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Doldur tasını şarapla, toprakla dolmadan dedi Hayyam. Baktı ona yırtık pabuçlu adam: Nimetleri
yıldızlarından çok olan bu dünyada açım! Değil şarap, ekmek almaya bile yetmiyor param!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 20 Ocak 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 556 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ADADA HERKES
İÇİNE KAPANDI
n

2. sayfada

Boykot Platformu seçimlerle ilgili BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi

Secim
BM’ye
sikayet edildi

Boykot Platformu, dün Ledra Palace sınır kapısına giderek, 23 Ocak Pazar günü düzenlenecek seçimler konusundaki
mektubu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM yetkililerine teslim etti. Mektupta “Türkiye bugüne
kadar işgal bölgesinde yapılan tüm seçimlere müdahale ederek kendi isteği doğrultusunda sonuç çıkmasını
sağlamıştır. Bu durum Kıbrıslı Türklerin yok sayılması anlamına gelmektedir” denildi...

n “Türkiye, adamıza askeri
müdahalesiyle işgal ettiği bölgeye,
savaş suçu işleyerek nüfus
taşımıştır. Bu şekilde işgal altındaki
bölgede demografik yapıyı
değiştirmiştir. Getirilen nüfus
"yurttaş" yapılarak, savaş
sırasında güvenlik nedeniyle yer
değiştirmek zorunda bırakılan
Rumların mülkleri bu
yerleşimcilere dağıtılmıştır...”
n “Türkiye'nin gizli gündemi olan
ilhak hedefine bir adım daha
yaklaşılmıştır...”
3. sayfada

İşgal altında

DAĞLAR
OYULURKEN
SUSAN TAŞLAR
MASUM MU?

SMA hastası olan ve ihtiyacı olan 2.5 milyon
dolarlık Zolgensma ilacı için düzenlenen bağış
kampanyasıyla ülke gündemine oturan Asya
bebek güneydeki Makarios Hastanesi’nde yoğun
bakıma alındı. Ailesi Asya’nın ağzından sosyal
medyada yaptığı paylaşımda “Annem ve babam
benim en erken zamanda iyi olup evimize
geleceğimi biliyor” diye açıklamada bulundu ve
herkesten Asya için duacı olmasını istedi.
ANKARA'NIN
DEDİĞİ
OLACAK

SEÇİME 2 GÜN
İLHAKA
1 ÇEYREK VAR

Ali Osman

Mehmet Levent

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize Özdemirciler

İlhak istiyor

Asya bebek Makarios
Hastanesi’nde yoğun bakımda

n Cumhurbaşkanlığı
Ekonomi ve Doğal
Kaynaklar Komitesi
üyesi ve UBP
Yüksek Disiplin
Kurulu Başkanı Fuat
Nalcıoğlu “Ben
Kıbrıs’ın bütünüyle, Kıbrıs’ın
gerçek sahibi olan, anavaran
Türkiye’ye İLTİHAK etmesini
savunuyorum” dedi...
3. sayfada

ERCAN’IN
ULUSLARARASI
UÇUŞLARA
AÇILMASINI
REDDEDERKEN
AKLINIZ NEREDEYDİ?
Aziz Şah

Kuzeyde 572 yeni vaka, güneyde 2 bin 226 vaka daha...

NE İLHAK,
NE İLTİHAK
KKTC ZATEN
İLTİHAP

Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

DAĞLAR OYULURKEN
SUSAN TAŞLAR
MASUM MU?
Kaybedilmiş bir davanın artık kayda
değer olmayan, üstelik modası geçmiş
sayılan hüznünü, kederini, iliklerinize
kadar hissederek yürürsünüz ağaran günün
kıyısına...
Adanın bölünmüşlüğüne, doğduğunuz
köye, kaybettiğiniz çocukluk evinize,
oradan derlediğiniz şiire dair tek laf etmemelisiniz oturduğunuz masalarda, diyelim ki ettiniz,
sesinizi hiç yükselmemelisiniz, çünkü öfkelenmek lüzumsuz bir tepki sayılır oldu
buralarda, öfkenizi törpülemeli ve 1974 enkazının üzerinde kurulan işgal rejiminin sınırları
içinde siyaset yapmaya razı olanların vadeddikleri kıytırık reformlardan geleceğe
dair umutlar derlemelisiniz...
Kar yoktur ama kar’ın soğuğu vardır
dışarıda...
Gecenin, sizi huzursuz eden sırrını çözmeye çalışırken, anlarsınız ki bütün yolların sonu, bütün soruların cevabı aynı:
yabancılaşma...
Bir devletin, bir başka ülkeye askerini
yığması, toprakları parselleyip keyfi geldiği zaman açıp istediklerine dağıtmak
üzere kapatması, bayraklarını büstlerini
camilerini, yetmezmiş gibi nüfusunu bir
başka ülkeye taşıması, başkalarının topraklarını yağmalamakla kalmaması o toprakları kılıç hakkı sayması ve bunlara
benzer, savaş suçu sayılması gereken ne
varsa hepsi normalleştirilmiş, savaş suçunu
suç saymak hükümet nezdinde suç, muhalefet nazarında uç, en muhabbetli masalarda ise ne yazık ki ayıp sayılır oldu...
Ah evet nihayet ikinci kahvenizi yudumlarken, itiraf edersiniz:
-Konuştuğunuz için pişmansınız siz!..
Tabii bunu kendinize yakıştırmak da
zor gelir, bocalarsınız, nihayette kolay
değildir eli kalem tutan bir kadının susmadığı için, fikrini kendine saklamadığı
için, pişman olduğunu itiraf etmesi...
Sustuğunuz için pişman olduğunuz zamanlar yetişir imdadınıza sonra, konuşmasaydınız belki de yine pişman olacaktınız, boşuna arayıp durmayınız, yoktur
öyle bir yer, konuşmakla susmak arasında...
Hüznün insana çok yakıştığını ama insanın bunu geç anladığını önce Şair*
keşfetti...
Tutun ki, Şair’den aldığınız ipin ucunu
kaçırdınız, ipsiz sapsız devam ettiniz
zaten yenik başladığınız hayata...
Bir ihtimal daha hep vardır ve o ihtimal
illa ki ölmek değil olmaktır da...
O ihtimal bazen konuşmaksa bazen
susmaktır, o ihtimal bazen düzyazıysa
bazen şiirdir...
Bir ihtimal seçimde oy kullanmaksa,
bir ihtimal da oy kullanmamaktır...
Bir ihtimal evet ise bir ihtimal da hayırdır, bir ihtimal yetmez ama evet ise,
bir ihtimal da yetti artık hayırdır...
Kaçıncı mevsimdir geçen, binlerce insanın hep bir ağızdan söylediği şarkıların
üstünden...
Düşmanların attığı taşlardan daha fazla
yaralayan dost gülleri dördüncü yılına
girerken, sorar dururum şimdi, kaçıncı
gül çıkaramayışımızdır bu kalplerimizdeki
külden?
Sorar dururum, ağaçlar kesilirken susan
ormanın hiç mi suçu yok, dağlar oyulurken
susan taşlar masum mu?
*Hilmi Yavuz/”Hüzün ki en çok yakışandır bize”

ADADA HERKES
İÇİNE KAPANDI
Koptuk…
Çok koptuk birbirimizden…
Ne güneydekiler ilgileniyorlar kuzeydeki seçimlerle, ne de kuzeydekiler
güneydeki seçimlerle…
Bunlar sanki tüm Kıbrıs’ın değil,
iki yarımın kendi dertleri…
Kuzeyde herhangi birine gidip sorun:
-Güneydeki başkanlık seçimleri hakkında ne düşünüyorsun?
Eminim hiçbir fikri yok…
Hatta seçimlerin 2023 yılında yapılacağının da farkında değil herhalde…
Averof kim?
Hristodulidis kim?
Bilir mi?
Bilmez…
İsimlerini bile duymamıştır büyük
olasılıkla…
Oysa güneydeki başkanlık seçimi
bu adadaki en önemli seçim…
Kıbrıs’ın kaderinde ciddi söz sahibi
yapıyor bir kimseyi…
Sistem başkanlık sistemi…
Bu seçime dıştan ne kadar müdahale
var?
Var mı gerçekten?
Başkanın seçiminde Yunanistan ne
kadar etkili? Adaylar Atina’daki iktidarın desteğini almaya ihtiyaç duyuyor
mu?
Telkin var mı bir yerden?
Varsa bile kuzeydeki gibi değil mutlaka…
Kuzeyde yalnız telkin değil, kaba
müdahale var…
***
Aynı partideki iki adayın adı başkanlık yarışında öne çıkmış güneyde…
Averof ile Hristodulidis’in…
Kıbrıslıtürkler ne birini tanıyor, ne
de diğerini…
Tanıyanlar var elbette, ama yalnız

dar bir çevre…
Nikos Hristodulidis bunca zamandır
dışişleri bakanı idi…
Ama kuzeyde geniş kitleler tarafından tanınması için bu bile yetmez…
Zaten güneydeki bakanları say desem
bir tek kişi bile sayamaz kuzeyde…
Sanırım güneyde bile sayamayanlar
var bunu…
Kuzeydekiler de sayamazlar kendi
bakanlarını…
Gidin sıradan bir üniversitemize ve
sorun:
-İçişleri Bakanı kim?
Bakalım kaç kişi bilir…
Diyeceğim şu:
Bu adada politikacılar cazibe merkezi
olmaktan çoktan çıktı…
Onlara oy verenler kişisel çıkarları
için oy veriyorlar…
Toplumsal çıkarlar için değil…
Bir beklentisi var herkesin oy verirken…
İstihdam…
Kredi…
Terfi...
Arazi…
Günübirlik vurgunu seçenler de
var…
Oyunu satar…
Hatta bir partiye gidip “Elli oyum
var, ne kadar para verirsiniz” diye
soran var…
Parayı cebe atacak, elli kişiye de oy
kullandıracak o parti için…
Akıncı’nın seçiminden sonra bir işadamı kimleri kaça satın aldığını itiraf
etmişti bana…
Telefonunda kayıtlıydı hepsi de…
Kime ne kadar ödediği…
***
Güneydeki toplumun kuzeydeki göstermelik seçimlere karşı ilgisizliğini
anlıyorum da, kuzeydekilerin güneydeki başkanlık seçimlerine karşı bu
kadar kayıtsız kalmasını anlamakta

Şener Levent

Açı
zorlanıyorum…
Hayatına hiç etki etmeyeceğini düşünüyor da ondan mı?
Bu seçimlerde seçmen bile olmadığı
için mi?
Yarışan adaylar arasında hiçbir fark
göremediği için mi yoksa?
Tüm Kıbrıslırum siyasilerin aynı
kafada olduğuna inandığından mı?
Kimbilir, belki de hiçbirinde güçlü
bir lider imajı göremediği için…
Doğrusunu isterseniz, Kıbrıs’ın yakın
geleceğinde adadaki mevcut statükoyu
sarsabilecek hiçbir siyasi yok şu anda
sahnede...
Radikal adım atacak cesarette kimse
yok...
Ne güneyde…
Ne kuzeyde…
Kıbrıs halkı büyük değişikliklerden
umudunu kesmiş gibi…
Onun için artık hiçbir seçimde Kıbrıs
sorunu hiç öne çıkmıyor…
Güneyde de, kuzeyde de herkes
kendi iç sorununa odaklandı…
Ekonomi, pahalılık, işsizlik, göç…
Bunların yanında Kıbrıs sorununun
esamesi bile okunmaz…
Eğer sahnede bu sorunu sarsabilecek
liderler olsaydı böyle olmazdı…
Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı’nın seçimlerine güneyde de büyük
ilgi olmuştu…
Çünkü herkes bunların farklı olduğunu düşünüyor ve gerçekten birşeyler
yapabileceklerine inanıyordu…
Bir umut vardı yani…
O umut söndü şimdi işte…
***
Şu garip seçimimize bakın…
Sekiz parti yarışıyor…
Ama kimsenin hiçbirine inancı yok!
Vaatlerle bol keseden halk dalkavukluğu yapıyorlar…
Seçimden sonra ise onlar seçtiklerinin
dalkavuğu olacak!

20 bin 114 test yapıldı, 572 pozitif vaka!
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 20.114 olup, 572
pozitif vakaya rastlanmış,
715 kişi taburcu edildi...
224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94
kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17
kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 20.114
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 572
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
715
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080
Toplam Vaka Sayısı: 48.638
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 42.260
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
6226
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
67
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
6144
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

15
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
1642
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 569
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
4742
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik

Sayısı: 114976
Güneyde 2226 vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan
95 bin 650 test sonucunda 2 bin 226
yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta hastanelerde koronavirüsten dolayı 248 kişi tedavi görüyor.
Dün saptananlarla birlikte toplam vaka
sayısının 233 bin 82'ye ulaştığını, can
kaybı yaşanmadığını ve toplam can kaybının 689'da kaldığını açıkladı.
248 kişinin tedavi gördüğü, 92'sinin
durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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BOYKOT PLATFORMU’NDAN GUTERRES’E MEKTUP

Boykot Platformu, BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres’e mektup gönderdi.
Boykot Platformu, dün Ledra Palace
sınır kapısına giderek, 23 Ocak Pazar
günü düzenlenecek seçimler konusundaki
mektubu, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’e iletilmek üzere BM yetkililerine
teslim etti.
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni
Kıbrıs Partisi (YKP), Federal Kıbrıs
Hareketi ve Barış ve Demokrasi İnisiyatifi’nden oluşan Boykot Platformu adına
mektubu BM yetkililerine teslim eden
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Guterres’i
seçimler hakkında bilgilendirmek istediklerini söyledi.
Platformdan yapılan açıklamaya göre
İzcan, seçimlerin Kıbrıs Türk toplumunun
iradesini temsil etmediğini, ülkeye bilinçli
nüfus taşınarak, Kıbrıslı Türklerin azınlık
durumuna düşürüldüğünü savundu.
Boykot Platformu’nun, BM Genel
Sekreteri’nin sürdürdüğü iyi niyet misyonunu desteklediğini ve federal çözüm
sürecinin yeniden başlamasını talep ettiğini
söyleyen İzcan, BM ve AB yetkililerinden,
federal çözüm için tüm imkanlarını devreye sokmalarını talep etti.
Mektupta, Türkiye’nin seçimlere müdahale ederek Kıbrıslı Türklerin siyasal
iradesinin
yok
sayıldığı;
son
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki devletli çözüm modeli dayatılarak federal
çözümün önünün bilinçli olarak tıkandığı
öne sürüldü.

MEKTUP
Platform’un mektubu şöyle:
Mr. Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
New York/USA
Ekselansları,
1974'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
garantörlerinin yarattığı koşullar ne-

Canan Sümer

NE İLHAK, NE İLTİHAK
KKTC ZATEN İLTİHAP

deniyle adamız taksim edilmiştir. Oysa
ki garantörlere verilen görev, Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin bağımsızlık, egemenlik
ve toprak bütünlüğünü korumaktı.
Türkiye, adamıza askeri müdahalesiyle işgal ettiği bölgeye, savaş suçu
işleyerek nüfus taşımıştır. Bu şekilde
işgal altındaki bölgede demografik
yapıyı değiştirmiştir. Getirilen nüfus
"yurttaş" yapılarak, savaş sırasında
güvenlik nedeniyle yer değiştirmek
zorunda bırakılan Rumların mülkleri
bu yerleşimcilere dağıtılmıştır.
Türkiye, bugüne kadar işgal bölgesinde yapılan tüm seçimlere müdahale
ederek, kendi isteği doğrultusunda
sonuç çıkmasını sağlamıştır. Bu durum
Kıbrıslı Türklerin siyasal iradesinin
yok sayılması anlamına gelmektedir.
Son yapılan başkanlık seçimleri ile
müdahalenin boyutları yükseltilmiştir.
Seçim sonunda iki devletli çözüm modeli
dayatılarak, Crans Montana'da üzerinde anlaşılmış olan federal çözümün
önü, bilinçli olarak tıkanmıştır.
Türkiye'nin gizli gündemi olan ilhak

hedefine bir adım daha yaklaşılmıştır.
Adamızın kuzeyinde bu koşullarda
yapılacak seçimler ile, bizleri federal
çözüme götürecek
bir iradenin
sandıktan çıkması mümkün değildir.
Bizler, seçimleri boykot eden örgütler
olarak federal çözüm sürecinin yeniden
başlatılması amacıyla gerçekten federal
çözüm yanlılarını örgütlemek için yola
çıktık.
Kıbrıslıların ortak vatan mücadelesinde, başta BM ve AB olmak üzere,
sizlerin önderliğinde federal çözüm
için tüm imkanlarınızı devreye
sokmanızı ve çözüm önündeki engelleri
kaldırarak, görüşme sürecinin tekrar
başlatılmasını talep ediyoruz.
başarılar
diler,
Görevinizde
desteğimizle federal çözüm yolunda sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi
isteriz.
Saygılarımızla...
Birleşik Kıbrıs Partisi
Yeni Kıbrıs Partisi
Federal Kıbrıs Hareketi
Barış ve Demokrasi İnisiyatifi

Nalcıoğlu: Kıbrıs’ın bütünüyle Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum...

Sucuoğlu ve Tatar ne diyecek?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi
üyesi ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Yüksek Disiplin Kurulu
Başkanı Fuat Nalcıoğlu, hem Ersin Tatar hem de partisinin
gerçek niyetini net şekilde ortaya koydu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nalcıoğlu, Başbakan
Faiz Sucuoğlu‘nun ‘Ercan Havalimanı Türkiye‘nin iç hatları
kapsamına girecek’ açıklamasına gelen ‘vilayetleştirme’ eleştirilere
‘Öyle bir şey yok’ cevabının tersine ilhakı savunduğunu açıkça
ortaya koydu.
“Bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs’tan gidecek ve Kıbrıs’a
gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa
binmeleri kararını selamlıyorum” diyen Nalcıoğlu, “Ben Kıbrıs’ın
bütünüyle, Kıbrıs’ın gerçek sahibi olan, anavaran Türkiye’ye
İLTİHAK etmesini savunuyorum” ifadelerini kullandı.
‘Vilayetleştirme’ eleştirilerini reddeden Sucuoğlu ve ‘KKTC
eşit ve egemen bir devlettir’ diyen Tatar’ın konuyla ilgili henüz
bir açıklaması olmadı.

Cumhurbaşkanlığı: İlhak ve iltihak hiçbir koşulda
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamaz
Cumhurbaşkanlığı, KKTC’nin herhangi
bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir
ülkeye KKTC’nin iltihak etmesinin hiçbir
koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi
tezi olamayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka İlişkiler
Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu’nun”
kişisel sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı “Ben Kıbrıs’ın bütünüyle Kıbrıs’ın
gerçek sahibi olan, Anavatan Türkiye'ye
iltihak etmesini savunuyorum” yönündeki
açıklamasının, basın organlarında
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi politikası
olarak lanse edilmeye çalışıldığı belirtilerek,

Alaşya’dan notlar

bunun tamamen gerçek dışı ve medya
etiğiyle bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu
vurgulandı.
KKTC’nin herhangi bir ülke tarafından
ilhak edilmesi veya bir ülkeye KKTC’nin
iltihak etmesinin hiçbir koşulda KKTC
Cumhurbaşkanlığı’nın
resmi
tezi
olamayacağının belirtildiği açıklamada
şöyle denildi:
“Yıllar boyu verdiği millî mücadele sonucunda devlet olmanın erdemine erişen
Kıbrıs Türkü’nün, egemen Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde özgürce ve güvenlik
içerisinde yaşaması, Kıbrıs’ta olası bir
antlaşmanın ise egemen eşit iki devletin iş

birliğini
öngörmesi
dışında
Cumhurbaşkanlığı olarak bir başka tezimizin
olamayacağı herkesin malumudur. Herhangi
bir kişinin sosyal medya paylaşımını
Cumhurbaşkanlığı tüzel kişiliğiyle
ilişkilendirmeye
çalışan
medya
kurumlarının, halkın doğru ve tarafsız
haber alma hakkına saygı göstermesini,
medya etiği çerçevesinde davranmasını,
çarpıtılmış veya gerçek dışı yayıncılıktan
halkın ve devletimizin bir fayda
sağlayamayacağını idrak etmesini arzu ederken; yapılan gerçek dışı yayınlara
halkımızın itibar etmeyeceğine olan
inancımızın altını çiziyoruz.”

