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nFaiz Sucuoğlu toplantıdan
sonra Ak Hataylılar
Derneği’ne de özel bir
ziyarette bulundu ve dernek
başkanı Mehmet İpek’le
görüştü…
nUBP’den aday adayı olan,
ancak adaylık yarışını
kazanamayan İpek, UBP
başkanlığını kazandığı sırada
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n Nalbantoğlu ve Cengiz Topel’de acil
durumlar dışında hasta bakılmayacak
n Taşçıoğlu: Bakan Pilli’ye yazdığımız
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Şener Levent

Açı
Gazetemizin ilk çıktığı aylardı…
25 yıl önce…
Zor günlerdi…
Yeni bir gazetenin tutunması hiç de
kolay bir iş değildi…
Hele de bizim gibi sermayesiz, partisiz
ve de icazetsiz bir gazete olursa…
Kimse 2-3 aydan fazla bir ömür biçemiyordu bize…
-Kapanır gider, derlerdi…
Mustafa Akıncı,
-Tirajın bini aşarsa kurtulursun, demişti…
Ama biz iki ayda o noktaya ulaşamamıştık henüz…
İşte tam da o sıralarda gazetedeki arkadaşlar heyecanla odama girdiler bir
gün…
-Çok iyi bir haber yakaladık, dediler… Gazetenin tirajını fırlatacak bir haber…
-Neymiş o, diye sordum…
-Yerli porno kaset… Piyasaya yeni
sürülmüş… Bu haber patlatır tirajımızı… Henüz hiçbir yerde yayınlanmadı…
Arkadaşlara baktım…
-Olmaz, dedim… Biz böyle haberler
için mi çıkardık bu gazeteyi? Yakışır mı
bize? Bununla tiraj yapacaksak varsın
yapmayalım… Bu gazete de böyle haberler yok diye batacaksa batsın!
Yayınlamadım…
Kısa bir süre sonra en yüksek tirajlı
gazetemizin birinci sayfasında baş köşeye
oturdu bu haber…
Yalnız burda değil, Türkiye’de de sansasyon yarattı…
Ordaki en yüksek tirajlı gazete de
manşet yaptı…
***
Bu haberi yayınlamadığımız için batmadık biz…
Yolumuza devam ettik…
Akıncı’nın dediği sayıyı da yakaladık
ve epeyi de aştık kısa zamanda…

SİYASETİN PORNOGRAFİSİ

“Avrupa” gazetesi birkaç yılda kamuoyunu sarstı…
Tam bağımsız ve icazetsiz olduğumuz
için güç odaklarına karşı yaptığımız
rahat yayınlardan dolayı bize “serseri
mayın” diyenler oldu…
Sağ da çok rahatsızdı bizden, sol da…
O günlerde CTP lideri Mehmet Ali
Talat Kolordu Komutanına bile şikayete
gitmişti beni…
Komutan beni de makamına çağırmıştı
bir gün… Aldığımız tehditleri konuşmak
için…
Karargahına gittiğimde,
-Talat da şimdi buradaydı, dedi…
-Ne istermiş, diye sordum…
-Seni şikayet etmeye geldi, dedi… Yayınlarından çok rahatsız olmuşlar…
-Peki, siz ne dediniz?
-Demokrasi var burada dedim. İfade
özgürlüğü var…
O komutan biz gazeteyi çıkardıktan

Korkusuz

BEKLENTİ

Hüsnü Mahalli
“Umarım iyi olur”
diyeceğim ama olmayacaktır.
Gece yarısı açıklanan
zamlarla başlayan yeni
yılda iktidarın halka
sürekli kazık atacağından kimsenin şüphesi

olmasın.
Yalnızca zamlarla değil aklınıza gelebilecek her alanda.
Erken seçin beklentisi içinde olanların boşuna bekleyeceği bu yılda iktidar her konuda ve her alanda her
türlü numaraya başvuracaktır.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Huylu huyundan vazgeçmez.
Geçerse iktidardan vazgeçer.
İktidarda kalmak için son 10 yılda
ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her yola baş vuran AKP
memleketi ele geçirmişken bundan
vazgeçmesini beklemek abesle iştigal
olur.
Tersini söylemek isterdim ama huyum kurusun yapamam.
Bu iktidardan ne içeride ne de dışarıda bir tek olumlu davranış beklemiyorum.

bir yıl sonra görevini tamamladı ve adadan ayrıldı…
Henüz genç sayılabilecek bir yaşta olmasına rağmen emekliye sevkedildi…
Denktaş ondan hiç memnun değildi…
Ve emekliye sevkedilmesi için TC
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e
mektup yazmıştı…
Demirel onu kırmadı…
***
Ben casusluk komplosuyla 2000 yılı
Temmuz’unda tutuklandım…
Yani gazetenin üçüncü yılında…
Sarayönü’ndeki merkezi polis karakolunun bodrum katındaki hücrelerden
birine tek başıma hapsettiler beni…
Küçücük bir hücreydi…
Ve taş bir yataktan başka hiçbir şey
yoktu…
Çift kapılıydı…
Parmaklıklı demir hapı ile tahta kapı…
Tahta kapıyı kapatmazlardı…

Yan hücrede iki kişi kalıyordu…
Biri Diyarbakırlı…
Biri Kıbrıslı…
Diyarbakırlı yanık türküler söylüyordu…
Duvarın ardından sohbet ediyorduk…
Demir parmaklıklardan bana sigara da
atıyorlardı…
Elimle yetişemediğim için sigarayı atletimle çekip alıyordum…
İyi arkadaşlardı…
Basit kriminal suçlardan dolayı tutukluydular…
Günler o hücrede tek başına geçmek
bilmiyordu…
11 gün kaldım orda…
***
Denktaş’ın ve generalin komplosufiyasko ile sonuçlanınca serbest kaldım…
Birkaç yıl geçti aradan…
Bir gün bir genç çıkageldi gazeteye…
Kendini tanıttı…
Yandaki hücrede yatan oymuş meğer…
Merakla dinlediğim şeyler anlattı
bana…
O malum porno kaseti çeken oymuş
meğer eşiyle birlikte…
Videocuların eline yanlışlıkla sızmış…
Ama anlattığı bundan daha önemli
başka bir şey vardı…
Hücrede bulunduğu sırada, benim soruşturmamı yürüten baş müfettiş onu
çağırmış yanına bir akşam…
Benimle ilgili tanıklık yapmasını istemiş mahkemede ondan…
Güya ben ona konuşmuş ve itiraflarda
bulunmuşum gibi…
-Kabul edersen senin lehine olur bu
durum, buradan kolay çıkarsın…
Kabul etmemiş bu teklifi…
Bana karşı tanık çıkmayı reddetmiş…
Teşekkür ettim ona…
***
Şimdi bana ahlak nedir diye sorarsanız,
“Budur işte” derim…

Kriter Suriye.
Destek verdiği tüm ılımlı-radikal
silahlı gruplardan kurtulmayan, Türk
askerini Suriye’den çekmeyen, İdlib’teki Nusra’yı korumaya son vermeyen ve PYD/YPG ve Türkiye’deki
mülteciler başta olmak üzere tüm sorunları çözmek için Şam ile barışmayan bir Ankara bölgesel ve uluslararası
hiçbir sorununu çözemeyecektir.
Suriye; bu coğrafyanın hem kilit
hem de anahtar ülkesidir.
Suriye’de barış istemeyen ve bunun
gereğini yapmayan Ankara hiç kimseyle barış yapmayacaktır.
İsrail olabilir ama o da nazlanıyor
çünkü hiç kimse Ankara’ya güvenmiyor.
Dışarıda böylesi zayıf bir konumda
olan Ankara doğal olarak içerdeki sorunlarından kurtulamayacaktır.
Bu sorunların başında elbette ekonomi gelir.
Ekonomi ise yarın açıklanacak olan
enflasyon oranıyla hiçbir ilgisi yoktur
çünkü iktidar her konuda olduğu gibi
bu konuda da topluma sürekli yalan
söylemektedir.
Bu saatten sonra da başka çaresi

kalmamıştır çünkü “demokrasinin en
tepe noktasına” gelinmiştir.
İktidar ve bu iktidara hala oy verenler
kendi dünyalarında yaşıyorlar. Yalaka
medyanın pompaladığı bu dünyada
gerçeklerle ilgili hiçbir şey yoktur ve
olamaz. Bu dünyada her şey yalan,
sığ ve palavra.
Böylesi saplantılarla Türkiye’yi yönetenler kesinlikle ülkeyi karanlıklara
sürükleyeceklerdir.
Siyasette, ekonomide, kültürde ve
hatta dinde.
2022 yılı iktidarın bu “sürükleme”
çabasında bir dönüm noktası olacaktır.
Ya bu çabasından vazgeçer ya da
ülke her şeyi ile perişan edilir.
Gidişat o yönde.
Peki hiç umut yok mu?
Elbette umut her zaman var ama
önemli olan umudu sahiplenmek gerek.
Umuda umutla bağlanmak gerek.
Umut için son kez ve her zamankinden çok daha fazla mücadele etmek
gerek.
Kuru lafla değil.
Acilen ve Türkiye perişan edilme-

den.
AKP zerre kadar geri adım atmayacaktır.
Devletin tüm kurumlarını ele geçiren
AKP herkesi susturmaya azimli ve
kararlı görünmektedir.
2022 yılı böyle bir yıl olacak.
Muhalefet ise zamları ya da iktidarın
bilinçli-bilinçsiz günlük falsolarını
sosyal medya üzerinden eleştirdiği
sürece AKP için bir sorun yok ve olmayacaktır.
Her konuda ve her alanda çuvallayan
bir AKP hiç kimsenin gözyaşına bakmayacaktır.
Var olan “kibar” yöntemlerle hiç
kimse AKP’yi durduramayacaktır.
2022 AKP’nin herkesle kavga yılı
olacaktır.
Yine “kara bulutluğum” üzerimde
ama ben gidişatı böyle görüyorum.
Ben bu filmleri Ortadoğu ülkelerinde
çok gördüm.
Ben çok ciddiyim.
Sakalım yok ama bana inanabilirsiniz.
Hatırınız için umarım ben yanılırım.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

HER ‘YENİ’ YIL GEÇMİŞ
YILLARIN MÜSVEDDESİ

Zaman geçmez ve yaşlanmaz aslında, biziz geçen, biziz yaşlanan. Zamanı cümle ortasında bile büyük
harfle yazmak lâzım bu yüzden, Zaman en büyük acılardan muzaffer çıkan, hiç kırışmayan, hep diri kalan,
saçları ağarmayan, suçları aklanmayan....
Güneşin doğuşuyla birlikte her gün
yenilenen Zaman’dır, bizim uyandığımız günler
hep eski, beyaz bir sayfa
açarak başlamaya heves
ettiğimiz her yeni yıl, ya
eski, ya da geçmiş yılların
müsveddesi, nereye uzansak neye ve kime sarılsak neyse ki
erguvana dönüşür, budur bizim gönlümüzün yegâne tesellisi...
Küsmüş olabiliriz sokaklara meydanlara sloganlara, ama bizde ne kırmızı ne mavi, yaygın olmayan bir
renkte akar Zaman, ısrarla lilâ...
Ön cebimizde başka, arka cebimizde
başka pasaport taşırız ama hiçbir cumhuriyetin vatandaşı değiliz, hiçbir vatanın öz çocuğu değiliz, öz doğduk
üvey öleceğiz bu topraklarda...
William Saroyan okudukça yüreklerini doğdukları topraklarda unutan
ama en yakınları tarafından bile anlaşılmayan, hasretleriyle dalga geçilen
kederli insanlar geçer önümüzden.
Narın renginde olanlar olur, hafızamıza şiir püskürtür Zaman. Kalplerimizde Maronit bir azalma, dillerimizde kronik bir sızlanma: -Kaç
kişi kaldık buralarda, kaç kişi kaldık,
kaç kişi ha...
Bilincimizin altında bir Ermeni hüznü, bir Kürt kederi, bilincimizin üstünde bir maraz ki, aman “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” cümlesini duymaya katlanamayanlar duymasınlar, öyle bir
maraz ki, köküne kadar Kıbrıslı...
Şehirlerden soğuduk, adanın ihanetine uğradık, çocukluk evimizi kaybettikten sonra Virginia’nın önerdiği
odayı bulsak da hayır gelmez bize...
Her an hiç beklenmedik bir şey olacak, kapıyı çarparak, belki de kafamıza
sıkarak çekip gidecek gibiyiz, nihayette
kaybedilmiş bir davadır şiirini yazısını
yazmaktan vazgeçemediğimiz...
“Sürü” filmine kaç kere dalsak, ilk
defa seyreder gibiyiz, film boyunca
hiç konuşmayan Berivan’ın, o mahcup
o mahzun kadının bakışları taş gibi
oturur içimize...
Sonra alaturkaya kurulur saatler,
bazan dertten içeriz bazan neşeden.
İllâ ki gecenin matemiyle ulaşırız
ağaran güne, ceviz yaprak döker, kiraz
soyunur, giyinik ağaçlar arasında iki
ayıp ağaç gelirdi gözümüzün önüne.
Beynimizin sularında yorgun düşmüş gemiler demir atmışken, biz utanmadan uzak denizlere açılma planları
bile kurarız bazı gecelerde, ama bilmeyiz nereye, kadere inanmamakla
birlikte kader sayarız coğrafyayı...
Biliriz ki, şehitlere “kurban” denmedikçe, şehit mezarlarının başında
okunan marşların yerini şiirler almadıkça barış yüzü görmeyecek bu topraklar...
Uyandığımız günler hep eski, boş
bir sayfa açarak başlamaya heves ettiğimiz her yeni yıl, ya eski, ya da
geçmiş yılların müsveddesi, neyse ki,
erguvana dönüşür kime sarılsak, budur
gönlümüzün yegâne tesellisi...

KURTARIRSA DÜNYAYI
VİCDANLI RUHLAR
KURTARIR ANCAK

Sucuoğlu faşistle kolkola
UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Maraş'ta vatandaşlarla
bir araya geldi. Sucuoğlu’nun yaptığı toplantıda gazetemizi linç etmeye gelenlerin
baş aktörü Mehmet İpek’in en ön saflarda
yer aldığı dikkati çekti. Bilindiği gibi 22
Ocak 2018’de gazetemizi taşladıktan sonra
Faiz Sucuoğlu Mehmet İpek’le meclisin
yanında kucaklaşmış ve sohbet etmişti.
Sucuoğlu'na toplantıda UBP bölge milletvekili adayları eşlik etti.
Ev sahipliği ve sıcak ilgi için teşekkür
eden Sucuoğlu, “vatandaşın UBP'ye her
geçen gün artan güveninin kendilerine
hem güç hem de motivasyon kattığını
hem de gurur verici bir sorumluluk yüklediğini” söyledi.
“UBP açık ara birinci parti konumundadır” diyen Sucuoğlu, "Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve mali süreçler içerisinde, KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak

tek güç Ulusal Birlik Partisi'dir. Tek başımıza, hükümeti kuralım... Sorunlarımızı
tek elden, tek anlayışla, birlikte alınacak
pragmatik kararlarla kalıcı olarak çözelim"
ifadelerini kullandı.
Ülkedeki en önemli projelere UBP'nin
imza attığına işaret eden Sucuoğlu, “İktidar
bizim işimiz dedik. Kısa sürede bu sloganımızı halkımız da benimsedi...” dedi.
Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. 24 Ocak'ta başlayacak 5 yıllık tek
partili UBP hükümeti döneminde, Anavatan
Türkiye'nin desteğine ve yol göstericiliğine
geçmişe oranla daha çok ihtiyaç duyacağız”
Ak Hataylılar Derneği'ni de ziyaret eden
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu
bölge esnafı ile de bir araya gelerek sohbet
etti.

Sucuoğlu UBP’ye başkan seçilirken de Mehmet İpek’le kolkolaydı...

