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Ayranı yok içmeye mi dersiniz, ne dersiniz, ama söylenecek laf yok buna! Hastane yok, okul yok,
yol yok, ilaç yok! Esnaf battı gitti… Ama varsa da, yoksa da külliye! Kül olduk, hala külliye!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 5 Ocak 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 541 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)
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n Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
binasını da içinde barındıracak
olan külliye için Türkiye kaynaklı
tüm kalemler bir noktada
toplandı ve 586 milyon TL’lik bir
kaynak yaratıldı...
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YALAN DERYASI
Faize
Özdemirciler

Ankara kaynaklı alt yapı projeleri kaleminde 409 milyon
712 bin 169.59, Lefkoşa Kaynaklı Altyapı Projeleri kaleminden
184 milyon 329 bin 670.84 TL, Lefkoşa Kaynaklı Reel Sektör
Projeleri kaleminden 61 milyon 300 bin TL, Lefkoşa Kaynaklı
Faaliyet Projeleri kaleminden 99 milyon 158 bin 159.57 TL
olmak üzere toplam 754 milyon 500 bin TL bir araya toplandı.
Bu rakamın 586 milyon TL’si Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet
Meclisi Hizmet Binaları Projesi ödeneğine aktarıldı...
KURTULUŞ
YOK...

FAŞİSTLERLE
KOLKOLA
SİDİK YARIŞI

Ali Osman

Mehmet Levent

n Tayyip Erdoğan'ın KKTC
ziyaretinde müjde olarak bu
proje gösterilmiş ve iki bina
ile bir caminin yeşillikler
içerisine inşa edileceği
3. sayfada
ifade edilmişti...

KUYRUĞUNU
KISTIRIP
YERİNE
OTURANLAR

Aziz Şah

Kuzeyde 676'sı yerel 700 vaka 1 ölüm, güneyde 5 bin 457 vaka 5 ölüm!

KÜLLİYE
ADALET
MÜŞAVİR
VESAİRE

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Yaz uykusunu bitirdik, kış uykusuna
daldık şimdi…
Uyanmadık hala…
Ve bu gidişle de hiç uyanmayacağız
galiba…
Donmuş bir nehir gibiyiz…
Tepemizdekiler kayak yapıyorlar sanki
üstümüzde…
Ve biz onların bu nehirde yumuşak
bir yere basmasını, sonra da bu deliğe
düşüp boğulmalarını bekliyoruz…
Ancak uyanık kayakçılar bunlar…
Hiç düşerler mi?
Tepemize kimleri alıp dikmişsek hiç
hayır etmedik…
Makarios ve Denktaş vardı önce…
Bir enosisçi…
Bir taksimci…
Enosisçi olmasına rağmen Makarios
Bağlantısızlar Hareketi’nde yer almış…
Orada Castro, Tito ve Nehru ile kucaklaşmıştı…
Denktaş ise İngiliz ve Amerikan
entrikalarının adamıydı…
Ve bu adada ikisinin de peşinden
koşan bir Kıbrıs halkı vardı…
Makarios’u ona gelip giden Türk heyetlerine tercümanlık yapan abim anlatırdı bana…
Cübbesiz hiç fotoğraf çektirmezmiş…
Bir görüşmede fotoğraf çekileceği sırada, bir dakika diyerek odasına girmiş
ve cübbesini takarak gelmiş…
İşçi-işveren ilişkilerinde de çok titizmiş
ve katı kuralları varmış…
Sendikacılarla patronları bir odaya
kilitler ve “anlaşmadan bu odadan çıkamazsınız” dermiş…
Yakın bir geçmişte de tarihçi Kostas
Kirris anlattı bana Makarios’u kendi
evinde…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Devlet-i Aliye’nin has
muhlis kurumu TÜİK
“Yıllık tüketici Enflasyonunu % 36.08 olarak”
ilan etti.
Hesabın
doğru
yapıldığını kanıtlamak
için 0.8 bir yapılmamış.
Adamlar boşuna Kılıçdaroğlu’nu içeri
sokmamışlar!
CHP lideri Kılıçdaroğlu dün “TÜİK
yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36.08
seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları
rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde
80’e dayanmış. Bu daha az üretim,
daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey
Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun
her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!
Vatandaşımız enflasyon karşısında
ezilirken TÜİK gerçekleri halının altına
süpürmeye devam ediyor” dedi.
Deva lideri eski Ekonomi Bakanı
Babacan ise “Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, enflasyon
oranını açıkladı. Bu oran yeni yılın ilk
sabahı uyandığımız zamların yakınından
bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla
verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama
iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece
kepçeyle alıyor” dedi.

DONMUŞ BİR NEHİR GİBİYİZ

Kusura bakmayın, ama yazamam
anlattıklarını…
Yazılacak gibi değil…
Sordum ona:
-Sen neden yazmıyorsun?
-Yazayım da kellemi mi alsınlar,
dedi…
Makarios 60’lı yılların sonunda enosisten vazgeçti…
Denktaş taksimden hiç vazgeçmedi…
İkisi de öldü…
Makarios Cikko Manastırı’ndaki tepede sonsuz uykusunda…
Denktaş bir parktaki mezarında…
Bilmem bu mezarı merak edip de
oraya giden hiç Kıbrıslırum kardeşimiz
oldu mu?
Yağan şiddetli yağmurlarda bir odadaki o mezarı da su bastı…
Birisi,
-Utanıyoruz, bundan, dedi…
Ben niye utanayım ki?
Burada ne varsa, hepsi de Denktaş’ın
eseri değil mi?

Keşke daha iyi baksa memlekete de
şimdi su baskınına uğramasaydı…
Normal mezarlıktaki mezarları su
basmadı…
Oradaki aile mezarlığına gömülseydi,
o da su baskınına uğramazdı…
***
Bu belaları başımıza açanların neredeyse hepsi de öldü…
Biz ise onlar öldüğü zaman hep kurtulacağımızı sanırdık…
Kurtulamadık…
Çünkü onlardan sonra gelenlerin hepsi
de Makarios ve Denktaş okullarından
mezun oldu…
Yeraltı teşkilatlarının önde gelen liderleri de öldü…
Grivas da öldü, Yorgacis de…
Nalbantoğlu da öldü, Kemal Şemi
de…
TMT’nin en vurucu, en keskin, en
gözü kara iki fedaisi Alpay ve Tremeşeli
öldü…
Dr. Küçük de öldü…
Osman Örek de…

***
Gelmiş geçmiş Rum başkanlarına
bakıyorum…
Başkanlık yapanlardan yalnız ikisi
hayatta…
Geriye kalanlar hep öldü…
Enosisi göremediler, ama taksimi
gördüler…
Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini göremeden öldüler…
Kiprianu da öldü, Klerides de…
Papadopulos öldü…
Hristofyas öldü…
Biz ise yorgun savaşçılar gibi yaşıyoruz hala…
Ve umutsuzlukla karışık bir telaş sarıyor bizi bazan…
Hele de karanlık gecelerde…
Yorgun argın işten evimize döndüğümüz zaman…
Bir koltuğa çöküyoruz…
Dalıp dalıp gidiyoruz…
“Biz de mi göremeyeceğiz o günü?
Biz de mi bir göçmen, bir gurbetçi gibi
ölüp gideceğiz yurdumuzda?”
***
Donmuş bir nehre benziyoruz…
Kayak yapıyorlar üstümüzde…
Yazın buzlar çözülse de o nehirden
çıkamıyoruz…
Nice fırtınalı günler gelir geçer de
bir dalga olamıyoruz…
Dalga olup bu düzeni, bu statükoyu
yıkamıyoruz…
Teslim bayrağını çekenler var…
Hep böyle kalalım diyenler…
Bir de hiçbir zaman umudunu yitirmeyenler…
Ben onlardanım işte…
O hayalperestlerden…
Biz görmesek de görecek olanlar var
mutlaka!

Güven-sizlik
Gelecek lideri ve eski Başbakan
Davutoğlu “TÜİK’in açıkladığı değil,
vatandaşın yaşadığı enflasyonu görmek
için güne İstanbul Bayrampaşa Hali’ni
ziyaret ederek başladık! Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın; Kral Çıplak!
Bu iktidarla geçim olmaz! Geçim için,
seçim lazım!” dedi.
Enflasyon Araştırma Grubu ‘ENAG’a
göre % 36.08 olan yıllık enflasyon
oranı % 82.81. TÜİK’in açıkladığı oranı
yorumlayan çok sayıda ekonomi uzmanı
farklı oran ve rakamlarla ülkenin geldiği
noktayı anlatmaya çalıştı.
Hepsine göre “TÜİK gerçekleri örtmeye çalışa dursun bu ülkede nefes
alıp veren herkes enflasyon gerçeğini
acı şekilde yaşıyor.”
Örneğin; Ocak 2009’da tedavüle çıkan
200 TL banknotun o tarihten bu yana
satınalma gücü Aralık 2021’de 46.72
liraya düşmüş.
Örneğin AKP iktidarının 19 yıllık
birikimli enflasyonu % 644’ü bulmuş.
Yani 2003 başındaki 100 TL’nin satın
alma gücü 13 TL’ye düştü, 87 TL’si
buharlaştı.
Örneğin 3 Ocak 2021’de 7.36 olan
dolar kuru dün 13.50 civarındaydı.
Verileri böylesi karmaşık bir

ekonomiye hiç kimse güvenmez.
Merkez Bankası ve Hazine’nin içinde
bulunduğu durumu anlatmaya gerek
yok.
Belki bu nedenle bankalarda 160 milyardan fazla doları olan vatandaşlar
TL’ye geçmiyor.
Kendi vatandaşının güvenmediği
iktidarın ekonomi ve maliye
politikalarına dışarıda hiç kimse güvenmez.
Nitekim de güvenmiyor.
Bazı söylemler içeride bazı çevreleri
ikna eder heyecanlandırabilir ama
bunların piyasalarda karşılığı yok ve
olamaz.
Ne demişler “Paranın dini imanı yoktur”.
Politikanın da.
İçeride olduğu gibi dışarıda da.
Son yılın gelişmeleri yeterince bunu
kanıtladı.
Tek farkla dışarıda U dönüşü
yapılabilir ama içeride zinhar!
10 yıl önce “Saltanat ve Hilafet
hevesiyle” yola çıkanlar bugün artık
düşman bellediğimiz herkesle barışmak
için adeta yalvarıyorlar.
İşin trajikomik olan tarafı da hepsi
de “en hakiki Müslüman biziz” diyor.

Hepsi de “24 ayar saf Sünni biziz”
diyor.
Mısır, BAE, S.Arabistan, Bahreyn ve
başkaları…
Kuşkusuz en orijinal örnek İsrail.
Adamlar Müslüman değil ve birilerine
göre “her alanda, her konuda ve her
düzeyde Türkiye ve Erdoğan düşmanı”.
“Doları yükselten de onlar”.
“Faiz lobisinin patronu”.
Kolay değil adamlar “Amerikan
Merkez Bankası’nın sahibi 5 aile”.
Durum böyleyse “onlarla barışmanın
dışında başka bir çaremiz kalmıyor”.
Vatandaşa yutturulacak kıvamda “din,
iman ve mezhep” söylemine devam
ama Haham’larla buluşmaya selam.
Geriye tek bir soru kalıyor:
Bol “zikzaklı” az “U” dönüşlü ekonomi, maliye ve dış politikaya kim ne
kadar güvenir.
İçeride ve dışarıda güven olmayınca
geriye “güvensizliğe güven” kalıyor.
TUİK; oranları istediği gibi
açıklayabilir, iktidar dış politikada
istediği gibi numara çekebilir ama
sonuçta kaybeden hep bu güzelim ülke
ve ülkenin güzel insanları.
İtiraf etmeseler de AKP’ye oy verenlerin büyük bölümü de...
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

SİYASET KİRLİ
HAYALLER DERYASI,
SEÇİM YALAN DERYASI
Hem yazılı hem sözlü, bir dilsizliktir
istedikleri.
Bu dilsizliği karşılamaya fazlasıyla
yatkın sağlı sollu bir siyasi malzeme
keşfettiler, senelerce bu malzemeyi
tepe tepe kullandılar, evirdiler çevirdiler,
yoğurup durdular, yoğrula yoğrula
bizim malzeme renkten renge girdi, kılıktan kılığa...
1974’ten beridir dönen
işgal ve asimilasyon çarkı,
siyaseti öğüte öğüte buralara getirdi, Kıbrıslıtürk siyaseti “hiç”, Kıbrıslıtürk
toplumu “piç” oldu, geriye dönüşü
belki de hiç mümkün olamayacak bir
yabancılaşmadır bu...
Kıbrıslıtürk
siyasetindeki
“Kıbrıslı”nın üstü çizildi zamanla, elde
var “Türk”lük oldu...
Siyaset Kıbrıs’ın gerçeklerinden koptu, fırsatçılıkla koktu ve dibe vurdu
sonunda...
Siyaset kirli hayaller deryası, seçim
ise bir yalan deryasıdır artık buralarda...
“Ana”, 1974’teki sahte kurtarmanın
bedelini çok ağır ödetti “yavru”ya ve
ödetmeye de devam ediyor hâlâ, ne ki,
“yavru” artık öyle bir haletiruhiye içindedir ki, ne kaybettiği ülkenin, ne de
ödediği bedelin farkında...
1974’te haritayı yıttılar, oradan artırdıkları kumaştan çakma bir elbise
diktiler, bizi illâ ki o pasaklı elbisenin
içine sokacaklar, giymem yok o elbiseyi,
girmem yok o elbisenin içine, dinsiz
imansız Allahsız imamlar buyurdu:
-Adalet Bakanlığı kurulmak suretiyle
haddi bildirilecek o elbiseyi giymeyenlere, dünyanın kaç bucak olduğu
gösterilecek o elbisenin içine girmeyenlere...
İşgalci, çözümün önündeki en büyük
engel olan KKTC meclisinde yer kapmak uğruna dilini yutan barışçı sol ve
külliye kararından da anlaşılacağı üzere
gassalların izinden giderek halk düşmanlığına terfi eden sağ ile elele vermiş,
yanıyor bu ülkenin ağzına...
Sağ ile sol arasında olması gereken
uçurumun yerinde yeller esiyor, külliyen
başka bir uçurumun başındayız, bu
sefer başka...
Sol konuşup konuşup korkusundan
sadede gelmesin, gazeteciler yazıp
yazıp lâfı dolandırsın dolaştırsın istediler
ve erdiler muratlarına, kerevet kayıp,
ülke kayıp...
Köprüyü geçene kadar faşiste kardeş
demeyi içlerine sindirenler, köprüyü
geçene kadar bir savaş suçunun sonucu
olan nüfusu oy deposu olarak öpüp
alınlarına koyanlar ve bu nüfusu memnun etmek adına bütün ilkelerinden
değerlerinden feragat edenler, köprüyü
geçene kadar işgale işgal istilaya istila
yerleşiğe yerleşik dememeyi kitlelerine
mühim bir taktik olarak yutturanlar,
köprüyü geçene kadar her türlü hakareti
sineye çekenler, köprüyü geçene kadar
gazetecilere atılan taşlara, açılan davalara ses etmeyenler, köprüyü geçtikten
sonra bozulmuş kimyalarıyla başbaşa
kalacaklar...
-Ki bu bozuk kimyadan ne köy olacak
artık ne kasaba, ne de ada...
Siyasi duruşlarını 22 Ocak’ın taşlarından oymuşlar, içine de bir sessizlik
doldurmuşlardı nasılsa...

KÜLLİYE ADALET
MÜŞAVİR VESAİRE

Kaynaklar külliye için toplandı!

586 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
binasını da içinde barındıracak
olan külliye için Türkiye kaynaklı
tüm kalemler bir noktada toplandı
ve 586 milyon TL’lik bir kaynak
yaratıldı...
SES KIBRIS – KKTC’de büyük
ekonomik sıkıntılar yaşanırken, görkemli
bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını
içinde barındıracak külliyenin yapımı için
kaynaklar bir araya toplandı.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve
Meclis Binasını da içinde barındıran külliye
için 586 milyon TL’lik kaynak ayrıldı.
2022 yılına girmeden önce Türkiye
Cumhuriyeti’nden 2021 yılı için ayrılan
farklı kaynaklardaki rakamlar külliye için
bir araya toplandı.
Hangi kalemden ne kadar aktarıldı?
SES KIBRIS’ın güvenilir kaynaklardan
elde ettiği bilgiye göre Ankara kaynaklı
alt yapı projeleri kaleminde 409 milyon
712 bin 169.59, Lefkoşa Kaynaklı Altyapı
Projeleri kaleminden 184 milyon 329 bin
670.84 TL, Lefkoşa Kaynaklı Reel Sektör

Projeleri kaleminden 61 milyon 300 bin
TL, Lefkoşa Kaynaklı Faaliyet Projeleri
kaleminden 99 milyon 158 bin 159.57 TL
olmak üzere toplam 754 milyon 500 bin
TL bir araya toplandı.
Bu rakamın 586 milyon TL’si
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
Hizmet Binaları Projesi ödeneğine aktarıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde proje
gösterilmiş ve iki bina ile bir caminin
yeşillikler içerisine inşa edileceği ifade
edilmişti. Projenin Lefkoşa'da Dereboyu'nun
arka kısmına yapılacağı bildirilmişti
Askeri hastaneye 148 milyon TL
Kaynakların bir araya getirilmesiyle
oluşturulan 754 milyon 500 bin TL’lik
meblağın 148 milyon 500 bin TL’lik kısmı
da Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesi’ne
(Ankara kaynaklı) kaydırıldı.
E-Devlet için 20 milyon
Bu arada Maliye Bakanlığı bütçesi altında
olan 20 milyon TL de E-Devlet ve Veri
Merkezi Projesi (Ankara kaynaklı)
ödeneğine aktarıldı.

Mehmet Harmancı:

Yiyin efendiler yiyin!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar‘a yapılacak
olan külliye için tüm kalemlerden toplanarak 586 milyon TL ayrılması konusunda,
Tatar ve UBP Hükümeti‘nin ‘Sn. Erdoğan
ısrarla istediği için korkusundan
konuşamayan
bir
aciz
olarak’
hatırlanacağını söyledi
Harmancı: Altyapıdan ve önceliklerinden kesildi, saray yapımına
aktarıldı
Sosyal medya hesabından ‘Müjde mi
isterim’ başlığıyla açıklama yapan
Harmancı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
(Kıb-tek) batarken, külliye için tam 586
milyon TL’nin bulunarak aktarıldığını, insanlar açken, işsizlikten kıvranırken, banka
borçlarını çevirebilmek için her türlü zor-

lukla mücadele ederken, tüm sağlık altyapısı
çökmüşken külliye yapımı için 586 milyon
bulunduğunu ve toparlandığını söyledi.
Harmancı, Altyapıdan kesildi, önceliklerinden kesildi ve saray yapımına aktarıldı.
Dönemin şartları sizi oraya üfürebilir ama
tarih sizi halk inim inim inlerken bütçede
halkın ihtiyaçları için ayrılmış kaynakları
yiyen ve sırf bu projeyi Sn. Erdoğan (TC
Cumhurbaşkanı) söylediği ve ısrarla istediği
için korkusundan konuşamayan bir aciz
olarak hatırlayacak” dedi.
Harmancı paylaşımını Tevfik Fikret‘in
şu sözleriyle tamamladı;
“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha
sizin.
Doyuncaya,
tıksırıncaya,
çatlayıncaya kadar yiyin. Bu harmanın
gelir sonu, kapıştırın giderayak. Yarın
bakarsınız söner bugün çıtırdayan
ocak”...

