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Bir beş yıl daha Ankara’nın güdümündeki UBP yönetimine katlanamayacaklarını düşünenler ülkeyi
terkediyorlar. Göç yolları bir kere daha göründü toplumumuza... İşte seçimin en trajik sonucu!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 28 Ocak 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 564 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
AVRUPA’YA YENİ
DAVA CİNNETİ
n

2. sayfada

En son açılan 6 davadan sonra gazetemiz
ve yazarlarına 3 dava daha dosyalandı...

Gazetemiz
Avrupa’ya

Bu yayından dolayı da gazetemize dava dosyalandı ve yanlış biçimde
bundan Hasan Ulaş Altıok da sorumlu tutularak ona da dava açıldı...
Ancak Altıok’un aynı sayfada bulunan yazısının bu resimle ilgisi yok!

DAVA CiNNETi

Gazetemize, Şener Levent'e, Mehmet Levent'e ve Ali Osman'a polis yeni davalar dosyaladı... Bir dava
da sosyal medya sayfasında bir yazısını alıntıladığımız Hasan Ulaş Altıok aleyhinde açıldı. Ancak
Altıok'un yazısının aynı sayfada yayınlanan Tayyip Erdoğan fotoğrafı ile hiçbir ilgisi yok!
n Mehmet Levent'e 9 Nisan 2021
tarihli gazetemizde yer alan
"Büyüklenme Tatar, senden
büyük Tayyip var" başlıklı
yazısından dolayı dava açıldı...
Bu davada Şener Levent ve
Ali Osman da davalı...
n Gazetemizde tekzibini aynı
sayfada ve aynı puntolarla
yayınlamadığımız için GKK da
şikayetçi oldu ve bir dava da öyle
açıldı...
n Dava gerekçeleri KKTC ile TC
arasındaki huzur ve dostluğu
bozmak, Tayyip Erdoğan'ı küçük
düşürmek, nefret ve hakarete
uğratmak...
3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

ANLAMIN BİLE
ANLAMINI
YİTİRDİĞİ BU
ÇİRKEF
YATAĞINDA
Faize Özdemirciler

ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?

n İki böbreği de çalışmayan ve
böbrek naklinin yapılacağı
Larnaka Hastanesi'nde dialize
giren Erdal Eryener'in güneye
geçişi engelleniyor...

n Sosyal medyada yaptığı bir
paylaşımda Ersin Tatar'a
hakaret ettiği gerekçesiyle
19 aydır yargılanan Eryener
sürekli ertelenen davasından
dolayı tedaviye gidemiyor!

3. sayfada

EMİR KULU

Ali Osman

AYRI
DEVLETÇİLERİN
FEDERALİSTLERİ
DÖVECEĞİ BİR
MECLİS
Mehmet Levent

İlanla aranıyorlar...

BİLEN HABER VERSİN
Resimlerde görülen Porfyrios Economides
ile eşi Pagona ve kızları Yenia'ya... 1974'te
Türk askerinin çıkarma yaptığı yerde bir
restoranın ve kumsalın sahipleri...
20 Temmuz 1974'ten beri kayıplar... Katie
Economidou bir ilanla arıyor ailesini... Tel.
numarası da verdi: +35799427540 veya
00905338364034. Bilen varsa haber versin...
İNSAN
HAKLARI VE
MEZAR
TAŞLARI

Aziz Şah

Kuzeyde 703 vaka 2 can kaybı, güneyde 2536 vaka daha...

BİLET PARASI
DEĞİL, ASIL
BOŞA GİDEN
SİZİN
OYUNUZDUR
Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ANLAMIN BİLE
ANLAMINI YİTİRDİĞİ
BU ÇİRKEF YATAĞINDA
Sömürge rejimini görünmez kılan sağların ve solların ‘demokratik’ seçimleri
bitti, sonuçlar açıklandı ama seçimi boykot edenlere yönelik saldırı bitmedi, sürüyor hâlâ...
Kavga kavga değil, mücadele mücadele
değil, hükümet hükümet değil, muhalefet
muhalefet değil, sol sol değil, sağ sağ
değil, ülke ülke değil, nüfus nüfus değil,
seçim seçim değil, hiçbir
sözcük kendi değil, bütün
sözcükler kendi anlamlarının
uzağına düşmüşler, kâh lağım çukuruna dönüşmüş
ağızlarda, kâh nefretin kinin
emrine girmiş kalemlerin
ucunda can havliyle tepiniyorlar, en çok
da s.o.s/yal medyada...
KKTC vatandaşlığıyla seçmen kılınıp
bu ülkenin kaderini belirleme hakkıyla
taçlandırılmış yerleşik nüfusun oyları
üzerinde yükselerek sömürgecinin gözüne
girme çabası, verilmesi gereken asıl
kavganın önünde bir duvar gibi yükseliyor adeta...
Seçimler bitti, bitmedi sollar arasındaki
kavga, sürüyor hâlâ...
Halk UBP’ye ülkeyi yönetme, hükümet
olma görevini, CTP’ye de ülkeyi yönetene muhalefet etme görevini vermiş
güya...
UBP, camilerde sanatçıların dillerini
koparma vaazları veren Türkiye’nin Başgassalının eteklerini öperek ülke yönetecek, CTP de Başgassalın rejimine karşı
gıkını çıkarmadan UBP’ye muhalefet
edecek...
Olan biten bu, seçim sonucu deyip
zafer ilân ettiğiniz bu, kazandık dediğiniz
bu, seçimi boykot edenlere size küfrettiren şey bu, meclisin solundan taraftarlara bulaşan hınç bitmedi çünkü, sürüyor
hâlâ...
Kim kurtaracak dili lağım çukuruna
dönüşen ağızlardan, nefretin ve kinin
emir erine dönüşmüş kalemlerden, kim
iade edecek sözcüklere gerçek anlamlarını, anlamın bile anlamını yitirdiği bu
çirkef yatağında!..
Sağlı sollu biat ettikleri işgalci nereye
giderse oraya gitmeye dünden razı olanlar, kazananı olmayan bir savaşın yalancı
kahramanları gibi o ekran senin bu ekran
benim boş boş konuşup duruyorlar...
Sahte makamlarında oturacakları süreyi
uzatmak adına, dağılmasın diye yağma
sofrası, yarıda kesilmesin diye sürmekte
oldukları sefa, Türkiye’yi kuşatan o büyük karanlıktan Kıbrıs’ın payına düşecek
olan baskıyı zulmü gericiliği kötülüğü
yoksulluğu ve yoksunluğu öngörmekten
aciz olanlar, kendileriyle, partileriyle,
siyasetleriyle bir kere bile yüzleşmemiş
olmanın tuhaf kibriyle geçip gidiyorlar
önümüzden...
Yeni ve başka bir cümle kurmadan,
kendilerinin söyleyemediklerini dile getirecek sorumluluğa sahip, gerçekleri
örtmeyen, geleceği öngören ve öngördükleri gelecekten ülkeleri adına kaygı
duyan insanları karalayarak, onlara küfrederek, onları aşağılayarak geçip gidiyorlar...
Çünkü bitmek bilmedi meclise tıkılıp
rejime teslim olan solların meclis dışındaki sollara karşı besleyip büyüttükleri
hınç, bitmedi sürüyor hâlâ...
Sol olmaya korkan solun tarihini kim
yazacak, tarifini kim yapacak, peki ya
bu ülkeyi sevmenin bir tarihi, bir tarifi
var mı?
Kim iade edecek sözcüklere gerçek
anlamlarını, anlamın bile anlamını yitirdiği bu çirkef yatağında!..

AVRUPA’YA YENİ
DAVA CİNNETİ
Polis bir günde bana altmış dava
birden okuduktan sonra artık her
gün mahkemedeydim…
Zaten altmış davanın dışında daha
pek çok davam vardı…
Bir avukat gibi ajanda tutuyordum
dava günlerini şaşırmamak için…
Bunların çoğu savcılığın açtığı
ceza davalarıydı…
Bunun için mahkemede her seferinde hazır bulunmak gerekirdi…
Hazır bulunmayanı polisin tutuklama
yetkisi vardı…
Altmış davadan şikayetçi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ydı…
Devir GKK Komutanı Galip Mendi
devriydi…
Matbaamızda patlayan iki bomba
da onun döneminde patlamıştı zaten…
Askeri Mahkeme’de yargılanıyorduk önce…
Ancak duruşmalar sürerken mahkeme başkanı yargıca itiraz ettik…
Yargıç komutanlığın atadığı bir
yargıçtı ve bu da anayasaya aykırıydı…
Anayasa Mahkemesi’ne götürdük
konuyu…
Mahkeme bizi haklı buldu…
Kararın açıklandığı gün General
Galip Mendi Anayasa Mahkemesi
Başkanı Salih Dayıoğlu’nu telefonla
arayarak,
-Ben senin kararını tanımam,
dedi…
Bir yıl tanımadı da…
Sonra pes etti…
Askeri yargıç değişti…
Bizim davalarımızı da sivil mahkemeye havale ettiler…
***
Mahkeme benim hayatımın önemli
bir parçası olmuştu…
İngilizin bize miras bıraktığı o sarı
taşlı görkemli binanın koridorlarındaydım her gün…

Avukatlığımı da kendim yapıyordum…
Bu davalarda en çok karşısına çıktığım yargıçlardan biri de Ömer Güran oldu…
Mahkemeye gidip gelmek bir bakıma vakit kaybetmek, bir bakıma
da davalının sabrını sınamak, psikolojik olarak onu yıpratmaya çalışmak demektir…
Ancak ben sabırlıydım…
Mahkeme koridorlarında da pek
çok dost edinmiş ve davalarla ilgili
epeyi bilgi sahibi olmuştum…
Benim bu durumumu gören bazı
yargıçlar hukuk fakültesine gidip bir
de diploma almamı tavsiye ettiler…
Polis ise gerçek bir avukatmışım
gibi, başı sıkıda olan bazı kişilere
avukat olarak beni öneriyordu…
-Git, seni en iyi Şener Levent savunur, diyerek bana yolladıkları kişiler oldu…
Gazeteye gelenleri geri çevirdim…
Ben diplomalı bir avukat değildim
çünkü…
Ve onları savunamazdım…
***
Ceza Yargıcı Ömer Güran masasına
yığdığı kabarık dava dosyalarından,
sanık kutusunda beni görmeye zorlanıyordu…
Başladığımız davalar çok uzun sürüyordu…
Her seferinde savcılık çeşitli nedenler ileri sürerek erteleme talep
ediyordu…
Bunun üzerine yargıç bana dönerek,
-İtirazınız var mı Şener Bey, diye
soruyordu…
Ben de,
-İtirazım yok efendim, diyordum…
Ancak benim kadar sabırlı olmayan
yargıç bu ertelemelerden sıkıldı bir
gün…
Ben yine “itirazım yok” deyince

Şener Levent

Açı
patladı…
-Bu Şener Bey’in de hiç itirazı
yok, dedi…
Sanki benim artık sabrımın taşmasını ve nihayet itiraz etmemi bekliyordu…
***
Yargıç Ömer Güran bir duruşmada
dayanamadı daha fazla…
Savcı ayağa kalkıp yine erteleme
talep edince tam patladı…
İsyan etti adeta…
Masasındaki dava dosyalarını iki
eliyle tutup kaldırdı ve masaya vurarak şöyle dedi:
-Yeter artık! Bu davaların hepsi
için de takipsizlik kararı veriyorum… Bu insanları bu kadar mahkemeye götürüp getirmeye hakkınız
yok!
Hiç beklemediğim bir hareketti
bu…
Şaşırdım…
Davalar düştü…
***
Ne diye bunları hatırladım bugün?
Polis sık sık kapımıza uğrar oldu
yine son zamanlarda…
Gazetemize ve yazarlarına yeni
bir dava bombardımanı başladı…
Yığdıkça yığıyorlar yine kapımıza…
En son açılan altı davadan sonra,
şimdi üç dava daha açıldı ve sırada
bekleyen başka davalarımız varmış
daha…
Elçilik ile Komutanlığın şikayetçi
olduğu davalar da var…
Tayyip Erdoğan’ın attan düştüğü
resim de davalık oldu…
Resmin alt yazısı şöyle:
“O iyi insanlar o güzel atlara binip
gittiler. Bu binemedi ve başımıza
kaldı”…
Yalan mı?
Binemedi işte…
Başımıza kaldı!

703 pozitif vaka, 2 can kaybı
Son 24 saatte toplam 16 bin 465 test
yapıldı, 703 pozitif vakaya rastlandı, 2
kişi hayatını kaybetti, 754 kişi taburcu
edildi.
313 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 166
kişi Gazimağusa, 46 kişi Güzelyurt, 29
kişi İskele, 26 kişi Lefke bölgesindendir.
27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 16.465
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 703
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754
Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693
Toplam Vaka Sayısı: 53.026
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 47.861
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
4933
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
1353
Güvende Kal uygulamasına bağlı

güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 395
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 390
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
3434
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 119014

Güney Kıbrıs’ta
2 bin 536 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam
106 bin 890 koronavirüs testi yapıldı.
Dün yapılan testler sonucunda 2 bin 536
yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki 266 hastadan 76’sının durumunun ciddi 36’sının
entübe olduğunu da açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre hastaların
yüzde 77’sini aşısızlar oluşturuyor.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BİLET PARASI DEĞİL,
ASIL BOŞA GİDEN
SİZİN OYUNUZDUR

Avrupa’ya yeni davalar

Avrupa (Özel) - Gazetemiz ile yazarlarına
açılan 6 yeni davadan sonra dün 3 dava
daha açıldı…
Dün gazetemize gelen polis memurları
açılan davaları bize tebliğ etti…
Bir davada şikayetçi Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı…
Komutanlık, gazetemize bir yayınımızla
ilgili olarak gönderdiği tekzip ve
yalanlamanın, yine aynı sayfada (haberin
yayınlandığı sayfa) ve aynı puntolarla
yayınlanmamasından şikayetçi oldu.
Şikayet konusu haberimiz 3 Kasım 2021
tarihli sayımızda yayınlanmış ve GKK buna
ilişkin olarak gazetemize tekzip
göndermişti…
GKK’nın göndermiş olduğu tekzibi aynen
yayınladık, ama aynı sayfada olmadığı için
bu kez aleyhimize ceza davası açıldı…
Dava şirket sekreteri görevini yürüten

Mehmet Levent aleyhine dosyalandı…
İKİNCİ DAVA
Gazetemize açılan diğer dava Mehmet
Levent’in 9 Nisan 2021 tarihli gazetemizde
yayınlanan “Büyüklenme Tatar, senden
büyük Tayyip var” başlıklı yazısı ile ilgili… Bu yazıdan da Polis Genel Müdürlüğü
şikayetçi oldu.
Şikayet nedeni şu:
KKTC yetkilileri ile elçilik ve TC
arasındaki huzur ve dostluğu bozmak, Recep
Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir
etmek veya nefret ve hakarete uğratmak…
Bu davada davalılar Şener Levent, Mehmet
Levent ve Afrika Şirket Direktörü Ali Osman.

ÜÇÜNCÜ VE YANLIŞ DAVA
Üçüncü dava Avrupa’daki 19 Nisan 2021
tarihli bir yazısından dolayı Şener Levent,

Hasan Ulaş Altıok ve Afrika Şirket Direktörü
Ali Osman aleyhine açıldı…
Ancak bu dava yanlış açılmış olmalı…
Çünkü gazetemizdeşikayetçi olunan konu
ile ilgili Hasan Ulaş Altıok’un hiçbir ilgisi
yok…
Sosyalmedyadan seçtiğimiz alıntıları içeren
5. sayfamızda bir fotoğraf var… Fotoğraf
Tayyip Erdoğan ile ilgili ve şöyle deniliyor.
“O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip
gittiler. Bu binemedi, başımıza kaldı”…
Aynı sayfada Hasan Ulaş Altıok’un da
sosyal medyadan alıntıladığımız bir yazısı
var, ancak Altıok’un yazısının sayfadaki
fotoğrafla hiçbir ilgisi yok… Zaten yazı ile
resim bir çizgi ile birbirinden ayrılıyor…
Polisin bu yanlışı düzelteceğini umuyoruz… Anlaşılan polise gazetecilik ve
matbaacılıktan anlayan bir kişi de istihdam
etmek gerekiyor…