Çok da uzak olmayan bir kıyıda ve zamanda…
Mültecileri taşıyan bir tekne Sicilya yakınlarında batar…
Kurtulanlar arasında Suriyeli on yaşında
küçük bir kız vardır…
Adı Noure…
Avrupa’ya gitmeye çalışan binlerce mültecinin ilk durağı olan İtalya’nın Lampedusa
adasında geçen bir film bu…
Ama ben yıllar önce duymuştum bu adanın adını…
Giderek artan mülteci akını karşısında
ada sakinleri ayaklanmış…
Sokaklara dökülmüştü…
Balıkçılar limanı tekneleriyle abluka
altına alırken, kadınlar da kendilerini rıhtıma
zincirlemişlerdi…
Adadaki mülteci sayısı kendi nüfuslarını
aşmış…
Çoğu mülteci sokaklarda uyuyordu…
Daha fazla mülteci teknesinin adalarına
gelmesini istemiyordu ada halkı…
Ve adalarının hem göçmenler hem de
ada halkı için yaşanmaz hale gelmesinden
kendi hükümetlerini suçluyorlardı…
İşte bu adada geçiyor izlediğim Noure
filmi…
On yaşında Suriyeli bir kız çocuğudur
Noure…
Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yaptığı
yolculukla tek başına yüzleşir…
Kaçış yolunda babası vurularak öldürülür
ve annesinden de ayrı düşer bu yolculukta…
***
Ve Lampedusa'da göçmenlerle uğraşan,
onları karşılayan, tedavi edip dinleyen bir
doktor…
Doktor PietroBartolo…
Onca kötülüğe rağmen insan kalabilmeyi
başarmış…
Tanık oldukları karşısında acı çekiyor…
Geceleri uyuyamıyor…
Savaştan ve yoksulluktan kaçan ve hikâyeleri PietroBartolo'nunhikâyesiyleiç içe
olan insanlar…
Özellikle çocuklar…
Bir havaalanın hangarına sıralanmış yüzlerce plastik ceset torbası…
Ve onlar arasında denizde boğulan 5 yaşındaki oğlunu arayan Tunuslu Hasan…
-Beni affet, diyor DrPietro Hasan’a…
Ve “Bir yerde insanlar acı çekiyorsa bu
aslında bütün insanlığın acısıdır” diyor…
Bir yanda merhametsiz insan kaçakçıları…
Bir yanda hayatları için onlara para veren
çaresiz insanlar…
Ve rahatı, huzuru bozulan ada halkı…
Mültecileri taşlayanlar…
Tüm bunlara karşı durabilen Doktor, Suriyeli küçük Noure için de bir umut olur…
Annesini bulması için ona yardım eder…
Filmin ne kadarı gerçek ne kadarı kurgu
bilmiyorum…
Ama Doktor PİetroBartolo bir film kahramanı değil…
Yaklaşık 30 yıldır Lampedusa adasına
gelen mültecilere, sağlık hizmetinin hayata
geçirilmesi için çalışıyor…
O bir insan hakları savunucusu…
Ve 2019’dan beri de Avrupa Parlamentosu
milletvekili…
Babası ile balıkçılık yapanPietro bir kere
boğulmanın kıyısından dönmüş ve “Kimse
denizde boğularak ölmenin ne demek olduğunu bilemez” diyor…
Onunla yapılan bir söyleşide de şunları
söylemişti:
“Mülteciler buraya gelmeye yeni yeni
başladığında aklımdan geçen şu olmuştu:
Bir insan olarak benim görevim onlara
yardım etmek. Lampedusa’daki çalışmalarım çok güç ve beni çok zorluyor.
Ama bunu gerekirse ölene dek yapmaya
devam edeceğim…”
Kurtarırsa dünyayı Pietro gibi vicdanlı
ruhlar kurtarır ancak…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Hiç bu kadar kokmamış kirlenmemişti yeşil
Her panoda bir yalan bir itiraf bayrağı
Sevgilim gözlerime bakma artık yeşil yeşil
Utanıyor bundan sanki ağaçların yaprağı

KALAY-KALAYCI

HALK KENDİSİYLE ALAY
EDENLERE Mİ BAĞLADI UMUDUNU?

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Halk köylerde, kasabalarda
2022’de umut olarak UBP’yi görüyor. Türkiye ile iyi ilişkileri devam
ettirecek parti olarak UBP’yi görüyor" dedi. Halk pandemiyi de
önemsemiyor, dövizin yükselmesini, pahalılığı hiç önemsemiyor,
kredilerini ödeyememek de sorun değil, Türkiye ile ilişkileri devam
ettirecek UBP’ye bel bağlamış yürüyor karanlık geleceğe. Bu resmen
halkla alay etmektir ama, halk kendisiyle alay edenlere hiçbir zaman
sağlam bir ders veremedi ki bu topraklarda.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YUTAN YUTAR…

Tufan Erhürman veryansın ediyor...
"Lokmacı'yı, Derinya'yı, Aplıç'ı biz açtık,
Mağusa ve Baf'ı da açacağız" diyor...
Mağusa ve Baf dediği, Lefkoşa'dakiMağusa ve Baf Kapısı'dır...
Bu kapıların nasıl açıldıklarını bilmeyenleri
kandırabilir, ama bunları bilenler bu sözlere
sadece gülerler...
Hem de nereleriyle gülerler bilir misiniz?
Her neyse...
Bu nutku dinlerken veya okurken neler
neler gelir dayanır aklımıza...
"Açacağız"ların yerine "alacağız"ları koyduğumuzda tam bir bütünlük oluşur rejimin
onları getiridği noktayı görmemizde...
Oysa değiştiği için partilerine aldıklarını
söyledikleri Maraşlı genç milletvekili belki
de ona alacağız demesini söyledi ama Tufan
ya yanlış anladı, ya da "Kıbrıs'ta barış engellenemez" taraftarlarının bir kısmından
da oy beklediği için "l" demedi "ç" koydu
o kelimenin içine!
İnsanları anlamak kolay değil derdi büyüklerimiz...
İnsanlar kitap gibidirler...
Çok şahane bir kapakları vardır, sizi onu
okumaya çeker ama okumaya başlayınca
da anlarsınız yazılanların ne kadar kof şeyler
olduğunu...
Kapağı iddialı olmayan bir başka kitabı
da alıp okumaya başladığınızda görürsünüz
ki muhteşembir eserdir elinizdeki...
Tufan sadece açacağızlarla kalmadı...
Çatlasalar da patlasalar da gelirleri Euro'yaendeksleyeceğiz, de dedi...
Yahu bugün Türkiye'nin buradaki yaptıklarına ses çıkaramayan sizler "Biz Euro'ya
geçmeden siz geçemezsiniz” tehdidi karşısında hala susan sizler Tayyip Erdoğan'dan
izinsiz nasıl Euro'ya geçeceksiniz...
Hiçbir şey yapamazsınız...
Bakınız münhasır bölgedeki alan üzerindeki Kıbrıslıtürklerin hakkını da hava parasına sattı…
Buna da ses çıkarmadınız…
Kapı açan, Euro'dan bahseden Tufan,
"Adalet Bakanlığı” hakkında tek söz söylemedi...
İyidir, doğrudur falan yani...
Çünkü bana göre bu güne kadar yaptıkları
kötülüklere bunu da yumuşatarak bir kötülük
daha ekleyecekler...
Bileşik faiz, İTEM Yasası, KDV, sokaklardaki kameralar, İlahiyat Koleji gibi...
Kuran kurslarına gösterilen tepkiye "Ha
tenis kursu, ha Kuran kursu" diyenler bunlar
değil mi?
Açılan kapıların kimlerin emri ile açıldığını
bilmiyoruz sanıyorlar...
Tufan Türk-Sen'in güneydeki bir sendika
ile buradaki işsiz vatandaşlarımıza iş sağlaması konusunda da sesini çıkarmadı...
Oysa Tayyip buna çok kızgın...
İşsiz insanların burada kalıp sürünmelerini,
açlık çekmelerini istiyordu o...
Bu girişime karşı olduğunu belirttiğin tek
söz duymadı ağzından Tayyip Erdoğan...
Neyse atınız bakalım...
Yutan yutar...

CTP’NİN İTİRAFLAR
ZİNCİRİ

Sarpten: Bu kokuşmuş düzen içinde bunlar unutulup gidecek...

Üniversite eliyle ağaç katliamı
Özgür Gazete
Biyologlar Derneği eski Başkanı
Biyolog Hasan Sarpten, Girne‘deki
İlim Üniversitesi inşaat alanında, yüzlerce çam ve onlarca zeytin ağacının
katledildiğini gözler önüne serdi
Saprten: 325 çam ağacı ve 20
zeytin ağacı iş makineleriyle
sökülerek katledildi
Sosyal medya hesabından yaşanan
katliamın fotoğraflarını paylaşan Sarpten, Girne’de Barış Plajı karşısındaki
arazide devam eden İlim Üniversitesi’nin inşaat faaliyetleri sırasında,
325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş
makineleriyle sökülerek katledildiğini
belirtti. Saprten, “Orman Dairesi’nden
hiçbir izin alınmadan yapılan bu doğa

katliamı bir kez daha inşaat uğruna
ne kadar acımasızca doğayı yok edebileceğimizi gözler önüne serdi” dedi.
“Bu kokuşmuş düzen içinde
bunlar unutulup gidecek”
Orman Yasası uyarınca 10 asgari
ücret cezası olan bu işlem sonrası
üniversite yetkililerinin ve Orman
Dairesi ne yapacağını soran Saprten,
para cezasının ödenebileceğini, bir
yerlere yeni fidanlar dikilebileceğini
ve bu kokuşmuş düzen içinde bunların
unutulup gideceğini vurguladı.
Saprten, “Sonra biz, her yağmur
yağdığında sel olmasın diye dua eder,
yazın binalar arasında hiç esmiyor
diye öfkelenmeye devam ederiz olur
biter” ifadelerini kullandı.

Çok ilginç.
Çok ibret verici seçim sloganları reklamları
var.
Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri
de, sözümona ana muhalefet partisi CTP’ye
ait.
Ne diyor CTP?
“Yaptık”(!)
Büyük itiraf.
Ama hiçbir pişmanlık yok!
“Yine yaparız”(!)
Hem de göğsünü gere gere!..
***
Neler yapmışlar bakalım…
Bileşik Faiz Yasasını yaptık.
Yine yaparız!
Bu yasa ile halkı mahkemelerde hapislerde
süründürmenin yolunu açtık.
Yine açarız!
İTEM Yasasını yaptık…
Yine yaparız.
Bu yasa ile ganimet Rum mallarına sahte
tapular verdik!’
Yine veririz!
A’dan Z’ye kadar bir gericilik yuvası olan
Hala Sultan Külliyesi’ni açtık!
Yine açarız!
Ha Kuran kursu, ha tenis kursu dedik…
Yine deriz!
Türkiye otur derse oturur, kalk derse kalkarım dedik.
Yine deriz!
Bu sözümüzle “Otur Arap kalk Arap” olduk.
Yine oluruz!
Sendikaları kapatmak için Ankara’nın müdahale etmesini istedik.
Yine isteriz!
Colony Otel’de sermaye ile kolkola girip
emeğin en cüce değer olduğunu gösterdik.
Yine gösteririz!
Şener Levent askerin adamıdır dedik.
Yine deriz!
Levent Denktaş’la anlaşıp kendi kendini
hapse attırdı dedik.
Yine deriz!
22 Ocak 2018’de, Tayyıp Erdoğan’ın emriyle Afrika gazetesi ve yazarlarının İslâmofaşist bir güruh tarafından linç saldırısına
uğrayışını, barbar saldırganların KKTC Meclisi’ni işgal etmesini ve Cumhurbaşkanı
Akıncı’ya saldırmalarını perde aralığından
seyrettik.
Yine perde aralığından seyrederiz!
Onlar da yazmasaydı dedik. Yine deriz!
Türkiye’nin 74’deki Kıbrıs harekâtına
hiçbir zaman işgal harekâtı demedik.
Yine demeyiz!
***
İtiraflar zinciri böylece uzayıp gider…
Bu itiraflarda nedamet zincirlerine yer
yok!
Tam aksine ne var?
“Yaptık!”
“Yine yaparız!”
***
Yaptıklarını yine yapmak için çıktıkları
yolda onlara her şey mübah!
Sermayeden sonra faşistlerle kolkola girmek de!
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Onuncu köy
İŞGALİN SONUCU
HAVA KİRLİLİĞİ

Nilgün Ecvet Orhon
Ankara’ya okumaya gittiğim yıl korkunç
hava kirliliği vardı ve o koku valizdeki eşyalarla Kıbrıs’a kadar gelirdi…
Herşeyimizi yıkamak zorunda kalırdık yıkanmış olsalar bile…
Şimdi o koku Lefkoşa’da var…
Balkonda çamaşır kurutma şansımız yok…
Bizim kültürümüzde bacalı-borulu soba
kullanımı yok…
Bu sobalarda odun ve buldukları herşeyi
yakarak ısınanları durduracak bir yasa geçirmeyi düşünmüyor mu kimse…
Şehrimiz kokuyor… Sayenizde, sayelerinde
kokuştuk… Orda ne pislik varsa burda da
oldu işte… Dediklerini yaptılar her konuda… Çevreye bu kadar duyarsız siyaset olmaz… Olamaz…
Bu da sandığa gitmemek için bir başka
neden…
#Boykot…
***
Şömineyi çok severim ama yurdumu daha
çok… Yurdumun ağaçlarını kesip yakmaya
kıyamam, dünyanın havasını da kirletmek
istemem, o yüzden elektrikli şömine taktırdım…
Ama dışardan gelenlerin bu endişeleri taşımadığı ve ağaçlarımızı çatır çatır yakmaktan
çekinmeyip odun sobaları kurdukları gerçeği
beni çok öfkelendiriyor…
Havayı da kirletiyor bu davranışları…
Artık bu konuya el atılması gerek… Başka
Kıbrıs yok…

BOYKOT ACI
PİŞMANLIKLARIN
EYLEME
DÖNÜŞMESİDİR

Feriha Altıok
"Boykot, ona yarayacak, buna yarayacak
ve bu yüzden pişmanlık getirecek, o halde
yol yakınken dönülsün" sözleri yazılıyor,
söyleniyor.
Ben şuna inanıyorum ki boykot kararı,
öyle havalara girilerek bir espri yaratmak lafazanlığıylA veya ikircikli düşünceler sonunda
varılan bir karar değildir.
Boykot, şimdiye kadar sandığa gitmelerin
yarattığı acı pişmanlıkla ve yeniden gitmenin
bu pişmanlığı derinleştirmekten başka bir
işe yaramayacağına duyulan kesin inançla
varılan bir karardır.
Şu veya bu partinin bol bol vaadleri de hiç
inandırıcı değildir. Bir gerçektir ki vaadlerine
kendileri de inanmıyorlar.
Çünkü adım atacak güçlerinin olmadığını
onlar da çok iyi biliyorlar. Yapamadıkları
bunun kanıtıdır. Vaadleri de ancak boykota
yarayacak.

KABLO İLE ELEKTRİK
YALANI

Hasan Ulaş Altıok
Son zamlardan sonra TC’de elektrik fiyatları
bizdeki şu anki tarifenin iki katından fazla.
Buna bir de kablo maliyetini ekleyin ve
kablo ile TC’den elektrik getirip ucuza, hatta
25 kuruşa elektrik sözü verin.
Tam zamanı. Hazır seçim de gelmişken.
Yoksa kablodan vazgeçtiniz ve AKSA’ya tamamen teslim mi oldunuz? Bu da olur, nasıl
olsa serbest piyasa, kamu özel ortaklığı ve
özelleştirme her şeyi ucuzlatır değil mi? Hele
de talimatlar ve şirketler ana vatandan ise ya
beleş! Siz yönetmek değil, yönetilmek istiyorsunuz! Biz yokuz.

BOYKOT ACI
PİŞMANLIKLARIN
EYLEME
DÖNÜŞMESİDİR

Feriha Altıok
"Boykot, ona yarayacak, buna yarayacak ve bu yüzden pişmanlık getirecek, o halde yol yakınken dönülsün" sözleri yazılıyor, söyleniyor.
Ben şuna inanıyorum ki boykot kararı, öyle havalara girilerek bir espri
yaratmak lafazanlığıylA veya ikircikli
düşünceler sonunda varılan bir karar
değildir.
Boykot, şimdiye kadar sandığa gitmelerin yarattığı acı pişmanlıkla ve
yeniden gitmenin bu pişmanlığı derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağına duyulan kesin inançla varılan
bir karardır.
Şu veya bu partinin bol bol vaadleri
de hiç inandırıcı değildir. Bir gerçektir
ki vaadlerine kendileri de inanmıyorlar.
Çünkü adım atacak güçlerinin olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar.
Yapamadıkları bunun kanıtıdır.
Vaadleri de ancak boykota yarayacak.

TC’DEN 25 KURUŞA KABLO İLE ELEKTRİK YALANI:
TÜRKİYE’DE ELEKTRİĞE YÜZDE 127 ZAM!
Ozan Çakır
Yeni yılda azıcık mutlu olmamıza
fırsat vermediler hemen şak diye zamları
yapıştırdılar deniyor. 31 Aralık 2021'de
saat 00:01 gösterdiğinde gelir o zamlar.
Çünkü otomatik.
Birkaç yıl önce AKP'li bakan Zeybekçi
dediğinde gülmüştü millet, ama dediği
gibi. Kapitalist devlet bir cihazdır ve
servet transferinin türlü metotlarıyla çalışır. İnsan bu işin neresinde mi? Şöyle:
AB uyum süreci adı altında 2008 Yılı
Ulusal Program Taslağında otomatik
zam mekanizması AB için yapılan reformlardan biriydi.
EÜAŞ santrallerinin özelleştirilmesi
amacıyla oluşturulan portföy şirketlerinin
mali durumlarını beslemek içindi. Bu
taslak AB kriteri olarak bir de maliyet
bazlı fiyatlandırma mekanizması vardı.
Şirketlerin tarifeleri hem geçmiş hem
gelecekteki maliyet hesaplarına bağlı
bir yapıya büründürüldü.

