında, dün, 21 yaşında bir erkek şahıs
tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat
22.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yağmur sokak
üzerinde park halinde bulunan bir araç
içerisinden, araç sahibine ait çantada
muhafaza edilmekte olan 7000 STG ile 255 TL
nakit para ve KKTC pasaportu çalındı. Olayın
polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen
soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak
görülen M.S. (E-21) dün tespit edilerek
tutuklandı.
Öte yandan, 9 Ocak’ta, saat 09.40 sıralarında,
Alsancak'ta faaliyet gösteren bir iş yeri
içerisinde, çekiliş standı üzerinde bulunan
1650 TL değerindeki tablet bilgisayarın
çalındığı ve yürütülen polis soruşturma
kapsamında meselede zanlı olarak görülen
M.A.A.Y.’nin (E-30) dün tespit edilerek
tutukladığı da belirtildi.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK
Lefkoşa’da 6 Ocak’ta meydana gelen ev açma
ve hırsızlık olayına ilişkin olarak 21 yaşındaki
erkek şahıs tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ocak tarihinde,
saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Tekin
Yurdabak caddesi üzerinde bulunan bir
ikametgahın penceresi açılıp içeriye girildi ve
içerisinden; bir adet araç kontak anahtarı
çalındı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında meselede
zanlı olarak görülen M.S.(E-21), dün, tespit
edilerek tutuklandı.

ÖZERSAY: “PARTİLERİN
ALACAKLARI OY ORANI
DEĞİŞSE BİLE, İLK ÜÇ SIRA
DEĞİŞMEYECEK”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, 1 hafta sonra yapılacak seçimde,
partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti
sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini,
aylardır halkın içerisinde yaptıkları
temaslardan görebildiklerini söyledi. Özersay,
halkın, Halkın Partisi’ni kendi hak ve
menfaatlerinin sigortası gördüğünü de
kaydetti.
HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
Özersay, konuk olduğu programda soruları
yanıtladı. Özersay, “9 milletvekili ile meclise
girdiğimizde koalisyonun küçük ortağı olmak
veya muhalefette kalmak gibi bir tercihte
bulunmak zorunda kaldık. Koalisyonun küçük
ortağı olmak durumunda kalınca o ortaya
koyduğumuz ilk hedeflerin altında birtakım
hedefleri gerçekleştirebildik” dedi.
Özersay, bundan sonra yine aynı hedefleri
halkın vereceği destek oranında adım adım
yapmak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.
Halkın Partisi’nin şu anda ortaya koyduğu
hedefler ile seçimden beklediği sonuçlar
arasında bir makas olmadığını söyleyen
Özersay, “2018’de ortaya koyduğumuz
hedeflerin tümü doğru, bu ülkenin ihtiyacı olan,
halkın yararına olan hedeflerdir. Onların
tamamının yapılabilmesi için Halkın Partisi’nin
o dönemde tek başına iktidara gelmesi lazımdı”
diye konuştu.

OĞUZ: AĞUSTOS 2021'E AİT
EK MESAİLER ÖDENDİ
Ağustos 2021’e ait 16 milyon, 194 bin, 820 TL,
86 krş tutarındaki ek mesai ücretleri dün
ödenmeye başlandı.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayına ait
ek mesailerin bugün ödeneceğini duyurdu.
Bakan Oğuz yaptığı açıklamada Ağustos 2021’e
ait ek mesailer için 6 bin 549 kişinin 16 milyon,
194 bin, 820 TL, 86 krş ödeme yapılacağını
belirtti.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

“SOL”
PİŞMANLIK
FAYDA ETMEZ
KISACA...
KİME?
‘‘Söyleyin onlara; burası bağımsız bir
Cumhuriyettir!’’ dediği rivayet edilir
Denktaş’ın son sözlerinde. Kime
söylesinler? Rumlara mı? Yoksa
Sömürge Valisi olarak hareket eden TC
Elçilerine mi? Her fırsatta Kıbrıs Türk
toplumunu aşağılayan Ankara’ya mı?
Kime söylesinler; Denktaş’ı deviren
AKP’ye mi, Akıncı’yı deviren AKP’ye
mi, Dr. Küçük’ü devirip yerine Denktaş’ı
geçiren Ankara’ya mı?

Bizim Mandra
M. A. Talat’ın yıllar önce
“Türkiye bana otur derse
oturur kalk derse kalkarım”
yalakalığından sonra CTP en
grasolu yalakalık gösterisini
seçimde milletvekili adayı
olan Filiz Besim’le yaparak,
“Türkiye ile et ve tırnak gibi
olduğunu” açıklar. Bazı
vatandaşlar “Bu kadarını
beklemiyorduk” derken, bir
kısım vatandaş da “Sürpriz
olmadı. Faşistlerle
oynaşmalarından belliydi”
diyerek, boykotun çok haklı
ve yerinde bir karar
olduğunu belirtmekten geri
kalmaz.

DİP NOT
AB Sınır Güvenliği
verilerine göre 2021’de
Güney Kıbrıs’tan 10 bin
400 kişi AB’ye giriş yaptı.
Bunun önemli kısmını
Afrikalılar oluşturdu.

“Artık sağ-salim dönülebileceğinden emin
olunarak çıkılabilecek bir sokak yok”
Geçenlerde üniversite döneminden bir arkadaşım 2001 yılındaki bir anısını dizlerine
vura vura hatırlatıyordu:
“Bırak şiddeti, eylem bile yoktu. YÖK’e
karşı basın açıklaması yapacaktık. Biz açıklamayı yapmadan polis saldırınca kaçıştık.
YKM binasının önüne yetişir yetişmez sanki
birilerini bekliyormuşuz gibi yaptık ki, polis
bizi almasın. Ve ne oldu biliyor musun? Oradaki sıradan insanlar bizi ittire ittire polisin
önüne atıyordu. ‘Aha bunlar da onlardan’
diye bağırıyorlardı. Abi ben senin çocuğunun
hakkını savunmak dışında ne yapmışım!”
Arkadaşımın başından geçen bu olay Nisan
2001’de Ankara’daki 70 bin kişilik büyük
esnaf yürüyüşünden yedi ay sonraydı.
Esnafın, “bekçi vatandaşın”, ülkenin saadeti
için sokağa çıkanlara yaptıklarının korkunç
görüntülerini 2013’teki Gezi protestolarında
çok gördük. AKP bu dönemde ezilenlerin
sokağına karşı kendi “sokak örgütlenmesini”
şekillendirmeye başladı.
Erdoğan’ın 26 Kasım 2014 günü yaptığı
“esnaf tanımı” şu sıralarda konuşulan paramilitarizasyonun ilanı gibiydi: “Bizim milli
ve medeniyet ruhumuzda esnaf ve sanatkar
gerektiğinde askerdir, Alperendir, vatanını
savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir, adaleti
sağlayan hakimdir, hakemdir.”
Palayla saldıran, gazdan boğulanları linç
eden, polise ispiyonlayan, son tekmeyi atan
“bekçi vatandaşın” iktidar tarafından paramiliter grupların organizasyonuna alındığına,
“bireysel silahlanmanın” hiç de bireysel olmadığına dair sayısız haber var.
Her türlü şiddete başvuran polis ordusu
şöyle dursun, “bekçi vatandaş” ve çeteler
eliyle sokaklar, demokratik taleplerini görünür

VİRGÜL
EURO’YA GEÇİŞ
DP’den milletvekili adayı olan Mehmet Hasgüler
Euro’ya geçişi hararetle savunan CTP milletvekili
adayları Fikri Toros ile Derviş Kemal Deniz’in
şirketlerinde Euro ile ödemelerin başlanması
gerektiğini belirtti. “Örnek olsun, numune
olsun” diyen Hasgüler, “Emeğin yüce değer
olduğunu söyleyen arkadaşların, hayal
tacirliğinden sıyrılması gerekiyor” dedi… Onlar
Euro’ya geçeceğiz demedi, muhasebe birimi
olarak Euro’ya geçeceğiz dedi. Maaşları Euro
ödemeyeceklerini de açıkladılar… Hasgüler yanlış
anladı, emek en yüce değil cüce değerdir. Yoksa
tüccarlar neden aday olsun CTP’den…

HA KUMSAL
HA TARİKAT,
HA LAİKLİK
HA ŞERİAT!

