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Pandemi patladı… Güneyde de, kuzeyde de… Yeniden kapanalım demiyoruz, ama sormak gerekir: Bu
kadar patlamaya rağmen kapanmıyoruz da, vakalar henüz yüzü bile bulmazken neden kapandık o halde?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 4 Ocak 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 540 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
YETTİ BE SERHAT YETTİ
n

2. sayfada

Çağ-Sen’in uyarı grevinde konuşan KTÖS Genel Sekreteri
Şener Elcil hepimizin ihtiyaç duyduğu şeye vurgu yaptı...

Namuslular da namussuzlar kadar

CESUR OLMALI
Devlet Laboratuvarında çıkan yangınla ilgili dosyanın hala poliste olduğunu
belirten Şener Elcil, dosyanın savcılığa intikal etmediğini vurgulayarak,
“Laboratuvarın yakıldığı iddiaları doğru değil” dedi…
n Koop-Süt’ün 2 milyon TL zararda olduğunu
söyleyen Elcil halkın pahalı süt ve süt ürünleri
kullanmasının temel nedeninin Koop-Süt’ün
batırılması olduğunu ifade etti…

Dr. Mustafa Hami
hayatını kaybetti

O laboratuvarlar
hakkında yasal işlem
Sağlık Bakanlığı, PCR testi için
vatandaşlardan 100 TL’den daha
fazla ücret talep eden
laboratuvarlar hakkında yasal
işlem başlatılacağını duyurdu...
4. sayfada

ALLEM
GALLEM
MANSURA

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Profesör
Mehmet
Hasgüler

Lefkoşa-Girne
anayolundaki
pano üzerinde
çalıştığı sırada
elektrik akımına
kapılarak hayatını
kaybeden
Etiyopyalı işçiöğrencinin öldüğü
yere UBP’nin
reklam panosu
dikildi… Faiz
Sucuoğlu
“Bizimle yürü,
istikrarlı büyü”
diyor…
Haileu’nun
cenazesi henüz
ülkesine bile
gönderilmeden
“ölüm panosu”na
asılan bu afiş de
bu düzenin bir
aynası!

Sağlık Bakanlığı:

İşgal altında

Bisikletli bir
aday:

Etiyopyalı
Haileu’nun
öldüğü yerde

Uzun yıllar
Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği
başkanlığını
yapmış tanınmış
hekim Dr.
Mustafa Hami
veda etti...
4. sayfada

“ÇARE BİZİZ”
DİYENLERİN
ÇARESİZLİĞİ

n Li-Koop’un uyarı grevinde konuşan Çağ-Sen
Başkanı Mehmet Davulcu, Çağ-Sen’in
kooperatifte yetkili sendika olduğu halde toplu iş
sözleşmesi yapılmadığını belirtti…
3. sayfada

Ali Osman

“ERDOĞAN
“SATTIM AMA
MAL HALA
BENiM” Mİ
DEMEK İSTİYOR?
Mehmet Levent

Demokrat Parti’nin
Mağusa seçim
listesinde 4.
sırada aday olan
Dr. Prof. Mehmet
Hasgüler’i dün
oğlu ile birlikte
bisiklette
görüntüledik…
Oğlunu okuldan
eve böyle taşıyan
Hasgüler seçimi
kazandığı takdirde
meclise de
bisikletle gidip
geleceğini
söyledi… Tıpkı
Hollanda’da,
İsveç’te ve
Danimarka’daki
gibi… Bu da bir ilk
olacak
tarihimizde…

ÇOCUKLARLA
YAPILAN
SAVAŞ
HAZIRLIĞI

Aziz Şah

SEÇİMLE NEYİ
DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZİ
ANLATIN BİZE

Canan Sümer

Güneyde 5 bin 24 vaka 2 can kaybı, kuzeyde 378'i yerel 410 vaka...

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

“ÇARE BİZİZ”
DİYENLERİN
ÇARESİZLİĞİ

Önümüzdeki seçime damgasını vuran
şey, sözümona barışcı, solcu, çözümcü
olduklarını iddia eden siyasi partilerin
kazandıkları takdirde nasıl bir güçle
barışık bitişik yapışık yaşamaya hazır
olduklarını aşikâr etmeleridir. Bu “çare
biziz” diyenlerin ne kadar “çaresiz” olduklarının en açık göstergesidir...
Kendisiyle iyi ilişkiler kurulacak olan güç, binlerce
insanı suçsuz yere cezaevlerinde tutan, binlercesini
işsiz bırakan, binlercesini
ülkesinden ailesinden sevdiklerinden uzakta sürgünde yaşamaya
mahkûm eden bir diktatörlüktür sonuçta...
Bu güç Kıbrıs’ın kuzeyinde de valilik
işlevi gören elçiliği ve asimilasyonun
silahı olarak kullandığı yerleşik dernekleri aracılığıyla gazeteleri taşlatan,
linç ettiren, yazarlara davalar açtıran,
gazetecileri tehdit ve taciz eden güçtür
aynı zamanda...
Üstelik bizim solların, sağcılardan
daha iyi ilişkiler kurabileceklerini iddia
ettikleri bu tek adam rejimine karşı,
beğensek de beğenmesek de Türkiye’de
ciddi bir ittifak hazırlığı sözkonusudur.
Benzer bir ittifak birkaç yıl önce yerel
seçimler sırasında büyük şehirlerde yapılmış ve bütün dolaplara dümenlere
rağmen işe yaramıştı. AKP’nin Ankara
İstanbul ve İzmir’i kaybetmesi, bu dayanışmanın bir sonucudur. AKP’nin ve
bizzat Erdoğan’ın burada cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması benzer bir
dayanışmanın olmamasındandır...
Kıbrıs’ın kuzeyinde seçime girecek
olan sol muhalefetin, kazandığı takdirde,
adalete insanlığa barışa sanata demokrasiye özgürlüğe kadına çocuğa ve aslında güzel olan her şeye düşman bir
dikta rejimiyle, Türkiye’yi soyup soğana
çevirerek iflâsın eşiğine getiren bir çeteyle iyi geçineceğini söylemesi, o rejimden sağcıların becerip de alamadığı
parayı koparabileceğini göğsü kabara
kabara bir vaat olarak dillendirmesi,
vahim olmanın ötesinde bir durumdur!
Faciadır bu!
Kara haber ne zamandan beri müjde
oldu; karanlık bir geleceğin sözünü vermek ne zamandan beri seçim vaadi
oldu, bilmem ki!..
Hadi işgalciye işgalci demeyelim,
ama binlerce insanı cumhurbaşkanına
hakaret, terör örgütüne üye olmamakla
birlikte terör örgütünün propagandasını
yapmak gibi akıldışı gerekçelerle hapishanelerde çürüten, bir o kadarını da
mahkemelerde süründüren bir tek adam
rejimine karşı dik durmak gibi bir derdi
olmayan siyasi partilere gidip oy vermenin benim açımdan bir anlamı yoktur...
İşgalci demiyorum, haşa, ama örneğin
Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve
daha nicelerini hapiste rehine olarak
tutan bir iktidarla sorunu olmayan bir
sol muhalefet, benim nazarımda ne soldur, ne de muhaliftir...
Seçimde oy kullanmazsan eline ne
geçecek diye sorup durmayın bana,
gerçi, bu tam da parçası olduğunuz düzene uygun bir sorudur, ama, siz yine
de sormayın...
Siz girin seçiminize, doğrusu kaybetmenizi istemem, kazanın, yerleşin
meclise, yemininizi yapın, neyi yaşatacaksanız yaşatın, seçildikten sonra
bir elinize geçen nedir ona bakın, bir
de ayağımızın altından kayıp giden
memlekete...

YETTİ BE SERHAT
YETTİ
Aslında seninle ilgili hiç yazı yazmayacaktım sevgili Serhat…
Onaylamadığım görüşlerin ve hareketlerin olsa da yazmayacaktım…
Ne olursa olsun sevdiğim bir arkadaşımsın çünkü…
Ve gazetemize de büyük emeğin
geçti…
Ancak yine de bu yazıyı yazmak
farz oldu…
Sen davet ettin bu düelloya beni…
Yargısız infaz yaptığımı söylüyorsun…
Çok yazık…
Ben yargıç değilim…
İnfaz da benim işim değil…
Ben yazarım ve sadece bildiklerimi,
gördüklerimi ve emin olduğum şeyleri
yazarım…
Kimi yargısız infaz etmişim?
CTP’nin Mağusa’daki kontenjan
adayı Yasin Yeni’yi mi?
Ona “ülkücü” dediğim için mi bu
lafın?
Ülkücü değil mi?
Aç sosyal medya sayfasını ve bak
bakalım..
Kahraman ordumuzdan ve 20 Temmuz aşkından geçilmiyor…
Nerde bir bayrak, orda Yasin…
Nerde milli bir gün, orda Yasin…
Nerde bir asker, orda Yasin…
Senin şimdi her gün çatıp durduğun
UBP tayfasından hiçbir farkı yok…
Daha da beter…
Ay-yıldız içindeki profili de çok seviyor…
Al sana KKTC’yi sonsuza dek yaşatmaya kararlı bir aslan yavrusu
daha…
Bu mu senin savunmak için bin dereden su getirdiğin aday?
“Bizi kurtaracak” dediklerinden biri
de bu mu?
Bunun için mi bana “yargısız infaz”
yaptın diyorsun?
Olmaz be Serhat…
Bu kadarı da olmaz…
***

Şundan eminim ancak…
Oturttun karşına Tufan’ı…
Mum gibi eriyorsun…
Ne bu hal?
Eğer şimdi icazetsiz, bağımsız bir
gazeteci olsaydın, eminim sen de boykotçu olurdun…
Daha rahat olduğun zamanlarda
KKTC’ye sahte devlet diyen sen değil
misin?
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne inanan ve
bu sahte devleti uşaklarıyla birlikte
yerden yere vuran sen değil misin?
Ersin Tatar zaten bunun için atmadı
mı seni o kanaldan?
Sarayda danışman olmanı bunun
için engellemediler mi?
E, şimdi ne oldu da bu sahte devletin
sahte meclisi için yapılan göstermelik
seçimleri savunuyorsun?
Bu seçimlerin hiçbir işe yaramadığını
anlayana kadar bunca yaprağımız döküldü…
Sen hala anlamıyor musun?
Sen anlamadığın gibi bir de anlayanlara mı kızıyorsun?
Söylediklerine sen gerçekten inanıyor
musun?
Bunun için mi şimdi bir ülkücüyü
sırf CTP adayıdır diye savunuyorsun
ve bana da “yargısız infazcı” diyorsun?
***
Herşey olur da bu kadarı olmaz sanırdım…
Olurmuş işte…
Bu da olur…
Şimdi o ekranda Tatar’ı yerden yere
vuruyorsun…
Çok geç ama…
Tatar’ı bu toplumun başına oturtanlardan biri de sensin…
Az mı methiyeler düzdün ona?
Akıncı değil, Tatar seçilsin diye az
mı uğraştın?
Bunları sana hiç hatırlatmak ve söylemek istemezdim…
Ama madem ki yargısız infazcıyım,
söylemem farz oldu…

Şener Levent

Açı
Şimdi Tatar hakkında tüm söylediklerin intikamdan başka nedir ki?
Söyle tabii…
Hiçbir itirazım yok…
Seni o kanaldan attığı için pişman
etmeye çalışıyorsun onu…
“Bana bunu yaptın ha, ben de seni
doğduğuna pişman ederim” havaları
bunlar…
Bu da pek sempatik bir şey değil
sevgili Serhat…
***
Şimdi konuştuğun o ekranda Ankara’ya hiçbir laf edemezsin…
CTP’ye aksi bir şey söyleyemezsin…
O ekrana asla çıkaramazsın beni…
Beni o ekrana bir kere çıkaran
Ahmet Ertaç ve Ali Rıza dostlarım,
benim programdan sonra oradan atıldılar…
Sen bir sansüre karşı çıkarken başka
bir sansürü savunduğunun da farkında
değilsin…
Dürüst gazeteciliğin bu olmadığını
sen de bilirsin…
“Ben profesyonelim” diyerek bunları
bana izah edemezsin…
Seninle Tayyip Erdoğan hakkında
da çok çekiştik…
Şimdi Tayyip’in Türkiye’yi ve de
bizi ne hale getirdiğini görüyor musun?
***
Senin ülkücü değil dediğin aday,
üç yıl önce biz taşlanırken taşlayanları
değil, bizi kınayan birisiydi…
Hadi git bir oycuk da sen at ona
şimdi…
***
Ekranda çok komiklikler yapıyorsun…
Ama artık gülemiyorum sevgili dostum…
Gülemiyorum…
Daha önceki ekranda senin için yazdığım yazılarımı da okurdun…
Ama bunu okuyamayacaksın…
Okuyamayacaksın!

PANDEMİDE PATLAMA...

Güneyde 5 bin 24, kuzeyde 410 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı
35.585 olup, 378'i yerel, 410 pozitif
vakaya rastlanmış,158 kişi taburcu
edilmiştir.
32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde
gözetim altında bulunmaktadırlar. 378
kişi ise yerel vakadır.
157 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 82
kişi Gazimağusa, 30 kişi Güzelyurt, 18
kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 35.585
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka
Sayısı: 32
Yerel Vaka Sayısı: 378
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
158
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017
Toplam Vaka Sayısı: 36.951

Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
5039
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 667
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
4878
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 105018
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 33.405
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3407
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
50
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
3346
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
11

Güneyde 5 bin 24 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan
164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24
yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını
kaybetti.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre
güneyde toplam vaka sayısı 177
bin 721'e, toplam can kayıpları 641'e
ulaştı.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer
SEÇİMLE NEYİ
DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZİ
ANLATIN BİZE

Pembe Köşk çalışanları 5. “Kazıklı Eylemi”ni yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı
ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan ve KKTC
vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen
karşılanmasını sağlayan protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle
başlattıkları eylemlerin beşincisini dün yaptı.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Basın Sorumlusu Ayşe Menekşeli
tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı önünde dün
saat 11.15’te başlayan eylemde, hastane çalışanlarına tedavi gören
hastalar da eşlik etti. Eylemde, önceki eylemlerde olduğu gibi
Sağlık Bakanlığı önüne kazık yerleştirilerek, Bakanlığın tutumu
protesto edildi.
Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 2019 yılında ilki imzalanan protokol
gereği ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlıların
tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından
karşılandığını hatırlatarak, 12 Ocak'ta süresi dolacak protokolün
yenilenmemesinin beraberinde pek çok sorunu getireceğini söyledi.
Bağımlı hastalara karşı duyarsızlık gösterildiğini savunarak buna
tepki gösteren Çakıcı, Pembe Köşk eylemlerinin siyasi bir amaç
taşımadığının da altını çizdi.
Sağlık Bakanlığı’nın temaslı sağlık çalışanlarının görevlerine
devam etmelerine ilişkin karar ürettiğini de savunan Çakıcı, bu
kararı “skandal” ve “bilim dışı” olarak değerlendirerek Sağlık
Bakanı Ali Pilli’yi istifa etmeye çağırdı.

ÇAĞ-SEN’İN Lİ-KOOP’TAKİ UYARI GREVİNDE ŞENER ELCİL KONUŞTU:

Namuslular namussuzlar kadar cesur olmalı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası
(Çağ-Sen), “kooperatifçiliği yok etmeye ve
toplu iş sözleşmesi hakkına yönelik saldırılara
karşı” örgütlü bulunduğu Lefkoşa İktisat
Kooperatifi’nde Ltd (Li-Koop) dün 2 saatlik
uyarı grevine gitti.
Sendika yetkilileri, 11.00-13.00 saatleri
arasındaki grev kapsamında Başbakanlık
önünde basın açıklaması yaptı. Çağ-Sen ile
Li-Koop Yönetim Kurulu arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesinin uygulamaya konması
talep edilerek, süresiz grev uyarısında bulundu.
Basın açıklamasında, “Toplu Sözleşme
Hakkımız, Yedirtmeyiz” pankartı açıldı.
DAVULCU
Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı
açıklamada, Li-Koop’ta sorunlara çözüm
yolunda uyarı grevi noktasına geldiklerini
belirterek, iki buçuk yıl öncesinden bugüne
Li-Koop’ta yaşananları anlattı.
“Li-Koop’ta yönetimin görevden alındığı
ve kayyum atandığı” bir dönem yaşandığını
savunan Davulcu, bu süreçte Li-Koop’ta
yapılan referandum sonucunda Çağ-Sen’in
yine yetkili sendika olduğunu, buna rağmen
toplu iş sözleşmesi için görüşme
yapılamadığını kaydetti.
Li-Koop’ta iki buçuk yıldır yapılmayan
genel kurulun yapıldığını ve yeni bir yönetim
kurulu seçildiğini dile getiren Mehmet
Davulcu, yeni seçilen yönetim kurulu ile
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam
ettirildiğini ve bir sonuca varılarak, 7 Aralık
2021’de toplu iş sözleşmesi imzalandığını
söyledi.
Toplu iş sözleşmesi imzalanması
sonrasında Kooperatif Şirketler Mukayyidi
Kemal Deniz Dana’nın baskılarının devam
ettiğini iddia eden Davulcu, Kooperatif
Şirketler Mukayyitliğinin bir yazı ile toplu
iş sözleşmesini onaylamadığını ve yürürlüğe
girmesini engellediğini öne sürdü.
Toplu iş sözleşmesinin onaya tabi bir akit
olmadığını dile getiren Mehmet Davulcu,
“Toplu iş sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Referandum Yasası ile düzenlenir
ve ona bağlı olarak yürürlüğe girer. Yasada,
imzalanan toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe
girmesi için herhangi bir onay merci gösterilmez, tam tersine yasa imzalandığı andan

itibaren yürürlüğe girer demektedir” şeklinde
konuştu.
Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal
Deniz Dana ve Dana’nın görevden
alınmamasına yönelik eleştirilerde bulunan
Mehmet Davulcu, Dana ile ilgili sayıştay
raporu olduğunu iddia etti.
“Tilkiyi kümese bekçi tayin ettiler”
diyen Davulcu, 30 küsur kooperatifin
yönetim kurullarının görevden alındığını
ileri sürdü.
Li-Koop Yönetim Kurulu’nun görevden
alınma gerekçesinin ise Koop-Süt olduğunu
öne süren Mehmet Davulcu, yönetimi
görevden alarak, Li-Koop’un Koop-Süt’te
bulunan temsilcisinin değiştirildiğini belirtti.
Davulcu, bu kararla, ihtiyaç olmamasına
rağmen Koop-Süt’e partizanca istihdamlar
yapıldığını iddia etti.
ELCİL
Çağ-Sen’in grevine KTÖS Genel Sekreteri
Şener Elcil de destek verdi. Elcil, bir
sendikanın temel amacının toplu iş sözleşmesi
yapmak olduğunu belirterek, bunu engellemenin suç olduğunu söyledi.
Koop-Süt’ün 2 milyon TL zararda
olduğunu ileri süren Elcil, halkın, pahalı
süt ve süt ürünleri kullanmasının temel sebebinin Koop-Süt’ün batırılması olduğunu
ddia etti.
Öte yandan, Devlet Laboratuvarı’nda
çıkan yangınla ilgili dosyanın hala poliste

olduğunu savunan Elcil, dosyanın savcılığa
intikal etmediğini öne sürdü. Elcil,
“laboratuvarın yakıldığı” iddialarının söz
konusu olduğunu kaydetti.
“Spor Dairesi’ndeki naylon faturalar”
konusunun da araştırılması gerektiğini belirten Şener Elcil, “Bu ülkede namuslu
insanların, namussuzlar kadar cesur olması
lazım” dedi.
BASIN AÇIKLAMASI
Konuşmaların ardından Gülçem Bayraktar,
Çağ-Sen üyesi Li-Koop Çalışanları adına
hazırlanan basın açıklamasını okudu.
Açıklamada, hükümete, “toplu iş
sözleşmesinin uygulanmaması için Li-Koop
Yönetim Kurulu üzerinde oluşturulan yasadışı
baskıyı geri çekmesi” çağrısı yapıldı.
Li-Koop Yönetim Kurulu’na da seslenilen
açıklamada, “Li-Koop tüm üyelerin ortak
malıdır. Hepimizindir… Baskı ve tehditlere
karşı birlikte direnmek gerekir. Gelin birlikte
direnelim” denildi.
Talebin çok net ve açık olduğu belirtilen
açıklamada, toplu iş sözleşmesinin hemen
ve harfiyen uygulamaya konması istendi.
“Sabrımız sonsuz değildir. Süresiz grev
hakkımızı kullanmak zorunda kalırsak bundan geri durmayacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada,
Li-Koop üyelerine de, “Gerçek güç sizin
ellerinizdedir. Lütfen bize sahip çıkınız”
mesajı iletildi.