Yıllık finansal hedeflerine göre fiyatlama yapma imkanı verildi. Avrupa'daki
şirketlerle rekabet etme gerekçesi kılıfındaydı. Maliyet bazlı fiyatlamaya göre,
işçilik, malzeme, tüm genel giderlerin
toplamı elde edilmek istenen bir kâr
oranıyla çarpılıyor. Hepsi satış fiyatına
ekleniyor.
Şimdi burada rakip fiyatları göz önünde
bulundurma kaygısı yok, çünkü bu şirketlerin rakibi yok. Haliyle tüketicilerin
daha düşük fiyat veren bir şirketten satın
alma şansı yok.
Dolayısıyla satış fiyatı hep çok yüksek
kalabiliyor. Bu pahalılıktan dolayı satışlarının düşmesi riskinden de arındırılmış olarak üstelik. Bir şekilde maliyetleri karşılanamazsa, şirket bunu öpüp
başına koyuyor. Hemen maliyet bazlı
fiyatlama devreye giriyor. Üretim maliyetleri yükselse bile potansiyel olarak
aynı kârlılık yüzdesi korunuyor.
Bu durum üretim maliyetlerini düşürme

ihtimalini kaldırıyor. Şirketin verimli
çalışması için, maliyetlerini düşürmeye
çalışması için hiç teşvik edici olmuyor,
çünkü kamu maliyesi bu "rekabetçi enerji
piyasası"nı durmadan besleyip zorla
ayakta tutuyor. Ortada batık şirketler ve
zorla suyun üzerinde tutulan bir "piyasa"
var.
Emperyalist dayatmayla ve yerli vurguncu, Anadolulu orta ve küçük sermaye
baronluğuyla oluşturulmuş bir ucube.
Fiyatlar yükselince suçu bu emperyalist
ayağa atıyorlar, ama mekanizmayı halkın
sırtından finanse etmeyi başarınca da,
bu kendi "yerli ve milli" kudretlerinin,
"büyük devlet" olmalarının fazileti oluyor,
bakın biz böyle güçlüyüz diyorlar.
Ucubenin ucube olarak yaşaması bu
pragmatik, esnek, duruma göre söylem
geliştirme imkanı sayesinde oluyor. Sonuçta emperyalist kazanıyor, yerli ve
milli ortağı kazanıyor, halk kaybediyor.
İşte elektrikte yüzde 127'lik zam…

KAŞARLANMIŞ SEÇMEN
Lila Hayri
"Yaptık yapacağız" diyor CTP.
Yani 2. İTEM YOLDA.
TC’ye yalakalık tavan...
Böyle seçmene az bile!
***
"Kaşarlanmış politikacılar" diyor Mehmet Levent.
Kaşarlanmış seçmen olmasa o politikacılar da olmazdı?
Kaşarlanmış seçmen diyorum ben
de…
***
UBP’ye yarayacakmış…
Yarasııınnn!
CTP’ye verirsek kime yarayacak?
Ona verdik de noldu?
Saymak istemem tekrar tekrar...
Çünkü idrak kapasiten sıfır altı.
Zaten CTP’ye yaramasın diye boy-

kot…
CTP TC NİN TRUVA ATI.
Kime verirsek verelim kazanan işgal
olacak…
***
Tüm boykotçu kktc severlere!
Sevgiler…
Zafer bizim mi?
***
İşgale devam diye onay verip sandığa
gitmek da mide ister.
İşgembe varsa mide yerine yapacak
bir şey yok.
Ya işgembe taşıyorsun ya söz almışındır kuklalardan.
Başka açıklaması yoktur.
İkisi de aynı kapıya çıkar…
Bir kez olsun şaşırt bizi Kıbrıslı.
Oy isteyen "utanmaz" da oy veren
çok mu utanır? Utanmaz seçmen olursa

utanmaz da oy isteyen olur.
Bence en ultra utanmaz da oy veren
seçmendir...
Ha gayret %50’yi bulalım. Ses verelim.
Boykot çığlığımız olsun…
Ve inisiyatifi ele alalım…
***
"Değişim zaman ve sabır ister" dedi
Sn. Akıncı.
Yani bir yarım yüzyıl daha…
O zaman da Kıbrıslı kalmayacak.
Zaten şimdi bile yok gibi…
Seni mi kıracağız…
Bir asır daha bekleriz n’olacak.
"Ölürüm Türkiye'm"…
***
Tüm "Vatan Hainlerine" garantörsüz
barış dolu tek Kıbrıs diliyorum.
Sevgiler.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
23’ünde milletin bir kısmı sandığa
gidecek.
Seçmenlerin yaklaşık 80 bini Kıbrıslı, 130 bini sivil işgalcilerden oluşuyor.
Bu seçmen yapısı ile Kıbrıslının
iradesinin ortaya konması mümkün
mü?
80 binin, 130 binin sesini sandık

YAPTIK, YİNE YAPARIZ’dan
SATTIK, YİNE SATARIZ’a

ile bastırabileceği, ne sosyal ne de
hiçbir fizik kuralı ile açıklanamaz.
80 bin ile 130 binin, “aynı” olduğunu iddia edenler var.
Hiç de böyle değil!
Kuzey Kıbrıs, yarım asra yakındır
işgal altında.
Bu süreçte taşınan sivil işgalciler
ile “çakma Kıbrıslılar” oluşturulmaya

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

BAKALIM LAYIĞIMIZ NE İMİŞ...
Bir “gocagarıcık” varmış…
Süpüre süpüre bir onnuk bulmuş
deyerek başlayan…
Kocaman devlerin, peri kızlarının
olduğu masallar anlatılırdı küçükken…
Çocukların hayal dünyasını geliştiren, onlara bir şeycikler öğreten…
Ne zaman ki başladı insan, politikacıların masallarını dinlemeye…
Hayal dünyası yıkıldı…
İnsana olan güvenini yitirdi…
Hele de politikacılara…
İsyankâr oldu…
Öfke biriktirdi, ümitsizlikleri yaşadı…
Eski bir Japon masalına göre
ise…
Kavgacı bir Samuray, günün birinde bir Zen rahibini…
Cennet ve cehennem kavramlarını
açıklamaya davet eder…
Sen eşeğin tekisin , senin gibilere
zaman ayıramam der rahip…
Öfkelenir Smuray ve kılıcını çeker
kınından..
Seni öldürebilirm bu küstahlığın
yüzünden der Zen ustasına…
İşte der Zen rahibi “bu cehennemdir”…
Samuray da kapıldığı öfkenin bilincine varır , sakinleşir ve rahipten
özür diler…
“İşte bu da cennettir” der Zen
ustası..
Samuray öfkesinin rüzgarına kapılıp gitmekle ..
Bunun bilincine varmak arasındaki
farkı fark eder…
Sokrates’in “kendini bil” öğüdünü
duymuş gibi…
Öyle bir kaygısı olmadı genelde
bu coğrafyalardaki politikacının…
İstisnalar hariç…
Kılıçları hep kınından çıkmış…
Kavga edecek adamlar aradılar ,
bulmuşken de bırakmadılar…
Ya da kendileri yarattılar…
Kendilerini bu özellikleri ile
“adam” sandılar…
Sakinleşip akıllarını kullanamadılar…
Zaten ezberlerini bozacak birikimleri de yoktu….
Onlarca sene aydınlanmadan uyudular…
Kendilerinden başka insanları sevmediler
Hep çıkarları yönetti onları…
En sonunda da….
Birikimi yalnızca , anlamını bilmeden ezberledikleri kuranın rahle-i tedrisatından geçen
Bir diktatörün kulu kölesi oldular…
Kim olduklarını , saygın olmayı…
Halk için çalışacaklar diye ettikleri
yemini unuttular…
Senelerdir bir milim değişmeden…
Ezberlerini bozmamak için …
Var mı yok mu bilinmez ama,
akılarını kullanmaktan farıdılar…
Bize cehennemi yaşattılar milli-

yetçilik ve bayrağa sarılarak...
Kendi çıkarları , güç elde etme
hırsları yüzünden…
Sokakta lingiri oynayan çocuğun
ciddiyeti (!) ile…
Demokrasicilik ve devletçilik oynadılar…
Politikayı , sağladığı çarpık akçeli
değerlerle…
En yüksek geliri getiren meslek
haline dönüştürdüler…
Yaptıkları yasadışılıklar , ahlâksız
fantaziler….
Gün yüzüne çıksa da …
Summak dayı gibi…
Onurlu bir istifanın yanından bile
geçmediler..
Eş , dost , adam kayırma…
Mafya ilekumarhane , kârhane
patronları ile kurulan içli dışlı sarımsak başlı ilişkiler…
İstifa nedeni olsa da saygın bir
hükümet ve saygın bir devlet için…
…
Hep ön planda oldubu çarpık ilişkiler…
Halk açlık sınırında kıvranırken
bile…
Özgür ve bağımsız olama kavramı
bile çarpıtıldı..
Anlamını yitirdi özgürlük de bağımsızlık da…
Anlamsız bir şakaya dönüştü..
Kendi yöneticilikleri gibi…
Özgür ve bağımsız olmadıkları
halde…
Özgür ve bağımsız ayrı devlet
isterük teranesini tutturdular….
Bu hali ile bile özgürleşmeyi denemedikleri halde …
Özgürleşmeyi seçmedikleri halde…
Siyaset “mümkün olanın sanatıdır”denir…
Onlarsa “mümkün olmayanı “ isteyerek..
Statüskonundevamını , yani…
Saltanatlarının sürmesini istediler,
istiyorlar…
Bunun için de kimliklerinden…
Etik ve ahlâkideğerlerden ödün
verdiler…
Kendileri olmaktan vazgeçtiler…
Erdemleri mi vardı ki uğruna
yaşasınlar…
İronik olan tek şey bu karanlık
fotoğrafta…
Barış isteyen sol partiler , uyum
içinde çalışmayı beceremezken…
Başta ana muhalefet ve şarap gibi
mahsenlerdesirkeleşmiş sağ partiler…
Barış istemeyen Tayyip ile uyum
içinde çalışma becerisini gösterebiliyorlar…
Akıl pazara çıkarılmış…
Herkes dönüp de kendi aklını
satın almış…
Onun için fazla söze gerek yok…
Seçimler yapıldıktan sonra …
Bakalım layığımız ne imiş …
Göreceğiz…
Unutmayın, bu da kendi aklınız
ve vicdanınızla sizin seçiminiz olacak… Keşkeleri yaşamamak dileği
ile….

çalışılıyor.
Toplumları oluşturan en güçlü bağ,
kültür bağıdır.
80 binlik Kıbrıslı Kültürü, 130 binlik
sivil işgalci kültürü ile bağdaşmaz.
Kıbrıs sorununun çözümünde de
farklı bakış açıları kaçınılmaz.
Eeeee…
Seçimler de toplumun bakış açısını
belirlediğine göre…
Ve sivil işgalci çakma Kıbrıslılar
130 bin olduğuna göre…
Yapılacak seçimlerden, Kıbrıslının
iradesi çıkmayacak.
Bu sonuç, Kıbrıslı hiç ses veremez
demek değildir.
Sadece bu seçmen yapısı ile olmaz.
Ya nasıl olur?
-Biz Kıbrıslıyız! Nüfus yapımız değiştirilerek azınlığa düşürüldük.
-Bize ait olmayan ses, bizim imiş
gibi verilmeye çalışılıyor.
-Oysa biz, o sesin, sesimiz olduğunu
kabul etmiyoruz.
-Biz, 80 bin olarak 130 binin verdiği
mesajı tanımıyoruz.
-Sandık, bizim sesimizi boğan bir
yoldur. Bu sandıktan umudumuz yok.
-Biz Kıbrıslılar, “SANDIĞA GİTMEYENLERİZ” dendiği zaman…
130 bin ile bazı işbirlikçilerin, işgali
gizlemek için oynadıkları devletçilik,
hükümetçilik ve demokratik seçimcilik
oyunu da bozulur.
130 bin değil, 84 milyon bile bağırsa,
sesleri 80 binin yanında cılız kalır.
Diğer yandan ipleri Kuklacı’nın
elinde bulunan hükümetçilik ve muhalefetçilik oynayanlar…
Kıbrıslıysı yanıltmaya devam ediyorlar.
Bunların, “muhalefet” kanadını
üstlenen BG’li CTP, gülünç bir slogan
arkasına saklanarak, Kıbrıslıyı uyutmayı sürdürüyor.
“Yaptık, yine yaparız!”mış…
Neyi yaptınız?
İTEM ile Birleşik faizi mi kast ediyorsunuz?
Benzerlerini mi yapacaksınız?
Karşı olduğunuz üçlü kararnameyi
mi kaldıracaksınız?
Geçici 10 maddeyi ağzınızdan düşürmediniz, ancak kaldırılması için
Diyanellos’ta yürekli bir adım da atmadınız.
Diyanellos’ten geçsin veya geçmesin.
Polisi, itfaiyeyi sivile mi bağlayacaksınız?
Biat ve talimat sistemini mi kaldıracaksınız?
Ülke giriş ve çıkışlarını mı denetleyeceksiniz?
Ülkedeki ekonomi, enerji, sağlık,
eğitim politikalarını mı Kıbrıslıya
uyan konuma taşıyacaksınız?
Kıbrıs sorununu, Kıbrıslının mı,
Türkiye’nin çıkarına göre mi savunacaksınız?
Türkiye ile iyi ilişkiler derken,
RTE’nin biat isteyen tavrına savaş mı
açacaksınız?
BG’lendikten sonra, sermayeye ve
faşistlere kucağınızı açtınız.
Faşizme ve sermaye takımına hiç
oy vermeyen seçmeninizden, sermaye
ve faşiste oy vermesini istiyorsunuz.
Patinizden çıkan karalar emeğin mi,
aranıza aldığınız faşizmin mi, sermayenin mi çıkarına olacak?
Yaptıklarınızı aynen yapacaksanız,
tamamı Kıbrıslıdan kopuk, biatçı
UBP’den farkınız ne?
Halkı kandırmayın.
BG’lenerek, işbirlikçilikte UBP ile
yarış içindesiniz.
Kıbrıslının UBP’den bir beklentisi
yok. Kendini gizlemiyor.
Ers, RTE’nin hizmetinde olmaktan
gurur duyuyor.
UBP’nin merçe yaptığını siz “sinsice” yapacaksanız…
Millet neden sizin arkanızdan gelsin?
Kıbrıslının BOYKOT etmekten başka seçeneği yok.

GÜNLÜK
DAHA NE KADAR SİNİP BEKLEYECEĞİZ?

15 Kasım’da Fuat Oktay geldiğinde duyurusu, lansmanı yapıldı
yeni hastane yapılacak diye. Görünen köy kılavuz istemez: Kamuözel ortaklığı adı altında sağlık hakkımıza çökecek Ankara! TC’li
müteahhitlerin yapacağı hastane, TC’li bir sermaye grubu tarafından
işletilecek, biz de kira ödeyeceğiz… Sağlık örgütleri bu konuda sessiz… Mimar ve Mühendis Odaları Haziran ayında yapılacak hastane
inşaatı hakkında açıklama yapmıştı. Çünkü Dağyolu, Ciklos, dereyatağına
yapılan pandemi hastanesinden sonra, 500 yataklı hastane işinde de
KTMMOB yasası ve bağlayıcı tüzük ile kurallar Ankara tarafından
hiçe sayılıyor! Yerbilim Mühendisleri Odası 500 yataklı yeni hastane
projesinin ilk etabı olan zemin etüdü çalışmalarının ‘bitirildiği’
yönünde açıklamayı eleştirerek, “Bitmekte olan sadece zemin etütleri
değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendisi ve toplumudur” dedi…
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Lefkoşa’ya yapılması planlanan
hastane işinde yetkililere yapmış olduğumuz tüm uyarılarımıza karşılık
bu mevzuata ne yazık ki uyulmamıştır. Zemin etütleri TC Sağlık Bakanlığı’nın fizibilite ve projelendirme ihalesini Türkiye’de vermiş
olduğu mühendislik şirketi tarafından yapılmıştır. Zemin etütlerini
yapmakla yükümlendiren şirket sadece ülkemizden sondaj hizmetini
taşeronlar vasıtasıyla almıştır. Zemin etütleri kapsamında olan jeofizik
çalışma ülkemizde bu teknik donanım ve kapasiteye sahip mühendislerimiz olmasına rağmen Türkiye’den mühendis ve ekipman getirilerek
yaptırılmıştır. Ülkemizde zemin etüt raporlarını hazırlayacak olan
jeoloji, jeofizik ve geoteknik mühendislerinin varlığının bilinmesine
rağmen bu raporlar üzülerek söylemek isteriz ki yerel mevzuata da
aykırı olan Türkiye’deki meslektaşlarımıza yaptırılmıştır”… İşgal
altında demokrasi olmadığı gibi mühendislik de yapılamıyor. Yakında
hastanenin ‘patronu’ olduğunda hekimlik de yapılamayacak!
PİŞKİNLİK
Hepsi de seçime girdi.
Hepsi de meclise girme
hayali kuruyor. Ama
birbirlerini de koltuk makam
peşinde olmakla
suçluyorlar. Pişkinliğin
böylesi görülmedi…
*
HOLLANDA
Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’da binlerce kişi
koronavirüs salgını
nedeniyle alınan önlemleri
protesto etmek için
sokaklara döküldü. KKTC
Hollanda değil ki...
*
KİMDİR BE BUNNAR?
Kimlerdir çocukları bu
soğukta ve salgına rağmen
Sarıkamış şehitlerini anma
törenine götürenler? Naci
Talat yok ki CTP’nin başında
“Kimdir be bunnar?” diye
sorsun…
*
ONE MINUTE
Tayyip Erdoğan, "Türkiyeİsrail ilişkileri bölgemizin
istikrarı ve güvenliği
bakımından hayatidir" dedi,
İsrail’den olumlu yanıt geldi
ama Türkiye’de kimse
Erdoğan’a “Ona minute”
demedi…
*
HESAP ÖDEME GÜNÜ
Japonya’nın ünlü finans
gazetesi Nikkei'de
“Türkiye'yi yeniden büyük
yapmak: Erdoğan kurallar
kitabını çöpe attı” başlıklı
makalede, “Erdoğan'ın
hesap ödeme gününün
yaklaştığı” yorumu yer aldı.
Japon’dan aldık haberi.
Hesap verecen Tayyip!

