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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 7 Ocak 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 543 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SEÇİME KATILIM YÜZDE
KIRKIN ALTINDA OLUR
n

2. sayfada

Öğretmen Sendikaları:

Eğitim online

Seçim ve
1001 Gece
Masalları Soku
n Elcil: Eğitim
Bakanlığının devlet
okullarına üvey evlat
muamelesi yapmasına
izin vermeyeceğiz. Önlem
alınmazsa sendikamız yüz
yüze eğitimin devamı için
gerekeni yapacaktır”

n KTOEÖS Başkanı Ozan
Elmalı yaptığı yazılı
açıklamada bugünden
13 Ocak Perşembe
gününe kadar eğitimin
online devam etmesine
karar verdiklerini belirtti

2. sayfada

Vaka sayısındaki tırmanış kara kara düşündürmeye başladı… Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin
Şefik seçimde çalışanların aşılı olacağını açıkladı, ancak seçmenlerin durumunun ne olacağı ile ilgili
kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bıraktı… Üst Komite ise kararını henüz açıklayamadı…
nAdapass’ı olmadığı için
hiçbir yere girişine izin
verilmeyenlerin oy sandığına
gidip gidemeyeceği açıklığa
kavuşmadı…
nYapılan bir hesaplamada
10-15 bin kadar temaslının
oy kullanamayacağı
belirtiliyor…
nTemaslılarla birlikte
aşısızlara da oy hakkı
tanınmazsa ve bir de buna
boykotçular eklenirse seçime
katılımın çok düşük olacağı
sanılıyor…

Şener LEVENT yazıyor, 2. sayfada “AÇI” sütununda

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

AÇLIK SINIRI...

5 BİN 774 TL

n KTAMS, açlık sınırın 5 bin 774
TL olduğunu belirterek, Asgari
Ücret Tespit Komisyonu’nun oy
çokluğu ile 7 bin TL brüt 6 bin 90
TL net olarak belirlediği rakamın
onaylanmasını istedi
6. sayfada

SENDİKAL PLATFORM:

13. maaş özel sektör emekçisinin de hakkı

n “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ 13’ÜNCÜ MAAŞ HAKKINI
ALMASI” İÇİN HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNULDU
3. sayfada

GÖRENLER BU
‘BAKIMSIZ’
MANDRAYI,
‘BAĞIMSIZ’
CUMHURİYET
SANSIN DİYE
Faize Özdemirciler

ÇARE TEKTİR

Ali Osman

“ADALET
MÜŞAVİRİ”

Mehmet Levent

TÜRKİYE'DE BİR ŞİŞE RAKI
600 TL OLDU
Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel
Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,4
artırılması fiyatlara da yansıdı. İçki
fiyatlarına yüzde 43 zam geldi. 13. sayfada

‘YARGI
BAĞIMSIZLIĞI’
YALANININ
ÜSTÜNÜ
ÖRTEMEDİĞİ
GERÇEKLER
Aziz Şah

Kuzeyde 1001 vaka! Güneyde 3 bin 777 vaka daha!