Yaşam hakkı gasp ediliyor…

Böbrek hastası Eryener’e mahkeme eziyeti

Böbrek nakli bekleyen ve sürekli diyalize
girmesi gereken Erdal Eryener’e yaklaşık
bir buçuk sene önce sosyal medyada
yaptığı bir paylaşımdan dolayı
‘Cumhurbaşkanına hakaret, devleti
aşağılama ve küçük düşürme’den dolayı
açılan dava ertelendikçe erteleniyor ve
Eryener’in diyalize girmesi engelleniyor.
19 defa diyalizde olduğu için ertelenen
dava, son olarak da seçim bahanesiyle
ertelendi…
Böbreği tamamen eridiği için nakle ihtiyacı
olan Erdal Eryener yaklaşık bir buçuk sene
önce sağlık hakkına erişemediği için yaptığı
bir paylaşımdan dolayı hem yargılanıyor
hem de güneyde gördüğü diyaliz tedavisi
engelleniyor. Duruşması 19 kez diyalizde
olduğu için ertelendi… Ersin Tatar’a hakaretten dolayı açılan dava sonucunda güneye
geçişi engellenen Eryener’in duruşması son
olarak 3 Şubat’a ertelendi. Güneye geçiş
yasağı konulan Eryener’in Perşembe (dün)
ve önümüzdeki Pazartesi diyalize girmesi
engellendi…
GÜL ERYENER
Bu davadan dolayı hapis de yatan Eryener’e böbreğini vermeye gönüllü olan eşi
Gül Eryener sosyal medyada şu paylaşımda
bulundu:
‘‘Eşimin güneydeki tedavisi KKTC devleti
tarafından Güneye geçiş yasağı konularak
engellenmiştir. Pazartesi günkü bitmesini
beklediğimiz mahkememiz seçimlere bahane
yine 3 ŞUBAT'a ertelenmiştir. Yani
PERŞEMBE (dün) ve PAZARTESI günü
muhakkak diyalize girmesi gereken eşimin
tedavisi KKTC Devleti tarafından
engellenmiştir. Sözde Salı günü tekrar
mahkememiz olacak, yine eminim ertelendikten sonra birkaç gün içinde teminat
şartları için yine mahkemede olacağız.
Size sorarım o güne kadar 4 kez diyalize

giremeyecek. Bu durumda eşime bir şey
olursa tek suçluları Ersin Tatar ve sözde
adaleti temsil eden sevgili yetkililerimizdir.
Bir insanın yaşam hakkı, bir insanın iki
dudağı arasında olamaz’’…
SERDİNÇ MAYPA
Hapse konduğunda Eryener’e kefil olan
Serdinç Maypa 7 Ocak’ta yaptığı paylaşımda
şöyle yazdı:
‘‘Buradan Başsavcı Sayın Sarper
ALTINCIK’a sesleniyorum.
Bu insanlık dışı olaya artık bir son verin…
Böbrek nakli bekleyen bir hastayı, tedavisini KKTC’de yapmayanları ve Ersin
Tatar’ı sosyal medya üzerinden bir paylaşım
ile eleştirdi veya eleştirirken haddini aştı
diye hapse atılması yetmemiş gibi tam 19
defadır mahkemeye çıkarıp, Rum tarafında
tedavi olduğunu bile bile ona işkence çektirir
gibi bu davayı oyalayıp Erdal Eryener’e
işkence çektirilmesi gerçekten yetti artık…
Kefil olup sağlığı kötü diye hapisaneden
çıkarıp, ardından beni de her defasında
kefili olarak yeni yurtdışı çıkış izni için
Mağusa mahkemelerine sürüklemeniz de
ayrı bir işkence…
Ama en önemlisi hakimin ‘dosya kayıp,
yok’ demesi gibi trajikomik bir şekilde,
hasta bir insana bunların yapılması ne
insanlığa ne de güvendiğimiz yargı sistemine
hiç yakışmamaktadır!
Lütfen bir an önce bu davayı sonlandırın,
yeter artık böbrek nakli bekleyen bir insana
bu yapılanlar gerçekten çok fazladır.’’
ENDER VANGÖL DENKTAŞ
Rauf Denktaş’ın kızı Ender Vangöl Denktaş
da 20 Ocak’ta yaptığı paylaşımda şöyle
dedi:
‘‘Hasta
yatağında
gördüğümüz
vatandaşımızın adı Erdal Eryener…
Böbrek hastası ve Sn. Ali Pilli’den istedikleri kurul yardımı “para yok” şeklinde

ifade edilip onaylanmayınca, Sn. Bakan bu
insanların Rum tarafına gitmesini önermiş…
Çekilen ızdıraba dayanamayan Erdal bey,
Cumhurbaşkanından da yardım istemiş ancak
hiçbir adım atılamamış.
İçinde bulunduğu durum neticesinde haftada iki gün Rum tarafına gitmek zorunda
kalan hastamız , ‘‘CB’ye Küfrettiği’’ gerekçesiyle DAVA edilmiş.
Dava günü bu halde mahkemeye de gitmek
zorunda kalan VATANDAŞIMIZIN o günkü
tedavisi de zaman zaman aksıyor ve gerekli
tedavi de yapılamıyor.
19 kez tedavide olduğundan ertelenen
mahkeme 20. kez Pazartesi devam etmekte.
Ve ardından güneye geçiş yasağıyla karşı
karşıya kalınmakta. Bu halde dava yüzünden
“Hapis” de yatan Erdal beyin yerinde siz
olsanız napardınız ???
Peki bu insanlara kim yardım edecek ???
ACİL olarak o davadan vazgeçilmesi ve
sosyal yardım parasıyla geçinen bu insanlara
DEVLETİMİZİN varlığının güvencesinin
hissettirilmesi gerekir. DEVLET dendiğinde
on harmanlık yer isteyenler sinirlendiğimizde
ve çaresiz kalındığında ettiğimiz herhangi
bir lafı, bu durumda hoşgörüyle karşılanması
Devlet yöneticilerinin insani anlayışında
olmalı. Çünkü çekileni yaşayan bilir.
Biz böyle gördük böyle öğrendik.
İNSANLIK adına en kısa zamanda eziyet
haline gelen DAVANIZI çekin Sn. yöneticiler.
Bu davranış, bu durumda bir insana reva
görülmemeli. Bu insanlar BİZİM. Bu
insanların başka güvenceleri YOK.
İNSANLIK BUNU GEREKTİRİR.
Biz Büyüklerimizden en önemlisi
BABAMIZDAN bunu böyle gördük böyle
öğrendik. Bu yüzden insanlık adına önemle
rica ederiz Sn. Ersin Tatar ve Sn. Ali Pilli.
Lütfen artık aylardır çekilen bu ızdıraba
SON VERİN.
Saygılar.’’

Baştakilerin hırsızlığının normal görüldüğü bir ülke
Türkiye…
-Herkes yapıyor, bal tutan parmağını
yalar, diyor sokaktaki adam…
-Çalıyor ama çalışıyor, diyenler de
var Erdoğan için…
Yol yapmış havaalanı yapmış diye sevinenler…
Erdoğan ailesi siyasete girerken ne
durumda idi şimdi ne durumda?
Salt buna bakmak dahi mevzuyu anlamaya yeter anlamak istedikten sonra.
Orta sınıf bir aileden hanedanlık ailesine jet hızıyla geçiş yaptılar…
***
Türkiye’de Erdoğan taraftarı olan
yüzde elli için şöyle bir değerlendirme
doğru olur mu?
Halkın yarısı hırsızları destekliyor…
Halkın yarısı diktatörü destekliyor…
Halkın yarısı gericiliğe prim verenleri
destekliyor…
Halkın yarısı komşu Arap ülkelerindeki
iç karışıklıklara Türkiye’nin müdahil olmasından, yaptığı askeri, lojistik ve silah
yardımından memnun…
Yargı…
Ekonomi…
Ve eğitim konularında da halkın yarısına göre her şey yolunda…
Kimdir bu yüzde elli?
Kömüre ve makarnaya oy verecek kadar aptal…
Ve bol kaymaklı ihalelere, destek ve
teşviklere oy verecek kadar akıllı bir
seçmen kitlesi…
***
Peki ya biz?
Üniversite mezunu olanlarımızın yüksek oranıyla…
Ve laik, çağdaş bir toplum olmakla
övünüp duruyoruz ama çok mu farklıyız
bu seçmen profilinden…
Bu topluma en büyük kötülükleri yapanlar her dönem işgal etmedi mi meclisteki koltukları?
Ve hiçbir iş yapmadan aldığı milletvekilliği maaşı ile refah içinde yaşayanlar…
Adı yolsuzluğa mı karışmış…
Kaçakçılık mı yapmış…
Yalan söyleyip aldatmış mı?
Dün ak dediğine bugün kara mı diyormuş?
Solculuğu sadece sözde, yaptıkları da
bir örtü mü olmuş bu düzene?
Sizi pek de rahatsız etmedi tüm bunlar…
Hep onları baştacı edip durdunuz bu
toplumda…
En büyük sahtekârlar, hırsızlar da en
büyük milliyetçilerden çıktı hep…
Ama en büyük bayrakların, hamaset
ve nutukların arkasına saklandılar her
zaman…
Bakın hele şu UBP’nin de yaptığına…
Öfkelendirmiş yine ahaliyi…
Neymiş?
Araba hediyeli çekiliş yapacağım, diyerek sattığı piyango biletlerinin parasını
kasasına atmış…
Daha önce de yapmış böyle şeyler
UBP…
Dert ettiğiniz şeye bakın şimdi…
Hırsızlık evler, araziler, bağlar bahçeler
dağıttı
yıllarca bu parti…
Dağıt dağıt bitmedi…
Kırsal kesim arazisi dağıtımı yapılıyor
halâ oy karşılığında…
Bunları sineye çektiniz de bilet dolandırıcılığını mı kaldıramadınız?
Araba çıkacak hayali ile mi bilet almıştınız?
Boşa mı gitti verdiğiniz bilet parası?
Bilet parası değil, asıl boşa giden sizin
oyunuzdur…
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Borçlanıp borçlanıp ödüyorlar sigortalıları
Borçlanıp borçlanıp elektrik veriyorlar millete
Hep borçlu doğuyor bu toprağın çocukları
Ve siz sandıkla temenna ettiniz bu illete

KALAY-KALAYCI

MARAŞ TÜRKTÜR
TÜRK KALACAK

Gördüklerinize ve yaşadıklarınıza değil mesela Tatarların matarların
söylediklerine inanacaksınız. Ayranı yoktur içmeye bakanları mersedeslerle
gider sıçmaya ama KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti kadar egemen bir devlettir.
Her gün elektrikler kesilir, her gün karanlıkta kalır insanlar, Rumlardan
elektrik alır ama KKTC egemen bir devlettir. Maraş Türktür Türk kalacaktır.
Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmek mümkün değil. Hem bugüne kadar
400 bine yakın kişi Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. Enkaz turizmi yapacak kadar
egemen bir devlettir KKTC.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

EMİR KULU

Herkes boykot edenlere ateş püskürüyor…
Herkes derken seçime katılan partilerin
büyük çoğunluğu…
En başta CTP ve CTP sempatizanları…
Boykot yapanlar, eğer boykot çağrısı
yapmasalardı ve seçime gitselerdi, CTP
daha çok vekil çıkaracak, TDP de barajı
geçecekti, diyorlar…
Sanki CTP’lilerTDP’lileri çok seviyorlarmış gibi!
Yahu, cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün
CTP’ye oy verenler en başta İskele ve Mağusa olmak üzere Tatar’a oy verdiler…
Bunun kanıtları çok…
Neydihedef?
Akıncı’nın artık ayak içnden çekilmesive
sıranın Erhürman’a gelmesi meselesiydi…
İşler hesaplı kitaplıydı…
Akıncı’nın yanında gibi gözükerek ikili
oynadılar…
Eğer Tayyip’in istemediği Akıncı’nın sarayda kalmasını savunsalardı, ilk turda elbirliği içerisinde Akıncı’yı desteklerlerdi…
Onu ekarte ettiler…
Sırada yine Türkiye’nin istemediği yani
Tayyip’in istemediği Akıncı’nın partisi olarak bilinen TDP vardı…
Onu da bu şekilde hallettiler…
En başta solda birlik adına yapılması
gereken işbirliğini yapmadılar, ha, bunda
TDP yönetiminin de suçu yoktur demiyorum…
Tekkecilik zihniyeti, bir kere yerleşti mi
ondan kurtulmak zor…
CTP önündeki sol tandanslı partileri bitirdi…
Düşünün mecliste sadece bir sol parti
varmış diye propaganda yapılıyor..
Öyle bir şey yok…
Diğer partiler gibi CTP de Ankara’nın
güdümündeki bir partidir…
Her fırsatta toplumun aleyhine olarak
geçirilen yasaların altında CTP’nin imzası
olduğunusöyleyip dururuz…
Anayasada Geçici 10. Madde vardır, ki
bu madde ile zaten egemenlik dedikleri,
hani yemin verip vekil oldukları meclisin
bile üzerindedir o madde…
Onu oradan kaldırmaya yeltendiler mi
bir kez olsun?
Yeltenmedikleri gibi şarlatanlıklarla onlara
bunu hatırlatanlarla da alay ettiler akıllarınca!
Seçim propagandaları sırasında et ve tırnak meselesini gündeme getirmediler mi?
“Biz Türkiye için işgalci demedik” demediler mi?
Türkiye bizim ikinci vatanımızdır demediler mi?
Talat “Ben Türkiye’de olsam oyumu
AKP’ye veririm” açıklamasını yapmadı
mı?
Emperyalizme karşı mıdırlar diyorsunuz?
“Talat “Amerika’nın Ortadoğu’ya ve
Kıbrıs’a barış getireceğini cumhurbaşkanı
seçildiği günlerde ağzını doldura doldura
söylemedi mi?
İşte CTP budur…
O nedenle kimse meclise 1 sol, 4 sağ
parti girdi demesin…
Mecliste uzun zamandan beri sosyalist
bir parti olmadı…
O meclise sadece emir kulu olmaya
girilir!

AYRI DEVLETÇİLERİN
FEDERALİSTLERİ
DÖVECEĞİ BİR MECLİS

Seçmene UBP’den zam armağanı
95 VE 98 OKTAN BENZİNİN LİTRESİNE 0,95 KURUŞ; EURO
DİESELE 1,32 TL, GAZ YAĞINA İSE 1,54 TL ZAM YAPILDI…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, önceki gün akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
Bakanlık, 95 ve 98 oktan benzinin
litresinin 0,95 kuruş zamlandığını,
Euro Dieselin litresine 1.32 TL, gaz
yağının litresine ise 1.54 TL zam
yapıldığını açıkladı.
Dün gece yarısından itibaren geçerli
olacak akaryakıtın yeni litre fiyatlarına
göre 95 oktan benzin 12.60TL, 98
oktan benzin 12.84 TL, Euro Diesel
12.55 TL ve gaz yağı ise 12.67 TL’den
satışa sunulacak.
14 Aralık’ta yapılan bir önceki fiyat
düzenlemesiyle 95 oktan benzin 11.65
TL, 98 oktan benzin 11.89TL, Euro
Diesel 11.23TL ve gaz yağı ise
11.13TL’den satılıyordu.
Bakanlık tarafından akaryakıt
zammına ilişkin yapılan açıklamada,
akaryakıt fiyatlarının Petrol Ürünlerini
Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne
göre düzenlendiği ifade edilerek,
“Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve
yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak,
15 günde yeni bir fiyatlandırma
yapıldığı” belirtildi.

“Aralık ayında ani yükselme sebebi
ile tüzüğe geçici bir madde ile
fiyatlandırmanın ‘5 ile 15 iş günü
arasında yapılacağı’ maddesi
konulduğu” da ifade edilen
açıklamada, fiyat artışının sebebi ve
yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:
“14 Aralık 2021 tarihinde en son
fiyatlandırma yapıldı. 14 Aralık'ta
yapılan son fiyatlandırmada dolar
kuru 14.27,21’di…
Buna göre 95 benzin 702.21
dolar/ton, 98 benzin 702.21 dolar/ton,
Euro dizel 633.21 dolar/ton ve gaz
yağı 655.02 dolar/tondu. 26 Ocak
2022, yani dün yapılan ve bu gece
yarısından sonra geçerli olacak fiyat
artışında, Dolar kuru olarak 13.58,81
baz alınmıştır. Buna göre; 95 benzin
ortalama 796.054 dolar/ton, 98 benzin
796.054 dolar/ton, Euro dizel 735.161
dolar/ton ve gaz yağı 788.429
dolar/tondan hesaplanmıştır. Bir önceki fiyatlandırmada 11.65 olan 95 benzin 12.60'a, 11.89 olan 98 benzin
12.84’e, 11.23 euro dizel 12.55’e ve
11.13 olan gaz yağı 12.67’ye
yükselmiştir.”

Güneyde hastaneler alarmda!
Güney Kıbrıs’ta Korona virüs sebebiyle tedavi görenlerin sayısında son
günlerde kayda değer artış gerçekleşti.
Fileleftheros gazetesi, “Hastanelerde Yeniden Alarm” başlığı atlında verdiği
haberinde, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde de “alarm zillerinin” yeniden çalmaya
başladığını yazdı. Gazete, gerek korona virüs, gerekse diğer hastalıklar
sebebiyle yoğun bakımlarda tedavi görmekte olan hastaların sayısının dün
itibarıyla 70’e ulaştığını, bunlardan 53’ünün korona vakası olduklarını
aktardı. Haberde, bu ay hayatını kaybedenlerin sayısının 80’e ulaştığını ve
bu şekilde devam etmesi durumunda, 96 ölüm gerçekleşen ağustos ayının
rekorunun kırılmasından endişe edildiği de vurgulandı.

Kazananları anladık da kaybedenler ya da
bekledikleri kadar başarıya ulaşamayanlar,
bu seçim sonuçlarının “ülkeye” hiç de hayırlı
olamayacağını bile bile…
Neden “ülkeye” hayırlı olmasını diliyorlar,
ne yalan söyleyim bunu anlamakta zorlanıyorum.
Sonuçlara saygılı olmak gereğinin bir kuralıysa bu…
Kimse kusura bakmasın ama bu da bana
çok anlamsız geliyor.
Neden derseniz…
İşgalin gölgesinde, işgalcinin dizayn ettiği
bir seçimin sonuçlarının “ülkeye” hayırlı olacağını hiç düşünmüyorum da ondan!
Parti kurultaylarına kadar müdahale eden
ve bu müdahalelerini neredeyse muhtar seçimlerine kadar indirgeyecek olan Ankara’nın
amacı bellidir.
KKTC’nin bağımsız, egemen, ayrı bir devlet
olduğu yalanına dünyanın gözünün içine baka
baka bir kılıf uydurmak…
A’dan Z’ye kadar her konuda sorgusuz sualsiz kendisine biat edecek yönetim kadrolarını
oluşturmak!
Ve 74 savaşıyla ganimetlediğiRum mülkünün
üstüne dilediği gibi oturup dilediği gibi kullanmak!
Bunun için kendisiyle tam işbirliği yapacak,
çizdiği rotadan bir santim bile sapmayacak
ve verilen koordinatlarla onun gösterdiği hedeflere yürüyecek işbirlikçi kuklalara ihtiyaç
var!
Bu ihtiyaçları karşılamanın yolu da, KKTC
siyasetini sürekli olarak zapt-ı rapt altında
tutmak ve gerekli gördüğü hallerde gerekli
müdahaleleri yapmaktan geçer!
***
Tamam, anladık…
Ülkeye hayırlı olmasını diliyorsunuz seçim
sonuçlarının.
Elbette dilemek başka, inanmak başka şey.
Şimdi söyler misiniz bana?
İşgal altındaki bir “ülkede”, işgalcinin koyduğu bu ahval ve şeraitte, seçim sonuçlarının
“ülkeye” hayırlı olması nasıl gerçekleşecek?
Daha doğrusu gerçekleşebilir mi?
***
Tam anlamıyla bir yangın yerine döndürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, yukarıda belirttiğim
ahval ve şeraitte yapılan bu seçimin sonuçları
neyi değiştirdi veya neyi değiştirecek?
Veli gider Ali, gelir…
Ali gider Veli gelir…
“Bu iş bize zor gelir”den başka?!
***
Burada 5 partili bir meclisi var şimdi Ankara’nın.
Bu 5 partiden 4’ü, UBP, DP, HP ve YDP
sağ partiler.
Hepsi de ayrı devletçi ve anavatancı.
Kendini sol diye pazarlamaya çalışan bir
tek CTP var.
O da anavatancı.
Ama federalist olduğunu söylüyor!
Hem federalist, hem de anti federalist anavatancı nasıl olunur o da ayrı mesele!
Velhasıl…
Ayrı devletçilerin federalistleri döveceği
bir meclisimiz var bugüne bugün!
Ben karışmayım yine de!
Siz bu meclisin “ülkeye” hayırlı olmasını
dileyebilirsiniz.
Dilin kemiği yok.
Belki dileğiniz yerine gelir!..
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Onuncu köy
MAGARINA BULLİ VE
KÖLE

TRAFİK
GÜVENLİĞİ REJİM
MESELESİDİR

Ümit İnatçı
Demokrat Parti Kırnı Piliçlerine ait bir
soğutucu araçla Karpaz bölgesinde her
oy karşılığı iki piliç dağıtmış. Sandıklara
magarına bulli karışmış, lezzeti bu yüzdendir. Biz mahrum kaldık ya ona
yanarım.
*
Zulüm sadece fiziki ve maddi yapılmaz,
zihinsel ve manevi de yapılır; önemli
olan insanın bunu teninde ve tininde
hissedebilmesi. Birçoğunun tepkisizliği
bu yüzdendir. Bu zülme karşı tepki
gösterenlere karşı gösterilen tepkinin nedeni ise başkalarının farkındalığına karşı
beslenen hınçtır.
*
"Köle, birilerinin gelip kendisini
kurtarmasını bekleyen kişidir." Ezra
Pound

Hüseyin Sevay
2010 sonundan itibaren da TRAFİK
GÜVENLİĞİ sorunlarına temel
çözümler sunduk biz dernek gönüllüleri olarak, sırf insanlar ölmesin,
sakat kalmasın diye...
Kimler geldi, kimler geçti son 12
sene içinde...
Ama çözüm-mözüm ortaya çıkmadı.
Aynı örüntü...
Sanki da ölenlerin yarısını kurtarabilseydik çok kötü bir şey olmuş
olacaktı!
Vizyon ve inanç bu kadar işte...