“Tırnak”...
"Düşünün ki ortaokul hayatının
önemli bir kısmını evde geçiren
bir çocuk liseye gitmeye hazır
mıdır? Ya da lisede ona biri “ sen
hazır değilsin” diyebilir mi?
Kabul etmek gerekir ki çok büyük
kayıp var. Bunu gidermek için de
bir program ve çaba yok. Bu
kayıplar katlana katlana
çocukların öğretim hayatı
boyunca devam edecek.
Sonunda ne olur bilemiyoruz.
Muhtemelen öğrencinin hayrına
olmayacak."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)
"Yumuşak, dalgın bir yağmur
düşüyor. Sessizliği bozmuyor da
ona ekleniyor, gecenin akşama
eklenmesi gibi. Ağaçları yıkıyor.
Toprağı besliyor. Damlası hangi
yaprağın üzerine düşerse o
yaprağı titretiyor. Kiremitlerden
kayıyor, oluklardan iniyor.
Derelerden akıyor. Denizin
yüzeyinde kabarcıklar yaratıyor.
Kedileri kaçırıyor. Arabaları
yıkıyor. Toprak renkli birikintiler
yapıyor. Kuşların tüylerinden
akıp gidiyor. Kökleriyle hüüüp
diye suyunu emen ağaçların
her hücresine işliyor. Damlaları
yaprakların ucuna tutunup
parlıyor, babasının boynuna
sarılıp ayaklarını aşağı
sarkıtan küçük bir kız çocuğu
gibi."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

TIP-İŞ

Rica minnetle hak elde
edilmez… ‘‘Allah rızası
için’’ bağış toplayarak
sorunlar çözülmez…
Kukla başbakan ve sağlık
bakanına da ‘abi’ ve
‘arkadaş’ muamelesi
yaparak da hak
kazanılmaz! Ali Pilli
hekimlere verdiği iki
randevuya gelmedi.
Mektuplarını kaale almadı!.. Adeta
hastanenin çökmesini bekliyorlar, CTP’li doktorlar
ise 4 sene boyunca bu konuda ağzını açmadı… TIP-İŞ
eyleme çıkıyor… Asya bebeğin sağlık hakkı için
eylemcileri darp eden bir rejimdir burası! Sağlığa parası
olan bile ulaşamıyor artık…
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KENDİLERİNİN OLMAYAN
DAİREYİ BAŞKASINA
KİRALADILAR

Girne’de bir daireyi kendilerinin gibi
göstererek başkasına kiralayan iki kişiden
biri tutuklandı, diğeri aranıyor.
Girne’de bir daireyi kendilerinin gibi
göstererek başkasına kiralayan iki kişiden
biri tutuklandı, diğeri aranıyor.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye
göre, Girne’de daha önceden kiracı olarak
kaldıkları apartman dairesini kendilerine
aitmiş gibi göstererek 12 Aralık’ta başka
şahsa kiralayarak sahtekarlıkla 7 bin 300
TL temin eden zanlılardan 43 yaşındaki
R.T.(K) tutuklandı, diğer şahıs ise
aranıyor.

TATLISU-MALLIDAĞ
KAVŞAĞI İLE
KÜÇÜKERENKÖY
ARASINDA ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
bugün (3 Ocak Pazartesi) 09:00 ile
yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu
Mallıdağ Kavşağı ile Küçük Erenköy
arasına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge
Amirliği tarafından yapılan açıklamda,
çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi
belirtilen saatten daha erken veya geç
verilebileceğinden, şebekede her an
elektrik enerjisi varmış gibi davranılması
gerektiği bildirildi.

POLİS SAHTE 50'LİK ABD
DOLARLARLARININ
PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ
OLMA İHTİMALİNE KARŞIN
UYARINDA BULUNDU

ERCAN HAVALİMANI’NDAN ÇIKIŞ
YAPMAK ÜZEREYKEN ÜZERİNDE SAHTE
ABD DOLARLARI BULUNAN KİŞİ
TUTUKLANDI
Polis Ercan Havalimanı’nda KKTC’den
çıkış yapmak üzere olan bir kişinin
üzerinde sahte 50 ABD Doları banknotlar
bulunduğunu duyurarak; sahte
paralardan daha önceden piyasaya
sürülmüş olma ihtimaline karşın dikkatli
olunması uyarısında bulundu.
Polis Basın subaylığı tarafından yapılan
yazılı açıklamada ellerinde Amerikan
Doları cinsi para bulunduran bankalar,
döviz şirketleri, finans kuruluşları,
marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı
ve değişimi yapacak kişi ve kurumların
çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri
kişileri ise en yakın polis karakoluna
bildirmeleri istendi.
Önceki gün saat 18:50 sıralarında
KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı
sırada tasarrufunda sahte dolarlar
bulunan K.D.(E-41) tutuklandı.
Emare olarak alınan sahte Dolarların Seri
Numaraları şöyle: “MB38754241 A,
MB29154608 A, MB65458585 A,
MB65457526 A, MB29158060 A”.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İSRAİL’DE EYLÜL AYINDAN
BU YANA EN YÜKSEK
KOVİD-19 VAKA SAYISI
KAYDEDİLDİ

İsrail'de Kovid-19 salgınında son bir
günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği,
bunun da eylül ayından bu yana görülen
en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
İsrail Sağlık Bakanlığının yazılı
açıklamasına göre, son 24 saatte 92 bin
500 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Test sonucu 4 bin 197 kişinin enfekte
olduğu görülürken, bu, Eylül 2021'den bu
yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı
oldu.
İsrail'de önceki hafta toplam 9 bin 81
vaka, son haftada ise 26 bin 857 vaka
tespit edilirken, son verilere göre ise vaka
sayısı yaklaşık 3 kat arttı.
BAŞBAKAN BENNETT: "FIRTINA ŞİMDİ
BİZE DOĞRU GELİYOR"
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yakın
gelecekte, bulaşıcılığı yüksek Omicron
varyantının görüldüğü salgının beşinci
dalga dönemi içinde enfekte kişi
sayısında artış olacağı konusunda uyardı.
Bennett, haftalık kabine toplantısında
yaptığı konuşmada, ülkede "çok yakında,
günde on binlerce vaka tespit
edileceğini" söyledi.
İsrail Başbakanı, "Hastanelerde artması
beklenen kalabalığa paralel olarak, bir
günde on binlerce doğrulanmış vaka
durumunun lojistik olarak yönetilmesinin
çok zor olacağı unutulmamalıdır.
Kısacası, fırtına şimdi bize doğru geliyor."
ifadelerini kullandı.

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Meles Haileu, 28 yaşında, Etiyopyalı…
İş cinayeti kurbanı diye geçti kayıtlara...
Kayıtlarda üniversite öğrencisi, kayıtsız çalıştırılan ‘kaçak’ işçi…
‘Üniversite sektörü’ mezarlığına bir
mezar taşı daha…
Aralık yağmurunun ortasında reklam panosu tamir etmeye zorlandı. Elektriğe kapılıp öldü…
Bu iş cinayeti değil, taammüden cinayettir.
Cenazesini ülkesine
göndermek için para arıyor arkadaşları…
Adalet bile aramıyorlar, sadece cenazesi ortada kalmasın, ailesi son bir
kez evlatlarını görsün istiyorlar, o kadar…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal rejimi,
dolandırılarak getirilen üçüncü dünya
ülkelerinden mazlumların aç kaldıkları
için bilinçli bir şekilde suç işleyip ülkelerine deport edilmeyi talep ettikleri
bir hiçliktir.
Deport edilmek için suç işlerler…
İşgal rejimi ise para yok diye deport
etmez, hiçliğin ortasında bırakır esirlerini!
***
2019’da Kürt, Afrikalı, Pakistanlı
ve bütün Asyalı işçilerin evlerini “huzur
operasyonu” adı altında basmıştı özel
harekâtçılar…
-Boko Haram’dan dolayı silahtan
korktuğum için polisten kaçtım, demişti
Afrikalı bir genç.
Hiç unutmam, “Aynı Şırnak’taki
gibi” diye manşet atmıştık.
***
Faili meşhurlarımızdan 13 yaşındaki
küçük Makhir…
Makhir İsmailov Gürcü bir göçmen
işçi çocuğu…
Hurda topladığı sırada askerin ardında
bıraktığı patlamamış mühimmattan
öldü. Bir avukat davasını üstlenir gibi
oldu, sonra ne olduysa ondan da ses
çıkmadı!
Bu cinayet soruşturulmadı bile…
Çünkü ırkçılık kurumlarla çalışır,
cezasızlıkla ödüllendirilir. İşgalci sömürgeciler hesap mı verecekti bir de…

Sosyal Medya

ADALETİ GÖMDÜK, CENAZESİ
ORTADA KALMASIN

Militarizme hesap mı sorabilir, askere
bağlı olan polis hazırlayacağı dosya
ile!
Makhir’in ailesi arkasına bakmadan
kaçtı askeri düzenin hüküm sürdüğü
bu rejimden…
Makhir’in ölümüne Gürcistan’daki
nenesi de dayanamadı…
Makhir’in vakası ırkçı sömürgeci
askeri düzeni ortaya seren en önemli
örnekti. Çünkü işin içinde asker vardı!
Irkçı sömürgeci sistem kurumlarla
çalışır. Bir cinayet işlenir ve kurumlar
örtbas eder…
***
Kennedy Taomwabwa ise Nijeryalıydı…
Nijerya gibi belalı bir ülkeden sağ
kurtulup Kıbrıs’ta vahşice öldürüldü.
Denizi geçti, bataklıkta boğuldu...
***
Volha Viarbouskaya…
Judy Nafwele…
Dam Thı Hop…
Volha Belarusluydu, 26 yaşında, seks
kölesi olarak rehin tutuluyordu, ölü
bulundu…
Judy Kenyalıydı, 24 yaşında, seks
kölesi olarak rehin tutuluyordu, ölü
bulundu…
Dam Vietnamlıydı, 40 yaşındaydı,
hastabakıcıydı, yol kenarında ölü bulundu…
***
Yazdığımız için unutmayız. Yazmayınca unutuyor insan. Unutmamak için
mezarlıkta dolanırız. Unutmamak için
yazarız…
Çünkü bu işgal rejiminde AB’den
ve ABD’den fon alarak semiren sivil
toplum örgütleri, sözde insan hakları
dernekleri, projeci aktivistler ‘ölülerin
çetelesi’ni bile tutmaz. Hesabını sormaz…
Onlar projecik yapar. 50.000 Euro’dan aşağı kurtarmayan projeler…
En son AB çıtayı yükseltti: 700.000
Euro döktü önlerine…
Ancak insana değil, insan hakları
seviciliği reklamına harcanacak bu
para!
30 senedir, AB ve ABD insan hakları
aktivizmine para akıtır Kıbrıs’ta…
30 senede insan hakları fersah fersah

geriye gitti…
AB ve ABD emperyalizmi akıttığı
bu paralarla sadece Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal rejimini cilalar, muhalifleri
törpüler, gerçek insan hakları mücadelesini de marjinalleştirerek kriminalize eder.
Emperyalizmin insan hakları fonu,
fayda değil zarardır!
***
Nancy Nwita…
Ölmedi esir düştü…
Mezar taşı yok, hikâyesi var…
Kıbrıs’a garson olarak çalışmak üzere
geldi, fuhuşa zorlandı, seks kölesi olarak rehin alındı…
AB’nin beslediği sivil toplum örgütleri Kıbrıs’ın kuzeyinde pasaportlarına el konarak zorla çalıştırılan kadınlara ‘‘seks işçisi’’ diyor.
Zorla çalıştırılan bu kadınlar üzerinden AB sözde ‘seks işçiliği tabusu’nu
yıkmak için projeler finanse ediyor!
Ama gelin bunu bir de Nancy’ye
sorun…
Ülkesine dönmek istedi, “17 bin 500
TL çalışma izni masraflarının borcu
var. Ödemeden hiçbir yere gidemezsin”
dedi köle tacirleri, zinciri ağırlaştıkça
ağırlaştı…
Hamile kalınca da köle tacirleri tarafından “ne halin varsa gör” diye ortada bırakıldı…
Kürtaj için 20 bin TL istediler…
Mecbur kaldı, ucuzundan bir hap
içti tecavüz çocuğunu doğurmamak
için, fenalaştı, hastanelik oldu. Taburcu
olunca köle tacirlerinden kaçmaya
kalktı. Pezevenk tarafından polise ihbar
edildi…
Ölmedi, esir düştü…
AB ve AB’nin finanse ettiği feministler buna ‘seks işçiliği’ diyor!
***
AB insan hakları projeleri için 7
derneğe 700 bin Euro verdi Aralık
ayında.
Emperyalizmin bok gibi parası var,
ama insan için değil, halkla ilişkiler
ve reklam için.
Etiyopyalı Meles Haileu’nun cenazesinin ailesine gönderilmesi için 4
bin 600 Dolar’a ihtiyaç varmış.
Adaleti gömdük, derdimiz cenazesi
ortada kalmasın...

MECBURİ BİR AÇIKLAMA!!!

Devrim Barçın
Bugün hem özel sektörde hem de
kamu sektöründe birçok kişi çalışma
gücünü sağlık nedeniyle kaybetmesi
sonucu, yasalar gereği mecburi emekliye
sevk edilmekte olup, ben de milyonda
7 bir ihtimal olan AL Amiloidoz hastalığına yakalanmam sonucu ilik nakli
olmam nedeniyle yasal mecburiyetten
yaklaşık bir yıl önce mecburi olarak
emekliye sevk edildim.
Sağlık nedeniyle emekli edilmek bazı
insanların düşündüğü gibi oturduğu
yerden para almak olmayıp tam aksine
maaşınızın yarı yarıya düşüp geçim sıkıntısı yaşamanız demektir aynı zamanda.
Çok şükür ki ilik nakliyle ve sonrasında aldığım ilaçlar sayesinde değer-

lerim çok iyiye gidiyor.
Kamu Görevlileri yasası da iyileşme
raporu alınması durumunda eski görevine eski maaşın ile dönme hakkı veriyor ki bu konuda doktorlarım ile gerekli yazışmaları başlattığımı bir çok
yakınım biliyor.
Tüm bunlara karşın bazı “arkadaşlar”
gerek sosyal medyadan gerekse sohbetlerinde “kamudan iş yapamaz diye
emekli çıktı, şimdi vekil adayı oldu,
ne işi var oralarda” gibisinden yorum
yaptığını okuyorum, duyuyorum ve
inanın çok ama çok üzülüyorum.
Bir kişinin engelli olması nedeniyle,
halkın her kesiminin temsil edildiği
mecliste, hiçbir yasal sıkıntı da yokken
“engelli bireylerin mecliste temsiliye-

tinin olmaması gerektiğini” söylercesine
“fikir” beyan etmesi nasıl bir zihniyettir
arkadaş?
İşte tam da bu noktada seçilip seçilmemekten öteye, bir kişinin ailesi ve
çocukları önünde hem de yaşanmışlıklar
ortada iken sağlığı üzerinden siyaset
yapıp, söylemlerde bulunmak nasıl bir
düşüncenin sonucudur anlamış değilim.
O arkadaşları vicdanları ile baş başa
bırakıyorum.
Ben; dün olduğu bugün de her zaman
ve her koşulda, inandığım değerler uğruna mücadele edeceğimi ve yılmayacağımı sizlerle paylaşmak isterim dostlar.
Yola devam…
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Gavur imam
Oz Karahan

