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Ankara’ya yaslı gidip şen dönen Faiz Sucuoğlu’na göre “Mavi Vatan” için Türkiye arkamızdaymış! Denizdeki
hakkımızı Erdoğan’ın Katar’a peşkeş çektiğini ve karşılığında da 20 milyar dolar aldığını unuttu galiba!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TArİH: 15 ocak 2022 cumartesi YIL: 2 SAYI: 551 FİYATI: 7 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
GUrUBUN rENGİ
vUrMADAN cAMA
n

2. sayfada

Polisin
içinde
polis
operasyonları
AKP gibi
YDP de çay
dağıtıyor
nPartideki
parçalanmadan sonra
büyük kayıplara
uğrayan ve önümüzdeki
seçimlerde baraj sorunu
bile yaşayacağı ileri
sürülen Yeniden Doğuş
Partisi kapı kapı gezerek
vatandaşa çay paketleri
dağıtmaya başladı.
nDiğer yandan Serdar
Denktaş’sız DP’ye ilgisi
artan AKP desteğini bu
partiden şimdi
esirgemiyor. Mevlüt
Çavuşoğlu’nun aynı
isimdeki yeğeni Mevlüt
Çavuşoğlu DP için
seferber olmuş
durumda. DP de
vatandaşlara kurabiye
ve bisküvi dağıtıyor...

Son zamanlarda polisin içinde gerçekleşen bazı polis
operasyonları kamuoyuna açıklanmıyor… Bazı tutuklulara
kendi telefonlarını vererek dışarısı ile temas kurmalarını
sağlayan bazı polisler açığa alındı, bir polis de tutuklandı…

ÜST KOMİTE'DEN
YENİ KARARLAR

nGKK’ya ve Polis Genel Müdürlüğü’ne ait çok gizli evraklar
bulundurmaktan tutuklu bulunduğu sırada Erman Çitim’in de bazı
polislere rüşvet vererek telefonlarından yararlandığı ve temas
kurduğu kişiye “Bütün delilleri yok edin” dediği öne sürülüyor. İlgili
polisler tespit edilerek açığa alındı…
nGirne karakolunda ise uyuşturucudan tutuklu bulunan kişilere
kendi telefonunu vererek yardımcı olan polis tutuklandı…
nGeçtiğimiz Eylül ayında Alsancak’taki izinsiz Kuran kursuna
yapılan polis baskınından sonra, kurslarla ilgili bilgisayara aktarılan
dosyaları kendi şifreleri ile açıp okuyan 7 polis görevlisi hakkında
3. sayfada
da soruşturma başlatıldı…

İşgal altında

UYGUN ADIM
DİLLEr, MArŞ
AĞIZLAr

SALLA GİTSİN
SEÇİMİ...

n Pozitif çıkan
öğrencilerin izolasyon
süresi 10 günden 7 güne
indirildi

n “Eksik aşılı veya aşısız
temaslı kişiler 7’nci
günün sonunda Pcr
yerine antijen yaptıracak”

n “Sağlık çalışanları 5
doz aşı olacaklar
grubuna eklendi”

Erman Çitim

cTP DE
“ETTIrKAÇIYIZ”
DEDİ!

15. sayfada

50 İSKEMLE
BoŞ KALSA

MAvİ vATAN,
EZANLAr
vE GAZELLEr

İcAZETSİZ
yazılar...

covID-19

Faize
Özdemirciler

Ali osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 551, Güneyde 3 bin 42 vaka...

canan Sümer

n 2. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Ruhumuz kararıyor, biraz da iyi haberler lazım bize…
Ağlamaklı bitmeyen bir film…
Kahramanımızın karşısına çıkan tüm
engelleri aşarak, herşeye rağmen hayatta
kalmayı başardığı bir roman…
Güzel şeylerden bahsedin…
Çaykovski’nin Kuğu Gölü’nü dinleyelim…
Kanseri yenen genç bir kimsenin sevincini paylaşalım…
Çok fırtınalı bir havada sahildeki bir
tepeye çıkalım ve kuduran dalgalara
bakalım…
Denizin ardındaki simsiyah bulutlara…
Bir gün bu anı bir daha yaşamanın
mümkün olmayacağını hissederek bakalım…
Nice sessiz gemilerin yol aldığı limanda biraz duralım…
Ölene dek hayalleri asla bizi terketmeyecek olan yitirdiğimiz sevdiklerimizi
hatırlayalım…
Bir Jean Valjean kadar kahraman ve
bir Raskolnikof kadar vicdan azabı
sahibi olalım…
Söylediğimiz yalanları, işlediğimiz
günahları itiraf etmekten korkmayalım…
Yağsın yağmur…
İsterse daha şiddetli yağsın…
Buralarda mahsur mu kalacağız?
Kalalım…
Hiçbir delilik, hiçbir çılgınlık yapmadan, hiçbir şeyi göze almadan yaşamak mümkün mü bir hayatı?
Kendimizi bütün tehlikelerden sakınarak yaşayıp da nasıl mutlu olabiliriz
ki?
Nedir mutluluk dediğiniz şey?
Herşey sonlu olduğuna göre sonsuz
bir mutluluk olur mu?

GUrUBUN rENGİ vUrMADAN cAMA

Bir muhabbet sofrasındaki geceyi sabaha dek uzatmak istemez misiniz?
Yoğun bakımdaki çok sevdiğimiz bir
dostumuzdan gelen iyilik haberi değil
mi mutluluk?
Pırıl pırıl gözleriyle bize bakan bir
bebeği güldürmek değil mi?
“Sen ölürsen yaşayamam, ben de ölürüm” diyen sevgilinin buruk sesi değil
mi?
Susalım bazan…
Yalnız birbirimizin gözlerine bakalım…
Çocukluk resimlerini göster bana…
Ben o zamanlar nerdeydim, nerelerde
ne yapıyordum diye kendime sorayım…
En güzel günlerini bensiz yaşadığına
üzüleyim…
Çok duygusalsın desinler bana…
Gözlerin ıslanır her iyilik karşısında…
Nedendir ki?
Kötülük tarlasında, bir mayın orma-

Korkusuz

nında gördüklerinden dolayı mı?
İyilik çok ender bir çiçek gibi mi
gelir sana?
Neden hep o ölü bebeği hatırlarsın?
Neden eski bir mezarlıktaki o küçük
mezar gelir hep aklına?
Yaşamak neden ağır bir yük gibi
çöker omuzlarına?
Hala hayatta olduğunu zannettiğin
eski bir okul arkadaşının yıllar önce ölmüş olduğunu rasgele öğrenince bir
kakül gibi düşürürsün gözlerini önüne…
Neden acılar sevinçlerden daha ağır
basar her zaman…
Ruhumuz kararıyor, iyi, haberler lazım
bize…
Bir gül bahçesi…
Bir limon ağacı…
Ve bir şarkı:
“İki gözüm lutfet de söyle
Bu uzun geceler geçer mi
Sensiz böyle”
***

Sevdiklerimizi ne kadar çok sevdiğimizi fısıldamaktır mutluluk…
Ne kadar sevildiğini bilirsin, ama
duymak istersin yine de…
Durup dururken birdenbire kapıldığın
bu korku ne?
Sevdiklerini bir gün kaybetme korkusu
mu?
Doldur o halde bardağını…
İçelim…
Öleceksek ölelim…
Bilirsin işte…
“Herkes gitmiş olur gidince
Bir sen yakınsın uzakta kalınca”…
Bilirsin işte:
“Yoksuluz
Gecelerimiz kısa
Dört nala sevişmek lazım”…
İmkansızı istemekten hiç, ama hiç
vazgeçmeyelim…
Kurduğumuz hayaller için bize bakıp
hayret edenlere aldırma…
Gerçek yorgunlarına şu kadarcık hayal
kurmak yakışmaz mı?
Biz özlem, bir beklenti olmalı hep
hayatımızda…
Bir telefon sesi…
Birkaç satırlık bir mesaj…
Sabahı sabırsızlıkla beklediğin geceler
olmalı…
Gurubun rengi vurmadan cama kapını
çalan beklediğin biri olmalı…
Yazmalı bunları yazmalı…
Yazılmazsa sanki yaşanmış olmaz…
Ne gariptir hem, değiştirmek istediğin
ne varsa hiçbirşeyi değiştirmeye gücünün
yetmeyeceğini bile bile yazmak…
Ben de öyle yazarım işte…
Kalbimi susturamam…
Ormanların gümbürtüsü vurur başıma…
Söylemezsem dayanamam…

BANAL

Hüsnü Mahalli
Salı günü Suudileri
anlatmıştım.
Bugün farklı ve daha
geniş bir açıdan devam
edeyim.
Kanlı Arap Baharı
başlangıcında bölgenin
tüm Sünni iktidarları
Şii İran ve Hizbullah destekli Alevi
Esad yönetimindeki Suriye’ye çullandı.
Yüzlerce din adamı iktidarların talimatıyla bu savaşı “kutsamak” için her
gün onlarca fetva verdi.
Fetvaların ateşi ve iktidarların gazıyla
cihatçılar intihar eylemleriyle insanlık
dışı vahşi katliamlar yaptı.
Onlara göre “Şii ve Alevilerin katli
vacipti”!
Sünni Sisi’nin Temmuz 2013’de Sünni Müslüman Kardeşleri devirmesiyle
işler karıştı.
Sünni Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Sünni Sisi’ye destek verince
Sünni Türkiye ve Katar Sünni Müslüman Kardeşler’e sahip çıktı.
Her yerde ve her cephede herkes
herkesle kavga ediyordu.
Kavga eden taraflar “gavurları” kendi

saflarına çekmeye çalışıyordu.
“Gavur” ABD ve Batılı müttefikleri
oyunu çok iyi idare ediyorlardı.
İsrail ise sevinçten dört köşe olmuştu.
Ama olay bununla da kalmadı.
Haziran 2017’de Sünni Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn Sünni
Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan
edip onlara destek veren Sünni Katar’la
ilişkilerini kesince Sünni Türkiye müttefiği Sünni Katar’a asker yolladı.
Senaryo gereği az kaldı savaş çıkacaktı ama sözü edilen tüm bu Sünni
ülkelerde askeri üsleri bulunan ABD,
İngiltere ve Fransa sergilenen oyunu
zevkle izlediği için herkese “sakin
olun” dedi.
Aynı dönemde Sünni Suudi Arabistan,
Mısır ve BAE, Libya’nın bazı Sünni
gruplarına destek verirken Sünni Türkiye ve Katar da başka Sünni gruplara
yardım ediyordu.
On yıldır iç savaş yaşayan Libya
halkının tümü Sünni ve o ülkede bir
tek Şii, Alevi, Hıristiyan, Ezidi, Dürzi
ya da Kürt yok.
Başka!
Sünni ülkelerin Sünni iktidarları bir-

birini kırmaya çalışırken Suudiler geleneksel ihanetlerine devam ediyorlardı.
Onlara göre Şii İran bölge için büyük
tehlike.
Şii İran büyük tehlike olunca Şii
Hizbullah ve Alevi Esad da çok tehlikeli.
Tipik bir İsrail söylemi.
Kimse de onlara “İyi Siz Sünniler
birbirinizi yerken Şii ya da Alevilerin
ne suçu olabilir” demedi ve demiyor.
Üstelik siz Şii İran ve Hizbullah’a
saldırır Alevi Esad’ın ülkesini yıkmaya
çalışırken Trump’ın talimatlarını yerine
getirmekten geri kalmadınız.
Hepiniz kendini “dünya Yahudilerin
devleti” ilan eden İsrail’le dost olmak
için sıraya girdiniz.
BAE, Bahreyn, Sudan, Fas, Umman…
Öncesinde Mısır ve Ürdün.
Sırada Türkiye ve başkaları var.
Yani tüm Sünni ülkeler.
Demek istediğim başını Suudilerin
çektiği Sünnilerin “Sünni-Şii-Alevi”
gibi söylemleri tümüyle emperyalizmin
bir oyunudur ve yüz yıllardır sergilenmektedir.

Tarihten bir hatırlatma…
Şiiler ülkeyi yönetiyor palavrasıyla
7 yıldır komşu Arap ülkesi Yemen’i
(Şiiler %15) bombalayan Sünni Suudi
Arabistan (bölge ülkeleriyle birlikte)
1962’de darbe yapan Sünni askerlere
karşı Şii Kral’a destek vermişti. O
savaş altı yıl sürdü ve Hıristiyan ABD
ve İngiltere, Yahudi İsrail, Müslüman
Sünni Ürdün ve Pakistan ve Şii İran
Şahı, Sünni Mısır’ın desteklediği darbecilerle savaşan Şii krala yardım etti.
Budan daha büyük bir tiyatro olabilir
mi?
Elbette olur ama bizim coğrafyada.
Herkes artiz ama bazıları başrolde
çoğunluk ise figüran.
Herkes de halinden memnun.
Ölen, sakat kalan, yaralanan ve acı
çeken milyonlar kimsenin umurunda
değil.
Geri kalanların yoksulluğu, cehaleti
ve sefaleti onları mutlu ediyor.
O zaman kirli savaşlara devam!
Roller değişebilir ama senaryo aynı
ve oyunlar hep banal ve kanlı.
“Yazıklar olsun” diyeceğim ama işe
yaramaz çünkü herkes uzaktan kumandalı!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

UYGUN ADIM DİLLEr,
MArŞ AĞIZLAr

Yanılmışım demek ki, olabilir, insanlık hali!
Hiçbir zaman dar gelmemiş bu gömlek adaya. Uzaklarda dikilen ve benim
hep eğreti sandığım bu elbise, öyle
görünüyor ki, pek uygunmuş aslında,
cuk oturmuş adanın bedenine.
Şiirsel bir yanılsamadan ibaretmiş
gömleğin dar gelme, eğreti durma,
elbisenin uymama meselesi, geçelim öyleyse...
“Artık yeter” dedirtmemiş hiç, bu ordular, bu silâhlar, biteviye manzaramıza gölge eden, bu girilmez fotoğraf çekilmez durulmaz oturulmaz çay kahve içilmez
öpüşülmez askeri bölgeler...
Açlık sınırındaki asgari ücret öyle
sessizce “artık yeter” dedirtmiş dedirtmesine de, ne fayda,
tokluk sınırını çoktan aşmış, hatta
patlama noktasını bile geçmiş azami
ücretler “artık yeter” dedirtememiş
tarihin hiçbir döneminde...
Seçmeye ve seçilmeye bu kadar
önem atfedildiğine göre hâlâ, ağır
gelmemiş hiç bu hantal rejim, mücadelemiz dahil her şeyimiz sahte, işgal
desen, zaten yok hükmünde...
“Artık yeter” dedirtmemiş demek
ki bu topluma, kendi söküğünü dikemeyen, kendi yırtığına yama olamayan
bu beceriksiz terziler...
Bazan sokak önden buyurmuş, slogan önden buyurmuş, yürümek önden
buyurmuş ama sokağa kendiliğinden
atfedilen bütün o yüce anlamların içi
bircik bircik boşalmış zamanla.
“Artık yeter” dedirtmemiş yarım
kalan hayatlar, göç yollarında tükenenler, çürüyen ömürler, çözüm vaatleriyle ertelenmiş ayaklanmalar, nüzül olmuş ayaklar, kırgın meydanlar...
Gerçeğin izini sürenler hep az, yalanı
gerçek niyetine yutup sindirenler hep
çok olmuş...
İşgale işgal diyenler hep az, abesle
iştigali iş edinenler hep çok olmuş...
“Artık yeter” dedirtmemiş bu topluma, birey değil mürit üreten sağlı
sollu siyasi partiler, toplum da zaten
çoğunlukla partisini hiç sorgulamamış
eleştirmemiş, mürit olmaya razı olmuş,
partisini allah mertebesinde yüce bir
varlık sayarken, partisizlere de allahsız
muamelesi yapmış...
“Artık yeter” dedirtmemiş siyasi
kariyerlerini devletin yağma sofrasında
tıkınmak ve kendilerini sütten çıkmış
ak kaşık(lar) şeklinde pazarlamak
üzerine yapan sağ ve sol efendiler.
“Artık yeter” dedirtmemiş yurtseverlere, ne asimilasyon, ne de savaş
suçu kapsamına alınması gereken nüfus, ne sürekli ehven ile şer arasında
tercih yapmaya zorlanmak, ne de senelerdir taşıma seçmenle döne döne
bu ülkenin insanını öğüten bu seçim
değirmeni...
Kıbrıslılar kendi ülkelerinde azalırken, seçmen sayısı çoğalıyor ama
bu ters orantı bile dert olmamış mesela
memleketin soluna bile, ne münasebet...
“Artık yeter” dedirtmemiş olabilir
çoğunluğa irili ufaklı, sağlı sollu bu
esas duruşlar; bu hiç kalkmamacasına
makam koltuklarına oturuşlar; bu uygun adım diller, bu marş ağızlar...
Ben azınlığın dediğine bakarım yine
de: Artık yeter...