YAPAMAYANLA
RA KAZAK
HALKINDAN
DERS

Canan Sümer

n 8. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

GÖRENLER BU
‘BAKIMSIZ’ MANDRAYI,
‘BAĞIMSIZ’ CUMHURİYET
SANSIN DİYE

Türkiye’nin seçimlere müdahale etmesini kabul etmedikleri gibi, “TC-KKTC
ilişkileri üzerinden tepişmeyi” de doğru
bulmuyorlarmış. Tepişmek şık bir kelime
değil ama, olsun, ‘yeni’ ve soluksuz siyasetimiz bu...
18 Ekim 2020 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden
önce BRT’de bütün adayların
katıldığı programda, Mustafa
Akıncı açık bir şekilde Türkiye’nin müdahalelerinden,
aldığı tehditlerden söz ederken, başlarını öne eğip susmaları herhalde TC-KKTC
ilişkileri üzerinden tepişmemek içindi...
22 Ocak 2018 tarihinde Erdoğan’ın azmettirmesiyle gazetemizi linç etmeye
gelen güruhu perde aralığından seyretmelerinin nedeni de buydu muhtemelen...
Asıl sorun sağcıların işgali iyi örtememeleridir. Sol partiler hükümete gelince,
hem işgali daha güzel örtüyorlar, hem
muhalif kitlelerin önünü kesiyorlar...
Aslına bakarsanız, sağcılar da solcular
da kendilerine seçim kazandırmak için
Türkiye’den gelecek her türlü müdahaleye
razıdırlar, bir farkla, sağcılar bununla
gurur duyarlar, onlar için hava hoştur,
müdahale eden nasılsa et ve tırnak oldukları anavatanlarıdır, ama solcular kendilerine seçim kazandırmak için müdahale
yapılsa da, müdahale yokmuş gibi davranırlar...
Solun derdi müdahaleler olsun ama
aşikâr olmasın, kimse bilmesin, duymasın,
müdahaleler konuşulmasın, görenler de
bu ‘bakımsız’ mandrayı gerçekten bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
sansın...
Hadi işgal demeyelim, TC-KKTC arasındaki ‘sorunlu ilişki’ diyelim, işte bu
‘sorunlu ilişki’nin konuşulmasından rahatsız oluyorlar, mümkün olsa milli sır
kapsamına alıp, bundan söz edeni devlet
sırrını ifşa etmekle suçlayacaklar...
Nüfusu bilmiyorlar bilirmiş gibi davranıyorlar, senelerdir her seçim sonucunu
ithal seçmenler belirliyor, bunu da bilmezmiş gibi davranıyorlar...
Kendileri hep –mış gibi davranırken,
biz de ehven ile şer arasında tercih yapmaya devam edelim,
bu test sorusunda doğru cevabın ‘Hiçbiri’
olabileceği aklımızın ucundan bile geçmesin istiyorlar...
Türkiye’nin buraya aktardığı nüfusu
Kıbrıslı(Türk) sayınca ve “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” diyenleri ırkçılıkla yaftalayınca,
bütün sorunlar çözülecek sanıyorlar...
TC-KKTC ilişkileri üzerinden tepişmek
ne demek?
Örneğin, Kutlu Adalı “TC-KKTC ilişkileri üzerinden tepiştiği için mi öldürüldü,
bunun için mi cinâyetin faili ‘meçhûl’
kaldı?
Yaşadığımız sorunların tamamının değilse bile, yarısından fazlasının ana kaynağı
olan TC-KKTC ilişkileri üzerinden de
muhalefet yapılmayacaksa, ne üzerinden
yapılacak ki?
“Siyasette TC-KKTC ilişkileri üzerinden
tepişmeyelim” diyenler, TC’nin yıllardır
KKTC’nin üzerinde tepindiğini, tepine
tepine Kuzey Kıbrıs Türk Belediyesi kıvamına geldiğimizi görmüyorlar mı?
TC “ana”dır, “yavru”yu ister döver
ister sever, isterse ilâçlara ihracat yasağı
bile koyar...
Sol ise, Türkiye hükümetine “Kaldır
ihracat yasağını, bizi ilâçsızlıktan öldürmeye mi niyetlendin” diye sormak yerine,
sağı Türkiye’yi bu ihracat yasağını kaldırması için ikna edememekle suçlar...
Ne için?
TC-KKTC ilişkileri üzerinden tepişmemek için mi?
Görenler bu ‘bakımsız’ mandrayı ‘bağımsız’ bir cumhuriyet sansın diye mi?

SEÇİME KATILIM YÜZDE
KIRKIN ALTINDA OLUR
Ve nihayet vaka sayımız güneyden
sonra bizde de bini aştı…
1001…
Böylelikle binbir gece masalları başladı…
Bu hız böyle sürerse birkaç hafta
içinde iki-üç bine kadar çıkabilir…
Kara kara düşünüyorlar…
Gayle korona gaylesi değil…
Seçim gaylesi…
Ne olacak bu seçim?
Nasıl sandığa gidecek bu millet?
Sandık en bulaşıcı yer…
Yapılan bir hesaba kitaba göre 15 bin
kişi temaslı olacağı için oy kullanmaya
gidemeyecek…
Yalnız temaslı olanlar mı?
Ya aşısız olanlar?
Onlar gidebilecek mi?
Adapass istenmeyecek mi?
İstenmesi gerekir değil mi?
Hiçbir yere adapassı olmadan girmesine izin verilmeyenlere sandık için mi
izin verilecek?
Eğer izin verilirse, bunda ne kadar
samimiyetsiz oldukları çıkar ortaya…
Sen hiçbir yere aşısız girişe izin verme,
ama sandığa ver, olur mu?
Bu işlere bakan üst komite ne düşünüyor acaba bu konuda…
Fikrini açıklamadı hala…
Neyi bekliyor?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin
Şefik seçim sandıklarında çalışacak
olanların durumunu açıkladı, ama seçmenlerin durumunu açıklayamadı…
-Buna üst komite karar verecek, dedi…
Sandıklarda çalışacak olanlar aşılı
olacak!
Şimdi seçmenlerle ilgili kararı bekliyoruz…
Seçmenlerin dörtte biri aşılanmamış
ise, elli bin kişi de o eder…
15 bine onu da ekleyin…
Etti mi 65 bin…