OYUN SIRASI
SOSYALDEMOKRATLARIN

Dünya tarihini incelediğinizde siyasi
akımların birbirinden kültürel olarak
farklı olan coğrafyalarda bile çoğu zaman koordineli bir şekilde yükselişe
ve inişe geçtiğini görürsünüz.
Özellikle burjuva demokrasisinin hakim olduğu Küresel Kuzey ülkeleri
için bu geçerli olmuştur geçtiğimiz
birkaç yüzyıl içerisinde.
Küresel Kuzey ve Küresel Güney
ayrımı bugün dünyayı en doğru şekilde
sosyo-ekonomik ve politik olarak ikiye
ayırmamızı sağlayan terimler aslında.
Küresel Kuzey terimi en basit anlatımı ile Kuzey Amerika ve Avrupa
devletlerini yani eski ve yeni sömürgeci
devletleri içine almakta.
Küresel Güney ise dünya üzerindeki
geriye kalan devletleri, yani yakın
tarihe kadar sömürülmüş veya bugün
sömürülmeye devam eden devletleri
anlatmaktadır.
Bildiğiniz gibi burjuva demokrasisinin hakim olduğu coğrafyalarda bugün iki ana akım siyasi cephe bulunmakta.
Muhafazakar partiler ve onlardan
pek bir farkı olmayan sosyal demokrat
partiler.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın başkan seçilmesi gibi
birkaç istisna dışında modern siyasi
tarihin neredeyse tümü bu iki ana akım
siyasi cephenin değerlerini temsil eden
figürlerin arasındaki güç transferi üzerine yazılmıştır.
Geçtiğimiz aylarda tanık olduğumuz
seçimler ise bahsettiğimiz coğrafyalarda
hükümet sırasının bir kere daha sosyal
demokratların eline geçeceğini gösteriyor bize.
Önce Amerika Birleşik Devletleri’nde
sonra Almanya’da gerçekleşen seçimler
ve Birleşik Krallık gibi birçok ülkedeki
toplumsal göstergelerin bize tarif ettiği
şey bu.
Peki bunun işçilere, öğrencilere,
emeklilere pozitif bir etkisi olacak mı?
Elbette hayır.
Çünkü merkez-sol ya da sosyal demokrat siyasi elitin yönetimi eline geçirdiği her yerde bıraktığı ekonomik
ve toplumsal tahribat merkez sağ ya
da muhafazakar siyasi elit hükümetlerinden eksik değil, çoğu zaman fazla
olmakta.
Özellikle pandemi bahanesiyle yakın
gelecekte içine sokulacağımız ekonomik buhranda dünyanın bu siyasi elitlerin elinde olacağını düşündükçe çıldırmamak elde değil.
Elbette bu dönem, bizim gibi sömürge
coğrafyalar haricindeki devletler içerisindeki sosyalistlerin eline kendilerini
anlatmaları için geçen büyük bir fırsat
aynı zamanda.
Çünkü bizim bağımsızlık mücadelemiz ve Küresel Kuzey diye tarif ettiğimiz ülkelerdeki sosyalistlerin mücadelesi birbirine bağlı ve dayanışma
gerektiren kavgalardır.
Ancak özellikle geçtiğimiz otuz yıl
içerisinde eline geçen hiçbir siyasi
fırsatı değerlendiremeyen batı sosyalistlerinin günümüzde olgunlaşan şartları da doğru analiz edip değerlendirebileceğine inancım her zamankinden
daha az bugün.
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Kuzeyde 233 vaka, 1 can kaybı!
Güneyde 3 bin 538 vaka, 1 can kaybı
KKTC'de son 24 saatte yapılan 22 bin
775 test sonucu 206'sı yerel, 233 pozitif
vakaya rastlandı. 1 kişi hayatını kaybederken,
173 kişi de taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre, 27 kişi daha önce tespit edilen vakaların
temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında
bulunmaktaydılar. 206 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan 94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne,
45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7
kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.
2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka
Sayısı: 27
Yerel Vaka Sayısı: 206
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432
Toplam Vaka Sayısı: 36.541
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109

:

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 563
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 169
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6581
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104527"
GÜNEY'DE 3 BİN 538 YENİ COVİD19 VAKASI
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde
gerçekleştirilen 91 bin 482 test sonucunda
3 bin 538 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 172
bin 697, hayatını kaybedenlerin sayısı ise
639'a yükseldi. Tedavisi süren 203 hastanın
84'ünün durumunun ciddi olduğu, bunların
yüzde 83, 26'sının aşısız olduğu belirtilirken,
hayatını kaybeden kişinin ise 85 yaşında
bir kadın olduğu kaydedildi.

Taşçıoğlu: Bakan Pilli’ye yazdığımız mektuptan sonra da adım atılmadı

Nalbantoğlu ve Cengiz Topel’de acil
durumlar dışında hasta bakılmayacak
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıpiş) Başkanı Mustafa Taşcıoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve
Cengiz Topel Devlet Hastanesi‘nden
başlayarak diyaliz, hematoloji-onkoloji
ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm
polikliniklerde hasta bakmama eylemi
başlattıklarını duyurdu
Taşçıoğlu: Hasta
bakmama eylemimizi
başlatıyoruz
Yazılı açıklama yapan Taşçıoğlu, 27
Aralık 2021 tarihinde Sağlık Bakanı
Ali Pilli‘ye ilettikleri mektupla, taleplerini sıralayarak başlattıkları acil tetkik,

Sosyal Medya
Ahmet M. Ertaç
"Kendi irademize sahip çıkmak için,
gençlerin göç etmemesi için, bu topraklara yurdumuz diyebilmek için, mücadeleye devam edeceğiz" diyor milletvekili adaylarımız ancak, nasıl mücadele edeceklerinini söylemiyorlar, yıllardır Meclis'te milletvekili olarak bulunanlar bu mücadele için adım atmazken, tekrar seçilebilmek için, şimdi mücadele edeceğiz diyorlar ancak bu mücadelenin muhatabı, TC'dir, topraklarımızı istila eden TC'dir, ülkemize savaş
suçu işleyerek nüfus taşıyan ve gençlerimizin işsiz kalmalarına neden olan,
göç etmelerine sebep olan TC'dir.
Bu güne kadar, milletveki olup da o
meclise girip de RTE'nın yaptıklarını
veya burdaki memurlarını icraatlarını
sorgulayan ne bir milletvekili ne de bir
parti başkanı olmuştur.
Federal çözümü savunan partilerin
adayları veya başkanları biz hükümet
olunca veya hükümetin büyük ortağı

teşhis ve tedaviye yönelik kurullar haricindeki diğer tüm kurulları yapmama
eylemlerinin devam ettiğini belirtti.
Taşçıoğlu, “Bu sürede Bakanlıktan
sorunların çözümüne yönelik bir adım
atılmaması nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi tarihinden itibaren Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz
Topel Devlet Hastanesi‘nden başlayarak
diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemimizi
başlatıyoruz” dedi.
Taşçıoğlu, taleplerine olumlu yanıt
verilip gerekli adımlar atılana kadar da
eylemlerinin devam edeceğini vurguladı.

TEKRAR SEÇİLMEK İÇİN
MÜCADELE
EDECEKLERMİŞ
olunca RTE'na rağmen federal çözümün
tekrar masaya gelmesi için mücadele
edeceğiz diyebilir misiniz?
Diyemezsiniz çünkü hükümetin büyük
ortağı ve başbakan olabilmek için belki
de pazarlıklar sonuçlanmıştır çünkü propagandalar'da yalnız öne ekonomik sorunlar çıkarılmakta, bir de yeni moda
çıktı uçurumdan çekip çıkarılacağız.
Yeter artık 47 yıldır Meclis halkın sorunlarına çare olmamış aksine sorunları
daha da çoğalmıştır. Yaşadığımız tüm
ekonomik ve siyasi sorunlar işgalin sonuçlarıdır. işgalcinin bizlere kurduğu
bir tuzak olan bu meclis'de hiç bir mücadele başarıya ulaşamaz.
Başarmak ve sorunlardan kurtulmak
istiyorsak ancak ve ancak güçlü bir boykot ile başlayacak yeni bir mücadele ile
mümkündür.
Dolayısı ile çare seçim değil boykottur.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

UÇURUMUN
KENARINDAN
KURTARACAKLAR!

Tufan Erhürman bir konuşmasında
son durumumuzu izah etti, uçurumun
kenarındaymışız, pandemi ve ekonomik
sorunlardan dolayı uçurumun kenarına
gelmiş olan bizleri onlar uçurumun kenarından çekip kurtaracaklarmış!
Erhürman uçurumun eşiğine neden
ve nasıl geldiğimizi söylemiyor, sadece
hazırladıkları programlarla bizi uçurumun
kenarından çekip alacaklarını söylüyor.
Uçurumun kenarında neden olduğumuzu söyliyemiyorsa, demektir ki ne
bizi uçurumun kenarından çekip alabilecek,
nede bir şekilde kurtarabilecek.
Neden uçurumun kenarındayız Tufan bey,
biraz açsanıza lütfen,
ama konuşmuyorsunuz,
sözde iktidarda olanlara
yönetemiyorsunuz derken, sizde konuşamıyorsunuz.
Yönetemeyenle, konuşamıyan arasında
pek bir fark yok.
Tekrar edeyim, neden uçurumun kenarındayız Tufan bey, söyleyebilecekmisiniz ?
Sendikacı hanımın ara bölgede, tükeniyoruz, irademiz yok, bizler için başkaları karar veriyor, asimilasyon ve işgal
var, dediği zaman tümüyle reddettinizde
uçurumun kenarında değilmiydik?
Gazetecilere linç girişiminde bulunulurken, saldırganlar sizin de içinde olduğunuz binanın damında tepinirken,
saldırganlar serbest bırakılırken, kıdemli
yargıç istiya zorlanırken uçurumun kenarında değilmiydik ?
Toplum liderliği seçimlerinde Türkiyenin büyük baskı ve müdahaleleriyle
federasyonu konuşan bir lidere karşı
aday olurken uçurumun kenarına geldiğimizden haberiniz yokmuydu?
Size sorulduğunda, cevabını tüm dünya
bilirken, Türkiyenin müdahalesi varmı
sorusuna HAYIR yoktur dediğinizde
son hızla uçuruma doğru gittiğimizin
farkında değilmiydiniz?
Sendikalar, sivil toplum örgütleri TL
kullanmanın sonucunda ekonomik çöküntü içindeyiz Türkiyenin kuyruğunda
bir maşrapa gibiyiz dediklerinde uçurumun kenarında değilmiydik?
Peki Türkiye dışışleri bakanı '' Artık
federasyon yok, iki devletli çözüm var
'' dediğinde siz yanında otururken uçuruma yuvarlanmak, üzere olduğumuzu,
hatta bir ayağımızın uçurumdan aşağı
sallandığını fark etmemişmiydiniz?
Tüm bunlar olurken hiçbirşey yokmuş
gibi davranıp, şimdi ise bizi uçurumun
kenarından çekip alacağınızı söylüyorsunuz Tufan bey!
Uçurumun, daha doğrusu tehlikenin
ne olduğunu anlamayan, bilmeyen (aslında bilen ama konuşmayan) birinin
bizleri uçurumun kenarından nasıl çekip
alacağını anlayamadık.
Bunca yıldır yaşadıklarımızla uçurumun kenarında sallanırken ha bugün,
ha yarın diye düşeceğimizi gören bir
lider toplumunu uyarmassa, dikkatini
çekmezse, o toplumun uçurumdan kurtarıcısı asla olamaz!
Toplumunu, halkını uçuruma geldiği
için uyarmaya korkan, sinen, siyasi çıkarlarını düşünen biri, ancak uçurumun
kenarında sallanan bizlerin kıçına bir
tekme de o atar, ve uçurumdan aşağı tekerlenmemizi de herzamanki gibi sessizce
seyreder!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

AŞKLAR BİTER,
AŞILAR BİTMEZ

KISACA...
İŞGALCİ AĞACA DÜŞMAN
Askere villalar yapmak için kesilen
74 dönüm orman arazisinden sonra,
Girne’de yapımı devam eden İlim
Üniversitesi’nin inşaat faaliyetleri
sırasında, 325 çam ağacı ve 20
zeytin ağacı iş makineleriyle
sökülerek katledildi. Tatbikatlarda
atılan mühimmatlarla ormanlarımız
yanar, zeytinlerimiz kırımdan geçirilir!
Askerin yazlığı, işgalcinin üniversitesi
için ağaçlarımız kesilir! İşgalci ağaca
düşman…

Bizim Mandra
CTP’nin seçim sloganı
olarak panoları donattığı
“Yaptık yine yaparız”
sloganı, bugüne kadar
ortaya koyduğu ve
toplumda büyük
olumsuzluklar yaratan kötü
icraatlarının bir itirafı
olarak değerlendirilir. “Yine
yaparız” sözcükleri ise
CTP’nin bu kötü
icraatlardan dolayı hiçbir
pişmanlık duymadığının
göstergesi olarak
yorumlanırken, sokaktaki
adam “Bir daha mı? Allah
yazdıysa bozsun” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na
'Cumhurbaşkanına
hakaret' gerekçesiyle verilen
56 bin TL tazminatı, İstinaf
Mahkemesi 290 bin TL’ye
çıkardı...

İçişleri Bakanlığı belediyeler üzerinde “Demokles’in
Kılıcı” gibi sallanıyor, skandal üstüne skandal...
İktidar önce propaganda ile kamuoyu oluşturmaya çalıştı, sonra soruşturma başlattı. Soruşturma konusu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “terör örgütleri ile iltisaklı kimseleri” işe almasıydı. Binlerce “terörle iltisaklı
kişi” işe alınmıştı. Gerçi sonra rakamı biraz düşürdüler ama…
İktidarın bu iddiası ya da iftirası sonrası
fişleme tartışmaları başladı. İktidar muhalif olan
herkesi fişliyor muydu? Kimin “terörist örgütlerle
iltisaklı” olduğunu nereden biliyordu? Suçlanan
kişiler işe alınırken, hepsi adli sicil kaydını
vererek işe girmişti. Adli sicil kaydı olmayan,
haklarında bir soruşturma olmayan kişilerin
“terör örgütü ile iltisaklı” olduğunu iktidar
nereden biliyordu?
Biliniyor, faşizan bir uygulama olarak on yıllardır Türkiye’de muhalifler fişlenir. Bunlar potansiyel suçlu kabul edilir. Sosyalistler, Aleviler,
Kürtler, azınlıklar devlet için tehlikelidir ve istihbarat teşkilatları tarafından fişlenir izlenir.
İktidar İBB’de fişlediği insanların işe alındığını
mı tespit etti? SGK’den İBB’de işe alınanların
listesini mi istedi? SGK böyle bir listeyi AKP’ye
verdi mi?
Demokrasi, hukuk açısından ele alındığında
skandal üstüne skandal söz konusu.
Hukuksuzluk ve fişleme eleştirileri başlayınca;
her zamanki “kurnazlıkları”na başvurdular. Neymiş? İhbar varmış. 12 Mart’tan bu yana “muhbir
vatandaş” hikayesinden vazgeçmediler. Muhbir
vatandaş işe alınan altı yüz küsur kişiyi nasıl
tanıyorsa…
Bir de işin şu tarafı var. “İltisaklıları” saptamakta mahir bu vatandaşlar FETÖ ile iltisaklı
AKP’lileri nasıl saptayamıyor? Üstelik her
birinin her gün fotoğrafları ve ilişkileri medyada,
sosyal medyada çarşaf çarşaf yayımlanırken.
Bu saçmalıklara kimse inanmıyordur her hal-

VİRGÜL
FİGÜRANLAR CEVAP VERSİN

Avrupa Birliği Kıbrıs’ın kuzeyinde finanse ettiği kamusal
inşaat projelerinde “KKTC mevzuatı”nı tanır, Türkiye ise
tanımaz… TC’li müteahhitlere yaptırılacak olan
yeni hastanenin çalışmaları, zemin etütleri,
“KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve
KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin
Değerlendirmeleri Düzenleme, Uygulama ve Denetim
Esasları” olarak isimlendirilen tüzük ile kurallarına aykırı
başladı. Mühendislerin uyması gereken bu kurallar,
KTMMO Birliği yetki kurulundan da onaylanarak yasal
mevzuat haline getirildi… Ancak işgalci yasa masa
tanımaz! İşgal altında işgalcinin seçim oyununda
figüran olanların buna diyeceği var mı?

ÇOK EMİN OLMA,
YALAKADAN
BÜYÜK
YALAKA VAR!