‘‘Gemikonağı
inanç turizmi
açısından da çok
önemli bir yer…’’
Resmiye Canaltay
(UBP)

kılmak isteyenlerin elinden alınmış durumda.
Sokaklarda iktidar lehine ve mülteciler,
Kürtler, sekülerler, LGBTİ’ler aleyhine nümayiş yapmak dışında serbest olan tek şey,
gıkını çıkarmadan yürüyüp evine gitmek.
Artık sağ-salim dönülebileceğinden emin
olunarak çıkılabilecek bir sokak yok.
AKP artık sokaktan korkmuyor. Çünkü
orası hangi suçu işlerse işlesin cezasızlık
zırhıyla korunacağından emin militer veya
paramiliter güçlerinin elinde.
Tepkilerini görünür kılmak isteyenleri sokaklara çekip orada “başlarını ezmek” iktidar
açısından kolay. Muhalefet sokağa çıkıp çıkmamayı tartışmadan önce sokağı hangi ara
kaptırdığının muhasebesini yapabilir ve şu
anda iktidarın neden kendisini sokağa çağırdığını değerlendirebilir.
Mesele sadece sokağa çıkmak değil, çıkılacak olan o sokaktan sağ-salim çıkabilmek.
Demokratik ülkelerde sokağın sahibi halktır,
onun örgütlü yapılarıdır. Böylesi ülkelerde
iktidar sokaklara paramiliter grupları sürmez.
Antidemokratik bir rejimde iktidar namluyu
sokağa yöneltebileceğini açıkça ilan ediyorsa,
habire muhalefeti, ele geçirdiği sokağa çağırıp
“gel gel” yapıyorsa, burada bir mesele var
demektir.
Türkiye’de anaakım muhalefetin üstlenmek
istemediği sadece sokağa çıkmak değil, aynı
zamanda iktidarın ele geçirdiği sokağa karşı
alternatif yaratmak. Tekinsiz de olsa sokağa
çıkmak dışında bir yol olmadığını düşünenleri
“iktidarın işine gelir” diyerek sahipsiz bırakmak, muhalefetin yarattığı bir çıkmaz sokağa dönüşüyor.
(Bu yazı İrfan Aktan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Çıkmaz sokağa çıkmak” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 13 Haziran 2021
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji
Bakanı Erhan Arıklı Mağusa’daki tarihi
Venedik surları üzerine dikilen
bayrakları oradan kaldırmaya
kalkanların ellerini kıracağını söyledi

Gözden kaçmayanlar...

SENDİKA

DP Girne Milletvekili Adayı GAÜ patronu
Serhat Akpınar HAK-SEN’i ziyaret etti.
Çalışanlarının sosyal sigortasını
ödemeyen Akpınar sendikaya yaptığı
ziyarette, “Adaletli bir maaş sistemi
oluşturmayı amaçlayan HAK-SEN’in
gerçekleştirdiği çalışmaların
destekçisiyiz ve olmaya devam
edeceğiz” dedi… GAÜ patronu Akpınar,
bu tip sendikaların var oluşunun gerek
işveren için gerek ise çalışan için bir
teminat olduğunu vurguladı… O zaman
GAÜ’de bütün çalışanların
sendikalaşmasının önünü aç Bay
Serhat! GAÜ’de çalışanlar sendikalaşsa,
işten atılmayacaklar mı?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Bu devleti en iyi şekilde
yöneteceğiz. En büyük
ihtiyaç devleti iyi yönetmek ve
demokrasiyi korumaktır…”
Hakkı Atun

Karikatür: Hayati Boyacıoğlu
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BİLİNMEZLERDESİN...

Gece süren gökgürlemeli, şimşekli yağıştan sonra sabah...
Hem de ne sabah...
Camdan vuran güneş ışığı gözümü
aldı.
Bakamadım o yöne.
Bilmem neler oldu, neler kaldı.
O yüzdendir ki görmem, göremem.
Daldım havuzuna bilinmezlerin...
Yüzmek de nereye kadar?
Bilinmezler içindeysen eğer zaten sen
de bir bilinmez olursun bilinmezler arasında.
Kavşaklarda durmak gibidir bu gidiş.
Ne yönedir gidişin?
Sorgulamaya kalksan zaman geçer, biter cevabın
geleceği dönem.
Biter ne varsa geleceğe
dair beklenen.
Bekleme ki gelecek bu yoğunlukta.
Bekleme ki aydınlık.
Simsiyah gecelere gark olmuş bir yerdesin şimdi sen.
Bir güneşe bak o an, bir de camdan
yansıyan ışığına güneşin.
İkisi de zor bu karanlık yerde.
Güneş yakın demelerine bakma sen.
Güneş uzakta.
Gidemeyeceğin her yer uzak değil mi
ki zaten?
Sen şimdi kalkp da buradan Baf’a gideceksen eğer.
Gidersin.
Yakın olmasına yakın orası da gerçekte
uzak.
Gideceksen Karpaz’a o da yakın ama
gerçekte uzakta.
Çünkü ne Baf’tasın şimdi sen ne Karpaz’da.
İkisi de memleket oysa.
Bir tarafında çözümsüzlüğün düğümü,
bir tarafında elinden alınmış toprakların
yokluğu.
Sen şimdi camın kenarına oturup neyi
göreceğini düşünürsün?
Düşünme.
Yaşa öyla kaya gibi bir yerde kalıp.
Yaşa şimdi bir ağaç gibi tek başına
dünyadan uzak.
Ellerinde kilit açamayan bir anahtarla
bakın.
Kapalı kalmış kapının arkasından bak
gidenlere.
Bak yine birileri çıkmış çözüme parmak
basacağım diyen bir partiden...
Et tırnaktan bahsedip duruyor sanki
et ve tırnak gerçekmiş.
Sanki et sen isen kabul göreceksin tırnak tarafından.
Sanki tırnak olacaksın da ha bire keslidiğin halde büyümeni seyredecekler.
Karşındaki sana bakarken ne olman
gerektiğini o biliri karar verir, senin haberin bile olmaz.
Ve sen onun istediği olursun ancak
direnmeden, konuşmadan.
Seçime boykot, diyenlere kızıyorlar
şimdi et tırnakçılar.
Boykot, diyenlere çok öfke duyuyorlar
şimdi burada olması bile yasadışı olanları
hem de miletvekili diye aday gösterenler.
Daldım havuzuna bilinmezlerin.
Yüzmek de nereye kadar?
Bilinmezler içindeysen eğer zaten sen
de bir bilinmez olursun bilinmezler arasında.
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GÜNEY’DEKİ OKULLARDA
“TEST TO STAY” UYGULAMASI
HAVAALANLARINDA
ÖNLEMLER GEVŞETİLDİ
Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Korona salgınıyla
mücadelede yeni önlem ve uygulamalar
açıkladı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, dün toplanan Rum
Bakanlar Kurulu’nun özellikle okullar
ve ülkeye girişte havaalanlarında uygulanan önlemlere dair yeni kararlar
aldığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar
Kurulu’nun dünkü toplantısında, ilk
ve orta dereceli okullarda “kalmak için
test – test to stay” isimli bir uygulamayı
hayata geçirme kararı aldığını yazdı.
17 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olacak söz konu uygulamanın, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine,
beş gün boyunca her gün “hızlı test”
yaptırmalarını öngördüğünü aktaran
gazete, hedefin okulların açık tutulması
olduğunu aktardı.
Habere göre, aşı geçmişine bakılmaksızın pozitif vakaların yakın temaslısı olan öğrenciler 5 gün boyunca
antijen testi yaparak okula gelebilecek.
Gazete, söz konusu karar ve antijen
testlerinin devlet tarafından mı yapılacağına ilişkin ayrıntıların bugün belli
olacağını belirtirken, karara öğretmen
sendikalarından tepki geldiğini de aktardı.
POED ve OELMEK sendikaları, yakın temaslı öğrencilerin okullarda farklı
davranışlara maruz kalabilecekleri, sa-