En önemlisi…
Boykotçular var bir de…
Ki her zamankinden çok ağır basıyor
bu seçimde…
Anketçiler üçte bir olarak hesaplıyorlar
bunu…
Yani 203 bin seçmenin üçte biri…
En az altmış bin deyin…
Ne etti?
125 bin!
Yani 125 bin kişinin sandığa gitmeme
ihtimali var…
Ne kalır geriye?
75 bin!
Oy kullanacak olan sayı!
Yüzde kırkın da altında!
Bu daha iyimser bir hesap…
***
Siyasi partiler hiç böyle bir şey yokmuş
gibi devam ediyorlar seçim kampanyalarına…
Hız kesmiyorlar…
Herşey gayet normalmiş gibi…
Zaten hep herşey normalmiş gibi yaşamıyor muyuz burada?
Bütün anormal durumları normalleştirdik…
Kanıksadık…
İşgal altındayız bunca yıldır…
Ama yokmuş gibi yaşıyoruz…
Bağımsız falan değiliz…
Ama bağımsızmış gibi…
Biz değiliz yöneten kendimizi…
Ama bizmişiz gibi…
Vekillerimiz vekil değil, muhtar gibi…
Ama sahici vekil gibi…
Bir de demokrasi varmış gibi seçim
de yaparız…
Hem “kurtulmak yok tek başına, ya
hep beraber, ya hiçbirimiz” deriz, hem
de birileri hep beraber olmamak için
mecliste oturmak ister!
Sahte mecliste!
Dolgun maaşla!
İmtiyazlı!

Şener Levent

Açı
***
Daha önceki seçimlerde hep sandığa
gidip oy vermiş olanlardır boykotçuların
çoğu…
Şimdi sandığa gidecek olanlar da gelecek seçimlerde gitmeyecekler…
Ergeç onlar da anlayacaklar bu seçimlerin hiçbir işe yaramadığını…
Bu seçimlerden sonra onlar da hayal
kırıklığına uğrayacaklar…
Ve şimdiki boykotçulara bir sonraki
seçimlerde katılacaklar…
Bir gün belki de üç-beş çıkarcıdan
başka kimse gitmeyecek sandığa…
İşte asıl kurtuluş o zaman başlayacak…
Başka ülkeleri örnek göstererek boykotun hiçbir şeye yaramadığını söyleyenler
yanılıyorlar…
Burası başka ülkelere benzemez…
İşgal altında çünkü…
Biz seçim yapmakla işgal altında değiliz ve demokratik bir devletiz mesajı
veririz dünyaya…
Buradaki boykot başka ülkelerdeki
boykotla kıyaslanamaz…
Oy kullanmak işgal rejiminin maşası
olmak demektir…
Maşa olmadığımızı ispat etmeliyiz
dünyaya…
***
Seçime katılımın farklı nedenlerden
dolayı çok düşük olacağı görülüyor…
Kime yarayacak bu?
Kime isterse yarasın…
“Biz yaptık, yine yaparız” diyenlerin
ne yaptıklarını da gördü bu toplum…
Zaten bu boykot asıl onlar yüzünden
değil mi?
Boykota korona da zorunlu olarak mı
dahil oldu?
Varsın olsun!
Ömrün şu biten neşesi tam olsun erenler…

Elcil: 5 öğrenci ve 4 öğretmeni bu soğukta Sarıkamış’a gönderdiler

Devlet okullarında online eğitime geçeceğiz
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi
adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan
eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.
Elcil, önlem alınmadığı takdirde, “pandemi
nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda”
uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.
Elcil yaptığı yazılı açıklamada, okullarda,
okul yöneticileri ve öğretmenlerin üstün
gayreti ve sendikanın ortak hazırladığı
rehber ve aldığı inisiyatif olmasa, yüz yüze
eğitimin sürdürülebilir olmasının mümkün
olmayacağını savunarak, “Kamusal okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitim
devamı için elini taşın altına koyan herkesi
selamlarız” dedi.
Okulların salgınla bilinçli mücadelesine
rağmen hükümetin seçimi öncelik yaptığını,
halk sağlığına önem vermediğini ve bu nedenle Covid-19 vakalarının hızla arttığını
iddia eden Elcil, dün saat 13.00 itibarı ile
okullardaki güncel vaka sayılarını paylaştı.
Verilere göre, 38 öğretmen 200 öğrenci
pozitif, 70 öğretmen 616 öğrenci temaslı,
33 sınıf ise uzaktan eğitim görüyor.
Omicron varyantının yarattığı vaka sayısı
artışı yüzünden, hastaneler, doktorlar ve
sağlık ekiplerinin yetersiz kaldığını öne
süren Şener Elcil, “Yeterince aşılama yapılmaması bir yana, gelişmiş ülkelerde ve
Güney Kıbrıs'ta 5-11 yaş grubuna yönelik
aşılama yapılması önlemi öne çıkarken,
bizdeki yetkililer çocuklarımızın aşılanması

için kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar”
iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aşı temini
konusunda iki toplumlu komiteyi çalıştırmadığını da ileri süren KTÖS Genel Sekreteri Elcil, temas takip ekiplerinin yoğun
çalışma altında ezildiğini ve test sayısının
kısıtlanması için Sağlık ve Maliye Bakanlığı
yetkililerinin sürekli baskısı altında kaldığını
öne sürdü.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni siyasi
kararlar üretmekle eleştiren Elcil, Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okul dışı
faaliyetler olan öğrenci taşımacılığı, dershane
ve etütleri denetlemekten aciz olduğunu
iddia etti.
“Seçim uğruna sürdürülen bu kaosa dur
deme zamanı gelmiştir” diyen Şener Elcil,
hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli
uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını
önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.
Devlet okullarına üvey evlat muamelesi
yapıldığını savunan Elcil, Eğitim Bakanı’nı
protesto etti. KTÖS Genel Sekreteri Elcil,
bakanlığın, online eğitime geçme kararı
alan Yakın Doğu Üniversitesi özel okulları
ile ilgili açıklamasını da eleştirdi.
“ÖNLEM ALINMAZSA UZAKTAN
EĞİTİME GEÇECEĞİZ”
Parası olana ayrıcalık yapıldığını öne
süren Elcil, “Eğitim Bakanlığı yetkililerinin
yokluklara rağmen pandemi ile canla başla
mücadele eden devlet okullarına üvey evlat

muamelesi yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Önlem alınmazsa sendikamız yüz
yüze eğitimin devamı için gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.
Elcil, bu çerçevede önlem alınmadığı
takdirde “pandemi nedeniyle sorun yaşayan
kamusal okullarda” YDÜ gibi uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.
KTOEÖS'ten online eğitim kararı!
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, bugünden itibaren 13 Ocak Perşembe gününe
kadar eğitimin online devam etmesine karar
verdiğini açıkladı.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı dün akşam yazılı açıklamayla kararı duyurdu.
Üyelerine ve halka hitaben açıklama
yapan Elmalı, okullarda son bir hafta içerisinde pozitif ve temaslı vaka sayısında
büyük bir artış görüldüğüne işaret ederek
bazı okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülemez bir boyuta ulaştığını kaydetti.
Elmalı, akademik takvime göre 13 Ocak
Perşembe günü başlayacak dönem sonu sınavlarının sağlıklı ve yüz yüze bir şekilde
yapılabilmesi için, yarından (7 Ocak Cuma)
itibaren eğitimin online devam etmesi taleplerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
yetkililerine iletmiş olmalarına rağmen,
kendilerine herhangi bir cevap verilmediğini
bildirdi. KTOEÖS Başkanı Elmalı, bu nedenle sendika yönetim kurulunun 7 Ocak
Cuma gününden 13 Ocak Perşembe gününe
kadar eğitimin online devam etmesine karar
verdiğini duyurdu.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

YAPAMAYANLARA
KAZAK HALKINDAN
DERS

SENDİKAL PLATFORM:

13. maaş özel sektör emekçisinin de hakkı

“ÖZEL SEKTÖR
ÇALIŞANLARININ 13’ÜNCÜ MAAŞ
HAKKINI ALMASI” İÇİN
HÜKÜMETE ÇAĞRIDA
BULUNULDU
Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı”
konusunda Başbakanlık önünde basın
açıklaması yaptı.
Platform, hükümete, tüm çalışanların
emeğinin karşılığını alması için hareket
geçmesi çağrısında bulundu.
Basın açıklamasında, Başbakanlığın kapısına, “52 hafta çalıştırılıp, 48 hafta
ödenen emekçinin hakkını verecek misiniz
?” yazılı pankart asıldı.
BENGİHAN
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılara çözüm üretmesi gerekenlerin seçimlere yönelik gaile çektiğini
savundu.
“DENETİMSİZLİK VE OTORİTE
BOŞLUĞU VAR”
Bunun en bariz örneğinin dövizdeki
düşüşe rağmen marketlerdeki fiyatların
düşmemesi olduğunu ifade eden Bengihan,
denetimsizlik ve otorite boşluğu olduğunu
iddia etti.
Dövizin yükselişe geçtiği dönemde her
hafta marketlerde raflardaki etiketlerin
değiştirildiğini belirten Güven Bengihan,
Sterlin 25 TL’den 18 TL’ye gerilediğinde
raflardaki fiyatlarda değişiklik olmadığını
söyledi.
Marketlerde raflarda yazan rakamla,
kasaya ödenen rakam arasında da fark
olduğunu savunan Bengihan, marketler
arası fiyat farklılığına da işaret etti.
“DÜZEN HARAMİ DÜZENİ”
“Düzen harami düzeni” iddiasında bulunan Bengihan, bazı fırsatçıların zam
üstüne zam yaptığını kaydederek, bunu
yapanlara hiçbir ceza kesilmediğini öne
sürdü.