YAZ DAHA ELEKTRİKSİZ OLACAK!

Hasan Ulaş Altıok
Elektriksiz kalacağımızı rakamlarla
açıkladığımızda duymadığımız laf
kalmamıştı.
Önemli değil, keşke biz
duyduklarımızla kalsak ve bu toplum
aydınlıkta kalsaydı. Oysa konu gerçekten çok basitti.
Yaz akşamları çok daha kötü, sıcak
ve karanlık olacak. Bu durumun tek
nedeni vizyonsuz, bilimsellikten bihaber ve aldığı talimatların dışına
çıkamaya
cesaret
edemeyen
siyasilerdir.
Yani kısaca KKTC gerçeğidir.

HAMİ BEY VE SOSYAL
SİGORTALAR
Bülent Dizdarlı
Dr. Mustafa Hami, Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği Başkanı olarak sadece hekimlik
hakları ve toplumsal sağlık alanında
çalışma yapmak durumunda değildi. Zaten, sektörel olarak sağlığın, diğer sektörlerden bağımsız gelişmesinin mümkün
olmayacağını savunuyor, ülkenin topyekün gelişmesi gerektiğini savunuyordu.
Bundan hareketle de hatalı yanlış
uygulamaları şiddetle eleştiriyordu.
Bizden bir önceki döneme kadar, Sosyal
Sigortalar kurumu yönetim kurulunda
sivil toplum örgütlerinden bazıları da
yer almaktayken, dönemin iktidarı bunu
ortadan kaldırmış, yönetim kurulunun
tamamen hükümet güdümlü kişilerden
oluşmasını sağlamıştı. Dr. Hami, başkan
olduktan sonra bunun üstüne çok gitmişti.
Özellikle seksenli yılların sonunda Sosyal
Sigorta kurumunda Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği temsilcisi olarak, yönetim kurulu
üyesi olması onu bayağı bilgi sahibi
yapıyordu. Sosyal Sigortalarda bayağı
para biriktiğini ve bu birikimin
politikacıların insafına bırakılamayacağını
dillendiriyordu. Dr. Mustafa Hami, sigorta primleri nedeniyle bayağı biriken
paranın bir Sosyal Banka kurarak
değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş
veriyordu. Ne yazıktır ki kendisine gelen
yanıtlarda “Ülkemizde yeterince banka
vardır. Başka bankaya gerek yoktur”
denmekteydi. Hükümet bu yanıtları vermesine veriyordu ama sonrasında önüne
gelene banka açma izni vermiş sonuç
olarak da 2002’deki Bankalar Krizinin
olmasının yolunu açmıştı. Düşünüyorum
da, acaba o zaman Dr. Hami’nin fikri
değer bulsaydı, bu gün Sosyal Sigortalar
Kurumu bu kadar sıkıntı içinde olur
muydu?

MANDRA DEĞİL,
İSKANDİNAVYA!
Salih Olgun Mehmet
TC Sömürge Yönetimi mandra seçimlerinde sandıklara giderek oy kullanan
"Kıbrıs Türk Halkı/Kıbrıslı Türk
Halkı/Kıbrıs Türkleri/Kıbrıslı Türkler"
iradelerini yansıtmışlar diyor yerli halkın
azınlığa düşürüldüğünü gizleyen, örten,
görmezden gelen;
Ne işgaline, ne sömürgeciliğine ve ne
de demografik yapısını değiştiren TC
devletine ve sömürge yönetimine karşı
duruş sergilemeyen gerici, faşist ve reformist partiler!

HRANT’IN
BEDDUASI

Utku Karsu / KIBRIS

22 OCAK’IN DÖRDÜNCÜ SENESİ
Nilgün Ecvet Orhon
26 Ocak 2018 - Ne güzel, uslucuk uslucuk
ıslandık, subba sucuk olduk...
Gene saldırsınlar gene ıslanalım...
Ne güzel! Bizden ne köy olur ne kasaba...
Hade, faşizm kapımıza dayanıp bizi vurana
kadar yatalım, uyuyalım..,
Uyu yavrum ninni, uyutayım seni...
Aptal ıslatan yağmurlarda ıslatayım seni...
*
Dört yıl olmuş yağmurda amaçsızca
yürüdüğümüz...

Afrika’ya destek için yürümüştük ama
Şener Levent’i kürsüye çıkarmadınızdı...
Neyin korkusu, baskısı ve endişesiydi
biliyorum ve o korku işte bizi bugüne...
Bu zifiri zamana taşıdı...
Sayenizde, pısırıklığınız ve seçim
kaygularınız yüzünden yurdumuzu, irademizi
kaybettik... Şimdi da sağlığımızı... O
saldırganlar kadar suçlusunuz... Sosyalist
insan yurduna sahip çıkar ve korkmaz...
Yurtsever insan da aynı şekilde... Sizin bir
tanımınız var mı? Vatan hainliği dışında!

YERLEŞİMCİ KOLONYALİZMİ
Halil Karapaşaoğlu
Parti Başkanlarının basına verdiği demeçleri eleştirel söylem analizi yaparak
aslında hangi seçmen kitlesine seslendiği,
hangi seçmen kitlesinden oy istediği çok
rahat ortaya çıkar. CTP oylarını yüzde %50
yükseltmiştir diyor Tufan Hoca. Bazı gazeteci
dostlar bunu solun bir zaferi olarak yorumluyor.
Peki CTP hangi oylarla hangi söylemlerle
oylarını yükseltti? Siyasi parti başkanı olarak
kullandığınız söylemler sizin iletişime
geçmek istediğiniz seçmen kitlesini gösterir.
CTP oylarını soldan alarak yükseltmedi.
CTP başkanı bu seçimlerde ısrarla Türkiyeli
nüfusa seslendi. Kolonyalizm zemininde
Tufan hocanın söylemlerinin iktidar
odaklarıyla olan ilişkilerini inceleyin. Ankara,
TC elçiliği ve buraya taşınan nüfus güç
odakları olarak kabul edilirse, Tufan Hoca'nın

bu güç odaklarıyla söylemleri çatışmıyor
tam tersi uyuşuyor! CTP oyunu yükseltti,
UBP milletvekili sayısını yükseltti. YDP,
DP ve HP meclise girdi. Bu meclisteki tüm
partilerin liderlerinin kullandıkları "söylem"
açısından tamamen sağ olduğunun bir göstergesidir. Çünkü Yerleşimci kolonyalizm de
"yeni bir toplum inşaa" edilir. Seçim
sonuçlarının gösterdiği en önemli sonuç
Ankara'nın( sömürgecinin) yaratmak istediği
"söylem egemenliği" tamamen kendini
mecliste görünür kılmıştır. Sömürgecinin
meclisinde sömürge politikalarına karşı
konuşacak siyasi parti liderliği açısından
biri kalmamıştır. Kullandığınız sözcükler,
oluşturduğunuz cümleler sizin toplumun
içindeki hangi kesimle iletişime geçmek
istediğinizi gösterir. Çünkü hedef seçmen
olarak kabul ettiğiniz kitlenin hassasiyetleri
üzerinden bir siyasi iletişim dili geliştirirsiniz.

Attila Tuygan
Birgün ciddi bir televizyonda ciddi
bir spiker, ciddi bir tavırla, ancak
gayet gayri ciddi bir soru sormuştu
Hrant Dink'e:
-"Siz bir Ermeni olarak Türkiye’de
yaşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?"
O da gayri ihtiyari bir cevap
vermişti:
-"Çok güzel bir şey... Herkese
tavsiye ederim."
Aslında Hrant ortaya bir beddua
koymuştu o gün.
Milliyetçi/ulusalcı ya da İslamcılara
yönelik bir beddua.
Yani diyordu ki 'dilerim bir gün
hepiniz bir yerlerde bugün Ermeni
ya da Kürt'ün Türkiye'de gördüğü
muameleyi görürsünüz.'

MEBUSLUK
MESLEĞİ

Şener İzmen
Faiz Sucuoğlu,
Zorlu Töre,
Hasan Taçoy
Olgun Amcaoğlu
Özdemir Berova (Bir DP bir UBP
bir ora bir bura)
Ünal Üstel
Nazım Çavuşoğlu
Sunat Atun...
Bu beyler milletvekilliklerini
parsellediler...
Araya sıkışanlar ezilir.
Vekillik bunların mesleği oldu...
Mükemmel
bir
grupçuk
oluşturdular...
Memleketin durumu malum...
KKTC'nin BÖYYÜK MİLLİYETÇİLERİ...
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GÜNLÜK
İŞGALCİNİN LİSTE SAVAŞI

ŞUBAT TATİLİ 1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR
İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı
okullarda Şubat yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü başlayıp
13 Şubat tarihinde sona erecek.
2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat
Pazartesi günü başlayacak.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022
Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve
Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.
KOLEJ SINAVLARININ İLK BASAMAĞI
29 OCAK’TA YAPILACAK
Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS1) 29 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci
basamak sınavı (KGS-2) ise 11 Haziran Cumartesi
düzenlenecek.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda,
yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111
kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022
Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla
sona erecek.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz
Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi
günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri
Programlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45
okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi
öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel
okul bulunuyor.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda
öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi
var.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5
bin 800 öğretmen görev yapıyor.

YKP: HALK SİSTEME HAYIR DEDİ

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), milletvekilliği seçiminde
oy verenlerin oranının düşük olmasının, halkın mevcut
sistemi istemediğinin göstergesi olduğunu belirtti.
YKP Basın Bürosu’na göre, seçim sonuçlarıyla
ilgili parti sekretaryası “seçmenlerinin yarıya
yakınının sisteme hayır dediği” değerlendirmesinde
bulundu. Seçmenin yüzde 42’sinin sandığa gitmemesini parti sekreteryasının “sisteme olan
güvensizliğin” ve “alternatif mücadele alanlarının
yaratılmasına olan ihtiyacın” göstergesi olarak
yorumladığı kaydedildi.
Sekteteryanın “Seçim sonuçlarına göre 2003’teki
seçimlere katılım oranı yüzde 86 iken, 2018’de yüzde
66’ya şimdi ise yüzde 58’e gerilemiştir.
Toplam seçmen sayısı düşünüldüğünde UBP toplam

seçmenden yüzde 23, ana muhalefet CTP ise yüzde
18 oranında destek almıştır.
Kurulacak olan hükümet toplam seçmenin yalnızca
dörtte birinin desteğine sahiptir ve meşru değildir
çünkü toplumun çoğunluğu adına karar alacak desteğe
sahip değildir” görüşünde olduğu ifade edildi.
Sekreterya’nın ayrıca, ülkedeki siyasi patilerin bir
çoğunun, “Türkiye’nin sözünden çıkmayacak” politikalar geliştirmeye çalıştığı, bunun neticesinde de
de söz konusu partilerin birbirinden ayırt edilemeyecek
kadar benzeştiği, bunun da seçime katılımın düşük
olmasında etken olduğu görüşünü de savunduğu
kaydedildi.
YKP Parti Meclisi’nin, partinin yol haritasına karar
vermek üzere gelecek hafta toplanacağı belirtildi.

Seçime müdahaleden tek şikayetçi olan Erhan Arıklı… Ne
baraj altı kalan partiler ne de vekil sayısını artıran CTP’nin
şikayeti var müdahaleden… Faşist YDP’nin şefi Arıklı seçim
gecesi yaptığı ilk açıklamada ‘sırtımızdan hançerlendik, içimizde
bize karşı çalışanları temizleyeceğiz ve Türkiye’den gelen muhtarlar
YDP’ye karşı çalıştı’ açıklamaları yapmıştı… YDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve
Başkanlık Divanı üyelerinden Turan Büyükyılmaz (KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Akif Akçora, Başak Tekerek, Ali
Koruk ve Mehmet Özkardaş’a yaptıkları hizmetler için teşekkür
edildi… Arıklı ‘‘Partimizin aleyhine çalışan yetkililer ve üyeler
tespit edilip Yüksek Disiplin Kurulu’na verilerek partiden ihraç
edilecek’’ dedi… “Kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür
ediyoruz. Partide ciddi bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu kan
değişikliğine Başkanlık Divanı’ndan başlıyoruz. MYK’mız toplanacak. Bu seçimlerde partimizin aleyhine çalışan bazı yetkililer
ve üyeler tespit edilip Yüksek Disiplin Kurulu‘na verilerek
partiden ihraç edilecek” dedi… Seçimde baraja takılan partiler
ve vekil sayısını artıran CTP ses etmezken, Arıklı’dan müdahale
itirafı da geldi! Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan bir programda, UBP’den milletvekili adayı olan ancak seçimi kazanamayan
Bertan Zaroğlu’nun müdahaleye çanak tuttuğunu söyledi… Arıklı,
Zaroğlu’nun tüm gücünü YDP tabanı üzerinde kullandığını ifade
ederek, Hatay’dan bir araba dolusu muhtar getirdiğini ve o muhtarların kapı kapı dolaşarak ikna operasyonu gerçekleştirdiğini
söyledi… Arıklı, Zaroğlu’nun muhtarların ellerine bir liste verdiğini
söyledi. Bir liste de MHP’li Erbaş dağıttı…
İNGİLİZ DÖNEMİ
“307 sene Kıbrıs kesintisiz
olarak Osmanlı tarafından
yönetildi” dedi Tatar. İngiliz
dönemini atladı Tatar…
*
FAŞİSTE PEMBE SALDIRI
EOKA’nın kurucusu
Grivas’ın Leymosun’daki
heykeli, kimliği tespit
edilemeyen şahıslar
tarafından pembe boyayla
‘tahrip’ edildi. Faşiste
pembe boya napsın?
*
ALARM ZİLLERİ
Güney Kıbrıs’ta
koronavirüs tedavisi
görenlerin sayısında artış
olmuş hastaneler için
alarm zilleri çalıyormuş.
KKTC’de alarm zilleri
bozuktur, bu yüzden
rahatık…
*
YASEMİ(N)
“UBP milletvekili Yasemi
Öztürk, yeniden milletvekili
seçilince sosyal medyadan
‘teşekkür mesajı’
yayınladı.” Haber böyle.
Bir açıklama da adıyla ilgili
yapsa keşke. Yasemi mi
Yasemin mi?
*
ÇATLA RECEP
İlahiyatçılardan oluşan
isimler, yayınladıkları
bildiride Erdoğan’ın “dilini
koparırız” açıklamasını
kınadılar. “Bizler
muktedirin değil özgür
düşünce ve sanatın
yanındayız. Sezen Aksu’yu
yıllardır olduğu gibi bundan
sonra da dinlemeye devam
edeceğiz.” Çatla Recep!

“Tırnak”...
"Bizdeki siyaset dilinin
karakteristik özelliği en azından
‘’ağız dalaşı’’, ama genellikle
aşağılamadır, sövüp-saymadır,
küfür ve hakarettir. Üstelik bu
nobran ve çirkin dilin hedefi
sadece siyasî rakipler de
değildir, sıradan yurttaşlar da
çok kere bundan payını alırlar.
Batı’da hiç akla gelmeyecek bir
şey, en tepedekinden en alt
kademesindekine kadar kamu
gücü kullananların kendi
korunaklı mevzilerinden
vatandaşlara hakaret
yağdırmaları, onlara sövüp
saymaları maalesef Türkiye’de
alışılmadık bir durum değildir."
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)
"Aslında Başbakan
Sucuoğlu’nun gönlünde
toplamda 42 vekilin olacağı
UBP-CTP hükümetinden
yanadır… Zira Pazar günü
yapılan seçim sonuçlarına
bakılınca siyasette sadece 2
kitle partisini olduğu gerçeği de
ortaya çıkmıştır! Diğerlerine
ister kilit ya da yama partileri
deyin gerçek budur... Ancak
UBP-CTP hükümeti buradan
bakıldığında zor gibi gözükse
de en azından denenmek
zorundadır!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

AŞI ŞEMALARI VE SAATLERİ KONUSUNDA GÜNCELLEME
5. DOZ AŞI YAŞ SINIRI 50’YE
İNDİRİLDİ…
4. DOZ ÜZERİNDEN 3 AY GEÇENLER
5. DOZ AŞILARINI 31 OCAK’TAN
TİBAREN YAPTIRABİLECEK…

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan
saatler konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 5. doz
aşı yaş sınırı 65’ten 50’ye indirildi. 31 Ocak'tan itibaren
50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay
geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabilecek.
12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay
sonra 3.dozu yaptırabilecekler. (İmmün yetmezliği,

kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler
ise ikinci dozdan 5 ay sonra)
10-11 yaş gurubu çocukların aşılamaları 8-11 yaş
olarak genişletildi.
Bu yaş gurubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu, Girne Akçiçek, Cengiz Topel ve
Gazimağusa hastanelerinde haftanın beş günü devam
etmekte. 31 Ocak'tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesinde çocuk aşılamaları da diğer üç
devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasında
yapılacak.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde
ve Gazimağusa Devlet Hastanesinde cumartesi günleri
18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları 08.00-14.00 saatleri
arasına alındı.