Direnmek için ille de bir lider ve kurtarıcıya mı ihtiyaç var…
Bize çizilen sınırlardan çıkmak…
Farklı şeyler söyleyip, farklı yerlere
varmak için…
-Tamam, seçimleri boykot edelim ama
bize önderlik edecek bir lider yok, diyor
bir dost…
İlle de bir lider, kurtarıcı istiyor…
Neden?
Kendine yeterince güvenemediği için
mi?
Sadece kendimize mi?
Güven duyduğumuz ne kaldı ki?
Sorunlar içinde boğulmuş toplumumuzun
en önemli sorunlarından biri de sanırım
bu…
Hem güven…
Hem özgüven…
Başkalarına güvenmiyoruz ama kendimize de güvenmiyoruz aslında...
Tepemizdekilere güvenmiyoruz…
Karşımızdakilere güvenmiyoruz…
Türk’e güvenmiyoruz, Rum’a güvenmiyoruz…
Kendine kötülük yapanların peşinden
körü körüne sürüklenen halka güvenmiyoruz…
Hep böyle miydik biz, yoksa sonradan
mı böyle olduk?
Tarih sonradan böyle olduğumuzu söylüyor bize...
Varoluşçuluk kaygılarımız…
Belki eskiden de vardı, ama şimdiki
gibi değildi…
İngiliz sömürge yönetiminde şimdiki
gibi "öldük, bittik, tükendik" sızlanmaları
yoktu…
63'le başlayan o en sıkıntılı günlerimizde
bile…
Sürüklendiğimiz kanlı çatışmalarda özgüvenimizi yitirmedik hiçbir zaman…
İrademizin çalındığı ve iradesiz kaldığımız aklımıza bile gelmedi…
Başımızda bir kurtarıcı olmadan kendi
kendimizi savunduk...
Şehir, köy ve dağ mevzilerinde ömür
tüketti erkeklerimiz…
Elde yoktu avuçta yoktu…
İaşe yardımı ile yaşadığımız dönemler
oldu…
Göçmendik…
Ve bir evde üç aile birlikte yaşamıştık
uzun bir dönem…
Sevdiklerimizi uzak ülkelere yolcu ettik…
Fukaralıktan ve çaresizliktendi bu gidişler…
Ama en yakınlarımızı kaybederken bile
"biz bittik" demedik…
“Türkiyesiz varolamayız” demedik…
***
1974 kötü bir milat oldu…
Şimdi bakıyorum da çevreme…
Yıllarca çözüm adına kurulan masalara…
Sağlı sollu “Türkiye’ siz olmaz, “Garantörsüz asla” nağmeleri çalındı hep…
Türkiye'nin kanatları arasında adanın
yarısına sahip olduktan ve ganimetin tadına
baktıktan sonra mı yitirdik özgüvenimizi?
Hakkımız olmayan malı mülkü elde ettikten sonra korkularımız başladı…
Bunların bir gün elimizden alınabileceği
korkusu muiçimize yılan gibi çöreklenen?
Bizi “kurtaranın" sonsuza dek korumasını, ebedi garantörümüz olmasınıistiyoruz…
60'lı yıllardaki özgüvenimiz 74'ten sonra
böyle uçup gitti işte…
***
Kurtarıcı dedikleriniz artık açık açık
müdahale ediyor…
Siyasi iradenize…
Yargınıza…
İfade özgürlüğünüze…
Ve hayat şeklinize…
Ama siz halâ boykotla neyi değiştirebileceksin diye soruyorsunuz…
Boşverin boykotu…
Siz seçimle şimdiye kadar neyi değiştirdiğinizi ve değiştirebileceğinizi anlatın
bize…
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“İktidar bizim işimiz” diyor Ubepe
İktidar ne demektir onu bile bilmezler
Kafadan değil, attıkları hep işkembe
Utanırlar da buna iktidarsızlık demezler

KALAY-KALAYCI

KIBRISLITÜRK FAŞİSTLER
DALKAVUKLUKTA DAHA BAŞARILI

160 kişi Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa edip UBP'ye geçti. Partililere
seslenen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bu katılımlarla UBP’nin tek
başına iktidar hedefinin perçinlenmekte olduğunu söyledi. Faşist Erhan
Arıklı’nın partisi yeniden doğamayacak anlaşılan. İlk kazığı UBP’ye geçen
kankası Zaroğlu’ndan yedi Arıklı. Bütün faşistler UBP’de toplanacak bu
gidişle. Türkiye hükümetinin de Tayyip Erdoğan’ın da bir Türkiyeli partisine
ihtiyacı yoktur zaten. Anavatan dalkavukluğunu Kıbrıslıtürk faşistler
Türkiyelilerden daha iyi becerirler…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ALLEM GALLEM
MANSURA...
Pahalılık aldı başını gidiyor...
Enflasyon tavan yaptı...
Şimdi durduğu yerde duracak da değil...
Tayyip ne diyordu:
“Faiz sebebp, enflasyon sonuçtur..”
Enflasyonu durdurmak için Türk Lirası
faizlerini aşağıta çektikçe çekti...
Durmadan piyasaya döviz pompaladı...
Türkiye’de satmadık yer bırakmadı, Doğu
Akdeniz’de KKTC hükümetlerinin kendisine
verdiği sözde de olsa yetki ile Kıbrıslıtürklerin
haklarını koruyacağını açıkladıktan sonra,
aldığı 20 milyar dolar ile Katar’a konuya
müdahil olmayacağını söyledi..
Şimdi oradan çıkacak olan gazda Kıbrıslıtürklerin dirhem hakkı yok!
Çünkü Kıbrıslıtürkler adına CTP hükümeti
de UBP hükümeti de ona “yetki” verdi...
Bu yetkiyi kullanan Türkiye bizim hakkımızı sattı!
Dünya ekonomik sistemi belli...
Kapitalist ekonomi...
Emperyaistlerin çıkaralrı doğrultusunda
hareket ediyor her şety nbu konuda...
Nasıl ki bu sistem içerisinde sostalist adacıuklar oluşturmak çok zor hatta imkansızdır...
Klasik ekonomi kyularrallarına da meydan
okumak sistemi darmaduman etmektir...
Dünyada nerede görülmüştür emirle3 faiz
indirilmesi...
Yaşananlar karşısında da bu durum güvensilik yarattı...
O nedenle ticaret kesimi ellerindeki malalrı
düşen dövize bağlı olarak inririme gidemiyor...
Bugün bir liraya sattığı bir ürünü ertesi
gün 3 liraya alıp yerine koymasının zorluğu
içerisinde3dirler...
Tayyip durmadan konuşuyor, tam da yeyen
yeyecek hesabı...
Gziantep’te yaptığı bir konuşmada işsizlikten yakınanlara seslendi...
Bir fabrikanın işçi aradığını ama işçi bulamadığını söyleyerek işsizlikten dem vuranları nankörlükle suçladı...
Ertesi güne kalmadan birçok insan işçi
olmak için müracaat edince fabrikanın işçi
aramadığı kendilerine söylendi...
Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı anlayacağınız...
Kur korumalı TL modeli de fiyaskoyla
sonuçlandı...
Libya ve Suriye’ye gönderliejn ve oraların
sahibi oldukları, Mavi Vatan hikayeleri şimdi
bir bir yüzlerine vuruluyor.
Geçenlerde Rıusya Idlib’i bombaladı...
Tayyip çekilen askerlerimiz vuruldu dedi
sadece...
Hafter’i can düşmanı ilan eden Tayyip
bugün ona mesajlar gönderiyor...
Bunu da açıklayan BAE Prensi oldu...
Can düşmanı ilan ettiği Esad ile barışmak
için de takla atıyor...
Borsalar Christmas’tan önce kapandı...
Şimdi açıldı, izleyin...
Tayyip’in kur korumalı TL model fiyasko...
Tek bir çaresi kaldı...
İçsavaş...
Bunu yaparsa ömrünü biraz daha uzatır...
Silahlandırdığı gruplar ortaya çıkmaya
başladı...
Bingöl’de yapılan ayaklanma ülke sathına
yayılır mı?
Yaylırsa ne TL kalır, ne de döviz...

“ERDOĞAN “SATTIM AMA
MAL HALA BENiM” Mİ
DEMEK İSTİYOR?

Dr. Mustafa Hami hayatını kaybetti
HK - Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapmış
tanınmış hekim Dr. Mustafa Hami dün hayatını kaybetti. Bir süre önce beyin
kanaması geçiren Dr. Mustafa Hami, Kıbrıs Türk siyasetinde de önemli rol
oynayarak YKP’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Bakan Pilli açıkladı:

Okullarda kapanma durumu yok
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de
yayımlanan Manşet+ programına
konuk oldu.
Omicron varayantı ile ilgili bilgi
veren Bakan Pilli, diğer varyantlardan
farklı olarak Omicron’un çok hızlı
yayılım gösterdiğini, bulaşıcılık seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Tedbirler alınmazsa bulaşın daha
da artacağı uyarısında bulunan Pilli,
bireysel korunmanın önemine vurgu
yaptı, maskenin en önemli korunma
aracı olduğunu söyledi.
Ülkede şu ana kadar 740 bin doz
aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan
Pilli, birinci ve ikinci doz aşılanmanın
%75-76, 3’üncü doz aşılanmanın ise
%76-78 civarında olduğunu söyledi.
Aşıya ilginin yüksek olduğunu
kaydeden Sağlık Bakanı, Omicrona’a
karşı en önemli korunmanın maske,
mesafe ve hijyenin olduğu uyarısını
yaptı.
Pilli “Omicron varyantı hızlı
bulaşıyor ancak çok zarar vermiyor.
Üç gün içinde binin üzerinde vakaya
ulaştık ancak buna rağmen bir ay
önceye göre yoğun bakımdaki
yoğunluk oranımız düşüktür” diye
konuştu.

Bu sabah itibari ile yoğun bakımda
11 hasta olduğunu bunların 3 tanesinin
entübe edildiğini söyleyen Pilli, yoğun
bakımda 25 boş yatak bulunduğunu
ifade etti. Pilli 11 vakanın 8’inin
aşısız, 3’ünün ise iki doz aşılı olduğunu
belirtti.
Pilli “Bu varyant daha hafif gidiyor
ancak bu böyle gidecek diye birşey
yok. Çünkü vaka arttıkça sağlık yükü
artıyor” uyarısında bulundu.
Tıp-İş’in eylemine de değinen
Sağlık Bakanı, şu anda eylem yapma
zamanı olmadığını söyledi. Sağlıkta
sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayan Pilli, ancak Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen bu günlerde
bunun zamanı olmadığını kaydetti.
Okullardaki bulaş ile ilgili soruları
da yanıtlayan Bakan Pilli, “Okullarda
sınav döneminin başlamak üzere,
ardından karne alarak Şubat tatiline
girilecek. Yani okullarda bir kapanma
durumu yok. Diğer ülkelere
baktığımızda okullarımızdaki bulaş
seviyesi daha iyi durumda” diye
konuştu.
Pilli “bu Ocak ayı herşeyi belli
edecektir. Bu ay içinde herkes kendine
düşen görevi yaparsa, Ocak ayından
sonra rahat edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı:

O laboratuvarlar hakkında yasal işlem
Sağlık Bakanlığı, PCR testi için vatandaşlardan 100 TL’den daha fazla
ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021’de aldığı karara işaret edilen bakanlık
açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen
laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100 TL alacaklardır. Karar
harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar
hakkında yasal işlem başlatılacaktır” denildi.

Hep merak eder dururdum.
Tayyıp Erdoğan, Kıbrıslıtürklerin Akdeniz’deki sondaj haklarını canciğer dostu
Katar’a sattıktan sonra da, “Biz orada Kıbrıs
Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyoruz”
yalanını terennüm etmeye devam edecekler
mi diye!
Ancak ne yalan söyleyim, hangi yüzle
bunu yapabileceklerinin merakında olmadım
hiç.
Çünkü onların binbir suratı olduğunu biliyordum ve bunun da çok örneği vardı yaşanmış.
Nitekim Tayyıp Erdoğan’ın önceki gün
verdiği bir demeç, bu merakımı gidermekte
gecikmedi.
KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj
haklarını 20 milyar Dolar’a Katar’a satıp
milyarları cebe indirdikten sonra da, inanılmaz bir işgüzarlıkla aynı yalanı söylemeye
devam etti.
Ve “KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak
ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz”
dedi!
***
Doğrusunu isterseniz, bu yalanı sürdürmeye devam edebileceklerini tahmin edebiliyor, ama bu kadarını beklemiyordum!
Nasıl ki Katar Doğu Akdeniz’de Kıbrıs
Cumhuriyeti ile enerji anlaşması imzaladığında, Tayyıp Erdoğan buna tek kelimeyle
de olsa hiçbir tepki göstermemişti…
Malı satıp 20 milyar Doların üstüne oturduğu halde, hâlâ malın sahibiymiş gibi konuşmasına da, malın alıcısı Katar hiçbir
tepki göstermedi!
Aşkın gözü kördür derler ama, bunların
birbirlerine olan aşklarının gözü körden de
beter galiba!
Gerçi 20 milyar Dolar, Katar için çerez
parası, ancak Tayyıp için nefes aldıracak
önemli bir para!
Tayyıp herhalde “Sana sattım ama mal
hâlâ benim” diyor, Katar da ona “No problem
mymuslimfriend, teklif yok” diyor!
Müslüman malı ortak gözüyle mi bakıyorlar acaba?!
***
Bizim haklara gelince…
Zavallı gariban biz…
Hiçbir zaman bu haklara sahipliğimizi
ne bildik, ne de karşılığını alabildik!
Hepsinin üstüne “Mavi Vatan”cılar oturdu!
Ve Türkiye’de ekonomiyi batırıp hazineyi
boşalttıktan sonra çareyi her şeyi satmakta
bulan Tayyıp AKP iktidarı, ikidebirde
KKTC’nin haklarının koruyucusu postuna
bürünüp, bizim olduğunu söyledikleri bu
hakları 20 milyar Dolara Katar’a sattı!
Şimdi bu satıştan sonra Tayyıp Erdoğan’ın
hâlâ KKTC’nin haklarını korumaktan bahsetmesine Katar’ın ses çıkarmaması o kadar
da şaşırtıcı değil.
Çok büyük bir ihtimalle öyle bir durumda
Tayyıp ‘Erdoğan’ın “prestiji” için Katar’ın
buna itiraz etmeyip göz yumacağına dair
satış sözleşmesine şerh düşülmüş olabilir!
Ne demişler?
Körler ve sağırlar birbirini ağırlar!
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Onuncu köy
MECLİS İŞGALCİNİN
TUZAĞIDIR

Ahmet M. Ertaç
"KENDİ İRADEMİZE SAHİP ÇIKMAK
İÇİN, GENÇLERİN GÖÇ ETMEMESİ
İÇİN, BU TOPRAKLARA YURDUMUZ
DİYEBİLMEK İÇİN, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ" diyor milletvekili
adaylarımız…
Ancak, nasıl mücadele edeceklerini
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.
Bugüne kadar, Milletvekili olup da o
meclise girip de RTE'nin yaptıklarını veya
buradaki 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 olunca RTE'ye
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 propagandalarda yalnız
öne EKONOMİK SORUNLAR ÇIKARILMAKTA… Bir de yeni moda çıktı UÇURUMDAN ÇEKİP ÇIKARILACAĞIZ.
Yeter artık 47 yıldır Meclis halkın
sorunlarına çare olmamış aksine sorunları
daha da çoğalmıştır. Yaşadığımız tüm
ekonomik ve siyasi sorunlar İŞGALİN
SONUÇLARIDIR.
İŞGALCİNİN BİZLERE KURDUĞU
BİR TUZAK OLAN BU MECLİS'DE HİÇ
BİR
MÜCADELE
BAŞARIYA
ULAŞAMAZ. Başarmak ve sorunlardan
kurtulmak istiyorsak ancak ve ancak güçlü
bir BOYKOT ile başlayacak yeni bir mücadele ile mümkündür. Dolayısı ile ÇARE
SEÇİM DEĞİK BOYKOT'TUR.

BOYKOT

Hasan Ulaş Altıok
Anketlerde UBP’nin açık ara önde çıkması,
ki gerçekte de bu böyle olacak, boykot
yüzünden olmayacak. Boykot, halk düşmanı
biatçı UBP’nin hâlâ birinci parti olabildiği
bu sistem yüzünden olacak. #BOYKOT

İŞGAL ALTINDA İNSAN
HAKLARI

Mehtap Çardak
Okumak için çalışan bu genç maalesef
30 Aralık günü ülkemizde ihmal sonucu,
çalıştığı yerde elektrik akımına kapıldı,
hayatını kaybetti.
Arkadaşları cenazesini ülkesi Etiyopya’ya
göndermek için para topluyorlar.
Ne üzücü, bu acı insan hikayeleri, insanı
derinden sarsıyor... Sorumlular, okuduğu
okul, kaldığı ülke ilgisiz!

‘BU HALK’ BİR DAHA
‘KIBRISLI’YI SEÇEMEZ

Metin Fahy
Belki gelen defaya bir Kıbrıslıyı seçer bu
halk. Sen Toroslara bakarken güney kuzeye
elektrik veriyor, 8000 kişiye daha iş veriyor,
hastalarımızı tedavi ediyor, kuzeyin ekonomisine kuzeyden alışveriş yaparak çok büyük
katkı sağlıyorlar ve esnafın batmamasına
katkı koyuyorlar.
Kusura bakma ama biz anavatanımızın
TRODOS ve BEŞMARMAK dağlarına
bakmayı tercih ederiz. Sağlıklar dilerim.