‘‘UBP ile Türkiye arasında
bir sıkıntı olduğunu
söyleyenler şimdi sustu.
Türkiye büyük bir ülkedir
bu tür ufak dedikodularla
uğraşmaz…’’
Faiz Sucuoğlu
(UBP Başkanı)

de?
İçişleri Bakanlığı belediyeler üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanıyor.
İçişleri Bakanı istediği belediye hakkında soruşturma açıyor. AKP’li ve MHP’li belediyeler
ne kadar suç işlese, soruşturma açma, dosyaları
savcılığa gönderme yok. Ankara ve İstanbul
Belediyeleri AKP’li eski yönetimlerin onlarca
yolsuzluk dosyasını İçişleri Bakanlığına verdi.
Hiçbiri savcılığa gönderilmedi. Bekletiliyor.
Ama CHP ve HDP’li belediyeler hakkında
“muhbir vatandaşların” ihbarına dayanarak onlarca soruşturma açıldı. HDP’li belediyelere
kayyumlar atandı. Kayyumlar belediyelerin çalışmalarını sabote etti. Milyarlarca dolarlık borçlara soktu. Yolsuzluk ve israf iddiaları ayyuka
çıktı kayyum belediyelerinde.
Halkın seçtiği bir belediye yönetimini, yerel
meclisleri İçişleri Bakanlığı neden denetler?
Böyle demokrasi olur mu? Olmaz elbette. Bizde
hiçbir zaman demokrasi diye bir şey olmadı
zaten. Yönetimleri halk seçiyormuş gibi gösterdiler ama her şeyi (gerçek devlet) bir azınlık
belirledi.
Bugün “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”
konusunda anlaşmış ve bunu nasıl gerçekleştireceklerini açıklamaya hazırlanan altı muhalif
parti belki bu konuda da bir açıklama yapar.
Eğitim, sağlık, yerel güvenlik, trafik vb. hizmetlerin yerel yönetimler yerine merkezden
yönetildiği yerde demokrasiden söz edilebilir
mi? Halka en yakın, halkın katılımının en çok
mümkün olduğu yerel yönetimlere verilen her
inisiyatif ve yönetme yetkisini bölücülük olarak
anlayan bir demokrasi olabilir mi?
(Bu yazı Kamil Tekin Sürek’in Evrensel’de
yayımlanan “İBB'ye 'terör' soruşturmasındaki
skandallar” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 7 Ocak 2021
K

Gözden kaçmayanlar...

ADALET

Aralık ayı sellerle kapandı… Aynı Ciklos
felaketi zamanı olduğu gibi. Etiyopyalı
Meles Haileu elektrik akımına kapılarak
öldü. Ciklos’ta ölen 4 genç gibi Aralık
kurbanlarının arasına yazıldı…
Ciklos’ta ölen 4 gençten 2’sinin babası
da evlat acısına dayanamadı…
Ciklos’ta ölen 4 gencin, meclis raporu
Başsavcılık’ta ama işleme konmuyor.
Neden? Ciklos, Kıbrıs Türk Mimar ve
Mühendis Odaları Birliği tarafından
denetlenmeden kaçak yapıldığı, TC
Karayolları’ndan sorumlu mühendislerin
isimleri alınamadığı için mi? Geç gelen
adalet, adalet değil!

Karikatür: Nuhsal Işın

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Anavatan Türkiye’ye
yaptığım ziyaretlere ve
Toroslara bakmaya
devam edeceğim…’’
Ersin Tatar (Eski UBP
Başkanlarından)
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YENİ YILA GİRİŞ

Kaç yıl geçti üstünden..
Kaç Haziran eskittik...
Temmuz'lar, Ağustos'lar..
Kaç uğursuz ay geldi, geçti üstünden.
Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar.
Depremler, seller, fırtınalar...
Hala usanmadan, yılmadan, utanmadan
yeni yıl kutlamaları yapıyoruz.
Bu saatten sonra nereye?
Olağanüstü trafikle karşılaştım geçen gece
Mağusa’da.
Lefkoşa desen yağmurdan dolayı sele
teslim olmuş.
Sabah Mağusa’ya gazete
de gelemedi, benden söylemesi.
“Ne oluyoruz?” dedim.
Dedim ama ne oluyoruza
cevap bulamadım.
Anlamsız geldi çünkü bu
görünüm.
Baktım ki nüfus kalabalık
olsa da düne göre aynı...
Değişen bir durum yok.
Hatta araba sayısı bile aynı.
Hani orana vursan, İstanbul’dan daha yoğun arabaya sahibiz.
Bu durumda trafik olması doğal, diyeceğim
de dün geceye kadar böyle trafik yoktu.
Yoktu ama 31 Aralık akşamı başka bir
akşam.
Bu akşam yıl sonunun uğrurlanması imiş...
Yani 31'i, yani bu yazıya göre üç gün öncesi...
Pahalılık filan, geçin bunları.
Ne pahalılığı?
Adamlar tutturmuşlar senenin son akşamı
Noel ağacının altına hediye konacak.
Çocuklar bekler.
Noel ağacı nerede, dersen yok.
Neden olsun ki?
Bu ülkede, bu karmaşada, bir de eğlence
mi dersin?
Olmaz.
Önce sen evinin önündeki tozları süpür.
Birikmiş, dağ olmuş çöpü kaldır.
Çöp arabası hazır geçiyorken kafandaki
pis düşünceleri at.
Rahat ol.
Bak dünya maviye dönmüş.
Mavi temizliktir...
Mavi gökyüzüdür...
Engindir...
Ucu da bucağı da yok bunun.
Ne güzeliz değil mi?
Yeni bir yıl, yeni bir hayattır...
Hep beklentideyiz, tetikteyiz.
Kutlayacağız elbette gelmekte olduğunu
umduğumuz güzelliği...
Da olmuyor işte.
Geçmiyor sıkıntılı günler...
Yılbaşı kutlamalarına yeni yılımız kutlu
olsun, filan yazıyoruz bol bol.
Da en anlamlı kutlama yazısı; “Yeni Yıl
Erken Geçsin De Belki Yenisi İyi Gelir”
idi.
Kaç yıl geçti üstünden..
Kaç Haziran eskittik...
Temmuz'lar, Ağustos'lar..
Kaç uğursuz ay geldi, geçti üstünden.
Akıl koymadık.
Kendi ülkemizde barışı sağlayamadıktan...
Kendi yerimizde azınlık olmaktan kurtulamadıktan...
Kuraklığı, üretimi, tarım alanlarının asfalt
ile işgalinden..
Dağları yok olmaktan kurtarmadıktan
sonra.
Ne yapmışım trafiğe yenik düştüğüm yılbaşı kutlamalarını.
Barış gelecekltir elbette.
Ve tüm aksilikler çekip gidecekler ülkemden.
O zaman kutlarız birlikte.
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“Test zorunluluğu getirilsin”
Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) yaptığı bir
basın açıklamasıyla,
okullardaki salgın yönetiminde
ne gibi tedbirler alınması
gerektiğiyle ilgili 13 maddelik
bir öneri listesi yayımladı.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) yaptığı bir basın açıklamasıyla, okullardaki salgın yönetiminde
ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle
ilgili 13 maddelik bir öneri listesi yayımladı. 6500 civarı öğrenciyi okullara
taşıyan otobüslerde ve çocukların yan
yana oturduğu sınıflarda test zorunluluğu aramayan Sağlık Bakanlığı’nın
yeni yıl kutlamalarını yasaklamasını
da eleştiren KTÖS’ün açıklamasında,
“okullardaki yeni yıl etkinliklerini yasaklayarak pandeminin cezasını çocuklara kesen Sn. Pilli, kumarhane,
casino, otel ve resturantlara özel ayrıcalık sağlayıp yeni yıl eğlencelerinde
yetişkinleri ödüllendirmiştir” ifadeleri
kullanıldı. Tedbir önerileri arasına
‘PCR/Antijen zorunluluğu’ ve ‘5-12
yaş aralığındaki çocukların için aşı
temin edilmesi’ gibi maddeleri de yerleştiren KTÖS, “hatırlatırız ki okullar
en son kapanan, ilk açılan kurumlar
olmalıdır” dedi.
Basın açıklamasının tam metni şöyle:
“Okullarımızda sosyal mesafe sorunu
çözülmeden 2022 yılına girmiş bulunmaktayız.
Yeni yılda da okul taşımacılığı %100
kapasite ile çalışarak 6500 civarı öğrenciyi okullara taşıyarak, otobüste
bulaş riskini artıracaktır.
Okullarımızın %56’sında çocuklar
tekli sıra düzenine göre oturmaktadır.
Tekli sıra düzeninde oturan çocukların
büyük bir bölümü seyreltilmiş eğitim
sistemine devam etmektedir. Eğer içerisinde eşitisilikleri barındıran seyreltilmiş eğitim uygulanmamış olsaydı
okulların %21’i sadece tekli sıra düzenine devam edebilecekti.
Çocuklarımız hem otobüste hem sınıfta yan yana otururken, test zorunluluğu bile yokken, Sağlık Bakanlığı

Sosyal Medya
Harper Orhon
NEDEN?
YALAN HABER YALAN DİZİLER...
Kıbrıslı Türkleri Anadolu halkına
düşman etmenin mantığı nedir sizce?
Kıbrıslı Türkleri aciz gösteren diziler, yazılan yalan yanlışlarla dolu
haberler.
Sizce bu dizileri ve bu haberleri
yapanlar Kıbrıs’ın durumunu bilmiyorlar mı?
Bal gibi biliyorlar…
Değil maaşımızı affedersiniz ama
kıçımızda kaç kıl var ona kadar bildikleri halde yalan haberleri neden
yapmaktadırlar.
Bunun iki nedeni vardır: Bizim
için iyi olan neden bizi satacak olurlarsa zaten bunların kahrını biz çekemiyorduk. Verdik kamburdan kurtulduk demek ve kendi kamuoylarında

okullarda önlem olarak yeni yıl kutlamalarını yasaklamıştır.
Okullardaki yeni yıl etkinliklerini
yasaklayarak pandeminin cezasını çocuklara kesen Sn. Pilli, kumarhane,
casino, otel ve resturantlara özel ayrıcalık sağlayıp yeni yıl eğlencelerinde
yetişkinleri ödüllendirmiştir.
Havalar soğudu. Covid ile birlikte
diğer gribal hastalıklarda arttı. Omicron
sağlık sistemini tehdit etmeye başladı.
Klima kullanmayın, kapı pencere açın
diyebileceğimiz bir argümanımız kalmamıştır.
Okulların salgınla mücadele edebilmesi için elimizdeki tek enstrüman
sıkı tedbir politikalarıdır. 2022 yılında
Omicron varyantı da hesaba katılarak
gevşek değil, etkin önlemler alınmalıdır. Bu anlamda:
1. Okulda pozitif vaka görülmesi
halinde eğitimin planlanması okul
pandemi kuruluna devredilmelidir.
2. Sınıfta 1 vaka görülmesi durumunda en az üç gün, 2 vaka görülmesi
durumunda en çok 10 gün izolasyon
süreci başlamalıdır.
3. Okul taşımacılığı %50 kapasite
ile çalışmalıdır.
4. Sağlık Bakanlığı her ilçede doğ-

rudan okullarla iletişim içinde olacak
personel artırımı yapmalıdır.
5. Okullarda her hafta genel tarama
yapılmalıdır.
6. Okulöncesi sınıflarda da maske
takma zorunlu hale getirilmelidir.
7. İlköğretimde de öğrencilerden
her hafta zorunlu PCR/Antijen test
sonucu istenmelidir.
8. Okullara düzenli bir şekilde hijyen
malzemelerinin sağlanmalıdır.
9. Okullara özel servis sağlayan
dershane ve etüt gibi yerlerin hem
eğitim ortamlarının hem de taşımacılıklarının denetlenmesi sağlanmalıdır.
10. Tüm ailenin temaslı veya pozitif
olması durumunda evlere hizmet götürebilecek ekipler oluşturulmalıdır.
11. Özel eğitim okullarıyla ilgili ihtiyaçlarına göre ayrı kararlar alınmalıdır.
12. Okulların fiziki alt yapıları iyileştirilmelidir. Sınıftaki vaka/temaslı
yoğunluğuna göre Hibrit eğitimin uygulanmaya konulmalı ve her okulda
tekli sıra düzenine geçilmelidir.
13. 5-12 yaş aralığındaki çocuklarımız için de aşı temin edilmelidir.
Hatırlatırız ki okullar en son kapanan,
ilk açılan kurumlar olmalıdır."

TC’NİN KIBRISLI DÜŞMANLIĞI
VE SİSTEMATİK YALANLAR
bir sorunla karşılaşmamak.
İkinci neden ise Kıbrıslı Türkleri
asimilasyon sırasında yavaş yavaş
yok ederken kendi kamuoylarına bunları zaten gittik biz kurtarmıştık biz
olmasak bunlar Rum olurlardı. Bizi
açlık sefalet içinde yaşarken sizden
aldığımız vergilerle bunlar lüks hayat
sürmekteydiler.
Anlayacağınız tüm bu diziler ve
haberler bizi ne kadar sinir etse de
yalandır desek de TC’nin cahil ve
çoğunluktaki Halkı için alt yapı hazırlamak amacı ile yapılmaktadır.
Biz Kıbrıslı Türklerin onuru varmış
şerefi varmış hiç umurlarında değil
zaten onurlu bir duruş sergilemek isteyenlerin de iplerini çekiyorlar.
Afrika gazetesi yazarları linç girişimi…
Sn. Akıncı’nın seçimi kaybetmesi
için çabaları…

UBP’nin kurultayı…
Kutlu’nun vurulması…
Aydınların TC’ye sokulmamaları…
Birçok örnek vardır onurunu önde
tutan insanlara yapılanlar.
Çünkü bunu kendilerinde hak görüyorlar. Hak görmelerinin en büyük
nedeni de bizim siyasilerimiz Başta
Denktaş olmak üzere burada TC’ye
insanlarımızı ispiyonlamak kendi
amaçları için bu insanların önünde
eğilmek ve TC’ye laf söylettirmemekten bu günlere geldik.
Sonuç olarak bu ay yapılacak seçimlerde bile yalaka insanların sırf
TC kökenliklerden oy almak için atmadıkları takla kalmadı. Bu dizileri
bu haberleri yapan bu insanlara hadlerini bildirmek yerine bizim siyasiler
yalakalığa devam etmektedirler.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

GARİP İŞ!

Seçim havası hâkim KKTC’ye!
Boykot havası da…
“Milletvekili” adaylarına sormak lâzım, hangi
milletin vekili olmak için aday oldular?
Kıbrıslılar için mi?
Yoksa başkaları için mi?
Gerçi siz ne sorarsanız sorun; onlar, seçilmişler(!) sorunun gerçek yanıtı yerine, kendilerine
öğretileni söylerler…
Yanıtları, daima “farklıdır!”
“Yerel” televizyon ekranlarında, adaylar boy gösteriyor!
Sosyal medyada, özellikle “Facebook’ta” paralı hesaplar oluşturdular…
İşleri güçleri, diğer partileri
kötüleyip, kendi partilerinin en
iyi olduğunun “reklâmını” yapabilme yarışı…
Oysa birinin, diğerlerinden farkı yoktur bu
rejimde!
Yıllardır boykotçu olduğumuzu bildikleri halde, “örtülü” iletileriyle oy devşirme telâşına
düşen tanıdık “milletvekili” adayları var…
Seçilseler n’olacak?
Sayfamızda da, “milletvekili” adayı oldu
diye görüntülü iletilerini paylaşan arkadaşlar
var…
Bizim için hiçbir önemi yoktur söylediklerinin,
ya da vermeye çalıştıkları mesajların!
Zira o dediklerini kesinlikle yapamayacaklar.
***
Merak etmemek elde değil, farz edelim ki
gakkariyaların çarpışmasından sıyrılıp -yer
bulup- kazayı kudret seçildiler; mazbatayı aldıktan
sonra ne olacak?
Neyi, nasıl yapacaklar?
Bize göre, parti “yönetimi” ne emrederse
onu yapacaklar?
Öylesi bir durumda, kendi fikirleri ne kadar
baskın olabilir?
Olamaz!
Bu coğrafyanın 46 yıllık siyasi tarihinde
farklı bir şey yapan olmadı…
Yine de, “her şeyin bir ilki var” diyerek, birilerinin varsa “rejim karşıtı iradesini” kullanmasını bekleyenler çıkabilir!
Onu da soralım:
-Kıbrıs’ın kuzeyini gerçek anlamda yönetenlerin talimatları, kendi fikirlerine ters düşerse,
öylesi durumdaki bir “milletvekili” ne yapar?
Sinip de kalır mı?
İşgal altında başka ne yapabilir ki?
“Milletvekili” adayı olanlar ister seçilsinler,
ister seçilmesinler, partileri kabineye nazır verirse, onlar için de “gün doğar!”
Seçilirlerse, nazır koltuğuna oturma ihtimali;
seçilemezlerse, müdür/müsteşar koltuğuna oturacakları, neredeyse kesindir…
Bu kez olmadı, ileride olacak!
Bazıları için önemi yoktur…
Yine de, adaylık için partiye ödenen paranın,
bir karşılığı olmalı.
***
“Para” deyince aklıma geldi:
“Nasreddin Hoca’nın biraz parası varmış.
Evde kimsenin bulunmadığı bir gün, bir yeri
kazıp gömmüş. Sonrasında kapıya kadar gidip,
‘Ben hırsız olsam bunu hemen bulurdum’ diyerek geri dönmüş; yerini değiştirmiş. Orasını
da beğenmemiş.
En sonunda parayı bir torbaya koyup uzun
bir değneğin ucuna asmış, değneği da evinin
önündeki tepeciğe dikmiş.
-İnsan kuş değil ki… Uçup da bunun üzerine
çıkacak değil ya… diyerek, artık gönlü rahat,
işine gitmiş.
Meğer bir hırsız Hoca’yı gözetler dururmuş.
O gidince tepeye çıkmış, değneği söküp parayı
almış; tepesine biraz sığır tersi sürdüğü değneği
yeniden yerine dikmiş.
Birkaç gün sonra para almak için değneği
indiren Hoca, para torbasını koyduğu yerde
sığır tezeğini görünce, şaşkınlıkla:
-Bu değneğe insan çıkamaz, derdim;
Ya sığır nasıl çıkmış?
Böyle garip iş görmedim!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Uzmanlardan Omicron uyarısı:

Maskeyi bir an bile indirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner,
Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında
önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir
hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa
süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az
indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti.
Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat
çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa
süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir
anlık indirmek virüse yakalanmaya neden
olabilir" uyarısı yaptı.
ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner
virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini
yitirmeye başladığını söyledi.
Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden
kısa bir mesafeden temasınız olursa ya
da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız
virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik
bilgiler verildiğini söyledi.
Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması
gerektiğine dikkat çekti.
HİPER BULAŞICI OLDU
Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir
hale geldiğini" söyledi.
Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da

virüslü birinin bindiği asansöre binmek
gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.
ÇOK KOLAY BULAŞIYOR
ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay
bulaşması olduğu belirtildi.Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli
sıkıntısına da neden oluyor.
ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ

EĞİTİME DÖNÜYOR
Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26
eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini
açıkladı.
ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa,
İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki
pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka
rekorları kırılmıştı
Bilim insanları, yeni önlemler alınmazsa
önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına
gelebileceği konusunda uyarıyor.