Polis telefonu tutukluya verirse…

Erman Çitim’e kıyak yapan
polisler açığa alındı

Avrupa (Özel)- Tasarrufunda Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel
Müdürlüğü’ne ait çok gizli evraklar ele
geçirilen “sahte MİT’çi” Erman Çitim’in,
karakolda tutuklu bulunduğu sırada ele
geçirdiği bazı özel telefonlarla dışarısı
ile özel görüşmeler yaptığı öğrenildi…
Güvenilir kaynaklardan gazetemize ulaşan bilgilere göre, birkaç polis Çitim’in
bu teması kurabilmesi için ona yardımcı
oldu ve kendi telefonlarından bazı şahısları
aramasına izin verdi…
Çitim’in görüştüğü kimseye daha başka
evrak ve deliller olduğunu söylediği ve
bunları ortadan kaldırmasını istediği öne
sürülüyor…
Erman Çitim’in bu yardıma karşılık bir
polise motosiklet “hediye” ettiği ve diğerine de para verdiği belirtiliyor…
Gazetemizin edindiği bilgiye göre ilgili
polisler tespit edilerek açığa alındı ve
haklarında soruşturma başlatıldı…
Bilindiği gibi çok ciddi bir suçla suçlanan
Erman Çitim, bir süre tutuklu kaldıktan
sonra 20 bin TL nakdi kefaletle serbest
bırakılmış, yurtdışına çıkışı yasaklanmış
ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti…
BİR OLAY DA GİRNE
KARAKOLUNDA
Diğer yandan benzer bir olay da Girne
Merkez Polis Karakolu’nda yaşandı…
Uyuşturucu tasarrufundan dolayı kara-

kolda tutuklu bulunan bazı şahıslara
dışarısı ile temas kurabilmeleri için polis
orada da yardımcı oldu ve kendi telefonundan yararlanmalarını sağladı…
Bu telefondan dışarıdaki bir arkadaşını
arayan Afrika kökenli tutuklunun “Evde
buzdolabı üzerinde uyuşturucu ve para
var, al ve hallet” diye bir mesaj attığı öne
sürülüyor…
Polisin baskın yaptığı evdeki şahsın telefonunda bu mesajı gördüğü, daha sonra
ise bu mesajın hangi telefondan atıldığını
tespit ettiği, ardından da bu telefon sahibi
polisin aracını yokladığı ve orda da uyuşturucu ele geçirdiği öğrenildi.
İlgili polis tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı, ancak kamuoyuna
hiçbir açıklamada bulunulmadı…

Kuran kursu baskınından sonra…

Bazı polislere soruşturma
Avrupa (Özel)- Geçtiğimiz yılın Eylül
ayında (28 Eylül) Girne’nin Alsancak
bölgesinde izinsiz bir Kuran kursuna yapılan polis baskınından sonra nasıl bir
soruşturmanın yürütüldüğü ve ne gibi
bir işlem yapıldığı merak ediliyor…
Bilindiği gibi bu baskından sonra çocuklar ailelerine teslim edilmiş, kursun
imam hocaları ise karakola götürülerek
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı…
Edindiğimiz bilgiye göre, Kuran kursu

ile ilgili dosya bir bilgisayara aktarılmış
ve soruşturmaya başlanmıştı…
Ancak bir süre sonra 7 polisin farklı
tarihlerde kendilerine ait özel şifrelerle
bu dosyaya girip ilgili raporları okudukları
öğrenildi…
Bu polislerin tespit edildiği, haklarında
soruşturma başlatıldığı gazetemizin elde
ettiği bilgiler arasında…
Bu arada kamuoyu soruşturmanın akıbeti hakkında neden hiçbir açıklama
yapılmadığını merak ediyor…

Resmi nikahlı eşini imam
nikahlı eşiyle görünce darp etti
Aynı evde kaldığı imam
nikâhlı eşi ile resmi nikâhlı
eşi ile yan yana gelme saatleri belirleyen ancak bu
saat düzenin uymadıkları
için tartışan zanlı Şemsettin Akgöz resmi eşi N.K’yi
ciddi şekilde darp etti. Tutuklanan zanlı Şemsettin
Akgöz mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Polis, zanlı Şemsettin
Akgöz’ün 13 Ocak 2022
tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlının saat 21.30’da Lefkoşa’da Surlariçi’ndeki ikametgâhında ev
içinde aldıkları kurallara göre saati gelmeden imam nikâhlı eşi ile yan yana
geldiğini gören nikahlı eşi N.K ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip,
N.K’yi ciddi bir şekilde darp ettiğini
anlattı.
Polis, aynı tarihte N.K’nin Lefkoşa

Devlet Hastanesi’nin acil
servise götürülerek doktor
kontrolünden geçirilerek
rapor temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine 14 Ocak 2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest
emri gereği tutuklandığını,
mesele ile ilgili olarak temin edilen iki tanık ifadesi
olduğunu belirtti. Polis,
zanlı aleyhinde başlatılan
tahkikatın tamamlandığını
söyleyerek zanlının ileride
davalarında yargılanması için uygun bir
teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının
yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada
1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin
TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik
şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu
ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

MAvİ vATAN, EZANLAr
vE GAZELLEr

Yine seçim oyunumuz başladı işte…
Ve Ankara’ya nasıl yaranabilirim derdinde
olanlar
bir bayrağa sarılıyorlar bir ezana…
“Ezanlar dinmez…
Bayraklar inmez…”
Türkiye’deki olmamış beyinleri milliyetçilik ve dincilik adına gaza getiren slogan…
Aslında tam da böyle değil onların söylediği…
“Ezanlar dinmez
Bayraklar inmez
Vatan bölünmez”
Ne oldu?
Son mısraı uymadı mı yoksa size…
Orda da ezan sesi,burda da…
Orda da dalgalansın bayraklar,burda da…
Ama orda vatan bölünmez olsa da,burda
haşa ve asla…
Allah yazdıysa bozsun!
Sınırdan sınıra kuşlar uçsun…
Barikatlardan, tel örgülerden geçilmesin
yurdum…
İlle de ayrı gayrı…
İlle de iki devlet olsun…
Anavatanımızın ordusu bizi sonsuza dek
korusun…
Yeter ki Ankara’nın ve işbirlikçilerimizin
gönlü hoş olsun…
***
Hep sorup duruyorduk…
Erdoğan niye sevmiyor şu bizim Faiz
Bey’i diye…
Ayağını kaydırmaya çalışıyor diyorlardı
ya hep…
Az mı çalkalandı ortalık UBP Kurultayında…
Telefonlar gelmiş…
Gece yarısı ziyaret edenler olmuş onu…
Çekil demişler de çekilmiş…
Oysa ne farkı vardı…
Ne eksiği vardı Faiz Bey’in diğer adaylardan…
Acaba onun isminden migıcık kapmıştı
Erdoğan…
Çünkü Faiz haram ona göre…
Bu yüzden faizi yükseltmeye değil düşürmeye erer aklı…
Ama bakın bu son Türkiye ziyaretinden
sonra Faiz Bey’in keyfine diyecek yok…
Tam destek almış iki devletli çözüm konusunda…
Bu isim problemini de çözdüler sonunda
anlaşılan…
Bakın ne diyor herkes:
“Faiz artık Caiz…”
Dünün mekruh’u bugünün caiz’i olabiliyormuş demek…
Neme lazım o da veriyor aldığı desteğin
hakkını…
Ezan, diyor…
Orda da ezan sesi, burda da ezan sesi
varmış…
KKTC’de büyük mutluluk varmış bu yüzden…
İlahi doktorum…
Yeni mi farkettin yahu sen ezan sesini…
Yani AKP’ye şirin görünerek koltukta
kalmak için her türlü duruma adapte olma
becerisine sahip şu bizim siyasiler…
En iyi becerebildikleri iş bu…
Akdeniz’deki Mavi Vatan haklarımız,
diyor bir de başbakanımız…
Rumlar bir sondaj yaparsa biz üç yaparmışız…
Başka ülkelerin ne işi varki Doğu Akdeniz’de…
Esas olması gereken Türkiye imiş…
Neden Doğu Akdeniz’de esas olması gereken Türkiye imiş?
Bizden dolayı, diyor Faiz Bey…
Oysa hem Ecevit hem de Erdoğan tarafından dillendirilen gerçek neydi:
“Kıbrıs’ta tek bir Türk bile
kalmasa,Türkiye Cumhuriyeti için Kıbrıs
adası askeri, ekonomik ve stratejik bir
toprak parçasıdır.”
Bu yüzden çok da önemsemeyin kendinizi…
Hani “çok da şey etme” der ya Kıbrıslı…
Mavi Vatan, ezanlar ve gazellerden seçmeleri dinlemeye devam edin…
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Alın size yalakalığın ezan versiyonu
Bir de Azerbaycan’la “3 devlet tek millet” olduk
Mutlu bitmeyecek belli ki bu romanın sonu
Sen neymişsin be hey lânet olası koltuk?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

SALLA GİTSİN
SEÇİMİ...

İnsanlarımız çaresiz ya, siyasiler de daha
doğrusu 23 Ocak'ta milletvekili seçilmek isteyenler de vaadlerini sıralıyorlar...
Tam Tayyip Erdoğan hesabı...
Salla gitsin..
Ya tutarsa meselesi bile burda hikaye...
Kimisi kapı açacak, para birimini değiştirecek...
Kimisi özel hastaneleri bedava yapacak...
Bütçe görüşmelerde ciddiyet olmadığı için
görüşmeleri ciddiyetle yapacaklarmış...
Cek-cak...
Diğer yandan bugüne kadar bu ada yarısında
oluşturulan hükümetlerin CTP ve UBP ağırlıklı olduklarını biliyoruz...
Bir o geldi bir diğeri...
Türkiye işine geldiğinde birisini cebine
koydu, piyasaya diğerini çıkardı...
Yani CTP iler UBP bugüne kadar oluşturulan hükümetlerin müdavimleridirler...
UBP tek başına hükümet diyerek büyük
atılım hamlelerinden söz ediyor...
Yıllardır duyduğumuz teraneler bunlar...
Bunları söyleyenler dediğim gibi bugüne
kadar ellerine sunulan yönetimlerde neden
bunları yapamadılar?
Çünkü işin başında Ankara vardır...
Ankara'nın dediği olur!
Bu kapılar açılacaksa Ankara'nın emriyle
açılır...
Para birimi Euro'ya endekslenecekse Türkiye'nin isteği ile olabilir...
Özel hastanelerin bedava olması hepsinden
komik bir durum...
Tamam anladık bu toplum söylenen yalanları yutar da bu kadarı da olmaz ki...
Bunları söyleyenlere sormak lazım...
En başta da Tufan Erhürman ve ekibine...
Burada bir işgal var mıdır?
Varsa eğer, siz bu işgal şartları altında Ankara'nın yani işgalcinin rızası olmadan söylediklerinizi yapabilir misiniz?
Asker izin vermezse bırakın kapı açmayı
Lurucina'ya girebilir misiniz?
Diğerleri için de durum aynıdır...
Demek ki, ilk iş işgale karşı çıkmaktır...
Bugün varolan duruma karşı seçilirseniz
eğer kendi iradenizi ellerinize alacak mısınız?
Hiçbirini yapamayacaksınız...
Zaten yapmayacağınız ve yapamayacağınız
da ortada...
CTP Maraş Derneği Başkanı'nı kontenjandan listesine dahil etmedi mi?
Etti!
Bu kişinin nereli olduğundan çok sosyal
medya paylaşımlarını görenler CTP'nin ne
halde olduğunu anlarlar diyecektim ki, bir
de ne göreyim...
CTP milletvekili adayı Filiz Besim'in açıklaması...
"Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz"...
Tam da "buyur bundan yak" hesabı...
Şimdi siz söyleyin bakalım, CTP'nin UBP
veya DP'den veya diğer sağ partilerden farkı
ne? Tek bir farkı olduğunu söyleyeyim...
Parti tüzüğü...
Ancak partiyi yönetenlerin bu parti tüzüğünü kaale bile almadıklarını gördükçe, söylemlerini dinledikçe, al CTP'yi vur UBP'ye
demez misiniz?
"İşgale son" diye ortaya bile konuşmadıkları
müddetçe benim için farkları yoktur...

KALAY-KALAYCI

YALANLArIN GErÇEK
oLDUĞU YErDE

Türkiye televizyonlarında yayınlanan reklamları, dizileri izlediğinizde,
Türkiye’de güllük gülistanlık bir hayat olduğunu, demokrasi olduğunu,
kadınların özgür, çocukların mutlu olduğunu, yoksulluk olmadığını, büyük
bir çoğunluğun yalılarda yaşadığını zannedebilirsiniz. Ekranlardan geçen
Türkiye bir adet İsviçre gibidir adeta. KKTc’de seçim proganda afişlerine
bir bakın, bir de siyasi partilerin çektikleri seçim kliplerine, karşınızda bir
adet Norveç var sanki. Yalanları daha ne kadar gerçek diye yutacağız? Bu
da mide ister yani…

GİRNE’DE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS…

ARACIYLA MOTOSİKLETLİYE KASTEN
VURARAK YARALANMASINA SEBEP OLDU
Girne’de önceki gece saat 01.00
sıralarında alkollü bir sürücü, bir motosikletliye kasıtlı olarak vurarak öldürmeye çalışmaktan tutuklandı.
Olay Naci Talat Caddesi’nde meydana geldi. H.U (E-30), kullanımındaki araçla 175 miligram alkol tesiri
altında seyrettiği sırada, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat
Gençtürk’ü aracıyla takip edip mo-

tosikletin arka kısmına kasten vurarak
Gençtürk’ün yere düşüp yaralanmasına sebep oldu.
Polis basın bültenine göre, yaralanan
Sedat Gençtürk, kaldırıldığı Girne
Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Araç sürücüsü H.U. tutuklanırken,
olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü
bildirildi.

HAFTA SONU DAĞLIK KESİMLERDE
KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji hafta sonu yer yer sağanak, pazar günü ise dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Rüzgarın da etkili olacağı hafta sonunda hava sıcaklığı düşecek. Meteoroloji Dairesi’nin 15 –
21 Ocak tarihlerini kapsayan hava
tahmin raporuna göre, bölge genellikle
alçak basınç sistemiyle soğuk ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacak.
Hava, yarın az bulutlu, zamanla
parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu,
sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü dağlık kesimlere
karla karışık yağmur yağması da bekleniyor.

Hava pazartesi parçalı bulutlu; salı
günü parçalı çok bulutlu, zamanla
sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı
bulutlu, günün ilk saatleri sağanak
yağmurlu; Perşembe ve cuma günü
hava parçalı az bulutlu olacak.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler
ve sahillerde genellikle 13 - 15 derece,
pazar ve pazartesi günleri ise 10-12
derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli,
ikinci yarısında ise güneyli yönlerden
orta kuvvette zaman zaman kuvvetli,
yarın akşam saatleri ve pazar günü
kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman
fırtına şeklinde esecek.

GİRNE'DE 70 YAŞLARINDAKİ KADINI KANDIRIP,
PARASINI ÇALMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Girne'de 70 yaşlarındaki emekli bir
kadını kandırıp, bankadaki parasını
almaya çalışan 4 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahsı, ev telefonundan Türkiye
hattı üzerinden arayan erkek bir şahıs,
kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra,
kadın şahsa bankada bulunan parasının
FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip
devlet güvencesine vermesi yönünde
telkinde bulundu.
Korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çeken ve tele-

fonda kendisini savcı olarak tanıtan
şahsa söz konusu parayı teslim etmek
üzere giden kadının, dolandırılmak
üzere olduğunu anlaması üzerine parayı teslim etmeyip olayı polisin bilgisine getirdi.
Yürütülen geniş çaplı soruşturma
kapsamında meselede zanlı olarak
görülen 4 kişi, dün tespit edilerek tutuklandı.
Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme
tarafından üçer gün süreyle poliste
tutuklu kalmalarına emir verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTI BİLGİLERİYLE
İNTERNETTEN HARCAMA YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir
petrol istasyonu çalışanının müşterilere
ait kredi kartı bilgileri ile internetten
harcama yaptığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar S.F.S.(E24)'nin, söz konusu petrol istasyo-

nundan akaryakıt alan ilk tespitlere
göre yedi farklı müşteriye ait kredi
kartı bilgilerini, müşterilerin rızaları
dışında temin ettikten sonra, internet
üzerinden toplam 336 işlem yapmak
suretiyle toplamda 405,61 USD harcama yaptı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

cTP DE
“ET-TIrKAÇIYIZ” DEDİ!

Faşistlere, şövenistlere, vatan millet Sakarya’cı hamaset tellâllarına ve gözü kulağı
kapalı onların peşinden giden sandıkçı
“Anavatan” yalakalarına lâfım yok.
Gururla giydikleri kanlı gömlek onlara
yakışıyor!
***
Lâfım sizedir.
Türkiye’ye A’dan Z’ye kadar kayıtsız
şartsız biat etmeyi, bir yanağına tokat inince,
“Buna da vur” diyerek öteki yanağını çevirmeyi, onurunu paspas yapıp üstünde tepinilmesini hazmederek seçime girmeye
ve sandığa gitmeye hazırlanan bütün
“sol”umsular!
***
Kendini solun lideri diye lanse eden
CTP, seçime 10 gün kala maskeyiindirdi!
CTP’nin hükümette olduğu dönemde Sağlık Bakanlığı da yapmış ve şimdi yeniden
aday olan Filiz Besim, CTP’nin Türkiye
ile et ve tırnak gibi olduğunu ilân etti!
“Et-tırnakçılığı” UBP, DP ve YDP’nin
tekelinden aldı!
“Ben de et-tırnakçıyım” dedi!
***
“Türkiye bana otur derse oturur, kalk
derse kalkarım” diyen M. A. Talat’tan sonra,
CTP’nin yaptığı en grasoluyalakalık!
Çok net şekilde işgal olduğu belli olan
1974 askeri harekâtına işgal dememeye
yemin etmiş, buna dili varmayan CTP şimdi
faşistler, şövenistler ve “Anavatan grasocularıyla omuz omuza, kolkola, aynı safta!
Et-tırnaktan ayrılmaz denir bazan.
Bu da yanlış aslında.
Tırnak etten ayrılmazdır doğru olan.
Türkiye’nin et olduğu düşünüldüğünde…
Biz garibana da tırnak olmak kalıyor!
“Et ve tırnak gibiyiz” söyleminin altında
yatan gerçek bu!
Biz ayrılamayız!
***
Seçime 10 gün kala bugün kapınızı çalıp
“yaptık yine yaparız” itiraflarıyla sizden
oy dilenen partide havalar böyle!
Et ve tırnak gibiyiz havası çalıyorlar
UBP, DP, YDP gibi aynen!
Bakarsınız yarın öbür gün, bunu seçim
şarkısı da yaparlar mehteran eşliğinde!
Belli ki CTP, Talat’ın “Türkiye bana otur
derse oturur, kalk derse kalkarım” diyerek
otur Arap kalk Arap olmasından…
Ferdi Sabit’in “Ha tenis kursu, ha Kuran
kursu” diyerek taassuba kapı açıp din fanatizmi yapmasından hiçbir pişmanlık duymadı bugüne kadar!
Bu da birtakım toplumsal hassasiyetleri
gözardı ettiklerinin açık göstergesidir!
Şimdi yeni bir seçime gidilirken
Filiz Besim’in ağzından Türkiye ile et
ve tırnak gibiolduklarını ilân etmesi, artık
“sol”umtrak olmaktan bile uzaklaştıklarını
gösteriyor!
Tek düşünceleri, bu tavırları ve söylemleri
oya çevirerek, hiçbir hükmü olmayacağı
kesin olan, ipleri Ankara’ya bağlı hükümet
makamında bir yer kapmak!
***
Manzaraya baktığınızda, sandığı BOYKOT, çok daha derin bir anlam kazanıyor.
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Onuncu köy
BAZI GÜÇLErİ
KIZDIrAN oLMADI

Mertkan Hamit
COVID nedeniyle izole olunca normalde
izlemediğim programları da izlemek gibi
hatalara düşüyorum. Mesela dün gece seçime
katılan partileri temsilen başkanlarının konuştuğu televizyon programında yerel gelirleri
arttırmak için Şans Oyunları konusunda düzenleme yapılacağı genel olarak kabul gördüğü açıkça ortaya çıktı. Hatta bir parti başkanı düzenleme konusunda şans oyunları
işletmecileri ile ortak anlayış da olduğunu
da ifade ediyor. Bir başkası daha önce bu
yasanın meclis komiteleri ile bakanlar kurulu
arasında gidip geldiği ve "bazı güçler" tarafından engellendiği söyleniyor.
Sonra program o "bazı güçler" kimdir?
Nasıl mücadele edilir? Kim o "bazı güçleri"
alaşağı eder boyutuna girmeden başka konulara bağlanıyor. Bazı güçlerin gücüne sadakat şahlanıyor. Herkesin ortaklaştığı kararların bile gerçekleşmesini mümkün kılmayan bazı güçler varmış. Oysa bazı güçler
ile ilgili ifşaatları okumadık mı? Bu konularda
ülkeyi yönetecek olanların hiçbir fikrinin
olmaması mümkün olur mu? Bunu görmezden gelerek söz sahibi olmak mümkün olur
mu?Æ
Neyse ki sorgulamadan uzak bir programdı
da bazı güçleri kızdıran olmadı. Benim anladığım bazı güçler bazı siyasileri kontrol
ediyormuş ama karşı olan siyasiler bu güçleri
işaret etmediği sürece sorun olmuyor.
Sonuçta kayıp da büyük değil. Bundan
ötürü kamu gelirleri arttırılamıyormuş. Eğitim,
sağlık, güvenlik, kültür gibi haklarda aşınma
oluyormuş. Yoksulluk derinleşiyor ama o
kadarı da olsun. Koca koca "adamlar" kamu
gelirlerini arttıramayacak durumda oldukları
için istifa mı etsinler yoksa çıkıp gerçek durumu açıklayıp seçimi mi boykot etsinler...
Seçim irade falan filan...
Ne diyelim yaşasın "bazı güçler"...