NEDEN BOYKOT

GRİ YOK, SİYAH VE BEYAZ VAR
Nilgün Ecvet Orhon
Yani be arkadaşlar… Hava kirliliği ve
yılbaşında ateş edilmesi konuları incir ipi
gibi uzadı gitti ha… Ben rahatsız oluyorum
yurdumun havasının yanık çöp
kokmasından ve silahlardan… Buna da
mı tepki koymayacağız…
Yok fakirlikten yakıyorlar yok gelenektir
ateş ediyorlar… Eeee yani kabullenelim
mi… Gece sokağa çıkamayalım mı hava
kirliliğinden ya da birileri eğlenecek diye
kafamıza mermi mi yiyelim…
Eski evde balkon kapıma iki kurşun
saplanmıştı yılbaşı gecesi… Kaldı ki
silahları sevmemek için çok geçerli sebeplerim de var… Neden uzadı bu kadar bu
konu?
Devlet devlet olsa ikisine de çözümü
çok rahat bulur ama dingilistan
cumhuriyetinde aha böyle insanlar bu
kadar basit konularda birbirine girer…
Ben yurdumun havasını-toprağını ve
şehirlerini temiz istiyorum ve yurdumun
silahlardan arındırılmış bir barış adası
olmasını istiyorum… Bütün derdim bu…
*
Yurdumu sevip, herşeyi ile… Doğası,
havası, özgürlüğü, birleşmesi ile düşününce
ırkçı mı oluyorum? Anlamadım… Bunun
adı yurtseverliktir… Beğenmeyen gider
yahu… Kimseyi zincirle bağlı tutmuyoruz
bu sayfada…
Gitmeyeni gönderiyorum zaten… Hem
gelecen işgal edip bölecen, yasal olmayan
şekilde yerleşecen, toprağa-havaya-insanına
saygı duymadan kirletecen… Bişey söyleyinca da ırkçı oluyoruz… Siz köpeksiz
köyde değneksiz yürüdünüz bunca sene

ama artık maymun açtı gözünü ha,
bilesiniz…
*
Benim için çok önemli olan ilk şey
insandır...
İnsanın insanca, özgür ve mutlu
yaşamasıdır...
Kendi ülkesinde, savaş olmadan, açlık
yaşamadan yaşaması... Göç yollarında
tükenmeden...
İkinci önemli şey, öğrencilerim, yani
gençlerdir... Eğitimli, düzgün, geleceğe
güvenle bakmalarını istediğim, o çok
sevdiğim gençler...
Üçüncü önemli şey Kıbrıs’tır... Özgür,
birleşik ve sadece Kıbrıslılara ait olmasını
istediğim sevgili yurdum...
Dördüncü önemli şey, dünyamızdır...
Çığırından çıkardığımız, çok kötü
davrandığımız dünyamız...
Beşinci önemli şey, dünyamızı
paylaştığımız hayvanlardır... Yaşam
alanlarını her gün çaldığımız, dişi, boynuzu,
kürkü için vurduğumuz, yakınımızda
olanlarını tekmeleyip, tecavüz edip, açsusuz bırakıp saygı duymadığımız sevgili
dostlarımız...
En nefret ettiğim şey ise bunlara saygı
duymayanlar... Hele de Kıbrıs konusunda
sadece ağzı olan konuşur, beyine ihtiyacı
yoktur konumunda olanlar...
Bende gri yoktur arkadaşlar…
Ya siyahtır ya da beyazdır…
Hele ki yurdum söz konusuysa… O
yüzden gidip kurşuni kurşuni oy
vermeyeceğim…
Bembeyaz olana kadar o kapkara
sandıklar benim oyum #Boykot…

ÇOK KAFAYA TAKMAYIN
Halit Kavçın
Ercan'ın yerini bilememişmiş... Size bir hikaye anladayım… Sene ikibinçokeskiden,
İstanbul'da öğrenciyim. yaz tatili için Kıbrıs'a gelecem (havayoluyla)… Çıkdım
evden bir taksiye binecem hava alanına gitmeye. iki büyük valizim var, taksiciye işaret
etdim yardım et bagaja atayım bunları. İndi arabadan ‘oo yeğenim yükün çok nereye
gidiyon’… Dedim Kıbrıs'a… ‘E, ORA YOL YOK Kİ BEN SENİ GÖTÜREMEM’
dedi. Napdın be hacı sen beni Sabiha Gökçen'e götürecen dedim, ‘HAA’ dedi. Bu
fıkralardaki insanların gerçek olduğu coğrafyada, kimin neyi bilip bilmediğini çok
dakmaylım bence...

Mustafa Gültekin Bilin
Geçmişi hatırlatmak, belki boykot
gücümüzü artırır, bir de bize yüklenenler hak verir düşüncesiyle
yazıyorum. Umarım faydalı olur.
Anımsayalım beyler, Denktaş’ın bir
daha seçime katılabilmesi için bir
gecede kurduğumuz devlet.
1-) Bu devletin hala bir parası yok.
2-) Anayasa öngörmesine rağmen milli
marşı yok.
3-) Ordusunun başında Kıbrıslı yok.
4-) Sivil Savunmanın bile başında
gibriyage yok.
5-) Merkez Bankası Başganı hala bizden değil.
6-) Nüfusumuzun ne olduğunu bilen
yok.
7-) İletişim, ulaşım benim dışımda.
8-)Askeri hareketlilikten zerre kadar
haberim yok.
9-) Her gün yapılan yeni vatandaşlarla
irademin gaspbedilmesi.
( 1959,1968,1973 liderlik seçimi olmadan tayin, son cumhurbaşkanının
seçimi, 2004’te barış yanlısı MAT’ın
seçilmesi ki bu dönem Annan P4planını
savunan ve Denktaş’ı ülkesinden kovan
Erdoğan’a verilen destek, son olarak
atanan cumhurbaşkanı ve bir siyasi
partinin kurultayındaki rezalet.)
En önemlisi anayasamızdaki geçici
10.cu madde…
Bu kadarı yeter herhalde.
Hadi bana söyleyin yukarda sıraladığım
vahim maddelerden sadece birini
çözmeye söz verecek gücü olan birisi
varsa sırtlamaya hazırım.
Yaaaaa, anladınızmı neden boykot?

ADAY OLDUM
BEGLERİM
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
Aday oldum beglerim,
Omorfo değil Güzelyurt derim.
Kanla aldık bizimdir,
Geliştirilmesi gerek derim.
*
Aday oldum beglerim
Oyunuzu isderim.
Güzelyurt ganimet olsa da,
Çöreklenip, bizim derim.
*
Aday oldum beglerim,
Gaylelerim var benim.
Vekillik maaşı güzel,
Kök salmayı isderim.
*
Aday oldum beglerim,
İşsizlik benim derdim.
Umut vaad ederek,
Vekil olmag isderim.
*
Aday oldum beglerim,
Oy devşirmek niyetim.
"Gelen emekçi, giden emekçi" diyerek,
Yerleşik oyu isderim.
*
Aday oldum beglerim,
İşgali perdelerim.
Kuklacının oynunda,
Kukla olmag isderim.
*
Aday oldum beglerim,
Adgım boynumda gezerim.
Karşımdakine göre,
Boş lakırdı keserim.
*
Aday oldum beglerim,
Çok çapım yokdur benim.
Vekillik olmazsa,
Atamacıg isderim.
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2022’DE DÜNYAMIZI
NELER BEKLİYOR?
Güzel dilek ve temennilerle
yeni bir yıla daha girdik.
2022 bizlere, barış getirsin,
huzur, sevgi, mutluluk getirsin!
2021’e girerken de aynı temennilerde bulunmuştuk; daha
önceki yıllara da benzer temennilerle girmiştik.
Gelgelelim, her yeni yıl bir
öncekini aratır durumda. Aradığımız barış, sevgi ve mutluluğa
kavuşmak bir yana, her yıl barış
yerine savaş, sevgi yerine kin
ve nefret, mutluluk yerine huzursuzluk, sağlık yerine pandemilerle boğuşuyoruz.
Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir dünya bırakacağa hiç benzemiyoruz. Tam
tersine onları çok sorunlu, çok
problemli bir dünyanın içinde
bırakıp gideceğiz.
Bu kötü gidişin nedenleri ne
olabilir diye hiç düşündünüz
mü?
Bu kötü gidişin başlıca nedeni
kapitalist emperyalist dünya düzenidir.
Mikro cipler çağında, yapay
zeka teknolojisi çağında, üretim
araçlarının otomasyonla çalıştırıldığı bu çağda, işçi sınıfının
omuzlarında yük olan işgücüne
büyük ölçüde ihtiyaç kalmamıştır. Üretimin her safhası; planlamadan, üretim ve dağıtıma kadar, otomasyon sistemleri ile
gerçekleştirilebilmektedir.

Sosyalist Gözlem

Bu teknoloji, işçilerin hem
üretimle ilgili kararlara, hem de
toplumun yönetimiyle ilgili kararlara doğrudan doğruya katılımını mümkün kılmaktadır.
Böylelikle, artık işlerliğini kaybetmiş ve bir çoğu faşist baskı
rejimlerine dönüşmüş olan eski
burjuva demokratik sistemlerin
yerine doğrudan demokratik yönetim biçimini koymamızı olanaklı kılmaktadır.
İşte bu gelişmeler emperyalist
sermaye sahiplerini korkutmaktadır. Tam otomasyonlu üretim
demek işçi sınıfının büyük bir
kitlesinin işsiz kalması demektir.
Bu da kapitalizm koşullarında,
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli maddi kaynaklardan, gelirlerden, yoksun olmaları anlamına gelir.
O halde ne yapılmalı? Ülkenin
nimetlerinin hakça ve adaletli
bir şekilde paylaşılabileceği yeni
bir toplumsal üretim düzenine
geçilmeli! Ama nasıl!? Bu ancak
kapitalist dünya düzenini yıkmakla mümkün olabilir.
Bu kaygılar içinde, başta dünya
empeyalist burjuvalarının lideri
ABD emperyalizmi olmak üzere,
tüm emperyalistler, varlıklarını
ve çıkarlarını korumak için dünyanin her köşesinde huzursüzluklar yaratmaya, çatışma ve savaşlar çıkarmaya mecburdurlar.
Emperyalizm çağının ekono-

Mehmet Birinci
misini , savaş ekonomisi olarak da
tanımlayabiliriz.
Emperyalistler insanlığın temel gereksinimlerine yönelik üretim alanlarına yatırım yapmak yerine
savaş araç gereçlerine yatırım
yapmakta ve buna bağlı olarak
dünyanın her köşesinde çatışmalar ve savaşlar çıkartmaktadırlar. Emperyalist kapitalist
sistemin kokuşmuş bir cesete
benzetilmesi bundandır. Emperyalist sistem süper karlarını ancak savaş ekonomisi sayesinde
elde edilebilmektedir.
İşte bu emperyalist barbarlık
düzeninin lideri ABD, 2022 bütçesine ‘savunma harcamaları’
başlığı altında 778 milyar dolar
ayırdı!l ‘Savunma Harcamalari’
demek aslında ‘savaş yapma
harcamaları’ demektir.
Ne dersiniz, ABD bütçesinde
savaş yapmak için 778 milyar
dolar ayrılmışsa, 2022'de dünyamızı neler bekler?
Sanıiı en gerçekçi dilek ve temenniler, uluslararası işçi sınıfının örgütlenerek emperyalist
dünya düzenini yıkmasına yönelik olmalı. Emperyalist düzen
var olduğu sürece dünya halkları
için barış, huzur, sağlık ve mutluluk temenni olmaktan öteye
gidemeyecek!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları
görüşmek üzere yeniden toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi sendikalarının yetersiz,
İşverenler Sendikası’nın fazla
bulduğu yeni asgari ücrete yapılan
itirazları değerlendirmek üzere
toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları görüşmek üzere
yeniden toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret
Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, 10 günlük itiraz
süresinin 5 Ocak Çarşamba günü
sona ereceğini ve komisyonun,
yapılan itirazları görüşmek üzere
önümüzdeki günlerde yeniden
toplanacağını belirtti.
Asgari ücreti aylık brüt 7 bin
TL olarak belirleyen komisyonun
kararına Kıbrıs Türk İşverenler
Sendikası’nın yanısıra Kıbrıs Türk
Telekomünikasyon Çalışanları
Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk
İşçi Sendikaları Federasyonu (
TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve
Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri
Sendikası (KES) itiraz etmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret
Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı asgari ücretle ilgili
yazılı açıklama yaptı.
Yaylalı’nın açıklaması şöyle:
“Değiştirilmiş şekliyle 22/1975
sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın
8’inci maddesi uyarınca oluşturulan
Asgari Ücret Saptama Komisyonu,
yasanın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren

geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021
tarihinde toplanmış ve oy
çokluğuyla
asgari
ücretin
01/01/2022 tarihinden itibaren brüt
saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL,
haftalık 1615.38 TL ve aylık 7 bin
TL olmasını karara bağlandı.
22/1975 sayılı Asgari Ücretler
Yasası kapsamında, Asgari Ücret
Saptama Komisyonu’nun tavsiye
kararı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanarak ilan edilmiş
ve 10 günlük itiraz süreci
başlamıştır.
Bu çerçevede, 22 Aralık 2021
tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler
Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon
Çalışanları Sendikası (TEL-SEN),
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
(EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri
Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu kararına yazılı
olarak itiraz etmişlerdir.

İşçi sendikaları ortaya koydukları
gerekçelerle belirlenen asgari
ücretin yetersiz olduğunu, Kıbrıs
Türk İşverenler Sendikası da ortaya
koyduğu gerekçelerle belirlenen
asgari ücretin olması gerekenin
üzerinde olduğunu beyan ederek
itirazda bulunmuşlardır.
22/1975 sayılı Asgari Ücretler
Yasası’nın 7. maddesinde; 10 gün
içinde belirlenen asgari ücrete itiraz
olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde
yeniden saptanabilmesi için
konuyu bir kez daha Komisyona
havale etmesi gerektiği belirtilmektedir.
Komisyonun kararına verilen 10
günlük itiraz süresi, 5 Ocak 2022
tarihinde sona erecektir. Bu süre
sonunda, Asgari Ücret Saptama
Komisyonu, Asgari Ücretler
Yasası’nda belirtilen koşul ve
sürelere uygun olarak yapılan
itirazları
görüşmek
üzere
önümüzdeki günlerde yeniden
toplanarak nihai kararını verecektir”

GÜNLÜK
KİM DAHA ÇOK EĞİLİR VE
PARA KOPARIR?

Ne zaman Türkiye’den para geldi deseler, maliye iç borçlanmaya gitti. Türkiye’den gelmeyen parayı örtmek için
yüksek faizle içerden borçlanıyorlar… Faiz Sucuoğlu’nun
“Türkiye ile imzalanan mali protokol gereği geçtiğimiz hafta
Türkiye’den ciddi bir kaynak akışı oldu” lafının ağzından
çıktığının ertesi gün, Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, 138 milyon TL iç borçlanmaya gidilmiş olup, Sosyal
Sigorta emeklilerin 13. maaş ödenmesi için Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 158 milyon TL avans aktarımı
gerçekleştirdi… Nasıl iştir bu, ne zaman ‘‘Türkiye’den ciddi
kaynak akışı’’ olsa İşgal Rejimi iç borçlanmaya gider… Sucuoğlu, Tufan Erhürman’a laf yetiştirmek için mi ‘‘Türkiye’den
ciddi kaynak akışı oldu’’ dedi?.. Çünkü son zamanlarda Tufan
Erhürman’ın söylemi, ‘‘biz Tatar’dan daha çok para aldık’’
noktasında düğümlendi… “Dörtlü hükümette 108 milyon,
Tatar döneminde ise 17 milyon TL geldi” diyen Erhürman,
dörtlü koalisyon döneminde, Türkiye’den reel sektöre 108
milyon TL, maliyeye de 40 milyon TL ödeme yapıldığını,
Tatar döneminde ise reel sektöre sadece 17 milyon TL aktarıldığını belirtti… Ne paranı ne memurunu, ne askerini ne
valini, ne paketini ne protokolünü, ne üssünü ne külliyeni diyemedikleri için CTP de UBP gibi para koparmakla övünüyor
artık! Ayrıca dörtlü koalisyon döneminde askere 334 milyon
TL ödeme yaptıklarını anlatıyor… Kıbrıs’ı askersizleştirmek,
yabancı orduları kovmak değil, halkın kaynakları ile askeri
beslemek maharet artık…
KIBRIS CAHİLLERİ
ATV’deki “Kim Milyoner
Olmak İster” yarışmasına
katılan Aslı Yılmaz isimli
yarışmacı, 7 bin 500
TL’lik “Ercan Havalimanı
nerededir?” sorusuna
“Bakü” yanıtını verdi ve
kaybetti. Sorsanız
“Kıbrıs Türktür Türk
kalacak” derler, ama
Kıbrıs’la ilgili hiçbir şey
de bilmezler...
*
ZOR OLAN
CTP adayı Seran Aysal,
“Euro'ya geçiş zordur
ama mümkündür” dedi.
CTP zor olanı yapar,
değil ama?
*
MANAMU
KIBRISLITÜRKLER
Azerbaycan parası Manat
8 TL’ye yükselince
Azeriler Türkiye’ye akın
etmeye başladı. Bir ayda
65 bin kişi alışveriş için
Iğdır'a gitti. Rumlar da
kuzeye akın ediyor.
Manamu Kıbrıslıtürkler
nere gitsin!
*
LEYLA İLE MECNUN
Ekonomist Selçuk Geçer
şöyle bir paylaşım yaptı:
“Doları şimdi izleyin.
Doları tutmak için
bugüne kadar harcanan
para 7 milyar dolar. Bas
bas paraları leylaya.” Bu
durumda Dolar Leyla,
Tayyip de Mecnun mu
oluyor?