bah okula geldiğinde iyi olan bir öğrencinin gün içerisinde kötüleşmesi
durumunda nasıl bir uygulama olacağı
ve bu kararın okullardaki vaka sayısını
daha da arttıracağı yönünde endişe dile
getirdi.
Gazete, öğretmen sendikalarının grev
de dahil alınabilecek tedbirleri görüşmek
üzere toplantı yapacağını belirtti.
Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney
Kıbrıs havaalanlarına girişlerde uygulanan önlemlerde çok ufak bir gevşetmeye gidildiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’a havaalanlarından girecek kişilerden istenen son 72 saatlik
PCR testinin yanı sıra, son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testinin de
kabul edileceğini belirtirken, uygulamanın 14 Ocak 2022 sabah saat
05.00’dan itibaren geçerli olacağını
aktardı.
Gelen yolcuların Larnaka ve Baf havaalanlarında ücret karşılığı PCR yaptırma zorunluluklarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yolcuların ayrıca, gelişlerinin 72 saat sonrasında antijen testi
yaptırma zorunlulukları olduğu da vurgulandı.
Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, söz konusu kararları
duyurduğu açıklamasında pozitiflik
oranının yüzde 3’ün üzerinde seyretmeye devam ettiğini, bir hafta içerisinde
28 bin yeni vaka ve 20 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.
Hacipandelas ayrıca, vaka artışlarının
Omikron varyantı kaynaklı olmasına
karşın Delta varyantının da hakimiyetini
sürdürdüğünü ve hastane yatışlarının
büyük çoğunluğunun Delta varyantı
olduğunu da sözlerine ekledi.

KOVİD-19’U AĞIR ATLATMA RİSKİNİ
ARTIRAN BİR GEN VARYANTI KEŞFEDİLDİ
Polonyalı araştırmacılar, Kovid-19’u
ağır geçirme riskini iki katına çıkarabilen bir gen varyantı keşfetti.
Polonya'daki Bialystok Üniversitesi
liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.
Çalışma sırasında Kovid-19’u ağır
geçirme riskini ikiye katlayabilen bir
gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar,
bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en
fazla risk altındakilerin erken teşhisine

yardım edebileceğini belirtti.
Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık
yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da
dörtte birinden fazlasının bu varyantı
taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.
Bialystok Üniversitesinin sözcüsü,
salgının başlangıcından bu yana, aynı
yaşta olsalar dahi neden bazı insanların
semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya
çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma
sayesinde bu olguyu daha da anlamaya
yakınız." dedi.

İNGİLTERE'DE BAŞBAKAN JOHNSON'IN
SİYASİ GELECEĞİ TEHLİKEDE
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın
2020'de salgın kısıtlamalarına rağmen
Başbakanlık bahçesindeki bir partiye
katıldığını kabul etmesinin ardından siyasi geleceği belirsizliğe sürüklendi. "İş
bağlantılı" olduğunu söylediği etkinliğe
katılmaktan ziyade neden olan tepkiler
için özür dileyen Johnson ne kimseyi
ikna edebildi, ne de istifa çağrılarını
durdurabildi. Johnson, 2021'in son günlerini Başbakanlık'taki parti iddiaları,
ara seçim hezimeti ve yeni Kovid-19
kısıtlamalarına partisinden 100 vekilin
destek vermemesiyle oluşan baskı altında
geçirdi. 2022'de tüm bunları geride bırakmayı uman Johnson, eşiyle 20 Mayıs
2020'de Başbakanlık bahçesindeki bir
partiye katıldığının ortaya çıkmasıyla
siyasi kariyerindeki en kötü günlerini
yaşamaya başladı.
Tepkilerin giderek arttığı bir ortamda
çarşamba günü parlamentoda milletvekillerinin karşısına çıkan Başbakan,

"Özür dilemek istiyorum. Bu ülkede
milyonlarca insanın son 18 ayda olağanüstü fedakarlıklar yaptığını biliyorum.
Yaşadıkları ızdırapları, yakınlarının yasını
tutamadıklarını, hayatlarını istedikleri
gibi yaşayamadıklarını, sevdikleri şeyleri
yapamadıklarını biliyorum." ifadesini
kullandı.
Johnson, kuralları koyanların onlara
uymadığını düşünen insanların kendisine
ve hükümete olan öfkesini anladığını
söyleyerek tepkiye neden olan partinin,
parti değil bir "iş etkinliği" olduğunu
sandığını öne sürdü.
"PARTİ BİTTİ BAŞBAKAN"
Bu ifade, öfkeleri dindirmek yerine
daha da artırdı. Ana muhalefetteki İşçi
Partisinin lideri Keir Starmer, konuşmasında, "Partide olduğunun farkında
olmadığı savunması o kadar gülünç ki
aslında bu İngiliz halkına bir hakaret."
dedi.