SEÇİM ALDATMAcASI

Yılmaz Parlan
Ayşe Hür twitter hesabında önemli bir
konuya parmak bastı ama bizde de ayni
değil mi?
Efendim ''oy çalıyorlar''
Sonuç Seçim''lere katılıyoruz.
Efendim seçmen yapımız değişti ''Şu kadar
taşıma nüfus var'' Sonuç ''Seçim''lere katılıyoruz. Efendim nüfusumuzu bilmiyoruz''
Sonuç ''Seçim''lere katılıyoruz.
Serdar Denktaş, Ejder Aslanbaba ''Dolarla
oy satın alıyorlar'' Sonuç ''Seçim''lere katılıyoruz. UBP kurultayına direk müdahale
yapıldı herkesi gözü önünde adaylara el
çektirildi buna şu anki Başbakan da dahil.
Sonuç ''Seçim''lere katılıyoruz.
Liste uzar gider ama uzatmayım Herkes
şikayetçi!
Sonuç ''Seçim''lere katlıyoruz.
Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde elçiliğin
karargaha dönüştürüldüğü müdahalelerin daniskası yapıldığı söyleniyordu
Sonuç "Secim"lere katılıyoruz.
Onaylanmış Başbakan seçimin arifesinde
ANKARA'ya çağrıldı.
Sonuç ''Seçim''lere katılıyoruz.
E müstahakındır o zaman ağlamayacak,
sızlamayacak, döviz krizinden, pahalılıktan
benzin zammından şikayet etmeyecek başına
geleni çekeceksin!
Ayşe Hür: Şikayet: "YSK Başkanı'na güvenmiyoruz." Sonuç: "Seçim"lere katılıyoruz.
Şikayet:"1 evde 727 kişi kayıtlı." Sonuç:
"Seçim"lere katılıyoruz.
Şikayet: "Bazı ilçelerde %100'e yakın seçmen artışı var." Sonuç: "Seçim"e katılıyoruz.
"ÖĞRE(T/N)İLMİŞ ÇARESİZLİK" literatürüne gireceğiz!

ÇATI ÇÖKTÜ

Hüseyin Sevay
Biz "krizi" çoktan geride bıraktık.
Yılmaz Parlan çok uzun bir zamandır yazar, söyler: "Kriz yoktur.
ÇATI çökmüştür." Seçimcik, hükümetcik, ekonomicik... hepsi oyalamanın parçası...
ÖZGÜRLÜK, ADALET, BARIŞ derdinde olanı yok...
Onun için BOYKOT!

‘BU ÖLÜLEr BİZE
LAZIMDIr’

Arif Aytan
"...Bir ara, benim orda bulunduğum sırada, Denktaş Bey geldi.
Denktaş Bey'i görünce kendisine
'Aman Denktaş Bey, emir verin
da bu çocuklar vazgeçsin. Hastane
ölü ve yaralı doldu' deyince bana,
'Bu ölüler bize lazımdır. Varlığımızı
dünyaya bu ölülerle duyuracağız"
dedi...
Arif H. Tahsin'in "Yakın geçmişimizin bir özeti" kitabından.
Düşünün ki şehit çocuğu veya
yakınısınız ve yıllar sonra şehidinizin "varlığımızı dünyaya duyurmak" için can verdiğini öğrenirsiniz.
Anmak mı?

vİNSoN DAĞI’NDA DALGALANAN KKTc BAYrAĞI
Sonat Çağlar
10 Ocak 2022: 16 Aralık 2021 tarihinde
Antarktika’ya dikilen “KKTC bayrağı”
herkes için “gurur kaynağı” olmak “zorunda oldu”, kimse “karşıt görüş bildirme” “cesareti gösteremedi” çünkü “ses
çıkaranlar” “kötü” ilan edildi.
13 Ocak 2022: Denktaş’ın yaptıklarını
“desteklemiyor olabilirsiniz” ama ona
“saygı duymak” zorundasınız paylaşımları yapıldı ve
10 Ocak’ın “totaliterleri”, 13 Ocak’ta
bir anda “demokrat” kesildi.
İşte Kıbrıslıların “demokrasi anlayışı”… Ancak “güçlü olursanız”, birilerine
“karşıt” olduğunuzda “demokratik” davranılır, böyle bir topluma ancak “kabile”
denir.
Kıbrıslının “genel özelliğidir” bu, Kıbrıs Cumhuriyeti de KKTC de bu kafalar
“yüzünden” sadece “mandıradır”. Tek

farkı Kıbrıs Cumhuriyeti “yurt dışına”
açılabilen “daha özgür” mandıradır,
KKTC tamamen “izole bir mandıra.”
Bu “izole mandırada” “yöneticilerin”
“koltuk hırslarına”, Pandemi ile yaşanan
“kaosa” “ses çıkarmayıp”, 8 yaşında bir
çocuğun ölümüne bile sebep olunmuş
ama olsun iki ay “bile geçmeden”, Antarktika’ya bayrak dikilmiş, “izole mandıranın sakinleri” bir “onurlu”…
İşte tipik “biz”; o “dikilen bayrağın
sembolü olan devlet”, yollarını bile
kendi “yapamıyor”, bir okulda “dam
çöküyor”, hastaneler “düzgün olmayan”
Pandemi politikaları ile tam bir “kaos”,
doktorlar-hemşireler “perişan” ama olsun
“Vinson Dağı’nda” KKTC bayrağı “dalgalandı.”
Birçoğumuz bunun ile “gururlanıyoruz” çünkü biz de “topluluk” olarak o
“kafadayız”, “memur maaşları” ile “lüks

Mercedes’ler” alıyor ama evlerimizin
içinde; “mutfaklarımıza” girildiğinde
“bomboş”, açlıktan “nefeslerimiz kokuyor”.
Aynı Vinson Dağı’nda “dalganan”
KKTC bayrağı; “lüks Mercedes’ler”
gibi, KKTC’nin “hali” de “boş mutfaklar,
kokan nefesler”...
Biz bu “mandıradan çıkmak” istemiyoruz aslında çünkü “esas beyinlerimizdeki mandıralardan” “kurtulmamız
lazım”, esas “kabile kültüründen” kurtulmamız lazım, her olay veya eylem
olduğunda “tek tip düşünmekten, davranmaktan” kurtulmamız lazım.
Bu arada “ekmek yoksa pasta yesinler”
diyen “yöneticiler” de “kabile” gibi yaşayan “topluluklarda” olurlar yani “tek
tip düşünüp, davranıldığı” sürece ekmek
bulamayıp, “olmayan” pasta yemeye
devam edilecek; “afiyet olsun”…

NorMAL Bİr ÜLKEYMİŞ GİBİ YAPAN 8 PArTİ 400 vEKİL!
Hasan Ulaş Altıok
Bir vatandaş olarak seçimle ilgili tavrımı net olarak açıkladım. Sandığa gitmeyeceğim. Süreç içerisinde neden bu
kararı aldığımı hem yazılı hem de sözlü
beyan ettim. Özellikle yıllarca üyesi olduğum ve çeşitli kademelerinde görev
yaptığım partiye zarar vermemek, seçim
öncesi polemik yaratmamak adına gelen
eleştirilere de cevap vermedim.
Parti tabanının genelini kastetmiyorum
ama özellikle bazı kişiler hadlerini iyice
aştılar. Üzücü. Bilmesi gerekenler kimin
ne olduğunu iyi biliyorlar.
Onlara bu aşamada tek söyleyebileceğim aynaya bakmaları. Kendi tutarsızlıklarını ve samimiyetsizliklerini görmeleri. Ancak bunu yaparlarsa bu topluma faydaları olur.
Yapılan eleştirilere karşı yine de susma
hakkımı kullanacağım. Kendilerine ba-

şarılar dilerim.

***
TV’de parti başkanlarını izliyorum.
Sanki de ‘normal’ bir ülkeymişiz ve
sanki de pandemiden dolayı ekonomik
kriz yaşıyormuşuz gibi sorunlarımıza
çözüm önerileri sunmaya çalışıyorlar.
Geleceğe dönük planlarını açıklıyorlar.
Güzel öneriler de var kuşkusuz. Ancak
esas sorunun ülkemizin ve irademizin
elimizden gitmek üzere olduğuna değinen
yok.
Tüm dünya geçici ekonomik ve sağlık
sorunları yaşıyor şu an, doğrudur, ama
bizim temel sorunumuzun kaynağı da
çözümü de çok farklı. Bizim ihtiyacımız
olan özgürlüktür, biz olabilmektir.
***
Maaşlara yansıtılan enflasyon oranı,
yani siyasilerin değişi ile “maaş zammı”
mal ve hizmetlere anında yeni zamlar

yapılmaz ise bir anlam taşır. Şimdi maaşlara zam yapıldı diye her şey bir o
kadar daha pahalı olursa elde var sıfır.
Önemli olan alım gücüdür, alınan maaşın
miktarı değil.
***
Sucuoğlu ve Erdoğan Ankara’da 23
Ocak seçimlerini görüşmüşler. Bardon
gancelli! Eşşek tepsin seçiminizi! #BOYKOT
***
UBP Başkanı: “Kendimizi Ankara’da
her yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi hissediyoruz. Orada da ezan sesi, burada
da ezan sesi. Hiçbir farkımız yok."
Bu mu yani? Ülkenin en büyük partisi
bu mu? Buna mı oy veriliyor? Bu Kıbrıs
mı?
***
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK
ONU BEKLİYORUZ
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ÖZERSAY: HALKA HİZMETE
HÜKÜMETTE DEVAM EDECEĞİZ
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, ileriki dönemlerde
de küresel krizlerin devam edeceğine
işaret ederek, “Eğer devleti ayakta
tutmak istiyorsak, eğer halkı ayakta
tutmak istiyorsak, ekonomide, sağlıkta
ve eğitimde iyi bir yönetim kurmak
zorundayız” dedi.
HP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde, gerek ekonomik gerekse
sağlık krizini “iyi yönettiğine” işaret
eden Özersay, 23 Ocak seçimlerinden
sonra da bunu sürdüreceklerini söyledi.
“Ülkede krizlerin yönetilemediği,
ekonominin dibe vurduğu, Meclis’in
çalışamaz hale geldiğini” söyleyen
Özersay, “Halkın Partisi'ne düne göre
bugün çok daha fazla ihtiyaç vardır.
Çünkü Halkın Partisi, bu halkın hak
ve çıkarlarının sigortasıdır. Bu memlekete sahip çıkan partidir. Halkı
yalnız ve yarınsız bırakmayacak partidir” ifadelerinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre
HP Genel Başkanı Özersay, bazı siyasi
parti başkanlarının katıldığı Genç
TV’nin Er Meydanı programına konuk
oldu. Özersay, UBP Genel Başkanı
Faiz Sucuoğlu’nun programa katılmamasını eleştirirken, partiyi temsilen
eleştirilere cevap verme anlamında
da partinin genel sekreterinin programa
katılabileceğini söyledi.
Özersay, Milletvekilliği Erken Genel
Seçimlerinin 23 Ocak’ta yapılmasına
ilişkin olarak, seçimin geçen yıl ağustos ayında yapılması gerektiğini ve
meclise bu konuda önerge verdiklerini

hatırlattı. “O dönemde seçim yapmak
için koşullar da daha uygundu. Ekonomik yıkım içinde ve pandemi koşullarının daha ağır olduğu bugünlerde
seçim yapma durumunda bırakıldık”
diyen Özersay, “UBP Kurultayı ve
bundan önceki Başbakanın kendi siyasi kariyeri çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmeden dolayı bu
noktaya gelindiğini” söyledi.
“23 Ocak’ta yapılacak seçimin varoluşsal önemi olduğunu” yineleyen
Özersay, “Dünyadaki verileri okumamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre bu ve
benzeri salgınlar devam edecektir.
Önümüzdeki günlerde bizi bu ve buna
benzer krizler bekliyor. Sadece
KKTC’yi değil, dünyayı bekliyor”
ifadelerinde bulundu.
“ŞU ANDA HERKES
ÜLKEDEKİ KÖTÜ
YÖNETİMİN MAĞDURUDUR”
“Ekonomi açısından ise sadece
Türk Lirası’nın döviz karşısında değer
kaybetmesi değil, dünya ekonomisinde
genel olarak arz-talep dengesinde bozulma olduğunu” belirten Özersay,
“Her şey yerinden oynamış durumda”
dedi. “Ekonomi, sağlık, eğitim dikkate
alındığında, ülkenin iyi yönetilmediğini, o nedenle de bu krizlerin dünyadan daha derinden yaşandığını”
belirten Özersay, “Ülkeyi ayakta tutmak istiyorsak, eğitimde, ekonomide,
sağlıkta iyi bir yönetim kurulması
şarttır… Şu anda herkes ülkedeki
kötü yönetimin mağdurudur” ifade-

ÇAKICI: BEŞ ÖNEMLİ PROJEMİZİ
YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHE DUYULMASIN
Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni
Güçler (TKP) Genel Başkanı
Mehmet Çakıcı, siyasi irade ve
kararlılıkla sorunların üzerine gidileceğini belirterek, ülke insanının içinde bulunduğu sorunları
çözmek için TKP'nin 5 önemli
projesini hayata geçireceklerinden
kimsenin şüphe etmemesini istedi.
TKP-Yeni Güçler’den yapılan
yazılı açıklamaya göre, Lefke'yi
ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP
Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını
dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.
Milletvekili adaylarının da yer
aldığı ziyarette çok sayıda partili
de, Seçim Manifestosu kitapçığını
esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.
Vatandaşın sorunlarına çare
üretmek için TKP olarak beş büyük icraatı hayata geçirmek istediklerini ifade eden Çakıcı, "Bunların başında yükselen döviz kurlarıyla ilgili ciddi önlemlerin alınması gelmektedir" dedi.
Çakıcı, şöyle konuştu:
"Sterlin kuru iç piyasada 12'ye
sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye
sabitlenen kurla banka taksitlerinin

ödenmesi sağlanmalıdır. Diğer
ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi
Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden
alınacak. Yüzde 0 vergi ödeyen
casino otelleri ve üniversitelerin
5 yılı doldurması halinde herkes
gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir
Vergisi vermelerinin önü açılacak.
Kaçak sanal betler vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan
sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel
ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı
olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin
vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak
üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin
alınması yoluna gidilecektir. Tarım
Reformu yapılarak birkaç büyük
çiftçinin zenginleşmesinin önüne
geçilerek teşvik sistemi küçük ve
orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki
yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir.
Saydığım beş büyük icraatı gerçekleştireceğimizden kimsenin
kuşkusu olmasın."

lerinde bulundu.
“GEÇEN BİR YILDAN DERS
ÇIKARMALIYIZ”
“Akaryakıt, benzin kuyruğu gibi
bir mağduriyeti HP’nin hükümette
olduğu dönemde halka yaşatmadık”
diyen Özersay, akaryakıt arzının sağlanamamasını da eleştirerek, bunun
hükümetin krizi yönetememesinden
kaynaklandığını savundu.
“Özellikle son bir yılda, azınlık
hükümetinin halka yaşattıkları dikkate
alındığında, 23 Ocak seçimi varoluşsal
bir anlam ifade ediyor” diyen Özersay,
“İstikrarlı, uzun ömürlü hükümetler
kurmak için çaba ortaya konulması
gerekiyor. Geçen bir yıldan herkesin,
toplumun ders çıkarması gerekiyor”
dedi.
Vatandaşın iradesini sandığa yansıtmasının önemine işaret eden Özersay, bu seçimin sonucunda istikrarlı
bir hükümet kurulmasıyla daha iyi
yönetim, daha iyi bir ülkenin mümkün
olacağını savundu.
“HP, SAĞLIK KRİZİNİ İYİ
YÖNETTİ, İYİ YÖNETİR”
Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde
de bulunan Özersay, “Sağlık krizini
nasıl ki başlangıçta iyi yönettik. Bundan sonra oluşacak sağlık krizlerini,
HP’nin içinde olacağı hükümetler iyi
yönetir” dedi. Özersay, pandeminin
ilk haftalarında ülkedeki sağlık krizinin
iyi yönetilmemiş olması halinde, diğer
ülkelerdeki gibi binlerce insanın ölebileceğini ifade etti. Özersay, HP’nin,
kamuoyuna sağlıklı, düzgün, anlaşılabilir bilgi vererek, kamuoyunu yanında tutarak bu krizin ilk haftalarını
iyi yönetebildiğini söyledi.
“EKONOMİK YIKIMA DUR
DEMEMİZ GEREKİR”
Özersay, ekonomik konulara da değinerek, “Geçmişten ders çıkarıp geleceği konuşmak gerekiyor. “Madem
ki bir ekonomik krizle karşı karşıyayız,
ekonomik yıkıma ‘dur’ dememiz gerekir” dedi. Özersay, HP olarak dört
maddelik ‘iyileştirme paketi’ ortaya
koyduklarını belirterek, “Halkı bu
pahalılıktan korumak, zamların önüne
geçmek, en azından dizginlemek zorundayız” dedi. Özersay, temel tüketim
maddeleri, temizlik ürünleri, ilaç gibi
ürünlerde, fonu, vergiyi, KDV’yi
belirli bir süreliğine sıfırlama, çıplak
fiyat üzerinden vergilendirme yapılması, bunun yanında belli ürünlerde
Fiyat İstikrar Fonu kullanılması önerilerinden bahsetti.
Özersay, “Tüp gazın fiyatından da
öte tüp gaz bulamaz hale geldik. Tarihte ilk kez akaryakıt kuyrukları ile
karşı karşıyayız. Çünkü hükümet hiç
bir krizi yönetemediği gibi bu krizleri
de yönetemiyor” diye konuştu.
“Biz halk için varız, gençler için
varız. Türk Lirası'nın döviz karşısında
erimesiyle birlikte dar gelirli ailelerin
çocuklarının artık bir daire sahibi olması dahi imkansız hale gelmiştir”
diyen Özersay, bu dönemde HP olarak
3 ayaklı, gençleri konut edindirme
politikası ortaya koyarak bu sorunu
çözeceklerini söyledi.

İTHAL VE YERLİ ÜRÜNLERDE TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA İLACINA RASTLANDI
Tarım Dairesi, 7-13 Ocak tarihleri
arasında ithal ve yerli üretim gıda
denetim sonuçlarını açıkladı; analiz
edilen hem yerli hem de ithal ürünlerde birer üründe tavsiye dışı bitki
koruma ilacına rastlandığı kaydedildi.
İthal ürünlerden 16 numuneden
15’inin temiz olduğu, limit üstü bitki

koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne
rastlandığı belirtildi.
Cemal Turgut’a ait kurutulmuş
biberde tavsiye dışı bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden dolayı
ürün, ilgili şahsın isteği üzerine imha
ve/veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden 14 numuneden

GÜNLÜK

13’ünün temiz olduğu belirlenirken
tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit
edilen 1 ürüne rastlandı.
Tatlısu sakinlerinden Selahattin
Bahar’a ait acı biberde tavsiye dışı
bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar
verildi.

AKP TEMSİLcİLİĞİ vE ÜLKÜ ocAKLArI’NI
KAPATABİLİrİZ DİYEN PArTİ vAr MI?