İki konu sarstı yine toplumumuzu...
Külliye...
Ve TC'den adalet müşaviri…
İkisi de mide bulandıran haber...
Kıbrıslı "yüreğim garışıyor" der...
Külliye denilen şey Tayyip Erdoğan'la
girdi siyasetimize...
Nedir külliye...
Bir cami ile çevresinde kurulan medrese, kütüphane, hamam, hastane, tekke,
çarşı vesaire...
Ve de saray tabii…
Erdoğan'ın ağzından bir kere çıktı ya,
Tatar'a bir saray yaptıracak ille de…
Ve de pek muhterem vekillerimize bir
meclis…
Hepsi birden bir külliye işte...
Ancak Tatar'ın anasının başı dara girince, Erdoğan'ın sözü havada kalmış…
Para mafiş...
E ayıp olmasın diye ordan kısmışlar,
burdan kısmışlar ve toplamışlar paracıkları…
586 milyoncuk!
Mühim olan külliye…
Saray…
Hastane değil…
Okul değil...
Yol değil…
İlaç hiç değil…
Bize külliye lazım külliye…
***
Sadece külliye değil ama…
Başka ne yapmak istiyor işgalcimiz?
Yargıyı da tamamen kontrolü altına
almak…
Epeydir gündemde “Adalet Bakanlığı”
tartışmaları…
“Eyyy Erdoğan yargımıza dokunma”
diyecek yok mu bu toplumda…
Diyemez elbette kimse…
Ama bakın habere…
TC Elçiliği’ne ‘Adalet Müşaviri’ atanmış…
Ziyaretlerde bile bulunmuş…
Başsavcılığa…
Yüksek Mahkeme Başkanı’na…
Ve Barolar Birliği’ne…
Ne işe yarayacakmış bu Adalet Müşaviri?
TC vatandaşlarının dava ya da hukuki
meselelerinde TC ile evrak transferlerinde
yardımcı olacakmış…
Pek de inandırıcı değil bu…
47 yıldır nasıl yapılıyordu ki bu işler…
O altına imza attığınız koca koca adli
protokoller ne işe yarıyor merak ediyorum
doğrusu…
Bakın adı bile nasıl da heybetli:
“TC ve KKTC Arasında Hukuki Ticari
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma,
Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi”…
Bu evrak transferi dedikleri işi de kapsıyor bu sözleşme…
Merak eden açıp okusun internetten…
-Dünyanın her yerindeki yabancı elçiliklerde “Adalet Müşaviri” var, diyor
birileri…
Burası başka ama…
Egemenliği olan bir devlet değil
KKTC…
TC’nin alt yönetimi…
Ve istenen, Türkiye’deki gibi siyasetin
yargı erkini eline geçirmesidir…
Bu yüzden ille de Adalet Bakanlığı
istiyorlar…
Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu'na başkanlık ediyor Türkiye’de…
Ve sonuç ortada işte…
İktidara göz göre göre hizmet eden
bir yargı…
İktidar kim Türkiye’de?
Erdoğan…
Ya KKTC’de?
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Hibe değil, kiralanacakmış jeneratörler
Oysa hibe edilecek demişti Tayyıp
Hibeden kira istenir mi agerzekler?
Duyanlar demez mi buna çok büyük ayıp?

KALAY-KALAYCI

SIKARSA, BAŞKAYYUM ÇIKSIN
VE “KÜLLİYE İSTEMEM” DESİN

UBP zihniyeti geçmişte Denktaş’ın zihniyetiydi, Türkiye hükümetlerinin
zihniyetiydi, şimdi de AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın zihniyetidir. UBP demek AKP
demektir. Bu sefil günlerde, hastalar ilâç bulamazken, 586 milyon TL’yi külliyeye
ayırmak halk düşmanlığıdır, AKP nasıl halk düşmanı ise UBP de öyledir. Diktatör
Başkayyumuna “Sana külliye lazım” dedi, sıkarsa Başkayyum Tatar çıksın
“Külliye istemem” desin. Sıkarsa muhalefet Tatar’a külliye fikrini veren diktatöre
laf etsin. Külliyen teslim oldunuz be, utanın!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KURTULUŞ YOK...

Bilmem farkında mısınız diye bir soru
soracaktım ama vazgeçtim...
Yaşadığımız günlerde Tayyip Erdoğan'ın
Türkiye'de yaptıkları sonucunda Türk
Lirası kullanan herkes gibi biz de işgal
altında olduğumuz için Türkiye'nin durumundan beş beter bir hale gelmekteyiz...
Bizim bu ada yarısında refah içinde olduğumuzu yaymaya çalışan Tayyip Erdoğan yanlısı medyaya inananlar mutlaka
vardır...
Hoş Tayyip'in kendi anket ajansları MHP
ile birlikte oylarının yüzde yirmi yedilere
düştüğünü tespit etseler bile 85 milyonluk
Türkiye'de yüzde yirmi yedinin tuttuğu
oran ortada...
Yani nüfusun dörtte biri hala onun yalanlarına kanıyor...
Ona inanmaya devam ediyor...
En yakınlarının bile kaçmak için fırsat
kolladığı, ancak yolsuzlukların, soygunların
içerisinde onların da olması nedeniyle
işleri zor...
Tayyip'in Dövize Endeksli Mevduat girişimi bekleneni vermedi...
Yani Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler
halkın altınlarını, dövizlerini götürüp kendilerine teslim etmesini ve karşılığında
alacakları faizlerle ilgili bekleneni yapmadılar...
O nedenle az buçuk aşağıya çekilen
döviz kurları hafifçe de olsa harekete geçti...
24 Aralık'tan bu yana dünya borsaları
kapalı...
Borsalar Pazartesi açıldı...
Şimdi bunların da yan etkileri olacak...
Ne kadar para bassa, ne kadar piyasaya
döviz savursa Türk Lirası'nın işi zor...
Tayyip Erdoğan yüzde ellilere yakın bir
zam yaptı asgari ücrete...
Ancak bu zammı da 31 Aralık gecesi
saat 12'den sonra yaptığı yüksek oranda
zamlarla eritti...
Asgari ücretlinin cebine bu fark girmeden
eridi bitti...
Bu tuhaf ekonomik sistemle birkaç ay
içerisinde Türk Lirası tamamen sıfırlanacak...
Zaten birçok ülke Türkiye bankalarının
verdiği kredi kartlarını kabul etmeme
kararı aldı.
Bunun nedenini de Türkiye Merkez
Bankası'nın iflas ettiğini söylemeleridir...
Bu sadece Türkiye içerisinde tartışılmıyor...
Dünya da bu ekonomik sistem denilen
karmaşayı seyrediyor..
Ve kahkahalarla gülüyorlar...
Tam bir alay konusu oldu Türkiye, bunların ekonomik sistem uydurmaları karşısında...
Putin kameralar karşısına geçerek, "Ekonomimiz pandemi nedeniyle zora girdi..
Biz de Türkiye'yi örnek alarak faizleri
aşağıya çekip paramızın değerini ve halkımızın alım gücünü korumaya çalışacağız"
derken ondan hiç görmediğimiz kahkalara
atıyor kameralar karşısında...
Türkiye hem varolan ekonomik sistemi
hem de kur sistemini darmaduman etti...
Bunu İskender'in kılıcı bile kurtaramaz
artık!

FAŞİSTLERLE KOLKOLA
SİDİK YARIŞI

Daha neler…

‘Adalet Müşaviri’miz de oldu!

Özgür gazete Kıbrıs’ın
kuzeyinde yargıyı ele geçirme
çalışmaları kapsamında ortaya atılan
‘Adalet Bakanlığı’ tartışmaları süredursun, TC Lefkoşa Elçiliği ‘Adalet
Müşaviri’ atadı bile!..
Adalet Müşavirimiz
de oldu...
Türkiye’de yargıyı ele geçirme
çalışmalarının
en
önemli
ayaklarından biri olan Adalet
Bakanlığı’nın ülkemizde de
kurulması için bir süredir girişimler
yapıldığı ve bunun hukuk camiasında
tartışma konusu olduğu biliniyor.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘bağımsız
yargı’nın AKP rejimini rahatsız ettiği
de, özellikle TC Cumhurbaşkanı
Erdoğan‘ın çeşitli zamanlarda
yargımıza yönelik sarf ettiği ifadelerden açıkça görülüyor.

Ziyaretler yaptı, kendini tanıttı
Bu söylentiler arasında geçtiğimiz
gün yaşanan bir gelişme ise kafalarda
soru işaretleri bıraktı.
TC Lefkoşa Elçiliği’nin atadığı
‘Adalet Müşaviri’, önce Başsavcılığı
sonra Yüksek Mahkeme Başkanı‘nı
sonra da Barolar Birliği‘ni ziyaret
ederek kendisini tanıttı.
“Teknik görev”
Edindiğimiz bilgiye göre Müşavir
ziyaretlerde, ‘sadece teknik bir görevi
olduğunu, burada yaşayan TC
vatandaşlarının dava ya da hukuki
meselelerinde TC ile evrak transferlerinde yardımcı olmak için
atandığını’ belirtti.
Ancak Adalet Müşaviri’nin teknik
bir işi olduğunu söylemesine rağmen,
yargının en önemli ayaklarını neden
ziyaret ettiği de anlaşılamadı.

Çakıcı: Sağlık Bakanlığı'nda
bilim ve akıl kaybolmuştur!
ÇAKICI SAĞLIK
BAKANLIĞI'NIN TEMASLI
OLAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ
ÇALIŞMA
ZORUNLULUĞUYLA İLGİLİ
KARARINI ELEŞTİRDİ...
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni
Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
Sağlık Bakanlığı'nın temaslı olan
sağlık çalışanlarının çalışma
zorunluluğuyla ilgili kararını eleştirdi.
Çakıcı, “Sağlık Bakanlığı'nda bilim
ve akıl kaybolmuştur" iddiasında bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre,
Aziz Karaaziz'in sunduğu Manşet+
Seçim Özel programında konuşan
Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru
ilerlerken TKP'nin denenmemiş tek
parti olduğunu, halkın yararına plan
ve projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.
Ekonomik olarak çok zor bir
dönemden geçildiğini dile getiren
Çakıcı, TKP'nin 5 önerisiyle ilgili
bilgi verdi.
Öncelik verecekleri konuların
başında ekonomik sorunların
geleceğinin altını çizen Çakıcı, "Biz
orta direğin, dar gelirlinin ezilen
halkın partisiyiz. Eğer bu ülkede
onurlu dik duran insanlar varsa onların
yeri TKP'dir" dedi.

Çakıcı, temaslı sağlık çalışanlarına
getirilen çalışma zorunluluğuyla ilgili
karara değinerek, şunları kaydetti:
“Sağlık Bakanlığı temaslı olan
çalışanların sıfırıncı, beşinci ve onuncu
gününde tahlil yapmalarını ancak
görevlerine de devam etmelerini emrediyor. Tıbba uymayan, bilimle
alakası olmayan kararlar veriyor.
Aslında bu cinayete teşebbüstür.
Çünkü temaslı bir sağlık çalışanı bu
test yapılan günler arasında
pozitifleşirse ta ki yeni test yapılana
kadar tespit edilemeyeceği ihtimali
çok yüksek olduğu için, diğer sağlık
çalışanları ve orada olan hastalar hem
de yoğun bakımda olanlar maalesef
pozitif olacaklardır. Eğer orada ağır
hastalar da varsa ölümle burun buruna
kalacaklar ve hayatlarını kaybetme
durumu ile karşılaşılabilecektir”

Caddelerdeki, yol boylarındaki seçim panoları
tam bir şenlik!
Şenlik dedimse öyle davullu zurnalı, deflideblekli şenlik değil!
Vaatler şenliği!
Yalanlar şenliği!
Riyakârlıklar şenliği!
Utanmazlık, arlanmazlıklar şenliği!
Bir oy, bir koltuk uğruna vicdanını, onurunu,
insanlığını satanlar şenliği!
Yalakalıklar şenliği!
Koltuğa giden yolda yerlerde emekleyerek
el-ayak öpenler şenliği!
“Evet be… Yaptık be… Gene yaparık be!..
Var mı bir deyceğiniz?!” şenliği!
“İktidar bizim işimiz” şenliği!
***
CTP, Avrupa gazetesinin azılı düşmanlarından
bir faşisti oy uğruna aday kadrosuna alır da
UBP bundan nem kapmaz mı?
Onlar da Afrika’ya linç saldırısının elebaşılarından bir faşisti yanlarına aldılar yine bir
oy uğruna!
CTP’nin bire faşisti aday kadrosuna alacağını
hiç tahmin etmedikleri için, Afrika linçinin
elebaşısı İpek’i adaylığa kabul etmedi UBP!
Böylece gafil avlandığını, TC’li oylarda
kayıp yaşayacağını düşündü!
Durumu biraz olsun düzeltmenin tek çaresi
vardı.
O da, saldırının elebaşısı İslâm faşisti Mehmet
İpek’i propaganda vitrinine, yanıbaşına koymak!
Bu düşünce ile İpek, Sucuoğlu’nun yanıbaşında arz-ı endam etmeye başladı!
Misyonu UBP’ye oy toplamak!
Bunu başarıyla yerine getirirse, seçimden
sonra devlet kadrolarında önemli bir makama
getirilebileceği söylentileri dolaşıyor siyasi
kulislerde!
***
Görünen o ki CTP ile UBP bu seçimde
TC’li oyları almak için faşistlerle kolkola bir
sidik yarışına girdiler!
Benim faşistim senin faşistini döver yarışı
sanki!
Kaderin ne acı bir tecellisidir ki…
Kıbrıslıtürk toplumu bu günleri de gördü!
Bu durumda çok haklı olarak kahır ve
isyanını “Sandığa gitmeyip HAYIR!” diye
haykırmaktan gerçek mücadelede yepyeni bir
parkur aramaktan başka yol yok.
***
Avrupa gazetesi ve yazarlarına can düşmanı
olanlar yanında, yine kaderin çok acı bir tecellisidir ki, ne yazık sevdiğimiz arkadaşlar
da var bu “Ben senden daha anavatancıyım,
Türkiye’siz olmaz” yarışında!
Onlar yıllardır bütün çözüm köprülerini berhava eden işgalci Türkiye’ye körükörüne biat
etmeye evet diyor…
Biz ise, el-an yaşamakta olduğumuz bütün
olumsuzlukların kaynağı olan bu düzene hayır
diyoruz.
İşgal altında seçimin işgalciden ve buradaki
kukla işbirlikçilerindenbaşka kazananı olmayacağını, kaybedenin ise, bugüne kadar olduğu
gibi, yine Kıbrıslıtürk toplumu olacağını bir
anlayabilseler…
***
Boykot, iradeye sahip çıkma mücadelesini
bugüne kadar denenmeyen farklı bir kulvara
çekecek ve mücadelede bir ses olabilecek tek
gerçekçi yoldur.
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Onuncu köy
ACI GERÇEKLER

NEDEN
BOYKOT?

Umut Öksüz

Düşünün...
Onkoloji hastalarına bütçe yok diye
ilaç getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...
Thalassemia hastalarına bütçe yok
diye ilaç getirilemiyor fakat aşağıdaki
betonarme için 586Milyon TL
bulunuyor...
MS hastalarına bütçe yok diye ilaç
getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme
için 586Milyon TL bulunuyor...
ALS hastalarına bütçe yok diye ilaç
getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme
için 586Milyon TL bulunuyor...
Yıllar önce ihaleye çıkmış ve yarım
halde olan hastanelere bütçe yok fakat
aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL
bulunuyor...
Okulların tavanları çocukların başlarına
yıkılıyor, tamir edilmiyor fakat aşağıdaki
betonarme için 586Milyon TL
bulunuyor...
Devlet vatandaşa ilaç alınması ve hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için
İlaç ve Eczacılık Dairesine sadece 136
Milyon TL aktarmış fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...
Hastanelerdeki bir çok tıbbi sarf
malzemelerini doktorlarımız kendi ceplerinden ödeyerek alır hale geldik fakat
aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL
bulunuyor...
Yazdıklarımın zerresi yanlış değil, aksine hepsi ACI gerçeklerdir!
Ama gördük ki betonarmeler sadece
toprak üstünde değilmiş, zihinlerdeymiş...

HAFTALIK ÖDEYİN
Harper Orhon
13’üncü MAAŞI ALDIM SESİMİ
KESTİM.
14’üncü MAAŞI DA VER NEFES
DE ALMAYIM.
Ne be amma sadaka veriyorsunuz sanki.
Kes 13’üncü maaşı haftalık öde o zaman. Sanki de cebinden verir.
Herşeye zam her şeye zam…
Bir maaşlara zam yok.
Asgari ücrete verdiniz aha o da davalık.
Bunlar yetmezmiş gibi halk ile alay
etmeyi de huy edindiniz.
Biriniz çıkar Ayşeba Aysel aba fiyatları
iyi bilir der.
Diğeri çıkar ucuz olanı alın der.
Eyi bulduk sizi haaa...

SÖMÜRGECİNİN
ALGI YÖNETİMİ
Salih Olgun Mehmet
Kuzeydeki sömürge yönetimi olduğu
gerçeğini görünmez kılan her eylem TC
sömürgeci devletinin varlığının devamına
katkı koyar.
Sömürgecinin seçimleriyle yaptığı da
budur.
Açık ve net olarak seçim sürecinde
sömürgeciye karşı duruşunu dile getirmeyenler seçimleri amaç haline
getirmişlerdir ve teşhir edilmelidir.
*
Yılbaşında da adamızın kuzeyi
sömürgeci devletin tekelci sermayesi ve
yerli işbirlikçi asalaklarının eğlence, kumarhane, kerhane merkezi olmaya devam
ediyor!
Sömürgecinin basını bu durumu sanki
sömürgelerindeki işçi emekçi ezilen yerli
halk konfor içindeymiş gibi göstererek
gerçekleri ters yüz ederek algı yaratmaya
devam ediyor!

Dileyen dilediği yere döküyor
Faize Tarazi
Vatandaşın biri topladığı bütün hurdaları kaldığım apartmanın karşısındaki derenin
kenarına yığııyor. Çevre yasasına göre cezai işleme tabii tutulması ve ve bu pisliğin burdan
kaldırtılması gerekiyor. Lefkoşa Belediyesini lütfen göreve çağırıyorum. Marmara 21.sokak.