“Tırnak”...
"Yeni bir seneye, çığ altında
kalmış bir evladın acısıyla
başladık; onun dünyaya
meydan okuduğu cesaretini,
iddiasını ve kararlılığını
yüreklerimize kazıyarak… Çığ
çığlık oldu, sözcükler
boğazlarımızda düğüm düğüm,
bir yurt birlikte duyumsadı
acıyı… Kederde ortaklaşıyoruz
sevinçte olmasa bile…"
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
"Endişelerinizi, korkularınızı ve
stresinizi eski yılla birlikte
geride bırakınız... Yeni yılla, yeni
umutların yeşermesine olanak
sağlayan, imkân verin,
kendinize yeni şanslar verin...
Neşe dolu, coşku dolu günler,
yeni bir yılla gelir, bunu asla
unutmayınız!... Günlerinizi
kahkaha ve mutluluk
doldursun... Bunu yeni yıl ile
birlikte daha fazla isteyin...
Daha fazla dileyin... Her geçen
yılla birlikte yaşadıklarınızın
kıymetini bilin, yeni bir yılla,
yeni fırsatlarla başlayın... Bu
yıl o, atmadığınız adımları
atma yılı ilan edin... Bu yıl
sizin, yılınız olsun!
Geçen yılın en güzel
anılarının yerini bu yıl, daha
iyi anıların almasına izin
veriniz..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

FUAT OKTAY

“Türkiye’den para gelecekse
doğru kalkınma alanlarına
gidecek. Biz CTP olarak
doğru zeminde ilkelerimizi
belirleriz, yapamadığımızı
yazmayız, yapacaklarımızı
da yazarız” dedi Tufan
Erhürman… TC para
gönderirken nereye
harcanacağını belirliyor,
parayı eline vermiyor. Bunu
bile bilmiyor mu CTP? Paranın
denetimi Erdoğan’ın yardımcısı Fuat
Oktay’da. “Stratejik planlama, programlamanın
koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, mali işbirliğinin
değerlendirilmesi TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü
uhdesindedir” diyor protokolde… Ankara’da AKP’li müteahhitlerin çıkarlarını gözeten bir adamın ağzına bakıyor ‘KKTC
maliyesi’… Protokolleri yırtıp atmadan, masal anlatmayın!
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4 Ocak 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

ÇOCUKLARLA YAPILAN
SAVAŞ HAZIRLIĞI

Koordinasyon Ofisi çalışıyor…
Ankara’nın dayattığı Koordinasyon Ofisi’ne
karşı yapılan REDDEDİYORUZ eylemleri sonucunda ‘‘açtırmadık’’ dedikleri Ofis bugün çatır
çatır çalışıyor.
Hem ‘açtırmadık’ diye yalan söylediler, hem de
bu yalanla sömürgeci faaliyetlerin üstünü örttüler.
Çocuklar İslamcı-milliyetçi-militarist ideolojik
kamplara götürülüp getiriliyor…
Çok şükür övünmeyi seven bir toplumumuz var!
Cihatçı-Kızıl Elma’cı eğitim kamplarına öğrencileri
taşıyan öğretmenler sosyal medyada övünmek için
paylaşmasa bu faaliyetleri, haberimiz olmayacak.
Çünkü sendikalar bostan korkuluğu bile değil.
Üyeleri olan öğretmenler kamplara öğrenci taşırken
ne sendikalardan ses çıkıyor, ne de eskiden bu
kamplara karşı çıkan sözde soldan!
Oy istiyorlar… Çocukların ve gençliğin beyinlerinin milliyetçi ve dini hurafelerle
doldurulmasına ses etmeyenler vergi
reformu yapıp işgalin perdesi KKTC’yi kendi ayakları üzerinde
durduracaklarmış!
Seçime giren hiçbir partinin gündemi değil çocuklara yönelik bu
asimilasyon-entegrasyon politikası:
Çocukların cihatçı-Kızıl Elma’cı
kamplara götürülmesine ses edemeyenler muhalefetçilik oynuyor!
Her sene birileri götürülür bu kamplara. Bu sene
de sıra Şehit Tuncer İlkokulu’ndaydı. Üçüncü sınıf
öğrencilerini karda kıyamette, korona salgınında
Sarıkamış’a götürdüler.
Cemal Özyiğit’in ‘Eğitim Bakanlığı’ kuklalığı
yaptığı sırada, Zirve Beşparmak İzcilik Derneği
önce Afrin savaşına destek kampına götürmüştü
çocukları, sonra da Sarıkamış Allahuekber
kampına…
2019 yılında Sarıkamış kampında KKTC ve
kafa kesen cihatçıların Özgür Suriye Ordusu bayrağı
yan yana dalgalanmıştı…
Sarıkamış Alman emperyalizminin Anadolu
gençliğini emrindeki Osmanlı Paşalarını kullanarak
donarak ölüme terk ettiği yerdir.
Her sene asimilasyon ve entegrasyon politikasının
parçası olarak Kıbrıslı çocuklar taşınır oraya ‘vatan
savunması’ adı altında yapılan ırkçı, Turancı, emperyalist savaşın kutsamasına…
Kıbrıslıları ülkesinin neresi olduğunu unutturmak
için götürürler bu kamplara. Türk egemenlerinin
‘vatan’dan anladığı Turan’la yıkanır beyinler…
Sarıkamış Allahuekber kampına götürülen çocuklara Doğu Cephesi Kurmay Başkanı’nın Felix
Guze olduğunu söylediler mi? Bir Alman
komutasında vatan savunması mı olur?
Sarıkamış’ın bir yönü Alman emperyalizminin
Kafkas petrolleri hayaliydi, diğer yönü Alman kurmay aklının Avrupa cephesini rahatlatmak için
Rusları Anadolu’ya çekme hesabıydı; burada Alman
çıkarlarıyla Enver Paşa’nın Turan düşleri örtüşünce
-farklı kaynaklara göre- sonuç donmuş 50-60, hatta
90 bin insan!
Sarıkamış bir kahramanlık destanı değil, emperyalist savaşın mazlum halklara yaşattığı trajedidir.
Okullarda barış eğitiminde anlatılması gereken
bir trajedidir Sarıkamış. Savaş kutsaması yapılacak
yer değil!
‘Reddediyoruz’ eylemleriyle açtırmadık dedikleri
Koordinasyon Ofisi çalışıyor.
‘Bakan’ koltuğunun tadına bakmadan önce
çocukların Türkiye’ye ideolojik kamplara götürülmesine karşı çıkan, koltuğun tadına baktıktan sonra
ise Çanakkale kamplarında yaşanan rezaletler
hakkında bile ağzını açmayan Cemal Özyiğit’in
döneminde çalıştı en çok Koordinasyon Ofisi…
Onlarca örgüt ‘Koordinasyon Ofisi’ni açtırmadık
diye böbürlenirken, işte Ofis çalışıyor, ‘açtırmadık’
diyenler susuyor!
Bu kamplarda neler yaşandığı konusunda
KTOEÖS’ün eski yönetimi ve Selma Eylem
olmasaydı, haberimiz bile olmayacaktı. Çünkü
öğrencilere “gırtlağınızı keserim lan” diyen TC
Eğitim Bakanlığı eğitmenlerine karşı politikacılar
bissi kedi oldu…
Çanakkale, Afrin ve Sarıkamış kampları “din
baskısı”nın ötesinde militarizmin eğitim politikasının
parçasıdır. Bu sebepten, izcilik Sivil Savunma
Teşkilatı gözetiminde ilkokul çocuklarına ant içtirilmesi ile başlar.
İzciliğin ortaya çıkışı dünyada Birinci Dünya
Savaşı’ndan önceye dayanır. Amacı gençliği savaşa
hazırlamaktır. Örgütlenme biçimi paramiliterdir.
Çocukların savaş hazırlığı olan kamplara
götürülmesine ses çıkaramayan partiler, hep beraber
bağırın:
-Kıbrıs’ta barış engellenemez!

KTOEÖS Başkanı Elmalı:

Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan
Elmalı, 2021 yılının son gününde ülkede
rekor vaka sayısına ulaşıldığını (666
vaka), ve bunun da tedirginlik ve kaygıyı
artırdığını belirterek yetkililerin tehlikeyi
görmezden gelmemesi uyarısında bulundu
KTOEÖS Yönetim Kurulu adına
yazılı açıklamada bulunan Elmalı, tıp
dünyasının yaptığı uyarılara istinaden
Covid-19 Omicron varyantının çok
daha hızlı bulaşabilen ve yayılım hızı
çok daha yüksek olan bir varyant
olduğunu bildiklerini belirterek, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Kurulu ve Eğitim
Bakanlığı‘nın tedbirli ve öngörülü
davranmadığını açıkladı.
Elmalı açıklamasında şöyle dedi:
“Tabi ki BHÜK ve Eğitim
Bakanlığı’mızın aldığı tedbirlerle ve
koyduğu yasaklarla bu varyantın
etkinliğini azaltacağına şüphemiz yoktur!
Özellikle 31 Aralık 2021 Cuma günü
‘sadece’ devlet okullarında ders
yapılmasını sağlayarak, öğrencilere
“Okullarda ders yapabilirsiniz ancak
hediye vermek ve kutlama yapmak
bulaşı artırır” diyerek yetkililerin
yarattıkları farkındalık takdir edilmelidir!
“1’nci Dönem sonu sınavlarına
sayılı gün kaldı”
Ayrıca ev ortamında yapılacak kutlamalarda “en fazla 10 kişi” sınırlaması
getirilirken, otel ve restoranlarda
insanların hınca hınç bulunmasını da
görmezden gelmeleri pandemi mücadelesine
yeni
bir
boyut
kazandırmıştır!!!

Hâl böyle iken 2022 yılının ilk
haftasında vaka sayılarının çok yüksek
bir hızla artış göstermesi ihtimali,
okullarımızda I. Dönem sonu
sınavlarının başlamasına çok kısa bir
süre kalmışken, tedbirli ve öngörülü
davranmayı gerektirmektedir.
Okullarda ve toplumda gittikçe artan
vaka sayıları, denetimsiz toplu taşıma
ve kalabalık sınıf ortamlarındaki sosyal
mesafenin korunamayışı, çok kolay
bulaşma potansiyeli olan Omicron
varyantının ülkemizde gittikçe
yayılması, yapılması planlanan yüz
yüze sınavların ve hemen ardından
öğrencilerin karne alacak olması, bu
konuda başta Eğitim ve Sağlık
Bakanlıkları olmak üzere yetkililerin

öngörülü davranmasını ve ivedilikle
tedbir alınmasını zorunlu kılmaktadır.
“Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz!
Başınızı kuma gömmeyiniz”
Bu durumun görmezden gelinmesi
ve okullarda bulaşın bir anda artması
halinde dönem sonu sınavlarının
yapılamayacağını, öğrencilerin karne
dahi alamayacak duruma sokulacağını
görmekteyiz.
Bu yüzden Eğitim ve Sağlık Bakanları
başta olmak üzere devletin tüm yetkililerini şimdiden uyarıyoruz:
Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz.
Başınızı kuma gömmeyiniz. ‘Karne
veremeyen
Bakanlar’
olarak
anılacaksınız. Bizden uyarması”

Atan: Temaslı sağlık çalışanları cezalandırılıyor
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan,
temaslı sağlık çalışanlarının zorla
çalıştırılamayacağını ifade ederek Sağlık
Bakanlığı’nı uyardı
Atan yazılı açıklamasında, pandemi
sürecinin kontrol altında tutulmasındaki
en önemli etkenin, temaslıların takibi
ve izole edilmeleri olduğunu ve sağlık
çalışanı üyelerden gelen yoğun
şikayetlere göre, temaslı olan sağlık
çalışanlarının zorla işe çağrıldığını ifade
etti.
Atan açıklamasında şunları dile getirdi:
“Günü kurtarmak adına yapılan bu
uygulama günün sonunda sağlık sisteminin de çökmesine neden olacaktır.
Temaslı birinin çalıştığı dönemde

pozitifleşmesi halinde tüm ekip
arkadaşları direk temaslı olup o birimin
kapanmasına yol açacaktır.
Haliyle bu durum hastaların da yeterli
sağlık hizmetini alamamasına yol
açacaktır. Ayrıca diğer tüm temaslı
çalışanların evde izole olmaları
sağlanırken, yoğun tempoda çalışan ve
sistemin devamı için korunması gereken
sağlık çalışanlarının temaslı iken
çalıştırılmalarını ‘sağlık çalışanlarını
cezalandırma’ olarak kabul edeceğiz ve
buna müsaade etmeyeceğiz.
Bu durumdaki üyelerimiz sendikamızla
derhal iletişime geçsinler. Sağlık
Bakanlığı’nı derhal bu yanlıştan dönemeye davet ediyoruz. Aksi taktirde
alacağımız kararlardan sorumlu
olacaktırlar”

Özkıraç: Jeneratörler için kira bedelinden
söz etmek siyasi bir ahlaksızlıktır!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (Elsen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-tek’e ‘hibe’
edileceği söylenen iki jeneratörün kira bedelinden söz
edilmesinin siyasi bir ahlaksızlık olduğunu söyledi
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-tek’e Türkiye
tarafından daha önce hibe edileceği söylenen, bizzat TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile
getirilen ve son olarak da bir önceki Enerji Bakanı Erhan
Arıklı’nın iki jeneratör hibe olarak gelecek vaadi sonrası
gelinen aşamada kira bedelinden söz edilmesinin siyasi
bir ahlaksızlıktır olduğunu belirtti.
“El-sen’in, 25 MW’lık iki jeneratörü hibe dışında kabul

etmeyeceğini ve o santralleri ülkeye sokmayacağını
herkesin bilmesini isteriz” diyen Özkıraç, “Kimse bu
toplumun özvarlığı olan Kıb-tek’in parasını, akıl almaz
kira bedelleriyle peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz.
Bunu hem buradaki işbirlikçiler, hem de sandıkta kalacak
olmasının verdiği telaşla tükürdüğünü yalayan Erhan
Arıklı’nın bilmesini ve ona göre hareket etmesini tavsiye
ederiz” dedi
Özkıraç, “Son kez kamuoyu önünde ilgili tüm kesimleri
uyarıyoruz. Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi
biliriz” ifadelerini kullandı.
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Mavili
Müge Mavitunalı
Annem tedavi amaçlı sık sık Londra’ya gelirdi. Bazen benim ısrar etmeme dayanamaz babam da gelirdi.
Babam Londra’yı hiç sevmezdi, geldiği
günün 3 gün sonrası geri Kıbrıs’a dönüş gününü sayar "Peee napacayık
oğlum 28 gün daha bu İngiliz’in pis
havasında" derdi.
Ne yapsak ne etsek babamı 30 günden fazla tutamazdık Londra’da . Ama
annem böbrek hastası olup diyalize
girmeye başlayınca 1 yıl Londra’da
kaldı.
Tam bir Kıbrıs aşığı insandı babam,
"memleketim" dediği zaman akan sular
dururdu. Biraz zorlamaya kalkışsak
"Burda kalırsam annenizi iylestirirsiniz
beni kayıp edersiniz" derdi.
Babam bahçesi için çok emek verdi,
aklınıza hangi ağaç gelirse bizim bahçede vardır. Nar ağacından erik, asma,
portokal, yusufcuk her çeşidinden, narenciyenin, ekşi ağacının her türü, incirin siyahı beyazı, asmanin verigosu,
sultanisi, badem ağacı yaseminler çiçekler aklınıza gelen her şeyi, soğan,
maydanoz, semiz otu, her şeyi yetiştirirdi babam. Babamın bir gün dahi
oturduğunu hatırlamam. Son "Zatüre
oldu " dediler, 12/ 13 gün yattı hastahanede.
İlk gün hastahaneye gittiğimde yoğun
bakımdaydı, sesi konuşması çok azdı
. Oda kapısında öylece kalakaldım.
Şaşkındım, babamı ilk kez yataklı
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KAYBETMEK ÖYLE ZOR Kİ...
hasta görmenin şokunu yaşıyordum.
Yüzüme baktı "gel gel sana söyleyeceklerim var" dedi.
"Tamam" dedim, hemen hemen her
görüştüğümüzde fotoğraf çekerdim
neden bilemiyorum yine onun fotoğrafını ve benim fotoğrafımı çektim,
gülümsedi babam ve bana her zaman
olduğu gibi "Bırak elinden o telefonu,
gel yanıma" deyince yanına yaklaştım
"Bir portokal ağacı var arka bahçede,
yaseminin arkasında küçük genç bir
ağaç, o ağaçtan bana portokal kes bir
kaç tane irilerinden.
Bu sene verdi ve güzel portokal
verdi daha hiç dokunmadım dokundurtmadım o ağaca kes portakallari
getir ölmeden yeyim" dedi.
"İnsan bir defa hasta olurkenden
ölür mü? Baba öyle kolay mı ölmek"
dedim. Sustuk. "Hade git portakallari
topla gel” dedi. Makinelere bağlıydı
babam. Odadan dışarı çıktım hemşireye
"Babam kendi yetiştirdiği ağacından
portokal istedi Digomaya bahçeye
gidip kesip getireceğim" dedim, hemşire yüzüme baktı "yiyemez ki getirme"
dedi.
"Olmaz getireceğim, istiyor yiyemezse bile yanında dursun iyileşince
yersin deriz" dedim. Hemşire "Ama
bu sefer görürse canı daha çok çekecek" dedi.
"Yok toplayıp getireceğim" diye ısrar
edince, “Hadi git topla gel bakalım

ne çare bulacağız" dedi. . Tarif ettiği
ağacı buldum çantayı doldurdum. Dizlerime kadar çamur olmuştum, yoğun
bakıma geri hastahaneye gidecektim
soğuk çeşme suyunda pantolonumu
ayakkabılarımı temizledim hastahaneye
portokallarla geri geldim doktor beni
portokallarla görünce "Ahmet Raif
amcanın portakallari mı bunlar?"
“Evet şimdi nasıl yedirecegiz?" dedim.
"Soy bir tane bir dilim sık kaşığa ve
içir ama tek bir dilim"...
Başımı tamam anladım anlamında
salladım ve babamın yanına girdim .
Uyuyordu uyandı portakallari gösterdim "bıçak yok nasıl keseceğiz?"
dedi.Hemşireden plastik bıçağı aldım
kaşığa bir dilim sıktım içirdim...
"Başka" dedi, yüzüme baktı bir portokalı elimle dilim dilim kaşığa ne
kadar sıkılıyorsa sıktım içirdim. "Kalan
portakallari komedinin çekmecesine
sakla bulmasınlar yarın yine içirirsi"
dedi.
Ve 8 gün sonra babam dönüşü olmayan bir yola gitti. Salı günleri Avrupa gazetemizde çıkan yazılarımı Pazar geceleri yazarım.
Bu gece yazıma başlamadan önce
Digomo’ya gittim kapının önünde arabamda oturdum. Babamın kapısını
açıp bir daha kahvesini bahçesinde
içemeyeceğini bilmek, öyle zor öyle
zor ki.

TIP-İŞ’TEN PİLLİ’YE MEKTUP...

EYLEMLER GENİŞLEYEREK SÜRECEK
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
(Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu,
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye mektup
göndererek, eylemlerini
genişlettiklerini bildirdi.
Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu yaptığı
açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye gönderdiği mektupta, sağlıktaki
sorunlara çözüm üretmek amacı ile
defalarca yaptıkları diyalog
çağrılarını yanıtsız bıraktıklarını
söyleyerek, mektubunda şu ifadelere
yer verdi:
“27 Aralık 2021 de başlattığımız
acil olmayan kurulları yapmama
eylemine ilaveten 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
ve Cengiz Topel Hastanesinde diyaliz, hematoloji, onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç diğer tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemini
başlatıyoruz. Önceden başlatılan kurul eylemleri devam ettirilecek,
sendikamızla istişare edilmeden
yapılan keyfi görevlendirmelere
sendikal eylem olarak icabet
edilmeyecektir. Temaslı sağlık personeli 1 hafta izolasyon sonrası PCR
kontrolü ile işe başlayacaktır. Eylemlerimiz, taleplerimize olumlu yanıt
verilip gerekli adımlar atılmazsa
genişletilerek devam edecektir.”