2021’in başında Kudret Özersay, “yabancı siyasi partilerin faaliyetleri engellenmeli” dedi ve bunun için yasa yapacaklarını söyledi.
Geçen seçim kampanyasında dillerine doladıkları “nereden buldun
yasası” vaadi gibi, daha bir sene önce verdikleri “yabancı siyasi
partilerin faaliyetlerinin engellenmesi” vaadini unuttular… Mesele
vaat değil zaten, işgal altında işgalcinin parti ve teşkilatlarını yasaklamak mümkün mü? Daha bir sene önce yabancı siyasi partilerin
ve siyasilerin ülkemizdeki iç siyasete karışmasını da önlemek gerektiğini belirten Özersay’ın kastettiği partiler AKP ve MHP idi…
“Bizim siyasal partiler yasamıza baktığımızda siyasi parti tanımı
yapılıyor, kurallar ve kısıtlamalar yer alıyor… Biz seçim dönemlerinde
belli bazı kısıtlamalarla siyaset yapabiliyorken, mali hesaplarımız
denetlenirken…” dedi... Yani AKP temsilciliği ve MHP temsilciliği
Ülkü Ocakları’nın mali hesaplarını da denetleyeceğiz demişti
Kudret Özersay. Unutmuştur… Hatırlatalım! KKTC ne kadar
devlettir, Özersay sözünü ne kadar tutabilir… “Bazı ülkeler yurtdışından siyasi partilerin siyasi faaliyetlerini yasaklama yoluna gitmiş.
Bunlar yapmamız gereken tartışmadır, bir ihtiyaçtır” demişti Özersay… “Ülkemize başka siyasi tartışmaların, siyasi kutuplaşmaların
ithal edilmesini sağlıyor ve bazı müdahaleleri de beraberinde
getiriyor” da demişti… AKP Temsilciliği 22 Ocak linçini örgütlerken
başınızı başka tarafa çevirdiniz… Mustafa Akıncı’ya darbe yapılırken
başka tarafa çevirdiniz… AKP ve MHP temsilcilikleri konusunda
yaptığı açıklamalar sadece “cumhurbaşkanlığı seçimi” intikamı
için miydi? Özersay bir sene önceki sözlerinin arkasında mı bugün?
AKP Temsilciliği ve Ülkü Ocakları’nı kapatacak mısınız, kapatmayacak mısınız, Bay Kudret? Kapatabilir misiniz?
İHTİMAL
Sağlık Bakanlığı nerden
icap ettiyse “Pcr kitlerinin
yanlış pozitif sonuç verme
ihtimali yok” diye açıklama
yaptı. Demek ki, öyle bir
ihtimal var!
*
rEİSE SÖYLESEYDİN
Boşbakan Sucuoğlu
“Azerbaycan'ın, KKTc'yi
tanıması önemli bir adım
olur” dedi. reise
söyleyeydin bir talimat
çaksın Azerbaycan’daki
kankasına…
*
ET, TIrNAK, PArMAK
“UBP et, cTP tırnak ise
boykotçular ne oluyor?”
diye soranlar ve bu soruya
“orta parmak” cevabını
verenler var. Çok ayıp!
*
KÜFÜrBAZ
Yılların gazetecisi Hasan
cemal “Küfürbaz” başlıklı
yazısında şöyle diyor:
“Erdoğan kadar ağzı bozuk
siyasetçi anımsamıyorum.
Seviye yerlerde sürünüyor.
İçinde kıvrandığı çaresizlik
diline vurmuş.” Bu küfürbaz
KKTc’den giden
ziyaretçilerine de küfrediyor
mu acaba?
*
TAYYİP’İN PABUcU
Metropoll anketine göre
beğeni düzeyi en yüksek
isim Ankara Belediye
Başkanı Mansur Yavaş.
İkinci sırada ise İstanbul
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu var. Tayyip’in
pabucu dama atıldı…

“Tırnak”...
"Ankara’da neredeyse son 20
yıldır AKP iktidardır. AKP önceki
iktidarlardan farklı olarak devlet
yönetiminde köklü değişiklikler
yaptı. Özellikle 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra Anayasa’yı
değiştirerek parlamenter
sistemden, cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemi adı altında tek
adam yönetimine girdi.
Erdoğan cumhurbaşkanı olarak
yalnızca Türkiye’yi değil, KKTc’yi
de istediği gibi yönetme sevdalısı
oldu. KKTc’de iki dudağı
arasından çıkan sözleri emir kabul
edecek yöneticilerin olması için
elinden geleni yapıyor."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)
"Savaştan önce Lapta, cennet
kokulu bir ekşi köyü idi. Ekşileri
aynen Kıbrıs patatesleri gibi
İngiltere pazarında ün yapmıştı.
Savaşta güneye kaçmış olan bir
yaşlı bir rum, limonlarını
ihracatçılara satarak nasıl
çocuklarını okuttuğunu
anlatmıştı. rumlar güneye
göçüp köye Türkler yerleşince
Lapta binalarla doldu. Limon
bahçeleri ya binaların altında
kayboldu ya da bakımsız kaldı.
Güzelyurt’un narenciye
bahçelerini körelttiğimiz gibi
Lapta ekşisini de hikâye yaptık.
Metin MÜNİr
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Sunat Atun

Türkiye toplumumuzu esir
aldı, bizi zorla Kıbrıs
Lirası’ndan Türk Lirası’na
geçirdi. Sonra da bizi
Türk Lirası pazarına
çevirerek enflasyon ve
devalüasyonla soydu…
Yetmedi, bize sattığı
Türk mallarını da AB’ye ve
ABD’ye satar gibi Döviz
üzerinden fiyatlandırdı… ‘Yerli ve
milli’ Dolar aşkı! Hacı Atun TC’nin bize Döviz
üzerinden değil TL üzerinden mal satması için iki kez
Türkiye’ye gidip Ticaret Bakanı ile görüştü ama sonuç
yok… Şimdi de tüpgaz indirimi üzerinde
çalışıyorlarmış…
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

50 İSKEMLE BoŞ KALSA

KKTC meclisinde 50 iskemlenin ve Bakanlar
Kurulu’nun boş kaldığını düşünelim…
Sömürge sisteminin çalışması mı kilitlenir?
Hiç etkilenmeyeceğini söyleyemem. Çünkü sömürgeci efendi alışık değil maşasız iş yapmaya.
Vitrin önemli!
İdarede en önemli konu para… Memurun maaşını
kim ödeyecek?
Çünkü memleketin nesiller boyu
kaderi ‘ödenecek memur maaşları’na
indirgendi!
Hatta ‘KKTC illüzyondur ve işgalin perdesidir’ diyenlere itiraz ederek ‘KKTC devlettir’ diyenler ‘‘memura maaş ödediği için’’ KKTC’ye
‘devlet’ der.
Belediyeler de maaş öder, ama
hiçbiri devlet olduğunu iddia etmez.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin zabıta olarak ‘kolluk
gücü’ var. KKTC’nin ise ‘kolluk güçleri’ Ankara’ya
bağlı.
Lefkoşa Belediyesi çeşitli hizmetler için fatura
keser ve vergi toplar. Belediye aynı faturayı Dolar
Milyarderi’ne de gönderir emekçiye de. Dolar
Milyarderi ödemediğinde onu mahkemeye verir.
KKTC ise sadece emekçiden vergi alır, Dolar Milyarderi’nin borcunu ‘teşvik’ adı altında siler. Belediyenin ‘anayasa’sı yok ama faturada herkes
eşit, KKTC ‘anayasa’sında herkes eşit olmasına
karşın kimse eşit değil.
Ayrıca belediyenin kadın sığınma evi, aşevi,
kreşi ve hayvan barınağı var. KKTC’nin yok!
Ne diyeceğiz yani? Lefkoşa Belediyesi’nin
KKTC’den daha çok vasfı var diye ‘devlet’ mi diyeceğiz; maaş ödüyor, vergi topluyor, fatura kesiyor,
çeşitli sosyal hizmetler veriyor ve kolluk gücü var
diye ‘devlet’ midir belediye?
Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendine ait İtfaiye Teşkilatı da var, KKTC’nin İtfaiye
Teşkilatı Ankara’ya bağlı.
Maaş ödemek ‘devlet’ olma kriteri değildir. Bağımsız para politikası, maliye ve bütçedir temel
kriter. Ki bunların üçü de KKTC’de yok…
Bütçesi TC bütçesinin ‘ek bütçesi’dir, maliyesi
doğrudan Ankara’daki Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ne, para politikası da TC Merkez Bankası’na
bağlıdır.
Şimdi gelelim baştaki soruya…
İşgalcinin kukla perdesi KKTC meclisinde 50
iskemle boş kalırsa sömürge sisteminin çalışması
mı kilitlenir?
Maliye adına mecburen perdenin önüne ya Kıbrıs
İşleri Koordinatörü ya da Yardım Heyeti’nden
(Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi-KEİ) bir
bürokrat çıkacak…
Altyapı yatırımları zaten TC’deki yetkili bakanlık
ve buradaki Yardım Heyeti (KEİ) ve TİKA (Türkiye
İşbirliği Koordinasyon Ajansı) tarafından yapılıyor.
Cami yapılacaksa işin içine Evkaf da giriyor.
Konu sağlıksa TC Sağlık Bakanlığı ve Yardım
Heyeti (KEİ), ulaştırmaysa TC Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile TC Karayolları Müdürlüğü, tarım ve
hayvancılık konusunda TİKA ve KEİ öne çıkıyor;
belediyelerde yetki TİKA ve KEİ’de, eğitim konusunda halihazırda okulların ihtiyaçları sözde
‘KKTC eğitim bakanlığı’ tarafından değil Elçilik
ve Evkaf tarafından karşılanmakta, müfredat
‘Uyumluluk Yasası’ gereğince TC’ye entegredir.
‘Bakanlar Kurulu’nun olmaması da sorun değil
sömürgeci rejim için. Çünkü 2020 Mali Protokolü
ile tüm bakanlıklara asgari 3 yetkiliden oluşan
Proje Uygulama ve Takip Komisyonları adı altında
kayyum atandı. Sonuçta iradesiz ‘boş 50 iskemle’ye
müjde vererek Erdoğan ‘yeni meclis binası’ yapılacağını ilan etti!
Son tahlilde sömürge protokollerle yönetilir.
Karayollarından suya, elektrikten eğitime, vatandaşlıktan sağlığa, mobeseden yargıya her alanda
çerçeve protokollerle çizilmiştir.
Korgeneral Hasan Memişoğlu’nun dediği gibi:
-“Bölgenin tüm sorumluluğu Kolordu komutanına
aittir. O bölgede sizin de iş ola bir Parlamentonuz
vardır, Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır”…
Yetki TC’li iki General ile Elçiden oluşan Üst
Koordinasyon Kurulu’ndadır.
50 iskemle boş kalsa, sömürgeci iktidar çıplak
kalır!

ERHÜRMAN: POLİTİKALARIN SÜREKLİLİĞİ
İÇİN ‘TURİZM ÖRGÜTÜ’ KURULACAK
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm
politikalarının sürekliliğini ve sektörel
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla
Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi.
Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde
turizm tanıtım stratejisi ve turizmde
doğru teşviklendirme politikaları belirleyeceklerinin altını çizen Erhürman,
turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısının
artırılacağını vurguladı.
CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte,
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB)
ziyaret etti. Ziyarette Erhürman, turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın
ötesine geçtiğini kaydetti.
“SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK
İÇİN POLİTİKA
ÜRETİLMİYOR”
Sigortaların nereden nereye geldiğinin
görüldüğüne dikkati çeken Erhürman,
rakamların ortada olduğunu kaydetti.
Erhürman, Ocak 2020’den bu yana sistemden çıkan insan sayısının 30 bini
bulduğunu vurgulayarak, sosyal sigortaların Ocak ayının sonunda 212 milyon
ekstra kaynağa ihtiyaç duyacağını söy-

ledi. Bu paranın da ortada olmadığının
altını çizen Erhürman, sektörleri destekleme adına hiçbir politikanın ortaya
koyulmadığını belirtti. “Bu filmi 3 senedir izliyoruz” diyen Erhürman, memleketin, her taraftan Kıbrıs’ın güneyine
bağımlı hale getirildiğini belirtti. Son 3
senede hükümetlerden herhangi bir konuda çözüm üretme çabası göremediklerini kaydeden Erhürman, kriz sürecinin
yönetilmediğini ifade etti. Aylarca
UBP’nin kurultay kavgası verdiğine
dikkat çeken Erhürman, “Artık yıllardır
konuştuğumuz bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı geldi” dedi.
“YÜZÜMÜZÜ DÜNYAYA
DÖNMEK ZORUNDAYIZ”
Turizmdeki sorunların artık Turizm
Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğine işaret eden Erhürman, bu alanda yıllardır hiçbir vizyonun ortaya koyulmadığını ifade etti.
“Turizm Örgütü” denilen yapının
derhal kurulması gerektiğinin de altını
çizen Erhürman, kalıcı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi. Memlekette
çalışacak işçi kalmadığını da savunan
Erhürman, bir kırılma noktasına doğru
gidildiğini kaydetti.

Kuzeyde 551, Güneyde 3 bin 42 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı
20.214 olup, 551 pozitif vakaya
rastlanmış, 716 kişi taburcu edilmiştir.
245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne,
156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 716
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.034.611
Toplam Vaka Sayısı: 45.477
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 38.287
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7044
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı
: 6970
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 3154
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6679
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı
bugün de 3 binin üzerinde!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 122 bin 217
testle 3 bin 42 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün can kaybı yaşanmadı.
Hastanelerde 257 hastanın tedavisinin sürdüğü, 91’inin durumunun
ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 221 bin 416’ya
yükseldi. Can kaybı sayısı ise 672.
Ülkede dün (13 Ocak) yapılan 122
bin 16 testle 3 bin 103 yeni vakaya
rastlanmış, 3 kişi ölmüştü.

Okullarda 1237 öğrenci, 157
öğretmen Covid-19'a yakalandı
HK
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,
okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sa-

yılarını açıkladı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,45
Güncel rakamlar şöyle:

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

NEDEN BoYKoT
DEĞİL DE
BAĞIMSIZLIK YoLU’NA
DESTEK (1)

İşbirlikçilerin peşindeki sol güçlerle
boykot yapılamaz! 2018 milletvekilliği
seçimleri sırasında “Bu seçimden sonra
artık aklımızı başımıza almalı ve ülkemizdeki emperyalist boyunduruğa, sömürgeciliğe ve bağımlılığıa karşı tüm
sol güçler, anti - emperyalist bir güçbirliği oluşturarak sokakta ve parlamenter alanda mücadeleyi yükseltmeliyiz.
BM çerçevesindeki görüşmeler 50 yıldır sonuçsuz kalmaktadır. Sol
güçlerin oluşturacağı cephe çözümün
de, Güney Kıbrıs'taki sol güçlerle birlikte
alternatifini yaratacak ve Kıbrıs sorununun çözümünü halkın iradesi ile sağlayacak yeteneğe sahiptir. Yeter ki sol
adına hareket eden ama Ankara'ya ve
ABD ile AB'ye teslim olmuş işbirlikçilerden kopuşu gerçekleştirerek gerçek
bir anti emperyalist birleşik cephe yaratabilelim!” diye yazmıştım.
Ne yazık ki böylesi bir güçbirliğini
gerçekleştiremedik. “Sol güçler” 18
Ekim 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de dağınık hareket etmişler ve
anti-emperyalist bir çizgi oluşturamamışlardı. Şimdi yaklaşık 15 ay sonra
bu güçler, anti-emperyalist bir çizgide
bir kez daha birleşemediler. Her seçimde
işbirlikçileri ‘sol’dan sayıp peşlerinden
koşanlar, bu seçimlerde boykotcu kesildiler. Boykot blokunun iki önemli
grubu BKP ve YKP. Her ikisi de boykot
kararı vermeden önce seçimlere katılabilmek için gerekli aday sayısına ulaşmayı denediler. Ulaşamayınca boykot
kararı aldılar. Boykot bu kadar ucuz
kullanılacak bir mücadele aracı değildir.
Güçsüzsek, güçsüzlüğümüzle yüzleşebilirsek bu sorunu aşabilir ve güçlenebiliriz. Bir diğer boykotçu kesim de
uzaktan gazel okuyan, bazı entellektüel
bireyler. Burjuva aydınlar! Bunlar aynı
zamanda örgütsüz bireyler. Her türlü
örgütlenmeyi reddeden örgütlenmeye
ve örgüt disiplinine karşı olan kimseler.
Oturduklari yerden sağa sola akıl hocalığı yaparak, talimatlar vererek siyasetin gündemini etkileyebileceklerini
sananlar!
Kendileri gibi düşünmeyenleri de
kısır kişisel tartışmaların içinde, ve
çamur atarak boğmaya çalışanlar! Böylelerinin ufukları o kadar karanlık ki,
işgal koşulları altında işçilerin emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için
mücadele verilemeyeceğini vaaz ediyorlar! Yani işgal sona erdirilmeden işçilerin ücretlerinin, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi için mücadeleyi gereksiz
ilan ediyorlar. KSP olarak ‘boykot’
yerine Bağımsızlık Yolu’na verdiğimiz
destek de bu çevrelerin öfkesini çekti!
Kapitalizm koşullarında işçinin emekçinin yaşam kalitesini korumaya çalışıyoruz diye eleştiriyorlar.
Sadece bizi değil, Bağımsızlık Yolu'nu
da bu alandaki çalışmalarından dolayı
topa tutmuş durumdalar. İşçilere “Devrim olana kadar açlıktan ağzınız koksa
da dayanın” dememiz mi gerek?
Peki bu önemsiz gibi görünen ama
emekçiler için çok önemli olan adımlar
atılmadan, işçiler emekçiler gerçek düşmanlarının kimler olduğunu nasıl kavrayacak? Emperyalizme karşı mücadele
nasıl örgütlenecek?!
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Kamera, asker ve polis güvenliğine rağmen...

Kapalı Maraş’tan hırsızlık
suçundan 4 kişi tutuklandı
Kapalı Maraş’tan çok sayıdaki
eşyanın çalınması ile ilgili olarak
polisin başlattığı soruşturmada
4 kişi tutuklandı.
(KP)
Kapalı Maraş’tan farklı tarihlerde çok
sayıdaki eşyalar ile elektrik kablosu sirkat
edilmesi ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında tasarruflarında
Kapalı Maraş’tan çalındığı tespit edilen
eşyalar ile kablolar bulunan Coşkun Gümüştaş, Taşkın Gümüştaş, Candaş Öz ve
Hüseyin Kara isimli kişiler tespit edilerek
tutuklandı.
Zanlılar “Birinci derece askeri yasak
bölgeyi ihlal etme”, “Sirkat” ve “Kasti
hasar” suçlamaları ile ilgili olarak dün
Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Polisin Maraş’tan hırsızlık yapıldığı
yönünde belirttiği tarihlerde, Maraş’ın bir
kısmının açık ve güvenlik kamerası, asker
ve polis ile güvenlik önlemlerinin sağlanmasına rağmen yapıldığı iddia edilen
hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi.
Polis, tutuklanan zanlıların ise evlerinde
bulunan eşyaları Kapalı Maraş’tan çaldıklarını kabul ettiklerini ancak 15-20 yıl
önce yaptıkları beyanlarında bulunduğunu
açıkladı.
Aleyhlerinde 1’er günlük tutukluluk
süresi temin edilen zanlılar bugün yeniden
mahkemeye çıkarılacaklar.
EVLERİNDE KAPALI MARAŞ
EŞYALARI BULUNDU
Soruşturmayı yürüten polis memuru
Cafer Erenköylü mahkemede verdiği şahadetinde, 2021 yılı içerisinde Mağusa’da
birinci derece askeri yasak bölge olan
Kapalı Maraş içerisinden farklı tarihlerde
birçok muhtelif eski eşyalar ve elektrik
kablolarının sirkat edildiğini belirtti.
Mesele ile ilgili olarak soruşturma
başlatıldığını belirten Erenköylü, soruşturma neticesinde zanlı Coşkun Gümüştaş, Taşkın Gümüştaş, Candaş Öz
ve Hüseyin Kara’nın evlerinde hırsızlık
ile bağlantılı emareler olduğu bilgisi
alındığını belirtti.
Erenköylü, alınan bilgi üzerine 12
Ocak 2022 tarihinde zanlı Coşkun Gümüştaş’ın evinde yapılan aramada Kapalı

Sosyal Medya

Maraş içerisinden sirkat ettiği eski çeşmeler, 1 adet Rumca yazılı tabela, eski
tahta kaplı buzdolabı, çok miktarda muhtelif kablolar ve elektrik trafolarına ait
olduğu düşünülen parçaların bulunarak
emare alındığını açıkladı.
Ayni gün zanlı Taşkın Gümüştaş’ın
da evinde arama yapıldığını söyleyen
Erenköylü, yapılan aramada Kapalı Maraş’tan alındığı düşünülen 2 adet eski
kola kasası ile içerisinde muhtelif eşyalar
bulunan tahta sandık bulunduğunu kaydetti. Erenköylü yine ayni gün zanlı
Candaş Öz’ün de evinde arama yapıldığını aktararak, yapılan aramada Kapalı
Maraş’tan sirkat ettiği düşünülen üzerinde
İsa motifi olan haç, 2 adet eski avize,
eski araba plakaları, 2 adet tabela, muhtelif
kablolar, çeşme vanaları, eski Rumca
yazılı hikaye kitapları, eski elektrik sobası
ve 1 adet dedektör bulunduğunu açıkladı.
Erenköylü, yürütülen soruşturma neticesinde ise zanlı Hüseyin Kara’nın geçen
2 aylık süre içerisinde hurda alımı yapan
işletmelere muhtelif modellerde 150 kiloya
yakın bakır kablo verdiğinin tespit edildiğini aktardı.
Zanlı Kara’nın, mesele ile ilgili verdiği
sözlü beyanında konu bakır kabloları
“farklı zamanlarda sağdan soldan toplayıp
biriktirdim” diyerek yeterli bir izahat veremediğini belirten Erenköylü, ayni gün
tüm zanlıların tutuklandığını kaydetti.