SEÇİLİRSEK ‘İKTİDAR OLACAĞIZ’ DİYEN VAR MI?
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
Seçilirsek her ilçeye kadın sığınağı inşa
edeceğiz diyen siyasi parti var mı?
Seçilirsek cinsiyetçi ve milliyetçi müfredat
yerine insan haklarını temel alan müfredat
için çalışıp uygulayacağız diyen bir siyasi
parti var mı?
Seçilirsek gebelikten korunma materyallerini
ücretsiz erişilebilir yapacağız diyen bir siyasi
parti var mı?
Seçilirsek gece kulüplerinde pasaportlarına
el konularak kadınları köleleştiren sömürü ve
endüstri düzenine son vereceğiz diyen bir
siyasi parti var mı?
Seçilirsek boşanma sonrasında kadınların
soyadlarına dönebilme bürokrasisini
kolaylaştırıp, 700 TL'lik nafaka hakkını
artıracağız diyen siyasi bir parti var mı?
Seçilirsek eğitim bütçesini kamusal anlayışla
tekrardan düzenleyip devlet okullarına bütçe
ayıracağız diyen herhangi bir siyasi parti var
mı?
Seçilirsek kadın istihdamını artırmak için
vergi düzenlemesi gerçekleştireceğiz diyen
siyasi parti var mı?
Seçilirsek, rahim ağzı kanserine karşı önleyici
olan hpv aşısını ücretsiz erişilebilir yapacağız
diyen siyasi parti var mı?

İYİ KUSMALAR

Seçilirsek kamusal yaşlı bakımevleri ile
çocuk kreşleri inşa ettireceğiz diyen herhangi
bir siyasi parti var mı?
Seçilirsek müsteşarlar, danışmanlar, müdürler
atamayıp
müşavirler
kadrosunu
kabartmayacağız diyen herhangi bir parti var
mı?
Seçilirsek siyasi partilerin katkı payını azaltıp
sağlığa eğitime aktaracağız diyen herhangi
bir siyasi parti var mı?
Seçilirsek Hala Sultan İlahiyat Kolejini laik
yapıya kavuşturup siyasi örgütlenme enstrümanı
olan kuran kurslarını kapatacağız diyen herhangi
bir siyasi parti var mı?
Seçilirsek kadın hijyen ürünlerindeki kdv'yi
kaldıracağız diyen herhangi bir siyasi parti
var mı?
Seçilirsek bağımlılık yapan maddelere karşı
toplumsal seferberlik başlatacağız diyen bir
siyasi parti var mı?
Seçilirsek asla UBP ile kahve içmeyiz, ortak
hükümet kurmayacağız diyen bir CTP var
mı?
Seçilirsek Vakıflar İdaresi'nin Başkanı Benter'i
görevden alacağız diyen herhangi bir siyasi
parti var mı?
Seçilirsek Türkiye ile imzalanan protokolleri
iptal edeceğiz diyen herhangi bir siyasi parti
var mı?

Attila Tuygan

Şimdiye kadar kulaklarının üstüne yatmış tırışka muhalefet partilerinin, "HDP’yi dövdürtmeyecektik"
diyecekleri gün önünde sonunda gelecek.. Hala bir arada durmak gerektiğini anlamıyorlarsa
cehennemin dibine kadar yolları var! "Nice mutlu yıllara demeyeceğim, çünkü değişen bi' şey yok.
Günler aynı, insanlar aynı, yalanlar aynı, dekorlar ve sahneler aynı, kandırılanlar aynı ve yine aynı
olacak. sahte kahkahalar, sıradışı böğürmeler.. ve iyi kusmalar!" diyen Bukowski abime katılıyorum.

Umit Inatci
1.Türkiye’nin alt yönetimine bürokrat
atamaya hayır demek için!
2. Çözüm sürecine engel olan
statükoya hayır demek için!
3. Kıbrıslıların bir öz iradeye sahip
olduklarını göstermek için!
4. Toplumlararası ayrılığı tescilleyen
bu iğreti yapıyı reddetmek için!
5. İşgal rejiminin emniyet kilidi olan
Anayasa’nın 10’uncu maddesini
kaldıramaya cüret edemeyenlere
güvenmediğimiz için!
6. Sivil toplum olmayı başaramayan
ve askeri denetimi içselleştiren siyaset
için!
7. Savaş suçu olan nüfus taşıma ve
demografik yapıyı ihlal etme
işlemlerine dur demek için!
8. Bir sömürge idaresi olan yaderklik
düzenine hayır demek için!
9. Bir an önce çözüme odaklanarak,
Taksim’in kalıcılaşmasının önüne geçebilmek için!
10. Sürekli yardıma muhtaç, besleme
muamelesi gören bir toplum olmaya
son vermek için!
11. Edilgen değil, kendi geleceği
hakkında söz sahibi bir toplum
olabileceğimizi göstermek için!
12. Efendisinin yaptırımlarına biat
eden bir toplum olmaya hayır demek
için!
13. Özgürlük için, barış için, birleşik
bir Kıbrıs için!
OYUMUZ
BAKİDİR,
VARLIĞIMIZIN
ANLAM
KAZANACAĞI ZAMANLARA!
BOYKOT ZAMANIDIR, TA Kİ
İRADEMİZ YANSISIN SANDIKLARA!
DIŞARIDA ÇOĞALMAK ZAMANIDIR – İÇERİYE SAHİP
OLANA KADAR!
BİRLİKTE YÜRÜMEK İÇİN –
ÖZGÜRCE– BİZİM OLAN YARINLARA!

‘SEÇİM’ SONRASI
FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!
Nilgün Ecvet Orhon
TC Elçiliği bize Adalet Müşaviri
atadı…
Müdahaleli olacağı kesin olan o
aptal seçimden sonra da hükümeti kim
ya da kimler kurarsa kursun, sağ-sol
fark etmez, ilk işleri TC emri ile
anayasadaki gerekli değişiklikleri yerine getirip Adalet Bakanlığı oluşturmak
olacak…
Hala bağımsız sayılabilen yargıyı
da böylece bağımlı ve taraflı hale getirecekler…
Bu Adalet Müşaviri işi da bunun ilk
adımıdır… Söylediydim demekten
usandım artık ama bunu görmek
zorundayız…
Bir diğer tehlike de Avrupa Gazetesi
ve Şener Levent’e gıyabında
Türkiye’de açılan davaların ki hepimiz
aynı tehlike altındayız aslında, belki
de buradaki yargı süreci ile
birleştirilebilmesi çabaları olacak…
İşgalci atakta ve işbirlikçileri seçim
derdinde…
#Boykot…
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Külliye ve ‘Adalet Müşaviri’ne tepkiler

Kişmir: Ne Adalet Bakanlığınızı,
ne de külliyenizi istiyoruz!
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir,
Kıbrıs’ın kuzeyini de kendine
benzetmeye çalışan AKP rejiminin
buradaki işbirlikçileriyle yargıya
müdahale etme çabası içinde
olduklarını belirterek buna toplum
olarak kararlı bir duruş ortaya
koyulması gerektiğini açıkladı
Basın-Sen yönetim kurulu adına
yazılı açıklamada bulunan Kişmir,
şöyle dedi:
“Kıbrıslıların önceliği de gündemi de ne Adalet Bakanlığı ne

de Külliye’dir.
Kıbrıs’ın kuzeyini de kendine
benzetmeye çalışan AKP rejiminin
buradaki
işbirlikçileriyle
yargımıza müdahale etme çabası
ve tıpkı Türkiye’deki gibi
yargımızın bir kişinin iki dudağı
arasına alma isteğine karşı toplum
olarak kararlı bir duruş ortaya
koymalıyız.
Bizlerin böyle bir talebi olmamakla birlikte amacın baskıcı zihniyeti adamızın kuzeyinde de

etkili kılmak ve birçok demokrasi
dışı konuda attıkları adımlara engel olan yargıyı ortadan kaldırmak
olduğu açıktır.
Kukla Tatar’a yapılacak olan
Külliye’de bu ve benzeri dayatmalara
boyun
eğmesinin
mükafatıdır.
Ne Adalet Bakanlığınızı, ne de
külliyenizi istiyoruz! Önceliğimiz
de gündemimiz de bunlar değil!
Kurdurtmayacağız...
Yaptırtmayacağız!”

Özkıraç: Bu halka yapılmış bir hakarettir
El_Sen Başkanı Kubilay Özkıraç,
gerek kamudaki gerekse de özel
sektördeki emekçilerin yoksullaştığı
bu süreçte Külliye yapımı için
Türkiye tarafından 586 milyon TL
ayrılması ve bunun K.K.T.C
makamları tarafından kabul

görmesinin halka yapılmış bir hakaret
olduğunu açıkladı
El-sen Basın bürosu tarafından
yayımlanan açıklamada Özkıraç,
aynı şekilde TC Elçiliği tarafından
Adalet Müşaviri atanmasının da,
Adalet Bakanlığı istencinin bir

göstergesi olduğunu vurguladı
Özkıraç, “El-Sen olarak bu halkın
önceliği olmayan bu iki konuya
karşı duracağız ve hayata geçirilmemesi için paydaş örgütlerimiz
ile mücadele vereceğiz. Hatırlatalım.
BU MEMLEKET BİZİM !” dedi.

Yalınkaya: Bu ülkenin önceliği Külliye değildir!
Belediye Emekçileri Sendikası
Başkanı Mustafa Yalınkaya, halk
olarak gittikçe fakirleştiğimiz,
ekonomik krizin tavan yaptığı, alım
gücünün düştüğü, belediyelerin
çöktüğü, kurumlarımızın iflasın
eşiğine geldiği ve maaşların dahi

bir lütufmuş gibi ödendiği bir
dönemde Ersin Tatar’a Külliye
yapılması için bütçe ayrılmasını kabul edilemez bir davranış olarak
değerlendirdi.
Belediye Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu adına açıklama ya-

pan
Yalınkaya,
“Sayın
Cumhurbaşkanı Tatar derhal “Ben
bu bütçeyi kabul edemem” deyip
ayrılan bütçeyi reddetmeli ve halkın
ihtiyacı olan yönde adımlar atmalıdır.
Bu ülkenin önceliği Külliye değildir”
dedi.

Bağımsızlık Yolu:

O sarayı size yaptırmayacağız!

Bağımsızlık Yolu adına bir bildiri
yayınlayan Genel Sekreter Celal
Özkızan “Bağımsızlık Yolu olarak,
üstüne basa basa, altını çize çize
söylüyoruz, o sarayı size
yaptırtmayacağız! Yüzlerce milyonu
saraya akıtmanıza izin vermeyeceğiz!
O sarayı size yaptırmayacağız!
Yaptığınız halk düşmanlığı
yetmezmiş gibi, bir de bizimle alay
edercesine saray inşa etmenize izin
vermeyeceğiz!” dedi. Özkızan
bildirisinde şöyle dedi:
“Kıbrıslı Türk halkı; döviz krizinin,
Covid pandemisinin ve dünya
çapındaki enflasyon dalgasının bir
araya gelmesiyle birlikte yakın tarihindeki belki de en büyük ekonomik
kriz sürecinin içinden geçmektedir.
Normal koşullarda bile yol, hastane
ve okul yapacak bütçeyi yaratamayan, altyapı yatırımlarını
gerçekleştiremeyen ve sosyal bir refah devleti olmanın asgari şartlarını
bile yerine getiremeyen bir düzen
söz konusuydu. Bu büyük kriz ile
birlikte, halk, tek başına bırakıldı.
Herkese “kendi başının çaresine
bak” denildi.
İşsizlik, güvencesizlik, belirsizlik,
yoksulluk, düşen alımgücü, düşen
hayat kalitesi, geleceğe dair umutsuzluk, beklentilerin geri çekilmesi,
en temel ihtiyaçların bile artık ince
eleyip sık dokuyarak hesaptan geçirilmesi, gittikçe hayatımızın her
yönüne yayılan geçim derdi ve yoksulu sefil orta halliyi de yoksul
bırakan bu acımasız düzen her gün
daha çok üzerimize gelmekte.
Bağımsızlık Yolu olarak, yani
emeğin ve emekçilerin partisi olarak,

bu süreçte halkın ve emekçilerin
durumunu iyileştirecek talepleri ve
politikaları yıllardır dile getiriyoruz.
Başta Servet Vergisi, Asgari Ücretin
Kamudaki En Düşük Maaşa Endekslenmesi ve Özel Sektörde
Sendikasız
Çalıştırılmanın
Yasaklanması olmak üzere “Muhalefet
Programı”nda
ekonomi
politikalarımıza ilişkin çok sayıda
talebi ve mücadele alanını ortaya
koymuştuk.
Öte yandan, gelmiş geçmiş
hükümetler ve bu ülkenin egemenlerin, kendi çıkarlarını ve ultrazenginlerin çıkarlarını sonuna kadar
kollamaya devam ederken, emekçiler
için, halk için kıllarını bile
kıpırdatmamaktadırlar.
Kıllarını kıpırdatmamak bir yana,
halkın haklarını budamak, emekçilerin geçim derdini kötüleştirmek
ve ülkedeki gelir eşitsizliğini artırmak
için ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Son yaşanan gelişme ise, artık
bardağı taşıran son damla olmuştur.
Bu büyük ekonomik kriz döneminde,
devletin vatandaşa en ufak bir yardım
eli bile uzatamadığı bu dönemde,
hatta yükümlü olduğu ödemeleri yapabilmek için bile devletin
borçlandırılmak
durumunda
bırakıldığı böylesi bir dönemde,
saray yapımı için tam 586 Milyon
Türk Lirası tutarında bir kaynak
ayrılmıştır!
Bu artık saf bir kötülük, utanma
duygusunu tamamen yitirmiş bir
halk düşmanlığı, terbiyesizlik
sınırlarını çoktan aşmış bir küstahlık
ve koskoca bir halka alenen dalga
geçen bir umursamazlık örneğidir.

Böyle bir ekonomik kriz döneminde
şakası bile yapılsa komik olmayacak
bir meseleyi gerçekten hayata
geçirmeye çalışmak, yüzü artık bir
milim bile kızarmayacak halk
düşmanlarına yakışabilirdi.
Böylesi bir ekonomik buhran döneminde, 586 Milyon Türk Lirası
ayırarak saray yapmaya çalışmak,
250
yıl
öncenin
zalim
aristokratlarının
“ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler” zihniyetiyle eşdeğerdir. Hayatı 250 yıl
geriden takip eden, ve 250 yıl
öncenin de ancak zalimlerini takip
edebilen bu halk düşmanlığına sonuna kadar karşı çıkacağız!
Okul, yol, hastane yapmak için
canla başla kaynak arayan; pahalılığı
önleyecek kamusal tedbirler ve
girişimler için yana yakıla kaynak
arayan; emekçilerin, çalışanların,
esnafın, küçük işletmelerin ayakta
kalabilmesi için gece gündüz kaynak
yaratmak ihtiyacında olan bir toplum
olmamız gerekirken, sırf Tayyip
Erdoğan öyle istedi diye, sırf Ersin
Tatar
emekliliğinin
keyfini
cumhurbaşkanlığı konutunda değil
de bir sarayda sürebilsin diye 586
Milyon Türk Lirası heba edilecektir,
hem de böyle bir dönemde!
Bağımsızlık Yolu olarak, üstüne
basa basa, altını çize çize söylüyoruz,
o sarayı size yaptırtmayacağız! Yüzlerce milyonu saraya akıtmanıza
izin vermeyeceğiz! O sarayı size
yaptırmayacağız! Yaptığınız halk
düşmanlığı yetmezmiş gibi, bir de
bizimle alay edercesine saray inşa
etmenize izin vermeyeceğiz!
O sarayı size yaptırmayacağız!”

GÜNLÜK
AVRUPA BİRLİĞİ BİZİMLE
EĞLENİR…
Kamu hastanesinde şeker ve tiroit testi gibi basit tahlillerin
yapılamadığı zamanlardan geçiyoruz… Kanser ve MS hastalarının
ilaçlara ulaşamaması bir yana, basit serum bile yok hastanede… Avrupa Birliği ise dalga geçiyor bizimle! Evrensel Hasta
Hakları Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir
projeye imza attı! Toplumsal sağlık haritalandırması ve koruyucu
önlemlerin alınması amacıyla Hasta Hakları İzleme Projesi
başlatıldı… Koruyucu bir hekimliğin, bir sağlık sisteminin olmadığı yerde, kamusal sağlık için bir bütçenin olmadığı bu
işgal rejiminde, Norveç muamelesi çekiyor bize AB de! Kıbrıs’ın
işgal bölgesinde sağlık haritalanması için fon ayırdı AB…
Ancak şu günlerde Nalbantoğlu’nda bütün tomografiler bozuk
olduğu için ambulanslar sürekli özele hasta taşıyor. MRI cihazı
bozuk olduğu için beyin MRI’ları Pandemi Hastanesi’nde çekiliyor. AB ise 34 ay sürecek, Eylül 2024’e kadar devam
edecek bir proje ile en az 10 yıl süreceği öngörülen Covid-19
ile mücadele için, önleyici sağlık tedbirleri alınması amacıyla,
Covid-19 salgınıyla derinleşen sağlık sorunlarına yönelik kalıcı
ve yapısal iyileştirmelere katkı koymak üzere proje hazırlatıyor… Hastanede şeker testi yapılamıyor, AB dalga geçer gibi
‘önleyici tedbir’ diyor! Ağam bizimle eğlenir… Bizim sorunumuz
Covis-19 değil Mr. EU! Bizim sorunumuz işgal rejiminin
dizleri üzerine çökerttiği sağlık altyapısıdır… Bir yandan nüfus
yığılıyor, diğer yandan TC’nin yıkım politikaları… AB ise 10
binlerce Euro’yu ‘rapor’ hazırlatmak için harcıyor. Bu rapor
sonucunda ‘teknik olarak’ sağlıktaki eksikliklerin belirlenip
giderilmesi gerekir. Ancak işgal altında bu mümkün değil. AB
da burasını Norveç zanneder!
BİLİM VE AKIL
TKP Genel Başkanı
Mehmet Çakıcı, "Sağlık
Bakanlığı'nda bilim ve akıl
kaybolmuştur" dedi. Bilim
ve akıl zaten hiç olmadı ki
kaybolsun!
*
İYİ TATİLLER
TDP milletvekili adayı Dr.
Halil Hızal, Koronavirüs
testinin pozitif olduğunu
açıkladı ve “20 ay
kaçabildim, son dalgaya
yakalandım, belirti yok,
yıllar sonra bir hafta tatil
yapacağım” dedi. İyi
tatiller doktor bey!
*
ÜCRET ASGARİ YALAN
AZAMİ
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, “Asgari ücreti
belirledik dediler ama hala
işçi ne alacağını işveren
ne vereceğini bilmiyor”
dedi. Vallahi öyle! Ücret
asgari, yalan azami!
*
GİDİŞİN YAKINDIR
Tayyip Erdoğan coştu, "Biz
ülkeyi terk etmeyeceğiz,
muhalefet ne yaparsa
yapsın. Utanmadan
sokaklara
döküleceklermiş, yahu 15
Temmuz'u görmediniz mi?
O sokağa dökülenlere bu
millet dersi verdi, siz de
dökülün aynı dersi
alırsınız. Hepinizi
önümüze katarız ve
gideceğiniz yere kadar
kovalarız” dedi. Gidişin
yakındır Reis!