BERTAN
ZAROĞLU

Eroğlu’nun öğrenci iken
vatandaş yaptırdığı, ilk
sosyal sigorta yatırımı
KKTC vekilliğinden olan,
Doğuş Derya tecavüze
uğradığı için kürtaj olan
Rum kadınlarından
bahsettiğinde hakaret
eden, hakaret davasını
kaybeden, 22 Ocak’ta
gazetemizin manşetini top yapıp
Derya’nın suratına atan, daha sonra
Erhürman’ın ‘ne yaptın sen kardeşim’ diye kucakladığı ve
seçimde Türkiye’den muhtarları taşıyıp liste ile müdahale
ettiren Zaroğlu artık Diyanellos’ta oturmuyor… Arıklı ile
girdiği laf dalaşında, ‘yatmam çakal yatağında aslanlar
kapsa beni’ dedi… Atabilen vatandaşlıktan atsın Zaroğlu’nu!
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28 Ocak 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
İNSAN HAKLARI VE
MEZAR TAŞLARI
İnsan hakları raporları ve süslü mezar taşları o
kadar çok benzerler ki birbirlerine…
Emperyalist fonlarla sivil toplum örgütlerinin
hazırladığı sözde insan hakları raporları ve
toprağın altındakileri bile gösteriş için kullanan
dirilerin diktirdiği abartılı süslü mezar taşları…
Son dönemde Kıbrıs’ın işgal bölgesinde iki
proje finanse etti AB. İnsana dokunmadan teğet geçen iki adet
yeni insan hakları projesi…
Kıbrıs çöplüğündeki diğer yüzlercesi gibi…
Çok önyargılıyım değil mi?
Haklısınız! 1990’ların başından
bu yana 30 senede, nice iki toplumlu hastane, okul, toplumları
yakınlaştıracak dil enstitüsü kuracak
parayı ertesi gün unutulan projeciklere gömdü
AB emperyalizmi!
Mesela hiç unutmam, mülteci hakları eylemi
yapmak için proje yapıp fon almışlardı. Hayatımda
ilk defa, bir eylem pankartının üzerinde ‘‘Bu
proje AB tarafından finanse edilmektedir’’ yazısını
okuduğumda öyle öfkelendim ki insanlık adına!
Hindistanlı ablam Arundhati Roy’un dediği
gibi, sivil toplum inisiyatifleri bizi depolitize
ediyor. Bizi yardımlara ve sadakalara muhtaç
durumda bırakıyor; Sivil Toplum Kuruluşları düdüklü tencerenin düdüğü gibi çalışarak siyasi
öfkenin yönünü saptırıp, onu arındırarak ortamın
daha fazla ısınmasını önlerler’’…
İşte AB-ABD-Norveç fonlarının Kıbrıs’a akıttığı
milyonlarca Dolar-Euro bu işe yarar…
Bu projeler bazı muhalif kesimleri para ile ıslah
etmeye ve liberal/emperyalist kimlik politikalarını
kışkırtmaya yarıyor sadece.
İki proje finanse edildi geçtiğimiz dönem:
Birincisi, iki yıl boyunca yürütülecek İnsan
Hakları Platformu Projesi için AB tarafından
700 bin Euro hibe edildi.
Diğeri ise, toplumsal sağlık haritalandırması
ve koruyucu önlemlerin alınması amacıyla Hasta
Hakları İzleme Projesi…
Evet, hiçbir kronik hastanın ilaç bulamadığı,
şeker ve tiroit gibi tahlillerin bile kamu hastanesinde yapılamadığı, hastanede randevu bile alınamayan bu yerde AB bizimle eğlenir, ağam bizimle eğlenir!
34 ay boyunca Eylül 2024’e kadar devam
edecek bu proje ile amaçlanan, en az 10 yıl
süreceği öngörülen Covid-19 ile mücadele için,
önleyici sağlık tedbirleri alınması amacıyla, Covid-19 salgınıyla derinleşen sağlık sorunlarına
yönelik kalıcı ve yapısal iyileştirmelere katkı
koymak!
Bu yüzden, insan hakları raporları süslü mezar
taşları gibidir, dedim…
İnsan hakları raporları yazılacak, sorun ortaya
konacak, ama raporda yazılan sorunlara AB’nin
bir çözümü yok. Olsaydı en azından Selahattin
Demirtaş ve Osman Kavala için olurdu!
Sağlık hakkı raporu yazılacak. Raporda önerilenler kendi bütçesi ve iradesi olmayan TC’nin
alt-yönetimi olan bu askeri rejimde hayata geçirilebilecek mi?
AB-ABD-Norveç’in 30 senedir çöp olan her
projesinden sonra insan hakları daha da geriye
gitti bu topraklarda!
MRI cihazı bozulunca tamir edilmiyor, AB de
önleyici sağlık tedbirleri için 34 aylık bilmem
kaç bin Euroluk proje yaptırıyor…
İçeriğinde, işgalden kaynaklı insan hakları sorunlarına değinmeden, yerinden yurdundan edilen
Kıbrıslı mültecilerin adını anmadan, Kıbrıslı mültecilerin evlerine yerleştirilen yerleşimci sömürgeci
nüfustan bahsetmeden yazılan insan hakları raporları!
Nereden geldi bu konu aklıma, derseniz…
Erdal Eryener, böbrek hastası, güney Kıbrıs’ta
tedavi görüyor, ancak sağlık hakkına erişemediği
için yaptığı sosyal medya paylaşımına Ceza
Yasası 47. ve 48. Maddelerinden dava açıldı.
Güneye geçişi engelleniyor! 100 binlerce Euroluk
projeler yapan hasta ve insan hakları derneklerinin
konusu bile olmadı Eryener yaklaşık bir buçuk
senedir…
Erdal Eryener ‘Cumhurbaşkanına hakaret, devleti
aşağılama ve küçük düşürme suçları’ndan yargılandığı için sağlık hakkına erişemiyor. İnsan
hakları dernekleri ise proje yapıyor…
Çok mu önyargılıyım?

EL-SEN KESİNTİLERE BAŞLIYOR
EL-SEN: KURUMA BORCU OLAN TÜM DEVLET DAİRELERİ,
KURUM VE KURULUŞLARIN ELEKTRİĞİ KESİLECEK...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün
(dün) itibarıyla, kuruma borcu olan tüm
devlet daireleri ve buna bağlı tüm kurum
ve kuruluşların elektrik enerjilerinin
kesileceğini duyurdu.
El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç,
yaptığı açıklamada, “İlk olarak kuruma
152 milyon TL borcu olan Maliye
Bakanlığı, yüklü miktarda borcu olan
Vakıflar İdaresi ve BRTK’nın elektrikleri
kesilecektir” dedi.
Kubilay Özkıraç, toplumun her
sıkıntısına ses vermiş olan kurum
çalışanlarının bugün de yapılmak istenenlere karşı elini taşın altına koyduğunu
belirtti.

Özkıraç, devlet ve devlete bağlı kurumlardan yaklaşık 900 milyon TL
alacağı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), devletin borcunu
ödememesi ve sürekli borçlandırılmasıyla
batağa sürüklenmeye çalışıldığını öne
sürdü.
“Bu kurumun fedakâr çalışanları ve
onların örgütlü sendikası El-Sen, devletin
kendi halkına olan borcunu söke söke
almak için elinden geleni ardına
koymayacaktır” şeklinde konuşan
Özkıraç, yeni oluşacak hükümeti de son
kez uyardıklarını belirtti ve “Bu
vurdumduymazlık devam ederse geçmişte
olduğu gibi her türlü eyleme gitmekten
çekinmeyeceğiz” dedi.

KSP: ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK MEMUR
MAAŞINA ENDEKSLENMELİDİR
Kıbrıs Sosyalis Partisi (KSP) Merkez Komitesi, asgari ücretin en düşük kamu
maşına endekslenmesi çağrısında bulundu. Asgari ücret ile ilgili KSP Merkez
Komitesi adına yapılan yazılı açıklamada, “Biz verilen artışa rağmen asgari ücretin
reel olarak eskisinden daha da az olduğunu tespit ediyoruz. Bu nedenle Asgari ücret
tespit komisyonunun derhal dağıtılmasını, asgari ücretin en düşük memur maaşına
endekslenmesini talep ediyoruz!” denildi. Açıklamada, küçük esnafın tek derdinin
işçilere ödenen asgari ücret, düşmanının da işçiler olmadığını, dertlerinin büyük
sermayedarlar olduğunu, küçük esnaf ile işçilerin, KSP’nin ortak düşman olarak
nitelendirdiği kapitalizme karşı mücadele başlatması gerektiği kaydedildi.

KAYINVALİDESİNİN
ARACINI KENDİNMİŞ GİBİ
SATTI
Nişanlısının annesine ait aracı kendine
aitmiş gibi satarak 22 bin TL ve başka
bir araç alan kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da
S.D.(E-38), nişanlısı tarafından
kendisine emanet olarak verilen
kayınvalidesine ait salon aracı,
kendisine ait olduğunu söyleyip başka
bir şahsa sattı.
Arabanın karşılığında 22 bin TL ve
başka bir araç alarak sahtekarlıkla
para ve mal temin ettiği tespit edilen
S.D. tutuklandı. Olayla ilgili polis
soruşturması devam ediyor.

BAFRA’DA 185 BİN EURO
ÇALAN 2 ZANLI
TUTUKLANDI
Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde
çalışan N.E.(E-52) ve H.G.’nin (E-26)
ise işletmeye ait para kasasından 185
bin 366,17 Euro nakit parayı alıp
tasarruflarına geçirerek çaldıkları
tespit edildi. Bahse konu şahıslar
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÖZMAN’IN ÖLÜM SEBEBİ
KALP VE AKCİĞERLE
İLGİLİ…
Taşkent’te ikametgahı içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını
yitiren Behiç Özman’ın (E-70) ölüm
sebebinin “aterosiklerotik kalp
hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp
krizi ile solunum ve dolaşım
yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis basın bültenine göre, Özman’ın
ani ölümüyle ilgili soruşturma devam
ediyor.

ESENTEPE’DE SOYGUN
ZANLISI TUTUKLANDI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti
ile TÜRK-SEN’e bağlı GIDA-SEN
arasında 2022 yılını kapsayan toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın
yazılı açıklamasına göre toplu iş
sözleşmesiyle çalışanların ücret ve sosyal
menfaatleri günün koşullarına uygun
olarak, yıllık hayat pahalılığı da dikkate
alınarak artırıldı. Açıklamaya göre toplu
iş sözleşmesiyle ayrıca çalışanların daha
sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir
şekilde çalışmalarını sağlamak adına bir
takım yeni düzenlemeler yapıldı.
Bıçaklı konuyla ilgili açıklamasında
şunları kaydetti:
“Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla

işveren temsilcileri arasındaki Huzur
ve Güvenden dolayı işyerinin daha
rantabl çalışması nedeniyle tütün
fabrikasına günün koşullarına uygun
olarak yeni yatırımlar yapılmış üretimin
artırılması konusunda gerek işveren
vekilleri gerekse çalışanların göstermiş
olduğu performanstan dolayı tütün
fabrikası her geçen gün bir adım daha
büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi
katkılar sağlamıştır.
Ayrıca devlete vergi mükellefiyetini
çalışanların sosyal yatırımlarını gününde
bir tamam yatıran örnek bir işyerimizdir.
Bu gibi işyerlerine gerek Devletin
gerekse toplum olarak hepimizin sahip
çıkması gerekmektedir”

KUİR KIBRIS DERNEĞİ, CEZA YASASI DEĞİŞİKLİĞİNİN
YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE MESAJ YAYINLADI
Kuir Kıbrıs Derneği, Ceza Yasası’ndan,
“doğa kurallarına aykırı suçlar” maddesinin çıkarılmasının; cinsiyet, cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili
aşağılamanın suç sayılmaya başlanmasının
8’inci yıldönümü vesilesiyle mesaj
yayınladı.
Yayınlanan mesajda, söz konusu
değişikliklere atıfta bulunularak “Yasal
değişiklik ile LGBTİ+’ların eşit ve özgür
bir yaşam arayışında çok önemli bir
başlangıç yapıldı” denildi.
Derneğin, üç yıl önce LGBTİ+’lara
yönelik uygulanan “sistematik”
ötekileştirme, önyargı ve nefretin ortaya
konması için araştırmalar başlattığı
kaydedilen mesajda, “Bu hak ihlallerinin

giderilmesi için hem topluma hem de
yasa yapıcılara düşen görevler ortaya
çıkmıştır” dedi.
Derneğin ayrıca toplumun LGBTİ+
hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve
ayrımcılığın her alanında engellenmesi
konularında çalışmalar yürüttüğü
kaydedilen açıklamada, “Ancak
yaşadığımız coğrafyada insan hakları ihlalleri konusunda daha kat edecek çok
yolumuz var. 27 Ocak 2014, sadece bir
başlangıçtı. Yapılan araştırmalar ile birlikte
hem yasal hem toplum nezdinde
LGBTİ+’lara karşı olan bilgi eksikliklerin
giderilmesi ve yasal düzenlenmelerin
ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor”
dedi.

Esentepe’de meydana gelen soygun
meselesinde zanlı olarak aranan
B.C.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca
B.K.’nin (K-22), soygun suçundan zanlı
olarak aranan B.C.Ş’yi, 25 Ocak
tarihinde kullanımındaki araç ile
Girne’ye götürdüğü halde, söz konusu
şahsı Gazimağusa’ya bıraktığı
yönünde polise yalan ifade vererek
“suçu örten” suçunu işlediği tespit
edildi. B.K.(K-22) tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

ORTAKÖY’DE HİNT
KENEVİRİ TASARRUFU
Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyon sonucu,
O.M.E.’nin (K-27) üzerinde ve
kullanımında bulunan araçta yapılan
aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında
Hint keneviri türü uyuşturucu madde
bulunarak, emare alındı. Bahse konu
şahıs tutuklandı. Soruşturma devam
ediyor.

GÜZELYURT’TA DÜKKAN
AÇMA VE HIRSIZLIK
Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Keyf-i
İstanbul” isimli iş yerinin kapısı
açılarak içeriye giren hırsız, bir dizüstü
bilgisayar ile 3 kapı anahtarını çaldı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen ileri soruşturmada
meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.D.A
(E-28) tutuklandı. Soruşturma devam
ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Lefkoşa'da faaliyet gösteren, kıyafet
satışı yapan bir iş yerinde çalışan
Z.K.’nin (K-48), müşterilere sattığı
giyim ürünlerine karşılık tahsil ettiği
toplam bin 100 TL nakit parayı iş
yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit
edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ:

TEMİZ BİR ÇEVRE VE SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği,
Kıbrıs’ta, plastik kirliliğinin oldukça
yüksek boyutta olduğuna işaret ederek, ülkedeki plastik kirliliğine
karşı ivedi alınması gereken tedbirler, yasal önlemeler ve “sıfır
plastik” hedefi ile toplumu bilgilendirici ve eğitici programlar
düzenlenmesi gerektiğine işaret
etti.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz’deki çevre kirliliğinin yüzde 95’inin
nedeninin plastik atıklar olduğuna dikkat
çekildi.
Plastik parçalarının, nesli tükenme
tehlikesi altında olan başta deniz
kaplumbağaları olmak üzere tüm habitatı
riske attığına vurgu yapılan açıklamada,
plastiğin denizlere, doğaya, insan vücuduna
ve canlılara ciddi zararları olduğuna işaret
edildi.
“Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek
için çalışmalıyız” denilen açıklamada,
Akdeniz’de olan bir ülke olarak yapılması
gerekenler şöyle sıralandı:
“Plastik atık geri dönüşüm ve yeniden
kullanım oranını artırmalı, gelişmiş
ülkelerin bu konudaki hedefi olan 2030’da
%100’e ulaşmalıyız. 2025’e kadar geri
dönüştürülmüş malzeme kullanımına
ilişkin ulusal hedefler belirlenmelidir. Bu
hedefler
doğrultusunda
geri
dönüştürülebilir ambalaj veya geri
dönüştürülmüş malzeme kullanan şirketler
için daha düşük ücretler ve/veya vergi
indirimleri düşünülmelidir. Tek kullanımlık
plastik poşet, pipet, tabak, çatal, bardak
gibi çevreye çok fazla zarar veren ürünler
yasaklanmalı, doğa dostu doğada çözünür
ürünler kullanılmalıdır. Doğa dostu ürünlerde KDV sıfırlanmalıdır. Etkili geri
dönüşüm ve entegre atık yönetimi planları
ile atık toplama ve dönüşümde %100
başarı hedefleyen atık sistemleri
kurulmalıdır. Geri dönüştürülemeyen plas-

Özgür Gazete
Pınar Barut
Sürekli bir dejavu
halindeyiz.
“Ya hu daha dün parti
görüşmelerini takip edip,
hükümet
kurma
çalışmalarını konuşmuyor
muyduk?”
diye
sayıkladığımız günler başladı.
Evet! Burası böyle bir coğrafya,
En fazla 2 senede bir yeni seçim yapıp
hükümet kurmazsak tadı çıkmıyor hayatın.
Hatta kahvelerdeki amcaları geçtik,
El kadar çocuklarımızla bile siyaset
konuşmazsak yaşayamıyoruz.
Bahanemiz de hazır;
“Kimse tek başına iktidar olamıyor,
koalisyon hükümetleri de çok kısa ömürlü
oluyor”
***
Velhasıl, bu günlerde de 24 vekil
çıkararak 23 Ocak seçimlerinde adeta
moral bulan, kim ne derse desin, tek
başına iktidara gelemese de kendi seçmeninin gözünde güven tazeleyen UBP,
koalisyon için çalışmalara başladı.
Akla en yatkın 2 formül var masada;
1- UBP-DP
2- UBP-DP-HP
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz
Sucuoğlu, +3 vekil sağlayacak olan bir
2’li koalisyona, 30 sayısını bulacak olan

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

SEÇİM BİTTİ AMA
EGOLARI BİTMEDİ!

tik malzemeler yerine üretim ve tedarik
zincirlerinde geri dönüştürülebilir, çevreye
zararsız veya daha az zararlı ürünlere
geçiş yapılmalıdır. Tek kullanımlık plastik
ürünlerin kullanımını durdurmak ve plastiksiz bir yaşam hedefi ile ülke olarak
sıfır plastik atık politikası benimsenmelidir.”
Açıklamada, vatandaşların yapması
gerekenler ise şöyle sıralandı:
“Geri dönüştürülmüş veya plastik yerine
biyoçözünürlüğü yüksek ürünler tercih
etmeliyiz. Ahşap tarak veya mandallar;
selülozdan yapılmış süngerler; plastik
yerine seramik tabaklar, kaplar ve fincanlar; cam bardaklar tercih etmeliyiz.
Tek kullanımlık ürünlerden kaçınıp plastikten yapılmış pipet, alışveriş poşeti, su
şişesi, tabak, çatal, kaşık, bardak, kalem
ve çakmak kullanmamalıyız. Gıda ürünlerinin muhafazası için plastik ürünler
kullanmamalıyız: Plastik streç film, poşet
veya saklama kapları yerine, cam ürünleri

tercih etmeliyiz. Mikroplastik içeren sabun
ve kozmetik ürünler kullanmayıp ve ürün
alırken mutlaka içindeki maddeleri kontrol
etmeli, polietilen, polipropilen, polivinil
klorür içeren ürünleri almamalıyız.
Bulunduğumuz bölgedeki atık ve geri
dönüşüm noktalarını saptayıp, geri
dönüştürülebilir atıklarımızı o noktalarda
dönüşüme atmalıyız.
Eğer yoksa, yerel yönetimlerimizden
mutlaka talep etmeliyiz. Gereksiz plastik
kullanımını azaltmak ve geri dönüşüm
ürünlerinin kullanımını artırmak için
mağaza ve marketlerden bu tarz ürünleri
talep etmeli ve kendi torbalarınızla alışveriş
yapmalıyız. Temiz ve sağlıklı bir gelecek
için ülke ve toplum olarak, plastik
kullanımını azaltıp geri dönüşümü artırıcı
tedbirler almalıyız. Çevre dostu bir ada
ve Akdeniz için çalışmalı, yöneticilerimizi
bu yönde uyarmalı ve taleplere
bulunmalıyız. Bu hepimizin görevi ve
sorumluluğudur.”