Marketlerdeki denetimi hangi birim
veya dairenin yaptığını soran Güven Bengihan, kimlere ceza kesildiğinin de açıklanmasını istedi.
Ülkedeki otorite boşluğundan bazı fırsatçıların halkın cebindeki iki kuruşu aldığını ifade eden Bengihan, “Bunun adı
resmi hırsızlıktır ve buna sessiz kalanlar
da suç ortağıdır” dedi.
Zamlardan dolayı alım gücü gerileyen
insanlar için gaile çektiklerini dile getiren
KTAMS Başkanı Bengihan, özellikle özel
sektörde çalışanların ne kadar zor durumda
olduğunun farkında olduklarını söyledi.
Asgari ücretin 7 bin TL brüt, 6 bin 90
TL net olarak belirlendiğine işaret eden
Bengihan, işverenlerin, “bu ücreti ödeyemeyiz, işçi durdurmak zorunda kalırız”
itirazını eleştirdi. Patronların kar elde etmekten geri adım atmayarak, döviz çıktığında zam yaptığını savunan Bengihan,
emekçileri sömürüp, lüksten vazgeçmeyenlere tepki gösterdi. Güven Bengihan,
“Böyle bir zihniyet varsa batsın… Bu
zihniyeti koruyanlar da birlikte…” diye
konuştu.
Çalışanların alım gücü ile ilgili endişe
duyduklarını dile getiren Bengihan, “Sendikalar olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
bazı talihsiz açıklamalarını Başbakan’a
iade etmek ve denetim yapılmadığı gerekçesiyle sitemde bulunmak” amacıyla
Başbakanlık önünde olduklarını kaydetti.
Halkın sorunlarına çözüm üretme becerisi ve iradesi olmayanların hükümet
etme hakkı olmadığını ileri süren Bengihan,
bu sürecin bir sınav olduğunu söyledi.
Bengihan, sınavın 23 Ocak günü neticeleneceğini belirtti.
KTAMS Başkanı Bengihan bir soru
üzerine, artan Covid-19 vakalarına işaret
ederek, temas-takip sisteminin işlemediğini,
sistemin çöktüğünü savundu ve doktorların
eylemde olduğunu hatırlattı.
“ZOR GÜNDE HALKIN YANINDA
OLANLAR KIYMETLİDİR”
“Zor günde halkın yanında olanlar kıymetlidir” diyen Bengihan, halkın seçim

değil, geçim derdinde olduğunu kaydetti.
Süleyman Demirel’in “Boş tencere hükümet götürür” sözüne atıfta bulunan
Bengihan, taleplerinin, “halktan yana siyaset, halkın yanında duran bir devlet olduğunu” kaydetti.
Sağlıktaki sıkıntılara da işaret eden Bengihan, Sağlık Bakanı’nın Tıp-İş ile nezaketen bile görüşmediğini iddia ederek,
platform olarak bu zihniyete de karşı olduklarını kaydetti ve Tıp-iş ile sağlıktaki
sendikaların masaya çağrılmasını talep
etti.
BASIN AÇIKLAMASI
Ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı
Ozan Elmalı, Sendikal Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.
Başbakan’ın, “13’üncü maaşlar ödeniyor,
sesler kesildi” söyleminin düşünülmeden,
ifade edildiği, talihsiz bir söylem olduğu
savunulan açıklamada, yasal hakların kamuoyu önünde yanlış bir algı oluşturacak
şekilde konuşulmasının kabul edilebilir
olmadığı kaydedildi.
Başbakan’ın, “özel sektörle, kamu arasındaki farkı kaldıracağız” söyleminin
sendikaları mutlu ettiği belirtilen açıklamada, “özel sektörün gasp edilen birçok
hakkından birisinin de 13’üncü maaş” olduğu ifade edildi.
“13’ÜNCÜ MAAŞ EMEKÇİNİN
EMEK VERDİĞİ SÜRENİN
KARŞILIĞI”
Bu konuda kamuoyunda bilinçli olarak
yanlış bir algı oluşturma çabası söz konusu
olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler
aktarıldı:
“Çalışanların tümü kamu-özel fark etmeksizin 1 yıl -52 hafta iş başındadır.
Ancak aylık ödeme yapıldığından 12 maaş
ödenmekte, yani 12x4 = 48 haftalık ödeme
yapılmaktadır. Geriye kalan 4 haftalık eksiklik 13’üncü maaş olarak kamu emekçilerine verilmekte ancak özel sektör
emekçisine verilmemektedir. 13’üncü
maaş lütufmuş gibi sunulmaktadır ancak
gerçekte bu ödenek emekçinin emek verdiği sürenin karşılığıdır.”
Açıklamada, “Tüm halkımız bilmelidir
ki herhangi bir şahıs veya kurum, işveren
olarak, çalışanının 13’üncü maaşını ödemiyorsa, çalışanının 4 haftalık çalışmasını,
emeğini, hakkını, ekmeğini gasp etmektedir” ifadelerini kullanıldı.
HÜKÜMETE ÇAĞRI
Hükümete tüm çalışanların emeğinin
karşılığını alması için hareket geçmesi
çağrısı yapılan açıklamada, eksik yapılan
ödemelerin tamamlanması için çalışma
başlatılması istendi.
Açıklamada, “Sermayenin değil, halkın
tarafında yerinizi alın… Unutmayınız,
toplumun refahı ve ülkenin gelişmesi
ancak ve ancak çalışanların hakkının ödenmesi ile mümkündür” denildi.