KÜBA’DA DEVRİMİN 63. YIL
DÖNÜMÜ KUTLANDI

ÇAKICI: ÜLKE ZAMLAR SONRASINDA
ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
“ÜLKE KAYNAKLARI ANCAK
TKP’NİN ÖNERDİĞİ 5 BÜYÜK
EKONOMİK İCRAAT İLE
KURTULABİLİR, GERİSİ
HİKAYEDİR"
Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke
insanının zamlar ve dövizin önlenemeyen yükselişi sonrasında çok zor
günler geçirdiğini belirterek, "Kıbrıs
Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı
ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyacı vardır.
Bugünkü kavga ekmeğimizi kurtarma
kavgasıdır. Ülke kaynakları ancak
TKP’nin önerdiği 5 büyük ekonomik
icraat ile kurtulabilir, gerisi hikayedir"
dedi.
TKP- YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre Genç TV'de “Bugüne Dair”
programında konuşan Çakıcı gelmiş
geçmiş hükümetler “çeşitli korkuları
nedeniyle kaçak sanal betlere göz yumduğundan” vergi alınamadığını ve devletin 2 Milyar doların vergisini kaybettiğini savundu.
Çakıcı vergi reformu yapılmadığı
için vergi ödemeyen şirketler bulunduğunu ve halkın ödediği vergileri artırma yoluna gidilmeye çalışıldığını da

ileri sürdü.
“Tarım Reformu hayata geçirilmediği
için büyük birkaç tarım çiftçisi milyonlara varan destekler alıyor ancak
küçük orta çiftçiler destekleri ise onları
batıracak kadar çok düşüktür” diyen
Çakıcı Faiz Yasası hazırlanmadığı için
banka sahipleri zenginleşirken insanların
mazbata mağduru olduğu görüşünü de
ifade etti.
Faiz Yasası geçirilmesi ve mazbata
yüzünden hapislerin durdurulması gerektiğini belirten Çakıcı, “İnsanlarımız
yüksek faizler altında döviz krizinin
de etkisiyle daha çok eziliyorlar” dedi.
Döviz çok yükseldiği çin insanların
ev, araba ve diğer taksitlerini ödeyemediğini ifade eden Çakıcı “Hükümetse
seçim dönemini kurtarmak için dövizle
ancak devlete ödenen kiraları 3 aylığına
sabitlemeye çalıştı.
Korkak bir şekilde ben bu sterlini
12'ye kredilerde, kiralarda ve öğrenci
taksitlerinde sabitledim diyemedi” ifadelerini kullandı.
Bu 5 madde hayata geçirilmediği
takdirde herkesin batacağını ileri süren
Çakıcı uzun vadede stabil para birimi
olan Euro’ya geçmek gerektiğini söyledi.

Karayip ülkesi Küba'da, Kovid-19'un
gölgesinde devrim zaferinin 63.yıl dönümü
kutlandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel,
Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Devrim zaferinin 63.yıl dönümü
arifesinde, Kovid-19 ile mücadelede güçlü
katkılarda bulunan birçok bilimsel kurumu
ziyaret ettik. Küba biliminin 2022 yılında
çok daha fazla ilerleyeceğine inancımız
tamdır." ifadesini kullandı.
Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella
da sosyal medya hesabından Küba
devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı
Fidel Castro'nun fotoğrafını paylaşarak,
"Tüm Kübalıları kutluyorum. Çalışmaya ve
başarılı olmaya devam ediyoruz." dedi.
Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Luis
Arce Catacora ve Venezuela Devlet
Başkanı Nicolas Maduro da Twitter
hesabından yayımladıkları mesajlarda
Küba Devrimini tebrik etti.
Siyasi desteğini yitiren Batista'nın, 31
Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne
kaçmasıyla gerilla savaşını kazanan
Castro, 1 Ocak 1959'da iktidara gelerek
Küba Devrimini gerçekleştirdi.

ABD'DE BİRÇOK
ÜNİVERSİTE VAKA ARTIŞI
NEDENİYLE UZAKTAN
EĞİTİME DÖNÜYOR

ABD'de son haftalarda Kovid-19
vakalarının hızla artması nedeniyle birçok
üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme
kararı aldı.
26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci
dönem eğitimlere çevrim içi devam
edileceğini açıkladı.
Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç
haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve
koşulların düzelmesi durumunda ocak
sonunda kampüslere dönüleceğini
duyurdu.

BAE, 10 OCAK’TAN
İTİBAREN AŞISIZ
VATANDAŞLARIN YURT
DIŞINA SEYAHATİNİ
YASAKLAYACAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10
Ocak’tan itibaren aşısız vatandaşlarının
yurt dışına seyahat etmesini yasaklayacak.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine
göre, Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetim
Otoritesi ile BAE Dışişleri Bakanlığından
yapılan açıklamada, 10 Ocak itibariyle
Kovid-19 aşısı olmayan vatandaşlara yurt
dışına seyahat yasaklaması
uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ne desem vardır yeri
Yaşlılığım eseri
Yazdım da nere godum
Gaybettim manileri

Kitap Dünyası

Özdeyişler

BOYNU BÜKÜK
ÖLDÜLER
Yılmaz Güney
Roman
İthaki Yayınları

“Tabiatın insanlara adilce
bahşettiği tek şey akıldır. Çünkü
hiç kimse kendi aklından şikâyet
etmez.”
La Rochefoucauld

Sosyal Medya

BIKMADILAR
DEMAGOJİDEN:
UBP’YE
YARAYACAKMIŞ!

DÜN

Gece evleri sardığında
Ve bahçeleri
Işıklar içinde kaçıp giden
Bir tavşan gibi yalnızım.
Ataol Behramoğlu

Nöbetçi
Eczaneler

Hüseyin Sevay

Duygu sömürüsü yapmayın lütfen...
Diyanellos Solunun söylemi
SOL(umsu), icraatları hep SAĞ!!!
Hiç gerçek solcu bir parti insanları
borç altında mahveden bir Bileşik
Faiz Yasası çıkarır mı?
CTP çıkardı. Sonradan hata yaptığını
da kabul etmiyor! Susuyor.
İnsanların tefeci bankaların mahkumu olmasını hala seyrediyor!
Çok uzatmamak için başka örnek
de vermeyeceğim.
Bir sürü müthiş (!) icraatları var
Diyanellos Solunun-- sahte sol!!!
Böyle partilere oy atıp geleceğimizi
sandıklara gömmek yazık değil, ama
bunların peşinden koşup her defasında
hayal kırıklığına uğramak ise tamam!
Bardon gancelli yani!
Diyanellos Solunun büyük icraatlarını son günlerde kimler, kimler
yazdı.
Kurtulun bu duygusallık ve getirdiği
boş hayalcilikten...
Onlar Ankara ile gizli görüşmeler
içinde başa gelmek için. Ankara'ya
sus-pus!
Böyle sol mu olur???!!!
Hala sistemin seçim enstrümanı ile
devrim yapılabileceğini sanıyorsanız,
gidin ve hem kendi, hem de çocuklarınızın geleceğini son 47 senedir olduğu gibi bir kez daha sandıklara gömün o zaman...
Batmışsak, işte tam da bu ZİHNİYETTEN dolayı battık!

Tadımlık

LEFKOŞA
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
ŞERİFE ADEMOĞULLARI
ECZANESİ
Şehit İsmail Dümenci Sokak No:2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısı, eski İştah
Restoran yenı Karaca’s Corner Restoran
ve Kamusen karşısı
2281 767

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da
binlerce kişi Covid-19 salgını nedeniyle
alınan önlemleri protesto etmek için sokakalara akın etti.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve aşı uygulamasını protesto etmek için başkent
Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, maske ve mesafe
kuralına aldırış etmeden müzik eşliğinde
yürüdü. Çevik kuvvet kalabalığı dağıtmak
için göstericilere coplarla müdahale etti.
Hollanda'da Koronavirüs salgınında artan
vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle kasımda getirilen 3 haftalık kısmi
kapanmanın 14 Ocak’a kadar uzatılmasına

karar verilmişti. Ülkede 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında
kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler,
zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların
yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz
yapılması ve mümkün olduğunca evden
çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında
ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de
yasaklanmıştı.
Salgının başlamasından bu yana ülkede
toplam 3 milyon 148 bin 315 vaka kayıtlara
geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 951 kişi
hayatını kaybetti.

Bulgaristan’da kuş gribi paniği: 39 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan’da artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği
açıklandı.
Bulgaristan'da, kuş gribi vakaları artıyor.
Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan
açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan
Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden

fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından
itlaf edileceği ifade edildi. Bulgaristan Ulusal
Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte
tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı
olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.
Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit
edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

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

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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.00 13.75

EURO
Alış Satış

14.70

15.50

S.T.G.
Alış Satış

17.50 18.55

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium
Düğün Salonu karşısı Piron Restorant
yanı Ortakoy Lefkoşa
03922236217
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1
Lapta Girne
0533 858 52 08
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı
Girne
0392 815 34 96
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş
Merkezi N0:3 Doğanköy
0392 816 00 82
MAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
Gülseren yolu reflex plaza 5 dukkan 4 karakol bolgesi lancet laboratuvar yanı eski
pınar market yanı puzzle travel yanı
05338703788
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt
Çemberi yanı
03923663374
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN
ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa
Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
03923714006
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli lefke
7278 565

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Nevzat Hami

Mizahistro
GURKUDA EXPRES / AE Production (mizahistro@gmail.com)

SORMADINIZ AMA
SÖYLEYİM...

Belki biz babalık görmedik,
Ama insanlığı gördük, vicdanı gördük,
hipokratın yemini gördük çocukken.
Doğum günlerimizde, mezuniyetlerimizde masamızda onu göremedik ama
bir telefonda masadan fırlayışını gördük,
klinikteki hastasına koşuşunu gördük.
Kaçıncı sınfta olduğumuzu sorduğunu
görmedik, ama sınıf farkını gördük, demokratlığı gördük, solculuğu gördük
sosyalizmi tanıdık.
Saat kaçta yattığımızı sorduğunu göremedik ama sabahalara kadar, saatlerce
çalışma odasında ertesi sabah gerçekleştireceği ameliyata nasıl da ciddiyetle
çalıştığını gördük.
Nasılsın oğlum, bir ihtayacın var mıyı
görmedik belki ama köylülerine nasıl
baktığını gördük, sağlıklarına kavuşmaları için çabalarını gördük. Hiç bir
ücret almadan ihtiyaçlı hastalarını tedavi
edişini gördük.
Babasız büyüyen bir baba gördük
biz. Babalığın nasıl birşey olduğunu
kafasında eski bir solcu gibi kodlayan
bir babadan... Eve ekmek parası getiren
bir emekçi gördük.
Karısını okutmayan, çocuklarının yaz
aylarında çalışmasına izin vermeyen.
Bize kendi yaşadağı zorluğu yaşamamamız için elinden gelen herşeyi yapan
bir baba gördük.
Annesinin nasıl ezilip elenip tek başına
çocuk yetiştirildiğini gördü o.
O zorlukları yaşatmama çabasını gördük. Karısının hem annelik hem babalık
yapışını gördük. İki güzel insan yetiştirme çabasını gördük.
Mersedes, BMW, Range Rover süren
bir doktor baba görmedik biz, arabsını
zar zor çalıştıran bir baba gördük, Ciglosta arabası su kaynatan bir baba gördük.
Yediği dost kazzıklarını gördük, meslektaş kazzıklarını da gördük. Hipokrat
yeminini unutuan meslektaşlarını gördü
o.
Onu yıkan, üzen çok şey gördü o.
Hayal kırıklıkları oldu onun çok, birçok
hipokrat yeminini unutmuş meslektaşlarından.
Oğlunu toprağın altına gömen bir
baba gördüm ben. Onu kalbine gömen
bir baba. Torununa sarılan bir dede gördük biz, oğluna hiç sarılmamış bir baba
gördük.
Tabibler birliği başkanlığı dönemi
yine babamızı göremedik biz. Ama
orada yaptıklarını gördük. Yapmaya çalıştıklarını gördük. Başardıklarını gördük
biz.
Bunların yükü bize fazla geldi. Çünkü
biz babamız gibi olamadık asla. Onun
kadar olamasak da elimizden gelen en
iyisini yapmaya çalıştık.
Yanımızda oturan bir baba görmedik
biz. Emekliliğinde bahçesinde ekip
biçen bir baba gördük.
Çocuklarının restoranına yetiştirdiği
ilaçsız maruları, salatalıkları, domatesleri
gördük. Patlıcanları, kabakları, patatesleri
bile gördük.
Ghetto da bizimle oturan bir baba
görmedik belki. Ama Ghetto nun tadilatlarını yaparken gördük. Çocuklarının
yükünün ağır olduğunu düşünen bir
baba gördük. Eğer yorulduysa onu anlarım, ama kabul etmem!
Çünkü onu biz yormadık, onlar yordu.
Hatta şu an bu yazıyı okuyor bile olabilir
onların bazıları, okusun zaten. Çünkü
ona borcunuz var, ödemeniz gereken.
Ama tek bir gerçek var ve o da; savaşın savaşımızdır Dr. Hami
Bunu bil!

AKŞAM AJANS
Seks videolarının ortaya
çıkarılmasından sorumlu tutulan Devlet
Bakanı Repo Tankeroğlu "iktidar bizim
işimiz, soygun, yağma, ganimet bizden
sorulur. En iyi ve hızlı şekilde kurumları
batıran yine biziz. Ahmak halkımız
bunları göz önünde bulundurarak bizi
tek başına iktidara taşıyacaktır"
beyanatında bulundu. "Kapişari
düzeninin kurulmasını sağlayan
partimizin tek başına mammayı
kapması için "Home Alone" filmindeki
gibi hazineyle tek başına kalması
gerekir" diyerek konuşmasını bitirdi.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden
hangisinin UBP ile alakası
yoktur?
A. Gemiden inene kimlik
verme
B. Vergi bağışlama
C. Avanta, ganimet furyası
D. Vatan, millet, Sakarya
E. Ulusal hammayı Bölüşme
Partisi
F. Skandal Videoların kaynak
partisi

SABAH AJANS

"Yaptık yine yaparız" diyen Çetepe
Genel Başkanı Fufan Yaparhürman'a
"Ne yaptınız ki" diye soran basın
mensubuna "partimizi kırmızıdan
yeşile döndürdük. Keskin sol
ideolojiye sahip üyelerimizi partiden

kovduk. İtem yasasını geçirdik.
Ankara'nın paketlerini bağrımıza
bastık ama tepki alınca hükümetten
ayrıldık. TC kökenliler kardeşimizdir,
bacımızdır kampanyasıyla ithal
oylara talip olduk. Halkımız bize

güveniyorsa, bir kez de bizi tek
başına iktidara taşısın. Bakın görün ki
burayı kısa sürede Küba'ya
çevireceğiz. Çeviremezsek, bizi piliç
ızgara makinesine koyup çevirin"
açıklamasında bulundu.