UBP-DP-HP olur mu? Manavoğlu
‘Teknokrat Bakan’ atanır mı?
bir 3’lü koalisyonu tercih edeceğini açıktan
belli etmişti.
Meclis‘te azınlık hükümetleri döneminde yaşanan tecrübeler ve nisap
sorunları, 30 vekilli bir 3’lü koalisyonu
elbette daha mantıklı hale getiriyor ancak
her ne kadar ortak noktaları olsa da 3
farklı partinin bir arada durabilmesinin
zorluğa da biliniyor.
Ben bu tartışmalar sürerken kulağıma
gelen başka bir kulis bilgisini paylaşmak
istiyorum sizinle.
***
Aldığım duyumlara göre HP koalisyona
sıcak bakıyor ancak bazı kırmızı noktaları
ve çekinceleri var.
Bunların başında da DP’den bu dönem
Meclis’e giren 2 isim var;
Biri çalışanlarının maaş ve yatırımlarını
ödememekle ünlenen GAÜ sahibi Serhat
Akpınar, diğeri Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’yken şaibeli kredilerle
anılan Hasan Tosunoğlu.
HP’nin bu iki isme karşı yine de 3’lü
koalisyonu kabul edip etmeyeceğinin,
Akpınar ve Tosunoğlu’na herhangi bir
Bakanlık verilip verilmeyeceğiyle doğru
orantılı olduğu konuşuluyor.
Bakan olmamaları durumunda ise
HP’nin koalisyon için sorun yaratmayacağı
dillendirilirken, kulislerde konuşulan ve

HP içinde de olumlu karşılandığı anlaşılan
bir diğer gelişme oldukça dikkat çekici.
***
Partinin en renkli simalarından Genel
Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu‘nun
‘Teknokrat Bakan‘ olarak atanması
konusu.
Olası bir 3’lü koalisyonda HP’nin,
Meclis’teki 3 ismi dışında (Kudret Özersay, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers),
Manavoğlu’nu Teknokrat Bakan olarak
atayacağı konuşuluyor.
Hem de bu öyle dedikodu falan da
değil, partinin yönetim kademesinde dile
getiriliyor.
Kişisel görüşüm HP’nin bu hamleyi
yapmasının çok akıllıca olacağı yönünde.
Zira hem sermaye kesiminden olup hem
halk tarafından bu kadar kabul gören,
partinin sempatisini artırarak oy getiren
Manavoğlu’nun, partide etkin bir noktada
olması HP için oldukça mantıklı bir kara
olur.
Şimdilik bu sadece parti içinde
konuşuluyor.
Ama en fazla bir hafta içinde
şekillenecek olan hükümet için ilerleyen
günlerde Manavoğlu meselesinin de daha
yüksek perdeden duyulmaya başlanacağı
kesin.
Sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz.

Sözde seçim bitti, seçime
katılanlar,kendileri için yazılmış senaryolarda rollerini havada kaptılar.
Rollerini alanlar memnun,rol alamayacak olanlar ise üzgün.
Baştan beri boykotun CTP
düşmanlığı iddiasında bulunanlar
seçimde boykot diyenleri UBP yanlısı
ilan edenler,bu aralar sevinçli, bilmeyen
de seçim kazanmışlar sanacak, ki sözde
mecliste 50 vekil bile çıkarsalar
hiçbirşeyyapamıyacaklarını bildikleri
halde!
Seçim
öncesi
boykotcuları
CTP
düşmanı ilan edenler,
seçim
bitince
boykotcuları bu defa
TDP düşmanı ilan ediverdiler.
Boykotcular sayesinde TDP barajı
geçememiş, bunu söyleyenler elbette
yine CTP’li, üzülmüşler TDP’nin barajı
geçememesine!
CTP’nin herhangi bir sol parti için
gaile çektiğini duyanınız,göreniniz
varmı?
CTP mantığı ne diyor az olalım ama
tek olalım,etrafımızda kimse olmasın,
böyle düşünenler TDP’nin barajı geçememesine üzülmüşler,öyle diyorlar
inandınızmı bilmem!
Şimdi konuşma zamanı ya,zafer
kazanmışlar gibi konuşmaya devam.
Bunlardan birisi de CTP eski sözde
müsteşarlarından, sözde başbakanlıkta
görev yaparken , haniKOP’u
reddedip,gidip Türkiye’de amatör
kümelerde spor yapmamızı öneren
beyefendi boykotcular için ne diyor
biliyormusunuz?
''Ankara boykotcuların korkusundan
eli ayağı titredi, çok korktu
boykotçuların boykot yapmasından,
Ankara,Ankara olalı böyle bir dayak
yemedi'' diyor!
Bunca yıl CTP’ye oy verenler,iyi
okusun bu sözleri.
Türkiye’nin ilhak siyasetini, nüfus
taşımasını, sözde seçimlerin nasıl
yapıldığını
,taksim
politikası
yürüttüğünü söyleyen vede seçimleri
boykot ederek, bunu da yazılı olarak
BM,AB ve diğer uluslararası
kuruluşlara yazılı olarak veren gerçek
yurtseverleri küçümseyerek,Ankara’nın
avukatlığına soyunan bu kuklayı iyi
tanısınlar!
Hep diyoruz ya kuklalık, yalakalık,
biatcılık bunların kanına işlemiş
diye,alın size işte çok güzel bir örnek!
Bir diğeri daha da ileri giderek,
örgütlenip seçime gireydiniz, ne bekliyorsunuz CTP’yi federasyon için,
CTP muhalefettir, o görevi almıştır,
BM ,AB yetkilileri gelip de CTP ile
federasyon görüşmesi yapmasınımı
beklersiniz?!
İşte seçimden taşıma oylar, ödünç
oylarla zafer kazandıklarını sanan
sözde çözümcü, sözde federasyoncu,
işgalin gizli örtücüleri, bunları iyi
tanıyın!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

DONSUZ
GÜNLERE
HASRET
KALDIK
KISACA...
İŞGALCİNİN KARDEŞLİĞİ!
TC’den atanan eski Din İşleri
Başkanı Talip Atalay, önce KKTC
vatandaşı, sonra vekil yapıldı…
Yerleşiklerin ‘vatandaşlık hakkı’nı
savunan sahte solun medar-ı
iftiharı… KKTC vatandaşlığı haktır
diyenlerin eseri… “Yalnızca
milletvekili seçilmedim, gönüller
arasında köprü kurmak için de
vekaletinizi aldım” dedi… Yaşasın
işgalci ile işgal edilenin kardeşliği!

Bizim Mandra
UBP-DP hükümetinin
sandıkçılara seçimden
sonraki ilk kazığı
akaryakıta yeni zam olur.
Litre başına 95 kuruş
olarak belirlenen yeni kazık
sandıkçılar tarafından
büyük heyecan ve
memnuniyetle karşılanır.
Vatandaşlar “Bizi bu
kazıklara siz alıştırdınız. Bu
alışkanlıkla sandığa gidip
size oy bile verdik. Bizi
bundan mahrum etmeye
hakkınız yok! Yenilerini ve
daha boylu poslu olanlarını
bekliyoruz” derken
sokaktaki adam
“ZAMazingolar zamsız
olamaz” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
TC Adalet Bakanlığı
verilerine göre 2020’de
Cumhurbaşkanına hakaret
suçundan 7.790 dava açıldı,
bunların 3.325’i mahkûmiyet
ile sonuçlandı.

ABD’de başkana "aşağılık, bunak, piç, budala"
diyebilir misiniz? Evet, diyebilirsiniz!
ABD’de başkana "aşağılık, bunak, piç,
budala" diyebilir misiniz? Sorunun cevabı,
evet. Dahası, görevde iken veya seçim kampanyasında Amerikan başkanları birbirlerine
“kof, şarlatan, kaypak, insan başlı at g.tu,
balta suratlı, omurgasız kaktüs, kuş beyinli,
embesil, yalancı, zavallı bunak, adi zampara”
demişler fakat hukuki takibata maruz kalmamışlardır.
ABD Anayasasının 1’inci maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü, küfür
ve hakaret içeren beyanların hukuki yaptırıma
uğramasının önünde engeldir. Bu maddeye
göre Kongre, “ifade özgürlüğünü sınırlayıcı
yasa yapamaz”.
ABD başkanına hakaret Cumhuriyet ile
yaşıt bir gelenektir. Örneğin ABD kurucularından George Washington “ahmak”, John
Adams “itici ukala” ve Thomas Jefferson
“konyakla ıslanmış kilise iftiracısı” sözlerine
muhatap olmuşlardır.
MSNBC muhabiri Stephanie Ruhle’nin
bildirdiğine göre Trump’a, Hazine eski
bakanı Steven Munchin “geri zekâlı”, önceki
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson “ahmak”,
önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı H.
McMaster “budala”, Trump’ın ekonomi danışmanı Gary Cohn ise “tam bir aptal” demiştir.
Southern Oregon Üniversitesinden Profesör
Edwin Battistella’ya göre Amerikan demokrasinin ayırıcı özelliklerinden biri başkana açıkça hakaret etme özgürlüğüdür.
Yanlış fikir diye bir şey yoktur. Devlet,
yanlış olduğunu düşündüğü görüşleri engelleyemez.
Yüce Mahkeme, ulusal güvenliğin dahi
ifade özgürlüğünün bir istisnası olamayacağına karar vermiştir. Söz konusu kararda
Mahkeme, ulusal güvenliğe zarar verebilecek
gizli hükûmet belgelerinin yayımlanmasının
durdurulması talebini reddetmiştir...
Türkiye’de Cumhurbaşkanı’na hakaret
suçu TCK’nın 299’uncu maddesinde dü-

VİRGÜL

TAÇOY’UN İSTEĞİ OLDU

Türkiyeli bir yerleşik olan, TBMM vekilliğine
Erdoğan’ın AKP’sinden aday olmak için
uğraşan ve FETÖ davalarında adı geçmiş
olan KKTC’nin Din İşleri eski Başkanı Talip
Atalay artık Diyanellos vekili… Ne güzel!
Türkiye’den işgal bölgesine Din İşleri Başkanı
olarak atan… İşgal bölgesinin vatandaşlığını al…
İşgalci TC’nin milletvekilliğine aday olmaya çalış,
işgalciden aday olamayınca, işgal bölgesinin sahte
meclisinde vekil ol… Erhan Arıklı’nın YDP’sinin
Diyanellos temsilcisi bu! Namaz kılan oruç tutan
vekiller istiyordu Hasan Taçoy… Buyursun!

BURAYA
HÂLÂ DÖVİZ
ÜZERİNDEN
MAL SATAN
TÜRKİYE…

‘‘Her zaman karşılıksız
beklenti olmadan
yardım aldığımız bir
Türkiye Cumhuriyeti
var. En büyük
şansımız budur…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

zenlenmiştir. Maddeye göre fiil bir yıldan
dört yıla kadar hapsi gerektirmekte.
Türkiye Anayasa Mahkemesi 2021 Mayıs
Haziran aylarında verdiği üç kararda, anılan
maddenin Anayasa’da düzenlenen ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir.
AİHM Vedat Şorli, Türkiye davasında,
başvurucuya Facebook’tan paylaştığı bir
fotoğraf ve karikatür nedeniyle 11 ay 20
gün hapis cezası verilmesini “ifade özgürlüğü
ihlali” olarak nitelendirmiştir.
AİHM’ye göre devlet, Cumhurbaşkanı'nın
itibarını savunmayı amaçladığında ona özel
bir koruma ayrıcalığı geliştiremez. Ayrıca
yaptırım, kamu yararına olan konuları gündeme getirmede birey üzerinde caydırıcı
etki yapabilir.
İstanbul Baro Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Anayasa’nın 153’üncü maddesi uyarınca bağlayıcı olan AYM ve Anayasa’nın
90’inci maddesi gereğince uyulması zorunlu
olan AİHM kararlarına rağmen Cumhurbaşkanı’na hakaret fiilini suç kabul etmeyi
sürdürürsek kimi hedef alırsa alsın ve kim
tarafından yapılırsa yapılsın hakaretin,
hukuka saldırının karşısında olunacağını
belirtmiştir.
Bizim TV’de Cem Toker ile konuşan Lale
Ozan Arslan’ın Enes Kara’nın intiharına
değinip Bahadır Odabaşı’nı anmaması, iki
çocuğuyla hapse atılan ve orada hukuksuzca
tutulan Hakim Esra Çiçeklidağ’ın tahliyesi
için sarf edilen çabanın Aysel Tuğluk’tan
esirgenmesi, Almanya’da vatandaşlarımızın
evleri kundaklandığında ortalığı ayağa kaldıranların İzmir’de Suriyeli üç genç yakılırken sus pus olmaları, uzun yıllardır yürütülen acıda ve haksızlıkta dahi bir araya
gelinmesine engel olma siyasetinin ne yazık
ki başarıya ulaştığını gösteriyor.
(Bu yazı Ali Altıntaş’ın ahval’da yayımlanan “ABD’de başkana "aşağılık, bunak,
piç, budala" diyebilir misiniz?” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır...)

Tarih 28 Haziran 2021
Federasyon öldü diyerek iki devlet
çözümüne sarılan Tayyip Erdoğan’a söz
geçiremeyen Birleşmiş Milletler, şimdi de
iki devlet yolunda onu cesaretlendirecek
adımlar atmaya hazırlanıyor...

Gözden kaçmayanlar...
MECLİSİN CENAZESİ

Erhan Arıklı, Zaroğlu’nun Türkiye’den
gelen muhtarların ellerine bir liste
verdiğini belirterek müdahaleden
şikayetçi oldu. Gelenler AKP’den
habersiz mi geldi? Arıklı’nın TC
milletvekilliği için AKP’den aday adayı
olan ancak listeye giremeyen KKTC’nin
eski Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı
milletvekili adayı göstermesi de AKP
müdahalesi değil miydi? Hele ki bu
kişinin adı FETÖ davalarında
geçmişse… Herkes meclise imam
girmesinden şikayetçi… Her şerde bir
hayır vardır. Belki meclisin cenazesini
kaldıracak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Erdoğan’ın çok büyük
bir KKTC sevgisi ve
ilgisi var…”
Faiz Sucuoğlu
(UBP)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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SEÇİMLER ZAMAN
KAYBIDIR SADECE
Tam seçim bitti, bundan sonra beyaz aydınlık gelecek, dediğim anda, benzine zam
geldi.
Seçimden önceki hükümetin ilgisi ne
kadar bilmem.
Yeni kurulacak hükümet ortada zaten yok.
Hava ağır.
Toprak yorgun.
Su ağır ağır akmakta.
Baf barajları taştı.
Trodos bildiğin trodos.
Her yeri beyaza bürünmüş.
Şimdi kaymaya meraklılar
oralarda dolanıyorlar.
Zincir tak zincir.
Yoksa asfaltta kayarsın kar
yerine.
O kötü olur.
Kontrol senden çıkar, tekerleklere geçer.
Bir yerlere sürüklenen arabanın içinde
sen bakarsın.
Nereye kadar?
Bilemezsim çünkü yolun akışını.
Dik mi, yokuş mu?
Yokuşsa mesele yok; araba bir yerde duracak.
Ama ya inişse ve inişin sonu uçurumsa...
Kontrol yoksa, başkaları senin yerine
orada duruyorsa vay haline.
Gitti gider araban da seninle birlikte yokoluşa.
Kaç kiş kaybetti bu seçimde kaç kişi kazandı?
Görünüşe göre bir parti oylarını da miletvekillerini de biraz artırmış.
Diğer parti daha da artırmış.
Bizm hocanın partisi barajı geçememiş.
Bir diğer parti ise ahla vahla geçmiş ancak.
Ve topu topu iki milletvekili olan parti
başkanı, elimizi taşın altına koyarız, dedi.
Komedi dersem ayıp olur, tiyatro dersem
olmaz...
Tuhaf demek en iyisi.
Neyne güvenin da demek geldi içimden.
Şimdi bu listelere bakıp, hangi bölgeden
kim kazanmış, diye düşünmeye başlasak.
Gideceğimiz yol nereye kadar gider?
Bilinmez.
Milletvekilleri gelip geçicidir.
Partiler de gelip geçicidir.
Alın işte barajı geçemeye bir parti.
Gelen seçimde de barajı geçmezse neden
dursuın?
Kapatılmalı
Hani olsun da benim olsun, deyip garagözlük yapacağına...
Çıkar tek başına, seçim dışında da mücadelesini verir.
Çalışır yani.
Başarmak seçim kazanmakla veya kaybetmekle olmaz.
Kazanmak üretmektir.
Yeni bir şeyler yapmaktır.
Kimsenin aklına gelmeyen bir fikri olur.
Sen bunları yap.
Dışarıda ol ama fikirlerinle içeriye hükmet.
Çünkü akıl insanda varsa, ayaklar gideceği
yolu bulur.
Tam seçim bitti, bundan sonra beyaz aydınlık gelecek, dediğim anda benzine zam
geldi.
Ne eski hükümet, ne yenisi.
Öyleyse işin özeti ne?
İşin özeti...
Seçimler Kıbrıslıar için zaman kaybıdır.
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Sosyal Medya