Kazakistan’da halk sokaklarda…
Hükümetin akaryakıt fiyatlarına
zam yapmasının ardından ülke genelinde ayaklanma başladı…
Öfkeli protestocular, ülkenin ilk
Cumhurbaşkanı olan ve hala iktidarın
iplerini elinde tutan Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıktı…
Hükümet istifa etti ve ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Gece sokağa çıkılması, gösteri ve
toplantı yapılması yasaklandı.
Ancak eylemciler yasaklara karşı
protestolara devam ediyor…
Hükümet, akaryakıt zamlarını geri
çekse de protestoların ateşi sönmedi.
Göstericilerin havalimanı ve belediye binasını bastığı Kazakistan’da
tam bir kaos hakim.
Yüzlerce gösterici yaralanırken,
ölenler de var…
Sıradan bir kargaşa gibi görünmüyor bu…
Akaryakıt zammı sadece bir kıvılcım gibi…
Protestocuların siyasi talepler öne
sürmesi…
Ve bazı polis birliklerinin, istihbaratçıların göstericilerin safına geçmesi bunu doğruluyor…
***
Farklı bir coğrafya…
Ve benzer sorunları yaşasak da
bizden farklı tepki gösterebilen bir
halk…
Bakın Türkiye’ye…
Ne diyor CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da:
“Beyefendi sokağa çıkmamızı
istiyor ancak çıkmayacağız. Baskı
kuracak, zorlayacak ama biz çıkmayacağız. Bizim kitabımızda sokağa çıkmak diye bir şey yok.”
Nasıl bir muhalefet yapmak bu
böyle?
Suç mu halkın sokağa çıkıp hayat
pahalılığını demokratik yollarla protesto etmesi?
Anayasal bir hak değil mi bu Türkiye’de?
Ne garip bir ülke…
İktidarı muhalefeti korku saçıyor…
“Sakın sokağa çıkmayın yoksa bu
iktidara yarar, kaos çıkar” diye halkı
sindiren bir muhalefet lideri olur
mu?
Böyle muhalefetle 20 yıl daha iktidarda olur Erdoğan…
***
Birkaç hafta önce binlerce kişi
hayat pahalılığını protesto ettik biz
de Meclis önünde…
Sloganlar attık…
Pankartlar taşıdık…
Konuşmalar yapılıp şarkılar söylendi…
Sonra efendi efendi dağılıp evlerine
gitti herkes…
Ulvi bir görevi yerine getirmenin
huzuruyla…
Ya hükümet edenlerin huzuru?
Birazcık olsun bozuldu mu biz
onları protesto edince…
Ne gezer!
Onların keyfi âlâ…
5 tambura 4 okka…
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Siz hangi sosyal devletten bahsedersiniz?
Hastalarınıza verecek ilâcınız bile yok
AYA
K
A
AL İFİL Sosyal devlet zamanıymış geç bunları geçiniz
DİR
İşgalden kurtulmadan sosyal devlet de yok

kALAY-kALAYCI

İŞGALCİ İLE İŞGAL EDİLEN
ARASINDAKİ İLİŞKİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Seçimlere müdahaleyi de TC-KKTC
ilişkileri üzerinden tepişmeyi de doğru bulmuyoruz” dedi. Bu ne demektir?
TC müdahalesini doğru bulmam ama Kıbrıslıların da bu müdahale
üzerinden siyaset yapmasından hoşlanmam. Bu mudur sol bir partinin
söyleyeceği? TC ile KKTC arasındaki ilişki şekli bu ülkenin bir numaralı
sorunudur. İstediğiniz kadar normalleştirmeye çalışın, nafiledir… Bu
sorunlu bir ilişkidir. İşgalci ile işgal edilen arasında ‘normal’ bir ilişki
olması zaten beklenemez.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ÇARE TEKTİR