İstanbul’da bir hentbol maçı vardı dün…
KKTC ile hiçbir spor dalında resmi
müsabaka yapmayan Türkiye ile Kıbrıs
Cumhuriyeti arasında…
Onlar oynadı biz baktık yine…
Rum gençleri uluslararası müsabakalarda
boy gösterirken bizim sporcularımız dış
kapının mandalı…
Türkiye’yle bile maç yapamıyorlar…
-Türkiye’miz bizim için dünyayı karşısına almaya hazır, diyorsunuz bir de…
Bırakın artık bu masalları…
Ama nasıl da belli Türkiye’mizin bizim
için dünyayı karşısına almaya hazır olduğu…
Karşısına almış Kıbrıs Cumhuriyeti
hentbol takımını pas veriyor, top sürüyor…
Tribünler kırılıyor…
Yaşasın iki egemen eşit devlet…
Kahrolsun federalistler…
***
Bir diğer masal da şu “iç hat” meselesi…
“İç hat konusu ucuz bilet içindir, ne
ilhaktır ne de iltihaktır” diyor UBP
adayı Ahmet Savaşan…
Ve bu KKTC’nin resmen vilayetleştirilmesidirdiye tepki gösterenlere veryansın
ediyor…
Onlar Türkiye’yle ilgili gelişmelerden
alerjisi olanlarmış…
Gündemlerinde ilhak diye bir şey yokmuş…
O tam da bunları söylerken UBP’den
bir başka ses:
“Kıbrıs’tan gidecek ve Kıbrıs’a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selamlıyorum” diyor…
Bir selem da bizden ona…
Hatta o kadar coşmuş ki arkadaş sadece
KKTC’nin değil, bütün Kıbrıs’ın Türkiye’ye iltihak etmesini (katılmasını) istiyor…
Kıbrıs’ın gerçek sahibi Türkiye imiş…
Çok da dert etmeyin bu tür söylemleri…
Ne ilhak, ne iltihak…
KKTC zaten bir iltihap…
***
Dün Hrant Dink'in katledilişinin 15.
yılıydı…
Bir şiir düştü sosyal medyadan yüreğime…
Hrant’ın karısı Rakel’e yazdığı bir şiir…
“Bedelin pahalıydı ödedim, ödeyeceğim,
Ey sevgilim, ey birtanem, ey 'ben'tanem
Aç gözlerimi hadi...
Ve anımsa.
Günlük ezberimizin bozulduğu, sıradan söylemlerimizin kekeleştiği
ilk göz sevişmelerimizi anımsa.
Sınırlanmış yaşantımızı ilk yırtışımızı...
Dayatılanlara, sunulanlara yenik düşmüş bakışlarımızın ilk dirilişini, direnişi...
Tarih yaratıyordu artık o gözler...
Anımsa.”
Hırant’ın dizelerinde dediği gibi günlük
ezberlerin bozulduğu şeyler olmalı hayatımızda…
Dayatılanı, sunulanı reddeden…
***
Bu seçimlerde biraz daha herşeyin farkına varmış gibiyiz...
Boykotla yeni bir direniş başlıyor...
Dün ilk kez bu göstermelik seçimler
BM'ye şikâyet edildi...
Mücadele uluslararası alana çekiliyor...
Tarihi bir adım…
Bu yola baş koyanları kutlamak
lazım…

20 Ocak 2022_Layout 1 19.01.2022 23:01 Page 4

AY A
K
AL A İFİL
DİR

Ne komik iktidar bizim işimiz diyorlar
İktidar ne demektir onu öğrenin önce
Onu bile bilmeden işkembeden atarlar
İktidar Ankara’dır be anlayın iyice

KALAY-KALAYCI

MERAK ETME REİS,
TARAFTARLARIN HAZIR

Tayyip Erdoğan, son günlerde hapiste tuttuğu Selahattin Demirtaş’a
Özalan üzerinden saldırıyor. Niyeti Kürtlerle yeni bir çözüm süreci
başlatarak seçimlerde Kürtlerin oyunu almak olabilir. Aynı şey AB ile
ilişkilerde de var. Son açıklamasında "AB'nin, stratejik miyopluktan
kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını
ümit ediyoruz" dedi mesela. Merak etme Reis, KKTC’de senin önünü
açmaya hazır sözde sol siyasi partiler var. Annan döneminde açtılar, bir
daha açarlar. Sonra sen gene aslına rücu edersin…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SEÇİME 2 GÜN İLHAKA
1 ÇEYREK VAR

ANKARA'NIN DEDİĞİ
OLACAK
Seçim haftasına girdik...
Eskisi gibi olmasa da pekçok kişi telaşta,
koşuşturup duruyor...
Hafta sonu durum belli olacak...
Partiler kaç oy alacaklar, kaç milletvekili
çıkaracaklar...
Çıkacak olan sonuçta hükümeti kim veya
kimler kuracak...
Hükümeti kurmada UBP ile CTP iddialı...
İkisi de birinci parti olma yarışında...
Ankara hangisini işaret ederse o hükümet
olacak...
Çünkü yoktur birbirlerinden farkları...
Kimisi "aman sandığa koşup oy verin"
derken aslında CTP'ye oy verin anlamında
yapıyorlar çağrılarını...
Gerçeğine oy vermeyin fotokopisini seçin
diyorlar aslında...
Bunlarla oturup konuşsanız ve deseniz ki
ben falan partiye vereceğim oyumu...
O zaman hemen devreye girerler tekrardan
ve zayıf partilere vererek oyunuzu yakmayın
tembihinde bulunurlar...
Tatar her birkaç günde bir Toros dağlarının
fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşıyor
ve altına da birkaç satır düşüyor...
Son satırı da "sağlığınıza dikkat edin" oluyor..
Geçenlerde anlaşılan çarşıya da çıktı...
Halkımızın ucuz gıda ürünleri almaktan
mutlu olduğunu söyledi...
Yahu bu şahsa kimse çıkıp da "Senin dediğin nedir Tatar bey, anamız ağlıyor. Cebimizdeki para temel gıda maddeleri ve ihtiyaçlarımızı almaya bile yetmiyor" demiyor
mu?
Merak ederim doğrusu...
Bu kadarla da kalmıyor...
KKTC cazibe merkezi olmaya gidiyormuş
diye de açıklamalar yapıyor...
Yahu biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz
diye insan kendi kendine sormadan edemiyor...
Her gün belli bölgelerde sırayla elektrikler
kesiliyor...
Mumlar yakılıyor, islimler ateşleniyor...
Yetmiş seksen sene geriye gitmek midir
bizi cazibe merkezi yapan...
Düşünün tüpgaz eksikliği var...
İnsanlar tüpgaz bulamıyorlar, bulanlar da
zaten alacak güçte değil...
Esnaf da haklı, ticaret erbabı da...
Bugün aldıkalrı ürünü satsalar, yarın aynı
paraya benzer ürünü alıp yerine koyamayacaklar...
Türk Lirası'nın ezelden ebede enflasyonist
bir para birimi olduğunu bilmeyen varsa
alıp incelesinler arşivleri ve bu paranın nasıl
değer kaybettiğini görsünler...
Burada duracak mı?
Durmayacak.
Neden?
Bu parayı koruyacak ekonomi Türkiye'de
yok...
İhracat bitti...
İthalat ise yükseldikçe yükseldi...
Zamlanan ürünler dövizin biraz geri çekilmesine bağlı olarak geri alınmadı...
Tüccar teyakkuz durumunda...
Dövizin durumunu takip edip duruyor saat
başı...
Ve seçim yapılacak hafta sonu...
Kim kazanırsa kazansın, ki Ankara'nın
dediği olacak...
Sorunlar içinden çıkılamayacak derecede
artacak bir hafta sonra...
İp serbest bırakılacak!

Ölümlü kazada karar açıklandı...

3 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber)- Lefkoşa –
Mağusa anayolu üzerinde, 2017
yılında saat 03:30 sıralarında, Cadde
Mutfak önlerinde (Hamitköy’den
Mağusa istikametine doğru seyreden
KG 633 plakalı motosiklet sürücüsü
Adem Dayanık’ın (E-26) dikkatsizliği
sonucu, o esnada yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan
22 yaşındaki Alper Soyek'e çarpıp
ölümüne neden olmasıyla ilgili dava
kararı dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda
görüşülen
karar
duruşmasında sanıkların aleyhindeki
kararı Yargıç Soytaç açıkladı.
Soytaç, sanığın işlediği en ağır
suçun tedbirsizlik ve dikkatsizlik
sonucu başkasının ölümüne neden
olmak suçu olduğunu, 7 yıla kadar
hapis cezası ile 5 bin TL’ye kadar
para cezası öngördüğüne değindi.
Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği
olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş
nedenlerinin başında alkol, sürat ve
dikkatsizlik geldiğini kaydetti.
Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi
imkansız acılara neden olduğunu belirtip, bu tür suçları işleyenlere ibret

verici cezalar verilmesi gerektiğine
değindi. Kazada yaşamını yitiren
müştekinin, yaya olarak yaya geçidinin
40 metre ilerisinden, 279 promil alkol
etkisi altında yolu karşıdan karşıya
geçerken, beklenmedik şekilde geri
dönüş yapmasının sanığın motosikletiyle aşırı süratli gelmesiyle paniğe
kapılması sonucu gerçekleştiğinin
anlaşıldığının altını çizdi.
Yargıç Murat Soytaç, sanığın, kaza
yaptığı anda yeterli aydınlatma
olmasına rağmen kaza öncesinde süratini azaltmadan seyretmesi, yorgun
ve uykusuz motosiklet sürmesi nedeniyle manevra kabiliyetinden yoksun olması, U dönüşü yapılmayan
noktadan U dönüşü yapması, kırmızı
ışığı ihlal etmesini aleyhine
değerlendirdiklerini belirtti.
Soytaç, suçunu kabul etmesini,
sabıkasız oluşunu, kaza nedeniyle
sağ kolunun tamamen kullanamaz
hale
gelmesini
lehine
değerlendirdiklerini kaydetti. Soytaç,
sanığın lehine ve aleyhine olan tüm
hususlara değinip, sanığa oybirliği
ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini ve
tahliye olduktan sonra 1 yıl motorlu
araç kullanmaktan men ettiklerini
açıkladı.

Tel-Sen, TC Mağusa Konsolosluğu’na
devredilen arazi nedeniyle dava dosyalıyor
Özgür gazete - Kıbrıs Türk
Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları
Sendikası (Tel-Sen), bugün Mağusa
Telekomünikasyon Dairesi’nde saat
08.00-12.00 saatleri arasında grev
yapacağını açıkladı
Tel-Sen,
TC.
Mağusa
Konsolosluğu’na devredilen arazi nedeniyle dava dosyalıyor
“Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde
bulunduğu alanın TC Konsolosluğu’na
devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu
kararının hukuka aykırı olduğu”
gerekçesiyle yapılacak eylemle ilgili
olarak saat 10.00’da Lefkoşa’da
mahkemeler önünde basın açıklaması
yapılacak.
Hukuk yoluna da başvurarak, saat
10.30’da konuyla ilgili dava dosyalayacak sendika, daha sonra Maliye
Bakanlığı’na yürüyerek, bakanlığa
siyah çelenk bırakacak.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan,

“Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde
bulunduğu
alanın
Türkiye
Cumhuriyeti
(TC)
Mağusa
Konsolosluğu’na devredilmesiyle ilgili
Bakanlar Kurulu kararının hukuka
aykırı olduğunu” açıklayarak,
sendikanın hukuk yoluna başvurma
kararı aldığını belirtti.
Soysan yaptığı yazılı açıklamada,
seçim yasakları döneminde, Maliye
Bakanlığı’nın yangından mal
kaçırırcasına Telekomünikasyon
Dairesi’ni tahliye etmeye çalıştığını
iddia ederek, bunun kabul edilemez
olduğunu söyledi.

Kıbrıslıtürk toplumu üreten bir toplumdu bundan 40-50 yıl önce.
Öyle ahım şahım olmasa da, o günkü koşullarda
ihtiyaca cevap verebilecek bir kapasite vardı
yine de.
Kuzey Kıbrıs’ın askeri ve sivil işgaliyle sonuçlanan 74 askeri harekatından sonra, toplum
işgalci Türkiye’deki iktidarlar tarafından üretimden koparıldı!
“Sizin balık tutmayı öğrenmenize balık tutmanıza hiç gerek yok! Biz ihtiyacınız olan her
şeyi size göndeririz”! dediler!
Bir Sanayi Holdingimiz vardı meselâ…
Batırıp kapattılar!
Bir AYKO’muz vardı.
Batırıp kapattılar!
Bir ZEYKO’muz vardı.
Batırıp kapattılar!
Helvacımız, makarna fabrikamız, meşrubat
fabrikalarımız vardı…
Hepsi de birer birer kapılarına kilit vurdular!’
Türkiye ihtiyacımız olan her şeyi satıyor yıllardır.
Hem de dolar karşılığında.
Kıbrıs Türk Hava Yollarını da aynı düşünce
ile batırıp kapattılar!
“Sizin hava yoluna ihtiyacınız yok. Uçmak
istediğinizde biz sizi uçururuz” dediler tıpkı
balık meselesinde olduğu gibi!
Kısacası her ihtiyacımızda onların eline bakalım, onlardan alalım diye, toplum bilinçli
olarak üretimden böyle koparıldı!
Hâlâ içimizde bir yaradır kapattıkları her üretimkapımız!
Lâfı açıldı ya da onu çağrıştıran birşeyler mi
oldu?
Hep kanar…
Kahrolarak anarız kapanan her üretim kapımızı.
Yüreğimizde dün gibi ağrısıyla…
***
En son Kıbrıs Türk Hava Yolları batırılmış,
kapısına kilit vurulmuştu.
Sırada Kıb-Tek ve Telefon Dairesinin olduğu
söylenirken…
Ansızın bir de baktık…
Ercan’ın Türkiye’nin iç hattı olacağı haberleri
gelmeye başladı.
Bre aman zaman neler oluyor demeye kalmadı
mesele anlaşıldı.
Meğer bizim Sucuoğlu Erdoğan’la seçimi konuşmak için gittiği son Ankara ziyaretinde Binali
ile işi pişirmiş!
Ve Ercan’a Türkiye’nin iç hattı statüsü verilmesi
kararlaştırıldı.
Hatta iç hat fiyat uygulaması bile konuşuldu
yanlış hatırlamıyorsam.
Ercan’ın iç hat olmasıyla bugüne kadar adı
konmamış bir ilhak ve vilâyetleştirme ile karşı
karşıya olduğumuz bir kez daha ve hiçbir kuşkuya
yer bırakmayacak şekilde gözler önüne serildi.
İşgalden 47 yıl sonra adım adım vilayetleşmeye
ve ilhaka gidiyoruz.
Alıştıra alıştıra dayattıkları bu sürecin başka
adı yok!
İki gün sonra seçime katılacak 8 parti içinde
Ercan’ın iç hat olmasına, yani vilâyetleşmeye
karşı çıkan var mı?
Yok!
Çünkü koltuk karşıda ayna gibi parlıyor!
400 aslan bayrak almış bir serap gibi ışıldayan
o koltuğa doğru koşuyor!
Ercan iç hat oluyormuş!
İlhakmış, vilâyetleşmeymiş!
Kimin umurunda!
Hedef Dianellos’un 50 harami koltuğundan
birini kapmak!
Gerisi lâf-ı güzaf!
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Onuncu köy
DİYANELLOS’TA
KADINLAR YOKTUR!
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
FEMİNİST SİYASET YAPMAYAN
KADINLAR ERKEKTEN FARKSIZDIR!
Feminist tavır almayan(eşitlik, adalet,
hak...) kadınların siyasetteki temsiliyetinin
önemi yoktur!
Fahişelerin pasaportlarına el koyan patronlar ile Gece Kulübü Çalıştayı yapan ve
kadınların köle gibi çalıştırılmasına ses
çıkarmayan kadının siyasete olması mı
önemli?
Mobese kameralarını normalleştiren ve
halen 2 gazetecinin yargılanmasına neden
olan yasayı hazırlayan kadının siyasette
olması mı önemli?
TC Bakanları ile içeriği bilinmeyen protokolleri imzalayan, eksiksiz uygulamaya
sokan kadının siyasette olması mı önemli?
"Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz" ifadesiyle
teslimiyetçi bir o kadar da onursuz olan
kadının siyasette olması mı önemli?
Kendi halkına etmediği zulmü bırakmayan
Tayyip Erdoğan'ın sözde meclisinizde külliye
müjdesi vermesine sevinen ve alkışlayan
kadının siyasette olması mı önemli?
Kadın sağlığının(doğum, HPV aşısı, kürtaj,
smear testi, mamografi...) özel hastaneler,
klinikler eliyle piyasalaşmasına ve akabinde
kamusal ücretsiz sağlık hizmetlerine
erişilememesine dair karşı politika üretmeyen
kadının siyasette olması mı önemli?
Herhangi bir siyasi partiden aday olabilmek veya siyasi atama alabilmek için
eril siyasetin maşası, figüranı olmaya razı
gelen kadının siyasette olması mı önemli?
4 yıldır 9 kadın vekil mecliste görev
yapmıştır. Fakat ne yazık ki tek bir kadın
sığınağı dahi açılmamıştır.
Açıkçası kadınların yaşamın her alanında
cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı şiddete,
ayrımcılığa karşı mücadele etmemiş,
harekete geçmemiş 9 kadın vekilin siyasette
olup olmaması HİÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİR.
Eril akıldan ve erkek siyasetten uzak
eşitlik temelinde kadından yana tavır
takınamayıp cinsiyetini ayrıcalık olarak
kullananların oportünist- fırsatçı siyasetine
karnımız tok!
Bağımsız feminist siyaset yapan kadınlar
size doğruyu söylemeye devam edecek...

CTP ÖNCE AYNAYA
BAKSIN
Mehmet Seyis
Değerli dostlar, işçi ve işsiz kesimleri
aşağılayarak onların ağırlıkla hükümet'lere
destek verdiğini iddia eden paylaşımlar
görüyorum. Öncelikle bilinmesi gerekir ki
işçi,işsiz ve yoksullar özellikle yarı aç
yaşanan yerlerde (TC ve bizdeki gibi.) En
kolay teslim olabilecek kesim olur (istisnalar
kaideyi bozmaz).
Ha tam açlık başlarsa bu daha farklı, o
zaman isyan olur. Çünkü onlar da çocuklarına
ekmek almak zorunda ve bu nokta fakirlerin
çoğunluğu için önemli hatta onlar için bundan önemli hiçbir şey yok.
Bunun için "Ben emekten, fakirden
yanayım" diyen partilerin önceliği emekçilerin yaşam koşullarını yükseltmek, bunun
kavgasını vermek, İşçi-İşsiz-yoksullar için
hükümete geldiklerinde de onların yaşam
koşullarını yükselterek çaresizliğe bağlı
bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak
olmalıdır. Ve tabii ki bu kavgayı samimiyet
ile verdiklerine de insanları ikna etmeliler.
"Hem emekten hem İş dünyasından yana"
olunmaz. Onun adı sahtekarlıktır. Bakın
işte şimdi görüyoruz iş dünyasının yaşanan
TL değer kaybı krizini nasıl kendi çıkarları
için kullanarak tümümüzü nasıl
kazıkladıklarını. Buna özen gösterilmediği
için bu gün durumumuz bu. Yani herkes
başkasını suçlamadan "biz ne yaptık" diye
kendilerini sorgulamalı.