Sosyal Medya
İsmail Işılsoy

Deremiz geldi, deremiz

Fotoğraf makinasını kapan çağıldayarak
akan suyun kıyısına koşturuyor.
Derken göçmen tarım işçileri karışıyor
aralarına, çoluk çocuk.
Fotoğrafçılar en güzel açı için batıp çıkıyorlar çamura.
İşçilerse yakacak kök ve dalların peşindeler.
Herkesin burnundan su damlıyor.
Aynı yağmurun suyu.
***
Buz gibi esen rüzgâr ve sağanak yağmur
altında zonguldanıyor lamarina baraka.
Yine paslı bir lamarinadan bükülmüş
kuduru sobadan çatırtılar çıkıyor.
Çalı çırpı, dallar ve parçalanmış kökler
taşıdı dere.
Sarsak sobanın üstünde kaynamaya başlayan çorbadan,
çift kat çekilmiş naylon fasulye iplerine
serili ıslak çamaşırlardan,
sobaya tapınır gibi diz çökmüş üç genç
Sri Lankalı tarım işçisinin tepesinden
buhar çıkıyor.
Trodos’dan esiyor rüzgâr.
Kemiklere işliyor.
Kar soğuğu.
***
İşçi yevmiyesi yüz liraydı bu tarafta.
Düşünürlermiş yüz yirmi beş lira yapsınlar.
Trodos’da bir kahve kaça içilir asırlık
çamların altında?
Doruğun en mütevazı lokantası kaça
patlar üç genç Sri Lankalı tarım işçisine?
Hade indik Trodos’un tepesinden, Kormacit’te ne halt edeceğiz hesabı getirince
kasap?
***
Çisentiyle karardı ortalık.
Çiçek lahanası çorba kaşıklanıyor şimdi.
Üç somun ekmek anında oturdu aç midelere.
Kola şişesine işiyor biri, buharlar içinde.
Soğuk var dışarda, ısırıyor.
Birer tütün sarılacak kucak kucağa kıvrılıp yatmadan önce.
***
Tütün dumanı bir türlü tepsermeyen
çamaşırlardan çıkan buhara karışıyor.
Henüz sıyrılıp atılmış üç ıslak çift yün
çorap da katılınca değişiyor lamarina baraka.
Buhurlar içinde, içine sıçılmış bir mabet,
aşağılanan emeğin kutsal mezbahasıdır
burası.
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MALİYE BAKANLIĞI
AĞUSTOS AYINA AİT EK
MESAİLERİN ÖDENDİĞİNİ
DUYURDU

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

Maliye Bakanlığı, Ağustos 2021’e ait 16
milyon 194 bin 820 TL 86 kuruş tutarındaki
ek mesai ücretlerinin bugün ödenmeye
başlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayına
ait ek mesailerin bugün ödeneceğini ifade
etti.
Bakan Oğuz, Ağustos 2021’e ait ek mesailer
için 6 bin 549 kişiye, 16 milyon 194 bin 820
TL 86 kuruş ödeme yapılacağını belirtti.

DAHA NEYİ BEKLEYELİM?

Gazetemiz ‘Avrupa’nın Çarşamba günkü sürmanşetini okudunuz…
Evden erken çıkamadığım için, Çarşamba gün
‘Avrupa’ geç saatte elime ulaştı…
Komşuma rica ettim, sağolsun mesai bitiminde
Lefkoşa’dan alıp getirdi…
Önce manşettekileri, sonra sürmanşeti okudum…
Sürmanşette yazılanlar,
Eksikleri olsa da, kara parçası
olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin durumunu; bunun yanında, Türkçe konuşan Kıbrıslıların, ne duruma
getirildiğinin açık kanıtı niteliğindedir!
Ne idi sürmanşette yazılanlar?
Okudunuz, yine de hatırlatalım:
“Yıllardır yenilenmemiş yolları 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!”
***
“Yol medeniyettir!” diyor birileri…
Öyle mi gerçekten?
Başka yerde olabilir, ama KKTC farklı(!)…
Dünkü Kıbrıs’ın kuzeyiyle bugünkü Kıbrıs’ın
kuzeyini, mukayese edince da bizi çekemeyen birileri, yine ileri geri konuşacaklar!
Varsın konuşsunlar…
Şimdi seçilmek için toplumun önüne çıkanlara
bir bakın…
Ne görürsünüz?
“Dün yapmışlar,” seçilince “yine yapacaklarmış”…
Ankara’nın yetkisine bırakılan köy yolları
dâhil, “her şeyi” nasıl yapacaklarsa…
Bizleri zefliyorlar!
Sanki başka yerde yaşıyoruz…
Her yağmurda su baskınına uğrayan anayolları,
kimin yaptığını söyleyen yok ama…
Aralarında, birilerinin devamlı yama yapmakla
yetindiğini bile övünerek seçmene anlatan mı istersiniz?
Yoksa yazın sıcağından kabaran, kışın her yağmur yağdığında su ile dökülerek yok olup giden,
o “Amerikan asfaltlarıyla” övünenleri mi?
Sizler de dinliyorsunuz söylenenleri!
***
Kamu binaları ortada…
Resmi daireler, yürekler acısı!
İyi(!) ki, Kıbrıs Türk Hava Yolları battıydı da,
binalarında motorlu araçlarımızın “harçları”
ödeyebiliyoruz…
KKTC’ye en çok para kazandıran dairelerden
biridir orası…
Aynı dairenin, yan binada birkaç yıl önceki
halini bilmeyen yoktur!
KKTC’nin okulları, hastaneleri; dün da bahsettik,
tavan sıvası dökülen okulu, ameliyathanesinin
damı akıttığı için ameliyat yapılamayan hastanesi
unutulur mu?
Ne, yer altındaki şebekeler tamam çalışır, ne
de yer üstündekiler…
Telekomünikasyon mu, “insaf” denecek durumda!
22 Yıl öncesinden evimize telefon bağlanmasını
istedik, yıllarca bekledik; usanınca mecburen vaz
geçtik!
Şimdi, Dikmen’de yakınımıza, bir kumarhane
açılacağı söyleniyor…
Orası için; bizzat benim, büyük bir masraf ve
çabayla açtığım yolun, yarısına kadar yeraltı
telefon şebekesi gelmesi için, bazı alt yapı çalışmaları
yapıldı!
Bizim eve alt yapı gelemedi!
70 Metre uzakta kaldı… Geleceği de yok!
Yapılanlar öyle gösteriyor!
***
“Yurt sevgisi yitip gitmiş…” diyor üstat Şener
Levent… Doğruları söylüyor/yazıyor!
Yurt sevgisi, kaç kişide kaldı ki, bu diyarda…
“Yurdunu sevenler” birileri nazarında “Hain,
Rumcu” olarak isimlendiriliyor…
Bu coğrafyada yaşayanların çoğu da, öyle söyleyenlere alkış tutuyor!
Toplumun “seçtiği,” toplum adına konuşması
gerekenlerin tümü de, susuyor!
Sadece korktuklarından dolayı olmaz böylesi
davranışlar…
Daha neyi bekleyelim?
Boykottan başka çare mi kaldı?
Gene gonuşuruk buraşda.

HALKIN PARTİSİ
GÜZELYURT’A ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRDİ

BOYKOT PLATFORMU KTAMS’I ZİYARET ETTİ
Boykot Platformu, Kıbrıs Türk Amme
Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret
etti. Ziyarette BKP Genel Başkanı İzzet
İzcan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı,
Federal Kıbrıs Hareketi Dönem Sözcüsü
Ahmet Ertaç ve yönetim kurulu üyeleri
yer aldı.
BKP’den yapılan açıklamaya göre,
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan
ve yönetim kurulu üyeleriyle, Boykot
Platformu’nun milletvekilliği seçimlerinde
izlediği boykot siyaseti görüşüldü.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, boykotun bir uyanış, bir diriliş olduğu görüşünü
belirterek, safları sıklaştırmanın vaktinin
geldiğini söyledi.
Federal çözüme inanan kesimlerin silkinerek kendine gelmesi gerektiğini dile
getiren İzzet İzcan, alternatif mücadele
araçlarının yaratılmasının şart olduğunu
vurguladı.
İzcan, seçim sonrasında platformun
yeniden yapılanarak safları sıkılaştırılacağını kaydetti.