HAFTANIN SÖZÜ
Aşığım sana cümlesinin sonundaki a harfi terk etti seni. O da üzülmüyor
gittiğine, sen hala aşığım 'san' beni. (Aziz Nesin)

BURAM BURAM KIBRIS
●Bir İngiliz doktor diyor ki:
Tıp bilimi bizde öyle ilerledi
ki, biz bir adamın beynini
alırız, başkasına koyarız ve
onu altı haftada iş arayacak
hale getiririz.
●Alman doktor diyor ki:
Bu hiçbir şey değil; biz bir
adamın beynini çıkarırız,
başkasına koyarız ve onu

dört haftada şavaşa hazır
hale getiririz.
●Amerikalı doktor da diyor
ki:
Beyler siz çok geridesiniz.
Biz Teksas’tan bir beyinsizi
aldık ve Beyaz Saray’a
koyduk. Şimdi ülkenin yarısı
iş arıyor, yarısı da savaşa
hazırlanıyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Girdik yeni seneye
Teslim olduk keneye
İliklere yapıştı,
Yol vermedik dereye
xxx
1 yağmurluk canımız
Avanta akar kanımız
Bokumuzda boğulduk,
Yoktur canım aklımız
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TONY BLAİR'İN
ŞÖVALYELİK UNVANININ
GERİ ALINMASI İÇİN İMZA
KAMPANYASI BAŞLATILDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından
eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e
verilen şövalyelik unvanının iptali için
başlatılan imza kampanyasına, 45 binden
fazla kişi katıldı.
Blair'in, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet
Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur"
listesi kapsamında dün şövalyelik
unvanına layık görüldüğünün
açıklanmasının hemen ardından Angus
Scott, unvanın iptali için "change.org"
sitesinde imza kampanyası başlattı.
Scott, Blair'i İngiltere'ye ve ulusun toplum
dokusuna "onarılamaz zarar" vermekle
suçladı.
Blair'in, çeşitli çatışmalarda sayısız masum
ve sivilin hayatından ve askerlerin
ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu
savunan Scott, Blair'in sırf bunun için bile
savaş suçlarından sorumlu tutulması
gerektiğini dile getirdi.

ABD’NİN COLORADO
EYALETİNDE TARİHİN EN
BÜYÜK YANGINI KAR
YAĞIŞLARIYLA SÖNDÜ

ABD’nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin
500 hektarlık alanda etkili olan, bölge
tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla
sona erdi.
Eyalete bağlı Boulder County’de perşembe
sabah saatlerinde başlan yangın saatte 169
kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle
kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti.
Eyalet tarihinin en büyük yangınında,
Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık
34 bin kişi tahliye edildi.
Yetkililer, biri itfaiye memuru altı kişinin
yaralandığını, üç kişinin de kayıp olduğu
bilgisini paylaşırken tarihi yangının
bölgede etkili olan kar yağışıyla sona erdiği
ifade edildi.
Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili
olan yangında 1000 ev hasar gördü, bir otel
ve bir alışveriş merkezi kül oldu.
Yerleşim yerlerindeki yangınların bir
kısmının rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik
direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı
havaların iklim değişikliğinin bir yansıması
olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi
zorlaştırdığını söylüyor.

ÇİN'İN LİAONİNG
EYALETİNDE YANGIN…

Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde
bir çarşının bodrum katında çıkan
yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, yangın cuma
yerel saatle 11.00 sularında başladı ve
yaklaşık iki saat sürdü.
Yangında biri itfaiye görevlisi 9 kişi
yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığı
bilgisini paylaştı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KENYA'DA MİNİBÜSÜN
KAMYONA ÇARPMASI
SONUCU 8 KİŞİ ÖLDÜ

Kenya'da bir minibüsün park halindeki
kamyona çarpması sonucu 8 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, trafik kazası
sabah saatlerinde Webuye-Eldoret kara
yolunda meydana geldi.
Musembe bölgesinde yaşanan kazada
sürücü dahil minibüsteki 8 kişi yaşamını
yitirdi.
Kenya Ulaştırma ve Güvenlik Kurumunun
verilerine göre, son bir yılda ülkede en az 3
bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını
kaybetti.

İRAN, YURT DIŞINDAN
KOVİD-19 AŞISI ALIMINI
DURDURDU

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram
Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı
alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı
kullanacaklarını söyledi.
Darayi, devlet televizyonunda yaptığı
açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve
kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.
Muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?"
sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi,
"Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı
ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya
güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak
kadar üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.
Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz
Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden
Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya
Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için
de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini
ifade etti.

YSK, Covid-19 salgınını dikkate alarak bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi...

Partilerin manifestolarında “ekonomi” ön planda
Özgür Gazete
23 Ocak’ta yapılacak “Milletvekilliği
Erken Genel Seçimi”ne yönelik 28 Aralık’ta
başlayan propaganda süreci devam ediyor
Partilerin manifestolarında “ekonomi”
başlığı öne çıkıyor
8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız
aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuğun sahibi
olmak için yarışacağı seçimde siyasi partiler,
seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıktı.
22 Ocak’a kadar sürecek propaganda döneminde partiler, seçmene ulaşarak, manifestolarını paylaşıyor, adaylarını tanıtarak
destek istiyor. Partilerin manifestolarında
ise “ekonomi” başlığı öne çıkıyor.
YSK, Covid-19 salgınını dikkate alarak
bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi
İki yıldır devam eden Covid-19 salgınından, seçim çalışmaları da etkileniyor. Siyasi
partiler, geniş katılımlı mitingler düzenlemek
yerine genellikle bölge ve örgüt ziyaretleri
yaparak ve kitle iletişim araçları ve sosyal
medya üzerinden propaganda yürütüyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimi süresince, Covid-19 salgını nedeniyle
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını
dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.
Kapalı alanlarda metrekareye göre kişi,
açık alanlarda ise en fazla 150 kişi
kısıtlaması var
Buna göre, kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük
antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların ise kapalı yerlere alınmaması gerektiği duyuruldu. Kapalı yer
toplantılarının, 200 metrekarenin üzerindeki
alanlarda maksimum 60 kişi, 100-200 metrekare alanlarda maksimum 50 kişi, 50-100
metrekare alanlarda maksimum 25 kişi, 50
metrekare ve daha küçük alanlarda maksimum 12 kişi ile sınırlandırılması, tüm kişilerin maske takmaları ve 2 metre sosyal
mesafe kuralına uymaları zorunlu.
Açık yerlerdeki propaganda veya mitinglerin ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin var. Açık hava toplantılarında
da maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe
kuralına uyulması zorunlu.
UBP’nin manifestosunda “ezber bozan
adımlar” var
Seçime katılacak 8 siyasi partinin yetkilileri, seçim manifestolarında öne çıkan başlıklar, sloganları ve seçim bütçeleri gibi konularda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi
verdi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,
UBP’nin manifestosunda ekonomi ve sağlık
konuları ile dış politikada “ezber bozan
adımların” olduğunu aktardı.
Propaganda çalışmalarını profesyonel
ekiplerle yürüten UBP’nin seçim sloganları,
“İktidar Bizim İşimiz”, “Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü” olarak belirlendi.
Öte yandan UBP’nin “Tek Başına İktidar
Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı”
adıyla düzenlediği toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılmış ve uzmanların görüşleri paylaşılmıştı.
Ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği
belirtilen manifestonun detayları da, uzman
görüşleri alındıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.
CTP’nin gündeminde ekonomik
tedbirler, yurttaşlık yasası gibi konular
var
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan
edinilen bilgiye göre parti, YSK ve Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, propaganda sürecini küçük boyutlu etkinliklerle geçirecek.
Salı günü kamuoyu ile paylaşılacak
CTP’nin Seçim Manifestosu’nda ise ekonomi

öncelikli olarak yer alıyor. Manifestoda,
halkın alım gücünü korumaya ve geliştirmeye
yönelik ciddi tedbirlerin hayat bulması ve
Euro’nun muhasebe birimi olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılması hedefi öne çıkıyor.
Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmaması,
Yurttaşlık Yasası’nda düzenlemelerin yapılması, uzun vadeli ekonomik kalkınma
planlarının yapılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tam gün eğitime geçilmesi gibi konular CTP’nin hedefleri arasında belirtiliyor.
Propaganda çalışmalarını profesyonel bir
ekiple yürüten ve ortaya çıkan ilk sloganı
“Kıbrıs için CTP Geliyor” olan CTP’nin,
ikinci sloganı ise “Yaptık, Yine Yaparız”
CTP’nin seçim için ayırdığı bütçe ise 2
milyon TL. Ancak ayrılan bütçe, yetmemesi
halinde artırılacak.
HP’nin konut edindirme projesi ve
destek programları var
HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, partinin
planlanan propaganda süreci ile ilgili bilgi
verdi.
Buna göre, HP’nin manifestosunda ekonomi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar bulunuyor.
Gençlerin ev ihtiyaçlarına yönelik konut
edinme projesi ile işsizliğin önüne geçilmesine yönelik destek programları öne çıkan
başlıklar arasında. Ayrıca “bilişim” başlığı
altında özellikle e-devlet uygulamalarıyla
vatandaşın kamu hizmetlerine kesintisiz
daha verimli şekilde ulaşması hedefleniyor.
Propaganda çalışmalarını profesyonel
ekiple yürüten HP’nin, “Biz Halk İçin Varız”,
“Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak”,
“Bu Memleket Sahipsiz Değil” gibi sloganları
bulunuyor.
HP’nin, seçim bütçesini Ocak’ın ilk haftası
açıklaması bekleniyor.
DP’de ekonomi ön planda
DP Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, DP’nin manifestosunda da ekonomik krizi aşmaya yönelik görüşler ön planda tutulurken, sağlık,
eğitim ve spor gibi birçok başlığa da yer
verildi.
DP, pandemi koşullarını dikkate alarak,
miting ve kalabalık etkinlikler düzenlemeyecek.
Seçim bütçesi henüz netlik kazanmayan
DP, kampanyasını “Gelenekten Geleceğe”
sloganı ile yürütecek.
TDP, liberal değil “kamucu” anlayışı ön
plana çıkarıyor
TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’dan
alınan bilgiye göre, TDP’nin manifestosunda
ekonomi ve sağlık konularına öncelik verildi.
Özellikle ekonomiyi öne çıkaran TDP,
sağlık sisteminde de liberal değil, “kamucu”
bir anlayışı savunuyor. Parası olan insanların

iyi bir sağlık hizmeti alabileceği bir sistem
yaratıldığını savunan TDP, bunun değişmesi
gerektiği görüşünde.
Yaklaşık 1 milyon TL bütçe ile propaganda
sürecini geçirecek olan TDP, “Şimdi TDP
Zamanı” sloganını kullanacak.
YDP’de ekonomi, sağlık ve hukuk
konuları hakim
YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten
alınan bilgiye göre, partinin manifestosunda
ekonomi, sağlık ve hukuk konuları hakim.
YDP’nin seçim manifestosunda, hayatın
ucuzlatılması ve halkın alım gücünün korunması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi,
sağlıkta yatak kapasitesi ile uzman personelin
artırılması, ilaç ve aşı teminine yönelik
adımlar atılması ve adaletin erken tecellisinin
sağlanması gibi başlıklar bulunuyor.
Kampanyanın yürütülmesinde yarı profesyonel bir ekiple çalışan YDP’nin seçim
bütçesi ise 1 milyon TL. YDP kampanyasında, “Güç Sende” ve “YDP ile İstikrarlı
Günlere” sloganlarını kullanacak.
TKP Yeni Güçler, bir kereye mahsus
servet vergisi alınmasını hedefliyor
TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
TKP-YG’nin manifestosunda öne çıkan başlıklarla ilgili bilgi verdi.
Buna göre TKP-YG’nin, iç piyasada kiralar, harçlar ve kredilerde sterlin kurunun
12’ye sabitlenmesi, üniversite ve casinoların
yüzde 20 kurum vergisi ödemesi, tarım reformu yapılması, faiz yasası çıkarılarak,
mazbata mağdurlarının hapis yatmasına son
verilmesi ve bir kereye mahsus servet vergisi
alınması gibi hedefleri bulunuyor.
Profesyonel ekiple çalışmayan TKPYG’nin kampanyasını ise Genel Başkan
Mehmet Çakıcı yürütecek. TKP-YG’nin seçim için harcayacağı bütçe ise 100 bin TL’yi
aşmayacak şekilde planlandı. TKP-YG’nin
sloganı ise, “Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi
Kurtaralım”
BY, “Emekçinin Partisi Var” sloganı ile
kampanyasını yürütecek
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal
Özkızan, BY’nin planladığı seçim kampanyası ile ilgili bilgi aktardı.
Aktarılan bilgilere göre, BY’nin seçim
manifestosunda, sendikasız çalıştırılmanın
yasaklanması, “ultra zenginlerden” servet
vergisi alınması, asgari ücretin en düşük
kamu maaşına endekslenmesi ve eşel mobilin
iki ayda bir uygulanması, her bölgeye
sığınma evi yapılması, ücretsiz kamusal
eğitim ve sağlık hakkı, kamusal toplu taşımacılık, kamusal aşevi ve federasyon hedefleri var.
Kampanyada profesyonel bir ekiple çalışmayacak olan BY, süreci üyelerinin katkısı
ile götürecek.
“Emekçinin Partisi Var” sloganı ile kampanyasını yürütecek olan BY’nin seçim için
ayırdığı bütçe ise 50 bin TL.
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Yunus Akgün, İtAlYAn
devlerİnİ peşİne tAktı

Adana demirspor'da kiralık olarak forma giyen
ve bonservisi galatasaray'da olan Yunus Akgün,
serie A ekiplerinin yakın takibine girdi.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus
Akgün, 'Yeni Cengiz ünder' olarak anılıyor. Yunus
28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi

Getafe, R.Madrid'i
Enes Ünal'ın
golüyle devirdi
Getafe, İspanya La Liga'nın 19. haftasında
sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Getafe'ye galibiyeti getiren golü
9. dakikada temsilcimiz Enes Ünal kaydetti.
Bu sezon İspanya'da 6. kez rakip fileleri
sarsan milli forvet ayrıca La Liga'da 2022 yılının ilk golüne imza atmış oldu.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve takımına
galibiyeti getiren Enes Ünal, 83 dakika Getafe'nin başarısı için ter döktü.
Ligde 11 maç sonra mağlup olan lider Real
Madrid, bu sonucun ardından 46 puanda
kaldı. Real galibiyetiyle 18 puana yükselen
Getafe ise maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.

Beşiktaş, Süper Kupa
mesaisine başlıyor

Filede sıra yarı finallerde

n Voleybol Federasyonu tarafından
düzenlenen Voleybol Büyükler
Ligi’nde Play Off yarı final
eşleşmeleri belli oldu.

Voleybol Federasyonu tarafından düzen-

lenen Voleybol Büyükler Ligi’nde Play
Off yarı final eşleşmeleri belli oldu.Erkeklerde Mağusa Spor Akademisi ile Karpaz
Gate Marina, Vakıflar ile DAÜ eşleşti.
Play off Yarı Final eşleşmelerinde MSA
ve Vakıflar rakipleri karşısında seriye 1-0

üstünlükle başlayacak. Kadınlarda Karpaz
Gate Marina-Vakıflar yarı final eşleşmesinde
karşı karşıya gelecek. KGM seriye 1-0 üstünlükle başlayacak. Play off Yarı Final
eşleşmelerinde kazanılmış 3 maça ulaşan
finale yükselecek.

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport
TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell
Süper Kupa maçının mesaisine bugün başlayacak. Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat
Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi
idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası
sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de
kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile
başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali
Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

BTM’de 3. Hafta
sonuçları

Futbolda BTM liglerinde dün oynanan 3.
Hafta maçlarında alınan sonuçlar.
Kırmızı Grup
İskele Trabzon- Demirhan
1-1
Erenköy – Serdarlı:
6- 1
Türkmenköy – Akova:
3-3
Geçitkale – Vadili:
1- 4
Düzova – Mehmetçik:
0-1
Beyaz Grup
Dikmen – Yılmazöy:
2-2
Doğancu – Lapta:
1-0
Sadraza m- Denizli:
0-0
Karaoğlanoğlu – Tatlısu:
2-3
Ozanköy – Ortaköy:
3-2
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Muslera referans oldu! Galatasaray'a 6 aylık kiralık kaleci
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı
mücadelede sakatlanan ve sezonu kapatan
Fernando Muslera'nın sözleşmesi, Skorer'in
verdiği habere göre devre arasında feshedilecek. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin sözleşmesini feshetmeye hazırlanırken yerine gelecek isim konusunda ça-
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lışmalar başladı.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve sezonu
kapatan Fernando Muslera ile görüşen
sarı-kırmızılı idareciler, Uruguaylı eldivenin
sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetme
kararı aldı. Galatasaray'da Fernando Mus-
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lera'nın ayrılığı sonrası kaleye gelecek
isim belli oldu. Sarı-kırmızılıların kiralık
olarak transfer etmek istediği isim ortaya
çıktı. Uruguay’da Penerol kalesini koruyan
29 yaşındaki eldivenin 6 aylığına kiralanması için sarı-kırmızılılar çalışma başlattı.
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