SEÇİMDE İŞGALE
KARŞI PARTİ YOK

Salih Olgun Mehmet
İşgalciye işgalci, sömürgeciye
sömürgeci demediklerini kendi
ağızlarından duyduğumuz halde halen
bu partileri işgale, sömürgeciliğe karşı
mücadelede "bu seçimlerde irademizi
temsil eden parti CTP, TKP, TDP,
BY'dir. Sandıklara gidin ve irademizi
temsil eden CTP, TKP, TDP, BY partisine oy verin" çağrısı yapıyorlar.
Bu partilerin temsilcileri kendilerine
yönelik "TC devletine/Türkiye'ye
işgalci, sömürgeci diyorsunuz"
açıklamalarına ve "Size göre TC devleti/
Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, sömürgeci
midir?" sorularına açık ve net "hayır
biz böyle bir söz söylemedik, açıklama
yapmadık" , "bize göre Türkiye Kıbrıs'ta
isgalci, sömürgeci değildir."
diyorlar! (*)
Bu söz ve açıklamaları ortada dururken
bu
partilere
ve
temsilcilerine/adaylarına olmadıkları
misyon yüklemek ikiyüzlü bir siyasettir
ve halkı yanıltmak aldatmaktır!
Ama ne yazık ki hala daha birileri
çıkıp CTP, TDP, TKP, BY'nin işgale
sömürgeciliğe karşı mücadelede
sömürgecinin mandrasının bir araç
olarak kullanılacağından dolayı
"seçimde irademizi temsil edeceği ve
meclise yansıtacağını" söyleyerek bu
partilere oy verilmesi gerektiğini
söyleyecek kadar ileri gidiyorlar!
(*) örneklerden biri
Diğer partilerinkini de izlemek
isteyenler Ulaş Barış'ın Kulis Kıbrıs
progam videolarını izleyebilirler!

CTP, AYAKLARI
ÜZERİNDE DURMAK
VE ETLE TIRNAK

Utku Karsu - Kıbrıs

İLHAKÇILIĞA DİRENMEYEN YENİ YÜZLER
Ümit İnatçı
İrredantizm savaşla alınan toprak parçasını
kendi ülke sınırları içine alıp vermek istemeyen bir siyasi eğilimdir. İkinci dünya
savaşından sonra bu bir savaş suçu sayılır.
Burada amaç nasyonalist zorbalığa son vermektir. Biz yarım asırdır irredantist ve
kolonyalist tahakküm altında kendimize bir
gelecek arıyoruz. Bırakın karşı durmayı
uyum göstererek kendi sonumuzu hazırladık.
Sol partiler gerçek birer sol parti gibi
davranıp bu rejime karşı direneceğine
toplumun karşı gelim reflekslerini körelttiler.
"Bizi seçin daha iyi yönetelim" diyorlar,
yani bu durum ilelebet böyle sürsün diyorlar.
"Yeni yüzleri de deneyin" diyorlar. Diyorlar
da deneyen hep onlar yanılan da hep biz
oluyoruz ve bir yapboz tahtasının denekleri
haline dönüyoruz. Biz ne zaman kendimiz
olacağız? Biz ne zaman anlayacağız ki
bizim için tek gelecek federal çözümdedir?
Bu sorunun cevabı şimdidir, hemen simdi;
işte buna dikkat çekmek için boykot bir
direniş şeklidir. Yeter diye haykırmak içindir.

Kendimize gelmek içindir. Karar anının
ertelenmesi bizim gittikçe erimemiz demek
ve taksimin kalıcılaşması demektir. Bu rejimde oylamak oyalanmaktır.#boykot
*
Boykotu savunanlarla dalga geçmek için
kafasını kuma sokan deve kuşu fotoğrafı
kullanıyorlar. Bildiğiniz bir ilaç varsa söyleyin içip hayattan öğendiklerimi unutacağım.
Ne kadar önemliymiş be bu seçimler; bir
anda cennet ayaklarımızın altına serilecek
de biz anlayamıyoruz. Kendimden şüphe
duymaya başladım. N'apayım tövbe edip
sandığa mı gideyim, yani hacı olmak gibi
bişey mi bu oy verme işi? Yani kutsanmak
ve lanetlenmek arasında sıkıştık kaldık.
Bitsin bu seçimler de gerçeğe geri dönelim
artık. #boykot
*
Hah aha bizde de gitti elektrikler. Derin
devlet boykotçularla işbirliği içinde. Hep
UBP'ye yarar bu işler. Egemen bağımsız
devlet bir şirketin maskarası oldu. İşimiz
Aksa'ya kaldı aksasa da aksamasa da...

DOĞUŞ DERYA’YA ÇOK ANLAM ATFETMEYİN
Erkan Çavuş
74'teki tecavüzlerin çokluğundan dolayı ilk kez kilisenin kürtajı serbest bırakmasından
bahsetmişti. Sonra da böyle geri vitez. Ki bu Doğuş Derya'nın tek geri vitezi değil.
Hatırladığım en son Zorlu Töre'yi ne kadar sevdiğini, saydığını söyleyip özür dilemişti.
Yani evet, lütfen Doğuş Derya'ya çok anlam atfetmeyin, kendisi da bundan rahatsız.
Yoksa etle tırnak gibi oldukları anavatana karşı mahçup olmasın! Doğuş Derya'ya göre
Türkiye işgalci değildir. "Güvenliğimizden" sorumlu Türk Ordusuna da asla saygıda
kusur etmez! Koltuk uğruna şekilden şekle girer omurgasızlar... Yazık...

Feriha Altıok
CTP, bizi boykottan vazgeçirmeye
uğraşmaktansa önce verdiği sözde
durmalı diye düşünüyorum. Hani seçime
müdahale varsa "Seçimden çekiliriz
"demişlerdi ya...
Yoksa sinek ayağı kadar müdahale
yok mu?
"En büyük ben, başka büyük yok
"diyerek egolarının saraylarından
çıkmayanlar, barış için, çözüm için,
irademiz, özgürlüğümüz için dostlar
meclisinde buluşup hep birlikte seçime
girmeyi kabul etmeyenler, şimdi de
attıkları sözlerle boykotçuların dirençlerini kırmaya çalışıyorlar. O sözlere,
direncimizi kırması için geçit
vermeyeceğiz.
Dünden daha güçlü... BOYKOT.
Bizi her gece karanlıkta bırakanları
biz de sandıkta karanlıkta bırakacağız.
OY YOK BOYKOT.
İktidarı da, muhalefeti de bir ağızdan
"Bize oyunuzu veriniz, bu ülkeyi
ayakları üstünde durduralım "diyorlar.
Yani şimdiye kadar bu toplumu -bir
kısım dahil değil - yerlerde sürünmeye
bıraktıklarını kabul ediyorlar. Çünkü
her iki taraf da döne döne hükümet
oldular ama hükümlerini, irademizden,
özgür olmamızdan, çözümden yana
gösteremediler, göstermek istemediler,
Üstelik onların beceriksizlikleri ve
gözyummaları sayesinde biz her gün
biraz daha altyönetim olmaya sürüklenirken onlar "et tırnak "meselesiyle
gururlandılar.
Bizde bir söz var:"huylu huyundan
kesilmez "diye. Size güvenmiyoruz ve
oy vermiyoruz. OY YOK... BOYKOT...
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GÜNLÜK
ATAMA KAYYUMLAR, PEŞKEŞLER,
SİNİP KALANLAR VE KALMAYANLAR

Kurumun önündeki elektrik direği patladı
KP - Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)
önündeki elektrik direği dün patladı, o anlar vatandaşın
cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan bir günde
ikinci kez aynı olayın yaşanması dikkat çekti.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yola
bakan kısmında bulunan elektrik direği patladı. Direğin
patlama anı, vatandaşın cep telefonu kamerasına
yansıdı.
AYNI OLAY BOĞAZKÖY’DE DE YAŞANDI
Dün sabah saatlerinde aynı olay Lefkoşa – Girne
anayolu üzerinde, Boğazköy’deki Çağ Petrol önünde
bulunan elektrik direğinde de yaşanmıştı.
Söz konusu olayla ilgili görüntüleri Kıbrıs Postası
ile paylaşan vatandaş, direkteki trafonun dün sabah

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ekipleri
tarafından değiştirildiğini ancak buna rağmen yine
aynı sorunun yaşandığını ifade etmişti.
ENERJİ TALEBİNDEKİ YOĞUNLUK,
YATIRIM YAPILMAMASI…
Direklerde yaşanan patlamaların, enerji talebindeki
yoğunluk nedeniyle kısa devre yaptığı ve sadece parça
değişiminin palyatif bir çözüm olduğu ifade ediliyor.
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili
dün bir açıklama yapan KIBTEK Genel Müdürü
Gürcan Erdoğan, elektrik enerjisi üretimine ilişkin
talep yoğunluğu ve yatırım eksikliğine vurgu yapmıştı.
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)
de kesintilere ilişkin yatırım eksikliğine dikkat çekmişti.

Avcıoğlu: Teknecik’in yarısı devre dışı
Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili adayı Yusuf Avcıoğlu,
Teknecik ve Kalecik Elektrik Santralleri’nin arızalarını açıklayarak
arızalar nedeni ile santralin yaklaşık
yarısının devre dışı durumda
olduğunu söyledi.
Yusuf Avcıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Teknecik
ve Kalecik Elektrik Santrali’nde bulunan arızaları açıkladı.
Avcıoğlu, Teknecik Elektrik
Santralı iki numaralı buhar türbini
kazanında dün sabah itibari ile patlak
oluştuğunu, ünitenin durdurulmasının
söz konusu olduğunu belirterek hali
hazırda dizel ünitelerden ikisinin
bakımda, birinin ise krank milinin
kırık olduğunu, santralin yaklaşık

olarak yarısının devre dışı durumda
olduğunu kaydetti.
Kalecik Elektrik Santrali’nde ise
6 dizel ünitenin çalışır durumda,
yedek tutulan 2 dizel ünitenin ise
arızalı olduğu belirten Avcıoğlu,
“üretim yetersizliği ve soğuk hava
ile birlikte elektrik kesintileri artarak
devam ediyor.
2022'de olmayan hükümet ve kötü
yönetim sebebiyle ülkede tam
anlamıyla bir rezalet yaşanıyor”
ifadelerini kullandı.
Avcıoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
"Teknecik Elektrik Santralı iki
numaralı buhar türbini kazanında
bu sabah (dün) itibariyle patlak
oluştu, ünitenin durdurulması söz
konusu.

Hali hazırda dizel ünitelerden ikisi
bakımda, birinde ise krank mili kırık.
Teknecik’te toplamda 1 buhar (60
MW) + 3 dizel (51 MW) olmak
üzere santralin yaklaşık olarak yarısı
devre dışı durumda.
Kalecik Elektrik Santrali’nde ise
6 dizel çalışır durumda, yedek tutulan
2 dizel ünitenin ise arızalı olduğu
belirtiliyor.
Üretim yetersizliği ve soğuk hava
ile birlikte elektrik kesintileri artarak
devam ediyor.
2022'de olmayan hükümet ve kötü
yönetim sebebiyle ülkede tam
anlamıyla bir rezalet yaşanıyor.
Pazar günü sandığa giderken bu
rezaleti yaşatanları unutma Kıbrıs
Türk halkı."

Güney elektrik vermeye devam edecek
Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye 23 Aralık 2021’de itibarıyla
vermekte olduğu elektrik enerjisini, miktarını artırarak
Ocak sonuna kadar vermeye devam edeceği bildirildi.
Alihtia’nın Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde
Rum yönetiminin elektrik üretiminde sıkıntı yaşayan
KKTC’ye 23 Aralık 2021’den beri ihtiyacının yüksek

olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında sağladığı elektrik
enerjisini Ocak ayı sonuna kadar 35 megavattan 60
megavata çıkararak sürdüreceği kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin elektrik enerjisi talebine
Şubat ayı sonuna kadar ancak verdiği elektrik enerjisi
miktarını değiştirerek devam edeceği de kaydedildi.

Karpaz’a askeri üs… DAÜ’ye kayyum… Tüm bakanlıklara
asgari üç yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip Komisyonları adıyla kayyum… Mağusa Telekomünikasyon Dairesi
binası Elçiliğe… Sözde seçim kampanyası sürecinde hiç konuşulmayan konuların başında geliyor bunlar. Ekim ayında TC
Eğitim Bakanı Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Rektörü
DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu’na atandı Bakanlar Kurulu kararıyla. Aslında atanmaları önerildi, ama bu öneri reddedilmez
diye atandı diyoruz. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı
ne sendikalardan ne DAÜ’deki akademisyenlerden… Seçim
sürecinde de hiç gündeme gelmedi! Benzer bir Bakanlar Kurulu
kararıyla Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün
içerisinde bulunduğu alan TC Mağusa Konsolosluğu’na devredildi. Buna karşı daha önce sendika grev yapmıştı. Kıbrıs Türk
Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen)
bugün de grevde buna karşı… Ayrıca, Tel-Sen TC Mağusa
Konsolosluğu’na devredilen arazi nedeniyle dava dosyalıyor!
Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin TC Mağusa Konsolosluğu’na devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının hukuka
aykırı olduğu gerekçesiyle greve çıkan ve dava dosyalayan
sendika örnek olsun… DAÜ’ye kayyum atanır… Sesini çıkaran
olmaz! TC kaynaklı kaçak inşaatlar yapılır, iki gün konuşulur,
kaçak inşaat sonucu sel olana kadar. Dava dosyalanmaz… Türkiye’den mühendisler gelip hastane yapımı için buradaki
KTMMOB’u bypass eder, bir bildiri yazılır, dava dosyalayan
olmaz… Askere villa yapmak için 74 dönüm orman arazisi kesildikten sonra tepki verir çevre örgütleri. Kesilene kadar ortada
yokturlar! Karpaz’a doğal ve arkeolojik sit alanına üs yapılması
gündemde. Dava dosyalayacak kurum yok mu?
KIBRIS TÜRKTÜR
"Erdoğan, “Rumlar,
kendilerini adanın tek
sahibi olarak gören, Kıbrıs
Türklerini yok sayan
zihniyetten bir türlü
kurtulamadı” dedi. Boşver
Reis. Kıbrıs Türktür Türk
kalacaktır...
*
MARAŞ
DP milletvekili adayı, Prof.
Dr. Mehmet Hasgüler, “Bir
emlakçının Maraş hayalleri
neler olabilir?” diye sordu.
Aaaaa... Olmaz mı? Asıl
emlakçıların hayalleri var...
*
VATANSEVER ZENGİNLER
Dokuz ülkeden yüzü aşkın
milyonerin oluşturduğu
'Vatanseverler Milyonerler'
grubu, dünya pandemi
krizinin acısını çekerken
süper-zenginlerden servet
vergisi kesilmemesini
eleştirdi. "Biz zenginleri
derhal vergilendirin"
denildi. KKTC’nin
zenginleri hiç vatansever
değil demek ki!
*
DERİN DEVLET
Madımak Katliamı’nın firari
sanıklarla ilgili davasında
avukatlar, Mehmet Ağar'ın
tanık olarak dinlenmesini
talep etti ve "Ağar ve Çiller
konuşursa katliamın
arkasındaki güçler ortaya
çıkar” dedi. Tabii ki Ağar’ın
dinlenmesi reddedildi.
Devletin kendisi “derin”,
Tayyip “derin”, AKP
“derin”… Yedirmezler
Ağar’ı…

“Tırnak”...
"Eğer bir gül yetiştirme niyetiniz
varsa, gülün yetişebieceği
şartları sağlamanız gerekir.
Örneğin çölde gül
yetiştirilemez, çünkü çöl, gülün
yetişebileceği şartları
sağlamaz, en başta kuraktır.
Çölde ancak kaktüs türü
sıcağa ve kuraklığa dayanıklı
bitkiler yetişir ve yetiştirilebilir.
Gurur ve kibirden, öfkeden,
sen-ben kavgalarından,
sizden-bizden meselelerinden
vakit bulursa, UBP mi
sağlayacak bu şartları?"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"Son yıllarda yazboz tahtasına
dönen, zaman, zaman bir yıl
bile dolmadan hükümet
değişikliği yapılan bir ülkede
bir adım ileriye, iki adım
geriye düşen adeta Mehter
marşı ile yol kat eden bir
yapıya kim itibar eder ki. Kim
protokol imzalar, yatırımları
onaylar, sıcak gözlerle bakar.
Her aybaşında avuç açan,
devlet çalışanını, emeklisini
ödeyebilmek için dilenci
kılığında Ankara’nın yolunu
tutanlara güven duyar mı?"
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

TEL-SEN

Mağusa
Telekomünikasyon
Dairesi’nin TC Elçiliğine
devredilmesine karşı
sendika dava
dosyalıyor… ‘Maliye
Bakanlığı yangından mal
kaçırırcasına daireyi
tahliye etmeye çalıştı’
diyen Tel-Sen Başkanı
Tamay Soysan, Mağusa
Telekomünikasyon Dairesi’nin
bir bölümünün de içerisinde
bulunduğu alanın TC Mağusa Konsolosluğu’na
devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının hukuka
aykırı olduğunu açıklayarak, sendikanın hukuk yoluna
başvurma kararı aldığını belirtti… Senelerdir gündemde
olan bu konuda siyasi partiler bugüne kadar tek kelime
etmedi. İşin içinde Elçilik ve asker oldu mu sinip kalırlar!
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20 Ocak 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Sucuoğlu Ankara’ya gitti geldi…
UBP’nin Ankara tarafından kurultayı iki kez
tekrar ettirildi. ‘Ağam biz bu boku niye yedik’
hikâyesinde olduğu gibi UBP Başkanlığı önce
engellenen, sonra Sedat Peker’in seks videosu
hamlesi ile önü açılarak başkan olan Faiz Sucuoğlu ilk kez Recep Tayyip Erdoğan’ın huzuruna kabul edildi.
-Erdoğan’a hayranlığımız hep vardı ama yakından tanıyınca daha da fazla arttı, dedi.
Sucuoğlu’nun Erdoğan ile görüşmesi Erdoğan’ın Trump ve Biden ile görüşebildiği sürenin iki-üç katı!
Sucuoğlu Erdoğan’la kılçıksız
1 saat 20 dakika görüştü. Erdoğan Trump’la yarısı tercüme
olan 48 dakika görüşebilmişti;
Biden ile yarısı tercüme olan 1
saat 10 dakika görüşmüştü.
Sucuoğlu muradına erdiği bu
ziyarette, 30 kadar AKP’li ve
MHP’li milletvekili ve eski bakanla Varoşa’yı
görüştü. Ne pişirildiğini önümüzdeki dönemde
göreceğiz…
Sucuoğlu Ankara’da ayrıca artık seçilmiş bir
makamda oturmayan Binali Yıldırım ile de görüştü.
AKP’yi temsilen UBP kurultayında yaptığı
konuşmada Ersan Saner’e hitaben Binali Yıldırım
şöyle demişti:
-‘‘Siyasi etik bir ülkenin olmazsa olmazıdır.
Her kime komplo kurulmuşsa ona destek çıkılmalıdır. Türkiye’de FETÖ terör örgütünün yaptıkları ortadadır. Siyasi şantajlara boyun eğmemeniz gerektiğini öneriyorum. Başbakan bunlar
elbet geçecektir’’…
Sırrı çözülemeyen çift dikiş UBP kurultayından
geriye bu ‘sır’lı sözler kaldı…
Bu yüzden Sucuoğlu’nun sırrı ileride çözülecek
Ankara ziyareti önemliydi.
Bugün Türkiye’de AKP Başkan Vekilliği dışında ‘makam’ı olmayan Binali Yıldırım Ercan
Havalimanı’na hükmediyor. Ercan’ın İç Hatlar
kapsamına alınmasıyla ilgili Sucuoğlu’yla ‘istişare etti’!
Burada hatırlamamız gereken, 2021 Nisan’ında
Cenevre’de Anastasiadis’in Ercan ve Mağusa
limanlarının açılması teklifini TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun reddetmesi…
Önce Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasını,
yani ambargonun kalkması reddediliyor, ardından
Ercan’ın Türkiye’nin İç Hatlarına dahil olması
öneriliyor…
Bu ayrıca Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması teklifinin ilk reddedilişi de değil. Daha