“Tırnak”...
"KKTC’de Ocak ayı içinde
yapılacak olan seçimlerde ortaya
çıkacak olan hükümeti covid ile
mücadele ve eğitim konusunda
ciddi sorunlar beklemektedir. Bu
süreçte eğitim en az ekonomi
kadar önemlidir. Eğitimi oluruna
bırakmak, çocuklarımıza zarar
vermekten öteye gitmez. Doğruyu
söylemek gerekirse bunun
vebalini de hiç kimse ödeyemez."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)
"Allah aşkına bir bakın
durumumuza...
Sağlık ne halde? Ekonomi?
Maliye? Eğitim? Tarım? Dış
ilişkiler? Demografik yapı?
Aklınıza hangi sektör gelirse bir
bakın lütfen...
Hangisinde kendi toplum
yapımıza uygun bir politika
üretiyor bu sözde yönetim?
Hangisiyle ilgili bir fikirleri var ve
hangi proje sunuluyor bizlere
seçimlere gidilen bugünlerde
dahi? Kendi insanımızı
gururlandıracak, gençlerimizi
ülkelerini terketmek
istemeyecekleri, hangi güzel,
ayakları yere basan ve bizim
olan gerçekçi projeler
koyuyorsunuz önümüze?"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

TC ELÇİLİĞİ

Seçime nasıl müdahale
edildiğini gösteriyor
Sömürge Valiliği… Adalet
Müşaviri geldi maskaralık
seçim öncesi. Kuklalara
göstere göstere yargıya
müdahale başladı…
Tufan Erhürman da
‘Adalet Müşavirine ne
gibi görev verildi
bilmiyorum’ diyor… Sonra,
seçime nasıl müdahale
edildiğini gösteriyor Elçilik: TC’nin
bizi borçlandırarak oluşturduğu altyapı
projelerinin 586 milyon TL’si yeni saray-mecliscamiden oluşan KÜLLİYE için bir havuza toplandı!..
Elçilik futbol kulüplerine para dağıtırsa seçime
müdahale sayarız demişlerdi. 586 milyon TL herhalde
müdahale sayılmaz…
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5 Ocak 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Kıbrıs’ın kuzeyindeki İşgal Rejimi’nin
her alanda bir Geçici 10. Madde’si vardır.
Meşhur Geçici 10. Madde işgali perdelemek için sözde ‘güvenliği’ Türkiye’ye
devreder.
Diğer Geçici 10. Madde’ler ise eğitimden
kültüre maliyeden elektriğe karayollarından
suya her alanda yetkiyi Türkiye’ye devreder.
1988 yılından beridir Kıbrıs’ın kuzeyinde yol yapma
yetkisinin –imzalanan protokol gereği- TC Karayolları’na devredildiğini öğrendiniz sanırım. 40 kere yazdım! KKTC denilen muhtarlığın kendi başına ‘yol
yamama’ yetkisi bile yoktur.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki yapı ‘belediye’
seviyesinde bile özerk değildir!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendine ait İtfaiye Teşkilatı var, KKTC’nin
kendisine ait bir İtfaiye Teşkilatı yoktur.
Bu Geçici 10. Madde’lerin kimi ‘protokol’lerin içindedir, kimi anayasada, kimi
farklı yasa ve tüzüklerde.
Madem ki konumuz gene Türkiye’deki
İslamcı-Turancı militarist kamplara götürülen ilkokul çocukları, bugün de eğitimci
bürokrasinin çok iyi bildiği Geçici 10.
Madde’den bahsedelim…
“Milli Eğitimin Amacı” KKTC Eğitim
Bakanlığı’nca şöyle açıklanır:
“...Anayurdu Türkiye’ye, Türk ulusuna,
öz yurduna, toplumuna ve ailesine güçlü
bağlarla bağlı, yurttaşlar yetiştirmek...”
Çünkü KKTC bir ülke değildir, yurt ya
da vatan hiç değildir. Memleket olamaz
zaten; Kıbrıs’ta bir KKTC olsa da
KKTC’de bir Kıbrıs yoktur çünkü...
Çünkü KKTC işgal rejiminin perdesidir.
TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge
rejiminin gecekondusudur. Bu yüzden
KKTC eğitim sisteminin amacı “öz yurdu-anayurdu Türkiye’ye bağlı yurttaşlar
yetiştirmek”tir...
Eğitim sistemi ‘‘Kıbrıs öz yurdun ve
anayurdun değildir’’ diyor. Bu sebepten,
sömürge meselesi “ülke gerçeği” meselesidir. Bizim ana sorunumuz ‘ülke’ algısı
sorunudur.
KKTC, TC’nin Kıbrıslılara karşı yürüttüğü kansız soykırımın ve ilhakçı asimilasyon-entegrasyon politikalarının üzerindeki örtüdür.
KKTC Eğitim Bakanlığı’nın amacı için
‘‘Türkiye’ye bağlı yurttaşlar yetiştirmek’’
deniyor. Çünkü KKTC Eğitim Bakanlığı
denilen şey Kıbrıs’ta değildir, işgal bölgesindedir. ‘Yurttaş’ kelimesini de tebaa
olarak okuyun. Çünkü sömürgede temel
ve evrensel insan haklarına sahip yurttaş
olun(a)maz.
Milli Eğitimin Temel İlkeleri’nde ise
eğitim sisteminin “Geçici 10. Madde”si
olan bir “Uyumluluk” maddesi vardır:
“Kıbrıs Türk milli eğitim kurumlarında
uygulanan öğretim programları ile Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları arasında Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri gözetilmek koşuluyla uyum sağlanır...”
Her alanın bir “Geçici 10. Maddesi”
var. ‘Uyumluluk’ da eğitimdeki 10. Madde!
(Erdoğan rejiminden önce) Türkiye’de
‘çift gizli mühür’ vurulmuş MGK belgesi
ile talimatlar gönderilirdi bakanlıklara.
Fikri Sağlar Kültür Bakanı olduğunda
yüzleşti bu gerçekle. Fikri Sağlar’a giden
talimat Kürt şehirlerinde ‘dinsel ağırlıklı

Çanakkale kamplarından Sarıkamış’a…

KUYRUĞUNU KISTIRIP YERİNE OTURANLAR
dernek ve vakıfların kurulması’ idi.
İşte, Kıbrıs’ın kuzeyinde de ‘çift gizli
mühür’ vurulmuş talimat niteliğindedir
yasa-tüzük-protokollerin içine yerleştirilmiş
Geçici 10. Madde’ler.
Bu sebeptendir ki, Cemal Özyiğit sözde
Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturtulduğu
zaman Türkiye’ye İslamcı-Türkçü militarist
eğitim kamplarına ilk ve orta öğretim öğrencilerinin gönderilmesini durduramamıştı.
Aksine, Çanakkale kamplarında yaşanan
skandallar karşısında sesini dahi çıkaramamıştı. Yaşanan her skandaldan sonra
haftalarca beyanat verememişti. Kuyruğunu
kıstırıp oturmuştu yerine tam da GKK
Komutanı Hasan Peker Günal’ın dediği
gibi…
1996-1998 yılları arası Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını yapan Tuğgeneral
Peker Günal, “Avrupa” gazetesi 17 Eylül
1997’de yayınlanmaya başladıktan sonra
gazete ile karşı karşıya gelmişti…
Şener Levent militarizmin çocuklar
üzerinde yürüttüğü politikaya karşı bir
yazı yazmıştı. Çocukların asker ve silahlarla fotoğrafları servis ediliyordu basına.
Aynı bugün Çanakkale, Afrin, Sarıkamış
kamplarında ve çeşitli savaş kutsaması
faaliyetlerinde çocukların kullanıldığı
gibi.
Şener Levent de şöyle yazdı:
-“Askere moral vermek isterseniz, çocukları bırakın, artistlere bakın… Alman

Nazilerini artistler eğlendirirdi… Afganistan’daki Rus askerlerine moral veren
de Rus artistleri… Vietnam’da Amerikan
askerleri de Hollywood yıldızları ile moral
bulurdu… Siz de Türkiye’den getirin…
İsterseniz Sulukule’den getirin”…
Bunun üzerine GKK Komutanı Peker
Günal celp töreninde:
-Bunlar kuyruklarını kısarak yeniden
yerlerine oturacaklar, dedi.
Bunun üzerine ‘‘Avrupa’’ da:
-Olmadı Sayın General, diye manşete
çekti onu…
Bunun üzerine Sivil İşler elemanlarını
taktı gazete çalışanlarının peşine komutan.
Avrupa-Afrika gazetesi çeyrek asırlık
tarihinde ‘kuyruğunu kısıp’ oturmadı yerine. Ancak başkaları oturunca biz ayakta
kaldık…
‘Sömürgeler kararnamelerle yönetilir’
demişti İsmail Beşikçi. Protokoller bu niteliktedir. İşgalci rejimin paravanı olan
KKTC’de koltuk meraklısı olan yerli işbirlikçileri de ıslah etmenin bir aracıdır
bu ‘Geçici 10. Madde’ler.
Koltuğa oturana kadar atıp tuttuklarını,
‘Çift gizli mühür vurulmuş MGK belgesi’
niteliğindeki talimatlar önlerine konduğunda yutarlar, tükürdüklerini yalarlar;
bu şekilde sömürgeci tarafından ıslah edilirler.
On binlerce gencin-çocuğun donarak
öldüğü Sarıkamış’a ilkokul çocuklarını

savaş kutsaması için götürdüler 2022
Ocak’ında! Çanakkale kamplarında çocuklara ‘Gırtlağınızı keserim lan’ dendiğinden beridir gıkı çıkmayan ıslah edilmiş
muhalefet de kuyruğunu kıstı, oturuyor
yerinde.
Son bir hatırlatma ile bitireyim:
2017’de Çanakkale kamplarında çocuklara cinsel ayrımcılık ve din propagandası
yapıldığına yönelik haberler çıktığında
ortalığı velveleye veren Cemal Özyiğit
‘bakan’ koltuğuna oturtulunca, Çanakkale
kamplarının duyurusunu -emekliliğine bir
yıl kala bakanlık müdürlüğüne atanarak
tartışmalara konu olan- Adnan Erarslan
yapmıştı.
KTOEÖS’ün eski başkanı Adnan Erarslan…
2010 yılında Kuran kursu basan sendikacıların başı!
İşte Ankara adamı böyle maskara eder:
2010 yılında Kuran kursu basana 2017
yılında ‘bakanlık müdürü’ olarak tüm
okullara Çanakkale kampı duyurusu yollatır…
Öğretmenlere ve sendikalara ders verdi
Ankara. Koltuk meraklısı olursanız, “Ben
size tükürdüğünüzü yalatırım” dedi.
Protokoller, sömürgecinin ‘koltuk meraklıları’nı ıslah etme yöntemidir de!
Bütün ilkelerinizi yutar, kuyruğunuzu
kıstırır oturursunuz yerinize ‘devlet’ zannettiğiniz bu işgal rejiminin bir makamcığında…

DİZDARLI’DAN TEŞEKKÜR VE VEDA YAZISI
“DOĞRULARI KORUMAKTAN, GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN KAÇINMADIK”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 6 yıllık görev süresi
boyunca, ilkeli bir duruş sergilediklerini,
prensiplerinden ödün vermediklerini,
doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten kaçınmadıklarını belirtti.
Görev süresi sona eren Emine Dizdarlı,
teşekkür ve veda yazısı yayımladı.
Dizdarlı, “Neredeyse baştan yapılmasını
sağladığımız ve kısa zamanda ülkenin en
güvenilir kurumlarından biri haline
getirdiğimiz Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) Dairesinden gururla
ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.
“İLKELİ BİR DURUŞ
SERGİLEDİK… PRENSİPLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEDİK”
Dizdarlı, Dördüncü Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’nın önerisi üzerine
Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulunda
26 Ekim 2015 tarihinde onaylanan atama
işleminden sonra 3 Kasım 2015 tarihinde
Cumhurbaşkanı’nın huzurunda Bağlılık
Yeminini yaparak Yüksek Yönetim
Denetçisi (Ombudsman) olarak göreve
başladığını belirtti.
Görevini doğruluk, tarafsızlık ve halka
saygı duygusu içinde sadece vicdanının
emrine uyarak yaptığını belirten Dizdarlı,
“Geçtiğimiz 6 yıl içinde çok zor koşullarla
yüz yüze kalmamıza rağmen şikâyet
etmeden, yılmadan veya bıkmadan tüm
personel ile birlikte uyum içerisinde
çalıştık. Her daima için ilkeli bir duruş
sergiledik. Prensiplerimizden ödün vermedik” ifadelerini kullandı.
Daireye başvuran tüm bireylere
kapılarını açık tuttuklarını dile getiren
Dizdarlı, gerekli yardımları esirgemeyerek
bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeye veya bir çare bulmaya
çalıştıklarını vurguladı.

“DOĞRULARI KORUMAKTAN,
GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN
HİÇ KAÇINMADIK”
Ombudsman Dizdarlı, görev süresi
boyunca doğruları korumaktan, gerçekleri
söylemekten ve topluma hizmet etmekten
kaçınmadıklarını ifade etti.
Dizdarlı, şunları kaydetti:
“Doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten kaçınmadık. Adım adım yapılacak
işlerimize ve hedeflerimize odaklandık.
Pes etmek yerine problemlerimizi görüp
çözmeye ve engelleri aşmaya çalıştık.
Sorumluluklarımızı yerine getirerek
çalışma arkadaşlarımız ile beraber motivasyonumuzu bozmadık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak halkın güvenini
kazandık. Dairemizin verdiği hizmetin
kalitesi, personelin dürüstlüğü, çalışkanlığı
ve ciddiyeti ve keza dairenin halkla
ilişkileri başarımızı etkileyen unsurlar
arasında yer almıştır. Bu süre zarfında
üzerimize düşen görevi hakkıyla ve görev
bilinciyle yerine getirmiş bulunmaktayız.
Tabi ki her görevin öngörülen bir süresi,
dolayısıyla da bir sonu vardır. Neredeyse
baştan yapılmasını sağladığımız ve kısa

zamanda ülkenin en güvenilir
kurumlarından biri haline getirdiğimiz
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
Dairesinden gururla ayrılıyorum.
Halkımızın verdiği destek ve güveni
unutmam hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır. Bu güvene layık olarak
görevimi tamamladığımı umuyorum.
Dairemizin başarıya ulaşmasına katkı
koyan herkes ile birlikte işlerini dürüstçe
yapan kamu görevlilerine de teşekkürlerimi
sunarım. Yine medya, halkımıza bizi
doğru olarak anlatarak, raporlarımızı eksiksiz yayınlayarak, halkımızı bilgilendirerek, her yaştan insana ulaşarak,
bize olan güvenin ve desteğin oluşup
artmasına doğrudan katkı koymuştur. Bu
nedenlere onlara da teşekkür ederim.”
Çalışma arkadaşlarına seslenen Dizdarlı,
“Son olarak çalışma arkadaşlarıma seslenmek isterim. Sizleri tanımak, sizlerle
çalışmak bir onurdu. Ancak inanın
ayrılırken gözüm arkada değildir. Yeni
ombudsmanla
çıtayı
daha
da
yükselteceğinize eminim. Başarılarınızla
her zaman gurur duyacağım” ifadelerini
kullandı.
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YDÜ’den korkutan Omikron uyarısı:

1 ay sonra günlük vaka sayısı 2 bine ulaşabilir
Yakın Doğu Üniversitesi bilim
insanları, SARS-CoV-2’nin
Omikron varyantı ile ilgili
hazırladığı raporda, önlem
alınmaması durumunda, 1 ay
sonunda KKTC’de günlük
COVID-19 vaka sayısının 2 bine
ulaşabileceği uyarısı yaptı...
Son haftalarda bütün dünyayı etkisi altına
alan SARS-CoV-2’nin yeni varyantı
Omikron, COVID-19 pandemisinde yeni
bir döneme girildiğine işaret ediyor. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından endişe verici
varyant olarak sınıflandırılan Omikron’un
yayılmaya başlaması ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de COVID-19
vakaları tırmanışa geçti. KKTC Sağlık
Bakanlığı, 31 Aralık 2021’de ülkede, pandemi döneminin en yüksek vaka sayısı
olarak kayda geçen 666 pozitif vaka tespit
edildiğini açıklamıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarınca
hazırlanan “Kuzey Kıbrıs’ta SARS-CoV-2
Omikron Varyantı Gözetim ve Risk
Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu”nda ise 1 ay sonunda KKTC’deki günlük vaka sayısının 2 bine ulaşılabileceği
uyarısı yapılarak alınması gereken önlemlerle
ilgili önerilerde bulunuldu.
KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı ile de paylaşılan raporda, COVID19’a neden olan SARS-CoV-2’nin yeni
varyantı Omikron ile ilgili önemli tespitler
yer alıyor. Omikron’un, bir çoğu bağışıklık
sisteminden kaçabilme potansiyeline sahip
ve bulaşıcılığı daha yüksek 50’ye yakın alt
mutasyona sahip olduğu vurgulanan raporda,
“Omikron, bugüne kadar tanımlanan varyantlardan oldukça farklı bir varyanttır. Diğer
varyantlara göre ayda yaklaşık 3,3 kat daha
fazla mutasyon kazanım sayısı ile beş kat
daha fazla mutasyon oranına sahiptir” ifadesi
yer alıyor.
1 ay sonra KKTC’de günlük vaka
sayısı 2 bine ulaşabilir
Pandeminin ilk gününden itibaren,
COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’yi
bütün varyantları ile birlikte takip eden
Yakın Doğu Üniversitesi, Omikron
varyantının etkilerini de takip ve analiz etmeyi sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta SARSCoV-2 Omikron Varyantı Gözetim ve Risk
Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu” Omikron varyantı ile ilgili pek çok
detayı gözler önüne seriyor. Raporun en
dikkat çekici bölümünde ise Omikron
varyantı ile ilgili çarpıcı bir uyarı yapılıyor.
Raporda, “Son 14 güne ait veriler kullanılarak
yapmış olduğumuz tahmin analizleri sonucunda, 30 gün sonra Omikron kaynaklı
vakalardaki artışın hiçbir önlem alınmadan
devam edilmesi durumunda, Kuzey
Kıbrıs’taki günlük SARS-CoV-2 PCR pozitif

GİRNE’DE 25 YAŞINDAKİ
GENÇ ANİ RAHATSIZLIK
SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Girne’de sakin Guenael Mınanga Mihali
(E-25), önceki gün kalmakta olduğu
ikametgah içerisinde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Mihali,
kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek
Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam
ediyor.

87 YAŞINDAKİ FUAT’IN
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN
ARDINDAN BELLİ OLACAK
Lefkoşa’da geçen akşam kalmakta olduğu
ikametgah içerisinde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fuat
Fuat’ın (E-87) yapılan otopsisinde, ölüm
sebebinin tespit için kan ve doku
örnekleri alındı. Fuat’ın ölüm sebebi
yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

vaka sayısının yaklaşık 2000 olacağı ve
vakaların en az yüzde 66’sında Omikron
varyantının saptanacağı tahmine edilmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

sonuç kısmında ise “Omikron varyant
yayılmasını yavaşlatmak ve COVID-19 ile
ilgili sağlık ve hastalık yükünü yönetilebilir
tutmak için sosyal mesafe, maske takma,
hijyen, aşı pasaportları ve PCR tarama
testleri gibi pandemi önlemlerin hızlı bir
şekilde yeniden gözden geçirilmesi, doğru
tanı testleri ile tespiti ve şuan günlük yapılan
test sayısına göre hesaplandığında ~5% olan
SARS-CoV-2 PCR pozitif olgu oranının
normal değerlere düşürülmesi için önlemlerin
alınması ivedidir” uyarısı yer alıyor.