HASTA HAKLARI İZLEME PROJESİ BAŞLADI
EVRENSEL HASTA HAKLARI
DERNEĞİ: “ÖNLEYİCİ SAĞLIK
TEDBİRLERİ ALINMASI HAKKINA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ”
Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)
tarafından yürütülen, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen, toplumsal sağlık
haritalandırması ve koruyucu önlemlerin
alınması hakkının genişletilmesi amacıyla
hazırlanan Hasta Hakları İzleme Projesi
başladı.
Covid-19 salgınıyla derinleşen sağlık
sorunlarına yönelik kalıcı ve yapısal
iyileştirmelere katkı koymak üzere
hazırlanan, önleyici tedbir hakkının daha
fazla korunmasını hedefleyen, 34 ay sürerek
Eylül 2024’de sona erecek proje kapsamında
hazırlanacak ön raporun, sağlıkta
haritalandırmaya kaynak oluşturması

öngörülüyor.
Evrensel Hasta Hakları Derneği, konuyla
ilgili yazılı açıklamasında son 5 yılda yaklaşık
300 şikayet raporladığını, son bir yılda raporlanan ihlallerin yüzde 70’inin ‘koruyucu
önlemlerin alınması hakkının’ ihlaliyle ilgili
olduğunu belirtildi.
Derneğin açıklanmasında tedavi ve tıbbi
malzemeye ihtiyaç duyabilecek hastaların
sayısının bilinmediği, doğru planlama ve
bütçeleme yapılamadığı, bu nedenle
hastaların en temel hak olan tedaviye erişim
hakkından mahrum edildiği, ülkede
haritalandırma çalışmasının olmadığı, bunun
sağlık ekonomisinin yönetilmesine de engel
olduğu da savunuldu.
Hasta Hakları İzleme Projesi’nin bir diğer
amacının sağlıkta örgütlü kuruluşların ve
meslek örgütlerinin dayanışma ağını sistematik yapıya dönüştürmek olduğu ifade

edildi.
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin
açıklamasında şunlar da kaydedildi:
“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve
uluslararası halk sağlığı uzmanlarının Covid19 ile mücadelenin en az 10 yıl süreceğini
öngördüğü düşünüldüğünde, önleyici sağlık
tedbirlerin alınması hakkına yönelik
çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesi
öncelikli ve ivedidir.
Sağlık sisteminde oluşan sorunların
iyileştirilmesi, var olan eksikliklerin düzenli
izlenip raporlanarak toplumla paylaşılmasıyla
mümkün olabilir.
Bu amaç doğrultusunda kurulacak
Dayanışma Ağı, sağlıktaki tüm paydaşlarla
birlikte Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin
önümüzdeki 3 yıl boyunca yürüteceği Hasta
Hakkı İzleme Projesinin temel faaliyetlerinden bir diğer olacak.”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

DİLİN KEMİĞİ YOK!
Eskilerin deyimiyle dilin kemiği
yok…
Seçim geldi mi, dile ne dilersen!
Birisi geleceğe bizimle yürü diyor.
Sanki bir geleceğimiz varmış gibi!
Bir diğeri ekonomiyi düzeltmek
için kalkınma planları hazırlıyor, sanki
parası olan ayrı özgür bir devletmiş
gibi,
Diğeri
herkese
vatandaşlık.
Sormagir
hanına
döndük.
Ama hala yetmez diyor,
Maskaralığın bini beş
para.
Yahut Kıbrıslıların ortak sözü, beş
dambura 4 okka!
Dünyanın hiçbir yerinde artık
komiklikten çıkmış.
Rezalete dönüşmüş bir oyun ve
sahne sanırım yok!
Ellerinde hiçbir yetki, hiç bir güç
olmayan..
Ve de bu şekilde hiçbir yetkisi de
olmayacak olan sözde bir meclis için
bilmem kaç yüz aday insanımız var!
Ben eminim aday olup, seçilse bile
hiçbir şeyin elinde olmadığını
olmayacağını her aday olan bilmekte.
Peki aday olup da halkın dertlerine
sorunlarına cözüm bulamıyacaklarını
bile bile bu kadar insan niye aday
olup oy peşinde koşuyor ki?
Nedenini hepiniz biliyorsunuz.
Benim söylememe gerek yok.
Türkiyenin senaryosunu bizim için
yazdığı, yine yönetmenin Türkiye
olduğu bir oyunda sadece figüranlık
ve bu figüranlık karşılığı şahsi çıkarlar!
Başka bir nedeni yok, açıkçası bu.
Türkiye'den verilen izin sadece şahsi
çıkarlar, etrafındakiler için belli
çıkarlar, ötesi yok, ötesi ne ekonomi,
ne Kıbrıs sorunu, ne yönetim, hiçbir
şeye izin yok!
Senin için çizilmiş sınır buraya
kadar.
Bundan ilerisi için hiçbirşey ellerinde
değil.
Asla olmayacak da!
Yaşadığın ülke nin geleceği için
konuşamıyacaksan, karar veremiyeceksen, gelecek emir ve talimatlarla
yönettiğini sanıp devletim, hükümetim
diye
konuşmaktan
yüzleri
kızarmıyacak mı?
Hele de herkesin, tüm dünyanın
bildiği birşeyi gerçekmiş gibi gösterip
de insanlarımızı sandığa çağırmanın
ne büyük bir insanlık ayıbı olduğunun
farkında değiller mi?
Üstelik bunu demokrasinin bir gereği
imiş, vatandaşlık göreviymiş diye
adlandırmak.
Ve bunu insanlarımıza kabul ettirmeye çalışmak utanmazlığın ta kendisidir.
Demokrasi varmış.
Vatandaş yapa yapa vatandaşlık
hissi taşıyacak insan kalmış gibi!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...
ALINTI

BİZİM DUVAR

ARŞİV

2022
HOŞ GELDİ
AMA HOŞ
BULMADI

Yolsuzluk, kara para, uyuþturucu, mafya, insan ticareti, fuhuþ köleleri, tarikat-cemaat turizmi, koordinasyon ofisi,
Çanakkale kamplarý, polis nezaretinde linç gösterileri... Ve son þarký: Dertli gönüllere giren/Ýþte sensin Sedat Geren!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Þener LEVENT

Açý

senerlevent1@gmail.com

THEOFÝLOS CÝNAYETÝ
VE DÝÐERLERÝ
l 2. sayfada

Türkiye'de savcýlýk Kutlu
Adalý cinayeti için soruþturma
baþlattý ve Sedat Peker'in
kardeþi Atilla Peker savcýlýða
çaðrýldý… Sedat Peker attýðý
tweet ile yine meydan okudu

Bu kameraya

Peker’e
Savcýlýktan
Kenanoðlu
davasý

l Ýki yýl önce Girne'de 14 mermi ile vurularak
aðýr yaralanan Eray Kenanoðlu ile ilgili olarak
Sedat Peker suçlanýyor…
l TC savcýlýðý Kýbrýs'ta ikamet eden Kenanoðlu
ailesinden bilgi ve belge talep etti…
13. sayfada

YENiLECEKSiNiZ

Ersan Saner hala iddia deyip dururken, adaleti topallayan Türkiye Peker'in
itiraflarýný önemli kabul ederek Kutlu Adalý cinayetini aydýnlatmaya karar verdi…

KISACA...

Sedat Peker: Kardeþim Atilla Peker Anadolu Örgütlü Suçlar Savcýlýðý'nýn daveti TC savcýlýðý soruþturma kapsamýnda KKTC
üzerine polislerin takibinde olarak yoldadýr. Konu Kutlu Adalý cinayeti. Daha makamlarýyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli
yazýþmalarýn yapýlacaðýný açýkladý… (Sayfa 3’te)
ne davalar açýlacak göreceksiniz. Bir tripoda kameraya yenileceksiniz…
Hayvan üreticilerinin eylemi sürüyor...

Arkadaþýný býçakladý...

5 yýl hapislik Lefkoþa trafiði felç

n Vietnamlý arkadaþý Dung'un
kalbinin alt kýsmýna sokmak
suretiyle aðýr þekilde
yaralayan Nguyen 5 yýl hapis
yatacak...
4. sayfada

ESARETE GÖNÜLLÜ

Gelinen nokta bu: Tufan Erhürman
UBP’yi Türkiye’den para alamamakla
ve imzalanan protokollere uymamakla
eleştiriyor… ‘‘Türkiye’den aldıkları
katkı savunma harcamalarını geçmedi.
Tarihin en büyük borçlanması
gerçekleşti. Yüzde 21’den 22’den borç
altına soktular memleketti” dedi…
Türkiye para verirken karşılığında ne
alıyor diye hesap soracaklarına, para
alamadılar diye eleştiriyorlar… Her
protokol bir esaret belgesidir!

Bizim Mandra
UBP Genel Başkanı ve
Başbakan Faiz
Sucuoğlu’nun, Mağusa
bölgesinde yaptığı seçim
toplantılarında, Afrika
gazetesi ve yazarlarına
karşı düzenlenen linç
saldırısının
elebaşısıİslamofaşist
Mehmet İpek’i koluna alıp
vitrine yerleştirmesi,
mandra halkı arasında
nefret ve tepki ile
karşılanır. Sokaktaki
adam, “Faşistlerle kolkola
girmek eskiden UBP’ye
yakışıyordu… Şimdi
CTP’ye de yakışıyor” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
İngiltere İlaç Düzenleme
Kurumu, 18 yaş üstü
hastalığı hafif geçirenlerin
için Pfizer'ın Covid-19
hapının kullanımına onay
verdi.

n Mustafa
Naimoðullarý, eylemin
bugün de devam
edeceðini belirterek,
mücadelenin
süreceðini aktardý ve
“Bu üreticiye daha
fazla çile
çektirmeyin” dedi...

Yeþilyayla'ya 4 yýl hapislik

n 100 gram eroin türü
uyuþturucu madde bulunan
Erkan Yeþilyayla, 4 yýl hapis
cezasý aldý...
4. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

“Aslında Cem Yılmaz hiçbir şey söylemedi. Siyaset
ile ilgili bir sürü soruya esprili cevap verdi”
Youtube kanalımda Cem Yılmaz ile bir
program yaptım ve bir anda tepkilerin
hedefi oldum. Tepki verenler aşırı ırkçı,
sağcı, para ile tutulmuş troller. Bunlar
böyle bir ordu gibi. Emir veriyorlar. Şuraya
saldırın diye. Oraya saldırıyorlar. Neden
Cem? Cem Yılmaz’ın 20 milyon takipçisi
var. Cumhurbaşkanının o kadar var mı
bilmiyorum. Cem Yılmaz sevdiğim bir
adam. Çok başarılı buluyorum. Olağanüstü
bir yetenek. Çok önemli bir program oldu
fakat acayip tepkiler geldi. Aslında bir şey
de söylemedi. Hatta hiçbir şey söylemedi.
Siyaset ile ilgili bir sürü soruya esprili
cevap verdi, savuşturdu. Bir baktık ertesi
gün “PKK’lı Cem Yılmaz”. Ben diyorum
ki “Demirtaş ve Kavala’nın hala hapiste
olmasına ne diyorsunuz?”, o da diyor ki
“Vallahi bunu anlayamıyorum”. Yani adam
sizin benim gibi “Bu adamları serbest bırakın, bu adamlar suçsuz” bile demedi.
Ecevit, Demirel, Özal dönemindeki mizah
dergilerinin kapaklarını düşünün. Her hafta
bu adamları rezil eden kapaklar ve yüzlerce
karikatür yayınlanırdı ve bu adamların
açtığı bir dava yok.
Demirel’in mitingine bir küçük oğlan
çocuğu gitmiş Ecevit’in posteriyle. Adam
onu yanına almış sarılmış çocuğa, bir de
fotoğraf çektirmiş. Siyaset budur. Senin
karşısındaki adam öldürmeye niyetlendiğin
düşmanın değil.
Şimdi memleketin yarısı düşman. Cumhurbaşkanına hakaret davaları 100 bine
yaklaşmış. Benim davam da var. Ne deseniz
suç. Ortaokulda, dersin ortasından çocuk
tutuklanıp götürülür mü cumhurbaşkanına
hakaret etti diye. Tutun ki ağır bir küfür

VİRGÜL

SOSYAL DEVLET
TDP’nin seçim sloganı ‘Şimdi sosyal devlet zamanı’…
Maaşları ödeyemeyen, yollarını başka bir devletin
yaptığı, hastanelerde serum dahi olmayan, okulların
döküldüğü, yıkılmaya terk edilmiş bir ‘arka bahçe’ sömürge
rejimine sosyal devlet demek! KKTC anayasasına göre
zaten sosyal devlettir… Hatta Tacan Reynar yargıçlıktan
istifa ederken ‘KKTC sosyal bir hukuk devletidir yalanını
söylemeyeceğim’ demişti. Reynar’ın istifası hakkında 4
senedir ağzını açmayan TDP, ‘KKTC sosyal hukuk
devletidir’ yalanına sığınıyor… Amma Kıbrıs Cumhuriyeti
sosyal devletidir. Asya bebeğe o bakıyor!

BU YÜZDEN Mİ
PROTOKOLE
UYARAK
KIB-TEK’E
YATIRIM
YAPMADINIZ?

TARÝH: 2 Haziran 2021 Çarþamba YIL: 1 SAYI: 326 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

‘‘Protokoller
imzalanırken
müzakere yapılması
gerekir…’’
Tufan Erhürman
(CTP)

etti. Olacak bir şey mi. Bana bilmem ne
dedi, çat tokat, çat hapse, çat tutuklayın.
Kapını kırayım seni gece evden alayım.
Cesaret korkmamak değil. İnsan korkar.
Beni kovmasınlar diye gazetecilik yapıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ben
özel televizyona geldiğimde dedim ki
devlet kanalında kim yasak ise onu çıkartacağım. İlk programa Ahmet Kaya’yı çıkarttım. Çok popüler ve yasaklı. İkinci
programa Uğur Mumcu’yu çıkarttım. Onlar
yüzünden kovulmadım. Kimse bana demedi
ki niye Ahmet Kaya’yı çıkarttın, kovarız
seni demediler.
İnsanlar çok mutsuz. Ben yıllardır bir
dostumla havadan sudan falan böyle bir
konuşma yapmayı beceremiyorum. Büyük
bir gerginlik, baskı, kötülük, her yerden
hırsızlık fışkırıyor, arkadaşlarınızın yarısı
hapiste, yarısı yurtdışına kaçmış. Aileler
dağılmış. Adamlar bize gülmeyi unutturdular...
Normal vatandaşın korkmasını anlıyorum,
hükümet ortaokul öğrencisini hapse atmaya
çalışıyor ama öyle popüler insanlar var ki
onlara dokunmak o kadar kolay değil. Ben
onların konuşmasını istiyorum. Cem Yılmaz
bunların en popüleriydi. Korkmasınlar
artık arkadaş...
İfade özgürlüğünüz yoksa hiçbir şeyiniz
yok. Benim için en önemli şey bu, hava,
su kadar önemli. Kendimi ifade etmem
yasak ise öyle bir ülkede yaşamak istemem.
Çocuğum da yaşasın istemem.
(Bu yazı gazeteci televizyon programcısı Rüstem Batum’un artıgerçek’te yayımlanan söyleşisinden alınmıştır...)

8. sayfada

Nutku Karsu:

"Bu iþi asker yaptý"
dedim, tutuklandým!

n Katledilen Kutlu
Adalý'nýn yeðeni
Nutku Karsu,
olay gecesi
dayýsýnýn evine
gittiðinde yerde
cansýz bedenini
görür görmez
yüksek sesle, "bu iþi asker
yaptý" dedi. Olay yerinde
bulunan Polis Genel Müdürü
Atilla Sav, Karsu'yu tutuklattý...

10. sayfada

FAÝLÝ MEÇHÛL:
ÖLÜMCÜL BÝR ÝFADE

ARTIK YETER
DÝYEBÝLSEK
BÝZ DE

SAVCI DOÐAN
ÖZ'DEN KUTLU
ADALI'YA

HEP
YALAN…

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Aziz Þah

Ali Osman

Kuzeyde 25 vaka, güneyde 58 yeni vaka daha...

TÜRK
MAFYASINA
RUMCU DEDÝ
Mehmet Levent

l 3. sayfada

TARİH 2 Haziran 2021

Türkiye'de savcılık Kutlu Adalı cinayeti
için soruşturma başlattı ve Sedat Peker'in
kardeşi Atilla Peker savcılığa çağrıldı…
Sedat Peker attığı tweet ile yine meydan
okudu...

Gözden kaçmayanlar...
ISKARTA MISINIZ?
Gudri’nin partisinden milletvekili
adayı olan Gülşah Sanver
Manavoğlu, “Çok güvenilir insanlar
çağrılar yapıp ‘Hepsi ıskartadır’ diye
boykot ediyorlar. Bu memleketin bu
kadar adayı ıskarta mıdır? Ben ya
da partimdekiler bu kadar ıskarta
mıyız ki bize oy vermemeleri için
çağrı yapılıyor?” dedi… Halkın
Partisi’nin esas vaadi ne idi?..
‘‘Nereden buldun yasası’’… UBP ile
kahve bile içmem deyip, sonra da
nereden bulduğu belli olmayan
servetli UBP ile hükümet oldu. 4’lü
hükümette de bu yasa unutuldu…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Dövizdeki dalgalanma
ekonomik kriz yaratma
potansiyeline sahip…’’
Faiz Sucuoğlu
(Son UBP Başkanı)

Karikatür: Rainer Hachfeld/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

NE YAPACAKSINIZ?
Yuvarlaya yuvarlaya inerken uçurumdan aşağıya..
Yanan bir ocağın üstündeki kazanın
içinde bir kurbağa...
Yana yana ısınacak, sonra pişecek,
haberi yok..
Yavaş yavaştır her şey...
Yapacaksan çaktırmadan yapacaksın.
Ne oldu da oldu?
Oldu işte...
Yılların eskitemediği şeylerden biri
de bu kumpaslar.
Bu yalanlar...
At, gitsin...
Salla, gitsin...
Ne yaptı da neyi yapacak, merktayım doğrusu.
Düşündüm durdum sabaha kadar...
Hani dese ki, Kıbrıs’ın
birleşmesi için çok çalıştım, gerekeni yaptım...
Dese ki, içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için yeni bir politika
benimsedim..
Dese ki, Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerde,
Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirecek her
türden oylamada, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları seçecek, seçilecek...
Onun için her şeyi yapacağım.
İnanacam.
Da arasına aldığı kişilere bakıyorum
CTP’nin.
Onunla hangi yola gideceksin ki bir
Kıbrıslı olarak, Kıbrıslıları mutlu edeceksin?
Bilinmezlere sözler vererek gidilecek
yer ancak bilinmez bir yerdir.
Unutmamalı.
CTP hep umuttu.
Umut gibiydi.
Şimdi aralarındaki oy toplama bahanesi
ile yerleştirilenlere bakınca.
Biraz can sıkıntısı, biraz Tufan oluyor
düşüncelerdeki iyiler.
Dağılıp gidiyor işte.
Adeta başbaşa kaldık bu memlekette.
Bir yanımda önü alınamaz rüzgar.
Bir tarafta yağmursuz bir toprak.
Aşağıya baksan uçurum, yukarıya baksan ne olduğu belirsiz gökyüzüi.
Salla salla git işte gidilecek yer varsa.
Da ne yapmalı.
Artık seçim, diye girilen o yarıştaki
partilerden bir umut kalmadı.
UBP desen, belli.
Diğerleri de öyle.
Hangisine yansam?
Hangisine inansam?
En iyisi kendi içimizde yeni bir yapılaşmaya gitmeli.
Nasıl olacaksa olsun artık.
Kahvelerde oturuyoruz.
Köşelerden bakıyoruz.
Durduk yerde kendi yerimizde kendimizle sancı çekiyoruz.
Hep demişimdir.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlarımız
yenilenecek.
Orada partilerimizi kuracağız.
Her şey yasal olacak.
Ve seçim gününde, oradaki seçimlerle
birlikte seçime girilecek.
Ne araya yabancılar girecek, ne de oy
için takla atmaya gerek kalacak.
Anlatamadık işte.
Kıbrıs’ın geleceğine şekil verecek hiç
bir seçimde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı
olmayan kişiler seçme ve seçilmede bulunmamalı.
Başka yolu yok bunun.
Yaptık, yine yaparız.
Ne yaptınız da, bu seçimden sonra ne
yapmaya söz verdiniz?
Meraktayım.
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“BOYKOT NE İŞE / KİME YARAR?”
BİLAL’E ANLATIR GİBİ…!!!
Bu ülkede mizahi da, ironiyi de, ciddi
bir karşı durumu da anlanmaktan artık
gına geldi
Boykot konusu başladığından beri,
gerek dost sohbetlerinde, gerek bu
gazetedeki köşemde, gerekse sosyal medya
üzerinden her türlüsünü anlattık
Bazı zaman argümanlarla, bazı zaman
görsel ve yazılı mizah yolu ile, zaman
zaman da 47 yıl öncesinden bugüne kadar
çakıldığımız duvarlara örnekler göstererek
izah etmeye çalıştık
Sen ne istersen anlat, “Algı”,
karşındakinin dağarcığı, inanışı, değerleri,
demokrasi anlayışı ve nasıl ve ne şekilde
anlamak istediği ile sınırlıdır
Ben usanmışken sevgili dostum Ümit
İnatçı usanmamış, oturmuş, niye boykot
yaptığımızı Bilal’e anlatır gibi anlatmış;
“Yıllardır bu düzmece demokraside bir
öz yönetim yanılgısı içinde seçimden
seçime koştuk.
Yaşam koşullarını iyileştirme ve
çözümün önünü kesecek siyasi oluşumlara
karşı direnme adına bu ayrılıkçı devlet
anlayışının süregelmesine yardımcı olduk.
Yaşadıklarımız bize öğretmiştir ki,
sömürge güçleriyle yapılan işbirliği kendi
toplumumuzun hem demografik hem de
siyasi irade dengelerini bozmuş, bizi bize
yabancılaştırmıştır.
Gelinen noktada bir direniş odağı
oluşturmak ve sonrasında daha etkili
siyasi yollar belirleme açısından bir silkinmeye ihtiyaç vardır.
Geçici yararlar ve erteleyici
iyileştirmeler yerine, radikal bir cephe
oluşturmanın artık zamanının geldiğini