“15-20 YIL ÖNCE SİRKAT ETTİM”
Ayni gün zanlı Coşkun Gümüştaş’ın
gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının konu
malzemeleri 15-20 yıl önce Kapalı Maraş
içerisine 5-6 kez girerek sirkat ettiğini
itiraf ettiğini açıkladı.
Ayni gün zanlı Taşkın Gümüştaş’ın da
gönüllü ifade verdiğini söyleyen Erenköylü, verdiği gönüllü ifadesinde evinde
tespit edilen eski kola kasalarının 4 yıldır
kendisinde olduğunu ve yine tahta sandığın
yaklaşık 8 yıldır kendisinde olduğunu ancak nereden aldığını hatırlamadığını belirttiğini kaydetti.
Erenköylü, zanlı Candaş Öz’ün ise verdiği gönüllü ifadesinde evinde tespit edilen
malzemeleri farklı zamanlarda yol kenarında, deniz kenarında bulup aldığını bir
kısmının da kendi evi içerisinde olan eşyalar olduğunu belirttiğini aktardı.
Erenköylü, 13 Ocak 2022 tarihinde ise
zanlı Hüseyin Kara’nın evinde ve mandırasında yapılan aramada mandıra çevresinde çok miktarda kablo zırhı bulunduğunu açıkladı.
Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını
ve aranan emareler olduğunu ifade eden
Erenköylü, zanlıların 1’er gün süreyle
poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Mahkeme, zanlı Coşkun Gümüştaş,
Taşkın Gümüştaş, Candaş Öz ve Hüseyin
Kara’nın tahkikat maksatlı 1’er gün süreyle
poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

BoYKoT TrAJİKTİr, SEÇİM KoMİK...

Ümit İnatçı
Öfke duymayacak kadar duyu yitimine uğrayan eğlencecilerin trajik olandan gülme ve alay etme bahaneleri
üretmeleri seçimlerin hangi psikodrama
içinde şekil aldığının bir göstergesidir.
"Sorumlu davranma" adına sorunlu bir
demokrasinin vitrin mankeni olmayı
seçenlerin bunu reddeden kişilere karşı
takındıkları agresif ve aşağılayıcı tavır
tam bir durum komedisine dönüştü.
Bunu yapanlar da özellikle ilerici ve
barışsever bir siyasi cepheyi temsil ettiğini iddia eden CTP'nin tribün elemanları. Aptal, geri zekalı, gerçekleri
görmekten aciz, UBP'nin gizli destekçileri vb. yakıştırmalarla kaygılarımızı,
kuşkularımızı, çaresizliklerimizi ve radikal duruşumuzu karikatürize ederek
kendilerince komiklik yapıyorlar. Onca

hiçleşmeden sonra bunca gülme iştahına
sahip olan ve trajedimizden eğlence
yaratanların ruh halini anlıyorum. Endamlarına ket vuran şu karamsar boykotçuların da seçimi komik bulduklarını
ve durumun vahametine rağmen gülmeyi unutmadıklarını görüyorlardır her
halde.
Ne var ki bizim durumumuzda "son
gülen iyi güler" değil, son gülenin ağlayacak halinin bile kalmayacağı kesindir...
47 yıldır seçimlerle ne olduğunun
yanıtını veremezken seçimlerin ertesi
günü ne olacağını sorarak boykotu
olumsuzlayan seçim aksesuarları elbette
ki bizim trajik olduğumuz kadar komiktirler. Boykotun hangi ihtiyaçtan
doğduğunu, neden bir radikal karşı ge-

lim refleksinin ortaya konmasının şart
olduğunu ve hangi hedeflerle nasıl seçimlere girilmesi gerektiğini defalarca
yazmamıza rağmen hala sinir gülmesine
dönüşen tepkilerle bizi küçümsemeleri
siyasi bir durum değil. Partilerinin
zarar görme ihtimali karşısında duydukları rahatsızlık onları etik dışı bir
dile savrulmaya itiyor.
Bunu da anlarım.
Ancak zekamızla oynar gibi dantelli
söylemlerle boykotu destekleyenlere
cüzzamlı muamelesi göstermek sizi
haklı çıkaracak diye bir durum yoktur.
Sefaletimizin tam orta yerinde güle
oynaya göbek atarak bir seçim şöleni
yaşayacak kadar kendinizden geçmişseniz bilesiniz ki bu sarhoşluğun bir
de sersemlik hali vardır, o da yakındır..

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

AYAKLArIMIZ ÜZErİNDE
DUrALIMMIŞIZ!

Her seçim döneminde CTP başkanı Tufan
Erhürman'ın ağzından düşürmediği bir söz
var!
Kendi ayaklarımız üzerinde duralım, üretim
yapalım!
Millet bu sözleri duymaktan bıktı usandı,
başka bir sözleri daha var ''Evimizin içini temizleyelim.''
Bu sözleri duyunca inanın
midem bulanıyor, her seçimde
ayni laflar ayni sözler.
Üretelim, tamam Tufan bey,
Lefke'de dünyanın en güzel
yafa portokalı yetişir, sulu limonları harika, yusufları ise
adada tek (mandarin), sezon
açılıyor, Türkiye'den alıcılar
gelecek, binbir naz ve pazarlık sonrası kilosu
50 krş veya 30 krş'tan beleşe malımızı alıp gidecekler! Limonlarımız ise kilosu 20-30 krş'tan
hesap edilecek, ayni şekilde Türkiyeli tüccarlara
yarayacak.
Elye'de desen dünyanın en lezzetli patatesi
yetişiyor, üreticiler ürünlerini bu yıl satamadılar,
ancak son kur artışları sonrası fiyatları yükselince biraz olsun rahatladılar.
Erhürman üretim yapalım diyor da, üretip
kime nereye satalım konusunda sesi çıkmıyor.
Anavatanı Mersin gümrüğü çanakkale geçilmez misali geçit vermiyor, bahaneler çok.
Kendisi hukukçudur, niye Kıbrıslı Türk üreticilere öncülük edip Kıbrıs Cumhuriyeti ticaret
dairesine müracaat edip, bir şirket kurarak
AB kontrolünde Limasol'dan patatesimizi,
portokalımızı, havucumuzu, narımızı, mandalinlerimizi ihraç etmemiz için öncülük yapmıyor?
Üretin demek kolay, kime satacağız, önemli
olan o, Türkiye'den tüccarlar gelecek tüm ürettiklerimizi ya beleş alacak, üstüne Türkiyede
üretilmiş gibi bizim sayemizde girdiği AB
Gümrük Birliği ülkelerine serbestçe satış yapabilecek, ya beleş aldıkları malları satarak
ensemizden para kazanacak.
Biz de AB vatandaşları olduğumuz halde
kendi ürettiklerimizi diğer AB ülkelerine satamayacağız, bizim adımıza Türkiye satacak
Türkiyeli tüccarlar kazanacak, sonra da üstünden
bize hakaretler, aşağılamalar!
Türkiyeli tüccarlar bizim mallarımız üzerine
AB mühürünü vurup satacaklar, onlar için ses
çıkarmayacaksınız, bizim ürettiklerimize gelince
AB mühürüyle satmak olmaz, KKTC mühürü
varken AB mühürü olur mu?
Efendiler Limasol üzerinden bizim ihracat
yapmamıza engel oluyorlar, bir de bizim sayemizde girdikleri AB Gümrük Birliği mevzuatını öne sürerek Mersin'den öteye gitmemize
engel olacaklar, ne güzel değil mi?
Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bizim ürettiklerimizi Limasol'dan ihraç etmemize müdahale edemezler, hakları yoktur sadece gerekli
işlemler yapılmalı, yeter ki biz ihracatımızı.
KC üzerinden yapalım.
E hade Tufan bey bize öncülük et, Kıbrıslı
Türkler için bir ihracat şirketi kuralım her
çesit ürünümüzü AB nezdinde Limasol'dan
satalım, ürettiklerimizin gerçek bedelini alalım,
ne diyorsun?
Olur mu hiç KKTC mühürü dururken KC
mühürü ile ihracat olmaz değil mi?
Olmaz değil mi, bizim ürettiklerimizi Türkiyeli tüccarlar Türkiye menşeliymiş gibi AB
pazarlarına satsınlar, hem de bizden ya beleşe
alarak, biz gerçek AB vatandaşları da, çalışalım,
yetiştirelim bizim sayemizde AB Gümrük Birliği'ne giren Türkiyeli tüccarlar ensemizden
para kazansın, değil mi? Nasıl olsa et tırnak
gibiyiz Tufan bey!
Türkiye'den giden ürünler AB mühürüyle
ihraç olsun, bizim ürünler de sayenizde KKTC
mühürü ile ambargo altında densin!
Üretelim Tufan bey, üretelim, emriniz olur!
Alın size bir boykot sebebi daha!
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BİZİM DUvAr

ToKMAK
ANKErA’DA,
DAvUL
LEFKoŞE’DE
KISACA...
İrADE
ANKArA’DA

TDP vekil adayı Evrim Benzetsel de
‘boykotun hiçbir işe yaramayacağı’nı
belirttikten sonra, ‘Sorunları
düzeltecek bir irade de devlet de yok’
dedi… Boykotçular da sorunları
düzeltecek bir irade ve devlet yok
diyor. Hatta boykotçular irade
Ankara’da, hükmeden devlet de
Türkiye’dir diyor… 8 parti 400 vekil
adayı içinde Ankara’ya doğrudan söz
söyleyen yok!

Bizim Mandra
Koltuk için Tayyıp Erdoğan’a
nasıl biat edip yaranacağını
şaşıran Faiz Sucuoğlu, 23
Ocak seçimini konuşmak için
gittiği Ankara’da ezan
edebiyatına sığınarak
“Elhamdülillah Müslümanız”
demeye getirir. “İki devlet tek
millet” dediği KKTC-TC’ye
KKTC’yi tanımayan ve Tatar’ı
hiçbir zaman kabul etmeyen
Azerbaycan’ı da katarak, “Üç
devlet tek millet” icadını
ortaya koyar. Sucuoğlu’nun
“KKTC’de dünden beri büyük
mutluluk ve heyecan var”
denesine karşılık, sokaktaki
adam ”Tam tersi” diye
tepkisini dile getirir.

DİP NOT
Türkiye’de Bilim Kurulu,
temaslı kişilerde PCR
testi zorunluluğunu
kaldırdı. PCR yalnızca
semptom gösteren
kişilere yapılacak.

“Barış Akademisyenleri” İsmail
Beşikçi’nin paltosundan çıktı...
“Barış Akademisyenleri” ne güzel ve ne
tuhaf isim. Tuhaf çünkü akademinin doğal
faaliyet alanı olan bilginin zaten barışla
beraber olduğu yaygın bir önyargıdır. Güzel
çünkü bilgi dahil her faaliyet alanında, barışın sürekli gündemde tutulması gerektiğini
işaret eder.
Barış zor olan, savaş kolay olan. Akademi
barış ister diye bir kural yok, üstelik bilgibarış bağı bilgi-savaş bağından daha güçlü
olmadı. Özetle “barış” istisnadır. Gücün
barışa yönelimi istisna, savaşa yönelimi
kural.
“Barış İçin Akademisyenler”, altı yıl önceki şiddet ortamında, akademide bu zorluğu
üstlenen bir grup akademisyenin adı. Savaşı
tercih edenlerin hışmına uğradılar. Türkiye
tarihinde “akademi”de benzer hışımlara
muhatap olanlar (Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif ve Behice Boran gibi isimler)
vardı. Bu eski dönemlerde iktidarlar, hoşlanmadıkları, tehdit gördükleri bazı akademisyenleri üniversitelerden uzaklaştırmaya
yöneldi.
Fakat
“Barış
İçin
Akademisyenler”in başına getirilenler, sayı
olarak, nitelik olarak hepsinin (İsmail Beşikçi
istisnasıyla) en ağırı oldu; bütün darbe dönemlerinde uzaklaştırılanların sayısı 250’yi
geçmezken, Barış İçin Akademisyenler’den
406 kişi kararname ile ihraç edildi.
Vakanın başlangıç noktasını oluşturan 11
Ocak 2016 tarihli, “Bu suça ortak olmayacağız!” başlıklı ve 1128 imzalı metin.
Çözüm sürecinin “buzdolabına kaldırılması”na eşlik eden (28 Kasım 2015’te Tahir
Elçi’nin de katledildiği) çatışmalı ortamda,
savaşın değil barışın hakim olduğu yöntemlere dönüşü talep ediyordu metin. “Başka
yol bulun bu işin çözümü için” diyorlardı.
Hangi iş? Elbette Kürt meselesi. Kürt olduğunu ilan eden bakanların (merhum Şerafettin Elçi) hapse atıldığı, “Kürtler vardır”
diyen akademisyen İsmail Beşikçi’ye hayatın
zindan edildiği bir tarih bu.
“Bu suça ortak olmayacağız!” başlığı,
doğrudan suç kanıtı olarak kabul edildi.
12 Ocak günü iktidar yanlısı medya
imzacı akademisyenleri PKK’nin suç ortağı
ilan eden başlıklarla çıktı.
Erdoğan, Evren’in “Aydınlar Bildirisi”ne
karşı nutkundan çıkma ifadelerle sahne
aldı: Aydın müsveddeleri, sözde akademisyenler, kendilerine güya akademisyen ve
araştırmacı unvanı yakıştırmış bir güruh…

VİRGÜL
ADALET ZAMANIYMIŞ
“Şimdi ‘Adalet Zamanı’ diyoruz çünkü her şeyin
adil olmasını istiyoruz” dedi Cemal Özyiğit…
TDP’nin içinde olduğu Dörtlü Hükümet
tarafından imzalanan Adli İşbirliği Protokolü
sonucunda mahkemeler devre dışı kalarak,
hukuk dışı bir şekilde Türkiye’ye ‘iade’ edilen ve
‘sınır dışı’ edilen insanlar oldu… 2019’da Dörtlü
Hükümet’in imzaladığı protokolden sonra
başladı bu uygulama. Ayrıca TC Elçiliğine Adalet
Müşaviri atandı… TDP ise bu konularda tek
kelime etmeden şimdi adalet trallalla diyor.
Suçlusunuz, sustukça suçunuz katlanıyor!

TÜNELİN
SoNUNDA
LÜKS
IŞIĞI vAr

ARŞİV

‘‘Tünelin
sonunda
karanlık, mum
ışığı yok…’’
Faiz Sucuoğlu
(UBP)

Ýster misiniz Biden-Erdoðan görüþmesinden sonra Reis iki devleti býrakýp yeniden
federasyona dönsün? Ne dersiniz, o zaman bir maymun devrimi olur mu burda?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 14 Haziran 2021 Pazartesi YIL: 1 SAYI: 338 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

MAVÝ VATAN ÝÇÝN AÐIT
l 2. sayfada

Tayyip Erdoðan için en kritik görüþme… Ýki yýl önce Erdoðan'ý devireceðini
söyleyen ABD Baþkaný Joe Biden seçimden sonra ilk kez Erdoðan ile karþý
karþýya geliyor. Bu görüþmeyi usta yazar Hüsnü Mahalli deðerlendirdi…

Biden-Erdoðan

Hesaplaþmasý

Türk-Amerikan iliþkilerindeki tüm konular masada… Bunlarýn arasýnda Kýbrýs da var… Özellikle Erdoðan'ýn
Kýbrýs'ta iki devlet tezine karþýlýk Biden'in ne söyleyeceði merak ediliyor… ABD desteðini arkasýna alamadýðý
takdirde Erdoðan'ýn iki devlette ýsrarýný sürdürmeyeceði ve federasyona döneceði sanýlýyor…
n Mahalli: Biden'in yarýnki görüþmede Erdoðan'ý sýkýþtýracaðý
kesin… Erdoðan Biden'in isteklerine "evet" derse Putin'i
kýzdýracak, "hayýr" derse Biden çok daha fazla kýzacak…

n "Biden-Erdoðan iliþkisinde ve ABD'nin Türkiye politikasýnda
sona gelindi. Ya anlaþma saðlanýr müttefik olunur, ya da
kavga ederek ayrýlýrlar…"
l Hüsnü Mahalli yazdý, 2. sayfada
GÖZÜNÜZ AYDIN, TÜRKÝYE
ARTIK SEÇÝMLERE
"MÜDAHALE" ETMEYECEK!

SÖZÜM SÝZEDÝR
KILIÇDAROÐLU
Selma Bolayýr

Oz Karahan

l 6. sayfada

l 8. sayfada

BEYÝNLERÝ NASIL
GÖÇERTMELÝ?

FOTOÐRAFLARIN DÝLÝ

Gülsade Soykök
l 8. sayfada

Sezan Artun

BU YAÞANANLAR
NORMAL DEÐÝL

Tercih meselesi

Ali Kiþmir

Hüsnü Mahalli

l 10. sayfada

PRÝMÝTÝF DÜÞÜNCE!

EMEK EN YÜCE DEÐER

Dolgun Dalgýçoðlu
l 10. sayfada

CAMÝYE GÝTMEK ÝSTEYENÝ
CAMÝYE, MEYHANEYE GÝTMEK
ÝSTEYENÝ MEYHANEYE...

Kufi Birinci

l 11. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

l 6. sayfada

l 2. sayfada

12 Haziran utanç günü...

Gönyeli katliamý ilk kez anýldý

n 12 Haziran 1958 Gönyeli katliamý ilk kez Kýbrýslý Türkler
tarafýndan anýldý. 63 yýl önce Gönyeli ovalarýnda 8 Rum
býçak, keser ve kurþunla öldürülmüþtü...

Bülent Tümen

l 11. sayfada

YERLÝ VE MÝLLÝ
Hikmet Yaman

3. sayfada

l 8. sayfada

"YÜREÐÝNÝZ
GARIÞARAK"
ÝZLÝYORSUNUZ,
KUSAMIYORSUNUZ!

DEÐÝÞTÝ MÝ
ZAMAN
GERÇEKTEN?

NE
DEÐÝÞECEK
KÝ?

TC'NÝN SANDIÐA
MÜDAHALESÝ
TAÞIMA NÜFUS
POLÝTÝKASIDIR!