Omikron varyantı ile hastalarda viral
yük 10 kat arttı
Raporda yer alan çarpıcı sonuçlardan biri
de Omikron varyantı ile enfenkte olan hastalardaki viral yük artışı ve aşı etkinlikleri ile
ilgili. Omikron varyantına karşı aşı
etkinliğinde azalma görüldüğü ifade edilen
raporda, “Omikron varyantı ile ilişkili enfeksiyonun ciddiyetine ilişkin mevcut veriler
yetersiz olsa da, bugüne kadarki kanıtlar,
mevcut aşıların Omikron'a karşı, özellikle
ciddi hastalık ve ölüme karşı bir miktar koruma sağladığını, fakat SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı aşı etkinliğinde önemli
bir azalma olabileceğine dair endişeler
uyandırıyor. Omikron varyantı ile daha
düşük enfeksiyon/hastalık şiddeti durumunda
bile, Omikron varyantının neden olduğu
vakalardaki dik, üstel bir artışın ciddi
hastalığa sahip vakaların sayısının artmasıyla
sonuçlanabileceğini
gösteriyor”
değerlendirmesi yapılıyor.
Raporda, SARS-CoV-2 Omikron varyantı
ile enfekte kişilerin viral yüklerinin belirlenmesi amacı ile Yakın Doğu Üniversitesi
Kit Üretim Laboratuvarı’nda geliştirilen
Uniplex-Q SARS-CoV-2 QRT-qPCR Tanı
Kiti gerçekleştirilen analizlerinden sonuçları
da yer alıyor. Omikron varyantı ile enfekte
olan hastalarda viral yükün 10 kat daha
yüksek olduğu vurgulanan raporda, bu durumun Omikron varyantının aşı ya da doğal
yollarla kazanılan bağışıklıktan kaçabildiğine
işaret ettiği vurgulanıyor. Raporda, “Kuzey
Kıbrıs’ta Omikron varyantı ile enfekte
kişilerin viral yüklerininin döngü eşik değeri
(Ct değeri) regresyon analizi korelasyonu
üzerine yapmış olduğumuz araştırma sonucunda ise, viral yükün Omikron varyantı
bulaşı ile 10 kat arttığını (p-değeri=0.01),
bunun nedeninin ise Omikron’un mevcut
aşılardan kazanılan ve/veya doğal
bağışıklıktan kaçabileceğini göstermektedir
(Şekil 3)” değerlendirmesi yapılıyor. Raporun

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “SARSCoV-2’nin diğer varyantlarında olduğu
gibi Omikron varyantının etkilerini de
takip ve analiz etmeyi sürdürüyoruz.”
“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, güçlü
altyapımız ve yetkin kadrolarımızla, SARSCoV-2’nin diğer varyantlarında olduğu gibi
Omikron varyantının etkilerini de takip ve
analiz etmeyi sürdürüyoruz” diyen Yakın
Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemiz bünyesinde
hazırladığımız ‘Kuzey Kıbrıs’ta SARSCoV-2 Omikron Varyantı Gözetim ve Risk
Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu’nu da toplumumuza ve devletimize
duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak
ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmayı
bir görev olarak biliyoruz” açıklaması yaptı.
Yaptıkları çalışmaların, Omikron
varyantına karşı aşı etkinliğinin, diğer
varyantlara göre daha düşük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Omikron
varyantının mevcut yayılım trendinin devam
etmesi halinde, KKTC’de günlük vaka
sayısının 1 ay sonunda 2 bine ulaşabileceğini
öngörüyoruz” dedi. (Şekil 2)
Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören:
“Omikron varyantı COVID-19 ile mücadelede uygulanan stratejilerin
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
ortaya koyuyor.”
“Kuzey Kıbrıs’ta SARS-CoV-2 Omikron
Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme
Teknik Bilgilendirme Raporu”nu hazırlayan
Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR
Tanı ve Kit Üretim Laboratuvarları
sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez
Ergören ise Omrikon varyantı ile birlikte,
COVID-19 pandemisini yeni bir döneme
girdiğini
vurgulayarak,
“Omikron
varyantının; aşı etkinliği, virüsün yayılma
hızı, hastalık şiddeti ve ölüm oranında
yaptığı değişiklikler COVID-19’la mücadelede uygulanan stratejilerin yeniden
gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” değerlendirmesini yaptı.
KKTC’de gözlenen ilk Omikron vakasını,
17 Aralık’ta Londra’dan gelen bir hastada
saptadıklarını ifade eden Doç. Dr. Mahmut
Çerkez Ergören, “Laboratuvarımızda SARSCoV-2 mutasyon tayinini, Dünya Sağlık
Örgütü standartlarına uygun olarak S geni
başarısızlığı prensibine dayanarak yapıyoruz
ve virüsün 6 mutasyonunu da tespit edebiliyoruz” dedi.

MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFU
Gazimağusa’da bulunan bir alışveriş
merkezinin oto park alanı içerisinde
önceki gün A.A.’nın (E-20) şüpheli
hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekiplerince söz
konusu şahısn üzerinde yapılan aramada,
“MDMA” türü uyuşturucu madde
içerdiğine inanılan toplam 137 adet hap
bulunarak emare olarak alındı. Bahse
konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam
ediyor.

BEYLERBEYİ’NDE
YARALAMA: 1 KİŞİ
TUTUKLANDI
Beylerbeyi’nde, O.D. (E-45), “284 mlgr.
alkollü içki tesiri altında” olduğu sırada,
aralarında çıkan tartışma sonucu,
tasarrufunda kanunsuz olarak
bulundurduğu bıçak ile Kıraç Özdemirtaş’ı
sol elinden hafif şekilde yaraladı. Kıraç
Özdemirtaş, Girne Dr. Akçiçek
Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıs
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KERVANSARAY
BÖLGESİNDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
bugün Kervansaray bölgesine elektrik
verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan
açıklamaya göre, kesinti 9.00-15.00
saatleri arasında olacak.

“KLEOPATRA’NIN NİYETİ
NEYDİ?” SERGİSİ
PERŞEMBE AÇILACAK
Kültür Dairesi Müdürlüğü, “Kleopatra'nın
Niyeti Neydi?” isimli serginin Lefkoşa
ARUCAD Art Space'te 6 Ocak Perşembe
ziyarete açılacağını duyurdu..
Kültür Dairesi Müdürlüğünden yapılan
duyuruda, Sergide 12 sanatçının yılın
farklı bir ayını temsil eden kartpostal
çalışmaları ve bazı sanatçıların kendi
kartpostal koleksiyonları yer alacak.
Sergide çalışmaları yer alacak sanatçılar
şöyle: Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin
Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati
Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin
Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur
Bayhanlı
Serginin açılışı 18.30’da yapılacak ve 5
Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Sergi, ARUCAD Art Space’te hafta içi 8.3017.30, cumartesi 8.30-13.30 saatlerinde
ziyaret edilecek.

YILBAŞI DÖNEMİNDE
ERCAN HAVALİMANI’NI 41
BİN 161 YOLCU KULLANDI
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı
Sivil Havacılık Dairesi, 2022 yılbaşı
döneminde bir haftada toplam 437 uçak
ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini
bildirdi.
Alınan tedbirler sayesinde özellikle
2/1/2022 tarihinde toplam 111 uçak ve 9
bin 506 yolcu Ercan havalimanını
kullanırken, herhangi bir sorun
yaşanmadığı kaydedildi.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
1,5 yýl sonra serbest geçiþ kapýlarý yarýn yeniden açýlýyor... Duvarlarý yýkmak nasip olmadý henüz...
Ama yýkacaksak hep birlikte yýkacaðýz!.. Kýbrýslýlar hep beraber! Ýki Kýbrýs yok, tek Kýbrýs var!

KÜLLİYEN
TESLİM,
KULLUMAKKA
ESİR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 3 Haziran 2021 Perþembe YIL: 1 SAYI: 327 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

AÇILSIN KAPILAR,
BÝR DAHA KAPANMASIN
l 2. sayfada

Atýþ alanýndaki patlamamýþ bir
mühimmat yine faciaya yol açtý...

Tatbikat artýðý

Evde patladý

Hurda iþi ile uðraþan Mehmet Semagezdi Beyköy atýþ alanýnda bulduðu patlamamýþ bir mühimmatý alýp evine
götürünce, evde patladý. Aðýr yaralanan Semagezdi Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yoðun bakýma alýndý... 4. sayfada
Ses kaydý...

KISACA...

Kayýt silah
tehdidiyle yapýlmýþ!

Sütü bakanlýk
kapýsýna döktüler
n Hükümetle
görüþmelerinden
bir sonuç alamayan
hayvan üreticileri
bugün de
eylemlerini
sürdürecekelr...
Bakanlýk, birliðin
taleplerinin
karþýlanmasý için
188 milyon 200 bin
TL'lik kaynaða
ihtiyaç olduðunu
açýkladý...

Galip Mendi:

İŞGAL REJİMİ

Benden sadece
araç istediler

15 Kasım 2020’de Erdoğan 8 uçaklı
konvoyla Kıbrıs’a Maraş çıkarması
yaptığında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
alınan elektriğe muhtaç olmayalım
diye KKTC’ye jeneratör hibe
edeceğini söylemişti… İşte o ‘hibe’
geliyor: 2 jeneratör için 5 yılda 10
milyon Dolar ödeyeceğiz!..
Sömürgede ‘hibe’ olmaz… İşgalci
‘hibe’ etmez! Bu parayla jeneratör
satın alınmasına da müsaade etmez!

Bizim Mandra
Sandığa gitmenin ve seçimin
barış, huzur, esenlik ve refah
yolunda bu güne kadar hiçbir
şeyi değiştirmediğini ve
Türkiye’nin karışmacılığı
sürdükçe bundan sonra da
değişmeyeceğini düşünen çok
sayıda vatandaş boykot
cephesinde toplanmaya başlar.
Artık herkes, yüksek katılımlı
bir boykotun dünyada bir ses
getirip farkındalık yaratacağına
inanırken, sokaktaki adam “Bu
partiler ve bu politikalarıyla
hiçbir şeyi değiştirmek mümkün
değil. Mücadeleyi hiç
denenmemiş yeni bir kulvarda
sürdürmek lâzım” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Danimarka Devlet Serum
Enstitüsü'nün Baş
Epidemiyoloğu Tyra Krause,
Covid-19’un, Omicron
sayesinde iki ayda sona
erebileceğini açıkladı...

n Kutlu Adalý cinayetiyle ilgili
konuþmaya devam eden Galip
Mendi, St. Barnabas olayýný
"Türkiye karþýtý" bir grubun
alevlendirdiðini söyledi… 3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

“Göğsümüzün üzerindeki bu değirmen kalksın. Hapishaneler
boşalsın. Demirtaş serbestçe siyaset yapsın”
Türkiye’nin sorunları çok fazla. Kürt meselesinden demokratik haklara kadar, hepsi
iç içe. Resmen açlığın başladığı bir ülke
oldu Türkiye. Korkunç suçların işlendiği
bir ülke ve soygun yapılan bir ülke. Maalesef
demokratik kurumlar olmadığı için hiç
kimse denetleyemiyor. Yargı denetimi yok.
Meclis denetimi yok. Şu anda Cumhurbaşkanı’nın elinde olan yetki inanın Osmanlı
padişahlarında yoktu. Abdülhamit’in elinde
bu kadar yetki kesinlikle yoktu. Ben o
dönem ile ilgili çalıştığım için son zamanlarda, gayet iyi biliyorum. Şimdi önemli
olan “yakın ve görünür tehlikeye” karşı
(biz hepimiz hangi etnik gruptan, hangi görüşten gelirsek gelelim) bir muhalefet cephesi
oluşması gerekiyor, belediye seçimlerinde
olduğu gibi.
Şu anda güçlerimizi birleştirip cumhurbaşkanlığı sistemini ve o kişiyi değiştirmemiz
lazım...
CHP görüşlerini yüzde tüz benimsediğim
bir parti değil, üye de değilim. Fakat diyalog
kurabiliriz, orada arkadaşlarımız var.
AKP’den daha iyi yönlendirebiliriz. O yüzden cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli.
Selahattin Demirtaş çok doğru mesajlar
veriyor. Biz bu iktidarı değiştirmeliyiz. Bundan daha öncelikli hiçbir şey olamaz. Tabii
ki daha yakıcı sorunlarımız var ama siyasi
erki ele geçirmeden değiştiremiyoruz.
Sağda lider ne derse tamam derler. Dese
ki yarın bizim kutsal kitabımız Kur’an değilmiş, reisin bir bildiği var derler. Takiyye
geleneği yoktur diğer tarafta. Son belediye
seçimlerine belirli bir anlayış ile gitti ve11
büyükşehir alındı. Oy verenlerin içinde,
birbirine kurşun sıkmış hareketler de vardı.
Geldiler aynı adaya oy verdiler. İstanbul’da,
Ankara’da. Bu büyük bir bilinçti.

VİRGÜL

ADALET BAKANLIĞI

“Kesinlikle Adalet bakanlığı diye bir şey bu sistemin
içerisinde söz konusu dahi olamaz. Bizim yargı
bağımsızlığımız belli bir geleneğin üzerine
oturuyor. Bu gelenek de Kıbrıs Türk yargısının
geleneğidir. Dolayısıyla yargı bağımsızlığına
dokundurtmayız. Bunu açık olarak söylüyorum.
Büyükelçiliğe bir adalet müşaviri atandı mı? Atandıysa
kendisine ne gibi bir görev verildi bilmiyorum” dedi Tufan
Erhürman… Tacan Reynar kıdemli yargıçlıktan istifa
ettiğinde ‘bu onun kişisel meselesidir’ diyen Erhürman’a
umarız bu sözlerini hatırlatmak zorunda kalmayız!

KUKLA TATAR’A
DEĞİL,
ANKARA’YA
HESAP
SORACAKSINIZ!

Hayvancýlarýn eylemi sürüyor

n Sosyal medyaya düþen ses
kaydý ile ilgili bir kiþi
tutuklandý… Bengül Ýnebeyli
kendisine bu kaydýn silah
tehdidi altýnda yaptýrýldýðýný
öne sürdü… Polisin
açýklamasý hiç inandýrýcý
olmadý…
3. sayfada

‘‘Türkiye ile ilişkiler hangi
çizgide yönetiliyor. Külliye
ve yeni meclis binası için
586 milyon TL ayrılmasını
anlamamız mümkün değil’’
Tufan Erhürman (CTP)

Demirtaş’ın dediği gibi “bağrımıza taş
basarak oy verelim” gibi bir bilinçti. Ana
muhalefet gene bu cepheyi toplamaya çalışıyor.
2022 sahiden kader yılı olacak. Biz gençliğimizde, hapishanede, askeri hapishanelere
girerken çıkarken, sürgünler, yasaklanmalar
yaşarken, laik Cumhuriyet için mücadele
etmiyorduk. Biz demokratik Cumhuriyet
için mücadele ediyorduk. Sonra bir baktık
başkaları geldiler. Bu kavramları kullanarak
Türkiye’yi şeriata götürmek istediler. O zaman o demokratik mücadeleye, bu laik
cumhuriyeti savunmayı da ekledik. Yoksa
laik Cumhuriyetin geçmişini benimsiyor
muyuz? Elbette eleştireceğiz.
Bu hareketin devleti böylesine yıkabilmesi
bir şey gösterdi; o anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti devleti; ordusu, mahkeme, yüce
müce falan, tiyatro dekoru gibiymiş. Bir
fiskede gitti. Neden? O yaptıkları hatalardan.
Biz Yaşar Kemal ile çok konuşurduk bunu,
Ahmet Türk ile de...
Eğer Kürt meselesi demokratik biçimde
insan hakları çerçevesinde halledilemezse
Türkiye’ye demokrasi gelemez. Onu halletmeden, çatışmaları sürdürerek, insanları
birbirine düşürerek, zulmü devam ettirerek
demokrasi getiremezsiniz.
Bu yıl çok acı çekenlerle beraber kalbim.
Onların acılarına çok candan katılıyorum
ve diliyorum ki yeni yıl bize bir değişiklik
getirsin. Göğsümüzün üzerindeki bu değirmen kalksın. Selahattin Demirtaş, Osman
Kavala, arkadaşlarımız dostlarımız çıksın.
Serbestçe siyaset yapsın. Hapishaneler boşalsın ve biz de hiç olmazsa insan gibi yaşamayı hak eden bir ülke olalım.
(Bu yazı Zülfü Livaneli’nin artıgerçek’te
yayımlanan söyleşisinden alınmıştır...)

COVÝD
19

10 ve 15. sayfalarda

NE ÖLÜMDÜR TEK
BAÞINA YAÞANAN,
NE DE AÞK ÝKÝ
KÝÞÝLÝK

ZULÜM VE
ÝÞKLENCE

TAHTA
MASADAN
MAVÝLERE

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Canan Sümer

Kapýlar açýlýyor
9 kapý birden yarýn açýlacak

n BM: Tüm geçiþ kapýlarýndan
Cuma'dan itibaren 7 günlük
negatif antijen veya PCR testi
ile geçilebilecek. Geçiþlerde
turuncu seviye
uygulanacak…
n Tatar ile Anastasiadis'in geçiþ
noktalarýnýn 4 Haziran Cuma gününden
itibaren karþýlýklý yeniden açýlmasýna
yönelik alýnacak COVID 19 tedbirleri
konusunda uzlaþtýðý açýklandý...
6. sayfada

Sokaða çýkma yasaðý...

Saat yine deðiþti

n 7 Haziran'dan itibaren
yasak 12.00 ile 05.00
saatleri arasýnda
7. sayfada
uygulanacak...

"KUYRUKLARINI
KISTIRIP GÝDECEKLER"
DEDÝÐÝNÝZ KIBRISLI
YURTSEVERLER
Aziz Þah

Kuzeyde 14 yeni vaka, güneyde 58 yeni vaka 1 ölüm...

HÜKÜMET 5
TAMBURA 4
OKKA
Mehmet Levent

l 2. sayfada

TARİH 3 Haziran 2021

Hurda işi ile uğraşan Mehmet
Semagezdi Beyköy atış alanında
bulduğu patlamamış bir mühimmatı alıp
evine götürünce, evde patladı. Ağır
yaralanan Semagezdi Lefkoşa Devlet
Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı...