ERCAN’IN ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILMASINI
REDDEDERKEN AKLINIZ NEREDEYDİ?
önce Papadopulos tarafından teklif edildiğinde
Talat tarafından reddedilmişti.
Dahası şu ki, Mehmet Ali Talat yalnızca bu
teklifi kendisi reddetmekle kalmadı, TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu Kıbrıslı Türkler
adına reddettiğinde, Talat Çavuş’a heşa çekti…
Anastasiadis’in Cenevre’de masaya koyduğu
teklifi ‘‘Şeytanca bir öneri’’ olarak tanımladı.
3 Mayıs 2021’de Talat şöyle dedi:
-“Ercan’ı ve Maraş’ı BM kontrolüne verin,
Mağusa Limanı’nı da AB kontrolüne verin ve
uluslararası faaliyet yapsın bu kurumlarımız
dedi. Ne şeytanca bir öneri… Bu Papadopulos’un
önerisiydi, yeni değildi ve bu bizim tarafımızdan
reddedildi. Bunu tekrarladı, neden? Şirin görünmek için… Bunun üzerine atlayan Kıbrıslı
Türkler de oldu. Diyorlar ki, ‘Çok şey kaybettik’
filan… Neyi kaybettin? Senden Mağusa Limanı,
Maraş ve Havaalanı’nı istedi, kaybettiğin nedir?..
Kıbrıslı Rumların yetkisine verirsen ne kaybı
olacak. Buna bizden de inananlar çıkıyor...
Zaten yeri değildi, çünkü orada bir zemin aranıyordu. Ayıp denen bir şey var! Türk tarafının
maddeleri kabul edilemeyecek şeylerdi ama
zemin ile ilgiliydi. Ama Anastasaidis Güven
Yaratıcı Önlem ortaya koydu. BM buna neden
olmamalıydı.”
BM ve AB kontrolünde Kıbrıslı Türklerin
Avrupa ile ticaret ve dünyaya doğrudan ulaşabilmesini Ruma verilen ‘taviz’ sayan Mehmet
Ali Talat’ın kendisi!
Bu açılım Kıbrıslı Türklerin limanlarının Dış
Hatlara açılmasıydı, dünyanın İç Hatlarına…
Bu limanların açılmaması Kıbrıslı Türklerin
limanlarının Türkiye’nin İç Hatları olarak kalmasıydı. Bunun ateşli savunucusu da Talat!
Bunu hem kendisi savundu hem de Çavuşoğlu
limanların açılmasını reddettiğinde destekledi…
Limanların dünyaya açılmasının reddedilmesi,
Türkiye’nin İç Hatları olarak kalmayı kabul etmektir…
Faiz Sucuoğlu diyor ki:
-Ercan’ın İç Hatlar kapsamına alınmasıyla
ilgili ciddi bir çalışma var. Özellikle Binali
Beyle bunu konuştuk… ‘Bunu çözmek gerekiyor’ dedi…
Ercan’ın İç Hatlar yapılmasının bahanesi de
uçak biletlerinin fiyatları. Kıbrıs Türk Hava
Yolları’nı batırdılar, TC’li şirketler uçaklarına
el koydu. KTHY olmayınca TC’li uçak şirketlerinin insafına kaldı pazar. Kıbrıslı bir kamu
kuruluşunun dengelediği ‘piyasa anarşisi’ çığırından çıktı, fiyatlar patladı! Bunun sonucunda

da gelin sizi İç Hatlar yapalım önerisi ortaya
kondu.
Ne güzel tezgâh…
Cehenneme giden yol, kendine sol diyenlerin
ihanetinin ‘iyi niyet’ taşları ile döşenmiştir.
Papadopulos ve Anastasiadis teklif ettiğinde
Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasına karşı
çıkan CTP, şimdi Ercan’ın Türkiye’nin İç Hatları
olmasına kem küm ediyor.
1993 yılında Maraş’a karşılık Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılmasını BM Genel
Sekreteri Ghali gündeme getirdiğinde Türkiye
reddetti. Mümtaz Soysal vardı o zaman…
2005-2008 arası Papadopulos’un Mağusa ve
Ercan’ın açılması teklifini Mehmet Ali Talat
reddetti.
2021 yılında Maraş’ın ve Ercan Havaalanı’nın
BM kontrolünde, Mağusa Limanı’nın da AB
kontrolünde açılmasını teklif etti Rum Liderliği.
Türkiye adına Çavuşoğlu reddetti…
Mustafa Akıncı İç Hat meselesini ilhak adımı
ve vilayetleşme olarak görüyor.
‘Türkiye’ye işgalci dediğim tek bir yazılı
veya sözlü demecimi bulamazsınız’ diyen Doğuş
Derya ise İç Hat olunması ile muhaceret işlemlerinin ortadan kalkacağından şikayet ediyor.
Cesaret edemediği için İç Hat’laşmanın vilayetleşme ve ilhak adımı olduğunu söyleyemiyor.
Çünkü seçim var: Ne dozu yüksek ne alçak
tutmak lâzım. Haddini aşan bir cümle kurarsa
Türkiye’ye karşı, yerleşiklerin oyları tehlikeye
girer, dozu düşük tutarsa Kıbrıslılar öfkelenir.
Hem yerleşiklerin hem Kıbrıslıların oylarına
oynamak kolay değil…
İlhak yolundaki adımlar ise Ercan’ın Türkiye’nin İç Hatları olması falan değildir…
Mustafa Akıncı, Mehmet Ali Talat, Doğuş
Derya gibi içten pazarlıklı siyasetçilerin pazarlıksız teslimiyetçi halleridir.
UBP ilhakçı…
CTP’nin ‘federasyon’ örtüsü altında İTEM
Yasası ile Rum mallarına dağıttığı tapular ve
savunduğu taşıma nüfus ise ilhakın kendisi!
Bir günde gelinmedi bu noktaya…
İlhakçılar kendini gizlemiyor, ‘federasyon’
örtüsü altındakiler ise ilhakın yolunu döşüyor!
Hem işgale karşı çıkmıyorlar hem de işgalin
adı olan yerleşikler üzerinden oy pazarlığı yapıyorlar…
Yerleşikler neden, ilhak sonuçtur!
Dünyanın İç Hat’tı olmayı reddetmek neden,
Türkiye’nin İç Hat’tı olmak sonuçtur!
Mehmet Ali Talat’ın reddettiği Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması teklifi neden, Ercan’ın
Türkiye’nin İç Hatları olması sonuçtur!

Girne’de 4 toplu mezarın tespit edilmesine yakın olunduğu söyleniyor
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi, dün
yaptığı toplantıda kayıplar konusunu ele
aldı.
Fileleftheros gazetesi, “Girne’de
Kayıplarla İlgili 4 Toplu Mezara Yakın”
başlıklı haberinde, dünkü toplantıda, Kayıp
Şahıslar Komitesi’nin, Girne’de kayıpların
gömülü olduğu 4 toplu mezarı tespit etmeye
yakın olduğunun dile getirildiğini yazdı.
Gazete ayrıca belirli noktada gömülen
ölülerin nakledildiğine dair bilgilerin
bulunduğunu savundu.
Habere göre toplantıda konuşan Rum
Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar
Komiseri Fotis Fotiu, toplu mezarlar ve
nakledilen kemik kalıntılarıyla ilgili olarak
elinde veri olmasına karşın Kayıp Şahıslar
Komitesi’ne bilgi vermediği gerekçesiyle
Türk tarafına eleştiri yöneltti.
Fotiu, bunun neticesinde zamanın,
kayıpların akıbetinin belirlenmemesiyle
geçtiğini savundu.
Kazılarla ilgili başarının yüzde 8-yüzde
10 civarında olduğunu söyleyen Fotiu,
kadın, çocuk ve yaşlıların öldürüldüğü
iddiasıyla “Aşşa” (Paşaköy) konusundan
ve başka bölgelere nakledilen kalıntılardan
da bahsetti.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı
Rum üyesi Leonidas Pantelidis yaptığı
konuşmada geçen sene sadece 18 kişiye
ait kemik kalıntısının bulunduğunu söyledi.
900 kayıp daha aradıklarını belirten Pan-

telidis, kimlik tespiti henüz yapılamayan
kalıntıların da bulunduğunu, bunun da tahminen 100 kişiye denk geldiğini ifade etti.
Pantelidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin,
çalışmalarını desteklemek amacıyla drone
ve toprak ve bitki örtüsündeki farklılıkları
tespit eden modern cihazlar ve ultrasonic
radar satın aldığını söyledi.
70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı
Rum’un kemik kalıntılarının “Ornithi”
(Ekmekçiler) bölgesinden Dikmen’deki
eski çöplüğe taşındığına dair bilgiler
konusunda ise Pantelidis, bölgede gözetim
yapan Portekizli uzmanın, güvenli kazı
yöntemlerini göstermek için 24 Ağustos’ta
Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini ancak
Kıbrıs’taki BM’nin, Portekizli uzmanın
talep ettiği 80 bin Euro’luk meblağı
onaylamasının mümkün olmaması nedeniyle bu çabanın sonuçsuz kaldığını belirtti.
Bu ödeneğin New York’tan onaylanması
gerektiğini belirten Pantelidis, Portekizli
uzmanın ileriki haftalarda gelmesi temennisinde bulundu.
“Aşşa” (Paşaköy) Kayıp Yakınları
Komitesi Temsilcisi Marias Leonitu ise
yaptığı konuşmada, 2 bin 242 iskelet
parçasının muhafaza edildiğinden
bahsederek, 4 yıl geçmesine karşın kemik
kalıntılarının maliyetlerinden dolayı kimlik
tespitinin yapılamadığını söyledi.
Leonitu, bu kalıntıların tozlu kutularda

muhafaza edildiğini de ifade etti.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı
Rum üyesi Pantelidis, kemiklere yönelik
kimlik tespit maliyetinin 500 Euro civarında
olduğunu toplam maliyetin ise 1.2 milyon
Euro olacağını söyledi.
Öte yandan Politis gazetesine göre Rum
Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar
Komiseri Fotis Fotiu, yaptığı açıklamada,
Kıbrıslı Rum ve Yunan kayıplarla ilgili
yaklaşık 750 kayıp vakasının, yaklaşık
yüzde 50’sinin Kayıp Şahıslar Komitesi
önünde bulunduğunu ve akıbetlerinin henüz
belirlenemediğini ifade etti.
Fotiu, son beş yıl içerisinde belirlenen
kemik kalıntısı sayısına dramatik bir düşüş
yaşandığına da dikkati çekti.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı
Rum üyesi Leonidas Pantelidis ise 2021
yılında 37 kimlik tespitinin yapılabildiğini
bunlardan 29’nun kayıplar, 6’sının ise
hayatını kaybedenlerle ilgili olduğunu
söyledi.
Pantelidis, kimlik tespiti henüz
yapılmayan 2 bin 500 küçük kemik
kalıntısına ilişkin olarak ise Kayıp Şahıslar
Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin sürecin
ileriye götürülmesi için 1.2 milyon Euro
verme önerisini görüşeceğini ifade etti.
Pantelidis, 2 bin 500 kemik parçasının,
kime ait olduğunu belirlemek amacıyla
her biri için DNA incelemesi yapılmasının
gerekeceğini de söyledi.

51 YAŞINDAKİ CEMALİYE
AYDIN
RAHATSIZLANARAK
YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa’da ikametgahında aniden
rahatsızlanan 51 yaşındaki
Cemaliye Aydın hayatını kaybetti.
Pols Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, olay önceki gün saat
10.30 sıralarında meydana geldi.
Aydın’ın ölüm sebebi yapılacak
otopsi ardından belirlenecek.

BENER VE
KARAÇETE’NİN ÖLÜM
NEDENİ BELİRLENDİ

Önceki gün Gazimağusa’da
ikametgahında aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren
Hüseyin Bener’in (E-70) ölüm
sebebinin “akciğere emboli
atması” sonucu olduğu tespit
edildi.
Lefkoşa’da önceki sabah 08.00
sıralarında ikametgahında aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren
Hüseyin Karaçete’nin (E-70) ise
“akciğer enfeksiyonuna bağlı
solunum yetmezliği” sonucu
öldüğü belirlendi.

GEMİKONAĞI’NDA ADAM
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
EDEN G.Ç. TUTUKLANDI

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren
bir eğlence mekanında 16 Ocak’ta
güvenlik görevlileri üzerine aracını
sürüp, ardından eğlence mekanına
kasti hasar verip 5 kişiyi yaralayan
G.Ç.(E-38) tutuklandı. Olayla ilgili
soruşturma sürüyor

LEFKOŞA’DA HİLEYLE
HIRSIZLIK

Lefkoşa’da bir elektronik
dükkânında çalışan M.D.’nin (E-47),
iş yerine yalan beyanda bulunup,
600 TL çaldığı belirlendi.
Polisin açıklamasına göre,
sözkonusu şahıs, tamirat bedeli
200 TL olan mikro dalga fırını kendi
iş yerinde değil de başka bir yerde
tamir ettirdikten sonra, müşteriden
800 TL nakit para aldığı ve 200
TL’sini tamir ettirdiği yere
ödedikten sonra 600 TL’yi çaldığı
tespit edildi.
2021 Kasım ayında meydana gelen
olayın ortaya çıkması ardından
bahse konu şahıs tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.

GÜNEYDE DE YÜKSEK
KESİMLERE KAR DÜŞTÜ

Güney Kıbrıs’ın yüksek
kesimlerinde önceki gece başlayan
yoğun kar yağışının sabah
saatlerinde de devam ettiği,
buralarda yaşayanların beyaz bir
manzaraya uyandığı bildirildi.
Rum haber kaynakları bugünün,
yılın en soğuk günü ve bu gecenin
de en soğuk gecesi olduğuna
dikkat çektikleri kar haberini,
sosyal medyada paylaşılan ve
doğanın beyaza büründüğünü
yansıtan fotoğraf ve videolarla
aktarıyor.

ÇAMLIBEL’E 26 KG YAĞIŞ
DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi, Çamlıbel’de
son 24 saatte metrekareye 26
kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Daireden verilen bilgiye göre,
Kozanköy 24 Kg/M², Karaoğlanoğlu
22 Kg/M², Girne, Akdeniz 21 Kg/M²,
Tatlısu, Boğaz 20 Kg/M², Selvilitepe
19 Kg/M², Alevkaya, Yenierenköy,
Gemikonağı 18 Kg/M², Lefke,
Taşkent, Yeşilırmak, Beylerbeyi,
Sipahi 17 Kg/M², Kalkanlı, Doğancı,
Zafer Burnu, Ziyamet 16 Kg/M²,
Alsancak 15 Kg/M², diğer yörelerde
ise 3 ile 14 KG/M² yağış kaydedildi.

20 Ocak 2022_Layout 1 19.01.2022 23:01 Page 8

8

20 Ocak 2022 Perşembe

Sosyal Medya
Ülker Fahri

CTP 24 VEKİLLE
GELDİĞİNDE
YAPAMADIKLARINI
YAPACAK...

KTÖS: Bakanlık devlet okullarını üvey evlat olarak görüyor
KTÖS, GÖNYELİ İLKOKULU’NA
İZİNSİZ GİREN BİR ŞAHSIN
OKUL YÖNETİMİNE
HAKARETTE BULUNDUĞUNU
BELİRTTİ VE EĞİTİM
BAKANLIĞINI GÖREVE ÇAĞIRDI
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS), geçen hafta, Gönyeli İlkokulu’na
izinsiz giren bir şahsın, belediye ile ilgili
sorununa okulu alet etmeye çalışmasına
müdahale eden okul yönetimine hakarette
bulunduğunu belirterek, “hakarete uğrayan
müdür ve okul yönetimine sahip çıkmak
adına” Eğitim Bakanlığını girişim yapmaya
çağırdı.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Genel Sekreteri Şener Elcil ve Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Dağman, dün, saat
10.30'da, Gönyeli İlkokulu’nda bir basın
toplantısı düzenledi.
MAVİŞ
Basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS
Eğitim Sekreteri Burak Maviş, ülkede
yaşanan elektrik kesintilerinden “en çok
çocukların” etkilendiğini belirterek, yaşanan
kesintilerden dolayı sınav döneminde
çocukların derslerine çalışamadığını ve
okullarda ısıtma ortamının sağlanamadığını
söyledi. Maviş, “Bunun sorumlusu kimse;
gelmiş-geçmiş hükümetler, protokollere
imza atanlar her kim ise buradan hepsini
protesto ediyoruz” diye konuştu.
Burak Maviş, Bulaşıcı Hastalıklar
Komitesi’in Covid-19 kişi ile temas eden
kişilerin normal hayatlarına devam etmesi
yönündeki kararını da eleştirerek, bu karardan okulların olumsuz etkileneceğini söyledi.
Gönyeli İlkokulu’nda Kovid 19
vakalarının 60’a ulaştığını ve sendikanın
öğretmenler ile birlikte inisiyatif alarak
okulda bir hafta uzaktan eğitime geçtiğini
hatırlatan Maviş, “Derdimiz testlerin düzen-

li yapılması, temaslıların doğru bir şekilde
tespit edilmesiydi. Geldiğimiz noktada
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
temaslılara serbestiyet verdi” diye konuştu.
“Seçimlerde temaslılar oy kullansın diye
ile kararları gevşek hale getirdiler, esnettiler” diyen Maviş, “Bundan yine
okullarımız etkilenecektir. Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı bu
kararı da protesto ediyoruz” ifadelerine
bulundu.
ELCİL
Ardından söz alan KTÖS Genel Sekreteri
Elcil, pademinin en yoğun şekilde yaşandığı
bir dönemde, geçen hafta, Gönyeli İlkokulu’na izinsiz giren bir şahsın okulda bazı
çekimler yapmaya çalıştığını ve okul yönetiminin olaya müdahale ederek bu şahsın
okul dışına çıkardığını söyledi. Elcil, ilgili
şahsın sosyal medyada başta okul müdürü
olmak üzere okul yöneticilerine hakaretlerine devam ettiğini belirterek, bu şahsın
Eğitim Bakanı’nı ziyaret ederek okul
müdürü hakkında şikayette bulunduğunu
da savundu.
KTÖS’ün geçen hafta, Eğitim Bakanı
ile bu konuyu görüştüğünü belirten Elcil,
“Bunun kabul edilemeyeceğini izah ettik
“dedi.
Okul müdürünün, yöneticilerinin ve
öğretmenlerinin görevlerinin başında
olduğunu, devletin çalışanı olduğunu ve
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda
çalışanlara bir kişinin hakaret etmesinin
doğru olmadığını Bakana ilettiklerini ve
konuyu yargıya taşımasını istediklerini
kaydeden Elcil, aradan bir haftalık süre
geçmesine rağmen Eğitim Bakanlığı’nın
girişim yapmadığını savundu.
“Bir devlet memuru görev yaparken, o
devlet memurunun görevini engellemeye
çalışmak bir suçtur” diyen Elcil, “Okullar
Eğitim Bakanlığına bağlı ise burada
çalışanlara sahip çıkması gereken Eğitim
Bakanlığıdır. Bugüne kadar bir açıklama

yapılmadı. Demek ki devlet okulları ve
burada çalışan öğretmenler üvey evlattır”
dedi.
“Bunu kabul etmek mümkün değildir”
diyen Elcil, “KTÖS olarak burada
çalışanlara, öğretmenlerimize ve yönetime
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Okullarımız
sahipsiz değildir” dedi.
SENDİKANIN AÇIKLAMASI
KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Murat
Dağman tarafından okunan basın
bildirisinde geçen hafta yaşanan olay
anlatılarak devlet okullarının üvey evlat
olarak görüldüğü savunuldu.
KTÖS’ün Gönyeli İlkokulu’nda yaptığı
basın açıklaması şöyle:
Devlet okullarına yeterince yatırım yapmayan Eğitim Bakanlığı, devlet okullarını
kaderleri ile baş başa bırakmıştır.
Pandeminin en yoğun şekilde yaşandığı
bir dönemde Gönyeli İlkokulu’na izinsiz
giren bir şahsın, belediye ile ilgili sorununa
okulu alet etmeye çalışmasına müdahale
eden okul yönetimine ağza alınmayacak
küfürler etmesi, görevini yapan devlet
memuruna hakarettir.
Olayın polise intikal etmesinden sonra,
ilgili şahsın sosyal medyada küfürlerini
artırması ve Eğitim Bakanlığı’na giderek
bakanla görüşmesi, bardağı taşıran son
damladır. Görüşme sonrası, sosyal medyada
okul müdürüne yönelik devam eden küfürler karşısında Eğitim Bakanlığı’nın
suskunluğunu sürdürmesi ve herhangi
resmi bir girişim yapmaması, devlet
okullarının üvey evlat olarak görüldüğünün
bir göstergesidir.
Buradan Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmak istiyoruz; “Okuluna sahip çıktığı,
yasaları uyguladığı için hakarete uğrayan
devlet görevlisi müdür ve okul yönetimine
sahip çıkmak adına bir girişim yapmanızı
bekliyoruz. Görev başında olan öğretmen
ve yöneticilerine küfürle saldırmaya hiç
kimsenin hakkı yoktur.”