SİZİ BÜTÜN ALÇAKLIĞINIZLA
BAŞBAŞA BIRAKIYORUM!
Facebook dostlarıma açıklama
borçluyum. Bu yazı o yüzden yazıldı.
Siz bakmayın bizim buralarda söylenip
durduğumuza, çoğunluk gayet memnun
hayatından.
Düşünce üretmeye, toplumun yok
oluşundan sonra başlayan bu kalabalığa
da bakmayın..
Kırk sekiz yıl önce yapılması
gerekeni,yani bu sömürü düzenini reddetmeyi daha dün akıl ettiler! Asıl
ezilenler,
gerçek
mutsuzlar;
konuşmayanlardır buralarda. Kiminin
işi gücü vardır, ekmeğinin derdindedir,
kiminin bir işi bile yoktur. Korona sebep
oldu, bütün kirliler ortaya döküldü.
Bu toplum artık toplum bile değil.
Bu toplum, bütün değerlerini , bütün
özelliklerini yitirmiş, asimile olmuş bir
insan yığınıdır nice zamandan beri.
Öyle güzel asimile olduk ki, okullar
çocuklarımızın başına yıkılırken, yeni

Armağan Desem

yeni yapılan camilere itiraz edemeyecek
kadar, uyumluyuz sömürgeciyle. Bu
soğukta okullarda lenger, kova, leğen
ne bulursa damdan düşen çığı önlemeye
çalışırken ders dinlemeye zorlanan,
bizim çocuklarımız..
Her gün elektrik kesintileri yüzünden,
canından bezmiş ev hanımlarımız,
ısınmak için bir sobası olmayanlarımız,
sobanın karşısında tir tir titreyerek,
elektrik kesintilerinin son bulmasını
bekleyen çaresiz insanlarımız.
Asansör bozuldu diye, parası
toplandığı halde yapılamayan asansör
yüzünden, on kat merdiveni yaya
çıkmaya zorlanan yaşlılarımız..
Aşı aşı diye tutturup, aşıya rağmen
ölen yığınla insanın ardından, hala aşı
dedikleri o sıvıya karşı tedbir almayan,
hatta kılı bile kıpırdanmayanlarımız!
Bu pisliğin içinde boğulan, fakat kendinin farkında olmayıp, başkalarına,

Sosyal Medya

SUÇU BOYKOTÇULARA
ATAMAZSINIZ, YÜZLEŞİN!
Baraj altı kalıp suçlu arayanlara özel…
Baştan yazayım, Boykotçulardan
şikayetçi olmayıp, baraja takılınca
oylarınızın UBP-CTP'ye gideceğini bilerek seçime katıldıysanız bu yazılanlar
sizi zaten kapsamıyor, celallenmenize
gerek yok, rahat olun.
Boykot UBP'ye yarar deyip,
topladığınız oylar kimin hanesine yazıldı
şimdi bize bir daha söyleyin...
KKTC seçimlerini Boykot ve yeni
kurulan Federal Kıbrıs Hareketi
destekçisi olarak, baraj altı kalanlara
bu konudaki son paylaşım olacak, kusura
bakmasın demem, kusura bakan baksın...
Öncelikle mevcut seçim yasasıyla
yapılacak bundan sonraki her genel
seçim, UBP ve CTP dışındaki küçük
partiler için anlamsızdır ve boykot
edilmesinin şart olduğunu kafanıza
şimdiden sokun deyip devam edelim...
Çünkü topladığınız her oy, UBP ve
CTP hanesine eşantiyon olarak yazıldı
ve pişmanım deyip artık geri
alamazsınız…
İzah edin bize şimdi desek, ayrı ayrı
seçime katılıp baraj altı kalacağınızı
bile bile, zar zor 50 kişi toplayıp seçime
niye katıldınız, bize değil, kendinize
bile izah edemezsiniz…
Bu saatten sonra, herşeyi çok bilenler
pozunda sosyal medyada salınıp, seçim
yasasını bilmezdik de deyemezsiniz...

hatta kendi dostlarına
vefasızlıkla, hakaretle,
ukalalıkla ihanet edenlerimiz.. Daha yazarım
ama bu ahlaki sefaletin
sonu yok.. Üstelik,
“yönetim” denen ve
bunca toplumsal zulme alet olan,
toplumuna düşman, Ankara’nın biatçı,
sessiz boyun eğmiş, “ohhh..nihayet ben
de köle oldum” diye sevinen, “ ben
seçildim” diye köleliğini kutlayan zavallı
memurları..
Gel de bu insanlara özgürlüğü,
çağdaşlığı, bilimi, sanatı anlat istersen!
Ben bu toplumu kaybettiğimize inanan
birkaç kişiden biriyim.
Sözüm bitti cancağızım, eridi
yüreğimin yağları, artık bitiriyorum ben
bu şiiri burada.. Ve bu toplumu yok
edenleri bütün alçaklıklarıyla başbaşa
bırakıyorum!

Mehmet Salih

Amaç sadece seçimseydi, yanlışınıza
olarak,
Boykotçuları
mazeret
göstereceğinize, yanlış yaptık keşke bir
araya gelip barajı geçip 3-4 mv çıkarmayı
deneseydik derseniz anlaşılır,
Ya da keşke hep birlikte CTP'ye oy
vereydik da UBP hükümet kuramayaydı
da deyebilirdiniz, onu da anlayışla
karşılar tercihinizi beğenmesek de saygı
duyardık.
Seçim boyunca sustuk, birbirimize
mutlaka bir gün ihtiyacımız
olacağından…
Amaç seçilmekseydi stratejik
yanlışınızı, yani birleşmeden seçime
girmenizin yanlışını anlatmaya çalıştık,
olmadı.
Baraj altı kalacağınızı topladığınız
oyların büyük bir kısmı UBP -CTP
hanesine verileceğini bilerek seçime
girmek, bu anlamsız seçimlerde iki
büyük partiye, Boykotçular değil, siz
bilerek alet oldunuz denebilir ancak…
Aldığınız her oyun UBP-CTP arasında
bölüşüleceğini bile bile seçime katılıp,
UBP'yi Boykotçular kazandırdı algısı
yaratmanıza sessiz kalıyor, dağıttığınız
tercih
pusulalarını
isminizle
yayınlamıyorsak,
taşıdığımız
sorumluluğun gereğidir...
Merak
etmeyin,
birbirinizi
hırpalamanızdan fayda umarak, zevk

almaya fırsat kollamayacak kadar
herkesin aklı başındadır...
*
Afrika saldırılarından sonra, hepiniz
toplanıp sokaklarda ayni amaçla yürüyen,
saldırıyı lanetleyen siz değil miydiniz…
Daha dün omuz omuza, M. Akıncı’nın
görüşmeci olması için birlikte mücadele
edilmedi mi..
Artık UBP'ye kaptırılacak her
belediyenin, tarikatların beslenme
barınağına çevrileceğini, TC'de
yaşananlardan gördükten sonra hala
tehlikenin büyüklüğünü anlamadınız
mı...
Artık, her kazanılmış mevzinin
korunması,
kazanılmamışların
kazanılması partiler arası yarışla
olmayacağını kavrayın, çünkü hepimiz
İslamofaşist bir yapılanmanın tehditi
altındayız..
Şartlar belli ki bizi, yarın yine en az
3 büyük belediye seçiminde, birlikte
mücadele edilecek, birlikte üzülüp birlikte sevindirecek…
Bu durumda, UBP'ye %48'lik oyun
karşılığına tekabül eden 50/24 mv, CTP'ye meclisin %27'sini 50/18 mv, hak
etmedikleri halde bahşeden kim oluyor,
Boykotçular mı, siz mi, bir daha düşünün
ve yerel seçimlere odaklanın, yada sonsuza kadar SUSUN…

Grivas’ın heykeli pembeye boyandı
EOKA’nın lideri Diğenis Grivas’ın Limasol’da bulunan ve etrafı tel örgülerle de
korunan büstü kimliği belirsiz kişilerce
saldırıya uğradı.
Alithia gazetesi, Rum polisinin açıklamasına
göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Pazar
ile Salı günleri arasındaki bir günde, Grivas’ın
Limasol’da bulunan büstünü pembe boyayla
boyadıklarını aktardı.
Habere göre Rum polisi failleri bulmak için
araştırmasını sürdürüyor.
Politis gazetesi ise, Limasol’da bir bet ofisine
yönelik silahlı soygun haberine yer verdi.
Habere göre Salı gecesi söz konusu bet ofisine giden silahlı bir kişi, kasada bulunan 870
Euro’yu alarak kayıplara karıştı.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

YA, TOPLUMUN
RIZASI YOKSA?!
Çarşamba gün televizyonun uzaktan kumandası
ile “Zapping” (Türkçesiyle Zaping ya da geçgeç)
yaparken, bir yerel kanalda rastgele Elektrik
Kurumu’nun (Kıb-tek) Genel Müdürü G.
Erdoğan’ın telefonla programa bağlanıp
konuşmalarını dinledim; ardından da, EL-SEN
(Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası)
Başkanı
K.
Özkıraç’ın
konuşmalarını…
O
programda
ikisinin
konuşmalarındaki ortak nokta,
“KKTC’de elektrik enerjisi
üretimi için elzem olan
yatırımların,
zamanında
yapılmaması
nedeniyle
yaşanıyor, günümüzdeki elektrik
kesintileri!”
Günlerdir, eksikliği yaşanan enerji üretimi
için, yatırım yapılması kararını vermesi
gerekenin, “siyasi otorite” olduğu da
vurgulandı her iki konuşmacı tarafından…
Sendika Başkanı Özkıraç, bu kesintilerin
yaşanacağını, basın-yayın ve sosyal medya
vasıtasıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlara,
dilinde tüy bitercesine defalarca anlattı!
Siyasi sorumluları da, konuya çare bulmaları
adına ziyaret etti…
Hatta bazılarından üretim için, yeni yatırım
yapacaklarına dair taahhüt da aldı…
“Emir demiri keser” misali, “siyasi otorite”
dedikleri Ekonomi ve Enerji Nazırları da, bir
yerlerden verilen talimatlara uydu, üretim için
gerekli yatırımlar yapılmadığından, yurttaşın
karanlık kalmasına göz yumuldu!
Bu işler, bize göre Kıb-tek’in özelleştirilmesi
adına böyle yapıldı!
Şimdiki kabinenin Ekonomi ve Enerji Nazırı
Hacı S. Atun da, “Cumartesi’ye kadar elektrikli
cihazları kullanmamamızı” rica etti…
“Ricayla yaşamanın” yeni/başka bir versiyonu
yürürlükte!
***
Büyük bir ihtimalle, önümüzdeki haftanın ilk
günlerinde yeni seçilen “milletvekillerinin”
yemin töreni yapılacak…
Ardından da, yeni kabine için görevlendirme
yapılacağı söylendi…
Yakında, mecburen Kıb-tek’e yatırım, ya da
Kıb-tek’in özelleştirmesiyle ilgili konular da
yeniden toplumun gündemine gelecek…
O zaman, neyin ne olacağını birlikte
göreceğiz!
Türkiye ile yapılan protokollerde, “Kıbtek’in
ayrıştırılarak
(parçalanarak)
özelleştirilmesi” öngörüldüğü söyleniyor…
Ancak o iş da yattı galiba…
Bazı zenginlerin para/likidite sıkıntısı olmasa
da, siyasi olarak Kıb-tek’in özelleştirme
kararını verebilmek, Kıbrıslı siyasetçiler için hiç
da kolay olmayacak!
Bu elektrik işi, ne KTHY’nın (Kıbrıs Türk
Hava Yolları) batırılıp kapatılmasına benzer, ne
de diğer özelleştirmelere?
Bütün siyasal sistemin, sarpa sarmasına
sebep olacak niteliktedir!
“Olası” özelleştirme girişiminin başlamasıyla,
nelerin yaşanacağını birlikte göreceğiz!
***
Her müessesesi ile var olduğu söylenen
KKTC’nin, bir müessesesi daha elinden gitmiş
olacak!
Nerden bakarsanız bakın, bunun vebali çok
büyüktür!
Yurttaşların, müstehlikler olarak, yıllarca
tükettikleri enerji tutarının %10’u kadar bir
meblağı, elektrik üretimi için -CTP’li Ahmet
Uzun döneminde jeneratör satın alınarak ilâve
santral yapımı adına- ekstradan ödediği
unutulmasın…
Toplum adına, enerji kullananların her
birinin, gönüllü olarak %10 ekstra ödediği
paralarla, yıllar önce inşa edilen elektrik
makinalarının, bilerek yatırım yapılmadığı için;
bugün, ya da yarın, birilerine peşkeş
çekilmesine toplumun rızası varsa, ona
kimsenin bir şey demesi mümkün değil!
Ya, toplumun rızası yoksa?!
Gene gonuşuruk buraşda.

SANAYİ ODASI, “ACİL EYLEM PLANI”
KAPSAMINDA BİR DİZİ TALEPTE BULUNDU
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, son
dönemde yaşanan pandemi, döviz krizi
ve enflasyon soruları içerisinde “çıkış
yolu” arayan sanayi sektörü için “acil
eylem planı” açıkladı ve göreve gelecek
hükümetten bu plan kapsamında “ivedilikle” gerekli adımları atmasını talep
etti.
Ayrıca Oda, siyasi ve sosyo-ekonomik
istikrarı sağlayarak sorunları çözecek,
“uzun ömürlü ve icraat hükümetinin”
göreve gelmesinin “son derece önemli”
olduğunu da vurguladı.
Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “15 bine yakın çalışanı ile
dışa bağımlılığımızı azaltan, milli gelirimize ve istihdama katkısıyla ülke
ekonomisi için çok önemli bir sektör
olan sanayimiz son dönemde yaşanan
pandemi, döviz krizi ve enflasyon
sorunlarının içinde kendisine çıkış yolu
aramaktadır. Üreticimiz finansal zorluk
içindedir, istihdam ve üretimin sürekliliği
için öngörülebilirliğini kaybetmiştir”
denildi.
Oda, göreve gelecek olan hükümetten
“acil eylem planı” çerçevesinde,
“işletmelere mali güçlerini korumaları
ve sürdürülebilirliklerini sağlamaları

için uzun vadeli ve faiz destekli mali
destek verilmesi; işveren sigorta prim
desteğinin devam ettirilmesi; sanayicinin
hammadde tedarik sıkıntısının çözülmesi;
en son 2010 yılında belirlenen elektrik
teşvik miktarının güncellenerek yükseltilmesi; sanayi bölgeleri yönetiminin
sanayicilere devredilmesiyle birlikte
sanayicinin çalışma verimliliğinin
artırılması ve çağdaş sanayi bölgelerinin
oluşturulması; üretim standartları,
teknoloji seviyesi ve inovasyonun
geliştirilerek sanayi ürünlerinin
ihracatının artırılması için ‘teşvik sisteminin’ yeniden düzenlenmesi;
bürokrasinin azaltılması ve e-devlet projelerinin hızlandırılması ile ‘yerli üretimin
korunması’ ve kayıt dışılık ile mücadele
ve daha adil vergi sisteminin kurulması
konularının ivedilikle gündeme
alınmasını” talep etti.
Ayrıca açıklamada, “Kıbrıs Türk
Sanayi Odası olarak önümüzdeki beş
yıl boyunca siyasi ve sosyo-ekonomik
istikrarı sağlayarak sorunları çözecek,
uzun ömürlü ve icraat hükümetinin
göreve gelmesinin son derece önemli
olduğuna inanıyoruz” ifadelerine de yer
verildi.

BAĞIMSIZLIK YOLU, KİTLE TOPLANTILARIYLA
SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa ve Mağusa
bölge örgütlerinde gerçekleştirilen kitle
toplantılarında seçim sonuçlarını
değerlendirdi.
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nde verilen bilgiye göre, toplantılarda, özel sektör
emekçileri, talan edilen doğa, kadın, kamusal eğitim ve sağlık haklarını savunmak
üzere yeni mücadele hedefleri belirlendi.
İlk seçim deneyimini 40 bin TL’lik bütçe
ve üyelerinin kolektif emekleri ile tamamlayan Bağımsızlık Yolu, seçim sonuçlarına
yansıyan halk desteğini “başarılı” olarak
değerlendirdi.

Toplantılarda,
sokakların
boş
bırakılmayacağı, Kıbrıslı Türk siyasi
hareketlerinin ileriye taşınacağı ve
Bağımsızlık Yolu’nun elde ettiği bu
başarının başlangıç olduğu, mücadeleye
devam edecekleri vurgulandı.
Üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen
çalıştay sonucunda hazırlanan muhalefet
programının, seçim sürecinde basında
yer alan program ve haberler aracılığı
ile başarılı bir şekilde halka aktarıldığı
konuşulan toplantılarda, çeşitli ziyaretler
kapsamında da parti sözünün yayılması
tartışıldı.

KIB-TEK’e 7 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı KIBTEK’e 7 milyon TL’lik
ödeme yaptığı ve böylece
elektriklerinin
dün
kesilmediği öğrenildi.
Maliye’nin elektrik kurumuna 160 Milyon TL’yi
bulan bir borcu olduğu
ifade ediliyor.
KIB-TEK dün 1 milyon
291 Bin TL BRT’den tahsilat yaparken; Vakıflardan
ise
henüz
tahsilat
yapılmadı.
Sağlık Bakanlığı’nın ise
yüksek miktarda birikmiş borcu olduğu gelen bilgiler arasında…
Öte yandan bazı belediyelerin de taksitlendirmeye gittiği belirtildi.
EL-SEN, Maliye ve BRT’de elektriklerini keseceklerini açıklamıştı.
Maliye Bakanlığı'nın elektrik kurumuna 160 Milyon TL’yi bulan bir borcu olduğu
ifade ediliyor.