söylemek ve bunu topluma anlatmak barış
ve çözüm yanlılarının siyasi vazifesidir.
Boykot absentist (dışta kalan,
devamlılığı kıran) bir tavırdır.
Mevcut düzenin dışında kalma ve
devamlılık arz eden bir sistemde kırılma
anı yaşatma amacı taşıyan absentist eğilim
aynı zamanda bizim dışımızda olagelen
bir sürece de engel olmak anlamındadır.
Elimizde olmayan bir düzen akışı bizi
kendimize yabancılaşmaya ve kendi
irademizden uzaklaşmaya neden olur.
Boykot bir kendine gelme ve kendi
olma tavrının tezahürüdür.
Kendi geleceğimizi planlayamadığımız,
kendi ekonomimizi ve sosyal kültürel
gelişimimizi tasarlayamadığımız bir yaşam
modeliyle olsa olsa sahibinin sesine kulak
veren ve asimilasyona boyun eğen bir
toplum oluruz.
Gelinen noktada seçimler işgal rejiminin
ihtiyaçlarını karşılayan bir uyum sağlama
merasimine dönüşmüştür.
Çözüm istediğini söyleyen partilerin
bile herhangi bir bağımsızlık refleksi ortaya koymadan Türkiye’nin “alt yönetimi”
olmaya razı olmaları seçimleri
anlamsızlaştırmıştır.
Önümüzde duran geleceğe doğru
yürümek Türkiye’yle değil Türkiye’ye
rağmen olacaktır.
Kendimizi bir rehine olarak Türkiye’nin
yayılmacı politikalarına alet etmek siyasi
açıdan da etik dışıdır.
Tüm bu gerekçelere dayanarak seçimleri
boykot etmek yeni bir direniş ve özgürlük
platformunun inşasına öncülük yapabilir.
Sonrası, uluslararası ortamlarda

Özgür Gazete
Mahmut Anayasa
Kıbrıslıtürklerin haklı mücadelesine destek aramak
ve işgale son vermeye
yarayan stratejilere yer vermektir.
Seçimler ancak topluca
bir kurtuluş iradesiyle çözüme odaklanma
iradesini yansıtırsa bir değer kazanır.
Seçimler statükonun sonunu getirmeye
ve çözüm sürecini başlatmaya yönelik
referandum niteliğinde bir atmosferde
anlam kazanır.
KKTC Taksim’i legalize etmek için
başvurulan sinsi bir oyundu; bu oyuna
bir dur demek, bu oyunu bozmak ve
kendi kural koyucu irademizi hayata
geçirmek için boykot kaçınılmaz bir
eylem planıdır.
Bu adanın tek geleceği birleşmeden ve
özgür bir ülkenin yurttaşları olarak
yaşamaktan geçer.
Dünyadan ayrık durdukça, kendi irademize sahip çıkmadıkça ve kendi geleceğimiz
hakkında söz sahibi olmadıkça erimeye
ve yok olmaya mahkûmuz.
Tüm bu gerekçeler ve nedenler
sıralandığı zaman boykot bir son çare
başvurusudur.
Kendimize gelmeye, kendimiz olmaya
ve toplumsal direniş iştahını artırmaya
yönelik bir oyunbozanlıktır.
Bu oyunu bozmalıyız!
Boykot direniştir
Boykot özsaygıdır
Boykot öz iradedir
Boykot gelecektir…
Ümit İnatçı
31 Aralık 2021

KAMRAN AZİZ’İN HAYATI BELGESEL OLUYOR
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), kadın öykülerinden oluşan
belgesel çekimini Kamran Aziz ile sürdürüyor.
KÖDER’den verilen bilgiye göre, belgesel projesinde, bu kez
Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin
kurucu üyesi olan, besteci ve söz yazarı Kamran Aziz’in hayatı
belgesel oluyor. Belgeselin çekimleri Asbank sponsorluğunda

yapılıyor. KÖDER, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini
derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek
kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.
Projenin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin
geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal
hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

1 HAFTADA 73 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
KKTC’de bir haftada meydana gelen 73
trafik kazasında 25 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın yayımladığı
haftalık trafik raporuna göre, 27 Aralık
2021- 2 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan
sürede, KKTC'de toplam 73 trafik kazası
meydana geldi. Bu kazalardan 18’i yaralanmayla ve 55’i hasarla sonuçlanırken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 25 kişi yaralandı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 781 bin
300 TL olarak hesaplanırken, Lefkoşa’da
26, Gazimağusa’da 19, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 2 trafik kazası meydana
geldi.

KAZA NEDENLERİNDE SÜRAT
İLK SIRADA
Kazalardan 25’i süratli araç kullanmak,
18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü kavşakta
durmamak, 8’i yakın takip ve 9’u ise diğer
etkenler sebebiyle oldu.
Öte yandan, aynı dönem içerisinde, polis
tarafından ülke genelinde yapılan trafik
kontrollerinde, toplam 7 bin 105 araç
sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit
edilen 932 araç sürücüsü hakkında ileri
işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle:
Seyir halindeyken cep telefonu ile

konuşmak (219), sürat (165), seyrüsefer
ruhsatsız araç kullanmak (87), emniyet kemersiz araç kullanmak (67), trafik levha
ve işaretlerine uymamak (66), sigortasız
veya kapsamı dışında araç kullanmak (30),
dikkatsiz sürüş (27), alkollü araç kullanmak
(26), muayenesiz araç kullanmak (26),
tehlikeli sürüş (4), sürüş ehliyetsiz araç
kullanmak (4), "a" yol kullanma izinsiz
araç kullanmak (4), "b" özel işletme izinsiz
araç kullanmak (4), koruyucu miğfer
başlıksız motosiklet kullanmak (1), trafik
ışıklarına uymamak (1) ve diğer trafik
suçları (201).
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı

Harper Orhon

Bülent Tümen

GÜNDÜZ KAVGA
EDEN GECE
HIRSIZLIĞA GİDEN
ORTAKLAR
CTP VE UBP...

BOYKOT KORKUTUYOR!
“Solcu” olduğunu belirten kimi adaylar,
“boykotu kötülemeye” devam ediyor!
“Solculuk” bu mu?
Önceki gün bir aday, “boykot hiçbir işe
yaramaz” deyiverdi…
Geçenlerde, bir sayfa arkadaşım, “boykot
uluslararası hukuk içinde bulunan ülkelerde
olur,” mealinde bir şeyler yazdı Facebook’ta
paylaştığım yazımın altına…
Anında yanıtını verdim…
Dönelim “solcu yoldaşlara”…
Genelde âdetim değildir her
söylenene yanıt vermek… Ancak
boykotla ilgili söylenenleri,
önceki gün izleyince/okuyunca
dayanamadım!
Gına geldi!
“O solcu ‘dostlarımızın’ gönülleri ‘hoş’
olsun” diye, biz boykotçulara söylediklerine
birkaç cevapcık verelim…
“Canlarını yediler!” Ayıp olmasın:
-Kusura bakmayın “sevgili ‘milletvekili’
adayları;” bizler “işe yaramayacak şeyleri”
yapmaya devam edeceğiz!
-Davranışlarımızın kâhyası mısınız?
-Zorla mı oy kullandıracaksınız bizlere?
-Boykotçular, sizlerin yaptıklarına karışıyor
mu? “Neden aday oldunuz” diyor mu sizlere?
Öyleyken “Sizler, birer ‘solcu’ olarak, işe
yarar ‘şeyleri’ yapmaya devam edin”…
Seçin,
seçilin,
seçtirin!
Mağusa’da
kontenjandan listenize giren, “Mağusalı” ve
“Maraşlı” adaylarınızı da seçtirin… Mecliste
sizleri, en iyi onlar temsil ederler…
-46 Yıl bitti, 47’inci yıldayız, devamlı surette
demografik yapıyı değiştirenlere, sözünüz oldu
mu hiç?
“Aman olmasın”…
İşgalcinin tekerini iyi yağlayın ki, su gibi
kaysın!
Devran böyle sürüp gitsin!
-Eski başkanınızın, “Türkiye’de olsaydım
AKP’ye oy verirdim” fikri, partiniz için geçerli
midir hâlâ?
Nasıl olsa şimdiki başkanınızın 2’nci vatanı
Ankara’dır!
Öyle dedilerdi, yanıldıysam düzeltin lütfen…
Yarım asırdır seçip seçilmektesiniz, partiniz
iktidarda da bulundu; n’oldu, n’aptınız?
Sendikalaşmayı yasa ile mecburi hale mi
getirdiniz?
Yoksa
Silihtar
Sarayı
müdavimi
partililerinizin, emekçilerin sendikalarını nasıl
etkisiz hale getireceği hesaplamasına, destek mi
oldunuz?
“Emek en yüce değerdir!” diyordunuz;
emekçinin lehine elle tutulur, gözle görülür hangi
yasayı yapıp, hangi imkânı sağladınız o en yüce
değerin sahibi emekçilere?
On yıllardır yaptıklarınızı örnek almış
olacak, bizlerin dilinde sigara söndürecek olan
yerleşiklerin partisinin başkanı o zat bile,
sizlerin yapmakta olduğunuz “şeylerden” hayli
memnun!
Sahi, “Ha tenis kursu, ha Kur’an kursu”
diyen Başnazır, bir zamanlar sizin partinizin
başkanı değil miydi?
Bir eski başkanınız da, yeni Başnazır
olduğunda, “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin”
kurdelesini kestiydi yanlış hatırlamıyorsam…
Sizler, bu işgal rejimiyle barışıksınız!
Bizler, o şu, işe yaramayan boykotu
yapanlardanız, bu işgal rejimine hiç
alışamadık; alışamayacayık da!
***
Yazacak çok “şeyler” var daha…
“Facebook’ta” izlediniz, Başnazır F.
Sucuoğlu’nun, 22 Ocak 2018 günü gazetemizi
taşlayan faşistlerin birisiyle, ayakta ve yan yana
fotoğraf çektirdiğini…
O görüntüler de gözden kaçmadı…
Meşhur deyiştir:
“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu
söyleyeyim!”
O faşisti, kahvehane masasında otururken,
kendisi ayakta durur vaziyette ziyaret eden, bir
Başnazır’a sahiptir KKTC!
“Muhalefetiyle, iktidarıyla” işgal rejimi Alt
Yönetim işte böyle…
Boykot korkutuyor!
Gene gonuşuruk buraşda.

OMİCRON VARYANTININ YÜZDE YÜZ HAKİM OLMASI BEKLENİYOR…

GÜNEYDE NÜFUSUN % 83’Ü AŞILANDI
Rum Sağlık Bakanı Mihalis
Hacıpandelas, Omicron varyantının Güney
Kıbrıs’ta şu anda yüzde 80 oranında
hakim olduğunu ve ilerleyen günlerde
bu oranın yüzde 100’e çıkmasının
beklendiğini açıkladı.
Alithia gazetesinin haberine göre
Hacıpandelas, önümüzdeki dönemde
Covid-19 vakalarının giderek artmasını
beklediklerini; ancak bu yükselişin
ardından vaka sayısının hızla düşeceğini
kaydetti.
Gazete, Hacıpandelas’ın yarın Bilimsel
Danışma Kurulu ile görüşeceğini ve
Covid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni
tedbirler alınmasının beklendiğini yazdı.

Noel tatilinin ardından okulların yeniden
açılacak olmasının da endişe yarattığını
belirten gazete, düne kadar 5-11 yaş
aralığında olan bin 540 çocuğun
aşılandığını; ilerleyen günler için de
aşılanma için 2 bin 180 randevu alındığını
kaydetti.
Haberde, Güney Kıbrıs’taki nüfusun
yüzde 83’ünün aşılandığı ve pandeminin
başlangıcındaki gibi, test merkezlerinin
önünde yığılmalar gözlemlendiği ifade
edildi.
Bu arada Politis gazetesi de, son bir
hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ta 18 bin
vaka tespit edildiğini ve 10 kişinin hayatını
kaybettiğini yazdı.

DEVASA PATATES HEYKELİNİ DİBİNDEN KESTİLER

Ksilofagu muhtarlığı tarafından köydeki bir noktaya dikilen devasa patates heykeli
yeni yılın ilk saatlerinde dibinden kesilerek saldırıya uğradı. Köy muhtarı faillerin
bulunup ibret-i alem olacak şekilde cezalandırılmasını istiyor. Politis’in haberine
göre Dikelya İngiliz üs bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve patates üretimi ile
bilinen Ksilofagu’nun simgesi olarak muhtarlık tarafından dikilen devasa patates
heykeli yeni yılın ilk saatlerinde saldırıya uğradı. Köy muhtarı Yorgos Tasu devasa
patates heykelinin, saat 03.30 sularında kimliği belirlenemeyen kişilerce çeşitli
gereçler kullanılmak suretiyle oturtulmuş olduğu zeminden kesildiğini söyledi.
Bunun, patates heykeline “organize bir saldırı” olduğunu da söyleyen Tasu İngiliz
Üs polisinden, faillerin bulunup ibret-i alem olacak şekilde cezalandırılmasını istedi.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NI PİYASAYA
MÜDAHALE ETMEYE ÇAĞIRDILAR
KKTC Tüketiciler Derneği, ülke
genelinde alışveriş merkezleri ve marketlerde yaptıkları denetimlerde fahiş
fiyatlarla tam bir vurgun yapıldığını
saptadıklarını belirterek, Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı’nı piyasaya müdahale
etmeye çağırdı.
Dernek’ten yapılan açıklamada,
derneğin ülke genelindeki denetimlerinde
fahiş fiyatların yanı sıra süresi geçmiş,
eksik gramajlı, etiketsiz ürünlere ve
etiket- kasa fiyat farklılıklarına da
rastlandığı belirtilerek, tam bir “piyasa

anarşisi” yaşatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ticari ahlaka aykırı ve
denetimsiz olarak nitelendirilen piyasaya
acil olarak müdahale etmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ve fahiş
fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili
şikayetlerini Ticaret Dairesi yetkililerine
iletmek üzere Derneğe bildirmesi için
tiketicilere çağrı yapılırken, Derneğin
“kara liste” kapsamında boykot
uygulayacağı iş yeri ve marketler listesini
önümüzdeki günler açıklayacağı duyuruldu.

Salak da değiliz...
Seçimler başladı ya bizde boykot
dedik sonra bilhassa CTP’li arkadaşlar
ardı ardına saldırıyor ve bizleri ya
yalancılıkla ya da bilmiyoruz gibi
ithamlarla susturmaya CTP’nin yaptığı
hataları örtmeye çalışıyorlar.
Her Parti hata yapar ve bunlardan
ders çıkartıp artık yapmama yoluna
gider. Kimisi de bunları bilerek yapar
sırf birilerine çıkar sağlamak amacı
ile!
Bazı CTP’li arkadaşların egoları o
kadar yüksek ki inanılmaz.
Hemen hemen herkes İTEM yasasını
CTP çıkarttı dediğinde TC’den gelip
elinde tahsisle mal tutanlara tapuyu
CTP’nin verdiğini herkes bilir.
DEZENFORMASYON yapacaklar
ya İTEM yasası 1977’de çıktı diyorlar
sanki de demek istediğimizi
bilmiyormuşlar gibi.
Eşdeğerden o kadar kişi hakkını
almamışken CTP hakkı olmayanların
eşdeğer sorunu çözülmeden bu insanlara tapu vererek oy alacağını
düşünmeleri Kıbrıs Türk halkına
yapılan en büyük ihanetlerden biridir.
Hiçbir parti sütten çıkmış ak kaşık
değildir.
UNUTMADIK:
Aha size sizin yaptığınız iddia edilen
bazı dosyalar. Adına ne derseniz deyin
ister yolsuzluk ister usulsüzlük:
1- Hellim Dosyası
2- Gübre Dosyası
3- Kapalı Yüzme Havuzu Dosyası
4- Girne İhtiyat Sandığı Binası
Dosyası
5- Seçim Öncesinde Kamu
Kaynaklarından 209 Kişiye Elektrik
Bağlanması Dosyası
6- Seçim Öncesinde Vakıflar
Bankası’ndan 481 Kişiye Kredi Verilmesi Dosyası
7- Medyaya Aktarılan Paralar
Dosyası
8- Kamu Kaynaklarının Dağıtılması
Dosyası
9- Rum Mallarının 55 Kişiye
Satılması Dosyası
10- Başbakanlık’ta Evraklarda Tahrifat Yapılması Dosyası
11- Aynı Numaralı Bakanlar Kurulu
Kararları Dosyası
12-İlaç ve Eczacılık Dairesi Dosyası
13- Enerji Nakil Hattı Dosyası
14- Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Dosyası
15- Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. Dosyası
16- Kalkınma Bankası Kredileri
Dosyası
17- Emanet Mal Çeki Dosyası
19- Buğday İhracatı Dosyası
Bu kadar dosyayı anca UBP biriktirirdi ve sizler de bu yolsuzlukların
üzerine gideceğiz diyerek bu halktan
oy istediniz Onlar da size inanarak
verdi sonuç bir tek dosya
sonuçlanmadı tıpkı UBP’nin bu
dosyaları hasıraltı ettiği gibi.
Gündüz kavga eden gece hırsızlığa
gidenlerin hikayesini biliyorsunuz.
UBP yolsuzluk dosyaları +CTP yolsuzluk dosyaları = hasıraltı.
KONU BU KADAR BASİT İŞTE
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Günün Manisi - Emine Hür