Gözden kaçmayanlar...
ADLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Ne tesadüf ki gazetemize yeni dava
operasyonu yapılırken, Sömürge Valiliği’nin
nur topu gibi bir ‘Adalet Müşavirliği’ oldu…
TC Lefkoşa Büyükelçiliği içerisinde eğitim,
içişleri, ekonomi, ulaştırma gibi her alanda
görevli bulunan müşavirlere Adalet
Müşaviri eklendi. Özgür Gazete’nin
duyurduğu haberi Yenidüzen doğrulattı.
Adalet Müşaviri’nin suçluların iadesi ve adli
yardımlaşma konularında koordinasyonu
sağlayacağı belirtildi. Yani Tufan Erhürman
‘başbakanlığı’nda imzalanan Adli İşbirliği
Protokolü’ne dayanarak geldi Adli
Müşavir!.. Şener Levent’e Türkiye’de açılan
dava konusunda da ‘koordinasyon’u
sağlayacak herhalde!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“CTP olarak tespitimiz
ülkenin ve halkın yapılan
hatalar nedeniyle bu hale
getirildiğidir…”
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Marian Kamensky
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

NE BEKLERİZ
YENİ YILDAN,
GELECEKTEN?
Çarçabuk geçti dolu dolu bir yıl daha...
Takvimlere artık 2021 yazmıyoruz.
O geçmişte kaldı.
Şimdi 22’li günler devrede.
Ve nefes almadan beş gününü yedik.
Evlerde kurulumş Noel ağaçları söküldü.
Hediye bekleyen çocuklar yeni hediyelerini başka bayrama sakladılar.
Patlayan maytaplar, kafaya giyilmiş şapkalar gitti.
Sokakların aydınlanması,
süslemeler, takılar ortadan
kaldırıldı.
Şimdi derin bir sessizlik
var.
Zaten TC parasının değer
yitirmesi ile sofraya konan
pahalılık haberleri geldikçe de.
Ne bekleyebiliriz artık bu saatten sonra.
Beklediğimiz ne gerçekten?
Bir seçime de gidiyoruz ufak ufak.
Önümüzde seçileceklere bakınca durumun nasıl da kötü olduğunu anlıyoruz.
Hangisini tercih edersin, diye sorsalar
ne cevap veriririz, o da belli.
Şıklardan hiç birini seçeriz açıkcası.
Çünkü beklenen gelmeyecek buralara.
Nedir beklenen?
Kaç yıl geçti, saydık.
Bir ömür bu.
Ganimet, diye gelip, göçmeniz ayakları
ile burada yaşayanların çocukları şimdi
birer dede.
Daha ne söyleyeyim.
Onlar hala burada devamlı kalıp, vatandaş
olacaklarını sanarlarken geçti yıllar.
Ve hala belirsizlik sürüp gidiyor.
Beklediğimiz, kimin ne olduğunu bileceği
bir Kıbrıs.
Beklediğimiz, herkesin ait olduğuı yere
dönmesi.
Baflı Baf’a, Karpazlı Karpaz’a.
Çok mu zor görünüyor oradan bakınca.
Nasıl zor diyebilirsin ki?
Deme...
O gün, pat, diye nasıl bırakıp kuzeye
geçmişsek.
O gün, nasıl da tencereyi ocakta bırakıp
güneye kaçmışsak.
Gene olur.
Bu sefer daha temkinli, daha yavaşça.
Ama bilerek gitmeli yerimize.
Kurulacak hükümetlerin iradelerinin olmasını isteriz mesela.
Öyle bir irade ki ne yapacağını söylesin,
arkasında dursun.
Çözüm, öncelikli beklentimizdir.
Bir çözüm ama nasıl olursa olsun değil.
Kıbrısllıların kendi ülkeleride söz sahini
olacakları bir çözüm.
Bu, paylaşmak mıdır birlikte, yaşamak
mı?
Bui iki değil, tek tolum olmalı.
Kimisi Rumca konuşacak, kimisi Türkçe.
Ama birlikte olacak her şey.
Beklediğimiz çok şey değil aslında.
Dünyanın da kabul gördüğü, Kbrıs’ın
gerçeklerine ters düşmeyecek bir gelecek.
Yani, olması gereken.
Yani, gelmesi gerekenin geldiği ülke.
Şimdi seçim zamanı.
Ancak bu seçimden beklediğimiz bir
şey yok ne yazık.
Hepsi de aynı kapıya gidecek ve o kapıda
beklenen olmayacak.
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DAKİKA BİR GOL BİR...
Hükümet yılın daha ilk iş gününde
sadece maaşları ödemek için 300 milyon
TL bankalara borçlandı.
Bankalara can suyu veren hükümet
çocuklarınızı ve torunlarınızı da ömür
boyu borçlu bıraktı.
Açıklamalara bakıyorsunuz.
Hükümet de, ana muhalefet de, muhalefet de ayni nakarat ''Hedef ayakları üzerinde duran bir KKTC''...
Çok açık belli ki bu açıklamaları bir
merkezden aldıkları talimatla yapıyorlar.
Çünkü ayni yalanı ne kadar söylerlerse
ona inanılma olasılığı o kadar çoktur.
Bu yüzden tekrar edip duruyorlar
''Ayakları üzerinde duran bir KKTC''...
Ya anlatında çok heyecanlı oluyor.
Yılın birinci iş gününde maaşları ödeyemeyen br yapı yapması gereken tek şey
havlu attığını ilan etmektir.
Bu yapıda ısrar etmek insanlara
sıkıntıdan başka bir şey getirmeyeceği
gibi, değil çocuğunuzun torununuzun
bile borçlu sayılacağı bir sürece gireceksiniz.
KKTC diye tabir edilen yerde çatı da
zemin de çökmüştür ama ısrarla seçimle
çözülecek bir şey varmış gibi bir yanlışta
ısrar ediliyor.
Adayların hiçbirisi de ne yetkili ne de
bu sorunun hangi bilgi ile çözülmesi

Sosyal Medya

gerektiğini bilmedikleri halde TV
kanallarında sınavdan geçirilen öğrenciler
gibi konuşuyorlar da konuşuyorlar...
Sanırsınız ki dünya ekonomisini kurtaracaklar.
Sanırsınız ki dünyanın merkezi bizim
adaylar.
Bir kaç yüzbin insanın yaşadığı yerde
bir bütçeyi tutturamıyorlar habire
borçlanıyorlar daha dün yaptıkları bütçe
de daha birinci günden 300 milyon TL
borçlanıp boynunuza borç senedini
asarken kendileri de gara mersedeslerde
caka satıp iki de bir de uçaklara binip
Ankara'ya gidip size de ''Ulusararası
temaslar çok önemlidir'' masalını okuyorlar.
İnanılması güç ama insanlar hala
bunların peşinde koşuyor yalanı seviyor
yalanın peşinden ısrarla gidiyor da gidiyor.
O zaman sonuçlarına da katlanacaksın
kardeşim.
Ağlamayacak ağlaşmayacaksın.
Merkel 16 yıl yönettiği Almanya'da
hep bütçe fazlası verdi siyaseti bıraktığı
yıl Almanya'nın bütçe fazlalığı 500
milyar Euro idi.
Ben siyasetçi buna Merkel gibilerine
derim.
Biz de ise bırakın bütçe fazlalığını bir

Yılmaz Parlan
avuç insanın yaşadığı yerde br bütçeyi
denkleştiremedik.
Üstelik herkesin okumuş olduğu sayılan
köşe başı üniversitesi olan şeyini sallasan,
pardon elini sallasan Prof'a çarpacağın
bir yerde oluyor bunlar.
Dikkat çekerim hep ayni dili
kullanıyorlar siyaset erbabı olsun üniversite erbabı olsun farketmiyor hep ayni
dil çünkü bir merkezden bu talimatları
alıyorlar.
Aydın sandığımız kişiler, gazeteciler,
yazarlar bile ayni nakarat ''Değiştirmek
istersen sandığa git''...
Ya olur canım, canım olur emrin olur!
Sandığa gidenler dövizden krizden
pahalıktan şikayetçi olmayacak!
Kıbrıs’ın kuzeyinde bu nüfus yapısıyla
sandıkla elde edilecek hiçbir şey yoktur.
Sandığa atılan her oy rejime verilen
bir onay dışında bir anlam
taşımamaktadır.
Sandığı boykot etmek en azından bu
ucube düzene alet olmayıp onurunuzu
koruduğunu gösterecektir.
Çatı da zemin de çökmüştür, gerçekle
yüzleşmekten başka hiç bir seçeneğimiz
yoktur.
Boykot özgürlüktür, rejime bir karşı
duruştur.

GÜNEYDE ARTIŞ GÖSTEREN VAKALAR NEDENİYLE
OKULLARIN AÇILMAMASI TARTIŞILIYOR
Güney Kıbrıs’ta son günlerde 5 bin
bandında seyreden Covid-19 vakaları nedeniyle, Noel tatilinin biteceği gün olan
10 Ocak’ta okulların açılıp açılmamasının
tartışıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi “Okullar Açılsın mı,
Açılmasın mı? Büyük İkilem” başlığıyla
manşetten aktardığı haberinde, uzmanların
Covid-19 vakalarındaki büyük artış nedeniyle tatilin uzatılmasından yana
olduğunu ve okulların açılması halinde,
Covid-19’un çocuklar arasında yayılıp
trajik sonuçlar doğuracağını ifade ettiğini
yazdı.
Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın ise
çocukların, denetimin olduğu okulların
içerisinde daha güvenli olduklarını ve
okul ortamında daha iyi bir eğitim imkanı
sunulduğunu; bu nedenle de okulların
açılması gerektiğini savunduğunu kaydetti.
3 BİNDEN FAZLA POZİTİF
KİŞİNİN TEMASLILARINI GİZLEMESİ NEDENİYLE YETKİLİ
MAKAMLAR ALARMDA
Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney
Kıbrıs’ta Covid-19 testi pozitif çıkan 3
binden fazla kişinin temaslılarını

gizlediğini ve bu durumun, yetkili
makamları alarma geçirdiğini yazdı.
Haberde, temaslıların bildirilmemesi
nedeniyle vaka artışının önüne kolay
geçilemeyeceği ve temaslıların çoğunun
büyük olasılıkla virüsü kapmış olduğu
ifade edildi.
Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın
dünkü açıklamasında 5 bin 24 yeni
vaka tespit edildiğini ve 62 ile 84
yaşında iki hastanın hayatını kaybettiğini
kaydederken, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 3,06’ya
yükseldiğini belirtti. Pandeminin
başından bu yana tespit edilen pozitif
vaka sayısı 177 bin 721’e, ölüm sayısı
da 641’e ulaştı.
LARNAKA DEVLET HASTANESİ’NDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE 6 YATAK DAHA...
Gazete, bir başka haberinde de Larnaka
Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım
ünitesine 6 yatak daha konulduğunu ve
ihtiyaç halinde 6 yatak daha ekleneceğini
yazdı.
Haberde, Almanya’dan solunum cihazı
sipariş edildiği ve gelecek hafta cihazların
geleceği kaydedildi.

BAŞPİSKOPOS AŞILANMAYAN
DİN ADAMLARI ALEYHİNDE
TEDBİR ALACAĞINI AÇIKLADI
Bu arada, Başpiskopos II. Hrisostomos
da, aşılanmayan ve aşı karşıtlığı yapan
din adamları aleyhinde tedbir alacağını
bir kez daha dile getirdi.
Gazeteye göre II. Hrisostomos,
aşılanmayan
din
adamlarını
cezalandıracağını söylediği halde hala
aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.
II. Hrisostomos, Rum Hükümeti’nin
Theofania yortusu çerçevesinde yapılacak
olan ayinlere olası yasaklamaya da karşı
çıktığını ifade etti.
PANDEMİ PARTİ
ÇALIŞMALARINA DA DARBE
VURDU
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de,
pandeminin Rum siyasi partilerin 2023
yılında yapılacak olan Başkanlık seçimi
için yaptıkları çalışmalara da darbe
vurduğunu yazdı.
Gazete, bazı partilerin toplantılarını
internet üzerinden yapmayı planladığını,
DİKO’nun da ay sonu yapılması planlanan
kurultayını online yapmayı düşündüğünü
kaydetti.

Murat: Bu ülkede Adalet Bakanlığı kurdurmayacağız
Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi
Başkanı, CTP milletvekili adayı Aslı Murat, Kıbrıs'ın kuzeyindeki koşullara işaret
ederek, “Yargı bağımsızlığı, sadece
mahkemelerin değil; siyaset ve
demokrasinin de güvence altına alınması
için elzemdir” dedi.
Aslı Murat, adalet bakanlığı kurulacağı
yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya
hesabından açıklama yaptı.
Kıbrıs'ın kuzeyinin dünyadaki herhangi
bir yer olmadığının altını çizen Murat,
“Bu ülkede, bu koşullarda Adalet Bakanlığı
kurdurmayacağız…” dedi. Yargı
bağımsızlığının sadece mahkemelerin
değil; siyaset ve demokrasinin de güvence
altına alınması için elzem olduğuna vurgu

yapan Aslı Murat. toplum içindeki
farklılıklara eşit mesafede durup, tüm
kesimlerin hak ve özgürlüklerini koruyacak
olanın yargı olduğunu kaydetti.
“GELDİĞİMİZ KIRILMA NOKTASININ EN CAN ALICI
GÖSTERGELERİNDEN BİRİDİR”
Murat, Anayasa’nın 136. Maddesine
işaret ederek, yargıçların, bağımsız ve
hukuka uygun karar verirken, hiçbir kesim
tarafından
kendilerine
talimat
verilemeyeceği,
genelge
gönderilemeyeceği, tavsiye ve telkinde
bulunulamayacağının belirtildiğinin
kaydedildiğini ifade etti.
“Kararlar tartışılabilir, eleştirilebilir ama

egemenliği elinde bulunduranlar tarafından
tehdit edici şekilde linç malzemesi haline
getirilemezler” diyen Aslı Murat,
paylaşımını şu ifadelerle noktaladı:
Hele de bu ülkede, bu koşullarda Adalet
Bakanlığı tartışmalarını ortaya atmak,
sözde adalet müşaviri atamak, geldiğimiz
kırılma noktasının en can alıcı
göstergelerinden biridir. Atamanın başka
bir sebeple gerçekleştiği, dünyanın her
yerine bu tip atamaların yapıldığı
söylenebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki,
Kıbrıs'ın kuzeyi dünyadaki herhangi bir
yer değildir. O yüzden toplumdaki
demokrasi taraftarlarının, 19/ 04/2021
tarihinde olduğu gibi tetikte ve dayanışma
içinde olması hayati önemdedir.”
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

ENFLASYON VERİLERİ
Herkes sabahları Toros’ları göremiyor…
Girne dağlarının güney eteklerinde yaşayan
bizler, karşımızda Trodos’ları görüyoruz!
Havadan mıdır nedir, geçtiğimiz Pazartesi
günü sabah sabah aklıma düştü… Bugünkü
yazıma o Kıbrıs manisiyle başlıyorum:
“Güneş gışda ısıdmaz
Gönül yarı unudmaz
Trodos’dan yar gelse
Yüreğimi soğudmaz.”
***
Yeni yılın ilk iş günü, bir süredir Türkiye’deki
Muhalefet
Partisi’nin
Ana
gündeminin üst sıralarında yer
tutan TÜİK, (Türkiye İstatistik
Kurumu) Türkiye’deki aylık ve
yıllık enflasyonu, TÜFE’yi
(Tüketici Fiyat Endeksi) baz
alarak açıkladı:
“Enflasyon, Aralık 2021’de
%13,58 artarken; yıllık değerdeki
artış ise %36,08 oldu” deyiverdi…
Bu veriler, ne şekilde olursa olsun, son 19
yılın -AKP iktidarı döneminin- zirvesi olarak
belirlendi…
Bağımsız kuruluş ENAGrup (Enflasyon
Araştırma Grubu) ise Türkiye’nin Tüketici Fiyat
Endeksi (E-TÜFE) için 2021 Aralık ayında
%19,35 arttığını söylerken, E-TÜFE’nin 2021
yılındaki artışının ise %82,81 olarak
gerçekleştiğini açıkladı…
Kime inanalım diye düşünmeye gerek var
mı?
“Türkiye’deki asgari ücret neden %50
artırıldı?” diye bir soru sormak, sanırım doğru
verilerin hangi açıklama içerisinde olduğunu
öğrenmemize yardımcı olur!
***
TL’nin (Türk Lirası) kullanıldığı Türkiye’de,
enflasyon rakamları böyle!
Bilirsiniz, 1975 yılından beri Kıbrıs’ın
kuzeyindeki
coğrafyada
da,
TL
kullanımdadır…
Bilin bakalım, KKTC’deki enflasyon
rakamları kaç çıkacak?
Türkiye’nin paralelinde mi olacak?
Yoksa KKTC’ye has yeni verilerle mi
karşılaşacağız?
KKTC İstatistik Kurumu, Pazartesi gecesi bu
yazımı yazarken, enflasyonla ilgili henüz bir
açıklama yapmadı…
“Heyecanla” bekliyoruz(!)…
Ne dersiniz sevgili okurlar, sizler heyecanla
beklemiyor musunuz enflasyon verilerini?
Salı ya da Çarşamba, “onay” alınır alınmaz
enflasyon rakamları açıklanacak.
***
Madem tüketici fiyatlarındaki enflasyondan
bahsediyoruz, o zaman yeni yılın bu ilk
Çarşamba gününde, bir fıkrayla devam
edelim:
“Adamın biri, papağan almak ister. Gittiği
dükkândaki papağanları sırayla inceler.
Birinci kafeste rengârenk, pırıl pırıl tüyleri
olan papağanı beğenir. Etiketinde 5 bin TL
yazılıdır. Dükkân sahibine sorar:
-Bu kuş neden bu kadar pahalı?
-Bu papağan 7 dil biliyor, onun için.
Adam, başka bir kafeste bembeyaz şahane
bir papağan daha görür; ederi, 10 bin TL’dir.
Yine sorar…
Meğer bu papağan, anayasayı ezbere
okurmuş da ondan.
Adam bir bakar, en köşedeki kafeste tüyleri
dökülmüş ve kararmış yaşlıca bir papağan
var…
Ama o da ne, onun ederi da tam 50 bin TL.
Adam:
-Peki, bu perişan haldeki papağanın nesi
var? Dükkân sahibi:
-Vallahi gardaş, bu kuşun nesi var biz de
bilmiyoruz. Ancak öteki papağanlar, sabahları
buna günaydın üstat diyorlar!”
***
Gördünüz, değil mi sevgili okurlar, bugün
siyasetten ve seçimlerden bahsetmedik(!)…
Sadece, 2021 yılına ait enflasyonla ilgili,
açıklanan verileri duyurduk sizlere bu
köşeden…
Gene gonuşuruk buraşda.