Sosyal Medya
Yusuf Alkım

BM’NİN İKİ
BÖLGECİLİĞİ VE
TAŞIMA NÜFUS
GERİCİLİĞİ
Yusuf Alkım
yaptığı
"seçim
KSP
değerlendirmesi"nde ulusalcı reformist
Bağımsızlık Yolu'na destek vermelerini
gerçeklikle alakası olmayan şu gerekçeye bağlıyor:
"Diğer tüm çözüm yanlısı partilerden
farklı olarak Kıbrıs sorununun emperyalizmin bölgemizdeki hegemonya
işgalleri
sorunu
olarak
ve
değerlendirmesi ve çözümünü emperyalistlerden bekleyen bir pozisyonu
reddettiği için destekledik."
Peki gerçeklik bu şekilde mi? Elbette
hayır. Tarih çok eski değil daha 9 ay
öncesi. BY üyesi olduğu BMBP ile
birlikte "Federasyon Yolunda Birlikte"
başlıklı bir bildiri yayınladı. Ne deniyordu bu bildiride:
"Kararlılıkla belirtiriz ki: Barışçıl
bir gelecek için mevcut TEK
SEÇENEK, BM kararlarında
tanımlanan siyasi eşitlik temelinde,
İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon
çatısı altında yeniden birleşmektir."
Yani BY ülkemizde barışçıl bir gelecek için tek seçenek olarak (tıpkı
KSP'nin diğer BM'ci örgütleri desteklememe gerekçesi olarak gösterdiği
gibi) BM kararlarını temel almaktadır.
Keşke BY'nin tek kusuru bu olsa.
Ama BY birçok BM'ci örgütten çok
daha gerici bir siyasal çizgiyi temsil
etmektedir.
Çünkü BY ülkemizi iki ayrı ülke
olarak kabul eden, kuzeydeki 1974
işgali sonrası taşınan paramiliter nüfusun tamamını "Kıbrıslı Türk Halk"
olarak kabul edip, bu halkın kuzey
üzerinde kendi kaderini ayrı şekilde
tayin etme hakkı olduğunu, dolayısı
ile işgalle evlerinden sürülen onbinlerce Kıbrıslı Rum yurttaşımızın
haklarını yok sayan, sokakta AKPMHP gericiliğine karşı verilen mücadelede dahi "Akıncı'nın temsil ettiği
siyaset" dışında anti-emperyalist olan
siyasetlerle yan yana gelmeyi reddeden, dahası bunu provokasyon nedeni
ilan eden, tüm "seçim" süreci boyunca
fiili işgale karşı tem bir söylemde bulunmayan bir siyasettir.
Düne kadar kendileri dışında tüm
siyasetlerin emperyalist siyasetlerin
peşine takıldığını savunan ve buna
çok net bir anti-emperyalist duruşu
olan DKB'yi bile dahil eden KSP
bugün BY'yi "emperyalist çözümcüler
torbası"ndan çıkarmaya karar vermiş!
KSP işte böylesi bir siyasete destek
vermiştir. Ve dahası böylesi gerici bir
siyasetin daha da güçlenmesine katkı
koymuştur. KSP yüklendiği siyasal
sorumluluk tam da budur.
KSP gerçekleri ne kadar ters yüz
etmeye çalışırsa çalışsın parçası olduğı
bu siyasetin bedelini ödemek zorunda
kalacaktır. Ve bu utançtan kolay kolay
da kurtulamayacaktır.
Ne KSP ne de BY gerçekleri tersine
çeviremez. Bu ülkede devrimci
komünistler vardır ve bu ikiyüzlü
siyasetleri teşhir etmeye, gerçekleri
yüzlerine vurmaya devam edeceklerdir...
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Günün Manisi - Emine Hür

Seller yıkar bendini
Yoktur imanı dini
Ortalıklar buz kesti
Gış gösderdi gendini

Haber Kıbrıs
Ali Baturay
Hayatta kazanmak da
var kaybetmek de…
Her kayıp bir tecrübedir,
hedeflere ulaşmak için bir
kamçıdır, yaşamımızın geri
kalanı için bir panzehirdir
adeta… Pes etmemek

gerekir...
Her şeye çok rahat ulaşsaydık,
karşımıza engeller çıkmasa, onları aşmak
için mücadele etmeseydik, kaybettiğimizde
tekrardan hazırlanıp daha güçlü
olmasaydık hayat bizim için
bu kadar anlamlı olmazdı.
Bazı hedeflere zor ulaşılır,
adım adım, tecrübe kazanarak
ilerlemek, oraya hak ederek
geldiğine
inanmak
ve
başkalarını da inandırmak daha
iyidir, daha anlamlıdır…
Kaybetmek bazen
kazanmaktır aslında, neden
kaybettiğini iyi irdeleyebilirsen.
Kaybetmek kötü
olduğundan ya yetersiz
olduğundan değildir bazen,
başka faktörler araya girer, siz
daha iyi olduğunuz halde, sizden daha iyi olmayanlar hedefe
ulaşır.
Hayat her zaman adil de
değildir, her zaman hak eden, hak ettiği
yerde olmuyor maalesef ama öyledir diye
pes etmek gerekmez, tam tersine mücadeleyi yükseltmek gerekir.
Konjonktür de bazı kişileri hiç
ummadığı yerlere sürükler, konjonktür
öyle bir gelişir ki kişi rüyasında görse
hayra yormayacağı yere gelir.
Başkaları oralardan geçerken öyle
bir şansa sahip olmayabilir ama bazılarının
yüzüne şans güler…

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“Düşman isterseniz,
dostlarınızı geçmeye çalışınız.
Dost isterseniz bırakınız
dostlarınız sizi geçsin.”
La Rochefoucauld

Başkasının toprağına vatan
diyenler
O toprağın altında kalacaklar
Ne zaman değil
Nasıl?
Aydın Adamoğlu

Kitap Dünyası

SON DERECE
TUHAF BİR DURUM
Henry James
Çeviri: Dost Körpe
Can Yayınları

Kaybetmek bazen kazanmaktır aslında,
neden kaybettiğini iyi irdeleyebilirsen...
Erken genel seçim sonuçları halen
tartışılıyor.
Kazananlar ve kaybedenler üzerinden
yorumlar yapılıyor.
Bilgi birikimiyle, tecrübesiyle,
girişkenliğiyle bilinen çok değerli bazı
adayların meclise giremediği, onlara göre
bazı vasat kişilerin girdiği konuşuluyor.
Bu tartışmalar geçmişte de hep
yapıldı, şimdi de yapılıyor.
Milletvekilliğini kaybedenler

üzülmesin bence, seçilmemeleri onların
iyi olmadığını veya sevilmediğini göstermez.
Elbette bir yarışa girdiğinizde kazanmak isterseniz, doğal olarak kimse kaybetmek istemez.
Ancak genel seçimlerde milletvekilliği
seçilmek için yalnızca çok birikimli,
bilgili, mesleğinde başarılı olmak yetmez.
Aynı şekilde normal yaşamınızda

sevilen, takdir edilen bir kişi olmanız da
seçilmeniz için yeterli olmayabilir.
Seçimlerde başka şeyler de vardır;
pek centilmen bir yarış değildir orası…
Bu oyunu size pek hoş gelmeyen
kurallarla oynayanlar vardır, sizden de
öyle oynamanızı isteyebilirler.
Üstelik o kurallar başkasında işe
yarasa da sizde işe yaramayabilir…
Dediğim gibi bir de konjonktür
tabii ki; farklı durum ve şartların ortaya
çıkardığı sonuç…
Şimdi isim vermeyeyim
ama bir veya birkaç kez
şansını deneyip de seçilemeyen bazı adaylar bu seçimi
kazandı.
Zamanın ruhunu
yakalayabilmek de önemlidir,
seçimi kazanamadığında
tecrübe kazanıp, yeniden daha
hazır, daha güçlü gelmek de…
Kaybettiğinde köşesine
çekilip küseceklerine daha
çok çalıştılar, kendilerini
topluma kanıtlamak, görünür
olmak, görünür olurken de
dikkat çekmek, “bu kişide iş
var” dedirtmek için uğraştılar.
Milletvekiliyken geçen
seçim kaybeden ama bu seçim
yeniden kazananlar da var. Bu da pes etmemenin ve zamana ayak uydurabilmenin
sonucudur.
Bu seçimde piyangodan çıkar gibi
gelen ve şimdilik pek umut vermeyenler
de var ama kim bilir belki de biz yanılırız.
Belki de bizi utandıracaklar.
Umarız hem seçilenler teker teker
hem de partileri ciddi katkılar ortaya
koyar, umarız geçen dönemki gibi verimsiz
olmaz bu dönem de…

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

13.58 13.68

EURO
Alış Satış

15.15

15.28

S.T.G.
Alış Satış

18.18 18.35

FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri,
Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane,
Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
Mehmet akif cad.. mustafa derviş apt..
n0:111/h grand pasha hotel karşısı dereboyu lefkoşa 0392 227 11 10
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs
Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
Lefkoşa 2281008
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne 0392 821 33 61
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44
Apt.Dük.N0:3 Girne 05338376126
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower
Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
MAĞUSA
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı,
Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı
Mağusa 03923654969
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt 03927141190
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele 0548 860 55 54

ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life
Sitesi LAÜ YOLU 0392 727 76 46

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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Sosyal Medya
Hasan Ulaş Altıok
Sosyal Sigortalar emeklilik sisteminin
battığı konuşuluyor. Şimdi batmadı. Zaten
batak doğdu. Kamu emeklilik sistemi de
öyle. Hatta çok daha kötü durumda.
Sistemler Kıbrıslı Türkleri adada tutmak
adına yaratılan bir PAYGO emeklilik sistemi
olarak kuruldu. Yani çalışanların primler
ile emeklileri ödediği bir sistem.
Erken emeklilik, adaletsizlik, sürdürülemezlik ve aktüeryal dengeyi bozacak tüm
hatalar sistemin yapıtaşları oldu. Amaç
siyasiydi ve sistem mevcut düzende TC’nin
adadaki çıkarlarını koruyabilmek adına
yaratılmıştı. Kıbrıslılar adadan kaçmamalıydı.
Nasıl olsa kurulan sistemlerin bedeli uzun
yıllar sonra karşımıza çıkacaktı ve yeni nesillere ödetilecekti. Süreç içerisinde oluşacak
açıklar da bağımlılığı daha da artıracaktı.
Sorun büyüdü büyüdü şimdi ise patladı.

SOSYAL SİGORTALAR ŞİMDİ BATMADI
Zaman içerisinde iyileştirilmesi ve sistemin
kendini finanse edebilmesi adına gerekenler
yapılmadı. Sistemin açığının TC’ye
bağımlılığı artıran en önemli neden olduğunu
defalarca anlatmaya çalıştık. Makaleler ve
doktora tezi yazdık. Olmadı. Anlaşılmadı.
Şimdi reformlar kaçınılmazdır. Daha önce
de söylediğimiz gibi geç kalındığı için de
reçete çok daha acı olacaktır.
Kitaplarda yazan reformlar sanki de burası
“normal” bir ülkeymiş ve sıkıntı da “normal”
ülkelerdeki sıkıntılara benzermiş gibi
davranılacaktır.
Mesela emeklilik yaşı artırılmaya
çalışılacak. Halbuki bu uygulama mevcut
sistemde uzun dönem yükü daha da
artırabilecektir ve çözüm üretmeyecektir.
Yaratacağı diğer sıkıntılar da cabası. Sadece
sorunu yeniden erteleyecektir. Veya prim

oranları artırılacaktır. Bu da vergi yükünü
artıracak ve kayıtdışılığı daha da teşvik edecektir.
Adaletten uzak reformlar kapıdadır. Palyatif
ve parametrik çözümler üretilecek ve yılların
hatalarının yükü dar gelirli kesimlerin, nüfusun çoğunluğunu oluşturan asgari ücretlinin
ve düşük gelir beyan edemeyen, vergi
kaçıramayan bordrolu çalışanların üzerine
yüklenecektir.
Esas sorumlu ise yaşananlarda hiçbir
sorumluluğu yokmuş gibi olanları izlermiş
gibi yapıp bizi daha da parçalayacak protokolleri yazacaktır. Bugüne kadar olduğu
gibi. Ne de olsa Kıbrıslı Türklerin artık
adada kalmalarına gerek yoktur. Yeterince
nüfus oluşmuştur, taşınmıştır. Ve “Kıbrıslı
Türkler” eşit egemen devlet savunacak bir
“irade” göstermişlerdir.

EN ÇOK YAĞIŞ
ESENTEPE’YE DÜŞTÜ
Meteoroloji Dairesi önceki gün en çok
yağışın Esentepe’ye düştüğünü
açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, 26 Ocak saat 08.00
ile 27 Ocak saat 08.00 arasında
kaydedilen yağışların yörelere göre
dağılımları şöyle:
“Esentepe: 26 kg/m²; Yeşilırmak,
Dipkarpaz: 15 kg/m²; Alevkaya:14
kg/m²; Kozanköy: 12 kg/m²; Sipahi,
Yenierenköy, Zafer Burnu, Tatlısu: 11
kg/m²; Koruçam: 10 kg/m²; Mallıdağ: 8
kg/m²; Akdeniz, Çayırova, Güzelyurt,
İskele: 7 kg/m²; Mehmetcik, Çamlıbel,
Girne, Bostancı:6 kg/m².”
Diğer yörelerde ise 0,2 ile 5 kg/m²
arası yağış kaydedildiği belirtildi.

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ
KASAPLIK HAYVAN SATIŞI
YAPACAK
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi,
kasaplık hayvan satışı yapacağını
duyurdu.
Daire Müdürlüğü tarafından yapılan
açıklamaya göre, 17 baş kasaplık keçi
ve 100 baş kasaplık oğlak kapalı zarf
yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden
satışa sunulacak. Taban fiyatı keçi için
22 TL/kg ve oğlak için 35 TL/kg olarak
belirlendi.
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve
İdare’nin herhangi bir teklifi kabul
etmek zorunda olmadığı kaydedilen
açıklamada, ödemelerin peşin (nakit)
veya banka teminatlı çekle yapılacağı
belirtildi.
Kasaplık satışına sunulan keçi ve
oğlaklar Ercan Devlet Üretme
Çiftliği’nde görülebilecek.
Tekliflerin en geç 4 Şubat Cuma günü
saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş
Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif
kutusuna atılacağı, geç gelen
tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade
edildi.
İhaleyi kazananların en geç 11 Şubat
Cuma tarihine kadar hayvanları almak
zorunda olduğu, bu tarihte mesai
bitimine kadar hayvanların alınmaması
durumunda ihale kararının iptal
edileceği belirtildi.

GİRNE-DEĞİRMENLİK
ANAYOLU TRAFİĞE
AÇILDI
Girne - Değirmenlik anayolu dün
sabah yeniden araç trafiğine açıldı.
Girne dağyolu olarak da bilinen GirneDeğirmenlik anayolu buzlanma
nedeniyle akşam trafiğe kapatılmıştı.

POLİS, ARDAHAN KANTARA YOLUNDA
BUZLANMA NEDENİYLE
SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Polis, Ardahan - Kantara ana yolunda
yer yer buzlanma olduğunu duyurarak
sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı, ArdahanKantara ana yolunda yer yer buzlanma
görüldüğünü ve bu güzergahları
kullanacak sürücülerin yavaş ve
dikkatli seyretmelerini istedi.

MAĞUSA KAYMAKAMLIĞI
BAŞVURU KABUL EDİYOR
Gazimağusa Kaymakamlığı, alkollü
içki satış ruhsatını yenilemek
isteyenlerin 12 Mart’a kadar
başvuruda bulunması gerektiğini
duyurdu. Başvuru dilekçesi yanında
talep edilen belgeler şunlar:
“Bağlı olduğu belediyeden iş yeri
çalıştırma izin belgesi; iş yeriyle ilgili
koçan fotokopisi veya kira ise Vergi
Dairesi’nden onaylanmış kira
sözleşmesi; Gümrük ve Rüsumat
Dairesi’nden alınmış şarap ve alkollü
içkiler lisansının fotokopisi; otel ise
sınıflandırma belgesi.”
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Sucuoğlu: Nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım...

“Erdoğan’ın çok büyük
bir KKTC sevgisi var”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ortaya atılan
hükümet senaryoları ve Bakan isimlerinin
dedikodudan ibaret olduğunu söyleyerek,
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın
KKTC sevgisine övgüler yağdırdı ve iki
devletli sözde çözüm modelinin tam olarak
arkasında olduklarını belirtti
Sucuoğlu, hükümeti kurma görevi alabilmesi için Anayasa’ya göre önlerinde 10
günlük bir yasal süreç olduğuna işaret
ederek, hızlı bir şekilde hükümeti kurmak
için bu süreyi iyi değerlendireceklerini belirtti.
Sucuoğlu, “Hükümeti kiminle kuracağımız
henüz belli değil ama rahat, nisap sorunu
yaşamayan bir hükümet lazım. Hedefimiz
uzun ömürlü bir hükümet” dedi.
“İki egemen eşit devlet tezinin UBP
olarak tamamen arkasındayız”
Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar’ın da
savunduğu sözde ‘iki egemen eşit devlet’
tezinin, hem Kıbrıs‘ın kuzeyinin hem de
Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu
bir karar olduğunu belirtti.
Sucuoğlu, “Biz de UBP olarak bu kararın
tamamen arkasındayız ve tam destek veriyoruz. 50 yıldır harcadığımız ama bir arpa
boyu yol almadığımızı gördüğümüz bir jenerasyon harcadık bu federasyon hikayesiyle
ve bir 50 yıl daha kimsenin tahammülü
yoktur” şeklinde konuştu.

“500 yatak kapasiteli hastane temeli 6
ay içinde atılacak”
Yeni süreçte öncelikli bekleyen yasaları
geçirme hedefinde olduklarını söyleyen
Sucuoğlu, Cezaevi Yasası, Belediyeler Reform Yasası, Eczacılar Yasası, Hal Yasası,
Kamu Reformu ve komitelerde bekleyen
yasaların bir bir ele alınacağını söyledi.
Komitelerde UBP ve CTP’nin olacağını,
tüm yasaların hızlı bir şekilde geçeceğine
inanç belirten Sucuoğlu, kısa sürede
yapılması gereken yasaların çok hızlı bir
şekilde geçeceğine inandığını, bu yasaların
geçmesinin önlerini açacağını kaydetti.
Sucuoğlu, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yatak
kapasiteli hastanenin temelinin de 6 ay
içinde atılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
“Türkiye olmazsa olmaz”
Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin Kıbrıs’ın
kuzeyinin ‘olmazsa olmazı’ olduğunu
söyleyen Sucuoğlu, Ankara’ya yaptığı ziyaretin çok olumlu geçtiğini, iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaşması
ve karşılıklı çalışmaların yoğun bir şekilde
çalışılarak geliştirilmesi yönünde kararlılık
ortaya konduğunu anlattı.