CUMHURBAÞKANLIÐI
SARAYI DEÐÝL
TC VÝLAYET KONAÐI

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Ali Osman

Aziz Þah

Mehmet Levent

Kuzeyde 14’ü yerel 17 vaka, güneyde ise 33 yeni vaka...

l 3. sayfada

TARİH 14 Haziran 2021
Türk-Amerikan ilişkilerindeki tüm
konular masada… Bunların arasında
Kıbrıs da var… Özellikle Erdoğan'ın
Kıbrıs'ta iki devlet tezine karşılık
Biden'in ne söyleyeceği merak
ediliyor…

Tabii ki, “hain” lafı da yer alacaktı konuşmada.
Erdoğan’ın sözleri emirdi. YÖK, savcılıklar, muhbirler, hiçbir akademik etik
ilkeyle bağı olmayan üniversite memurları,
öğrenciler seferber oldu. Şimdinin “muhalefet lider”lerinden, o günlerin başbakanı
profesör Davutoğlu, bildiriden “hicap duyduğunu” söyledi. Bahçeli de bugünkü koalisyonun temellerinde yatan sevincini gizleyecek değildi. Barolar Birliği Başkanlığı’nı
kaybeden Metin Feyzioğlu da, “mütareke
aydını” herzesiyle katıldı saldırı korosuna.
Şiddetin taşeronlarından Sedat Peker “kanlarında duş alacağız” lafını o günlerde söyledi.
İsmail Beşikçi Kürtlerin varlığını dile
getirdiği için suçlu ilan edilmişti, geçen
zaman içinde Kürtler varlıklarını ortaya
koyup haklerini talep ettikçe bu “suç”un
kapsama alanı ve şiddeti de artacaktı. “Barış
Akademisyenleri” bu anlamda İsmail Beşikçi’nin paltosundan çıkan yurttaşlardır.
Elbette onlara zulmü reva görenler de uygun
görenler de Beşikçi’yi hapse attıranların
inkârcı paltosundan saçıldılar etrafa.
(Bu yazı Ali Duran Topuz’un artıgerçek’te yayımlanan “Barış akademisi,
savaş akademisi 1: İsmail Beşikçi'nin
paltosu” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Gözden kaçmayanlar...
ProAKTİF YALAKALIK
Erdoğan’a yalakalık yapacak diye
feleğini şaşıran Faiz Sucuoğlu,
‘‘Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki
aktif politikası bizleri çok rahatlatmıştır,
Türkiye'yi çok rahatlatmıştır’’ dedi…
Doğu Akdeniz’den bütün gemileri
çekmiş Türkiye… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Katar’la yaptığı ikinci anlaşmadan sonra
da bissi kendi gibi sinmiş Ankara…
Üstüne Kıbrıslı Türklerin haklarını
Katar’a sattığı iddiaları ortalıkta
dolaşırken, TC Dışişleri hiçbir
yalanlamada dahi bulunmamış…
Sucuoğlu ise diyor ki, Mavi Vatan’daki
aktif politika ceddin deden neslin baban,
otur arap kalk arap…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Erdoğan’a
hayranlığımız hep vardı
ama yakından tanıyınca
daha da fazla arttı…”
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Gianfranco Uber/cartoonmovement.com

15 Ocak 2022Cumartesi s_Layout 1 14.01.2022 23:40 Page 10

10
Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

o GÜN...

Na havaydı o hava...
Sanırım dört yıl önceydi...
O zaman da vardı küresel ısınma söylemleri.
Tedbirleri yoktu ama...
Göz göre göre geldi bu kavurucu sıcaklar.
Nereye gidiyoruz?
Gidiyoruz işte.
Dünya bunun farkında değil pek.
Zaten tarih öncesinde de durum bundan
farklı değildi.
Yanardağlar, sıcak su fışkırmaları.
Yeraltı kavruluyordu.
Tepeler oluştu, vadiler gelişti.
Sonra soğuma dönemi.
Anlayacağınız, dünya, sıcak
da olsa dünya, soğuk da.
O kendine bakar.
Ormanlar her yerdeydi bizden önce.
Ateşi bulduktan sonra ne yapalım, demeye
başladık.
Ormanlar en kolay yerdi.
Sonra tarım meselesi.
İnsan çoğaldıkça ormanlar azaldı.
İnsan çoğaldıkça ırmaklar cılızlaştı.
Barajlar, tarımsal kullanımlar, kuyular.
Dünya yine dünyaydı.
Hani pat diye oksijen biter de insan giderse
dünya için ne gam.
Anlatacağım o günlerde de küresel ısınma
vardı ama hava yine de soğuktu.
İstanbul’a bir uçak seyahati yapacaktım.
KTHY yok, Atlas vardı.
Atlas ile gidecektim.
Atlas bugün yok.
Havaalanına gittim, İstanbul’dan yakınımı
aradım, “Hava nasıl?”
Dedi ki, “Gelme”.
Çünkü havaaalanından eve gidemeyecektim.
Yollar kapalıydı.
Timbu Havaalanında Atlas çalışanına sordum, “İptal var mı?”
Yok, dedi.
Bileti iptal etsem belki de gidiş hakkım
yanacaktı, etmesem orada eve gidemeyecektim.
Son kararla bindim uçağa.
Uçağı kullanan, adını unuttum ama bir
Kıbrıslı pilottu.
Meşhurdu.
Anonsta her şey normal, denildi.
Biraz sonra alçalıyoruz anonsu yapıldı.
Birkaç dakika sonra İstanbul üstünde turlamaya başladık.
Zaman geçti.
Bir anons daha...
Yeterli yakıtımız var, gerekirse yakın bir
alana gidebiliriz ama önce İstanbul’a inmeye
bakacağız.
Biraz daha zaman geçti...
Su ikramı yapıldı.
Ve son anons..
Kıbrıs’a geri dönüyoruz.
Döndük, yaklaşık dört saat havada kaldıktan sonra Timbu havaalanına indik.
Pasaport salonuna girdik.
Polis bize baktı, “Nereden geliyorsunuz?”
diye sordu.
Buradan, dedik.
Bir daha baktı.
O gün Kıbrıs’ta kalmak, haftasonunu burada geçirmek hesabımda yoktu.
İstanbul’un karlı havası, dört saat yolculukltan sonra geri dönüşümle o haftasonunu
Kıbrıs’ı annemle doya doya yaşadım.
Soğuk havada, kar yağacak denildiği
bugün aklıma o gün geldi.
Anlattım...

15 ocak 2022 cumartesi

Rüzgara Karşı

“vUr ABALIYA” DEĞİŞTİr GÜNDEMİ

Bülent Tümen
Yazımıza, Kıbrıs manisiyle başlayalım:
“Garanfil demedinan,
Söyleyin nebedinan,
Beni yardan ayıran,
Dilensin sepedinan.”
Bugün yazacaklarımızın seçimlerle ilgisi yok!
Facebook’ta, Türkiye’den bir iletiye rastladım…
O paylaşımda, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de bazı alkollü içeceklerin fiyatlarıyla, Türkiye’de yaygın olarak
kullanılan, Amerikan menşeli bir
sigara markasının fiyatını yazmışlar…
Altına da, “asgari ücret 6 bin 90
TL” diyorlar…
KKTC’deki müstakbel asgari ücreti, Türkiye’nin asgari ücretiyle
mukayese ediyorlar…
O paylaşımda, alkollü içeceklerle
sigara fiyatlarını, 3 yıl öncesinden
dâhi, ucuz göstermişler!
O iletinin altına, yorum yazmak
zorunda kaldım…
“Şansa bakın” birkaç ileti sonrası
bir arkadaşım, geçen hafta Arasta’da yiyip, içtiklerinin makbuzunu
paylaştı! Makbuz, 6 Ocak 2022 tarihli; içerisinde “4 lahmacun, 1 bira
ile 1 kola sipariş edildi” yazıyor!
Bu siparişe, kaç para ödendi, bilir
misiniz?
Söyleyeyim da, dudağınız uçuklasın… 180 TL, 50 kuruş…
10 Sterlin civarında…
Anladığım kadarıyla 2 kişi, 2’şer

lahmacun yese, 1 kişi birayı, diğeri
da kolayı içse, hesap tamı tamına
180 TL, 50 kuruş tutuyor…
Lefkoşa’daki -Şeher’deki- yiyecek/içecek fiyatlarını, şimdi de biz
yazdık…
Arkadaşlarımızdan ricamızdır, Lefkoşa’daki fiyatları alıp, Türkiye’deki yiyecek/içecek fiyatlarıyla
karşılaştırsınlar, bakalım ne
görülecek…
Nedendir bilinmez,(!) durmadan KKTC’deki müstakbel asgari ücretten bahsediyor
bazı “Türkiyeli” sayfa arkadaşlarımız…
Asgari ücret mahkemeye gidiyor,
öyleyken doğru olarak kabul edelim…
Ancak o çevreler, ya KKTC’deki
fiyatları bilmiyorlar, ya da bilerek
yalan bilgi veriyorlar “Facebook”
kullanıcılarına.
***
Derinlemesine düşününce, bizim
yazdıklarımızın boşuna olduğu anlaşılıyor…
Her gün birilerinin, atıp tutmasına
karşı gerçekleri, belgeleriyle anlatmaya çalışmak, nafile bir uğraş…
Ne gereği var efendim?!
Birilerinin, böyle yalan-yanlış fiyatlarla “bilgilendirme”(!) yaparak,
ne elde edeceklerini, eminim sizler
de anladınız…
Kıbrıslılar abalı ya, “vur abalıya”
diyerek,

Ya, Türkiye’nin gündemini değiştirmektir istedikleri!
Ki, konu Kıbrıs olunca, Türkiye
kamuoyunun “ilgisinden” dolayı,
gündem değiştirmek hiç de zor değil…
Ya da, KKTC’deki gündemdir
değiştirmek istedikleri!
Birileri, hiç merak buyurmasın; yapılmak istenen başarıldı, dağılabiliriz artık!
***
Yazımızı, bir fıkrayla sonlandıralım:
“Nasreddin Hoca’nın ününü duyan bir köylü, onunla
görüşmek için Akşehir’e gelmiş;
evini sormaya başlamış.
Eğri bir duvara yaslanmış olan
birisine de aynı soruyu sorunca,
adam:
-Onun evini benden başkası bilmez, demiş. Gösterirdim ama duvarı tutuyorum. Payanda getirmeye
gittiler. İstersen sen tut, ben Hoca’yı
çağırayım buraya.
Adam, ‘olur’ deyip olanca gücüyle
duvara yaslanmış, beklemeye koyulmuş. Ne payanda getiren olmuş;
ne Hoca’yı aramaya giden adam
görünmüş, ne de Hoca…
En sonunda yoldan geçen birileri
seslenmiş, olup biteni anlatmış.
-Nasıl biriydi seni buraya bırakıp
giden? demişler.
Anlatmış, gülmüşler:
Aradığın Hoca işte o adamdı!”
Gene gonuşuruk buraşda.

cAS ALAcAKLILArI 28
ŞUBAT’A KADAr BorÇ
İSPATI YAPMAYA
ÇAĞrILDI
Tasfiye halindeki cyprus Airport
Services Ltd’den (cAS) alacaklı
olanlar, 28 Şubat’a kadar, resmi Kabz
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne
alacak talebi olarak borç ispatı
yapmaya çağırıldı.
Konuyla ilgili cAS resmi Kabz ve
Tasfiye Memuru olgun Yetişmiş
tarafından yapılan duyuruda, alacak
talebinin posta ücreti ödenmiş mektup
ya da elden yapılabileceği dile getirildi.
Alacak talebinin bir yemin takriri ile
desteklenmesi ve alacaklının ya da
yetkili temsilcisinin açık adresini
içermesi gerektiği dile getirilen
duyuruda, taleplerini 28 Şubat’a kadar
iletmeyenlerin alacak başvuru haklarını
kaybedeceği uyarısında bulunuldu.
Alacak talepleri hakkında verilen
kararların hem iadeli taahhütlü posta
ile bildirileceği hem de resmi Kabz ve
Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ve
internet sayfasında ilan edileceği
kaydedilen duyuruda konuyla ilgili
detaylı bilgiye de yer verildi.

GAZİMAĞUSA’DAKİ LSD
TÜrÜ UYUŞTUrUcU
oLAYIYLA İLGİLİ Bİr KİŞİ
DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa’da 9 Eylül 2021 tarihinde
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen
operasyon sonucu, S.T.S’nin (E-24)
tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu
madde içerdiğine inanılan 41 LSD
emdirilmiş kağıt parçasıyla ilgili
yürütülen ileri soruşturma
kapsamında, M.F.A’nın (E-30) dün
tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.
Polis konuyla ilgili soruşturmanın
devam ettiğini açıkladı.

15 Ocak 2022Cumartesi s_Layout 1 14.01.2022 23:40 Page 11

11

15 ocak 2022 cumartesi

Sosyal Medya
Haluk Giray

KAMU BÜTÇESİ
İFLAS MI
EDİYor?

Seçimler nedeniyle alelacele
kabul edilen 2022 mali yıl bütçesinde personel giderleri (bütçenin %70'ine denk gelmektedir)
bir önceki yıla göre 2022 yılının
1. dönemi için %12 2.
Dönem için de %6'lık bir artış
öngörülerek hazırlanmıştı, Bir
yandan Aralık ayındaki hayat pahalılığı, diğer yandan da 23
Ocak'taki seçim
baskısı ile 2022
yılı için personel
giderleri toplamda
%56 artışla gerçekleşecek, tabii
ki 1. dönemdeki
maaşlara gerçekleşen %37.26 HP fiili olarak verilirken Temmuz Aralık 2022 dönemi için de %19'luk bir artış
öngörüldü, ancak özellikle Türkiye'deki UFE ile TUFE arasındaki %35'lik farkın halen piyasadaki mal ve hizmetlere yansıtılacağı ve TL'nin değer kaybının
Temmuz'a kadar en azından
%20'lik bir değer kaybına uğrayacağı uzmanlar tarafından ortaya
konulduğuna göre Temmuz ayında
hayat pahalılığının en azından
%50'lere ulaşması kaçınılmaz olacaktır bu da 2022 yılı için %90
personel giderleri artışı demek
olacak ki 2022 toplam bütçesi
sadece personel giderlerinin 8 aylık bölümünü karşılayacaktır.
Yani bir başka deyişle
KKTC'nin kamu maliyesi tek bir
toplu iğne bile satın almayıp sadece personel giderlerini öderse
2022 Mali Yıl Bütçesi 8 ay sonra
mefta, ya da X...
Ayni şekilde yerel yönetimler
de bu sisteme göbekten bağlı,
hele bir de geçen yıl devlet katkısı
oranının %0 artırılması, buna nazaran 2021 yılında %25 personel
giderleri artışı verilmesi, 2022
yılı içinse %26 devlet katkısı
artışı sağlayarak %56 personel
giderleri artışı vermek yerel yönetimlerin de ipini çekmek anlamına gelmektedir.
Özellikle yerel yönetimlerde
1995 yılında beridir revize edilmeyen yerel gelirler tarifeleri nedeniyle adeta yok olmaya bırakıldılar, sürekli belediye sayısını
azaltmak projesi olan merkezi
yönetim sonunda yerel yönetim
sayısını böylece azaltacak, ama
sanırım "0" düzeyine getirecektir.
Kısaca merkezi yonetim batarken yaratacağı girdap ile ilk yerel
yönetimleri yok edecek.
Işin ilginç yanı belediyelerin
haklarını savunmak için kurulan
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
yönetim kurulu da 3 maymunu
oynayarak yerel yönetimlerin batışını izlemektedirler.

GÜNEYDE KARANTİNADAN ÇIKIŞ KURALLARI DEĞİŞTİ
Güney Kıbrıs’ta, yakın temaslı öğrencilerin beş gün boyunca test yaparak okullarına devam etmesi yönünde alınan ve
Pazartesi uygulamaya konulacağı duyurulan karar, öğretmen sendikalarının tepkisi
üzerine askıya alındı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney
Kıbrıs’taki ilk ve orta dereceli okullarda,
pozitif vakaların yakın temaslısı durumunda olan öğrencilerin, beş gün boyunca
her gün antijen testi yaparak okullarına
gitmeye devam etmesi yönünde alınan
ve Pazartesi uygulamaya konulacağı duyurulan kararın, özellikle öğretmen sendikalarının gösterdiği tepki sonrasında askıya alındığını yazdı.
Gazete, Sağlık ve Eğitim bakanlarının
dün bir toplantı yaparak Pazartesi başlaması
öngörülen “kalmak için test- test to stay”
isimli uygulamanın ertelenmesini ve öncesinde sendikalarla görüşme yapılması
kararını aldıklarını aktardı.
Beş günlük test uygulamasının sadece
pozitif çıkan çocuğun yakın temaslısı çocuklara uygulanacağını ve bu çocuklar
arasında pozitif vaka belirlenmesi duru-

munda normal prosedüre devam edileceğini
de vurgulayan gazete, çocukların testlerinin
ise Sağlık Bakanlığınca yapılacağını aktardı.
Öte yandan gazete bir diğer haberinde,
pozitif vakaların karantinadan çıkışlarının
onaylanması şeklinin değiştiğini, 17
Ocak’tan itibaren, pozitif vakaların 10
günlük karantina süresinden çıkışlarının,
kişisel doktorlarının onayıyla değil, merkezi
sistemden alacakları mesajla gerçekleşeceğini yazdı.
Haberde, pozitif kişilerin 11’inci gün
karantinadan çıktıklarına dair mesaj alacakları belirtilirken, bu kişilerin özel doktorlarının gerekli görmeleri durumunda
ise, karantina süresini 10 gün daha uzatabilecekleri vurgulandı. Alithia gazetesi
ise konuya ilişkin haberinde, “kalmak
için test” uygulamasının zorunlu olmayacağını, öğrencilerin tercih etmesi durumunda uygulanacağını yazdı.
Gazete, yakın temaslı öğrencilerin test
yaptırarak okula gelmeye devam etmelerinin zorunlu olacağı şeklinde bir yanlış
anlaşılmanın ortaya çıktığını belirtti.

DAYIOĞLU: TARIM REFORMU DEDİĞİMİZ PROJENİN ÖZÜ,
KÜÇÜK ÜRETİCİYİ YENİDEN ÜRETİR HALE GETİRMEKTİR
Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler
(TKP Yeni Güçler) Genel Sekreter Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı
Sami Dayıoğlu, "Tarım reformu dediğimiz
projenin özü, zaman içinde eritilip yok
olmaya mahkum edilmiş küçük üreticiyi
yeniden üretir hale getirmektir" dedi.
TKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
Ses Kıbrıs Web TV'de programa katılan
TKP Milletvekili Adayı Sami Dayıoğlu,
ülkede gelmiş geçmiş hükümetlerde bulunan partilerin bu seçim ortamında kendi
ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmaktan söz ettiğini söyledi ve "Ekonomiyi batıran bunlar değil mi?" diye
sordu.
TKP'nin hedefinin ekonomiyi yeniden
üretken hale getirmek olduğunu ifade
eden Sami Dayıoğlu, Kıbrıs'a özgü ürünlerin desteklenerek yeniden üretim artışı
yaratmayı programladıklarını söyledi.
Pandemi döneminin üretmeyen tüketime
dayalı ekonomilerin nasıl çöktüğünü gözler önüne serdiğini vurgulayan Dayıoğlu,
"öncelikli sektör" diye uzun yıllardan
beridir sağ hükümetler tarafından desteklenen turizm ve eğitim sektörünün

aslında öncelikli sektör olamayacaklarının
görüldüğünü belirtti.
TKP olarak hayvancılığı da içerecek
şekilde tarım sektörünü güçlendirmek
için köklü reformlar yapmayı hedeflediklerini belirten Sami Dayıoğlu, optimum
büyüklüğe ulaşan ve büyük holdinglere
yapılan devlet desteklerinin kesileceğini
ve küçük üreticilere ciddi manada destek
vereceklerini söyledi.
Üretken olmayan ve tersine ithalata
dayalı tüketim ekonomisi olan bir ülkede
turizm yapmanın ülke halkına ekonomik
anlamda hiç bir katkısı olmadığı görüşünde olduklarını kaydeden Dayıoğlu,
"Ülkeye gelen turist yerelde üretilmiş
gıda maddelerini tatmak ister. Yerel tatları
tatmak ve yerel kültürü yaşamak ister"
dedi.
"Biz TKP olarak yurdumuzda üretmek
ve üretimden kaynaklanan güçle kendi
evimizin efendisi olarak yaşamayı hedefliyoruz" diyen Dayıoğlu, barış içinde
bir Kıbrıs istediklerini ve “vaz geçmeyiz
yurdumuzdan” dediklerini ifade ederek
seçmen yurttaşları TKP'ye destek olmaya
çağırdı.