NESİL BAYRAKTAR: 1 YIL İÇİNDE HEPİMİZ
EN AZ 1 KEZ COVİD-19 OLACAĞIZ...

n KTTB COVİD-19 BİLİM
KURULU ÜYESİ, ENFEKSİYON
HASTALIKLARI UZMANI DR.
NESİL BAYRAKTAR’DAN
TAK’A OMİCRON
AÇIKLAMASI: “DAHA
BULAŞICI AMA AKCİĞERE
ETKİSİ DAHA AZ
OLDUĞUNDAN
ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ DAHA
DÜŞÜK… SEMPTOMLARIN
ŞİDDETİ DE HAFİF”
n “ÖNÜMÜZDEKİ 1 YIL
İÇİNDE HEPİMİZ EN AZ 1 KEZ
COVİD -19 OLACAĞIZ…”

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü’nün
listesine giren son Covid-19 varyantı
oldu ve neredeyse tüm ülkeleri hızlıca
etkisi altına aldı. Hem aşılı kişileri hem
de daha önce Covid-19 geçirenleri hasta
edebilen varyant diğerlerine göre daha
bulaşıcı.
Omicron’un akciğere etkisi daha az
olduğundan öldürücülüğünün de daha
düşük olduğu yönünde bilimsel yayınlar
var ancak risk grupları hala tehdit altında.
Bu varyantta öksürük geri planda
kalırken, boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı
hissi, burun tıkanıklığı ve ateş belirtileri
öne çıkıyor. Aşı hala Covid-19’ndan
korunmanın, hastalığın öldürücü etkisini
azaltmanın en önemli yolu.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)
Covid-19 Bilim Kurulu üyesi, Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi,
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil
Bayraktar Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K)
Omicron’un belirtilerini, ülkedeki seyrini
anlattı, aşılarla, salgınla ilgili soruları
yanıtladı.
Bayraktar, “Omicron’un Covid-19’un
son varyantı olacağını düşünmüyorum
ancak sürü bağışıklığı için en ideal varyant
olabilir. Önümüzdeki 1 yıl içinde hepimiz
en az 1 kez Covid -19 olacağız…”dedi.
Omicron’un diğer varyantlardan genetik
analiz olmaksızın ayrılamayacağını ifade
eden Nesil Bayraktar, “Ülkede çeşitli
özel laboratuvarlarda ve Devlet
Laboratuvarı’nda kısıtlı olmakla beraber
varyant analizi yapılıyor. Şu an için
ülkedeki baskın varyant Omicron gibi
görünüyor ama henüz resmi bir açıklama
yapılmadı” şeklinde konuştu.
“Sizce daha ne kadar zamanı bu salgının
gölgesinde geçireceğiz?” sorusu üzerine
Dr. Bayraktar, “Doğal bağışıklık ve
aşılanma yeterince yaygınlaşana kadar
salgının kontrolünü sağlamak mümkün
değil. Umarım Omicron süreciyle bunu
başarabiliriz” dedi.
Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Yeni varyantlar
düzeyinde bulaşmayı engelleyemeyebiliriz
ama bu yeni varyantların öldürücü etkisini
en aza indirebiliriz. Aşılı kişiler virüsün
tüm varyantlarına karşı belli düzeyde
korunuyor” şeklinde konuştu.
Salgınla mücadelede tedbirlerin
uygulanmasına ve denetimlerin önemine
dikkat çeken Bayraktar, “Karar alma,
Resmi Gazetede yayınlama konusunda
son derece başarılı olabiliriz ancak denetim ve uygulanmada sınıfta kaldık. Ocak
ayının 2’nci haftası itibarıyla bunun etkilerinin her alanda üzülerek göreceğiz”
dedi.
Covid-19’un görüldüğü ilk günden
bugüne yüzlerce varyantının ortaya
çıktığını belirten, “Varyantların tamamının
halk sağlığını tehdit etmediğini biliyoruz”
şeklinde konuşan Dr. Nesil Bayraktar
şöyle devam etti:
“Alfa ve delta varyantları önemli ölçüde
hem dünyayı hem de ülkemizi etkisi

altına almıştı. Her iki varyantın da
başlangıca göre daha fazla bulaştırıcı
olduğu ama daha az öldürücü etkiye
sahip olduğu istatistiklerle doğrulanmıştır.
Omicron için de durum çok farklı
değil. Diğer tüm varyantlara göre daha
bulaştırıcı fakat akciğere etkisi daha az
olduğu için öldürücülüğünün de daha
düşük düzeyde olduğu yönünde yayınlar
var.

Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı hissi,
burun tıkanıklığı ve ateş belirtisi ön
planda, öksürük daha geri planda. Diğer
varyantlara göre semptomların şiddeti
çok daha hafif ancak semptomlarla varyant
ayırımı yapmak ne yazık ki mümkün
değil. Genetik analiz dışında ayırım
yapma olanağı yok. Ülkemizde çeşitli
özel laboratuvarlarda ve Devlet
Laboratuvarı’nda kısıtlı olmakla beraber
varyant analizi yapılmaktadır. Şu an için
ülkedeki baskın varyant Omicron gibi
görünüyor ama henüz resmi bir açıklama
yapılmadı.”
“DELTA VE OMİCRON
TOPLUMDA ÖNEMLİ BULAŞ
KAYNAĞI”
Ülkede ve dünyada görülen varyantlarla
ilgili soru üzerine Dr. Nesil Bayraktar
şunları söyledi:
“Belirli coğrafyalarda kendi yerel
salgınına yol açan varyantlar bildirilmiştir.
Mu varyantı, öldürücülüğü yüksek olarak
bildirildi ama kıtalararası yayılma söz
konusu olmadı. Su an Delmicron varyantı
da konuşuluyor. Delmicronun seyri
konusunda uluslararası veri tabanlarını
izleyerek
öngörüde
bulunmaya
çalışıyoruz. Alfa varyantı baskın özelliğini
Deltanın gelişiyle kaybetti. Şu an Delta
ve Omicron toplumda önemli bir bulaş
kaynağı olarak ön planda.”
“OMİCRON HEM AŞILI
KİŞİLERİ HEM DE DAHA ÖNCE
COVİD-19 GEÇİREN KİŞİLERİ
HASTA EDEBİLİYOR”
“Omicron’un hem aşılı kişileri hem
de daha Önce Covid-19 geçiren kişileri
hasta edebildiğini görüyoruz” diyen Dr.
Nesil Bayraktar, “Aşı bağışıklığı veya
doğal bağışıklık bulaşı engellemede yetersiz mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“Her yeni varyant biyolojik sürecin
bir parçasıdır. Tüm canlılar gibi virüsler
de soyunun devamı için evrimleşir.
Aşıların veya doğal bağışıklığın etkisiyle
gelişen savunma hücrelerimiz virüsün
çoğalmasını ve bulaşmasını engelleyici
özelliktedir.
Biyolojik sürecin gereği olarak da virüs
savunma hücrelerinden kaçabilecek,
çoğalabilecek
evrim
sürecini
başlatmaktadır. Bu evrimin yöntemi de
mutasyonlar olup kalıcı mutasyonlar
sonucu oluşan varyantlardır. Buradaki
temel yanılgı Covid-19’un aşı

bağışıklığından kaçabilen tek virüsmüş
gibi algılanmasıdır. Tüm virüsler özellikle
solunum yolu virüsleri düzenli mutasyonlar geçirerek aşılardan ve bağışıklık
sisteminden kaçma yeteneğine sahiptir.
Bu nedenle yıllık yapılan grip aşılarının
içeriği bu mutasyonlara uygun şekilde
düzenlenmektedir.”

“AŞILI KİŞİLER VİRÜSÜN TÜM
VARYANTLARINA KARŞI BELLİ
DÜZEYDE KORUYUCU ETKİYE
SAHİP”
Aşıların hâlihazırda dolaşımda olan
virüslere göre içerik oluşturularak
üretildiğini belirten Dr. Nesil Bayraktar,
şöyle devam etti:
“Aşılanma süreci içerisinde virüs pandemik düzeyde yayılım gösterirken mutasyonlarla bağışıklık sisteminden kaçma
eğiliminde olan evrim sürecini yaşar.
Ancak bu şu demek değildir: Aşı hiçbir
şekilde korumaz. Aslında tam tersinin
olduğu rakamlarla açıktır. Aşılı kişiler
virüsün tüm varyantlarına karşı belli
düzeyde koruyucu etkiye sahiptir.
Bulaşmayı yeni varyantlar düzeyinde engelleyemeyebiliriz fakat yeni varyantların
öldürücü etkisini en aza indirebilir, hastaneden yatacak ciddiyette hastalık geçirilmesinin önüne geçebilecek bir savunma
oluşturabiliriz. Düzenli aşılanarak Covid
-19’un sebep olabileceği ölümleri ve
kalıcı hasara neden olabilecek ciddi
hastalık gelişiminin önüne geçmek
zorundayız”
“AŞI TEKRARLARININ YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULACAĞI
AŞİKAR…”
4’üncü doz aşılardan sonra 5’inci
dozların da gündeme geldiğinin
hatırlatılması, kaç doza daha aşı
yapılacağının sorulması üzerine Dr. Nesil
Bayraktar, şunları söyledi:
“Pandemi kontrol altına alınana kadar
da aşı tekrarlarının yapılmasına ihtiyaç
duyulacağı aşikardır. Burada yaşanılan
sıkıntı aşı içeriklerinin çok yeni olması
yönünde yapılan yorumlardır. Oysa
mRNA aşıları yıllardır çalışılmakta olan
ve Zika virüsünde kullanılmış aşılardır.
Aşı karşıtlarının oluşturduğu lobiler bazı
ülkelerde bilimden uzak komplo teorileriyle beslenmiş söylemlerle ne yazık
ki toplum sağlığını olduğundan çok daha
zor bir duruma sokmaktadır.”
“1 YIL İÇERİNDE TOPLUM
OLARAK HEPİMİZ EN AZ 1 KEZ
COVİD -19 OLACAĞIZ”
“Herkes Covid-19 geçirecek” yönünde
söylemler olduğunun belirtilmesi üzerine
Bayraktar, “Önümüzdeki 1 yıl içerinde
toplum olarak hepimiz en az 1 kez Covid
-19 olacağız, buna katılıyorum” dedi.
Salgının Omicron ile tamamlanacağı,
sürü bağışıklığı sağlanacağı yönünde de
görüşler belirtildiğinin ifade edilmesi üzerine Dr. Nesil Bayraktar, “Bunun son
varyant olacağını düşünmüyorum ancak
sürü bağışıklığı için en ideal varyant olabilir. Pandeminin sonunu aşı veya doğal
bağışıklığın yaygınlığı belirleyecek”
şeklinde konuştu.
“RİSK GRUPLARI HALA
DİKKATLİ OLMALI”
Omicronun diğer varyantlara göre
öldürücü seyretmediğini, ciddi hastalık
geliştirme potansiyelinin düşük olduğunu
ancak risk gruplarının hala dikkatli olması
gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Covid19 geçirdim, Omicron’a yakalanmam”
yaklaşımının sorulması üzerine, “Covid19 geçirdikten 1 ay sonra Omicron
geçirmek mümkün…” dedi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ne ayak kaldı ne diz
Bak yaşlandık hepimiz
Kimi üzgün kimi şen
Çok yıllar eskittik biz

Kitap Dünyası

Özdeyişler

KADINLAR
ÜLKESİ
Charlotte Perkins
Gilman
Roman
İthaki Yayınları

“Akıllı insan düşündüğü her
şeyi söylemez, fakat
söylediği her şeyi düşünür.”
Aristoteles

Tadımlık
Adını çağıra çağıra
Önünden geçiyorum evinizin
Önünden aka aka
Dönerken uykuların arasında
Bir yandan bir yana
Kulak ver işitirsin
Necati Cumalı “Dere” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs
Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı 03922273700
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş
Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766

“KAPI ÇALIYOR” OYUNUNU SAHNEYE KONUYOR
İskele Belediyesi bünyesinde pandemi kuralları çerçevesinde
faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu (İBT), yeni yılda
“Kapı Çalıyor” adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sami Yakar
yönetmenliğindeki İBT ekibi, yeni oyunla güldürürken, düşündürecek.
“Kapı Çalıyor” adlı tek perdelik kara komedi dalındaki oyunla
birçok soruna gönderme yapılacak.
Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan oyunda;
eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet,

işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal
yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konu masaya
yatırılıyor.
Mevcut sorunlara dikkat çekmeyi de amaçlayan oyunda 26 farklı
karakter yer alıyor. İBT kadrosundan, aralarında İskele Belediye
personeli olan Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra
Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç,
Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat,
Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar aynı sahneyi paylaşıyor.

LTB SEVİMLİ DOSTLAR WEB SİTESİ YAYINDA
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 3 yıl
önce yönetimini devraldığı Lefkoşa
Hayvan Barınağı ile sokakta sevimli
dostlara ilişkin çalışmalar yapan LTB
Sevimli Dostlar ekibinin tüm
çalışmaların yer aldığı web sitesi
yayına geçti.
LTB’den verilen bilgiye göre, çağın
getirdiği teknolojik gelişmeler ve
dijitalleşmeye önem veren Lefkoşa
Türk Belediyesi ve bünyesindeki LTB
Sevimli Dostlar ekibi yeni web sitesi sayesinde
yurttaşların hem haber alma, hem katkı sağlama
hem de katılımcılık süreçlerini kolaylaştırıyor.
BARINAKTAN SAHİPLENİLEBİLECEK SEVİMLİ DOSTLAR WEB
SİTESİNDE YER ALIYOR
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda bulunan sevimli dostlara ilişkin fotoğraflar ve tüm bilgiler
www.ltbsevimlidostlar.com web sitesinde gün-

cel şekilde yer alıyor. Yurttaşlar, sahiplenilebilecek sevimli dostları siteden görebilir
ve ayrıca online sahiplenme formunu doldurarak başvuruda bulunabilir. LTB Sevimli
Dostlar ekibi başvuruda bulunan yurttaşlar
ile 24 saat içerisinde iletişime geçecek.
Uzun süredir ‘satın alma sahiplen’ sloganıyla
yürütülen yuvalandırma kampanyası
kapsamında, dilediğiniz herhangi bir sevimli
“dost” için sahiplenme başvurusu yapılabilir.

Web sitesinde bulunan bir diğer
içerik ise sevimli dostların ihtiyacı
olan ürünleri satın alarak katkıda bulunma imkanı sağlıyor.
Siteye belirli ihtiyaç ürünlerini ekleyerek destek olma imkanı sunulduğu
gibi dilediğiniz herhangi bir köpeğin
belirli periyotları kapsayacak şekilde
bakım masraflarını karşılayarak destek
olunabilir. Bu periyotlar 1-3-6 ve 12
aylık süreleri kapsıyor.
Bunun yanında bir diğer seçenek de istenilen
miktarda Sokaktaki ve Lefkoşa Hayvan
Barınağında bulunan sevimli dostlar için bağış
yapılabilir.
Bağış ve yardımların yanı sıra etkinlik
düzenleme, gezdirme, yuva yapımı, sponsor
bulma, sahiplendirme ve barınak temizliği
gibi konularda isteyen gönüllü olabilir, gönüllü
olmak için sitede bulunan gönüllü olma formunu doldurmak yeterli.

CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa 03922276549
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 815 20 69
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne 0533 870 19 46
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower
Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
MAĞUSA
GÜZER ECZANESİ
Cıty mall avm yanı(arka yol), dershaneler yolu, golden car wash çaprazı,
Çanakkale 05338740374
VELİ ATEŞ ECZANESİ
Salamis yolu, shoe for me ayakkabı
mağazasından içeriye dönünce, merve
kuaför yanı / yenişehir mağusa
0392 365 04 19
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele 0392 371 28 56
LEFKE

DÜN

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

Tel:0533 864 8771

Acil Telefon
Numaraları

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

Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.26 14.52

EURO
Alış Satış

16.12

16.40

S.T.G.
Alış Satış

18.86 19.16

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı 05338419578

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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2021’İN SON GÜNLERİ 100 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞLARLA TAMAMLANDI
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ
BURAN’DAN 2022’NİN İLK 3 AYIYLA
İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
“OCAKTA NORMALLERİ
CİVARINDA VE ÜZERİNDE, ŞUBAT
VE MARTTA NORMALLERİ
CİVARINDA VE ALTINDA YAĞIŞ
ÖNGÖRÜSÜ VAR”

KKTC 2021’in son günlerini 100
kilogramı aşan yağışlarla tamamladı.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker
Buran, özellikle 30 ve 31 Aralık’taki
yağışlarla Aralık ayı normalinin yüzde 20
üzerine çıkıldığını belirtti.
2022’nin ilk 3 ayıyla ilgili meteorolojik
tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K)
aktaran Buran, “Ocakta normalleri civarında
ve üzerinde, şubat ve martta normalleri
civarında ve altında yağış öngörüsü var”
dedi.
Buran, 20 Aralık’a kadar yağışların normalleri altında seyrettiğini söyleyerek,
“Ayın 20’sinden sonra,
özellikle 30-31 Aralık’ta gerçekleşen

yağışlarla tüm bölgeler normalini yakaladı”
açıklamasında bulundu.
KKTC ortalamasına 102,7 kilogram
yağış düştüğünü ifade eden Meteoroloji
Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, aralık

normallerinin 85.9 kilogram olduğunu
anımsattı, “2021’in son günlerdeki yağışlarla
Aralık ayı normallerinin yüzde 20 üzerine
çıkıldı” dedi.
Buran 30 – 31 Aralık’ta Lefkoşa ve
civarındaki aşırı yağışlar nedeniyle derelerin
taştığını, su baskınları olduğunu
anımsatarak, Alayköy’de metrekarede 101,
Türkeli’de 99, Boğaz’da 86, Lefkoşa’da
81 kilogram yağış kaydedildiğini belirtti.
Pazar akşam saatlerinde kuzeyden süratli
şekilde gelen soğuk ve nemli hava kütlesine
bağlı kısa süreli sağanak yağış, kuvvetli
ve fırtına şeklinde rüzgar meydana geldiğini
de söyleyen Buran, bugünden pazartesine
kadar havanın genellikle parçalı bulutlu
olacağı, kısa süreli sağanak yağış geçişleri
görüleceğini kaydetti.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde
ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında
olacağını belirten Buran, rüzgarın periyodun
ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde
kuzey ve doğu yönlerden orta zaman zaman
kuvvetli eseceğini de ifade etti.

Girne Kaymakamlığı’ndan kesildiği iddia edilen ağaçlar hakkında açıklama
Girne’de ağaç katliamı ile ilgili yapılan
haberlerin
ardından
Girne
Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi.
Açıklamada, yapılan inceleme sonucu
özel mülk olan arazide 1995 yılında çıkan
yangından sonra yapılan ağaçlandırmadan
oluşan orman ağaçlarının kesildiğinin Orman Dairesi’ne bildirildiği, yine aynı
yangında kurtulan zeytin ağaçlarının
bulunduğu ve bu ağaçların kökünden
çıkan yabani sürgünlerin kesilip
temizlendiği ancak yangından kurtulan
ve ekonomik değeri olan zeytin ağaçlarının

korunduğunun görüldüğü belirtildi.
Girne Kaymakamlığı tarafından yapılan
açıklama şöyle:
"Gerek sosyal medyada gerekse yazılı
ve elektronik medyada yaptıkları
paylaşımlarla ağaç katliamı yapıldığı
haberini bilgimize getiren duyarlı
vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu
haber ve paylaşımlara duyarsız kalmayan
Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve İlçe
Müfettişi konuyu yerinde incelemiştir.
Yapılan incelemede söz konusu arazinin
özel mülk olduğu ve 1995 yılında çıkan

yangından sonra ağaçlandırıldığı ve
yapılan ağaçlandırmadan oluşan orman
ağaçlarının (Çam, Selvi vs.) kesildiği Orman Dairesi’nin bilgisine getirilmiştir.
Bununla birlikte arazi içerisinde
fotoğraflarda da görüleceği gibi yine aynı
yangında yanan zeytin ağaçlarının
bulunduğu ve bu yanan ağaçların kökünden çıkan yabani sürgünlerin kesilip
temizlendiği ancak yangından kurtulan
ve ekonomik değeri olan zeytin ağaçlarının
korunduğu da görülmüştür. Kamuoyunun
bilgisine getirilir."

ANMA

GÜNEYE 36 SABİT VE
MOBİL KAMERA DAHA
Güney Kıbrıs’ta, trafik ihlallerini
önleyeceği tahmin edilen yollardaki ilk
trafik kameralarının geçtiğimiz Ekim
ayında devreye girmesinin ardından 36
adet sabit ve mobil kameranın daha
yerleştirileceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Ocak ayı sonunda
36 kameranın daha gelmesinin
beklendiğini yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’a 20’si sabit,
16’sı mobil olmak üzere toplam 36 kamera
daha yerleştirilecek.