Çakıcı “iç hatlar” girişimini eleştirdi
TKP - Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet
Çakıcı, KKTC’nin “iç hatlar” statüsüne
alınmasının; “Kıbrıs Türk halkının varoluş
mücadelesindeki kendi kendini yönetme
hedefinden vazgeçmek anlamında” olacağını
belirtti.
Türkiye-KKTC uçuşlarını Türkiye’nin bir
iç hat uçuşu haline getirmenin, Kıbrıs Türk
halkının dünyadaki toplumsal varlığına ve
devlet varlığına darbe vurmaktan öteye
gitmeyeceğini savunan Toplumcu Kurtuluş
Partisi – Yeni Güçler (TKP – YG) Genel
Başkanı Mehmet Çakıcı, “Kıbrıslı Türk
toplumunun kurumları varoluş mücadelesinin
sembolüdür ve onurudur” dedi.
Çakıcı yazılı açıklamasında, UBP Genel
Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu,

“seçimlere son bir hafta kala Ankara’ya
gidip Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle görüştüğü ve seçimlere gölge
düşürecek konuları gündeme taşıdığı”
gerekçesiyle eleştirdi.
Bilet fiyatlarında kısmi ucuzluk sağlamak
adına Türkiye’den KKTC’ye yapılan uçuşları
Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarında
yapılmakta olan uçuşlar sınıfına koydurmak
için girişim yapılmasını eleştiren Çakıcı,
bu girişimin kalıcı tek sonucunun, KKTC’nin
devlet varlığının bütünüyle ortadan kalkması
anlamında olacağını savundu.
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiye edilerek ortadan kaldırılırken de halka bilet
fiyatlarının ucuzlayacağının söylendiğini
ifade eden Çakıcı, Ercan Havalimanı

satılırken de benzer sözlerin söylendiğini
kaydetti.
Şimdi yapılan girişimle de, uluslararası
tanınmamışlık sorunu yaşayan KKTC’ye
bir darbe vurmaktan öteye gitmeyeceğini
savunan Çakıcı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na gerekli yatırımların yapılmamasını
da eleştirdi, bu yatırımların yapılmamasının;
kurumu satmak için zemin hazırlamak
olduğunu savundu.
Çakıcı, TKP’nin, mensubu olduğu Kıbrıs
Türk
toplumunun
onurundan
ve
değerlerinden asla vazgeçmeyeceğini ifade
ederek, “TKP’nin öngördüğü toplumsal
hedef; herhangi bir yere yama olmak değil,
kendi ülkesinde kendi federal devletinin
sahibi olmaktır” dedi.

BOYKOT diyoruz diye,
Sağ’da ve Sol’da aday olanlar
ve destekçileri,
kızıyorlar ama,
Son 20 yıla baktığımızda,
11 yıl UBP Başbakanlığında,
9 yıl da CTP Başbakanlığında
hükümetler
kurulduğunu
görürüz.
UBP’de D.Eroğlu, İ.Küçük,
H.Özgürgün,
E. Tatar, E. Saner, F.
Sucuoğlu;
CTP’de M.A.Talat, F.S.Soyer,
Ö.Yorgancıoğlu,
Ö.Kalyoncu, T. Erhürman.
Yetmedi mi?
Ben birşey söylemeyim,
sadece bazı hatırlatmalar
yapayım.
Cevaplarını siz kendi kendinize sorunuz.
***
UBP, KKTC’yi tanıtabildi
mi, kendi ayakları üzerinde
durabileceği ekonomik bir yapı
kurabildi mi, Eğitim, Sağlık,
Çevre, Elektrik, Su, Telefon
sorunlarını çözebildi mi?
CTP, UBP’den farklı olarak
Kıbrıs sorununun Federasyon
temelinde
çözümünü
gerçekleştirebildi mi, Türkiye’den nüfus aktarılmasını ve
vatandaşlık verilmesini engelleyebildi mi, Dini vakıfların
yayılmasına mani olabildi mi,
kendi ayakları üzerinde
durabileceği ekonomik bir yapı
kurabildi mi, Eğitim, Sağlık,
Çevre, Elektrik, Su, Telefon
sorunlarını çözebildi mi?
***
20 yılda yapamadıklarını,
20 yıl sonra halâ, kendilerine
oy verirseniz yapaCAKlarını
söylüyorlar.
Oysa,
Yaşadığımız bu düzen var
ya,
Bu düzeni,
Türkiye onlarla işbirliği
içerisinde oluşturmuştur ve onlar sadece Türkiye’nin çizdiği
Çember içerisinde, bazan
okşanarak, bazan haşlanarak
bu düzeni götürüyorlar.
Talimatlarla ve Cek Cak’larla
bu işlerin başarılması mümkün
değildir.
Mesele, Düzeni yıkmak ve
yeniden yapılanmaktır.
Düzeni yıkmanın yegane
yolu, düzenin çizdiği çemberin
dışına çıkarak,
Düzenin dayattığı seçimleri
Boykot etmekle mümkündür.
O nedenle,
BOYKOT...
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV
Polis Mustafa Akýncý’yý tehdit ve taciz edenlere karþý neden hiçbir þey yapmadý diye
soruluyor... Hala dokuz linççiyi yakalamayan polise bu soruyu sormak abes deðil mi?

ADEM İLE
HAVVA’YA
DOKUNAN
YANAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Þener LEVENT

Açý

DIÞIMDAKÝ CEHENNEM,
ÝÇÝMDEKÝ CENNET
l 2. sayfada

Deniz Poyraz

Ýþte Türk polisi… Öðrencinin baþýný ezen ve katile dokunmayan polis!

Suriye'de TSK silahý ile görev yapmýþ Onur Gencer isimli caninin yayýnladýðýmýz iki fotoðrafa bakýn… Birinde öðrencinin üstüne
Ýzmir'deki HDP binasý saldýrýsýnda 27 yaþýndaki Deniz Poyraz'ý çöken polis, diðerinde ise Deniz Poyraz'ýn katili tutuklandýktan
katletmesi dünyada da geniþ yanký uyandýrdý… Yukarýda sonra…

Ýmam-hatip okullarý açýlmasýný isteyen Sunat Atun'a tepkiler sürüyor…

Okullara
Suudi programý

KISACA...

KTOEÖS'ün eski baþkanlarýndan Selma Eylem 2011 yýlýnda meslek liselerine ilahiyat alaný açma giriþimi, sonrasýnda ise
ilahiyat kolejinin açýlarak Suudi Arabistan müfredatý uygulanmasý ve külliyenin oluþturulmasýnýn boþuna olmadýðýný söyledi…
n "Gençlere yönelik kamplar,
protokollerle dayatmalar,
baskýlar, müdahaleler,
vatandaþlýklar, yasa
tanýmaz kararlar, elçilikvakýflar iþbirliðinde
organizasyonlar da boþuna
deðildi"…
n Susanlarý ve ciddi tepki
göstermeyenleri de kýnayan
Selma Eylem, "Bunlarý sadece
izleyenler boþuna konuþmayýn
þimdi" dedi…
l 4. sayfada

HAYALET SEÇİM!

Geçmişte daimi ikametgahı
başbakanlık olan ya da Değirmenlik'te
olmayan ev numarasına kayıtlı
seçmenler vardı. Şimdi 1974’ten sonra
vatandaş yapılan, arsa ve ev verilen
ancak Türkiye’de yaşayan yerleşik
nüfusun akın akın seçimde oy
kullanmak için geldiği haberleri birçok
kaynaktan geliyor. Ayrıca, evde
yaşamayan ama seçmen olarak kayıtlı
‘hayalet seçmenler’ ortaya çık!

Bizim Mandra
Ve Kıb-Tek Genel Müdürü
Gürcan Erdoğan son
günlerde KKTC’yi
karanlıklara boğan ve
yaşamı durduran elektrik
kesintilerinin, yatırım
eksikliği, arıza ve artan
ihtiyaçtan kaynaklandığını
belirtir. Vatandaşlar “Artan
ihtiyaç değil sayın müdür,
artan nüfus deseniz daha
doğru olmaz mıydı?”
derken, sokaktaki adam
“Sizin ekonominiz bu
nüfusu beslemeye
yetmez” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye'de 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra
çıkarılan kanun hükmünde
kararnamelerle 134 bin kişi
kamu görevinden ihraç
edildi.

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Diyanet Sezen Aksu’yu hedef gösterdi. “Güvercin
tedirginliği”nden sonra şimdi de “serçe tedirginliği”
Bir ara Şahan Gökbakar sevilmeyen kişi
ilan edildi, sonra Cem Yılmaz çekiştirildi,
şimdi Sezen Aksu hedef. Gerçek anlamıyla
hedef. Avukatların da dahil olduğu bir
heyet suç duyurusu yaptı, mal varlığına el
konulması istendi. Sezen Aksu etrafında
kaynatılan kazan hepsinden çok başka. Sezen Aksu meselesinin gidişatına hakim
olan şiddet, meselenin tehlikeli olduğunun
alameti.
Meselenin özü malum: Sezen Aksu’nun
bir şarkısındaki sözler. “Selam söyleyin o
cahil Adem ile Havva’ya.” Elbette Diyanet
de topa girdi erkenden:
“Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen
Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün
insanlığın müşterek değeri ve muazzez
atalarıdır. İslam'ın örnek şahsiyetlerine dair
söylenen her cümlede hassas ve dikkatli
olunması gerekir. Dini şahsiyet, sembollerle
ilgili özensiz davranışlarda bulunulması,
en hafif tabirle saygısızlıktır."
Diyanet, hiçbir teolojik bakış ortaya koymadan giriyor topa, yani maksadı, niyeti
“din-diyanet işleri” değil, sanatçıyı hedef
göstermek.
Diyanet, kutsal anlatıların kullanılma inceliklerine vurgu yaparak ifade özgürlüğünün yerini vurgulayacağına, “bağlam ne
olursa olsun” diyerek linç kamuoyunu örgütlemekten başka ne yapıyor olabilir?
Bahçeli “Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves
etme” diye seslendi. Nefret literatürüne
unutulmaz katkılarıyla tarihe geçmek isteyen
Bahçeli’nin bir kişiye parmak uzatarak bağırması küçümsenecek bir iş hiç değil.
Serçe dediği Sezen Aksu. Minik Serçe
ya lakabı. Lakap, Edith Piaf’a (ufak tefek
olması ve soyadı nedeniyle) serçe denilmesinden ilham alan bir gazetecinin mari-

VİRGÜL

DOĞAYA TECAVÜZ

Karpaz’da askeri deniz üssü kurulması için
tertemiz bir kıyı ve doğa askere verildi…
Şehir Plancıları Odası Milli Park ve Doğal ve
Arkeolojik Sit Alanı olan bölge için, Karpaz
Emirnamesine göre “kırsal manzara dokusu,
kültürel ve doğal kaynakların korunması açısından
zıtlık teşkil etmeyen tarımsal gelişmelere izin
verilebilir. Ağaç kesilemez ve ekilemez” demişti…
Seçimlerde partilerin hepsi çevreci. Ama kimse
askerin hem doğal hem arkeolojik sit alanına üs
kurmasına itiraz etmedi. İşgale laf edemeyen
çevreyi koruyamaz!

İLHAK
OLMAZ, AMA
‘SARAY’INI
İŞGALCİ
YAPAR…

TARÝH: 19 Haziran 2021 Cumartesi YIL: 1 SAYI: 343 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

‘‘KKTC’nin herhangi bir
ülke tarafından ilhak
edilmesi veya bir ülkeye
KKTC’nin iltihak etmesi
hiçbir koşulda KKTC
Cumhurbaşkanlığı’nın
resmi tezi olamaz…’’
SİLİHTAR

feti. İki sanatçıya da yakışan bir lakap
doğrusu. Bir devlet yetkilisinin bir sanatçıyı
“kuzgun” yaftasıyla, onu din ve devlet için
tehdit olarak işaret etmesi tehlikeli.
Diyanet dil ve Bahçeli parmak uzattığına
göre “güvercin tedirginliği”nden sonra
“serçe tedirginliği”nden söz etmek ne yazık
ki hiç de yersiz olmayacak.
Bu şarkıdaki “cahil” sözünün bende
uyandırdığı çağırışımı anlatayım: Şarkıyı
dinlediğimde, bir Koçgiri şarkısına gitti
aklım. Aynur’un güzel sesiyle söylediği
Kurmanci “Dewo Dewo” şarkısı. Bu bir
neşe şarkısı. Kınalarda, düğünlerde çalınıp
söylenirdi ben küçükken. Kadın-erkek, gelin-kaynana ilişkisini mizaha, taşlamaya
dayalı biçimde anlatıyor. Şarkının bir kıtasında şöyle bir ifade var:
Dewo dewo bibe ez te dakim (Ayran,
ayran ol ki seni süzeyim).
Bejnika fitoz paş te bakim (İnce boyumu
ardından sallayayım).
Wan cahîlan ji xewê rakim (Bu cahilleri
uykudan uyandırayım).
Wan xortikan li xwe şakim (Bu gençleri
birbiriyle seviştireyim).
“Bu cahiller” dediği, genç evli bir çift.
Koçgiri’de “cahil” bilmeyen anlamında
çok “genç” anlamında kullanılıyor. Bütün
gençler “cahil”dir Koçgirililere göre ve
gençlere cahil demek küçümseme iması
bile içermez. Genç, daha öğreneceği, anlayacağı çok şey olan demek.
Adem ile Havva da söz dinlemediler,
Allah onları yok etmedi, bir dünya verdi
onlara.
(Bu yazı Ali Duran Topuz’un artıgerçek’te yayımlanan “Serçe ile kuzgun ya
da cehalet seferberliği” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

COVÝD-19

Covid-19 Üst
komite kararlarý

n Marketler 07.00-23.00
saatleri arasýnda açýk
olacak... Sokaða çýkma
yasaðý saat 12.00'den
sabah 05.00'e kadar
sürecek...
3. sayfada

Þener Elcil:

Aþý kartlarý barkodsuz

Tabiplerden...

n Elcil, aþý olan
öðretmenlere verilen aþý
kartlarýna barkot
yapýþtýrýlmadýðýný belirtti...
Bununla ilgili bakanlýktan
açýklama bekleniyor...

n Tabipler Birliði yapýlacak
500 yatak kapasiteli
hastaneyle ilgili hükümete
4 soru sordu ve "Cevaplarý
toplum yararýna
bekliyoruz" dedi...

4. sayfada

8. sayfada

Hükümete 4 soru

KAMU HASTANESÝNÝ
DE MÝ
SAVUNMAYACAÐIZ?

KEMAN
ÇALAN KIZ

ZÝRVEDEN
AFGANÝSTAN'A

SEN DE
UNUTMA

YENÝ SORUN
ESKÝYÝ
UNUTTURUR MU?

Aziz Þah

Canan Sümer

Ali Osman

Mehmet Levent

Dolgun Dalgýçoðlu

Kuzeyde 21'i yerel 25 vaka 1 can kaybý, güneyde 76 vaka...

n 3. sayfada

Tarih 19 Haziran 2021

KTOEÖS'ün eski başkanlarından Selma
Eylem 2011 yılında meslek liselerine
ilahiyat alanı açma girişimi, sonrasında
ise ilahiyat kolejinin açılarak Suudi
Arabistan müfredatı uygulanması ve
külliyenin
oluşturulmasının
boşuna
olmadığını söyledi...

Gözden kaçmayanlar...
SÜS BİTKİSİ VEKİLLER
Bakanlar Kurulu tarafından Resmi
Gazete’de yayımlanan önergeye göre,
Türkiye Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa Safran ile Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’un DAÜ
Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine
atanmaları önerildi Ekim ayında. Aylardır
kimseden
ses
çıkmadı…
Ne
sendikalardan ne akademisyenlerden ne
siyasi partilerden!.. Onlar meşgul… Çünkü
8 partide 43 bin TL’lik vekil maaşı için
yarışıyor 400 kişi... DAÜ’ye kayyum,
Mağusa Telekomünikasyon binası Elçiliğe,
Karpaz’a askeri üs… Vekiller süs!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Bazı konularda adım
atacaksak, bazısı diplomatik,
bazı diplomatik değil, beni
ilgilendirmez…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Nuhsal Işın
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

HAVADAN
Bııııır...
Hep budur şimdi gündemde.
Bııııır...
Çok soğuk.
Uf...
Hem de ne soğuk.
Donduk, donduk.
Soğuk mu gerçekten?
Ya soğuk görmediler, ya dalga geçerler.
Derecelere bakıyorsun...
En düşük derece, 4...
Sıkı giyinsen iş biter...
Elbette çocuklar üşür...
Üşürler, sonra hasta olurlar
kaygısı var.
Klima aç...
Olmaz elektrik çok pahalı.
Odun yak...
O da olmaz, hava kirlenir,
bize uymaz.
Öyleyse sıcak su lastiği
kullan.
Bir yerde hava soğuk da olsa bir çözümü
olmalı.
Biliyorsun, çünkü çat kapıdadır ilkbahar.
İlkbahar demek de güneş demek.
Özlemişiz değil mi?
Yaz...
Of ki ne yaz...
Kısa kollu gömlek, şort ve bir gözlük.
İş bitti...
Akşam üzeri deniz, hafta sonu dağ havası.
Unutma ama.
Unutma ki sivrisinekler var.
Çok sıcak gecelerde cam açacak olsan, sinek girer içeriye, uyutmaz. Kapatsan, bu
sefer terden uyuyamazsın.
Hade diyelim sinek ilacı kullanıp sinekleri
kovdun.
Ya ilacın zehri?
En doğrusu kendine göre bir yol bul, geçiştir, keyif al.
Şimdi ne yapmalı?
Etrafıma bakıyorum, kirllik yok.
Eskiden, seçim öncesinde, yollar ana baba
günüydü.
Sloganlar, nümayişler, pankartlar, duvar
yazıları.
Kapılara kadar gelen adaylar...
Adaylara destek vermek için koşuşturanlar.
Bir bayram havası vardı sanki.
Ama bu bayramlar tuhaftı.
Sadece gürültü ile oy almaya koşanlar
vardı.
Sinir bozucuydular.
İlacı olsa sıkacan, uzaklaştıracan...
Da yok.
Her delikten çıkıp karşına söyleyeceklerini
söylerler.
Oy isterler.
Şirin görünürler.
Milletvekili iken arayıp da ulaşamadıklarım
şimdi kendi ayakları ile gelip, bakıp, gülüyorlar.
Davet gönderiyorlar.
Mesaj atıyorlar.
Beni seçin, ülke için, diyorlar.
Bunlara bakarken içim tuhaf oluyor.
Kaybettiklerim aklıma geliyor.
Neler olmuş bu zamanda , diyorum.
Koca Dr. İhsan’ı Türk bölgesine sokturmamıştı Denktaş ve TMT’si...
Çünkü Baf’ın simgesiydi Doktor.
O, seçimlere girebilseydi, bugün bu halde
olmazdık.
Daha o zaman korku vermişlerdi Dr. İhsancılara ki onu lider olarak seçmeyelim.
1974 sonrası Baf’tan dağ yolunu kullanarak
kuzeye geçen bir Baflı, kuzeye ayak bastığım
an geri dönmek istedim, çünkü o an kafama
dank etmişti oyun, dedi.
“Hava soğuk mu?” soğuk.
Keyfini çıkartın, diyeceğim de...
Soğuk ama.
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Güneyde 60 Kıbrıslı Türk istihdam edildi

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesine ilişkin yapılan mülakat
sürecinin devam ettiği ve ilk istihdamların yapıldığı belirtildi.
Politis gazetesi “SEK ve Türk-Sen İşbirliği-İlk 60 Kıbrıslı Türkün İşe Alımı”
başlıklı haberinde Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta istihdam sağlamak amacıyla
Türk-Sen-SEK arasındaki işbirliği sonucu yapılan başvuruların ardından mülakat
sürecine başlandığını, birçok Kıbrıslı Türkün de, Rum işverenler tarafından yapılan
mülakatların sonucunu beklediğini yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, ilk 60 Kıbrıslı Türk’ün istihdam edildiğini
belirtti. Habere göre SEK’ten bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, başvurularda
en büyük ilginin otelcilik ve gıda sektörlerine gösterildiğini inşaat ve perakende
alanlarına ise ilginin az olduğunu söyledi.
Aynı kaynak yaptığı açıklamada ayrıca şu anda değerlendirilmekte olan 500 kadar
başvurunun alındığını zaten bazı Kıbrıslı Rum işverenlerin SEK sendikasıyla iletişime
geçerek işletmeleri için Kıbrıslı Türk aradıklarını da dile getirdiklerini belirtti.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK
BUGÜN VE CUMA SABAH
SAATLERİNDE DON OLAYI
BEKLENİYOR; PAZAR GÜNÜNDEN
BAŞLAYARAK ÇARŞAMBAYA KADAR
SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ
SÜRECEK. PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ
RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR…

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava
tahminlerine göre, ülkede soğuk hava ve
sağanak yağmurlar etkisini sürdürmeye
devam edecek.
Bugün ve cuma sabah saatleri don olayı
beklenirken, pazar gününden başlayarak
çarşambaya kadar ülkede sağanak yağışlar
etkili olacak. Pazar günü kuvvetli rüzgâr
ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ocak tarihleri arasındaki hava raporuna göre, bölge
genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk
ve nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalması bekleniyor. Hava, perşembe, az
bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak,
cuma günü ise parçalı zamanla çok bulutlu
olacak. Perşembe ve cuma sabah saatleri
don olayı bekleniyor.
Hava, cumartesi günü, parçalı çok bulutlu

zamanla yağmurlu geçecek; pazar gününden başlayarak çarşamba gününe kadar
hava parçalı çok bulutlu ve sağanak
yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde
ve sahillerde genellikle 11-14 ºC
dolaylarında seyredecek.
KIBRIS’TA SONBAHAR VE KIŞ
AYLARININ EN SOĞUK GÜNÜ
Kıbrıs’ta dün sonbahar ve kış aylarının
en soğuk günü yaşandı… Sıcaklık mevsim
normallerinin 7-8 derece altında seyrediyor.
Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar
yağdı.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker
Buran, yüksek yerlerde kar yağışı olduğunu
belirterek, Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a
kadar kar düştüğünü söyledi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 7-8
derece altında olduğunu belirten Buran,
bugün en yüksek sıcaklığın 8-11 derece
dolaylarında olacağını kaydetti. Yarın kar
yağışı ve yağmur beklenmediğini belirten
Buran, havanın bulutlu olacağını bildirdi.