Hayal gibi düş gibi
Ağlayan gülüş gibi
Bugün moralim bozuk
Bir kâbus görmüş gibi

Duvar
Hakan Aksay
2021’den daha kolay
geçeceğini savunmanın zor
olduğu, ama her şeye
rağmen birçok umudumuzu
bağladığımız 2022’de ne
kadar
rahat
nefes
alabileceğimizi bilemiyoruz.
Demokratik hakların daha da sınırlanması
tehlikesi hiç de az değil. Yasaklardan zamlara
kadar bir dizi enstrüman yavaş yavaş nefesimizi kesebilir.
03 Ocak Pazartesi 2022 Saat: 00:02
Maske!..
İki yıl öncesine kadar hayatımızda pek
bir yeri yoktu maskenin. Bir oyun unsuru
olarak belki… "Maskeli balo" ve onun
sahte yüzlerinde… Yüzyılı aşkındır efsanevi
kahraman Zorro’da… Star Wars, Batman,
Hannibal ve diğerlerinin de hatırı kalmasın
tabii. Ha, bir de soyguncular maske takardı.
Ve bazen doktorlar…
Şimdi hepimiz takıyoruz. Zorunlu olarak.
Virüse karşı temel ittifakımız oldu maske.
Bize hatırı sayılır yardımı olmasına karşın
doğrusu onu pek sevemedik. Kimimiz burun
altına, kimimiz koluna takarak kaytarıyor.
Kurallara göre taktığımızda kısa süre içinde
bizi hafiften boğmaya çalıştığı, nefesimize
engel olduğu hissine kapıldığımız oluyor.
İki seferdir yeni yıldan beklentilerimiz
arasında Covid belasından kurtulmak ön
sırada geliyor. Ondan kurtulduğumuz anda
maskeden de kurtulacağız. Ve onu yine
Zorro’ya, Batman’e bırakacağız.
Covid ve maskeden kurtulma dileğimiz,
rahat nefes alma ihtiyacımızı yansıtıyor.
*
*
*
"Nefes alamıyorum!"
Bu cümleyi hatırlıyor musunuz?
25 Mayıs 2020'de buradan çok uzaklarda,
ABD’de telaffuz edilmişti. Hem de defalarca.
Sonra onu telaffuz eden kişi nefessizlikten
ölmüştü.
46 yaşındaki George Floyd’u yaklaşık 9

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“Her zaman aklımızın ardı
sıra gidelim, halk isterse
arkamızdan gelsin.”
Montaigne

kış başlıyor sevgilim
iyi bak kendine
gözlerindeki usul şefkati
teslim etme kimseye, hiçbir şeye
Murathan Mungan

Kitap Dünyası

KAYIP
KİMLİKLER
Suat Koroğlu
Roman
Fam Yayınları

2020, 2021, 2022: Nefes alamıyoruz!
dakika boyunca diziyle boynuna basarak
nefessiz bırakan polis memuru Derek Chauvin bu cümleye hiç aldırış etmemişti.
Minnesota'nın Minneapolis kentinde,
sadece sigara alırken kullanılan 20 dolarlık
bir sahte banknot iddiası katili böyle tahrik
etmişti. Kim bilir, belki de kurbanın esmer
derisiydi onu bu kadar kendinden geçiren.
Aylarca birçok kentte protestolar
düzenlenmişti. 2020 sonunda katil suçunu
itiraf etmiş ve 22.5 yıl hapse çarptırılmıştı.
"Nefes alamıyorum!"
Geçen yıl haziran ayı sonlarında Taksim’de
AFP'nin Türkiye foto muhabiri Bülent Kılıç,
polisin sert müdahalesi karşısında aynı cümleyi telaffuz ediyordu. Çünkü onu ters
kelepçe ile gözaltına alan polis bir taraftan
da boğazına bastırıyordu.
*
*
*
İnsanların nefes almasını engellemenin,
onları nefessiz bırakmanın türlü türlü yolları
var. Siyaset, hukuk, ekonomi, medya ve
başka araçlar boyunlara dayanan dizler gibi
nefes borusunu daraltabilir.
"Nefes alamıyorum!" diye bağırsanız da
kâr etmez bazen. Ama en beteri, nefes
alamadığınızı uzun süre hissetmemeniz,
boynunuza dayanan dize karşı direnmemenizdir.
2021’den daha kolay geçeceğini
savunmanın zor olduğu, ama her şeye
rağmen birçok umudumuzu bağladığımız
2022’de ne kadar rahat nefes alabileceğimizi
bilemiyoruz. Demokratik hakların daha da
sınırlanması tehlikesi hiç de az değil. Yasaklardan zamlara kadar bir dizi enstrüman
yavaş yavaş nefesimizi kesebilir.
Yılın ilk dakikalarından itibaren elektriğe,
doğalgaza, akaryakıta, köprü ve otoyol
geçişlerine, emlak ve motorlu taşıtlar vergilerine, trafik cezalarına, ehliyet ve pasaport
harçlarına, noter işlemlerine zamlar geldi.
Henüz cebe girmeyen asgari ücret yılın ilk
gününde eriyiverdi.

Bu arada geçen yıl Türkiye'deki milyoner
sayısının yüzde 65 arttığını, yardıma
muhtaçların ise iki katına çıktığını öğrendik.
Nasıl? Hâlâ rahat nefes alabiliyor
musunuz?
*
*
*
2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde
Türkiye, 180 ülke arasında 153’üncü sırada
gelebildi. Uluslararası Hukukun Üstünlüğü
Endeksi’nde 139 ülke arasında 117’nci
basamaktayız. Dünya Demokrasi Endeksi’ndeki yerimiz ise 167 ülke arasında
110’unculuk.
Bu şartlar gazetecilik açısından iki şeyi
gösteriyor: Birincisi, işimiz zor ve muhtemelen daha da zorlaşacak. İkincisi, işimizi
çok daha iyi yapmak, çok daha enerjik ve
yaratıcı olmak zorundayız. Birçok medya
kurumu gibi Gazete Duvar da bu sorumlulukla karşı karşıyadır.
Geçen yılın son iki ayında gazetemizde
birçok değişiklik yaşandı. Kasım ortalarında
Duvar çalışanlarının sorunları ve önerileri
yönetim tarafından ayrıntılı görüşmelerle
saptandı. Kasım ayı sonunda Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri, çalışanların bir dizi talebinin
karşılanması ile sonuçlandı.
Aralık ayında Gazete Duvar önce Ankara,
sonra İstanbul ofislerini daha iyi yerlere
taşıdı. Atılacak yeni adımların altyapısı üzerine çalışmalarımız hızlandı.
Bu arada yıllardır Duvar’a emek vermiş
ve vermeye devam eden değerli köşe
yazarlarımızın yanı sıra, yazılarıyla, video
yorumlarıyla, sözlü ve yazılı söyleşileriyle
gazetemize
destek
veren
yeni
arkadaşlarımızla gücümüzü pekiştirdik. Bu
ay içinde yeni katılımlarla saflarımızı daha
da sıklaştıracağız.
Daha iyi, daha kaliteli, daha renkli haber
ve analizlerle yolumuza devam edeceğiz.
Çünkü halkın daha rahat nefes alması
biraz da bize, gazetecilere bağlı…

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

Tel:0533 864 8771

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

12.80 13.30

EURO
Alış Satış

14.50

15.10

S.T.G.
Alış Satış

17.20 17.94

EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa 03922270242
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Atatürk cad. yalçın park karşısı
gönyeli 03922231210
SÖZÜÖZ ECZANESİ
Şht.mehmet kemal sok.akasya apt.
lemar arkası şht.doğan ahmet ilkokulu sırası küçük kaymaklı
03922293300
GİRNE
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 ,
Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee
Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz
Market karşı 05338300049
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne 0392 821 84 10
MAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu
sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi
karşısı 03923650112
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
The european hotel (sema ) karşısı
adaş bebe yanı gazimagusa
03923660353
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C
Güzelyurt 7142 457
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele 05428550015

ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Özgür Gazete
Hasan Ulaş Altıok
Boykot kime yarayacak
yerine mevcut durumda
sandık kime yarayacak
sorusu daha doğru olmaz
mı?
Boykot
yapacağını
açıklayan tanıdığım çok
sayıda insan var.
Hemen hemen hepsi de boykot kararı
almadan önce Kıbrıslı Türkleri gerçekten
temsil edebileceğine inandığı ve biat
etmeyeceğini düşündüğü siyasi partilerin
birlikte hareket etmesinin bu aşamada
elzem olduğunu söylediler.
Bazı toplantılarda bizzat bulundum.
Tehlikenin ve tehdidin çok büyük olduğu
ve bu durumla baş edebilmenin tek yolunun da her platformda birlikte hareket
etmek olduğu vurgulandı.
Yıllardır yapılan planlı müdahalelerle
iradesi gasp edilen ve bu duruma isyan
eden Kıbrıslı Türklerin temelde farklı
görüşleri ve mücadeleleri olmadığı ve
artık ayrı ayrı partiler altında, birbirlerinden
bağımsız hareket etme lükslerinin
kalmadığı konuşuldu hep. Tümüne de
katılıyorum.
Sorunlarımıza kalıcı ve bütünlüklü
çözüm üretebilecek belirli ilkeler ve somut
hedefler esasında kurulacak olan bir
birlikteliğin sandıkta, mecliste, sokakta,
uluslararası platformlarda sonuca
ulaşabilme konusunda etkili bir yol
olabileceği çok kişi tarafından kabul
gören bir gerçeklik haline geldi.
UBP ve türevleri dışında kalan ve bizleri
gerçek anlamda temsil edebilecek partilerimiz ne yaptılar peki? Seçime birlik
olarak giremediler; hadi bunu da anladık;
aynı çatı altında bir araya gelemiyorlar.

Boykot değil de ‘sandık kime yarayacak’
sorusu daha doğru olmaz mı?
Peki seçime ayrı ayrı girip ortak bir
hedef ve belirli, somut ilkeler
doğrultusunda seçim sonrasında her hal
ve şartta gerek hükümette, gerekse de
muhalefette birlikte hareket etme
noktasında fikir birliğine varabildiler mi?
Hayır.
Diyelim ki bunu da anladık.
Bizleri bir alt yönetim olmaktan kurtaracak ortak mücadeleyi de birlikte
yapamıyorsunuz. Amenna. En azından
toplumun önüne UBP’siz bir koalisyon
alternatifi koymayı deneyebilirlerdi.
Bunu yaptılar mı? Hayır.
Şimdi bakıyorum ki tek tartışılan UBP
tek başına mı iktidar olacak yoksa bir
küçük ortakla mı iktidar olacak. Bunun
dışında bir alternatif iktidar arayışı bile
yok.
Yani yıllardır kurulmuş olan, bizi bu
duruma getiren ve kuralları ve hatta
sonucu başkaları tarafından belirlenmiş
oyunu oynamayı kabul ediyorlar.
Görebildiğim mevcut muhalefet sanki
de yarın iktidar olacakmış gibi birbirleri
ile toplantı bile yapmıyor, palyatif çözüm
önerileri ile gündemi meşgul ediyor. 24
Ocak sabahından sonra ne yapacaklarını
konuşmuyorlar bile.
Bu durumda sandığa gidildiğinde ne
değişecek sorusu gerçekten haklı bir soru
olmuyor mu?
“UBP’yi evine göndereceğiz” diyenlerin
en büyük hedefi UBP’ye küçük ortak
olabilmek değil mi yani şimdi?
Tek başına iktidara gelebileceğine inanan
ve bizleri temsil edebilecek bir parti var
mı?
Statükonun ana unsuru olan UBP ile
ortaklık
yaparak
hiçbir
şeyi

değiştiremediğimizi hala öğrenmedik mi?
UBP’nin küçük ortağı olabilmek için
birbirini kıran federalistler, iradesine sahip
çıkma mücadelesi vermeye çalışan ve
aslında birbirlerinden hiçbir farkı olmayan
parti tabanları, ülkemizin gerçek sahipleri
sizlere sormak istiyorum: Bizler için
hazırlanan oyunu bilerek, görerek heyecanla oynamaya devam mı?
Yani, “Başka bir yol da var!” demek
için, 23 Ocak 2022 tarihini bir dönüm
noktası haline getirmek için bir çaba gösterilmeyecek mi? “Biz bu oyunu bu sefer
farklı oynayacağız!” demek için çaba
harcamaya değmez mi?
Önümüze konulacak sandıktan bir
değişim hükümeti çıkarmak için çaba
gösterecek birileri olmayacak mı?
Muhalefete, yani bana göre Kıbrıslı
Türklerin gerçek iradesini temsil etme
durumda olabilecek partiler arasında bu
birlikteliğe öncülük edebilecek kimse
yok mu gerçekten?
Türkiye’de bile neredeyse tüm muhalefet
değişim için bir araya gelmeyi
başarmışken, bizde böyle bir çaba
olmaması bile boykotu haklı çıkarmıyor
mu sizce de?
Boykot kime yarayacak yerine mevcut
durumda sandık kime yarayacak sorusu
daha doğru olmaz mı? Yok mu bir umut
ışığı yakacak?
Yetmedi mi sırf koltuk uğruna “küçük
olsun benim olsun” zihniyeti ile bu
toplumu yok oluşa sürüklenmekten kurtaracak ve sonuç alma ihtimali olan
toplumsal mücadele vermeye hazırlayacak
bir siyasi anlayış?
Yoksa, ki ne yazık ki öyle görünüyor,
eşşek tepsin böyle sandığı!

AİLESİ BİRKAN UZUN'UN CENAZESİNİ BEKLİYOR

n BABA CENGİZ TOPEL UZUN:
"(CENAZENİN ABD'DEN
GETİRİLMESİ) SÜRECİN
HIZLANDIRILMASINI İSTİYORUZ
ANCAK ŞU ANDA ELİMİZ
KOLUMUZ BAĞLI”
n “KKTC WASHİNGTON
TEMSİLCİLİĞİMİZ,
CUMHURBAŞKANIMIZ ERSİN
TATAR İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ELÇİLİKLERİ VE
KONSOLOSLUKLARI DEVREDE"
n "BİRKAN'IN EN BÜYÜK
BAŞARISI, TÜM KIBRIS
TÜRKLERİNİ VE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI
GURURLANDIRMASI OLDU"

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson
Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran
ve ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını
kaybeden KKTC'li dağcı Birkan'ın babası
Cengiz Topel Uzun, cenazenin ABD'den
getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye
Cumhuriyeti elçiliklerinin devrede olduğunu
söyledi.
Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
oğlunun 1 Ocak 2022'de ABD'de vefat
ettiğini ve acılarının çok büyük olduğunu
belirtti.
Cenazenin KKTC'ye gelmesi için resmi
süreçlerle uğraşmaya devam ettiklerini kaydeden Uzun, oğlu Birkan'ın cenazesinin şu
anda bir morgda tutulduğunu ve ölüm raporunu almak için beklediklerini anlattı.
Uzun, "Sürecin hızlandırılmasını istiyoruz
ancak şu anda elimiz kolumuz bağlı. KKTC

Washington
Temsilciliğimiz,
Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile Türkiye
Cumhuriyeti elçilikleri ve konsoloslukları
devrede. Süreç yavaş ilerliyor ve biz de
yorulduk, acı çekmekten yorulduk. Bir an
önce görevimizi yaparak, çocuğumuzun
defnedilmesini istiyoruz. Normalde biz salı
günü bekliyorduk, sürecin 2-3 gün daha
uzayacağını söylüyorlar. Bütün çabamız,
Birkan'ı bir an evvel dedesinin yanına,
Lefkoşa'ya defnetmek." diye konuştu.
ABD'de ölüm sertifikası almak için
mahkeme kararı gerektiğini ifade eden Uzun,
bunun alınmasının ardından cenazenin uçakla
KKTC'ye gelmesinin hafta sonunu bulacağını
ve bu süreci hızlandırmak için Türkiye ve
KKTC'den yetkililerin devreye girdiğini
söyledi.
Birkan'ın 26 Aralık 2021'de normalde
KKTC'ye gelmek için plan yaptığını aktaran

Uzun, oğlunun Antarktika çıkışında uçağı
kaçırdığı için ülkeye gelemediğini belirtti.
Uzun, sözlerine şöyle devam etti:
"Birkan, nereden, hangi toplumdan ve
hangi koşullarla çıktığını bilen bir çocuktu.
Yaptığı her hareketi planlayarak, düşünerek
ve kimseyi kırmadan incitmeden yapan
biriydi, hayatı boyunca da böyle yaşadı.
Dağlara verdi kendini, dağları ve doğayı
çok severdi. Birkan, kendi memleketine
bağlıydı ve içinden çıktığı toplumu asla
unutmadı, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle
ilişkisini kesmedi. KKTC'ye geldiğinde hem
arkadaşlarını ve hem de siyasi makamları
ziyaret ederdi ve hedeflerini anlatırdı."
Birkan'ın 2016 yılında 7 kıtanın en yüksek
7 noktasına tırmanmak için "7 kıta 7 zirve"
hedefiyle yola çıktığını ve bunlardan beşini
başardığını kaydeden Uzun, "Birkan son
olarak Vinson Dağı'nın zirvesine tırmanmayı
başardı. Birkan'ın hedefi büyüktü, 2023'te
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda,
Cumhuriyet'in 100. yılında Everest Dağı'na
tırmanmak istiyordu. 7 zirveye tırmanmayı
tamamlayan ilk Kıbrıs Türkü olmak istiyordu.
Hep hayali oydu. Hem KKTC'ye hem de
Türkiye'ye çok bağlıydı. En yakın arkadaşı
şu anda başında bekleyen Ahmet, o da
üniversiteden arkadaşı ve Adanalı. Birkan,
hiçbir zaman kimliğini unutmadı." diye
konuştu.
Uzun, "Birkan'ın en büyük başarısı, dünyada yaşayan tüm Kıbrıs Türklerini ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarını gururlandırması
ve bir araya toplaması oldu. Bayrağı zirvede
açması, KKTC'liler için bir umut ve moral
oldu. İlk defa sağ ve sol düşüncedeki herkesi
birleştiren bir çocuk oldu. Bunun gururunu
yaşıyoruz ama çocuğumuzu kaybettiğimiz
için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

MAĞUSA'DA ÇIKAN
YANGINDA EV ZARAR
GÖRDÜ

Gazimağusa’da bir evde çıkan yangın
zarara neden oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, dün sabah 03.20
sıralarında, Gazimağusa’da Akıncı
Sokak üzerinde, Murat Jan
Nurmamedov’un kalmakta olduğu
ikametgahta bulunan odun sobasına
yanıcı madde dökmesi sonucu bir
yangın çıktı.
Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, yangın sonucu 3
odanın asma tavanı, 2 adet alüminyum
kapı, 3 adet ahşap iç kapı ile sürme
pencere ve muhtelif sayıda beyaz eşya
ve ev eşyaları yanarak zarar gördü,
duvarlar ise dumandan islendi.

KKTC’DE GEÇEN HAFTA
8 YANGIN MEYDANA
GELDİ

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye,
27 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsayan
süre içerisinde, KKTC’de 8 yangın
meydana geldiğini açıkladı.
Yangınlar sonucunda toplam zarar
miktarı 329 bin TL olarak açıklanırken,
bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa:3, Gazimağusa:2, Girne:1,
Güzelyurt:1, İskele:1”
Yangınların muhtemel sebepleri ise
ihmal ve dikkatsizlik, elektrik ile
çalışan aletlerde ve araçlarda
meydana gelen kısa devreler” olarak
sıralandı.
İtfaiyenin yer aldığı hususi servis
olayları ise şöyle:
“Aşırı yağışlar sonucu oluşan sel
baskınlarında mahsur kalan şahısların
kurtarılması, yol içerisinde biriken
çamurların temizlenmesi, reklam
tabelası üzerinde tamirat yaparken
elektrik akımına kapılıp yaralanan
şahsın tabela üzerinden indirilerek
ambulans ile hastaneye sevkinin
sağlanması ve hayatını kaybeden
şahısların adli soruşturma amaçlı
hastaneye sevkinin sağlanması.”