Salı sabah sosyal medyaya iki haber düştü...
Birincisi, cumhurbaşkanlığı külliyesi için
ayrılan para...
İkincisi ise TC Büyükelçiliği tarafından
KKTC'ye atanan "Adalet Müşavirliği"...
Külliyeye ayrılan para beşyüz bin küsur
milyar lira...
KKTC denilen bu yapı memurunu ödeyebilmek için iç borçlanma yapıp duruyor...
Aralık ayı maaşlarını ödemek için özel
bankalardan 2022 yılına ait iç borçlanmayı
bile harcadı şimdiden...
İnsanlar artan dövizin, toprak olan TL'nin
karşısında sürüm sürüm sürünüyorlar...
Az buçuk ayakta duranlar da yakın zamanda
sürünenler safına geçecekler...
Kiralarını ödeyemeyenler, taksitlerini ödeyemeyenler...
Aldıkları asgari ücretle evlerine doğru
dürüst ekmek götüremeyenler...
Çocuklarını okutmaktan vazgeçenler mi
istersiniz...
Ekonomik olarak büyük bir yıkım yaşanıyor
burada...
Sebebi de Türk Lirası'nın işgalin zaruri
neticesi olarak tedavülde olması...
Türkiye halkı nasıl ki Tayyip Erdoğan'ın
iki dudağı arasında yaşamaya çabalıyor, biz
de burada onlardan farklı değiliz...
Hani derledi ya, "Orada hafif bir rüzgar
esse biz burada nezle oluruz"...
Tam da o hesap...
İşte bu şartlar içerisinde, Tayyip emir verdi
diye buradaki işbirlikçi tayfası Tatar'a saray
yaptırmaya çabalıyor...
Bir diğer konu yine Tayyip'le alakalı...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları
çerçevesinde hareket eden yargımızı kendi
yargısına benzetmeye çalışan Tayyip Erdoğan
burada da bir Adalet Bakanlığı kurulmasını
istiyor...
Adalet Bakanlığı mahkemelerin tarafsızlığını, özerkliğini bitirecek olan bir siyasi
mevkidir...
Tayyip çok iyi biliyor ki, böyle bir bakanlığın kurulması demek Tayyyip'in buradaki
mahkemeleri de kontrolüne alması demektir...
Teslim olmayan, ayakta kalan kurumlardan
en önemlisidir mahkemelerimiz...
Ve Salı günkü haberlerde TC Elçisinin
KKTC'ye Adalet Müşaviri" atadığı ve bu
şahsın da Barolar Birliği, Sayıştay ve Yüksek
Mahkeme Başkanlığını ziyaret ettiği yazıldı
çizildi...
TC Elçisinin böyle hak ve salahiyeti yoktur,
eğer burası kendilerinin de dediği gibi müstakil
bir devletse...
Öyle olmadığını buraya yaptıkları müdahalelerle kendileri ortaya koyuyorlar...
Bu da onlardan birisidir...
Yapılan seçimler sonrası kurulacak olan
hülkümetin ilk icraatı Adalet Bakanlığı oluşturmak olacak... Ondan sonra da seyreyleyin
gümbürtüyü...
"AİHM kararları bizim için yok hükmündedir" diyen Tayyip buradakilere de aynı
şeyleri söyletecek...
Bu iki karar, bizi bitirecek iki karardır...
Hem ekonomik hem de adalet açısından...
Çare mi?
Tüm bunları tersine çevirmeliyiz...