TEKZİP
KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Şener LEVENT
Avrupa Gazetesi,
Genel Yayın Yönetmeni
LEFKOŞA.
16 Ocak 2022 tarihli, Avrupa Gazetesi’nin
ön sayfasında “Cinayet Dosyası Yine Rafa
Kalktı” ve ikinci sayfasında Şener Levent’in
“Faili Meçhuller Tarihi” başlıklı köşe
yazısında, asılsız iddiların maksatlı bir
şekilde kaleme alınarak kamuoyunda farklı
algılanmasına ve Polis Genel Müdürü’nün
itibarını zedeleyici nitelikte olduğu
görülmektedir.
Bilindiği üzere, 1996 yılında cinayete
kurban giden Kutlu Adalı’nın öldürülmesi
olayı ile ilgili geçtiğimiz yıl içerisinde
bazı sosyal paylaşım sitelerinde konuyla
ilgili yeni iddialar ortaya atılması üzerine,
Polis Genel Müdürlüğü konu cinayet
dosyasını yeniden gündemine aldığını ve
bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti
makamlarından
bilgi
talebinde
bulunulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.
Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere,
cinayet dosyasının kapatıldığı ve rafa
kaldırıldığı yönündeki iddilar yersiz ve
asılsız olmakla birlikte, Polis Genel
Müdürlüğü meselenin aydınlatılması

yönündeki hassasiyetini sürdürmekte ve
en ufak ayrıntıyı değerlendirerek gündemine almaktadır.
Haberde ayrıca, Polis Genel Müdürü’nün,
22 Ocak 2018 tarihinde Afrika (Avrupa)
Gazetesi önünde meydana gelen olaylara
müdahale etmesini gerekçe göstererek bir
polis subayını görevden uzaklaştırarak
cezalandırdığı yönündeki iddialar da asılsız
olup gerçeği yansıtmadığı gibi, konu başka
yönlere çekilmeye çalışılmaktadır.
Devam eden yargı sürecinde, ilgili polis
subayı, ilk nazarda aleyhine getirilen;
“Mevkiyi Kötüye Kullanmak, Evrak
Sahteleme ve Görevi İhmal” suçlarından
01 Ağustos 2018 tarihinde Polis Hizmetleri
Komisyonu kararı ile geçici olarak
görevden uzaklaştırılmış ve mahkeme
süreci devam etmekte olduğundan göreve
iadesi henüz yapılmamıştır.
Avrupa Gazetesi, mahkemede devam
eden bu süreçte konuyu tek taraflı gündeme
getirerek yargılamanın adil bir şekilde
yapılmasına halel getirici ve adaletin seyrini
zanlı avukatı gibi kamuoyunu hatalı bilgilendirme ve yönlendirme çabası içinde
olduğu görülmektedir.
Bu tür yayılarla suni gündem yaratmaya
çalışanlar, ülkemizin en güvenilir kurumları
arasında her zaman yerini almış olan Polis
Genel Müdürlüğüne, yöneticilerine ve personeline zarar veremeyeceklerini bilmelidirler.

Sosyal Medya
Mertkan Hamit

ELEKTRİKTE KKTC
DÜNYA SONUNCUSU
Elektrik kesintisi konusunda kabaca
bir araştırma yaptım.
Önce Dünya Bankasının işletme anketlerinden bir ayda ortalama kaç elektrik
kesintisi yaşayandığı anketindeki
sıralamayı baktım (https://www.enterprisesurveys.org/.../expl.../infrastructure)
Buna göre dünyadaki en kötü elektrik
hizmeti Pakistan'da. Ayda ortalama 75,2
kez elektrik kesintisi yaşanıyor. Pakistanı
64,5 ile Bangladeş, 41,9 ile Papua Yeni
Gine, 40,9 ile Irak, 38,8 ile Yemen takip
ediyor. Ardından Nijerya, Orta Afrika
Cumhuriyeti ve Benin geliyor.
Ardından KIB-TEK web sayfasındaki
istatistiklerden arıza ve elektrik kesintilerine dair sadece 2022 ocak ayı verisini
aldım.
(https://www.kibtek.com/.../OCAK%2
02022%20KESINTI%20RAPORU...)
Burada KIB-TEK ayrıntılı olarak nerelerde kesinti olduğunu ve nedenini veriyor.
Arıza, Bakım Onarım gibi unsurları bir
kenara koyduğumuzda, 1 Ocak 2022
tarihinden listenin son güncellendiği 16
ocak 2022 tarihine kadar
Üretim Yetersizliği nedeniyle 76 kez
elektrik kesilmiş. 3 kere de kötü hava
koşullarından dolayı kesilmiş.
37 kere hat arızası nedeniyle, 16 kere
bakım onarım çalışması nedeniyle 4
kere orta gerilim arızası, 2 kere trafik
kazası ve 1 kere de yangın nedeniyle
kesilmiş.
16 günde 139 kere elektrik kesintisi
yaşanmış. Bunların neredeyse yarısı üretim yetersizliği nedeniyle olmuş.
Sadece üretim yetersizliği nedeniyle
15 günde dünyada en kötü elektrik
altyapısına sahip olan yer gibi bir
performansını geçmişiz.
Toplam kesintide en kötüden iki kat
kötüyüz. Berbat durumdayız.
Sorun sadece yetersiz elektrik santrali
değil. KIB-TEK'in 16 günlük verisi bize
genel anlamda elektrik üretiminde
yaşanan sorunlardan, sadece santrali
değil tüm altyapıyı değiştirmek
gerektiğini söylüyor.
Dahası 16 günde 139 elektrik kesinti
yaşanan bir ülkede ekonomik kalkınma
beklemek büyük bir hayalcilik değil
mi?
Elektriği hem pahalı sağlayıp, hem
de kesinti yaratarak birçok işletmenin
jeneratör vs gibi ek maliyetlerle
çalışmasını sağlarsanız, yerli üretimde
dahi fiyatları kontrol etmek mümkün
olmaz.
Altyapının düzgün olmadığı yerde,
sürdürebilir bir büyüme beklemek
mantıklı değildir.
Hali hazırda listenin son sırasında
olduğumuzun bilinciyle, bir de hadsizlik
yapıp "eşit egemen" Kıbrıs'ın güneyi
ile de kuzeyi kıyaslayalım mı?
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2019 verisine
göre, aylık ortalama elektrik kesintisi
0,2 saat. Bu alanda Finlandiya ile birlikte
16. sırayı paylaşıyor. Kuzey ise Pakistan
ile sonunculuğu! Muhteşem! Danimarka,
İtalya ve İsveç ise listenin ilk 3 sırasında.
Ortalaması sıfır! Sıfır! İtalya, İsveç ve
Danimarka'da hiç elektrik sorunu
yaşamadan bir ay geçirmek mümkün!
Bir de Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamak
var. 16 günde 139 kez elektrik kesintisi
yaşayıp, bunun da 76 defası YETERSİZ
ÜRETİM'den kaynaklanıyor...
Sorumlusu, sorumsuzu kim bilemiyorum. Ancak, aynı adada birileri insanca
yaşayabilirken, adanın bir başka kesiminde bu yaşanmıyorsa; burada ciddi
bir sorun vardır. Ciddiyetle ele alınması
gereken meseleler buradadır.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

UBP’YE BAK SEN
“Ülkeyi düzlüğe çıkaracak tek partiyiz!”
diyor UBP adayları…
Slogancık güzel da, ne mana ihtiva ediyor,
onu anlamak hiç kolay değil “gerçekten”…
Ben, bu söylemi anlamakta zorlanıyorum
“vallahi”(!)…
“Ülke” dediğiniz Kıbrıs’ın kuzeyi, düzlükte
değil mi?
“Vallahi” bilmezdim!
N’apmak gerekir acaba?
bu
söylemi
UBP ki,
duyuruyor,
kendilerine
sormak lâzım:
“Ülke” bataklıkta mı?
Ne zamandan beri?
Çoktan mı, yoksa yenile mi
böyle oldu?
“Ülke” uçurumun kenarında mı?
Ha düştü, ha düşecek pozisyonda mı yoksa?
Nerededir “ülke,” da düzlüğe çıkaracaklar?
“Düzlük” dedikleri nedir, nasıl bir şeydir?
Ova mı, kıraç mı?
Başka bir şey mi?
Yoksa yazın “Güneş’ten kabararak”
düzlüğü bozulan Amerikan asfaltı; ya da
“Gara kışta”
yağan yağmurlardan her
defasında delinerek asfalt malzemesi akan; o
yolu kullanmak zorunda olan, “sürücü ve
yolculara” her defasında zarar veren anayollar
misali, “langufalı toprak yollardan” daha mı
beter durumdadır?
“Vallahi” aklım ermiyor(!)…
***
Aklımın ermediği bir husus daha…
Kıbrıs’ta, “İki eşit ve da egemen devlet”
olması gerektiğini söyleyen UBP’nin Genel
Başkanı’nın son söylediklerine da, aklım
ermiyor “Vallahi”(!)…
Geçen gün Ankara’yı ziyaretinde, Kıbrıs’ta
“İki eşit ve da ‘Egemen’ devlet” in kurulması
gerektiğini savunan Başnazır Dr. F. Sucuoğlu,
Ercan Hava Limanı’nın, Türkiye’nin bir
vilayeti imiş gibi, “İç Hatlar” uçuşlarına
açılması
girişimlerini
başlattıklarını
söyleyiverdi…
Bu “iş” için, AKP Genel Başkan Yardımcısı
Binali Yıldırım ile görüştüğünü duyurdu
fotoğraflı bir haberle!
Kıbrıs’ta, “İki ayrı ve da egemen devlet” i
savunan KKTC Cumhurreisi E. Tatar da,
kendi “atadığı” Başnazır’ın bu girişimlerini,
olumlu karşıladı!
Savunmaları da mühim…
“Biletler
çok
pahalıymış,
turist
gelemiyormuş memlekete”…
Türkiye’de
satılan
uçak
biletleri
ucuzlayacakmış… Bilet başına 35 mi, yoksa 37
Euro mu ne, indirim olacağından dolayı bilet
kesen yolcular kâr edeceklermiş…
Savunmacık nasıl ama?
Bak sen bu UBP’lilerin “İşine,” diğer bütün
işlerini güçlerini bıraktılar, “turist” saydıkları
yabancı uyrukluları, bilet satın alırken kâr
ettirmenin peşine düştüler!
Kıbrıs’ın kuzeyine yapılacak uçuşlarda ve
dönüşte, bilet satış fiyatlarında denge unsuru
olan, rahmetli Kıbrıs Türk Hava Yolları
(KTHY) kapatılmaya hazırlanırken, aklınız
neredeydi efendiler?
Türkiye’nin siyasi yetkililerinden istenen bu
girişimin sonuçlarını hesapladınız mı?
Hesaplamış
olsaydınız,
kendinizin
savunduğu, “İki ayrı devlet” söylemi hilâfına,
Türkiye’nin vilayetleri arasında yürüttüğü
uçuşlarla ilgili işlemlerin aynısının, “Kıbrıs’ın
kuzeyinde de aynı şekilde uygulanmasını,
KKTC’nin Türkiye’nin bir vilayeti imiş gibi”
yanlış sonuçlar doğuracağını öğrenecektiniz!
Bu “işe” dünya kamuoyu ne diyecek?
Oldu olacak, hiçbir şeyi eksik bırakmayın…
“Vilâyet olma işlemlerinin tamamlanması
adına, geriye kalan eksik ‘işleri’ da,
‘Anavatanınız
Türkiye’yle
anlaşarak,
yürürlüğe koymaya başlayın”(!)…
Seçimler yapılıp, boykot yaşanmadan!
Gene gonuşuruk buraşda.

ERKEN SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI…

PAZAR GÜNÜ SANDIĞA GİDİLİYOR
203 BİN 792 KAYITLI SEÇMEN
İÇİN 763 SANDIK KURULACAK. 8
PARTİNİN KATILDIĞI SEÇİMDE
3’Ü BAĞIMSIZ 403 ADAY
YARIŞACAK. ADAYLARIN 131’İ
KADIN…
6 İLÇEDE 763 SANDIK
KURULACAĞI SEÇİMDE 6 BİNE
YAKIN KİŞİ GÖREV YAPACAK…
SONUÇLAR TAK VE BRTK
ÜZERİNDEN DUYURULACAK…
Koronavirüs pandemisi, hükümet krizleri
ve erken seçim tartışmalarının gölgesinde
geçen bir yılın ardından KKTC’deki seçmenler, sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak
2018’de yapıldığı ülkede, 4 yıl aradan
sonra yeniden erken seçime gidiliyor.
1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının 15’inci
genel seçimi olacak 23 Ocak Erken Genel
Seçimi için 28 Aralık’ta başlayan propaganda döneminde son dört güne girildi.
Propaganda süreci cumartesi 18.00’de
tamamlanacak ve seçim yasakları
başlayacak.
203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu
KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev
yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere
pazar günü seçim yapılacak; 6 ilçede 763
sandık kurulacak.
Oy verme işlemi saat 08.00’de
başlayacak; sandıklar 18.00’de kapanacak.
Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev
yapacak.
Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
(BRTK)
üzerinden
duyurulacak.
Sandıkların kapanmasının ardından 18.0019.00 saatleri arasında seçimle ilgili yayın
yapmak yasak olacak.
Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”,
“Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy
kullanabilecek. Bu seçimde, 69x49 cm
boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil,
siyah beyaz basıldı.
Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili
gerekli önlemler alınacak, seçmenlere eldiven de verilecek.
Oy pusulasındaki sıraya göre, Ulusal
Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP),
Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler
(TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden
Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP)
ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
olmak üzere seçime 8 siyasi parti 400
adayla katılıyor. 3 bağımsız adayın da
katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet
Meclisi’ne girebilmek için 403 aday
yarışacak. Siyasal Partiler Yasası uyarınca
yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede
23 Ocak’ta seçmenden oy talep eden adaylardan sadece 131’i kadın.
Siyasi partiler, seçim ve propaganda
çalışmalarını daha çok medya ve sosyal
medya üzerinden yürütüyor. Pandemi nedeniyle büyük mitinglerin yapılamadığı
bu seçimde, adaylar bölge, köy ve sivil
toplum örgütlerini ziyaret ederek seçmene
mesajlarını iletme yöntemini uyguluyor.
YSK’nın belirlediği ilan panoları yanında
partilerin ve adayların, ücretli reklam
alanlarında da poster ve dijital reklamları
dikkat çekiyor.
EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA
İLÇESİNDE
İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı,
nüfusa göre yeniden hesaplanarak
Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13,
Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3
ve Lefke’de 2 olarak belirlendi.
203 bin 792 seçmenin ilçelere göre
dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428,
Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44
bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de
20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.
6 ilçeye kurulacak 763 sandıktan 231’i
Lefkoşa’da, 196’sı Gazimağusa’da, 164’ü
Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de

ve 30’u Lefke’de.
İlçe seçim kurulları tarafından eğitim
de verilen sandık kurulu üyelerinin tümü
aşılı kişilerden oluşuyor. 2 bin 289 sandık
görevlisinin yanı sıra siyasi partiler de
sandıklar için 2 bin 345 kişi görevlendirdi.
SEÇMENLER, NEREDE OY
KULLANACAĞINI INTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİYOR
Seçmenler pazar günü nerede oy
kullanacağını internet üzerinden
öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde
kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı
numaralarıyla http://www.mahkemeler.net
ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden
“nerede oy kullanacağım” linkinden sandık
numarasını ve yerini görebiliyor.
MÜHÜR: BİR DEFA ‘EVET’
MÜHRÜ BASMAK YETERLİ…
Oylar, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”,
“Karma” olarak 3 farklı şekilde
kullanılacak.