ATAOĞLU: ASGARİ ÜCRETİN
SAPTANMASI STANDART OLACAK
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı,
Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni hükümet
döneminde asgari ücretin saptanmasını
standartlaştıracaklarını söyledi.
BRT’de konuşan Fikri Ataoğlu, “Asgari ücretlinin alım gücünü yükselteceğiz. Asgari ücretin öngörülebilir olmasını sağlayacak düzenlemeleri mutlaka yapacağız” dedi.
Ataoğlu, vergi barışı çerçevesinde,
kayıt dışılığı kontrol altına almak amacıyla vergide temiz sayfa açılacağını,
bu proje kapsamında, sistemin kayıtlı
ekonomiye geçmesinin alt yapısının
hazırlanacağını da vurguladı.
Fikri Ataoğlu konuşmasında, sorunlu
hale gelen krediler ve diğer aktiflerin
çözümünü sağlayacak yeni finansal
araçlar ve kurumların oluşumu destekleyeceklerini, KOBİ’lerin finansal

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay ve beraberindeki milletvekili
adayları, parti üyeleri ve gönüllüler bugün
Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirdi.
HP’den verilen bilgiye göre, önce Güzelyurt
Sanayi bölgesinde giden HP’liler, daha
sonra devlet daireleri ve ardından da
çarşıda broşür dağıttı.
Gezi sırasında, esnaf, çalışan ve
vatandaşlarla bir araya gelen HP adayları,
parti vizyonu, ülkede yaşanan ekonomik
sıkıntılar ve çözüm önerilerini aktardı.

MESARYA’NIN BAZI
KÖYLERİNDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK

Mesarya bölgesindeki bazı köylere bugün
yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
Yapılan açıklamaya göre, orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak proje
çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri
arasında Değirmenlik, Minareliköy,
Demirhan, Başpınar, Degirmenlik ağıllar
bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim
arsalarında kesinti olacak.
Elektriğin, çalışmanın seyrine göre belirtilen
saatten erken veya geç verilebileceği ifade
edilirken, vatandaşlardan şebekede her an
elektrik enerjisi varmış gibi davranması
istendi.

TDP, GAZİVEREN’İ
ZİYARET ETTİ

sektöre olan borçlarını yeniden yapılandırılacaklarını, krizden dolayı oluşan
sıkıntıların giderilmesi amacıyla, sicil
affı için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını, bileşik faiz uygulaması kaldırılarak, halkın fahiş faiz ödemeleri
altında ezilmesini engelleyeceklerini
de kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
milletvekili adayları seçim çalışmaları
çerçevesinde Gaziveren ile Güneşköy’de
bulunan Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve
Üretim Tesisi’ni (UNICAP) ve Topel
Narenciye Fabrikası’nı ziyaret etti.
Parti’den yapılan açıklamaya göre, TDP'nin
seçim bildirgesine ilişkin bilgilerin verildiği
ve aday tanıtıcı broşürlerin dağıtıldığı
ziyaretlerde, yurttaşların sorularına da
yanıtlar verildi. TDP Genel Başkanı Cemal
Özyiğit, ülke genelinde ekonomik anlamda
ciddi bir kriz yaşandığını, bu krizden en çok
etkilenen kesimlerin başında ise üreticilerin
geldiğini kaydetti. Esnaf ve üretici
korunması gerekirken, tam tersine
üreticinin her geçen gün yoksullaştığını,
üretimden koparılmaya çalışıldığını belirten
Özyiğit, yeterli üretimin olmadığı bir ülkede,
doğru yönetimlerden bahsetmenin gülünç
olduğunu söyledi.

Türkiye’de vaka sayısı 75 bini aştı!
Türkiye’de son 24 saatte 410 bin 116
Covid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin
testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu
açıklandı. 13 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik
verilere göre 75 bin 564 vaka tespit
edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 oldu. Bir günde
toplam 410 bin 116 test yapılırken,
iyileşen hasta sayısı 51 bin 675 olarak
kaydedildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama
verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı
olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,86 oldu. 1. doz ortalaması
yüzde 92,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz
aşısını olan vatandaş sayısı toplamda
138 milyon 326 bin 318 ’e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere
de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre
yüzde 88,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi,
Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Ça-

nakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak
ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,7
ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa’yı sırasıyla Batman, Siirt,
Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis,
Ağrı ve Elazığ takip etti.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından

yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı
ülkemizde de baskın varyant haline geldi.
Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı.
Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla,
enfekte olanların çok daha düşük bir
oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli
bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli
olalım” dedi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Dağıttı her yerini
Sapladı hançerini
Gel Namık Kemal kurtar
Bahtı kara maderini

Kitap Dünyası

Özdeyişler

YASEMİNLER
TÜTER Mİ HÂLÂ?
Alev ALATLI
Roman
Everest Yayınları

“Yatarak başarıya ulaşan tek
yaratık tavuktur.”
Biranne

GİRNE BELEDİYESİ VE
ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
İNGİLİZCE KURSUNA
KATILAN KURSİYERLER
SERİFİKALARINI ALDI

Tadımlık

Haydi sen bütün onlara git benimle
Son sigaramdın
Gidişin antinikotin
Cahit Zarifoğlu

Nöbetçi
Eczaneler

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final
Üniversitesi işbirliğinde, gerçekleştirilen
yetişkinlere yönelik İngilizce ve ilk yardım
kurslarına katılanlara sertifika verildi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre,
55 kişiye sertifika verilen dünkü törene,
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Yaratan da katıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
törende yaptığı açıklamada, eğitimlere
şehir halkının gösterdiği ilgiden
memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Üniversitelerin bir görevi de şehir halkıyla
bütünleşmek ve yerel yönetimlerle işbirliği
yaparak bölgede yaşayan insanlara en iyi
şekilde hizmet etmek olduğunu kaydeden
Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi
ile imzaladıkları protokol çerçevesinde de
bu kursların devam edeceğini açıkladı.

POLİS, ÇATALKÖY-TATLISU
YOLUNU KULLANACAK
SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Polis, Girne bölgesindeki yoğun sağanak
yağışlar nedeniyle Çatalköy-Tatlısu ana
yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.
Söz konusu yolda görüş mesafesinin yer
yer azaldığını bildiren Polis Basın
Subaylığı, sürücülerin ayrıca yollarda
oluşan su birikintileri nedeniyle yol ve
trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli
seyretmelerini istedi.

EN ÇOK YAĞIŞ
TATLISU’DA…
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC
genelinde kaydedilen yağış miktarlarını
açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, önceki
gün sabah 08.00 ve dün sabah 08.00
saatleri arasında metrekareye Tatlısu’da
18, Yeşilırmak’ta 13, Ziyamet ve Kantara’da
11, Dipkarpaz ve Yenierenköy’de 9,
Zaferburnu ve Akdeniz’de 8, Beyarmudu,
Esentepe, Lefke, Mallıdağ, Gazimağusa ve
Mehmetcik’de 7, Çayırova, Girne, Koruçam
ve Serdarlı’da 6 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer bölgelerdeyse
metrekarede 1 ile 5 kilogram arası yağış
kaydedildi.