TDP’DEN ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNE ZİYARET
ÖZYİĞİT: “ÖZEL GErEKSİNİMLİ
BİrEYLEr EĞİTİM YASASI
YAŞAM BULAcAK"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak Erken Genel
Seçimlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde özel eğitim merkezlerini ziyaret
etti.
Adaylar ALGIM Özel Eğitim Merkezi
ile Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi
ziyaretlerinde yetkililerle görüştü, özel
gereksinimli bireylerin yaşadıkları sorunlar
ile eğitim merkezlerinin sıkıntıları başta
olmak üzere eğitim üzerine değerlendirmelerde bulundu, TDP’nin bu konulara
yönelik plan ve projelerini aktardı.
Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel
Başkanı Cemal Özyiğit, modern, bilimsel,
laik, ücretsiz, planlı ve herkes için eşit
bir eğitimin kendileri için vazgeçilmez
olduğunu söyledi.
Özyiğit, TDP olarak hükümette bulundukları dönemde Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nı paydaşlarla birlikte
uzun ve detaylı bir çalışmadan sonra ta-

mamladıklarını ancak hükümetin bozulmasıyla yasayı hayata geçiremediklerini
kaydetti.
Kendilerinden sonra gelen hükümetlerin
de önceliğinin bu olmadığını savunan Özyiğit, söz konusu yasayı geçirerek, gerekli
tüm yapısal iyileştirmelerle bu alanda yaşanan dezavantajları ortadan kaldırmakta
kararlı olduklarını belirtti.
Hükümette oldukları dönemde bakanlık
bünyesinde ayrılan hane halkına yardım
kaleminin bir kuruşunu bile kullanmadıklarını ve özel gereksinimli bireyler
için 2 adet çağdaş araç aldıklarını anımsatan
Özyiğit, “Bizim bu konuya hassasiyetimiz
sözde değil, icraatta olmuştur. Bunu da
görev süremiz boyunca ispatladık” dedi.
Eğitimdeki sorunları çok iyi bildiklerini
belirterek, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini söyleyen Özyiğit,
TDP’nin 23 Ocak'ta halkın desteği ile
güçlü bir şekilde hükümette yer alması
halinde katılımcılık anlayışı ile hareket
edileceğini, ilgili tüm paydaşların talep
ve görüşlerinin dinlenerek ihtiyaç duyulan
adımların atılacağını ifade etti.

GÜNEYDE KAMU
ÇALIŞANLArI YASASINDA
DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Güney Kıbrıs’ta kamu yasasında reform
yapılması yönünde uzun yıllardır süren
görüşmelerin dün sonuca bağlandığı,
özellikle işe alım ve terfilerde uygulanan
kurallara ilişkin yasal düzenleme
getirildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi; “‘Hepsi Çok İyi’
Uygulamasına Son” başlığı altında
manşet ve iç sayfalarından geniş yer
verdiği haberinde, uzun yıllardır tartışma
konusu olan kamu yasasında reform
çalışmalarının dün tamamlandığını, rum
Meclisi’nin ilgili kanunda yapılması
öngörülen değişiklikleri 47 lehte oyla
onadığını yazdı.
Gazete özetle, devlet memurlarının
neredeyse tamamının, her yılki
performans değerlendirmelerinde “çok
iyi” notu almakta olduklarını ancak
gerçekleştirilen düzenlemeyle artık
bunun söz konusu olmayacağını belirtti.
Söz konusu düzenlemenin, kamu
işleyişinin düzeltilmesi için atılmış küçük
bir adım olduğunu savunan gazete,
düzenlemeyle ayrıca, terfi alınmasında
kıdemin başlıca kriter olmaktan
çıkarıldığını, akademik eğitim, tecrübe,
üstlerin yıllık raporları ve diğer benzeri
unsurların terfilerde ağırlık kazanacağını
vurguladı. Habere göre, yasanın doğru
uygulanmasında denetleme yetkisi de
Kamu Komisyonu’nda olacak.

SEK BAŞKANI MATSAS:
“60 KIBrISLI TÜrK
TUrİZM ALANINDA İŞ
BULDU”

Kıbrıs rum İşçi Federasyonu SEK
Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta
turizm alanında faaliyet gösteren bir
şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma
kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.
Fileleftheros gazetesi, SEK Başkanı
Andreas Matsas’ın dün gazeteye, Kıbrıslı
Türklerin Güney Kıbrıs’ta işe alınmaları
konusunda Türk-Sen’le
gerçekleştirdikleri anlaşma sonrasında
Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet
gösteren bir şirketin, 60 Kıbrıslı Türk’ü
bünyesinde işe alacağını sendikaya
bildirdiğini açıkladığını yazdı.
Habere göre Matsas, söz konusu şirketin
sendikaya, başvurularını incelediği ve
mülakatlarını da gerçekleştirdiği Kıbrıslı
Türklerden yüzde 45’ini işe alacağını
bildirdiğini, bu rakamın da yaklaşık 60
Kıbrıslı Türk’ün işe alınacağı anlamına
geldiğini açıkladı.
Söz konusu şirketin adını vermekten
kaçınan Matsas, Türk-Sen’le vardıkları
uzlaşıya da atıfta bulunarak, Kıbrıslı
Türklerin suiistimal edilmeden ve diğer
çalışanlarla rekabet ortamı yaratmaksızın,
toplu sözleşmeler ve yasalar temelinde
çalışmalarının sağlanacağını vurguladı.

UYUŞTUrUcUYLA
YAKALANAN ALBAY
TErFİYLE EMEKLİ EDİLDİ

rum Milli Muhafız ordusu’nda (rMMo)
görevli bir albayın tasarrufunda
uyuşturucu madde ve hap bulunmasının
ardından terfi alarak emekli edilmesi rum
basınında geniş yer buldu.
Politis ve diğer gazeteler, rum Meclisi
Denetleme Komitesi’nin dünkü
toplantısında, bugün 50 yaşında olan bir
rMMo albayının, 2018 yılında
tasarrufunda uyuşturucu madde
bulunmasına karşın hakkında cezai
soruşturma başlatılmaması, üstüne
üstlük de terfi verilerek emekli edilmesi
konusunu ele aldığını yazdı.
Gazete, söz konusu albay hakkındaki
soruşturmanın o dönemin Başsavcı
Kostas Kliridis ve yardımcısı Savvas
Angelidis tarafından ertelendiği, bu
erteleme sayesinde ise albayın
emekliliğini isteyerek, tüm yasal hakları
ve terfisini de alarak emekliye ayrıldığının
anlaşıldığını belirtti.
Gazete ayrıca, komite toplantısında,
Savunma Bakanlığı ve Genelkurmaylığı
için, “Lakatamya” bölgesinde bulunan bir
devlet arazisine yeni bina ve yerleşkeler
inşa edileceği bilgisinin de paylaşıldığını
aktardı.

KArAKoLDAN FİrAr
EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Güney Lefkoşa’da bulunan “omorfita”
Polis Karakolunda tutuklu bulunduğu
sırada hücrenin penceresindeki demir
parmaklıkları sökerek firar eden şahıs
dün yakalandı. Fileleftheros gazetesi, 30
yaşındaki firarinin “Mağusa” bölgesinde
düzenlenen operasyonla yakalandığını
belirtirken, söz konusu firar yüzünden 3
polisin açığa alındığını da hatırlattı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Savaştan, kinden yılmış
Çok yorgunmuş yıkılmış
Bize gönderdikleri
Eskitilmiş bir yılmış
ArUcAD’IN ÜcrETSİZ
ATÖLYELErİ BAŞLIYor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım
Üniversitesi (ArUcAD) lise ve
üniversite öğrencileri için ücretsiz
atölye çalışması düzenliyor.
Yapılan açıklamaya göre, 17 ocak
Pazartesi saat 15.00’te origami, 20
ocak Perşembe 15.00’te oyun
Konseptleri, 20 ocak Perşembe
15.30’da Torna Seramikleri atölyeleri
gerçekleşecek.
Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik
ücretsiz atölyeler, 21 ocak cuma günü
14.00’deki “cebindeki Sinema Atölyesi”
ve 15.00’teki “Logo Tasarım Atölyesi”
ile sonlanacak.
Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak
ve kayıt olmak isteyen katılımcıların
(0533) 833 07 07 ve (0533) 850 96 56
numaralı WhatsApp destek hatlarına
ulaşabileceği kaydedildi..

AB, KASIMDA 8,3
MİLYAr Avro TİcArET
AÇIĞI vErDİ

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgının hız kazandığı Kasım
2021'de 8,3 milyar avro dış ticaret açığı
verdi.
Avrupa İstatistik ofisi (Eurostat), AB ve
Avro Bölgesi'nin 2021 yılı kasım ayı
uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
13,8 artarak 201,4 milyar avroya, ithalatı
da yüzde 37,6 yükselerek 209,7 milyar
avroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret
açığı kasım ayında 8,3 milyar avro oldu.
Avro Bölgesi'nde ise ihracat, kasımda
2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde
14,4 yükselişle 225,1 milyar avro, ithalat
da yüzde 32 artışla 226,6 milyar avro
oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı,
kasımda 1,5 milyar avro olarak kayıtlara
geçti.
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden
en fazla ithalat yapan ülkeler 36,6 milyar
avro ile ABD, 27,3 milyar avro ile
Birleşik Krallık, 19,1 milyar avro ile Çin,
15 milyar avro ile İsviçre, 8,4 milyar
avro ile rusya ve 7,5 milyar avro ile
Türkiye oldu.
AB ülkelerine en fazla ihracat
gerçekleştiren ülkeler ise 47,9 milyar
avro ile Çin, 21,3 milyar avro ile ABD,
17,2 milyar avro ile rusya, 14,8 milyar
avro ile Birleşik Krallık, 12,1 milyar avro
ile İsviçre, 9,5 milyar avro ile Norveç ve
7,2 milyar avro ile Türkiye olarak
belirlendi.

DÜN

Kitap Dünyası

Özdeyişler

ÖLMEYE YATMAK
Dar Zamanlar -IAdalet Ağaoğlu
Everest Yayınları
Roman

“Çaresizliğe mahkûm insanlar,
bıçak kemiğe dayandığında her
şeyi yapabilirler.”
Goston Bouthout

THALASSAEMİA DERNEĞİ'NİN
44’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ…
Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem
Beşevlerli, son zamanlarda, uzun süredir ülkede
görülmeyen talasemili doğumların tekrardan
başladığına dikkat çekti.
Thalassaemia Derneği’nin 44’üncü kuruluş
yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan
Dernek Başkanı Beşevlerli, zamanında Aile
Yasası’nın geçmesi ve talasemi testlerinin
zorunlu hale getirilmesi sonucunda 2001’den
beri hiç talasemili doğum olmadığını ve ülkenin
bu konuda örnek alacak bir konuma geldiği,
ancak yeni talasemili doğumlarla, topluma
tekrardan hatırlatma yapma ihtiyacı doğduğunu
kaydetti.
Beşevlerli, Sağlık Bakanlığı ve yetkili tüm
paydaşlar ile bu konuyu görüşüp, bu konuda
nasıl bir yol izleneceğini kararlaştırma konusunda yeni adımlar atacaklarını bildirdi.
“TALASEMİLİLERİN TEMEL TEDAVİ
İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
VE TALASEMİLİ DOĞUMLARIN
ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”
Beşevlerli, derneğin 15 Ocak 1978 tarihinde,

Talasemililerin tedavi gereksinimlerini
karşılamak ve talaseminin ne olduğunu
topluma duyurmak amacı ile kurulduğunu,
talasemililerin temel tedavi ihtiyaçlarının
karşılanması ve talasemili doğumların
önüne geçilmesi için ciddi mücadeleler
verdiğini ve halen vermeye devam ettiğini
belirtti.
Talasemililerin en önemli problemlerinden
biri olan kan eksiliğinin giderilmesi için
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gönüllü Kan
Bağışçıları Birimi’nin kan ihtiyacının
karşılanmasında önemli rol oynadığının altını
çizen Beşevlerli, bu birimin yanında kan
toplanmasına destek veren Kuzey Kıbrıs
Türk Kızılayı, Kan Bankası ve kan
bağışçılarına destekleri için teşekkürlerini
iletti.
Beşevlerli, diğer bir sıkıntı olan ilaç tedariği
için de yetkililerle çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.
Beşevlerli, “Kuruluş yıldönümümüz vesilesi
ile camiaya katkı koyan başta üyelerimiz olmak üzere, herkese çok teşekkür ederiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

KUİR KIBRIS DERNEĞİ LGBTİ+’LARA YÖNELİK NEFRET
SÖYLEMLERİ KARŞISINDA YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Kuir Kıbrıs Derneği, sosyal ve geleneksel
medyada LGBTİ+’ları hedef alan, nefret
söylemine varan paylaşımlarla ilgili yetkilileri
göreve çağırdı.
Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, bir
kişiye veya gruba cinsel yönelimi, cinsiyet
kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla nefret söyleminde bulunmanın suç olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Kuir Kıbrıs Derneği olarak
Polis Teşkilatını göreve çağırıyor ve toplu
halde işlenen bu suçların tespit edilip işlem
başlatılması için talepte bulunuyoruz. Bu
suçların cezasız kalması durumunda yetkililerin
de suça ortak olduklarını ve LGBTİ+’lara
yönelik yapılan bu sistematik saldırının
boyutlarının gittikçe artabileceğinden endişe
duyduğumuzu yineleriz” denildi.

LGBTİ+ farkındalığının artması ve birçok
siyasi partinin seçim manifestolarında LGBTİ+
haklarına yer vermesinin önemli bir adım
olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm bu
gelişmelere rağmen insan hakları bağlamında
toplumsal cinsiyet adaletini hedefleyen
Kadından Yaşama Destek Derneği’nin
(KAYAD) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı
protokolün seçime malzeme edilmesi kabul
edilebilir değildir.
Hem KAYAD’ı hem de Kuir Kıbrıs
Derneği’ni hedef alan açıklamalar özellikle
LGBTİ+’ları olumsuz etkilemektedir. Tüm
bunların önüne geçmek adına başta tüm siyasi
partiler olmak üzere İnsan Hakları’ndan taraf
olan tüm sivil toplum örgütlerini dayanışmaya
çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

ArANIYor
Lefkoşa’da ada içi dağıtım için 2 şoför,
2 balık temizleyici ve 1 muhasebeci aranıyor…
Tel:05338653042

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

13.52 13.65

EURO
Alış Satış

15.47

15.62

S.T.G.
Alış Satış

18.53 18.68

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Tadımlık

Başlamadan önceki gibidir
Gelişin
Gidişin
Bitmeden önceki gibi
F.H. Dağlarca

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa
03922255730
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127
03922288956
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat
No:65 Gönyeli
03922234604
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
0392 821 84 10
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın
156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı
03928158118
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15
Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka
Yolu, Mağusa
03923662999
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel
Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi
Gazi Mağusa
03923652200
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt
03927141190
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240

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

15 Ocak 2022Cumartesi s_Layout 1 14.01.2022 23:40 Page 13

13

15 ocak 2022 cumartesi

Filiz Besim “Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz” diyor!
Bu müthiş ifadenizden sonra seçileceğinizden hiçbir şüphe yok...

GıDı GıDı

Bizim Duvar

Euro’ya selâm…
TL’ye devam!

Pano
Maskeler
altında
bütün yüzler
eskidir be
refik!

Mehmet Levent

MUHABBETLİLEr
KİM KİMİ
BESLEYİYor BE?

-Yanarım yanarım da dağda geçen
senelerime yanarım. Şu anamız ağlardı
nöbedden, Urumu gözlemegden. Ayda
bir bile göremezdik evin yatağın yüzünü…
-Neçün be canım, nerden çığdı şimdi
bu da hatırladın seneler sora?..
-Dakıldıaglıma o
besleme lâfı Tayyıb’ın. Beslemeymişig! Rahmedli anacığımdan bile duymadım ben bu lâfı o su
emdirdi besledi beni,
nerdeysa iki yaşıma
kadar südüynan. Da sen üç guruş para
verin diye besleme olduk? Çek geri
buraya yığdığın bu gadaringsanı da
bir guruşunuisdemeyik biz senin. Her
şeyimiz bol bolamadıetişirdi bize.
-E doğrudur be canım dediğin ama
kim diyner seni?
-Kim diyner? Başımızdakıguellolar
adam olacaglardı da bakalım dinneller
miydi dinnemezler miydi? Yolladığın üç guruş
seninkilere bile yedmez
be. Nerde galdı bize?..
Besleme ha… Gelsin
BirleşigMilledlerdenuzmannar da yabsınnar hesabını kitabını bakalım
kim kimi besleyiyorbunçinde. İsdratejik çıkarları varmış da
onun için bundaymış. Demek verdiğin
her guruş, İsdratejik çıkar içindir. Yani
bizim için değil. Bir verin bing alın.
Da utanmadan bir da besleme ha!..
-Eyya bir da güçlerine gider hassigdirdeyincagendilerine. Bir tanesi da
ne demiş bilir min? İsdemezsaymışıkgendilerini biz çekip gidelimmişikKıbrıs’dan!
-E ama nur içinde yadsın Arif hoca
onun ağzının payını ne güzel verdiydi
ya…
-Hus be Kemal… Söyle da ferahlasın
içim vallahi…
-Ne dediydi hoca hatırlan? Hassigdir
be ibne!..
-Oh… Allah rahmed eylesin. Toprağı
bol olsun hocanın. Çok ararık onu…

Asmaaltı konuşmaları
-Duydun ne dedi senin dogdor?
-Benim dogdor? Hangısı?
-Filiz hanım yahu. Adayınız değil
mi bu seçim?
-Evet… Tabii adayımızdır. Ne dedi?
Çaddıboykodculara?
-Yok, çadmadı. Çok daha mühim bişey söyledi.
-Ne dedi? Yabdık ama yabdığımıza
yapacağımıza da pişmanık mı dedi?

-Keşge öyle deseydi. Hayırın bir lâf
edmiş olurdu.
-E ne dedi yahu söylesene…
-Türkiye ile et ve dırnakgibiyik dedi!
-Annamadım… MaFiliz hanım söyledi bunu? Eminsin? Yannışannamış
olmayasın be gardaş.
-Seni üzmek, gızdırmakisdemezdim
ama… Maalesef…
-Dur yahu… Çek o isgemleyi oturayım da başım döndü aha şimdi. Galiba
da fırladı bizim tansiyon! Türkiye ile
et ve dırnakgibiyik ha… Ve bir CTP
adayı söyleyiyor bunu! Ne sandığa giderim, ne da CTP’liyim bu andan sora!..
Benim faşistlerinanyörüyecek yolum
yok!

Haftanın Gıdıgıdısı
cTP’liAsım Akansoy’un “Biz müdahale gördüğümüz yerde
mutlaka bunu kamuoyuyla paylaşır, gerekli tepkiyi sergileriz”
şeklindeki sözleri kargaları bile güldüren komik içeriği nedeniyle
bu haftanın en komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KArİKATÜr

FIKRA...