Mühürde seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki
karenin içine bir defa “evet” mührü
basacak. Her mühürle o partinin 50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.
Mührün bulaştığı oy pusulası geçersiz
sayılacak. Bulaş olmaması için seçmenlerin
mührü ilk önce seçim kabinde bulunan
emici kağıda basması önem arz ediyor.
MÜHÜR VE TERCİH
Mühür ve tercih kullanacak seçmenler
mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında
kalemle tercih yapılabilecek.
Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu
olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki
adayların yarısı kadar tercih yapma şartı
var. Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13,
Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5,
Lefke’de 2 aday olduğundan seçmenlerin
Lefkoşa’da 8; Gazimağusa’da 6; Girne’de
5; Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de
1 tercih yapma hakkı var.
Söz konusu sayılardan daha az veya
daha çok tercih yapılması halinde tercihler
geçersiz sayılacak. Herhangi bir ilçede
hatalı tercih yapılırsa sadece o ilçedeki
tercihler geçersiz olacak. Her ilçede tercihler hatalı yapılsa da mühür geçerli
sayılacak.
Tercihler, oy olmadığından sadece
adayların parti içi sıralamasını etkileyecek,
partilerin aldığı oy miktarına veya kaç
milletvekili çıkaracağına etki etmeyecek.
KARMA: KURAL, EN AZ 23, EN
FAZLA 50 ADAYA OY VERMEK
Karmada mühür kullanılmayacak.
Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında
seçim yapılacak. Kural, en az 23 en fazla
50 adaya oy vermek. Oyların en az iki
parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında
paylaştırılması gerekiyor.
Her ilçede oy kullanma zorunluluğu
yok ancak oy kullanılacak ilçede oylar

karışık kullanılmalı ve en az aday sayısının
yarısı kadar adaya oy verilmeli veya en
fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya
karışık şekilde oy kullanılmalı.
Lefkoşa en az 8 en fazla 16;
Gazimağusa’da en az 6 en fazla 13;
Girne’de en az 5 en çok 11; Güzleyurt’ta
en az 1 en çok 3; İskele’de en 2 en fazla
5; Lefke’de en az 1 en çok 2 adaya oy
verilebilecek.
Bir ilçede bu sayılarda belirtilen en az
aday sayısından az veya en fazla aday
sayısından fazla adaya oy verilirse o
ilçenin karma oyları geçersiz kabul edilecek.
Eğer oy kullanılan tüm ilçelerdeki geçerli
karma oy sayısı 23’ün altına düşerse tüm
karma oy pusulası geçersiz addedilecek.
Eğer hatalı karma oyların haricindeki
geçerli karma oyların toplamı 23’ün üzerinde 50 veya 50’den az ise oy pusulası
geçerli olacak.
Hata payını en aza indirmek için karma
oy kullanımında minimum olarak belirtilen
23’ün üzerinde adaya oy verilmesi gerekiyor.
SEÇMENDEN ADAPASS VEYA
COVİD-19 TEST SONUCU TALEP
EDİLMEYECEK
Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test
sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin
Covid-19 kurallarına uyması, maske
takması zorunlu olacak. Ayrıca seçmenlere,
seçim kabinine girmeden önce eldiven de
verilecek. Sandıkların olduğu salonların
havalandırılmasına dikkat edilecek; salonlarda dezenfektan da bulundurulacak.
TEMASLILAR OY VEREBİLECEK
Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı”
olan seçmenler de oy kullanabilecek.
Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık
alanına gelmesi yasak olacak.
Sağlık Bakanlığı pozitif kişilerle ilgili
listeyi seçimden önce YSK’ya bildirecek,
liste ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık
kurullarına aktarılacak. Covid-19 testi
pozitif seçmenin sandık alanına gelmesi
halinde seçmen polis denetimde alandan
uzaklaştırılacak.
POZİTİF LİSTESİNDE OLAN ANCAK NEGATİF PCR SONUCU
İBRAZ EDEN SEÇMENLER...
Pozitif kişiler listesinde olduğu halde
son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR
sonucu ibraz eden seçmen olması halinde
sandık kurulu ilgili ilçe seçim kuruluna
ulaşacak. Sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim
kuruluna danışmadan bu konuda herhangi
bir karar veremeyecek.
SEÇİMDE 6 BİNE YAKIN KİŞİ
ÇALIŞACAK
Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim
kurullarında görev yapacaklar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği
temsilciler ve polislerle birlikte seçimde
6 bin civarında kişi çalışacak. Her sandıkta
bir polis görev yapacak. Seçim öncesinde
bu kişilerin tümüne PCR testi yapılacak.
OY PUSULALARI RENKLİ DEĞİL
Öte yandan Devlet Basımevi’ndeki
arızalı parça nedeniyle oy pusulaları renkli
basılamadı. YSK’nın oy pusulalarının Devlet Basımevi tarafından basılmasını tercih
ettiği açıklandı. 2018 yerel seçimlerinde
de siyah beyaz oy pusulası kullanılmıştı.
İLK ÖNCE PARTİLERİN
OYLARI HESAPLANACAK
Seçim gününde Yüksek Seçim Kurulu,
ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit
telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.
Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce
partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5
barajını geçip geçmedikleri belirlenecek.
Hangi milletvekilinin Cumhuriyet
Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını
mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler
belirleyecek.
Resmi
sonuçların
açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi
öngörülüyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bilerek isteyerek
Bir tekerlek al yedek
Benden sana yar olmaz
Hade arabanı çek

Gazete Pencere
Kaya Türkmen
Sigmund Freud. 1856 yılında, Aşkenaz
yahudisi bir ailenin çocuğu olarak o zaman
Avusturya’da olan Pribor’da dünyaya geldi.
Hastayla sohbet yoluyla psikolojik vakaları
teşhis etme yöntemi olan psikanalizi geliştirdi.
Hani hastayı kanapeye yatırıp sorular sorma
yöntemi bildiğimiz. Bilinç dışı, yani hastanın
farkında olmadığı birtakım unsurları keşfedip,
bunların zihninde yarattığı dünyayı nasıl
etkilediğini inceler psikanaliz.
Freud, kuramını oluştururken cinselliği de
psikanalizin merkezine yerleştirdi. “Ödip
kompleksi”, “libido” gibi kavramları günlük
dilimize kazandıran da Freud’dur.
Freud’un geliştirdiği teorilerden biri de
“psikolojik projeksiyon” veya “Freudyen
izdüşüm” de denilen “yansıtma” kuramıdır.
Yansıtmayı bireylerin kendilerinde var olan
arzu edilmez durumları ve davranışları karşı
tarafınmış gibi göstermek olarak tanımlıyor
Freud.
Zaman zaman herkes yansıtma yapıyor.
Ancak, bu tutumu âdet haline getirmek veya
başkalarını ezmek, sindirmek, küçültmek için
kullanmak psikolojide bir davranış bozukluğu,
ruhsal bir problem olarak yorumlanıyor. Narsisik kişilik özelliği deniyor ona.
***
AKP’li Cumhurbaşkanı partisinin Aydın’da
düzenlenen bir toplantısında esmiş gürlemiş
yine hafta sonu:
“Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen
CHP…” (Galiba kastedilen 27 Mayıs’tır. O
ihtilalin taşlarını CHP döşemedi. Akla ziyan
bir iddiadır o. Ama, 15 Temmuz darbe
girişiminin taşlarının FETÖ’yle yol arkadaşlığı
yapılır ve mensupları devlete yerleştirilirken
döşendiğini biliyoruz).
“…bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini
zehirlemeye çalışıyor.” (Siyasi iklim
kutuplaştırmakla, demokratik muhalefete “illet”, “zillet” gibi adlar takmakla, terörist diye
suçlamakla, siyasi parti liderlerini tehdit etmekle zehirleniyor).
“Bizzat CHP Genel Başkanı kamu
kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek…” (Adam geliyor, kapıyı çalıyor,

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“İyiler asla düşmansız
olamazlar.”
Alessandro Manzoni

Ne kadar güzeldiysen
o kadar uzaklardan
Gözlerin dere dikenleriyle kanıyor
Olgun çiçeklerin serinliği
Arkana dönecek olsan
Ergin Günçe
“Göl” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR?
açmıyorlar, geri dönüyor. Bu mudur mafyavari
baskın? Sorsanıza iktidar ortağınıza mafyavari
baskın nasıl yapılır? Yahut uzağa gitmeyin,
sorun Hürriyet gazetesi baskınını Sedat
Peker’e sipariş eden eski milletvekilinize).
“…devleti felç etmek için canhıraş bir
gayret gösteriyor.” (Devlet aygıtının felç
olduğunu herkes görüyor da, onun nedeni
muhalefet lideri değil, şahsım rejimi. Zaten
TÜİK’in veya Milli Eğitim Bakanlığının
nizamiyesinden içeri sokulmadığı halde devleti
felç edebilme gibi bir güce sahipse, oyum
kesin Kılıçdaroğlu’nun.).
“Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit
çıtasını yükselterek milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar.” (Siyasette kaybedeceğini
görünce, Anayasa güvencesindeki toplantı
ve gösteri haklarını kullanmayı, yani sokaklara
dökülmeyi düşünebilecek vatandaşlara, “Nereye dökülürseniz dökülün… Bizler… hepinizi
önümüze katar, gideceğiniz yere kadar
kovalarız” diye tehdit eden CHP Genel
Başkanı mı?).
“Ancak tüm bu dolapları…” (Dolap
konusuna girmesek? ‘AKP dolapları’ diye
yazınca 1 milyon 470 bin madde çıkıyor
Google’da).
“…çevirirken milletimizin, ülkemizin artık
değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye
olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar.” (Evet
değişti maalesef. Mumla arıyor milyonlar o
eski dediğiniz Türkiye’yi. Ama bu çürümüş,
kokuşmuş AKP Türkiye’sinin sonu geldi ve
özlediğimiz mutlu Türkiye’yi demokratik
güçler kuracak).
“15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de
artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin
kapandığını göremiyorlar.” (Nasıl kapandı?
Tersine açıldı ardına kadar. Anayasa referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılması
demokratik bir yol muydu? AKP adayının
kaybettiği 31 Mart İBB seçimini iptal ettirmek
miydi demokratik yöntem? Siyasi rakiplerin
haksız bir şekilde yıllarca tutuklu kalması
mıdır demokrasi? Gösteri yapan kadınların
dövülmesi mi?).
“Popülizm yaparak, tutamayacakları sözleri

vererek halka açıkça yalan söyleyerek iktidar
kapısını aralayacaklarını zannediyorlar.”
(‘AKP’nin tutulmayan sözleri’ diye yazınca
Google amca “Yolsuzluk, yoksulluk ve
yasakları yok edeceğiz” sözünüzü hatırlatıyor.
‘AKP’nin yalanları’ derseniz, Kabataş’taki
başörtülü bacımdan, Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesini kimin açtığına kadar
dinlediğimiz çeşit çeşit yalanların kataloğu
çıkıyor karşınıza).
“…Çiftçiye elektriği bedava vermekten
bahsediyorlar. …Madem böyle bir vaadiniz
var, gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz
büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın.”
(Bu vaadi merkezî hükümeti elinde bulunduranlar yerine getirebilir ancak. O da olacak.
Merak etmeyin).
“…Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına
siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın
derdindeler.” (İktidarını birkaç sene daha
uzatmanın derdinde olan AKP ve liderinin,
aynı 2019’da olduğu gibi, bugün de Edirneİmralı çelişkisine bel bağlayıp oraları tahrik
etmeye başladığını, meclisteki üçüncü büyük
partinin haksız yere tutuklu eski eş-başkanının
ipten dönmüş PKK liderine hesap vereceğinin
T.C. devlet başkanı tarafından dillendirildiğini
izlemekten dehşete kapılmayan var mı?).
“Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi
uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü
kaybettiler.” (Çıkarları uğruna bölücü örgütün
elebaşına mektup sipariş verecek kadar kendilerini kaybettiler).
“Ne yaparsa yapsınlar, çanlar Bay Kemal
ve arkadaşları için çalmaya çoktan
başlamıştır.” (Çan sesi mi duyuyorsunuz?
AKP’nin gidişinin müjdecisi olmasın o çanlar?).
“2023'te kendilerini sandıkta bekleyen
akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve
yandaşları hem siyasetten hem milletin
hafızasından silinip gidecekler.” (Ama siz
bu milletin hafızasından hiçbir zaman silinmeyeceksiniz.
Sizi
hiçbir
zaman
unutmayacağız. Hep hatırlayacağız. Hiçbir
şüpheniz olmasın).
Unutmayacağız…

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

Tel:0533 864 8771

Geçitköy bölgesinde bahçe olmaya elverişli (halen bahçe) 26
dönüm Türk tapulu tarla satılıktır.

Tel:0533 8642166

13.50 13.62

EURO
Alış Satış

15.32

15.47

S.T.G.
Alış Satış

18.42 18.56

GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12
Murat Elektronik Yanı Ortaköy
Marmara 03922276695
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa 03923300830
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı,
Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
ÖZENİR ECZANESİ
Mareşal fevzi çakmak cad.kocatepe sok. no:46/1 lapta hoteller bölgesi Girne 0542 876 06 60
SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower
No:23/B Girne (Manipeni - Lord's
Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market
yanı) 03928150666
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Larnaka yolu, güder kasap yolu
üzeri, halken apt, dr.şerife zorba
kliniği karşısı 03923662026
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç
Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk
Dünyası karşısı Fitplus Magusa
05338797994
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
(Erşan Balıkçı yanı) 03927141222
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele 03923714006

HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DOLAR
Alış Satış

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Federal Kıbrıs Hareketi Sözcüsü Ahmet Ertaç ile hareketin hedeflerini, amacını ve boykotun
gündeme gelmesi ile seçim sonrası hedeflenenleri konuştuk...

SEÇİM ÇARE DEĞİL, ÇARE İŞGALDEN KURTULMAKTIR
1-Federal Kıbrıs Hareketi nasıl
oluştu? Hangi düşünce ve hedefle bu
yola çıktınız? Kimler bu harekete üye
olabilir?
-Federal Kıbrıs Hareketi, bir grup sol
ve sosyal değerlere bağlı arkadaş bir
araya gelerek ülke gailesi ile ülke
sorunlarını tartışmaya, ülkemizin
geleceğini düşünmeye, çocuklarımızın
torunlarımızın, gençlerimizin geleceğinin
yok olmasını izlemenin acısını yüreklerimizde hissetmeye başlamamız ile
gündemimize geldi, nedeni ise mecliste
olan bilhassa kendine sol deyip de sol
felsefe ile artık alakası kalmayan TC'ye
RTE'ne biat eden, işgali görmezden gelerek, hatta işgalin üstünü örten, geçmişin
umudu olan CTP'nin bu günkü yönetiminin tamamen TC'nin işbirlikçisi olması
ve ülkenin geleceğine dair umut
olamayacağı gerçeği bizi böyle bir
örgütlenme ihtiyacı duymamıza neden
oldu. Son cumhurbaşkanlığı seçiminden
yapılan müdahaleler, RTE tarafından
federal çözümün masada olmadığı ve
iki ayrı devletin artık gündeme getirilmesi, TC'nin yıllardır aslında federal
çözümü istemediği, ister gibi davrandığı
ve Berlin sürecinden sonra TC'nin artık
niyetini gizleme ihtiyacı bile duymadan
gerçek niyeti olan ilhaka gidebilmek
için iki ayrı devleti gündeme getirmesi
karşısında meclisteki sol partilerin de
suskunlukları ve sorgulamamaları
karşısında RTE da meydanı boş bularak
iki ayrı devleti ileriye taşımaya ve
işbirlikçileri ile dünyaya meydan okuma
tavırlarını ve tüm özgüvenlerini işgalin
yarattığı koşullardan elde ettiklerini ve
ülkemizde yaşadığımız sorunların, başta
enflasyon, ekonomik ve siyasi
sorunlarımızın işgalden kaynaklandığını
birilerinin artık halkımıza ve dünyaya
anlatmasının gerektiğine inanıyoruz ve
Federal Kıbrıs Hareketi tam anlamı ile
işgale ve rejime karşı mücadele etmek
için yola çıktı. Bu oluşuma federal
çözüme inanan, gönül veren, işgale ve
rejime karşı olan herkes üye olabilir.
2-Bu hareketin hedefe ulaşması için
ilk aşamada neler yapmayı planladınız
ve yaptınız? Hareketi büyültmek için
çalışmalarınız nelerdir?
-Federal Kıbrıs Hareketi, yürütme kurulu olarak oluştuktan sonra sosyal medyada açtığı sayfasında ilkelerini ve
manifestosunu yayınlayarak üyelik
başvurularını kabul etmeye başlayarak,
ardından da ikibin üyeye ulaştıktan
sonra, BMBP'ye katılma başvurusunda
bulundu ve iki temsilci ile orda temsil
edilmeye başladı. BMBP'na katıldıktan
sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
yapılan müdahaleler baskı ve tehditlere
karşı yeniden tekrarlanması karşısında
federal çözüm yanlısı partilerin tek yumruk olmaları ve baskıları geri, püskürtmek
amacıyla siyasi ittifak önerisi sunduk
ancak başta CTP Genel Sektereri Sorakın
olmak üzere ve destekçileri bu önerimize
karşı çıktılar. Daha sonra RTE ve ekibinin
20 Temmuz törenlerine katılmak üzere
ülkemize geleceklerini öğrenince,
BMBP'na mecliste RTE'nin yapacağı
konuşma açılış törenlerine ve resepsiyonlara katılınmaması ve boykot edillmesi
önerisini götürdük ve parti temsilcilerine,
sendikalara ve STÖ'lerine önerimizi

dağıttık. Bu önerimizin özellikle CTP
yönetiminde hoş karşılanmamasına
rağmen PM'de oy çoklıuğu ile
onaylanmasından sonra hayat geçti.
Hareketimizi büyütmek ve geniş kitlelere
yaymak ve işgale ve rejime karşı mücadeleyi hayata geçirebilmek için boykot
ile başlattığımız örgütlenmeyi genişletme
ve sokağa inme çalıuşmalarını örgütleme
ve işgali ve sonuçlarını uluslararası alana
taşıma hedeflerimizin önde gelenleridir.
3-Hareketinizin adından da
anlaşılacağı üzere federal bir Kıbrıs
hedeflemektesiniz. Bunun için bir yol
haritanız var mı? Bu hedefe nasıl
ulaşılacağını düşünüyorsıunuz? En
büyük engel nedir?
-Evet federal bir Kıbrıs'ı hedeflemekteyiz. Federal Kıbrıs Hareketi bu amaç

ve hedefle örgütlenip yola çıkmıştır. Bu
amacımızı da gerçekleştirmek için
meclisteki kendilerine sol ve federasyon
yanlısı olduğunu iddia edenlerden farklı
olarak sözde değil, eylemde hayata
geçirmek ile olacağına inandığımızdan
mücadeleyi sokağa ve uluslararası alana
taşımak ve TC'nin ülkemizde işgal
koşullarını ileriye taşıdığını ve ilhakı
fırsat bulması halinde hayata geçirebilmekte tereddüt etmeyeceğini ve bu
eyleme geçmesi halinde karşısında sol
muhalefetinde dahil her yaptığında sessiz
kaldıkalrı gibi yine sessizlikleri ile onaylamaktan
başka
birşley
yapmayacaklarını anlatmaya çalışacağız
ve uluslararası destek için çaba
harcayacağız. Tabii ki bunları yapabilmek
için de kurmuş olduğumuz ilişkileri bu
yönde aktişf harekete geçirme
çalışmalarını 23'ünden sonra hayata
geçireceğiz. Bu mücadele kolay
olmayacaktır. Önümüzdeki en büyük
engel TC ve işbirlikçileridir.
4-Sizin gibi federasyon ve çözüm
düşüncesinde olan örgüt ve siyasi partilerle ilişkileriniz ne durumdadır?
İşbirliğine nasıl bakıyorsunuz?
-Bizim ile aynı eylem birliği içinde
olan partiler ve STÖ ile boykot platformu
oluşturduk ve birlikte sokak eylemleri
dahil, tüm çalışmalarımızı birlikte karara
alarak sürdürmekteyiz. Seçim sonrasında
ortak mücadeleye katılacak örgütlerin

olacağına inanıyorum. Sebebi ise bu
seçim tuzağının
ve sandıkların
sorunlarımıza çare olmayacağını, seçimlerin sadece işgalin üstündeki bir örtü
olduğu gerçeğini halkımız da, örgütler
de daha iyi anlayacaklardır.
5-Önümüzdeki seçimlerde boykot
çağrısı yapan örgütlerden birisiniz.
Boykot hareketinin toplumdaki yankısı
nasıldır? Boykot yapma gerekçeniz
nedir?
-Boykot toplumda büyük yankı bulmuş
ve kabul görmüştür. Halkımızın bu
düzenden ve seçimlerin sonucunun
sorunlarına çare ve çözüm olmayacağının
bilincinde olmasını boykota beklenenin
üstünde sahip çıkmasından anlıyoruz,
halkımızı yıllardır seçim tuzakları ile
uyutanlardan farklı olarak halkımıza

boykot çağrısını yapınca halkımızın
yüreklerinde bastırılmış olan öfkeyi
ateşlemiş olduk. Bu ateşin büyüyeceği
açıktır. Saldırıların sebebi bundandır.
Biz boykotu hayata geçirmeyi, aslında
halkımızın gerçekleri görmesi ve yaşadığı
sorunların gerçek nedenlerinin rejimden
kaynaklandığını ve bu rejimin de işgalin
yarattığı bir sonuç olduğunu ve bunlara
kurtulamayacağını da anlatmak amacıyla
boykot yapmaya karar verdik.
6-Seçimlerden sonra yapacaklarınız
neler olacak? Federasyon amacıyla
yola çıkarken güneyden işbirliği
yaptığınız veya yapacağınız örgütler
var mı? Bu örgütlerden beklentileriniz
nedir?
-Seçimlerden sonra ülkemizdeki işgal
sorununu uluslararası alana götürmek
için başlattığımız görüşmeleri ileriye
taşımak için kaldığımız yerden
toplantılarımızı başlatacağız ve boykot
platformunu
"Federal
Kıbrıs
Platformu"na dönüştürerek bundan sonraki mücadelemizi ileriye taşıyacağız.
Tabii ki bu mücadeleyi güneyde
başlattığımız ilişkileri daha da
geliştirerek, güney basınında da sesimizi
duyurmaya ve yaygınlaştırmaya
çalışacağız. Kıbrıs Türkçe konuşan ve
Rumca konuşan Kıbrıslıların ortak
vatanı olduğuna göre işgale karşı
uluslararası alanda birlikte mücadele
yollarını hayata geçirmek için çalışacağız.