DÜN

LEFKOŞA
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal
Binaları No:24 Lefkoşa
0392 223 18 13
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Atatürk cad.1001 (binbir)çeşit mağazası yanı yenişehir lefkoşa
03922280909
PERVİN ECZANESİ
Haydar alieyev cad.berber tarlası
dük.12/c hz.ebubekir cami çaprazı
türk hava yolları karşısı bozalp komplex küçük kaymaklı
03922252818

UZAYDA 204 GÜN GEÇİREN KUİPERS:

UZAYDA 6 AY DAHA KALMAK İSTERDİM
Uzayda 204 gün geçiren Avrupa Uzay Ajansı
(ESA) astronotu Andre Kuipers, "Altı ay daha
kalmamı isteseler bunu severek yapardım."
dedi.
Delta görevi kapsamında, 2004'te 11 gün,
2011'de PromISSe görevinde 193 gün olmak
üzere toplamda 6 aydan fazla uzayda yaşayan
astronot Kuipers, İstanbul'da düzenlenen NASA
Uzay Sergisi'ne katıldı.
İkinci uçuşu ile Avrupa tarihinin "en uzun
uzay uçuşunu" gerçekleştiren Kuipers, astronotların karşılaşabileceği tehlikeli durumları
AA muhabirine anlattı.
Kuipers, ikinci uzay misyonunda sürenin
planlanandan daha uzun olduğunu, 5 aylık bir
göreve gittiğini ancak bazı sebeplerden 6 hafta
daha kalmak zorunda kaldığını aktardı.
Dünyaya dönüşünün ertelenmesi haberini
aldığında, bir an önce geri dönme hissine kapılmadığını ifade eden Hollandalı astronot,
"Bir altı ay daha kalmamı isteseler bunu
severek yapardım." dedi.
Kuipers, uzay seyahati sırasında kısa devre,
yangın ve zehirli duman sızıntısı gibi birçok
tehlikenin gerçekleşebileceğini belirterek, bu
gibi durumlar için çok kez eğitimden geçtiğini,
uzaydayken bazı antenlerde kısa devre dışında

ciddi tehlike atlatmadığını söyledi.
"ŞU AN YAPILAN ÇALIŞMALAR,
GELECEKTE MARS'A GİTMENİN İLK
ADIMI OLACAK"
Hollandalı astronot, son yıllarda yapılan
uzay çalışmalarının, gelecekte Mars'a gitmenin
ilk adımı olacağına dikkati çekerek, "İnsanlığın
bilinmeyeni bulma ve oraya ulaşma isteğiyle,
madde ve enerjiyle nasıl başa çıkabileceğimizi
giderek daha fazla öğreneceğiz." dedi.
Astronot olmayı küçük yaştan beri hayal
ettiğini dile getiren Kuipers, işini yapmaktan
çok memnun olduğunu söyledi ancak astronotluğun zor bir iş olduğunun altını çizdi.
Kuipers, uzayda kalmanın zor taraflarına
değinerek, oradayken ailesini ve doğayı özlediğini söyledi.
"UZAY GÜNLÜK HAYATIMIZIN BİR
PARÇASI VE GELECEKTE DAHA DA
ÖNEMLİ HALE GELECEK"
Uzay çalışmalarına değinen Kuipers, son
yıllarda bu alandaki gelişmelerin gün geçtikçe
daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, uluslararası alanda iş birliği yapıldığına dikkati
çekti.

ARANIYOR
Estetik plastik cerrahi kliniğinde çalışmak üzere pratisyen
doktor aranıyor.
Tel:05488814441

KİRALIK ARAZİ
Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.
Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.55 13.69

EURO
Alış Satış

15.60

15.75

S.T.G.
Alış Satış

18.65 18.80

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur
Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
03928152409
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
MAĞUSA
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar
Market Yolu (Eski Belça) Bitirim
Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı
Mağusa
0392 365 51 26
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5
0392 371 28 56
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Araç takip sistemi hırsızlıkları ortaya çıkardı
Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden
sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından”
tutuklanan zanlı Mohammad Seifi mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Polis memuru Emrah Turgal, zanlı Mohammad Seıfı’nin (E-21) Araç içerisinden
sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından
methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.12.2021
tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da,
araç içerisinde bulunan bayan çantası ve
7.000 STG ile 255 TL nakit para ve KKTC
pasaportunun Mohammad Seıfı tarafından
sirkat edildiğini anlattı.
Polis, yine 06.01.2022 tarihinde saat 01.30
raddelerinde Lefkoşa'da bir evin penceresinin
Mohammad Seıfı tarafından açılıp bir cürüm
işlemek kasti ile içeriye girerek kiralik araç
şirketine ait Honda fit marka aracın anahtarını
sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaparak
konu aracı alıp Sht Mustafa Ö.Ürer caddesi
üzerine bırakarak kilitledikten sonra anahtarını

sirkat ettiğini belirtti.
Polis, 31.12.2021 tarihinde s bayan çantası ve KKTC pasaportunun
yol kenarında atılı vaziyette tespit
edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.
Polis, 07.01.2022 tarihinde ev
açma ve sirkat suçları ile ilgili
olarak gelen şikayet üzerine kiralık
aracın araç takip sistemi üzerinden
takip edilmesi sonucunda Taşkınköy'de bulunan ve Zanlı Mohammad Seıfı'nin
ikametgahı öğrenci yurdunun karşı kısmında
bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette
tespit edildiğini belirtti.
Polis, 07.12.01.2022 tarihlerinde ayni bölgede yapılan kamera incelemesi ve soruşturmada yurtta ikamet etmekte olan Mohammad
Seıfı’nin konu çantayı ve pasaportu yol kenarına atan şahıs olarak tespit edildiğini
söyledi. Polis, 12.01.2022 tarihinde Mo-

hammad Seıfı'nin kalmakta olduğu
adresinde yapılan aramada
30.12.2021 tarihinde meydana gelen
sirkat meselesi ile ilgili olarak 4130
Stg, 755 TL nakit para ve 06.01.2022
tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen
suç ile ilgili olarak araca ait kontak
anahtarının tespit edilerek emare
olarak zapt edildiğini belirtti.
Polis, aynı gün Mohammad Seıfı’nın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, meselelerle ilgili
olarak aranan emareler, incelenmesi gereken
kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken
ifadeler mevcut olduğunu belirtip, bu bağlamda
zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını
talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