PERŞEMBEYE KADAR
YAĞMUR YOK

Meteoroloji Dairesine göre 6 Ocak
Perşembe’ye kadar hava parçalı
bulutlu olacak, ardından yağmurlu
hava gelecek.
Meteoroloji Dairesinin 10 Ocak’a kadar
olan hava tahminlerine göre, yarın ve
5 Ocak Çarşamba parçalı bulutlu, 6-9
Ocak’ta hafif yağmurlu, 9-10 Ocak’ta
ise sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde
ve sahillerde 16-19 derece
dolaylarında seyredecek.

YAĞIŞ MİKTARLARI

Meteoroloji Dairesi, Alevkaya,
Değirmenlik, Serdarlı, Kırıkkale, Ercan,
Kaleburnu, Lefkoşa ve Alsancak’a
metrekareye 3 ile 1 kg arası yağış
düştüğünü belirtti.
Meteoroloji Dairesi’ne göre önceki gün
08:00 ile dün 08:00 arasında,
metrekareye Alevkaya’ya 3,
Değirmenlik’e 2; Serdarlı, Kırıkkale,
Ercan, Kaleburnu, Lefkoşa ve
Alsancak’a 1 kilogram yağış düştü.

MEVLEVİ’DE 3-7 OCAK
TARİGLERİ ARASINDA
TOPÇU ATIŞLARI
YAPILACAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, 3-7 Ocak
tarihleri Mevlevi ağır silah atış
alanında topçu atışları yapılacağını
duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan
yazılı açıklamada, atış yapılacak
tarihlerde 14.00-l6.00 saatleri arasında
can ve mal emniyeti açısından aşağıda
belirtilen bölgelerin tehlikeli ve yasak
bölge ilan edilip serbest duyurusu
yapılınca kadar bölgeye girilmemesi
gerektiği kaydedildi.
Bölgeler şöyle:
“Batıda Yuvacık köyü 500 m.
Güneydoğusu- Kalkanlı 700 m.
Doğusu Karapaşa hattı doğusu;
Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevki
Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde
Yuvacık köyü 500 m.
Güneydoğusunda –Mevlevi köyü 500
m. Hattının kuzeyi; Kuzeyde Karpaşa –
Özhan köyü Kılıçarslan köyü 700 m.
güneyinden geçen hattın güneyi.”
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Hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne
kadar aşılı olarak değerlendirilecek
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan
yeni kararları duyurdu.
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında
toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi,
Koronavirüsle mücadele kapsamında bir
dizi karar alarak, açıkladı. Komite'den
yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlara
uyulmaması halinde cezai işlem
uygulanacağı bildirildi. Uygulanacak
kuralların İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından
denetleneceği aktarıldı.
Kararlara göre, kapalı alanlarda düzenlenecek yemekli veya kokteyli organizasyonlara kişilerin aşılı veya aşısız olmaları
farketmeksizin son 72 saatlik negatif PCR
veya son 48 saatlik negatif antijen testi
ibraz etmeleri zorunlu kılındı.
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi tarafından alınan kararları
duyurdu.
Alınan yeni kararlara göre, eylem, miting
ve benzeri organizasyonlara, kapalı alanlarda düzenlenmesi halinde, her 3m2’ye
bir kişi düşecek şekilde kişi alınması ve
aşısız kişilerin son 72 saatlik negatif PCR
veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini
ibraz etmeleri zorunlu oldu.
Düzenlenecek organizasyonların yemekli/kokteylli olması halinde ise aşılı veya
aşısız olmaları farketmeksizin kişilerin son
72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik

negatif antijen testlerini ibraz etmelerine
karar verildi.
Açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlar ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ve maske zorunlu
olacak.
Alınan bir diğer yeni karara göre ise,
bugüne kadar 180 güne kadar aşılı kişi
olarak değerlendirilen hastalığı geçirmiş
kişiler, yarından itibaren 90 güne kadar
aşılı olarak değerlendirilecek.
Öte yandan, Covid-19 Aşı Şeması’nın

da hatırlatıldığı açıklamada, Haftalık Covid19 Veri Tabloları da paylaşıldı.
Tabloya göre, bir önceki haftaya göre
bu hafta toplam vaka sayısında yüzde
12.20 ve yerel vaka sayısında yüzde 18.64
artış yaşanırken, hastanede tedavi gören,
yoğun bakımda tedavi gören ve kaybedilen
vaka sayılarında düşüş yaşandı.
Bu hafta, hastanede tedavi gören vaka
sayısı yüzde 25.45, yoğun bakımda tedavi
gören vaka sayısı yüzde 37.50 ve kaybedilen
vaka sayısı yüzde 30 oranında düştü.

TL destekle ise devlet hastanelerine tıbbi
cihazlar alındı, hastanelerin bina donatımları
ve tadilatlarının yapılması sağlandı. Sağlık
sorunu olan ihtiyaçlı kişilerin tedavi
masrafları da karşılanırken, ilaç ve cihaz
alımı konusunda da yardımlar yapıldı.
Engellilere yapılan 2 milyon TL destekle
ise engelli bireylerin özel eğitim
kurumlarında eğitim ücretleri ile sandalye,
rampa, yatak, gıda, bez, ameliyat, fizik
tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı.
Ayrıca engelli bireylerin spor, kültür ve
sanat faaliyetleri için destek verildi.
Öte yandan, sosyal yardımlar
kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin ev
kiralarının ve elektrik-su faturalarının
ödemeleri ile gıda, temizlik malzemesi,
soba, şilte battaniye, yatak gibi ihtiyaçları

karşılandı, ev tamirat ve tadilatları yapıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım
Mutfağına ve Kadın Sığınma Evine de
aylık gıda desteği yapılırken, dernek,
kurum ve kuruluşların sosyal, kültürel ve
sportif alanlardaki projelerine de katkılar
sağladı.
Evkaf’tan yapılan açıklamada, hayır
kaleminden 21 milyon TL harcanmasına
ilaveten Evkaf ’ın pandemiden dolayı
gelişen mağduriyetleri azaltmak için tüm
kiralarda yüzde yirmi beş indirim yaptığı
ve gecikme zammı affı uyguladığı da
kaydedildi.
Açıklamada, Vakıflar’ın çok sayıda devlet
kurumuna ve kâr amaçlı olmayan vakıf
ve derneklere sembolik rakamlara bina
kiraladığı da belirtildi.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTEMEL YANGIN TEDBİRLERİ KONUSUNDA UYARDI

“ELEKTRİK TESİSATLARININ
KONTROLÜNÜ UZMANLARA YAPTIRIN”
Polis Genel Müdürlüğü
İtfaiye
Müdürlüğü, “Zamanında Alınan Tedbirler,
Felaketi Önler” başlığıyla konut ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak tedbirler
konusunda uyarılarda bulundu.
Açıklamada, iş yerleri ve konutların elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı
meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması istendi.
Şömine ve odun sobalarını yakmak için
ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin
v.b) kullanılmaması gerektiği kaydedilen
açıklamada “elektrik kesintilerinde, elektrik
akımı ile çalışan cihazların fişlerini prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda,
sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz. Bu sayede fişte meydana gelebilecek
oksitlenme önlenmiş olacaktır.” uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23
Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken
genel seçim için ilan ettiği seçim
takvimine göre, sandık seçmen listeleri
dün tamamlandı.
Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183
olarak açıklanmıştı. 2020
Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen
sayısı 198 bin 957’ydi.
Siyasi partilerin BRT’de propaganda
yapmak için YSK’ya dilekçe vermeleri
için belirlenen son gün dündü. Tüm
partiler bu konudaki başvurularını
tamamladı.
8 siyasi partinin bu seçim için
belirlediği 400 aday var. 3 bağımsız
adayla birlikte 403 aday 50
sandalyeden oluşan Cumhuriyet
Meclisi’nde görev yapmak için
yarışacak. Adayların kesinleşen listesi
28 Aralık’ta yayınlanmıştı
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için
28 Aralık’ta başlayan propaganda
süreci 22 Ocak’ta sona erecek.

13. MAAŞ ÖDEMELERİNE
BAŞLANDI

EVKAF’TAN 2021 YILINDA 21 MİLYON LİRALIK YARDIM
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), 2021
yılında eğitim, sağlık ve sosyal destek
projeleri gibi hayır işleri için toplamda 21
milyon harcadı.
Evkaf’tan yapılan açıklamaya göre,
eğitime 11 milyon, sağlığa 1 milyon 375
bin ve engellilere 2 milyon TL destek verilirken, ihtiyaçlı kişilere yönelik çeşitli
sosyal yardımlar da yapıldı.
Eğitime yapılan 11 milyon TL’lik destekle
okulların bakım onarımı yapıldı, okullara
teçhizat ve ekipman alımı yapıldı,
öğrencilerin kıyafet, kitap, kırtasiye ve
tablet gibi ihtiyaçları karşılandı ve yüzlerce
üniversite öğrencisine burslar verildi.
Ayrıca, İskele’de 8 milyon harcanarak
Türk Maarif Koleji binası yapıldı.
Sağlık alanına yapılan 1 milyon 375 bin

SANDIK SEÇMEN
LİSTELERİ TAMAMLANDI

yapıldı.
Elektrik tesisatında aşırı yükleme yapmamak için elektrikle çalışan cihazların
aynı anda devreye konulmaması gerektiği
vurgulanarak, fazla akım tüketen (tost
makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.)
cihazları kullanırken çoklu priz
kullanımından kaçınılması, bu tür fazla
akım tüketen cihazların direkt elektrik
fişine takılarak kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.
İtfaiye Müdürlüğünün diğer uyarıları ise
şöyle.
“Elektrikle çalışan cihazları (çamaşırbulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar
gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde
çalıştırmayınız.
Özel araçlar, toplu taşıma araçları,
akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal
araçların servisini, bakımını, egzoz ve

lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız;
meydana gelecek olan yakıt sızmalarını,
kısa devreleri ve egzozlardan çıkan
kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.
Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın
söndürme cihazı bulundurulması ve bu
cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının
büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi
önleyecektir.
İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir
yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak
maddi hasarı gidermenizde size yardımcı
olacaktır.
Herhangi bir duman veya ateş belirtisi
gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199
İtfaiye Yangın İhbarhattı, ALO 177 Orman
Yangını İhbar hattı ve 155 Polis İmdat
hattına ulaşmaları önemle rica olunur”

Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının
13. maaş ödemelerine dün itibarıyla
başlandığını duyurdu.
Maliye Bakanlığı’ndan Sosyal
Sigortalıların ödemelerin yapılabilmesi
için kaynak aktarımı gerçekleştirildiği
kaydedildi.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada 138 milyon TL iç
borçlanmaya gidildiği, Sosyal Sigorta
emeklilerin 13. maaş ödenmesi için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na 158 milyon TL avans
aktarımı gerçekleştirildiği belirtildi.

FUAT OKTAY'IN PCR TEST
SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, PCR test sonucunun
negatif çıktığını bildirdi.
Oktay, sosyal medyadan yaptığı
paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test
sonucum hamdolsun negatif çıktı.
Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak
üzere yakından ilgilenen, dualarını
esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten
herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Hekim ve sağlık çalışanlarımıza
şükranlarımı sunuyor, tüm
hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
ifadelerini kullandı.

CTP SEÇİM BİLDİRGESİNİ
AÇIKLIYOR

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23
Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken
genel seçimine yönelik seçim
bildirgesini yarın açıklayacak.
Verilen bilgiye göre, seçim bildirgesi
bugün saat 12.30’de Paradise Park’ta,
milletvekili adaylarının da katılacağı
etkinlikte duyurulacak.

DÜNYANIN EN YAŞLI
İNSANI KABUL EDİLEN
TANAKA 119'UNA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen
Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına
girdi.
Guinness Dünya Rekorları tarafından
Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi
unvanı" verilen Tanaka, dün 119.
yaşına bastı.
Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde
bakım evinde hayatını sürdüren
Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke
personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.
Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın
çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği
kaydedildi. 9 kardeşin 7'incisi olarak 2
Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında
evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun
1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında
cepheye gönderildiği belirtiliyor.
"Modern Japonya" olarak bilinen 1867
sonrası dönemin 4 İmparatoru "Meiji,
Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini
yaşayan Tanaka, mevcut İmparator
Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.
Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı
kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında
hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo
Miyako olmuştu. Guinness Dünya
Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş
dünyanın en uzun süre hayatta kalan
kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata
gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne
Louise Calment.
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Real 640 milyon euroluk
operasyon hazır!

Final serisi başlıyor

Real Madrid, gelecek sezonun transfer
çalışmalarına şimdiden başladı. Los
Galacticos'un planları büyük. PSG ile sezon
sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve
Mbappe ile anlaştığı öne sürülüyor. Real
Madrid, 2022 yazında 75 milyon euroya
serbest kalacak olan Erling Haaland'ı da
istiyor.

n U18 kızlar ve
U19 erkeklerde
şampionlar bu
hafta belli olacak...

Voleybol Federasyonu tarafından
8 kategoride düzenlenen 2021-2022
sezonunun ilk şampiyonları bu hafta
oynanacak olan U18 Kızlar ve U19
erkekler final serisi müsabakaları
sonrasında belli olacak. 2021-2022
Sezonuna 15 Ekim tarihinde başlamış
ve Aralık ayı sonuna kadar 6 kategoride 100 toplamda müsabaka oynanarak Lig Klasman müsabakaları
tamamlanmıştı. U18 Kızlar ve U19
Erkeklerde klasman müsabakaları
sonucunda ilk iki sırayı elde eden
DAÜ ve KGM takımları final serisi
oynama hakkını elde etmişlerdi. Final serisi ilk karşılaşması 5
Ocak’ta Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 2. Karşılaşmalar 7
Ocak’ta oynanacak. Final serisinde kazanılmış iki maça ulaşan
takımlar 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu elde edecek. Seride
1-1 eşitlik olması halinde şampiyonu belli edecek olan karşılaşma
8 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Seyirciler İçin 24 Saat Öncesinden Test Zorunluğu
Son günlerde Covid 19 vakalarında görülen artış ve devam eden
müsabakalar için sürdürülebilir bir yapının sağlıklı bir şekilde
devamı için, güvenlik tedbirleri gereği Final Sersisi karşılaşmalarını

Dumlupınar
Tufan ile
yolları
ayırdı
Ligin ilk yarısını
topladığı 21 puanla
onuncu sırada noktalayan sarı kırmızılılar
11-15 Ocak tarihlerinde Kaplıca’da devre arası kampını
gerçekleştirecek.
Teknik direktör Sedat
Devecioğlu’nun
verdiği bilgiye göre
ara dönemde üç
hazırlık maçı
yapılması planlanıyor.
Sezon başında
kadrolarına kattıkları
Tufan Gençay ile
karşılıklı anlaşarak
yolları ayırdıklarını
belirten Devecioğlu,
yapabilmeleri halinde
1 veya 2 transfer yapmak istediklerini, olmazsa mevcut kadro
ile ikinci yarı mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Cimnastik
Federasyonunda
Kurt'a özel görev

izlemek isteyen seyircilerden salona giriş esnasında 24 saat
öncesinden alınmış Antijen veya PCR testi zorunluluğu olacak.
Test sonucu olmayan izleyiciler salona alınmayacak.
U18 Kız ve U19 Erkek Final Serisi Müsabaka Programı
5 Ocak Çarşamba
18.00 U18 KIZ
ASS
DAÜ-KGM 1. MAÇ
DAÜ-KGM 1. MAÇ
19.30 U19 ERKEK
ASS
7 Ocak Cuma
DAÜ-KGM 2. MAÇ
18.00 U18 KIZ
ASS
DAÜ-KGM 2. MAÇ
19.30 U19 ERKEK
ASS

Futbolda Yakın Doğu ve Doğu
Akdeniz final oynayacak
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları
Federasyonu (KKÜSF) tarafından
organize edilen Üniversitelerarası
Futbol Şampiyonası’nda erkeklerde
finalistler belirlendi.
Geçtiğimiz gün oynanan üçüncü
maçlar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) takımları finale
yükseldi.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri
Üniversitesi (KSTBÜ) ile Rauf
Denktaş Üniversitesi (RDÜ)
takımları ise üçüncülük için mücadele edecek. Kadınlarda şampiyon
daha önce belli olmuş ve DAÜ
takımı şampiyonluğunu ilan etmişti.
Kadınlarda ikincilik ise YDÜ’nün
oldu.
Üçüncü maçlar
yoğun yağış altında oynandı
Erkeklerde yoğun yağmur yağışı altında oynanan üçüncü maçlarda RDÜ, Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ) takımını 3-0 mağlup ederken,
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını
5-0 mağlup etti. DAÜ takımı Girne Üniversitesi’ni 5-0 ile geçerken, YDÜ takımı da KSTBÜ ile
1-1 berabere kaldı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Türkiye Süper Kupası
Katar’da oynanacak

Final Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda
Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda final
maçları 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Girne’de
oynanacak. Saat 14.00’te YDÜ ile DAÜ arasında
oynanacak maç Karaoğlanoğlu Orhan Dural
Stadı’nda oynanacak. KSTBÜ ile RDÜ arasındaki
üçüncülük maçı ise 12.00’de aynı sahada oynanacak.
Final maçlarının ardından şampiyon olan ve
başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim
edilecek.

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

Cimnastik Federasyonunda Hasan
Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, yönetim kuruluna bağlı organları
geliştirmek için takviyelere devam ediyor.
Cimnastik Federasyonunda organizasyon komitesi başkanlığına Fatma Kurt
getirildi. Yapılan atamayla ilgili olarak
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan
Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak sporumuzu daha ileriye taşıyabilmek için
kadrolarımızı güçlendirmeye ve
geliştirmeye devam ediyoruz. Buna bağlı
olarak KKTC Cimnastik Federasyonu
organizasyon komitesi başkanlığına Fatma
Kurt’u getirdik. Üstlenmiş olduğu özel
görev için Fatma Kurt'a, cimnastik ailesi
olarak teşekkür eder çalışmalarında
başarılar dileriz.”

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde
Beşiktaş ile F.T. Antalyaspor, 5 Ocak
Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Kupayı en son 2006'da kazanan Beşiktaş,
16 yıllık hasrete son vermek; Antalyaspor
ise bir ilki gerçekleştirmek için sahaya
çıkacak. Turkcell Süper Kupa maçı 202021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş
ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport
TAV Antalyaspor arasında yapılacak.
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan
Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 5 Ocak
Çarşamba günü oynanacak karşılaşma
saat 20.45'te (TSİ) başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler görev
yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.
Son olarak 2006 yılında bu kupaya
uzanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli
yönetiminde 16 yıllık Süper Kupa özlemine son vermek için sahaya çıkacak. Tarihinde ilk kez Süper Kupa mücadelesi
verecek olan Nuri Şahin'in ekibi Fraport
TAV Antalyaspor ise ilk Süper Kupa'yı
müzesine götürmek için mücadele edecek.
Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ta üst
solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan
Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan,
Güven Yalçın ve Serdar Saatçı, Katar
kafilesinde yer almadı.
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