AHMAKLIK
İki genç adam konuşmaktadırlar:
-Niçin evlenmiyorsun?
-Alacağım kız hem genç, hem
güzel hem de ahmak kafalı olmalı.
Böyle bir genç kız arıyorum.
-Bu meziyetleri niçin istiyor-

sun?
-Genç ve güzel olmazsa ben onu
almam.
Ahmak olmazsa evlenmem. Zaten alacağım kız ahmak kafalı olmazsa bana varmaz da ondan.

YAPArSIN GEL
Sevgilisine aşık olan bir kız, askere giden sevgilisinden şöyle bir telgraf alır:
-Yapabilirsem bu hafta sonunda izinli geleceğim.
Kız hemen şöyle bir telgraf çeker:
-“Yaparsın, yaparsın…
Gel.”

FİKrİNİN FİKrİ
EN GrASoLU
YALAKALIK

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, “Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor” demiş.
-Sen daha anlamadın mı mösyö? Erdoğan uysa da gor, uymasa da gor! Yeyemem yok yeycen! Mırın kırın etsen de
yiyorsun zaten!
*
Tufan Erhürman “Gelirleri Euro’ya endekslemek, Türk Lirası’nı piyasada tedavülden kaldırıp Euro’ya geçmek değildir”
demiş.
-Anladınız mı şimdi neymiş Euro’ya
geçmek? Euro’ya selâm, TL’ye devam!
*
TDP “Külliyeye değil, eğitim ve sağlığa
yatırım yapılmalı” demiş.
-Kime demiş? Kimseye! Ortaya!
*
2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 153.
sıraya düşmüş.
-Bravo “Reis”. Türkiye seninle gurur
duyuyor!
*
Bir DP adayı “Özel hastanelerdeki
sağlık hizmeti ücretsiz olacak” demiş.
-Yalan olur da bu kadar katmerlisini
ne duyduk ne de gördük. Bu tam da halkı
aptal ve enayi yerine koymak!
*
Boykot Eylem Komitesi, 23 Ocak’taki
seçimi “Düzenden memnun olanlarla, düzeni yıkmak isteyenlerin imtihanı” olarak
nitelendirmiş.
-Fazla söze gerek yok. Yüzde 1 milyon
kere doğru…
*
Sucuoğlu “Ankara’da seçimleri de konuştuk” demiş.
-E zaten onun için gitmedi miydin Faiz
bey?!
*
Asım Akansoy “Biz müdahale gördüğümüz yerde mutlaka bunu kamuoyu ile
paylaşır, gereklitepkiyi sergileriz” demiş.
-Müdahaleyi göremezsiniz siz. Görseniz
de görmezlikten gelmek gibi bir fıtratınız
var!
*
Yerbilim Mühendisleri Odası “Sarayda
deprem komitesi kurulduğunu kamuoyuyla
aynı anda öğrendik” demiş.
-Yok size soracaydı Tatar!
*
Akıncı, seçimle ilgili bir soruyu yanıtlarken “Sandığa gidin” dememiş.
-Ne yani… Kendisine yapılanları bu
kadar çabuk unuttuğunu mu sanıyordunuz?
Bu demokrasicilik oyununda o da piyon
olmak istemiyor artık…
*
CTP adayı Filiz Besim, “Türkiye ile et
ve tırnak gibiyiz” demiş.
-Gibisi fazla doktor hanım. Et ve tırnaksınız. Bu rezilliği içine sindirebilen
kaç CTP ve TC’li kaldı, seçimde göreceğiz.
Talat’ın “Türkiye bana otur derse oturur,
kalk derse kalkarım” yalakalığından sonra,
en grasolu yalakalık!

Sucuoğlu “Ankara’da seçimleri de konuştuk” diyor!
E zaten onun için Ankara’ya gitmediniz mi Faiz bey?
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BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ'NDEN YENİ KARARLAR
PoZİTİF ÇIKAN ÖĞrENcİLErİN
İZoLASYoN SÜrESİ 10 GÜNDEN 7
GÜNE İNDİrİLDİ
“EKSİK AŞILI vEYA AŞISIZ
TEMASLI KİŞİLEr 7’Ncİ GÜNÜN
SoNUNDA Pcr YErİNE ANTİJEN
YAPTIrAcAK”
“SAĞLIK ÇALIŞANLArI 5 DoZ AŞI
oLAcAKLAr GUrUBUNA
EKLENDİ”
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi tarafından alınan yeni kararları
açıkladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni
kararlar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“EKSİK AŞILI VEYA AŞISIZ
TEMASLI KİŞİLER 7’NCİ GÜNÜN
SONUNDA ARTIK ANTİJEN
YAPTIRACAK”
Komite tarafından alınan yeni kararlara
göre, Kovid-19 pozitif kişi ile temas eden
eksik aşılı veya aşısız kişiler 7 gün izole olmaya devam edecek. Bu kişiler, 7 günlük
izolasyonlarının sonunda artık PCR değil
antijen testi yaptıracak ve sonucun negatif
olması durumunda izolasyonları sona erecek.
Daha önceki kararlarda eksik aşılı veya
aşısız kişilerin PCR testi yapma zorunluluğu
bulunuyordu.
Kararlarda, Covid-19 pozitif kişi ile temas
eden tam aşılı kişilere ilişkin uygulamada
herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kovid
19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı
kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3
doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak
güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler
semptomları olmaması halinde 5’inci gün
antijen testlerini yaptırmayı sürdürecek.
Pozitif bir kişi ile temas eden aşılı, eksik

aşılı ya da aşısız kişilerin belirtilen sürelerden
önce semptom göstermeleri halinde daha
erken PCR testlerini yaptırma uygulaması
da devam edecek. Pozitif olmaları halinde
pozitif hasta takip süreçleri başlayacak.
POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN
İZOLASYON SÜRESİ 7 GÜNE
İNDİRİLDİ
Yeni kararlar altında, “Okulların Pozitif
Vaka ve Temas Protokolü” kısmında da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre,
pozitif çıkan öğrencilerin; ev izolasyonu
süresi de 10 günden 7 güne indirildi.
Pozitif çıkan öğrenciler evdeki 7’nci gününde kontrol amaçlı PCR yapacak ve test
sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılacak. Test sonucu pozitif ise hastaların
karantina süresi 10 günde sonlandırılacak.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARI 5 DOZ AŞI
OLABİLECEK”
Komite tarafından “Covid-19 Aşı Şemasında” yapılan değişiklikle, 5’inci doz Covid-19 aşısı olacak kişiler grubuna, 65 yaş

üstündeki kişilere sağlık çalışanları da dahil
edildi.
“AŞISIZ BAKICI KİŞİ, 10 GÜN
DEĞİL 7 GÜN İZOLE OLACAK”
Komite ayrıca, “Covid-19 Pozitif Hastaların Evde İzolasyonu” bölümündeki uygulamalarda bazı değişiklikler yaptı.
Buna göre, Covid-19 pozitif kişinin, çocuk
veya bakıma muhtaç olması nedeniyle, karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmiş olması
durumunda, pozitif kişinin testinin negatife
dönmesi halinde aşılı bakıcı kişinin testi
negatif ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecek.
Aşısız bakıcı kişinin testi negatif olsa dahi
7 gün süre ile izole olacak. Bakıcı kişi aşılı
ise 5’inci gün, aşısız ise 7’nci gün antijen
testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde
daha erken PCR testi yaptıracak.
Eski kararlarda, aşısız bakıcı kişi, refakatçilik ettiği kişinin testinin negatife dönmesi
halinde, 10 günlük bir izolasyon süresi geçirmesi gerekiyordu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,64 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,64 dolardan işlem görüyor.
Dün 85,10 dolara kadar yükselen Brent
petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili,
bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre
yüzde 0,20 artışla 84,64 dolardan işlem
gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü
(WTI) ham petrolün varili 82,08 dolardan
alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol
tüketicisi ABD'nin varil başına 80 doların
üzerinde seyreden ham petrol fiyatlarını

düşürmek için harekete geçebileceği beklentileri sonrası karışık seyir izliyor.
ABD Enerji Bakanlığının dün altı şirkete
18 milyon varillik stratejik ham petrol
rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmasının
ardından, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı
sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.
Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi
Çin'in artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbirlerini sıkılaştırması da küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endi-

şelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili
oldu.
Ancak piyasalardaki Kovid-19'un Omicron
varyantının küresel ekonomi ve petrol talebi
üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına
dair iyimser yaklaşım ile ABD'nin ham
petrol stoklarının 2018'den bu yana en düşük
seviyesine gerilemesi petrol fiyatlarındaki
kayıpları kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 84,74 ile
85,31 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 83,60
dolar aralığının ise destek bölgesi olarak
izlenebileceği belirtiliyor.

Türkiye’de tarımda üretici enflasyonu 11 yılın zirvesinde
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık bazda yüzde 12,51 artarken,
yıllık bazda yüzde 36,39 yükseldi. Endeks,
tarihinin rekor seviyesini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE)
Aralık 2021 verilerini yayınladı.
Tarım-ÜFE’de Aralık’ta aylık bazda 12,51
yükselirken, yıllık bazda yüzde 36,39 arttı.
Böylece Endeks, 2011 baz yılından bu
yana rekor seviyeye çıktı. Bir başka deyişle,
tarımda üretici enflasyonu 11 yılın zirvesini
gördü.
Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 36,39 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 23,73 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık
ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,49,
balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde
6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,91 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı

ATAoĞLU: “vATANDAŞIN
SİYASETE oLAN BAKIŞ
AÇISINI SİYASİLEr
DEĞİŞTİrEBİLİr”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı,
Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu, vatandaşın siyasete
olan bakış açısını, siyasilerin
değiştirebileceğini vurguladı.
Ataoğlu, “Bu yüzden önümüzdeki
seçimlerden sonra istikrarlı bir hükümetin
oluşması, göreve 5 yıl devam etmesi
önemli. Tek başına bir partinin iktidar
şansı şu an için yok. Herkes neyin ne
olduğunu çok iyi biliyor. DP, yaptıkları
konusunda herkes tarafından sahiplenilen
bir parti konumunda. Önümüzdeki
seçimde daha güçlü çıkacağı aşikâr” dedi.
DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
Ataoğlu katıldığı programda ülke
gündemine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Demokrat Parti’nin kurulduğu günden
bugüne, pek çok noktaya imza attığını
ifade eden Ataoğlu, “DP, gailesi
doğrultusunda, insan ve memleket
sevgisiyle hareket etmiş, projelerini
hayata geçirmek üzere büyük uğraşlar
vermiş bir partidir” dedi.
DP’nin manifestosunun, ayakları yere
basan, uygulanabilir ve toplumsal
sorunlara cevap verebilecek özelliğe sahip
olduğunun altını çizen Ataoğlu,
“Seçmenlerimiz, DP’nin manifestosunu
okumadan karar vermesinler. Çünkü iddia
ediyorum ki, manifestomuz, ekonomiden
sağlığa, sağlıktan eğitime, her alanda ülke
geleceğinin yol haritasıdır” ifadelerini
kullandı.

ErHÜrMAN: “UZUN
vADELİ KALKINMA PLANI,
EKoNoMİNİN ANAYASASI
oLAcAK”
cumhuriyetçi Türk Partisi (cTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’ten
geçirilecekleri uzun vadeli kalkınma
planının ekonominin anayasası olacağını”
kaydetti.
cTP Basın Bürosundan verilen bilgiye
göre, Erhürman, beraberindeki heyetle
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD)
ziyaret etti ve erken genel seçimler
öncesinde görüş alışverişinde bulundu.
Erhürman’a ziyaretinde, milletvekili
adayları da eşlik etti. Ziyarette, ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik duruma
ilişkin konuşma yapan Erhürman,
ekonomide istikrarı sağlayabilmek adına
uzun vadeli kalkınma planını hayata
geçireceklerini ve hükümetler değişse bile
yeni gelecek hükümetin bu planlar
dahilinde adım atacağını vurguladı.
cTP olarak “geçim için seçim” dediklerini
belirten cTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, ekonominin yönetilmiyor
oluşunun halkı yoksullaşma noktasına
ittiğini savundu.
Özellikle küçük esnaf için girdi
maliyetlerinin yükseldiğini belirten
Erhürman, örneğin Elektrik Kurumu’nun
kilovat saati 2,5 TL’ye mal etmesine
rağmen şu anda 0,98 kuruştan sattığını ve
bunun da kurumu ciddi zarara soktuğunu
söyledi.
Erhürman, yapılması gereken zammın
bilerek seçim sonrasına bırakıldığını ifade
ederken, kilovat saat başına minimum 1,5
TL zam yapılacağını kaydetti. Bunun da
işletmelere “girdi maliyeti” olarak
yansıyacağını kaydeden Erhürman, üretim
yapan insanların çok zor durumda
kalacaklarını belirtti.
Erhürman, yeni belirlenen asgari ücrete de
değinerek, bir yandan 6 bin 90 TL’lik net
rakamın geçinmek için yeterli olmadığının
açık bir şekilde görüldüğünü, ancak bu
rakamın da küçük esnaf tarafından
ödenebilirliğinin sorgulandığını belirtti.

BAŞBAKANLIK KAvŞAĞI
HAFTA SoNU TrAFİĞE
KAPALI oLAcAK

hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde
10,60, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde
11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde
15,00 artış gerçekleşti.
Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar

ise sırasıyla, yüzde 123,44 ile lifli bitkiler,
yüzde 67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 49,31
ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar
oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın ve
Pazar günü Başbakanlık kavşağının,
Selçuklu caddesi üzerinde yer alan
çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi
için gerekli fiziksel düzenlenmeler
yapılacağından trafik akışına kapalı
olacağını duyurdu.
LTB’den verilen bilgiye göre, yarın ve
Pazar günü Başbakanlık kavşağının,
Selçuklu caddesi üzerinde yer alan
çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi
için gerekli fiziksel düzenlenmeler
yapılacak.
Kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler
yol ve trafik güvenliği açısından çalışmalar
tamamlanana kadar trafik akışına kapalı
olacak.
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Esat Hoca unutulmadı
Hamitköy Spor Kulübü, kulübün merhum fahri
başkanı Esat Erdoğmuş’u andı. Esat Hoca’nın
kabri başında düzenlenen anma törene, KTFF
Başkanı Hasan Sertoğlu, Başkan vekili Oktay
Çocuk, Hamitköy Spor Kulübü Başkanı Evren
Mannaş, Hamitköy Masterler Derneği başkanı
Mustafa Şeytan, teknik direktör Ahmet Sakallı
ile Esat Hoca’nın ailesi katıldı.

Serim Adanur:
GHE’nde yarım
kalan hikayem var
Inzaghi tarihe geçti

İtalya Süper Kupa'da Juventus'u yenen
Inter'de Simone Inzaghi, kupayı iki farklı
takımla kazanan en genç antrenör oldu.
Serie A'da 49 puanla liderlik koltuğunda
oturan ve bu yılki ilk kupasını kazanan Inter'de Simone Inzaghi, tarihe geçti.
12 Ocak'ta oynanan Süper Kupa maçında
Juventus'u, Alexis Sanchez'in 120. dakikada
attığı golle 2-1 mağlup eden Inter, altıncı
kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye’de kupa
eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi
sonucu eşleşmeler belli oldu. Tek maç eleme
usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya
başlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu
eşleşmeleri şöyle oldu:
A.Alanyaspor-Adana Demirspor
Karagümrük-Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep
Fenerbahçe- Kayserispor
Hatayspor-Antalyaspor
Bandırmaspor- Sivasspor
Denizlispor-Trabzonspor
Beşiktaş-Göztepe

n Teknik adam Ali Kanlı ile çalışmalara başlayan Girne
Halk Evi’nde kadroya takviyeler yapılmaya başlandı. Girne
Halk Evi camiasının önemli isimlerinden Serim Adanur da
takıma geri döndü. Adanur “GHE’nde yarım kalan hikayem
var” ifadesini kullandı

Futbol Süper Lig ekiplerinden Girne
Halk Evi 2. Devrede yeni teknik adam
ve yeni kadro yapısı ile mücadele
edecek. İlk devreyi son sırada 5 puanla
tamamlayan Girne Halk Evi’nde teknik
sorumlu Bülent Aytaç’ın yerine Ali
Kanlı göreve getirildi. Ali Kanlı ile
çalışmalara başlayan Girne Halk
Evi’nde kadroya takviyeler yapılmaya
devam ediyor. Girne Halk Evi camiasının önemli isimlerinden Serim Adanur da takıma geri döndü.
Dün görüştüğümüz Serim Adanur
“GHE’nde yarım kalan hikayem var”
dedi ve şu ifadeleri kullandı. Bir yıl

önce böyle zamanda futbolu bıraktım.
Alınan yanlış kararlardan dolayı bırakma kararı almıştım. Ama şimdi
bu zor dönemde tekrardan Girne Halk
Evi’ni ligte bırakmak için ve zor
günde doğup büyüdüğüm takımın yanında olmak için geri döndüm. Bu
kararımın doğru olduğuna inanıyorum.
Girne Halk Evi teknik heyeti ve yönetiminden gelen teklifi geri çevirmedim. Bu takımda benim ve ailemin
takım 23 yıl hizmeti var. Zor da olsa
şu an GHE için elimi taşın altına koyup, bu takım için belki son yılımda
herşeyi yapmaya çalışacam”.

Çetinkaya’dan önemli
galibiyet: 57-49
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen
Açılış Kupası’nda Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya
karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 57-49
kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk periyodu 15-10 üstün geçen Çetinkaya, soyunma
odasına da 29-24 önde gitti. Üstünlüğünü ikinci
yarıda korumayı başaran Lefkoşa ekibi, maçı 5749 kazanarak büyük sevinç yaşadı.
Maçın en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Çetinkaya’dan Issouf olurken, Soyer Hacıganimler’den
Omah’ın 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
AÇILIŞ KUPASI PUAN DURUMU
1-Koopspor
3
3
6
2-GAÜ
3
1
2
4
3-H.Soyer
3
1
2
4
4-Çetinkaya
3
1
2
4

Domenec Torrent
resmen Galatasaray'da

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine
getirilen Domenec Torrent Font ile resmi
sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten
yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A
Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Domenec Torrent Font getirildi.

Türkiye’de 21. Hafta

Türkiye Süper Lig’de 21. Hafta maçları
bugün devam edecek. Program şöyle:
Bugün
Adana Demirspor
Kayserispor
Karagümrük
Ç.Rizespor
Sivasspor
Trabzonspor
M.Başakşehir
Konyaspor
Antalyaspor
Fenerbahçe
Pazar
Altay
Alanyaspor
Giresunspor
Kasımpaşa
Hatayspor
Galatasaray

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Avustralya hükümeti Djokovic'in vizesini iptal etti
Novak Djokovic'in Avustralya macerası
sona erdi. Göç Bakanlığı dünya bir numarasının vizesini iptal etti. Sırp tenisçi Novak
Djokovic'in Avustralya vizesi böylelikle
ikinci kez iptal edilmiş oldu.
Avustralya Göç Bakanlığı, Djokovic'in
aşısız olması sebebiyle toplum için risk taşıdığını belirtti. Bakan Alex Hawke kişisel
insiyatifini kullanarak vizeyi iptal etti. Djokovic’in, Avustralya’ya yaptığı vize başvurusundaki formlarda yanlış bilgiler bulunduğunu açıklayan Hawke, ünlü sporcunun

Sahibi
“AFrİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ oSMAN TABAK

‘‘insan hatası’’ olarak tanımladığı söz konusu
yanlışlarla ilgili verdiği savunmayı kabul
etmeyerek vizesini iptal etti. Vize iptaliyle
ilgili başka bir gelişme olmazsa tek erkekler
dünya sıralamasının bir numarası Djokovic’in,
Avustralya’dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan
Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis
Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katı-

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

lacağını bildirmişti. Melbourne'a ulaştıktan
sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve
ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic,
mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand
slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize
iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı
bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali
kararı kaldırılmıştı.
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