TKP GENEL BAŞKANI
ÇAKICI STERLİN’İ 12’YE
SABİTLEYECEKLERİNİ
SÖYLEDİ
Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler
(TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
hükümete gelmeleri durumunda Sterlini 12
TL’den sabitleyeceklerini ve banka borçları
dâhil tüm ödemelerin sabitlenmiş kur
üzerinden ödenmesinin sağlayacaklarını
söyledi.
TKP Seçim Bürosu’na göre, seçim
ziyaretleri kapsamında KKTC Alevi Kültür
Merkezi Lefkoşa Şubesi'ni ziyaret eden
TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, sürekli
yükselen döviz kurları yüzünden ülke
insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini
kaybetmesine göz yumamayacaklarını,
hükümete gelmeleri halinde, iç piyasada
sterlin borç ve bazı ödemeleri bağlayacak
şekilde 1 Sterlin’i 12 TL’ye
sabitleyeceklerini ifade etti.
Bazı milletvekili adaylarının da yer aldığı
ziyarette heyeti Alevi Kültür Merkezi
Lefkoşa Şube Başkanı Hüseyin Tümay
karşıladı.
ÜCRETSİZ YÜKSEK ÖĞRENİM
Heyetin KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne
Şubesi'ni ziyaretinde de Çakıcı, temel
eğitimin yanında ücretsiz yüksek öğrenim
hakkı sunma projelerinin bulunduğunu
kaydetti.
Çakıcı, "Ülkemizde 30'dan fazla üniversite
bulunmaktadır. Her üniversitenin 100 KKTC
vatandaşı öğrenciye burs vermesi halinde
3 bin öğrenci ücretsiz olarak üniversite
okuyabilir. Yurttaş olan her bireyin temel
eğitimden başlayarak üniversite sonuna
kadar kamusal eğitim hakkı olmalıdır. Hiç
kimse parası yok diye eğitim hakkından
mahrum bırakılmayacaktır” dedi.
Girne Şubesi’nde ise heyeti Alevi Kültür
Merkezi Girne Şube Başkanı Ethem Gül
karşıladı.

İPÇİLER: “DİRENMEKTEN
BAŞKA ÇAREMİZ YOK”
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı
Cemre İpçiler, “Direnmekten başka çaremiz
yok” diyerek, “Apolitik tavır takınmanın,
kenara çekilmenin zamanı değil, söz
söylemenin zamanıdır” şeklinde konuştu.
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan
açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa
milletvekili adayı Cemre İpçiler, Kıbrıs
Postası TV’de “Seçim Masası” programına
konuk oldu ve ülke gündemine ilişkin
açıklamalarda bulundu.
“Direnmekten başka çaremiz yok” diyen
İpçiler, “Bağımsızlık Yolu’nun da yaptığı
budur” şeklinde konuştu.
Siyasetin bugüne kadar bir menfaat kapısı
olduğunu savunan İpçiler, “rejim
partilerini” eleştirdi ve şöyle devam etti:
“Rejim partileri, siyaseti kendilerine çıkar
sağlamak için, ihale dağıtmak, müdür ve
müsteşarlık dağıtmak için bir kapı olarak
görüldüğü sürece, bu yozlaşma devam
ettiği sürece insanlar tepkili olacak.”
“Boykotçular rahatlıkla Bağımsızlık Yolu’na
oy verebilirler” diyen İpçiler, şu ifadeleri
kullandı:
“Derdimiz aynıdır. Derdimiz hükümete talip
olmakla ülkenin yönetilemeyeceğidir.
Hükümete ve muhalefete gelen herkesin
bizi hayal kırıklığına uğratmış olmasıdır.
‘Ben bu sistemin değişmesini istiyorum.
Ben, bu sistemin parçası olmayacağım,
karşısında duracağım. İsteğim, sistemin
değişmesidir’ diyen herkes, Bağımsızlık
Yolu’nu destekleyebilir.”

ABD'NİN CENEVRE VE
PARİS'TEKİ
DİPLOMATLARINDA
"HAVANA SENDROMU"
VAKALARI İDDİASI
ABD'nin Paris ve Cenevre'deki
diplomatlarında, "Havana Sendromu"
olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı
ve 1 kişinin tedavi için ABD'ye getirildiği
öne sürüldü.
Wall Street Journal gazetesinin konuya
yakın kaynaklara dayandırdığı haberine
göre, Cenevre ve Paris'te görev yapan
ABD'li diplomatlar 2021 yazında Havana
Sendromuna yakalandı.
Cenevre'de görev yapan en az 3 diplomat
bu sendroma yakalanırken, diplomatlardan
birisi tedavi için ABD'ye getirildi.
Paris'te ise diplomatlara gönderilen gizli bir
mailde en az 1 büyükelçilik çalışanının
sendroma yakalandığı bilgisi verildi.
Cenevre ve Paris'te görülen vakalarla,
ABD'li diplomatlarda görülen Havana
Sendromu vakaları 200'e ulaştı.
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PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
PCR testi zorunluluğu ile ilgili Bilim
Kurulu Toplantısı'nda son dakika karar
alındı. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini
PCR testi zorunluluğunu ortadan kaldırmasının ardından Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs testi için yeni güncelleme yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim
Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdikleri
Bilim Kurulu toplantısının ardından PCR
testi şartlarının değiştiğini duyurdu. Koronavirüs belirtisi göstermeksizin aşı olmayanlar için istenen PRC testinin durumu
da bu karar sonrası gündeme geldi.
İZOLASYON SÜRESİ
GÜNCELLEMESİ
Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve
hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin
karantinaya alınmamasına karar verilmiştir.
İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların
tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan
sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

İNGİLTERE'DEN PCR TESTİ
KARARI
İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sonrası
yeni kurallar uygulamaya giriyor. Ülkede
alınan yeni kararla birlikte, Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırması gerekmeyecek.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan
(UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin
Covid-19’un yaygınlığını ve hızlı testlerin

doğruluğunu yansıttığı belirtildi.
Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19’un 3 ana semptomu olan yüksek
ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun
kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.
Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu
taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek
gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR
testi yaptırmaya devam edecek.

İTALYA, HAYATINI
KAYBEDEN AP BAŞKANI
SASSOLİ İÇİN DEVLET
TÖRENİ DÜZENLEYECEK

Hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu
(AP) Başkanı David Sassoli, ülkesinde
devlet töreniyle son yolculuğuna
uğurlanacak.
Başbakan Mario Draghi liderliğindeki
Bakanlar Kurulu, iki haftadır tedavi
gördüğü hastanede 11 Ocak Salı günü
sabaha karşı yaşamını yitiren AP Başkanı
Sassoli için devlet töreni yapılmasına
karar verdi.
Sassoli, başkent Roma'daki Santa Maria
degli Angeli Kilisesi'nde yarın yapılacak
devlet töreniyle son yolculuğuna
uğurlanacak.
Sassoli'nin cenaze törenine, İtalyan devlet
erkanının yanı sıra Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Başkanı Charles Michel, AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen'in de katılması bekleniyor.
AİLESİ, NAAŞIN BAŞINDA TAZİYELERİ
KABUL ETTİ
Sassoli'nin naaşı, Roma Belediyesinde
hazırlanan özel platforma konularak taziye
ziyaretlerine açıldı. David Sassoli'nin eşi
Alessandra Vittorini, çocukları Livia ve
Giulio, naaşın başında taziyeleri kabul etti.
Aile üyelerinin zaman zaman gözyaşlarını
tutamadıkları görüldü.
Aileyi, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı
Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi,
Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico,
eski Başbakan ve 5 Yıldız Hareketinin
lideri Giuseppe Conte, eski Başbakan
Mario Monti'nin yanı sıra ağırlıklı olarak sol
partilerden parlamenterler ve çok sayıda
İtalyan ziyaret ederek taziyelerini sundu.