GÜNEYDE BARAJLARIN
DOLULUK ORANI YÜZDE 52,1

Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı
yüzde 52,1 olarak açıklandı.
Alithia gazetesi, bu oranın geçtiğimiz yıla
kıyasla oldukça az olduğunu kaydederek,
geçen yıl aynı dönemde barajların doluluk
oranının yüzde 73,9 olduğunu anımsattı.
Haberde, yağışların gecikmesi nedeniyle
barajların doluluk oranının düşük
seviyede kaldığı; ancak Aralık ayında,
ortalamanın (105,6 cm) üzerinde yağış
gerçekleştiği ve 198 cm yağış kaydedildiği
ifade edildi.

GÜNEYDEN SINIR DIŞI
EDİLEN DÜZENSİZ
GÖÇMEN SAYISI
Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında, 2 binden
fazla düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı
edildiği belirtildi.
Haravgi gazetesi Rum Polis Basın
Sözcüsü Hristos Andreu’nun, Rum Haber
Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayanarak
2021 yılında, Güney Kıbrıs’tan 2 bin 320
düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini
yazdı.
Habere göre Andreu yaptğı açıklamada,
2018 yılında 695; 2019’da 417; 2020’de bin
272 düzensiz göçmenin Güney Kıbrıs’tan
sınır dışı edildiğini, 2021’de ise bu rakamın
2 bin 320’ye ulaştığını ifade etti.

GÜNEYDE ESKİ TİYATRO
MÜDÜRÜ ZİMMETİNE PARA
GEÇİRMEKTEN TUTUKLANDI

Limasol’daki “Pattiheio Belediye
Tiyatrosu” eski müdürünün zimmetine 234
bin 550 Euro geçirmek suçundan
tutuklandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, 61
yaşında olan zanlının, tiyatro yönetim
kurulu başkanı, Limsol Belediye Başkanı
Nikos Nikolaidis’in , 2017-2020 yıllarına
ait mali defterlerin incelenmesi sırasında
234 bin 550 Euro değerinde bir açığı tespit
etmesi üzerine yapılan şikayet sonucu
tutuklandığını yazdılar.

AKTERZİ TRAP
YARIŞMASINDA BİRİNCİ
OLDU
Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Mağusa
Bölgesi Atıcılık Kulübü” sporcusu Kıbrıslı
Türk Nihat Akterzi’nin, bu yılki Trap
yarışlarının şampiyonu olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Akterzi’nin 7
müsabakadan ikisini kazanarak şampiyon
olduğunu yazdı.

BM GENEL SEKRETERİ’NİN
İYİ NİYET MİSYON RAPORU

Nedret Avaş

Değerli varlığımız, canım annemizin ebediyete
intikalinin 39. gününde onu sevgi, özlem,
hasret ve rahmetle anıyoruz.
Mekanı Allah'ın nuru ile aydınlansın, ruhu şad olsun.

AVAŞ Ailesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in,
iyi niyet misyonu raporunda bu defa da
rutini izleyerek “karpuzu ikiye böldüğü”
(eşit mesafeli olduğu)belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler,
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs
sorunundaki iyi niyet raporunda her iki
tarafa da eşit mesafede yaklaştığını
yazdılar.
Haberi “Guterres’ten Eşit Mesafeler”
başlığıyla veren gazete, BM Genel
Sekreteri’nin raporunun, 19 Temmuz-27
Eylül 2021 tarihlerini kapsadığını, ayrıca
liderlerle 27 Temmuz’da New York’ta
gerçekleştirdiği görüşmeyi de içerdiğini
yazdı.
Habere göre, Guterres, raporun 14’üncü
paragrafında, görevini tamamlamadan
önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Geçici
Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Genel
Kurul çerçevesinde gerçekleştirdiği
temasları da kaydetti.
Guterres raporunda “ortak zemin
aranmasına ilişkin şekillenen durumun ele
alınması amacıyla 27 Eylül’de liderleri
yemeğe çağırdım. Her iki lider de ortak
zeminlerin bulunmasının araştırılmasını
üstlenecek olan bir danışmanın atanması
önerime destek ifade ettiler” ifadesine de
yer verdi.
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24 saatte 700 pozitif vaka!
Son 24 saatte toplam 28 bin
862 test yapıldı, 676'sı yerel,
700 pozitif vakaya rastlandı,
208 kişi taburcu edildi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 668
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 517

24 kişi daha önce tespit edilen vakaların
temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim
altında bulunmaktadırlar. 676 kişi ise yerel
vakadır.
243 kişi Lefkoşa, 189 kişi Girne, 206
kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 14
kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 28.862
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 700
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka
Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 676
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
208
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.797.879

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
5029
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 105535

Toplam Vaka Sayısı: 37.651
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 33.613
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3898
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
3826
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 142
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı:
3572

Güneyde günlük vaka sayısında bir
rekor daha
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam
122 bin 801 Koronavirüs testi yapıldı, 5
bin 457 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi
hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerden üçünün erkek, ikisinin ise kadın
olduğunu duyurdu.
Öte yandan hastanelerde tedavi gören
209 hastadan 76’sının durumunun ağır
olduğu da kaydedildi. Güney’de toplam
vaka sayısı 183 bin 178 bine yükseldi.

EKİLEN VEYA DİKİLEN ARAZİLERLE İLGİLİ İTİRAZ SÜRESİ UZATILDI
Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya
dikilen arazilerin listesi ile ilgili itiraz
süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı.
Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, itiraz
süresinin üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 7 Ocak’a kadar uzattığı
uzatıldığı belirtildi.
İtirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na
veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul
edileceği, itiraz şeklinin askı listelerinde
tarif edildiği, askı listelerine itiraz edilmemesi
halinde askı listelerindeki bulguların doğru
kabul edileceği ifade edildi.
Askıya çıkan kaza ve/veya bölgeler:

1) Güzelyurt Kazası
2) Lefke Kazası
3)
Geçitkale Bölgesi:
1)Akova,
2)Arıdamı, 3)Alaniçi, 4)Çınarlı, 5)Geçitkale
6)Mallıdağ, 7)Tatlısu, 8)Yamaçköy,
9)Yıldırım
4) Gönendere Bölgesi: 1)Çamlıca, 2)Ergenekon, 3)Gönendere, 4)Görneç, 5) Nergisli,
6)Pınarlı, 7)Serdarlı, 8)Sütlüce, 9)Tirmen,
10)Ulukışla
5)
Girne Boğaz Bölgesi:1)Ağırdağ,
2)Boğazköy, 3)Dağyolu, 4)Aşağı Diken,
5)Göçeri, 6)Güngör, 7)Kömürcü, 8)Pınarbaşı,
9)Aşağı
Taşkent, 10)Yukarı Dikmen, 11)Yukarı

Taşkent
6) Girne Doğu Bölgesi: 1)Arapköy,
2)Bahçeli, 3)Beşparmak, 4)Beylerbeyi,
5)Çatalköy, 6)Doğanköy, 7)Esentepe,
8)Girne, 9)Karaağaç, 10)Karakum,
11)Ozanköy
7) Girne Batı Bölgesi:
1)Alsancak,
2)Edremit,
3)Ilgaz,
4)Karaman,
5)Karaoğlanoğlu, 6)Karşıyaka, 7)Lapta,
8)Malatya, 9)Yeşiltepe, 10)Zeytinlik
8) Akdoğan Bölgesi:
1)Akdoğan,
2)Beyarmudu, 3)Çayönü, 4)Düzce, 5)İncirli,
6) İnönü, 7)Köprülü, 8)Paşaköy, 9)Pile,
10)Turunçlu, 11)Türkmenköy, 12)Vadili,
13)Ksilodimbu

TDP: “Bu toplum sizi
affetmeyecek”
TDP'den yapılan açıklamada, yeni
Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve yeni
Meclis binası yapımı için 586 milyon Türk
Lirası kaynak ayrılmasının kabul
edilemez olduğunu ifade edilerek, “Bu
toplum sizi affetmeyecek” denildi.
TDP eğitim ve sağlık başta olmak üzere
ülkede her alanda ciddi eksiklikler
varken, toplumun çoğunluğu ekonomik
kriz altında ezilirken, yeni
Cumhurbaşkanlığı binası (külliye) ve yeni
Meclis binası yapımı için 586 milyon Türk
Lirası kaynak ayrılmasının kabul
edilemez olduğunu belirterek, “Bu
toplum sizi affetmeyecek” dedi.
Başta Ersin Tatar ve Ulusal Birlik Partisi
(UBP) olmak üzere buna karşı
çıkmayanların halkına karşı ihanet içinde
olduklarına dikkat çekilen açıklamada,
“Bu toplumun önceliği külliye ve yeni
meclis binası değil, geçimdir” denildi.
Sağlık altyapısı yetersizken, Onkoloji,
Thalassemia, MS hastalarına bütçe yok
gerekçesiyle ilaç getirilmezken, yarım
kalan hastaneler bitirilmezken, okullar
dökülürken, toplum fakirleşirken, on
binlerce kişi işsiz kalırken önceliğin bu
olması bu halka yapılabilecek en büyük
kötülüklerdendir” denilen TDP
açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer
verildi:
“Bu halkın, sırf birileri istedi diye her
şeye ‘evet’ diyen değil, önceliği toplum
olan, kararlarını bu yönde alan ve
uygulayan siyasi anlayışlara ihtiyacı
vardır.
Özellikle son 2 yılda ülkedeki yapısal
sorunların artarak derinleştiği, her alanda
yıkımın yaşandığı bir dönemde halkın
yaşantısına dokunacak, altyapıları
geliştirecek, okulları, hastaneleri, yolları
artıracak planlamalara ihtiyaç vardır.
Tamamen kendini düşünen ve biat etmeyi
marifet sayan siyasi anlayışla yönetilmek
kader değildir, olmamalıdır. 23 Ocak
seçimleri de bu anlayışa dur demek için
tarihi bir fırsattır. Ya ‘önce toplum’,
diyenler gelecek ve ülkede adalet,
paylaşım ve sosyal devletin gerekleri
yerine getirilecek, ya da kendi ikballerini
toplumun önünde tutanlarla birlikte
karanlık bir geleceğe yürünecek.”

“Demirören Grubu ve
iktidara yakın 5 şirket doları
18 TL’den satıp 10,30
TL’den aldı”

KAPILARDAN 2021’DE BİR MİLYONDAN FAZLA GEÇİŞ
KKTC ve Güney Kıbrıs arasında, 2021 yılında toplam 1
milyon 209 bin 37 karşılıklı geçişin gerçekleştirildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak,
2021 yılında sınır kapılarından yapılan toplam geçişin 1 milyon
209 bin 37’ye ulaştığını yazdı.
Geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısının toplam 695 bin 703,
Kıbrıslı Türklerin ise 513 bin 335 olduğunu yazan gazete,
2020 yılında toplam rakamın 780 bin 87, 2019 yılında ise son
beş yılın en fazla geçişişinin yaşandığı 3 milyon 694 bin 958

olarak kaydedildiğini anımsattı.
Habere göre, 2021 yılında en çok geçişin yapıldığı sınır
kapısı, toplam 725 bin 887 ile Ay.Demet (Metehan) sınır kapısı
oldu. Ay.Demet(Metehan) sınır kapısından 381 bin 858 Kıbrıslı
Rum, 344 bin 29 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı.
İkinci en çok geçiş yapılan sınır kapısı ise 149 bin 142 ile
Astromerit(Bostancı) sınır kapısı oldu. Bunu; 118 bin 257 ile
Derinya; 114 bin 461 ile Ledra Caddesi (Lokmacı); 49 bin 557
ile “Limnidi”(Yeşilırmak); 43 bin 154 ile Ledra Palace; 8 bin
579 ile Aplıç-Lefke kapısı takip etti.

yolculukhaber.net - CHP'li Ali Mahir
Başarır, Demirören Grubu ile iktidara
yakın 5 şirketin, 20 Aralık'ta doları 18
TL'den satıp, 10.30 TL'den yeniden alım
yaptıklarını açıkladı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı
mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık’ta
Yıldırım Demirören’in Yönetim Kurulu
Başkanı olduğu Demirören Grubu ile
iktidara yakın 5 şirketin ellerindeki
dolarları 17-18 TL’den sattığını söyledi.
Halk TV’de konuşan Ali Mahir Başarır,
“Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık
günü çok yüksek yüklü miktarda dolar
bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar
döviz aldı.
Kesin olarak biliyoruz” ifadesini kullandı.
Başarır şöyle dedi:
“20 Aralık’ta kimler döviz aldı, kimler
bozdurdu? Buradan net bir şey
söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket
20 Aralık günü çok yüksek yüklü
miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün
içerisinde de tekrar döviz aldıklarını
kesin olarak biliyoruz.
Ziraat Bankası’na, Halk Bankası’na,
Vakıfbank’a sorduğumuz zaman, bizzat
görüşmek istedim bilgi vermediler.
Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20
Aralık’ta dövizini 17-18 liradan satmıştır.
10.30’a düştüğünde bu şirketler döviz
almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran
bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları
olmuştur.”
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Manchester United'ın
seriyi Wolves bozdu
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında
Manchester United, evinde 1-0 Wolverhampton'a
yenilerek bir şok yaşadı. ManU'nun yeni hocası
Ralf Rangnick, böylece takımın başında ilk
yenilgisini almış oldu. 7 maçlık yenilmezlik serisi
biten Man Utd, 31 puanla 7. sırada kaldı.

Lider çalışmalara başladı
n Mağusa Türk Gücü, ligin
ikinci devresine yönelik
hazırlıklarına başladı. Yeni
transfer Pote de çalışmada
yer alırken, sakatlığı bulunan
ve ligin ilk yarısının son
haftalarında takımla yer
alamayan Ünal Kaya da
takımla çalışmalara başlayan

Futbol Süper Lig’in ilk yarısını zirvede
lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü,
ligin ikinci devresine yönelik hazırlıklarına
başladı. Yeşil sarılı ekibin ilk çalışması
takım sponsorlarından olan Fit Plus Fitness
& Gym Salonu’nda gerçekleşti. Mağusa
Türk Gücü’nün yeni transferi Pote de
çalışmada yer alırken, sakatlığı bulunan ve
ligin ilk yarısının son haftalarında takımla
yer alamayan Ünal Kaya da takımla
çalışmalara başlayan isimler arasında yer
aldı. Mağusa Türk Gücü ikinci yarı
hazırlıkları kapsamında Cuma günü Girne’de

Acapulco Hotel’de kampa girecek. Süper
Lig’in ilk yarısını topladığı 29 puanla averajla
lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü,

Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk turunda
Gençler Birliği’ni 3-0 yenerek bir üst tura
yükselmişti.

Galatasaray’da Giresun
maçı öncesi 12 eksik
Galatasaray'da, Giresunspor maçı
öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı
kırmızılılar, cumartesi günü oynanacak
karşılaşmada 12 futbolcusundan yararlanamayacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci
devresine sıkıntılı başlıyor.
Sarı kırmızılılarda, GZT Giresunspor
maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu
teknik heyeti düşündürüyor.
Fatih Terim, zorlu mücadelede farklı sebeplerden dolayı 12 futbolcusundan faydalanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera,
Diagne ve Luyindama forma giyemeyecek.
Koronavirüs testleri pozitif çıkan Van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan’ın izolasyon
süreçleri devam ediyor.
Sarı kart cezalısı Marcao ve Kerem
Aktürkoğlu, GZT Giresunspor'a karşı görev
yapamayacak. Henüz hazır olmayan Arda
Turan ve Sacha Boey’in de maç kadrosunda
olması beklenmiyor. Mustafa Muhammed
ve Feghouli ise Afrika Uluslar Kupası için
milli takımlarının kampında yer alıyor.
Eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fatih
Terim, alternatifler üzerinde duruyor. Deneyimli çalıştırıcı, GZT Giresunspor mücadelesinde genç oyunculara forma vermeye
hazırlanıyor. Stoperde Nelsson’un partnerinin
20 yaşındaki Işık Kaan Arslan olması bekleniyor.

Süper Kupa sahibini
Katar’da bulacak

CMC’de yeni
yılın ilk
şampiyonu
John Eldridge

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt
sahasında hafta sonu oynanan yılın
ilk turnuvasında John Eldridge 33
puan ile şampiyon oldu.
Stableford formatında 18 çukur
olarak oynanan ve Course handicapın
%95’i baz alınarak her oyuncunun
ekstra vuruş hakkının belirlendiği
turnuvada Hasan Garabli 30 puan
ile ikinci olurken, Karl Crosby de 28
puan ile üçüncülüğü elde etti.
Şampiyon John Eldridge’e turnuva
sonrası kupası CMC Golf Kulübü
yeni Kaptan’ı Karl Crosby tarafından
takdim edildi.
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Ada'da Manchester City rüzgarı
İngiltere Premier Lig'de, Manchester City
rüzgarı esiyor. 10 puan farkla liderliğini
sürdüren Pep Guardiola'nın ekibi, yakaladığı
galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.
İngiltere Premier Lig'de, Manchester City,
aldığı sonuçlarla rakiplerine göz dağı vermeyi
sürdürüyor.
53 puanı bulunan Guardiola’nın ekibi,
şampiyonluğun en güçlü takımı olarak öne
çıkıyor.
Manchester'ın mavileri; en yakın rakibi
Chelsea'ye 10, 1 maçı eksik Liverpool'a ise
11 puan fark atmış durumda.
Sezona Tottenham mağlubiyetiyle başlayan
Manchester City, ilk 10 hafta sonunda zirvenin 5 puan gerisine düşmüştü.
Sonrasında 11 maçlık galibiyet serisi
yakalayan Manchester ekibi, iddiasını ortaya
koydu.
Guardiola ile üç kez şampiyonluk sevinci

Sahibi
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Direktör
ALİ OSMAN TABAK

yaşayan Manchester City, mutlu sona ulaştığı
sezonlarda ilginç bir istatistiğe imza attı.
İspanyol teknik adamın ekibi, zirvede
tamamlanan sezonlarda önemli galibiyet
serileri elde etti.
Son üç şampiyonlukta üst üste 18, 14 ve
15 maç kazanan City, bu sezon da benzer
bir başarıyı yakalayarak şampiyonluğun
sinyalini veriyor.
Guardiola’nın takımı, savunmasıyla da
dikkat çekiyor.
İngiliz devi, Avrupa’nın beş büyük liginde
Sevilla ile birlikte en az gol yiyen iki
takımdan biri durumda.
Manchester City, 21 maçta; İspanyol
takımı ise 19 karşılaşmada ağlarında 13'er
gol gördü.
Maç başı ortalamaya bakıldığında,
Manchester'ın mavileri bu alanda zirvede
bulunuyor.

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

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor,
kupayı müzelerine götürmek için Katar'da
karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell
Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV
Antalyaspor, bugün karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği
ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında
oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor
Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye
Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti
Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da
bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda
yapılacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip bugünkü karşılaşmaya
11 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan
Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan,
Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları
bulunan Mert Günok, N'koudou Gökhan
Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs
testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta
Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak.
Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası
finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell
Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.
Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise
sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi.
2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan
siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve
2017'deki kupa maçlarında rakiplerine
mağlup oldu.
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