7-Türkiye ve buradaki işbirlikçi
siyasi partiler ve diğerleri iki devletli
çözüm çağrısı yapmaktadırlar. Bu
federal çözüm yolunda sizlere nasıl
engel çıkarabilir ve bu engelleri
aşmanın yolları nelerdir?
-TC'nin federal çözüm öldü, masada
iki ayrı devlet var görüşünü
işbirlikçilerine söyletmesi ve daha
sonraları RTE'nin gözüne girip, hükümete
gelebilmek için başkalarının da söyleme
ihtimalleri yok değildir. Bu iki ayrı
devlet söylemi çözümsüzlüğü ileriye
taşımak ve fırsatını bulur bulmaz da
ilhakı hayata geçirmek amacından başka
bir şey değildir. Federal çözümün önündeki en büyük engel aslında TC'nin kendisidir. TC çözümsüzlüğü zamana yayarak gizli ve sinsi emeli olan İstirdat
Projesini hayata geçirmek için federal
çözüm öldü demekte ve iki ayrı devlet
diyerek zamanı leyhine kullanmaya
çalışacaktır. İşte TC'nin bu oyununu
bozmak için işgali dünyaya anlatmaya
ve federal çözüm sürecini yeniden
masaya getirebilmek için TC'ye karşı
uluslararası baskıları davet edeceğiz.
8- Yaşanan ekonomik sıkıntıların
yanında Türkiye'nin burada dayatmaya çalıştığı İslamcı bir yaşam
tarzının adımları atılıyor. Bu konuda
bir
planınız
var
mı?
Ne
düşünüyorsunuz?
-İşgalin sonuçlarının halkımızı derinden
etkilediği bilinmesine rağmen sağ partilerin bunları önemsemediği biliniyor,
ancak mecliste bulunan ve kendilerini
sol partiler olarak pazarlayan CTP ve
TDP de işgali görmezden gelmekle beraber, işgalden kaynaklanan ekonomik
sorunların adresini doğru göstermiyor.
Tüm sorunların sorumlusu olarak
hükümeti göstereek işgalin üstünü örtüyor ve dolayısıyla işgali gözlerden saklayarak işgalin daha da ileri götürülerek,
toplumsal yapının, işgalcinin kendi amaç
ve
hedefleri
doğrultusunda
şekillenmesine dolaylı olarak zemin
yaratmaktadır. Bu gün bakanlıklar ve
bürokrasi, hatta hükümet eden UBP ve
tüm sağ partiler TC'nin buraya atadığı
elçilikte görev yapan uzman bürokratlar
tarafından sevk ve idare edilmektedir.
Tüm anlattıklarımız işgalin sonuçları
olduğundan dolayı da bunlara son verebilmek de işgale karşı verilecek bir mücadele ile uluslararası destek ve bir an
önce birleşik federal Kıbrıs ile
mümkündür.
9-Son olarak neler söylemek istersiniz?
-Seçim öncesi halkımıza şunu söylemek isteriz. 1976'dan beri ülkemizde
seçimler yapılmaktadır ancak sandıktan
çıkan sonuçlar hiçbir zaman ne işsziliğe,
ne göçe, ne pahalılığa ve partizanlığa
çare olmamıştır. 23 Ocak'ta yapılacak
olan seçim de çare olmayacaktır. Çünkü
tüm bu sorunların sebebi yıllardır
kurtarıldık yalanı ile yaşadığımız ama
aslında işgalin sonuçları olduğu
gerçeğini artık görebilmeliyiz ve tüm
bu sorunlardan kurtulabilmemizin yolu
ancak işgalden kurtulmak ile
mümkündür. Onun için sandık değil
boykot diyoruz...
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GÜNEYDE NÜFUS
YAŞLANIYOR

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş ve üzeri
kişilerin nüfusa oranının ilk kez 0-14
yaş grubundakilerin oranını aştığı,
yaşlanmanın “ulusal tehdit haline
geldiği” bildirildi. Alithia’nın DİSİ
Milletvekili ve Demografi alt komitesi
başkan yardımcısı Prodromos
Alambritis’i kaynak gösterdiği
haberde, 2019 yılı hesaplarına göre,
65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun
yüzde 16,3’ünü, 0-14 yaş
grubundakilerin de nüfusun yüzde
16’sını oluşturduğu, bunun da
“ulusal tehdit” demek olduğu
kaydedildi. Habere göre Alambritis
“Nüfusun yaşlanmasının iki sebebi
var. Birincisi doğurganlıktaki düşüş
ki İstatistik Dairesi doğurganlığın
yüzde 1,3 olduğu bilgisini verdi.
Diğer sebep ise beklenmekte olan
ortalama ömrün erkeklerde 80,2’ye
kadınlarda da 84,2’ye yükselmesi”
dedi.

TRODOS’TA KAR
KALINLIĞI 15
SANTİMETREYİ AŞTI

Dün sabah saatlerinden beridir
yoğun kar yağışı altında olan
Trodos’ta kar kalınlığının 15
santimetreyi aştığı bildirildi.
Rum radyosuna konuşan
Trodos’taki meteoroloji istasyonu
yetkilisi İrodotos Panayidis, Trodos
platosundaki kar kalınlığının 15
santimetreyi aştığını, hava
sıcaklığının da öğle saatlerinde
sıfırın altında 6 derece santigrat
dolayında olduğunu açıkladı.
Hava sıcaklığının mevsim
normallerinin altında seyrettiği ve
sabah saatlerinde 10 civarında
kişinin araçlarıyla yollarda mahsur
kaldığı bilgisi de verildi.

METE ADANIR KABRİ
BAŞINDA ANILACAK

SAFİYE ÇAĞANSEL, ULUSLARARASI ECZACILIK
FEDERASYONU GENÇ ECZACILAR GRUBU BAŞKANI
Kıbrıslı Türk eczacı Safiye Çağansel,
Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun
Genç Eczacılar Grubu’nun başkanlığına
seçildi.
Dünyadaki 115 farklı ülkedeki 147 ulusal
eczacı birliği, eczacılık bilimini ve eğitimini
veren akademik enstitüler ve 4 milyondan
fazla eczacı ve farmasötik bilimciyi temsil
eden küresel bir organ olan Uluslararası
Eczacılık Federasyonu’nun Genç Eczacılar
Grubu başkanlığı için pandemi sebebiyle
online yapılan oylamada, resmi delegeler
ve ülkelerden destek alan Safiye Çağansel
başkanlığa getirildi.
Safiye Çağansel aynı zamanda FIPYPG’nin tarihinde bugüne kadar göreve
seçilen en genç başkanı oldu.
Safiye Çağansel’in 1 Ocak 2022’de res-

ACI KAYIP
Çok sevdiğimiz kardeşimiz, halamız, yeğenimiz

men başlayan görev süresi, 2024 yılına
dek devam edecek.
Safiye Çağansel, Uluslararası Eczacılık
Federasyonu’nun Genç Eczacılar Grubu’nda daha önce de çeşitli görevlerde
bulunmuştu. Çağansel, 2018’de FIP Liderlik
Programının katılımcısı olmuş, 2019
yılından bugüne FIP, Uluslararası Eczacılık
Federasyonu’nda Kıbrıs’ı dünya çapında
Konsey Üyesi olarak temsil etmişti. 2021
yılında FIP bünyesindeki motive genç
eczacılar ve farmasötik bilimcilerden oluşan
bir ağ olan FIP Genç Eczacılar Grubu
(Young Pharmacists Group) FIP YPG’de
geçen yıl Ocak ayında Halkla İlişkiler
Komitesi, Medya ekibine seçilen Çağansel,
Nisan 2021’de Medya Koordinatörü olarak
görevlendirilmişti.

Türkiye’de futbol oynadığı dönemde
geçirdiği trafik kazası sonucu
hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk
futbolcu Mete Adanır, ölümünün
33’üncü yıl dönümünde bugün kabri
başında anılacak.
Mete Adanır Vakfı’ndan yapılan
açıklamaya göre, anma saat
10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda
pandemi kuralları çerçevesinde
yapılacak.
Mete Adanır, Samsun’dan Malatya
deplasmanına giderken, 20 Ocak
1989 tarihinde Havza yakınlarında
Samsunspor kafilesini taşıyan
otobüsün geçirdiği trafik kazasında
27 yaşında hayatını kaybetmişti.
Samsunspor’da başarılı 2 yıl
geçiren Mete Adanır,
Samsunsporluların gönlünü
fethetmişti.

GLOBALGAP VE ORGANİK
TARIM YAPAN
ÜRETİCİLERE ÖDEMELERİ
YAPILDI
Globalgap ve organik tarım yapan
üreticiler, seralarında bombus arısı
kullanan üreticiler ile sertifikalı
tohum satışı gerçekleştiren
firmaların ödemeleri yapıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre,
2021 yılı için Globalgap ve Organik
Tarım yapan üreticilere ödenmek
üzere 109.260,00 TL, 2021 yılında
seralarında Bombus Arısı kullanan
üreticilere ödenmek üzere
162.000,00 TL olmak üzere toplamda
271.260,00 TL Kooperatif Merkez
Bankası’na yatırıldı. Üreticiler hak
edişlerini ilgili şubelerden
alabilecek.

Olağan Genel Kurul Duyurusu
Ares Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu’nu 28 Ocak 2022 Cuma günü
Yakın Doğu Üniversite Hastanesi içerisindeki amfide gerçekleştirecektir.
Tüzük gereği 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde yapılması gereken başkanlık
seçimli genel kurul Pandemi nedeni ile geçmiş dönemde gerçekleştirilememişti.
Ares Spor Kulübü Genel Kurulu 28 Ocak 2022 Cuma günü başkanlık
seçimi gündem maddesi ile yapılacak.
Gündem şöyle:
1.Açılış
2.Divanın oluşumu
3.Faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması
4.Başkanlık seçimi
5.Dilek ve temenniler
6.Kapanış.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi Amfi
Mutfak Ekipmanları İçin Teklif Kabul Edilmektedir.

CEMALİYE AYDIN'ı
zamansız kaybettik. Acımız sonsuzdur
Cenazesi bugün (20-1-2022) Lefkoşa İsmail Safa
Cami'inde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa
verilecektir.
Tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur.
Babası
Annesi
Kardeşi
Teyzesi
Yeğenleri

: Ahmet Aydın (merhum)
: Zehra Aydın (merhume)
: İzzet Aydın
: Sabire Karaman
: Cemre Seziner, İlayda Aydın

1. İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol
Müdürlüğü’nden 280 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname
ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi
kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi
144719 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)
2. İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel / idari şartnamesinin
24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat
olarak 20.05.2022 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu
veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 144719
no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.
3. Teklifler en geç 21 Şubat 2022 tarihinde Pazartesi günü saat
ö.s 14:00’a kadar üzerinde “ DAÜ Turizm Fakültesi Amfi Mutfak
Ekipmanları Temini İhalesi (İhale No: 21057)” yazılı kapalı zarf
içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna
atılmış olmalıdır.
4. İhale Keşif Bedeli: 16,478.00 USD+KDV’dir.
v
Şartnameler ihale.emu.edu.tr internet sayfasından
görülebilir
v
İhale zarf açılış toplantısına her firmadan 1 (bir) temsilci
kabul edilecektir.
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Chelsea son 9 maçın
2’sini kazanabildi

Chelsea'nin, Premier Lig'deki puan kaybı
sürüyor. Thomas Tuchel'in öğrencileri, ligde
oynadığı son 9 maçın sadece 2'sini kazandı.
Alınan 5 beraberlik ve Man.City yenilgisi,
Londra ekibinin şampiyonluk umutlarını
azalttı. Chelsea, pazar günü sahasında
Tottenham'a karşı oynayacak.

Hentbolda Türkiye-Kıbrıs Cumhuriyeti buluştu...

Onlar oynadı, biz yize izledik!

n Avrupa Hentbol
Şampiyonası ilk ön eleme
turunda eşleşen Türkiye ile
Kıbrıs Cumhuriyeti akşam
İstanbul’da karşılaştı. Bu
maçın rövanşı Cumartesi
Lefkoşa’da Eleftheria
Salonu’nda oynanacak...

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön
eleme turu maçları başladı. Türkiye Hentbol
Federasyonu millileri turun ilk maçında
akşam Kıbrıs Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Kıbrıslı Türk gençliği 2 ülke arasındaki
uluslararası düzeydeki spor müsabakasını
yine izlemek zorunda kaldı. İstanbul Haldun
Alagaş Spor Salonu'nda oynan maç saat
20:00'de başladı ve TRT Spor Yıldız
kanalından canlı olarak yayınlandı. Maçı
Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan
Markovic yönetti. Maçın rövanşı ise 22
Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs’ta Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak. 20:00'de

Hentbolda Levent
MGA’yı mağlup etti
Hentbol’da Derviş Mişon turnuvasında
erkeklerde dün akşam tek karşılaşma
oynandı. Pazartesi günü kadınlar mücadelesi ile başlayan Derviş Mişon
turnuvasında erkeklerde dün akşam tek
karşılaşma oynandı. Levent ile MGA
takımları arasında oynanan karşılaşmayı
Levent takımı kazandı. İlk devresini
rakibi MGA önünde 14-12 önde kapatan
Levent, maçın ikinci yarısında iyi oyunu
sonrasında sahadan 31-22 galip ayrıldı.

başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız
kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tur

atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında
mücadele edecek.

Futbol elçimiz Mete Adanır anılıyor
Ülkemizin yetiştirdiği, Türkiye 1’nci
Ligindeki Futbol Elçimiz olarak anılan,
medar-ı iftiharımız Mete Adanır, aramızdan
ayrılışının 33’üncü yılında bugün anılıyor.
Mete Adanır bugün saat 10.00’da Lefkoşa
Kabristanlığında, pandemi kuralları
çerçevesinde kabri başında anılacak.
Mete Adanır, 20 Ocak 1989 tarihinde o
dönem forma giydiği takımı Samsunspor
ile Samsun’dan Malatya deplasmanına
giderken Havza yakınlarında Samsunspor
kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik
kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
METE ADANIR KİMDİR
Samsun’dan Malatya deplasmanına
giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza
yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan
otobüsün geçirdiği trafik kazasında Mete
hayatını kaybetmişti.
14 Kasım 1961 tarihinde Limasol’da
doğan Mete, küçük yaşlardan itibaren Atletizim ve Futbol’la iç içe bir yaşam tarzını
benimsemişti.
Lise yaşamıyla birlikte lisanslı futbolcu
olarak da Kıbrıs 1’inci Liginde flaş isim
olmuştu. Doğan Türk Birliği’nde henüz
yeni lisansiye oluşuyla birlikte direkt olarak
A-Takıma alınan Mete, Doğan Türk
Birliği’nin ilk kupa şampiyonluğuna sahip
olmasını, Mete’nin, Akdoğan’da YAK-DTB
arasında gerçekleşen Kupa Finali’nde, 32’lik skorun 3 golünü kendisi kaydederek
gerçekleştirmişti.
1979 Eylül’ünde yüksek tahsil için İngiltere’ye gitmişti. Futbol’a olan tutkusu
Londra’da da devam etmiş ve yüzlerce
İngiliz junior’lerin arasından tek Kıbrıslı
Türk olarak, Orient takımının junior kadro-

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

suna seçilmişti. 6 ay kadar bir süre junior
takımında başarılı futbol oynayan Mete,
ardından A Takım “Reserve” yedekler kadrosuna yükselmiş ve 1980 baharında Orient’le
2 yıllık profesyonellik anlaşması yaparak
futboldaki kabiliyetini İngiltere’de de
kantılamıştı. 4 Lig maçında özel izinli olarak
yer almış ve başarılı oyunlar çıkarmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu’nun Kıbrıslı
Mete için Rum kesminden (Clearence)
“temiz kağıdı” istemesi ve Rum tarafındaki
Futbol Federasyonu’nun da “bizde böyle
bir futbolcu yok, tanınmayan Türk tarafının
futbolcusudur” demesi üzerine Mete’nin
profesyonellik anlaşması iptal edilmiş oldu.
1980’de İzmir’de yapılan 1’inci İslam

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Oyunları’nda KTFD A Milli Takımı kadrosunda yer alan Mete, İzmir’deki futbol
karşılaşmalarında çok başarılı bir oyun
sergilemiş ve attığı gollerle özellikle Altay
takımı yetkililerinin dikkatini çekmişti.
Mete, Altay Spor Kulübü’nden çok cazip
teklifler almış ve 1981 Haziran’ında Altay’la
2 yıllığına ve ardından da 1983 yılında ise
2’inci kez yine Altay’la 2 yıllık yeni bir
anlaşma daha yaparak, 4 yıl boyunca Altay’da
top koşturdu.
Golcülüğüyle ün salan Mete, 1985 yılında
Konya Spor’a transfer olmuş, 2’inci Küme
Şampiyon’luğuna oynayan Konya Spor’da,
hayatının en başarılı futbolunu oynamış ve
1985-1986 sezonu Türkiye 2’inci Liginde
25 gol atarak Gol Kralı olmuştu. Bu
başarısıyla birlikte ayrıca Konya’da Yılın
Sporcusu seçilmişti.
1987 yılında Tanju’nun Samsunspor’dan
ayrılması ve golcü sıkıntısı içerisine gşren
Samsunspor, Mete’nin başarısını farketmiş
ve antröner Metroviç’in de önemli
girişimleriyle çok iyi bir transefer
gerçekleştirişmişti. Mete artık yeniden birinci
ligde ve bukez de Samsunspor’daydı.
Samsunspor’da başarılı 2 yıl geçiren Mete
golcülüğünü sürdürmüş ve Samsunsporluların
gönlünü fethetmişti. Özellikle Kasım 1987’de
Galatasaray ile oynanan karşılaşmada 85’inci
dakikada Mete’nin kaydettiği gol onu, sadece
Samsun’da değil Türkiye’de de bir anda
flaş isimler arasına sokmuştu. 1989-90
sezonu için büyük takımlarla ve özellikle
Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmeler
yapan Mete, ne yazık ki belki de kendisinin
son transferi olacak bu takımlara gidemeden,
talihsiz bir kaza sonucunda 27 yıllık hayatı
son bulmuştu.

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

SFC Dörtyol
kampı sona erdi

Futbol 1.Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi
kamp çalışmaları tamamlandı. SFC Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında
Acapulco Resort Convention Spa
Hotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları
oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde
geçerken, 2.hazırlık dönemi 2.etap
çalışmaları da tamamlandı. Kafile başkanı
As başkan Kağan Taşer, sporcu sorumlusu
Mendo Şengül, Buğray Yiğen, teknik
direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör
Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa
Özkaraman, malzemeci Gürsel Gök ve
25 futbolcu yer aldı. Dört günlük kamp
programı çerçevesinde sabah ve öğleden
sonra olmak üzere günde çift antrenman
yapan SFC Dörtyol, Lefke ile de bir
hazırlık maçı yaptı.
SFC Dörtyol’da sezon öncesi, sezon
içerisinde ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası
maçında sakatlık geçiren futbolcularla
birlikte takım kadrosunda yaşanan
sıkıntıların yapılan transferlerle
giderildiğini ifade eden teknik direktör
Ahmet Ogan, mevcut kadroya önemli
katkılar sağlayacağına inandığımız Eren
Aktaş, Rifat Kanıöz, Yaşar Solel, kaleci
Fatih Şimşek ile kadronun genişletildiğini
belirterek, kamp boyunca takım içi uyum
kısa sürede aşıldığına dikkat çekti. İkinci
devre her zaman çok zor geçtiğini, her
maçın final havasında olduğuna vurgu
yapan teknik direktör Ahmet Ogan, lider
olmanın verdiği sorumlulukla maçlara
çıkacaklarını söyledi.
2. hazırlık dönemi son etap çalışması
21 Ocak Cuma akşamı yapılacak son
antrenman ve 22 Ocak Cumartesi günü
Çanakkale ile yapılacak son hazırlık
maçı ile çalışmalarını tamamlayacak olan
SFC Dörtyol ikinci devre ilk maçı olan
Çetinkaya karşılaşması hazırlıklarına
2.müsabaka dönemi olan 24 Ocak
Pazartesi’nden itibaren başlayacak.

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