AVUSTRALYA'DA SON 62
YILIN EN YÜKSEK HAVA
SICAKLIĞI KAYDEDİLDİ

Batı Avustralya eyaletinin Pilbara
bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7
dereceyle son 62 yılın en yüksek hava
sıcaklığı kaydedildi.
Avustralya Meteoroloji Bürosunun (ABS)
Batı Avustralya biriminden yapılan
açıklamada, 1910 yılından bu yana tutulan
kayıtlara göre, 2 Ocak 1960'ta Güney
Avustralya eyaletinin Oodnadatta
kasabasında kaydedilen 50,7 derecelik
sıcaklığın, ülke tarihinde bugüne kadar
bilinen en yüksek hava sıcaklığı olduğu
hatırlatıldı.
Onslow kasabasında yerel saatle 14.30
sıralarında 50,7 derecelik sıcaklığın
kaydedildiği belirtilen açıklamada, bunun
son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı
olduğu ifade edildi. Açıklamada, böylece
1960 yılına ait söz konusu rekorun
yenilendiği bildirildi.
ABS meteoroloji görevlisi Luke
Huntington, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, Batı Pilbara kıyıları boyunca
rüzgar olmamasının bölgede sıcak hava
birikmesine yol açtığını söyledi.

FİLİPİNLER'DE KAMYON
KAZASINDA 12 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in güneyinde bir kamyonun
devrilmesi sonucu en az 12 kişi yaşamını
yitirdi, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN)
haberine göre, polis yetkilileri, aracın
ertelenen bir Noel partisi için Mindanao
Adası'ndaki bir sahil beldesine giderken
devrildiğini, 12 kişinin hayatını
kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin
yaralandığını bildirdi.
Kazanın, sürücünün yolun yokuş aşağı bir
bölümünde frenlerin tutmaması üzerine
kontrolü kaybetmesiyle gerçekleştiği
kaydedildi.

FRANSA VE AB'DEN
RUSYA'YA UKRAYNA
UYARISI

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaması
konusunda uyardı.
Parly ve Borrell, Fransa'nın Brest kentinde
düzenlenen AB Savunma Bakanları
Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı
gerçekleştirdi.
Parly, toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg'in de katılımıyla Ukrayna'yı
görüştüklerini belirterek "Gerilimi
düşürmenin tek yolu diyalogdur. Avrupalılar
olarak, sorumluluk almaya ve Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi halinde
Rusya'ya bunun bedelini ödetmeye hazırız."
dedi.
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Mustafa Denizli altay’Daki
görevini bıraktı
türkiye spor toto süper lig ekiplerinden
altay'da teknik direktör Mustafa Denizli
görevinden ayrıldı. Denizli yönetime takım ile
ilgili verdiği raporların dikkate alınmadığını
belirtti ve bu şartlarda görevini sürdürebilmenin
mümkün olmadığını ifade etti.

Gençlik Gücü'nden imza şov

Doğan’ın efsane
ismi Cacci
yaşamını yitirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Yönetim Kurulu, yaşamını yitiren Doğan
Türk Birliği tribünlerinin sembol ismi Sahir
Selışık (Cacci) için başsağlığı mesajı yayınladı. KTFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kıbrıs Türk futbolunda uzun yıllardır özelde
Girne ekiplerimizden Doğan Türk Birliği’nin
genelde de tüm takımların tribünlerinde
futbol izleyicisi olan, Kıbrıs Türk futbol tarihinin tribün sembollerinden biri olan “Cacci” lakaplı Sahir Selışık’ın vefatını derin
bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Sahir Selışık’a Allah’tan rahmet,
Doğan Türk Birliği camiası, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileriz."
Doğan Türk Bİrliği Kulübü’nün mesajı
şöyle: “Kulübümüzün simgelerinden sahir
abimiz ( Cacci ) hakkın rahmetine kavuşmuştur . Camiamızın, sevenlerinin ve tüm
ailesinin başı sağ olsun”

n Futbol 1. Lig ekiplerinden
den China Bazaar Gençlik
Gücü dün 5 oyuncuya
birden imza attırdı.

Futbol Birinci Lig ekiplerinden den China Bazaar Gençlik Gücü dün 5 oyuncuya birden imza attırdı.Yeşil beyazlı

ekip daha önceden anlaşmaya
vardığı ve idmanlarına çıkardığı
Özcan Saygı, Özgür Ongun,
Mustafa Avcı, Raif Selden ve

Yiğit Ateşalp'a bugün resmi
imzayı attırdı.5 oyuncu da ligin
ikinci devresinde Gençlik Gücü
forması giyecek.

Kortlarda heyecan
başlıyor

Tenis Federasyonu 2022 yılı Tenis Ligi’nin
adı yeniden Nicosia Motors oldu. 22 Ocak
2022 tarihinde başlayacak Nicosia Motors
Tenis Ligi’ne katılacak kulüplerin, 13 Ocak
2022 tarihinde takım listelerini göndermelerinin ardından 15 Ocak 2022 tarihinde
KKTF tesislerinde kura çekimi gerçekleşecek.
2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi oynanışı şöyle:
Normal sezon, tek grup ve tek devreli
maçlarla oynanacak,
Tek devreli maçlarda kura ile ev sahibi
takım belli olacak,
Normal sezon 1ncisi ile 4ncüsü, 2ncisi
ile 3ncüsü 1. ve 2. ev sahipliğinde tek maç
x yarı final maçları oynayacak,
olarak
Final maçı ise federasyon tesislerinde tek
maç üzerinden oynanacak.
2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi müsabakaları;
2 tek erkekler,
1 çift erkekler,
2 tek kadınlar,
1 çift kadınlar,
1 karışık çiftler Maçları olarak oynanacaktır.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

SFC Dörtyol 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC
Dörtyol’da ara transferin tamamlanmasına
bir gün kala yaptığı transferlerle dikkat
çekiyor. Aksa 1.ligde ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol yaptığı üç transferle
kadrosunu güçlendirdi. Aksa 1.ligide ligin
zirvesinde bulunan yeşil beyazlı ekibi SFC
Dörtyol’da sezon öncesinde Doğan Öztürk,
sezon içerisinde Mustafa Ercan, genç oyuncu Ahmet Gürlü, Nicosia Group Kıbrıs
Kupası maçında sakatlanan Ahmet Vatanseven, Sergen Alpaslan’dan doğan kadro

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

sıkıntısı yapılan transferlerle giderilmiş
oldu. SFC Dörtyol Başkan Erhan Öztürk,
yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın
verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından
anlaşmaya vararak renklerine bağladı.
2.Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir
şekilde devam eden ve bugün Acapulco
Resort Convention Spa Hotel başlayacak
kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati
ile devam ediyor.
SFC Dörtyol’da takımın ihtiyaç duyulan

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

mevkiler içinde anlaşmaya vardığı futbolculara ara transferin tamamlanmasına bir
gün kala SFC Dörtyol bakanı Erhan Öztürk,
Suporcu sorumlusu Mendo Şengül Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu’nda arka arkaya
atırılan resmi imzalarla takıma önemli takviyeler yaptı.
Masraya takımın golcü isimi Eren Aktaş,
Küçük Kaymaklı’nın genç savunma oyuncusu Yaşar Solel, Pergama kaleci Fatih
Şimşek kiralık olara transfer edilerek takım
kadrosun üç futbolcu dahil edilmiş oldu.
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