“Beklediğimiz, YSK’nın kesin
sonuçları Resmi Gazete’de
yayımlamasıdır”
Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili çıkan
haberlerin dedikodu olduğunu, “spor toto”
gibi “o bakanlık senin, bu bakanlık benim”
şeklinde kendilerince isimler ortaya
koyulduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunların
yanlış şeyler olduğunu söyledi.
Sucuoğlu, “Biz bütün partilerle
görüşeceğiz, arkadaşlarımız gayri resmi
olarak da görüşüyor. Düşüncelerimizi söylüyorlar, düşüncelerini alıyorlar. Beklediğimiz,
YSK’nın kesin sonuçları resmi gazetede
yayımlamasıdır” dedi.
“Bugün itibariyle başlayacak bütün
ödemelere hayat pahalılığı yansıtılacak”
Başbakan Sucuoğlu, halkın beklentisinin
de bu olduğunu, halkın siyasi çekişmelere
değil, günlük refahına baktığını ifade ederek,
bugün itibariyle ödemelerin başlayacağını,
bütün ödemelerin hayat pahalılığı yansıtılarak
yapılacağını kaydetti.
Bu ödemeyle vatandaşların alım gücünün
artacağına ve bunun çarşıya da yansıyacağına
inanç belirten Sucuoğlu, virüsün etkisini
azaltması ve havaların da düzelmesiyle turizmin patlayacağına inanç belirtti.
“Yatırımcıların bürokratik işlem
sıkıntısını azaltmak için bir ‘Daire’ kurma düşünülüyor”
Faiz Sucuoğlu, ek bütçenin gündeme
geleceğini, çünkü hayat pahalılığının yüzde
37,26 olarak öngörülmediğini ifade ederek,
ortaya konan hedeflerin mevcut bütçeyle
tutturulmasının söz konusu olamayacağını
anlattı, yeni hükümetin ilk yapacağı işlerden
birinin 2022 ek bütçe çalışması olacağını
kaydetti.
Sucuoğlu, önlerinde tapu harçları, hem
iç hem dış yatırımcıların önünün açılmasıyla
ilgili yapılması gereken bir takım açılımlar
olduğunu ifade ederek, yatırımcıların
sıkıntısını yaşadığı bürokratik işlemlerin
azaltılması için Başbakanlık’ta bir daire
kurulmasının düşünüldüğünü anlattı.

Sucuoğlu, Ankara’da kendisini tüm
makamların sıcak bir dostlukla kabul ettiğini
ifade ederek, görüşmelerde, Kıbrıs’ın
kuzeyindeki ekonomik durumu, sıkıntıları
ve son gelişmeleri bire bir anlatma fırsatı
bulduğunu kaydetti. Bir süre daha katkı
talep ettiklerini kaydeden Sucuoğlu, büyük
bir anlayışla karşılandıklarını ve neler
yapılabileceğini konuştuklarını kaydetti.
Hükümetin kurulmasının ardından yeniden
Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini
ifade eden Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde çok
daha sıcak ve yoğun istişareler ve ziyaretlerle,
bir bacak Ankara, bir bacak Lefkoşa olmak
üzere çalışacaklarını” söyledi.
“Erdoğan’ın çok büyük bir KKTC
sevgisi ve ilgisi var”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok büyük bir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi ve
ilgisi olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “KKTC’ye sorunları çözme yolunda apayrı bir
değer veriyor, çok hızlı hareket ediyor. Bu
da bizi fazlasıyla umutlandırdı ve mutlu
etti” diye konuştu.
Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusuna da
değinerek, şöyle devam etti:
“Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ‘iki
egemen eşit devlet’ tezinin şu anda hem
KKTC’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin

ortaya koyduğu karardır. Biz de UBP olarak
bu kararın tamamen arkasındayız, tam destek
veriyoruz.
Çünkü 50 yıldır harcadığımız ama bir
arpa boyu yol almadığımızı gördüğümüz
bir jenerasyon harcadık bu federasyon
hikayesiyle ve bir 50 yıl daha kimsenin
tahammülü yoktur. Bunu net olarak söylüyorum. Dolayısıyla hala daha inatla bir federasyonu savunmak veya bu konuda ‘illa
da federasyon’ demek neye hizmet eder
bilmiyorum.
“Federasyon yolu artık tıkalı bir
yoldur, oyundur, zaman harcamadır”
50 yıldır yapılmadık kalmadı, federasyonla
ilgili sayın Talat, sayın Akıncı geldi geçti,
Annan Planı referandumu oldu,
mükafatlandırılan yine ‘hayır’ diyen Rum
tarafı, cezalandırılan Türk tarafı oldu. Her
şeyin bittiği Crans Montana’da Türkiye
Cumhuriyeti her türlü açılımı, bir anlaşma
olur düşüncesiyle her şeyi denedi ama Rum
lider masadan kaçtı.
Dolayısıyla belli oldu ki bu yol artık tıkalı
bir yoldur, oyundur, zaman harcamadır.
Ama bizim artık çocuklarımızı bu oyunlarla
oyalamaya ve insanlarımızın yurt dışına
göçüne kimsenin hakkı yoktur. O yüzden
biz kendi cumhuriyetimizi ve cumhuriyetimizle ilerlemeyi, egemen eşit iki devlet
statüsüne gelmeyi ama daha da önemlisi
ekonomidir.
Ekonomiyi kendi ayaklarımız üzerinde
durdurabilecek bir KKTC’yi yaratma
hedefindeyiz. Zaten bunu başardığımız anda
inanın ne federasyon tartışması kalır ne de
başka bir şey kalır, kimsenin ilgisi kalmaz.
İşte güney komşumuzun da en büyük
hedefi bizi ekonomik anlamda baskı altına
almak, ambargolarla ezmek ve kendilerince
bir anlaşmaya, federasyona zorlamaktır.
“İki ayrı devlet olarak bu adada
yaşamadır hedefimiz”
Bunun için de her türlü ambargoyu bize
uygulamakta, nereye giderseniz gidin, her
hangi bir uluslararası açılımda engel koyuyorlar. Hedefleri, ‘Zorla ambargolar altında
ezdir ve mecbur kalsınlar, benim şartlarımda
federasyona girelim’, onların hedefi bu.
Biz ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi
sonrası yeni bir yol yeni bir hedef koyduk,
onları bu çok telaşlandırmıştır, onu görüyoruz. Bana göre çok önceden ortaya konması
gerekiyordu. Bizim bir düşmanlığımız yok,
iki ayrı devlet olarak bu adada yaşamadır
hedefimiz. Ama en önemli hedef olarak
ekonomik olarak düzlüğe çıkmadır. Hükümetimizin bundan sonraki süreçte en önemli
hedefi Kıbrıs konusu değil, ekonomidir.
Kıbrıs konusu bizi çok çok düşük dozda
ilgilendirecek. Bizim hedefimiz ekonomidir,
halkımızın refahını nasıl artırabiliriz.
“En büyük şansımız Türkiye’dir”
Ekonomi anlamında insanımızın refahını
hak ettiği yaşam kalitesini kazandırdığımız
anda ne federasyon ilgisi kalır, ne de başka
bir şey. Güney komşumuz da bunu bildiği
için her attığımız adımın önüne geçiyor.
Neden, ekonomik anlamda refah
sağlatmamak için… Bütün oyunun da sebebi
budur, hedef; ez, ambargolar altında bezdir,
ekonomik olarak sıkıntıya sok ve mecbur
kalsınlar.
Her zaman karşılıksız beklenti olmadan
yardım aldığımız bir Türkiye Cumhuriyeti
var. En büyük şansımız budur, zaten böyle
bir şansımız olmasaydı şu anda Kıbrıs
Türkünün nerde ve ne halde olduğunu
tahmin bile edemiyorum”.

RUM YÖNETİMİNİN
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
TEHLİKELİ ADDEDDİĞİ 33
YABANCI UYRUKLU ŞAHIS
SINIR DIŞI EDİLECEK
Güney Kıbrıs’ta, yabancı uyruklu 33
kişinin 2021 yılında ülkenin güvenliği
açısından tehlikeli olarak addedildiği ve
bu kişilerin sığınma başvurusunda
bulunma hakları iptal edildikten sonra
ülkeden sınır dışı edilmeleri amacıyla
Mennoya’da bulunan ve ülkeden sınır
dışı edilecek olan yabancıların
tutulduğu tutukevine nakledildiği haber
verildi. Bahse konu 33 kişinin, suç
faaliyetleri, uyuşturucu davaları ve
gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek de yurt
dışında suç örgütlerine dahil
olmalarından ötürü Rum Yönetimi’nin
güvenliği açısından tehlikeli olarak
addedildiklerini yazan Alithia gazetesi,
bahse konu kişilerin, kimliklerinin tespit
edilmesinin ardından siyasi sığınma
haklarının iptal edildiğini ve çoğunun
ülkeden sınır dışı edilmeleri
prosedürünün başlatılması için
Mennoya’daki tutukevine
nakledildiklerini yineledi. Elde ettiği
bilgilere dayanarak, 33 kişi içerisinde
terör faaliyetleriyle bağlantısı
olduğundan söz edilen kişilerin ise
asgari düzeyde olduğunu yazan gazete,
öte yandan 2021 yılında 2 binden fazla
kişinin ise siyasi sığınma başvurularının
reddedilmesinin ardından sınır dışı
edildiklerini belirtti. Bin 877’den fazla
kişinin ise ülkelerine gönüllü bir şekilde
geri döndüklerini kaydeden gazete, son
iki ay içerisinde ise Frontex’in
yardımıyla 258 kişinin Vietnam, 16
kişinin de Kongo’ya sınır dışı
edildiklerini ekledi.

BREXIT KIBRIS İLE
İNGİLTERE ARASINDAKİ
TİCARİ İLİŞKİLERİ OLUMSUZ
ETKİLEDİ
Brexit’in Güney Kıbrıs ile İngiltere
arasındaki ticari ilişkileri olumsuz
etkilediği bildirildi.
Alithia gazetesi, “Financial Media Way
FMW” tarafından düzenlenen çevrimiçi
toplantıda Brexit’in Güney Kıbrıs
üzerindeki etkilerinin irdelendiğini ve
Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE)
Genel Sekreter Vekili Leonidas
Pashalidis’in konuyla ilgili konuşma
yaptığını yazdı. Habere göre, Pashalidis,
2020-2021 yıllarında Güney Kıbrıs’ın
İngiltere’den yaptığı ithalatın, 2019-2020
yıllarına kıyasla yüzde 43 oranında
azaldığını; rakamsal olarak da 431
milyon Euro’luk ithalat ise 246 milyon
Euro’da kaldı. Rum ithalatçıların farklı
AB ülkelerine yöneldiğini belirten
Pashalidis, İtalya’dan ithalatın yüzde 44,
Hollanda’dan ithalatın da yüzde 18
oranında artış gösterdiğini kaydetti.
Pashalidis, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye
yaptığı ihracat oranlarında ise çok
büyük bir değişiklik olmadığını ifade etti.

AB’DEN EURASIA
INTERCONNECTOR
PROJESİ İÇİN 657 MİLYON
EURO ÖDENEK
Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’den Güney
Kıbrıs’a, oradan da Yunanistan’a elektrik
enerjisi götürülmesini öngören Eurasia
Interconnector projesi için 657 milyon
Euro’luk ödeneğe dün verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “EurAsia İçin 657
Milyon Euro… AB’den Kıbrıs-Yunanistan
Elektrik Ağlarının Bağlantısı İçin Ödenek
Kararı” başlık ve spotuyla manşetten
aktardığı haberinde, kararın Güney
Kıbrıs için önemine vurgu yaparak,
ödeneğin “Avrupa’yı birleştirme”
programı çerçevesinde sağlandığını
yazdı.
Gazete, Rum Enerji Bakanı Natasa
Pilidu’nun sosyal medya hesabından
açıklama yaparak, ödeneğin
onaylanmasının Güney Kıbrıs için
birçok fayda sağlayacak “mükemmel bir
haber” olduğunu ve bugün konuyla ilgili
basın toplantısı düzenleneceğini
duyurdu. Haberde, AB’nin onayladığı
ödeneğin Güney Kıbrıs-Girit
bağlantısının sağlanması için gereken
paranın üçte birini karşıladığı ve geriye
kalan paranın Avrupa Yatırım Bankası
veya diğer finans kuruluşlarından
alınmasını kolaylaştırdığı belirtildi.
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Galatasaray Gomis
ile pazarlıkta

Galatasaray, Al-Hilal’den ayrılan ve serbest statüde
bulunan Bafetimbi Gomis ile anlaşma zemini arıyor.
Yönetimin futbolcunun menajeri ile yaptığı ilk
görüşme olumlu geçmedi. Galatasaray, Fransız forvet
ile sezon sonuna kadar anlaşmayı planlasa da
oyuncu tarafı en az 1.5 yıllık sözleşme talep ediyor.

Liseli raketlerde ESK ve LYL şampiyon
Liseli Gençler Masa Tenisi
finalleri gerçekleşti. Masa Tenisi
Federasyon Lokali’nde yer alan
finaller sonunda kızlarda The
English School of Kyrenia,
erkeklerde Lapta Yavuzlar Lisesi
şampiyon oldu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim
Ortak Hizmetler Dairesi, Milli Günler, Okul

Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon
Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler
Masa Tenisi Finalleri geçtiğimiz gün
gerçekleşti. Masa Tenisi Federasyon
Lokali’nde yer alan finaller sonunda kızlarda
The English School of Kyrenia, erkeklerde
Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.
Kızlarda ikinci 16 Mayıs Türk Maarif
Koleji, üçüncü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
geldi. Erkeklerde Yakın Doğu Koleji’nin
ikinci olduğu finalleri Haydarpaşa Ticaret

Lisesi üçüncü olarak tamamladı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın
düzenlemiş olduğu liseler arası Okul
Yüzme Yarışları’nda The American Future
College 9 A Level sınıfı öğrencisi Özgül
Çetin 400 metre serbest yarışında
4:36.76'lık derecesi ile KKTC Okul
Sporları rekorunu kırarak 1. Oldu. Ayrıca
100 metre serbest yarışında da 01:01.39'luk
derecesi ile yine KKTC Okul Sporları
Rekorunu kırarak 1. oldu.

Kızlar Takım Sıralaması
1. The English School of Kyrenia
2. 16 Mayıs Türk Maarif Koleji
3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Erkekler Takım Sıralaması
1. Lapta Yavuzlar Lisesi
2. Yakın Doğu Koleji
3. Haydarpaşa Ticaret Lisesi

Futbolda
2. perde açılıyor

Kortlarda
heyecan
başlıyor

Tenis Federasyonu tarafından
düzenlenen 2022 Nicosia Motors
Tenis Ligi bugün oynanacak 1.
Hafta karşılaşmaları ile başlıyor.
Ligin ilk haftası, zevkli ve
çekişmeli maçlar tenis severleri
bekliyor. 2021 Tenis Ligi
şampiyonu Gazimağusa Belediyesi
Tenis Kulübü, 2021 Başbakanlık
Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz
Üniversitesini evinde konuk
ederken, başbakanlık kupası
finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü,
ligi 2. sırada tamamlayan ve
Cumhurbaşkanlığı Kupası
şampiyonu Girne Amerikan
Üniversitesini Lefkoşa Şehir
Kulübü kortlarında ağırlayacak.
Ligin ilk haftası bir diğer
karşılaşması ise Girne Belediyesi
Tenis Kulübü kortlarında oynanacak olan Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Pakan Spor Kulübü
Derneği arasındaki karşılaşmalar
ile gerçekleşecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

American College
öğrencisi Özgül
Çetin’den 2 rekor

Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve
Gelişim Telafi Semineri tamamlandı
Federasyonun 2022 yılı Faaliyet
Programında yer alan Kickboks Hakem
Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Semineri,
08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında,
Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi
ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Kickboks ve Muaythai Hakem Komitesi
Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen
kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda
70 ve üzeri puan alan 15 kişi başarılı oldu.
Başarılı olanların isimleri ve dereceleri
aşağıdaki gibidir.
Kickboks Hakem Eğitim Kursunda
Başarı Gösterenlerin Listesi:
1.Şengül Kırmızı

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

2.Tekhan Ali Khakparaghi
3.Furkan Satırlı
4.Fatma Esmanur Erdem
5.Mertcan Yeşilyurt
6.Emrah Şahin
7.Hatice Yurcan
8.Emirhan Göktaş
9.Beytullah arakuş
10.Ümit Tokuç
11.İsmail Hakkı Çebi
12.Haydar işik
13.Katsıavnryna işik
Kickboks Hakem Gelişim Telafi Seminerinde Başarı Gösterenlerin Listesi:
1.Asya Hoşoğlu
2.Meryem Gedeş

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

Aksa Futbol Lİglerinde sezonun 2. Devre
maçları başlıyor. A takım maçlarının
14.00, A2 maçlarının 11.30’da başlayacağı
haftanın programı şöyle:
29 Ocak Cumartesi
Aksa Süper Lig
Cihangir – D.T. Birliği: Osman Özpaşa
Baf Ü. Yurdu–K.Kaymaklı: Ali Özer
Göçmenköy–Girne H. Evi: Serhan Şimşek,
Merit A. Yeşilova–Yenicami: Evren Karademir
Aksa Birinci Lig
Mormenekşe–Esentepe: Şakir Azizoğlu
Karşıyaka–Miracle Değirmenlik: Kerem
Eran
Görneç–Gençler Birliği: İsmail Ercan
Çanakkale–Maraş: İsfendiyar Açıksöz
30 Ocak Pazar
Aksa Süper Lig
Y.Dumlupınar–Mağusa T. Gücü: Utku
Hamamcıoğlu
Türk Ocağı–Gönyeli: Emre Öztaşlı
Hamitköy–Binatlı: Mehmet Sezener
Lefke–Mesarya: Fehim Dayı
Aksa Birinci Lig
SFC Dörtyol–Çetinkaya: Hüseyin
Eyyüpler
Bostancı Bağcıl–Yeniboğaziçi: Zekai Töre
Düzkaya–Yalova: Tufan Çerçioğlu
CB Gençlik Gücü–İncirli: Hüseyin Özkan
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