“ADALET MÜŞAVİRİ”

24 gündür morgta bekleyen
cenazeye LTB sahip çıktı
Özgür gazete
Kaçma şüphesi olmadığı halde
Merkezi Cezaevi‘nde tutuklu olarak
yargılandığı sırada Covid-19‘a yakalanan ve hayatını kaybeden Seçkin
Sönmez‘in 24 gündür hastane morgunda bekleyen cenazesine Lefkoşa
Türk Belediyesi (LTB) sahip çıktı
24 gündür morgda bekleyen
cenazeye LTB sahip çıktı
Kıbrıs Gerçek‘ten Devrim
Demir‘in haberine göre Vietnamlı
Dam Thi Hop‘un cinayetine ilişkin

tutuklanan Sönmez’in cenazesi tam
24 gündür hastane morgunda bekletiliyordu.
Seçkin Sönmez mahkemeye
böyle getirilmişti
Gazetemizin LTB Başkanı Mehmet Harmancı‘dan aldığı bilgiye
göre de, Acil Durum Hastanesi Sorumlusu Dr. Erol Uçaner, belediyeden konuyla ilgili destek talep etti.
Bu çağrıya olumlu yanıt veren
LTB, tüm masrafları karşılayacağını
ve yarın cenazenin defin işlemlerini
yapacağını kaydetti.

CAMBAZOĞLU’NUN ÖLÜM SEBEBİ “GEÇİRMİŞ
OLDUĞU KALP KRİZİ SONUCU SUDA BOĞULMA”
Çatalköy’de önceki gün deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan Cambazoğlu’nun geçirmiş olduğu kalp krizi
sonucu suda boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Basın
Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya

göre, önceki gün Çatalköy’de deniz
içerisinde ölü olarak bulunan Hasan
Cambazoğlu’nun (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma”
sonucu olduğu tespit edildi.

İŞ KAZASINDA AĞIR YARALANAN
YAZICI’NIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Lastik tamir atölyesinde geçirdiği
iş kazasında ağır yaralanan Orhan Yazıcı’nın Girne Suat Günsel Hastanesi’ne
sevk edilerek yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındığı ve hayati
tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, dün saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren
bir lastik tamir atölyesinde, Orhan Yazıcı (E-47) kullanımında bulunan oto-

büsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla
hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı.
Kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat
Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına
alınan Orhan Yazıcı’nın hayati tehlikesi
bulunuyor.

YILBAŞI İKRAMİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık
2021 tarihli çekilişinde büyük ikramiyelerden olan 250 Bin TL bugün
sahibine teslim edildi.
Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiyelerden olan 250 Bin TL, Lefkoşa
sakinlerinden isminin açıklanmasını
istemeyen bir vatandaş tarafından

teslim alındı.
Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin
15 ve 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin 25 TL olarak satışta olduğu
da vurgulandı.

Nurtopu gibi bir de Adalet Müşavirimiz
oldu işte!
Hibe mi?!
Bilmiyorum ama, bakarsınız jeneratörler ve
külliyede olduğu gibi, müşavir için de kira
bedeli isteyebilir Tayyıp!
Jeneratörlerin de Kıb-Tek’e hibe edileceğini
söylemişti.
Oysa dün bir de baktık iş kiraya bindi!
Hibe değil kiralama olduğu söylentileri dolaşmaya başladı her tarafta!
Bre aman zaman demeye kalmadı, Tayyıp
tarafından Tatar’a hibe olarak yaptırılacak
saray, meclis ve cami külliyesinin tüm inşaat
harcamalarının da, altyapı ve önceliklerden
kesilerek 586 milyon TL tutarındaki meblâğın
külliye inşasına aktarıldığı açıklandı!
Tayyıp’ın külliye “hibesinin” karşılığı olarak!
Yani Erdoğan bütün alt yapı ve öncelikleri
bırakın, benim Tatar’a hibemi yerine getirin
demek istiyor!
***
Konuyu nurtopu gibi müşavirden açtık ama,
“Bu da hibe mi?” sorusu bizi buralara getirdi!
Sonuçta Tatar, hastalarımızın ilaçlarından,
insanlarımızın sağlığından, çocuklarımızın eğitiminden ve bütün hayati alt yapılarımızdan
keserek kendine saray yaptırıyor!
Hal böyleyken, Tayyıp ve tayfası “Biz bütün
bu kalemler için size para verdik” diye tafra
da atarlarsa hiç şaşmayın!
Bütün alt yapı ve önceliklerin üstüne Tatar’ın
sarayını oturtacaklar!
O günden sonra da orası TC’nin vilâyet konağı olacak!
***
Tayyıp Erdoğan, KKTC’de bir adalet bakanlığı kurmak için bir basamak daha çıktı.
Bakanlığını kurmadan Adalet Müşavirini
atadı!
Ve ne acıdır ki böyle bir müşavirin atandığından buradaki işbirlikçilerin haberi bile olmadı.
Ve herkes bunu sözkonusu müşavirin yaptığı
önemli ziyaretlerle arz-ı endam etmesiyle öğrendi! Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme Başkanı’nı ve Barolar Birliği’ni ziyaret etti
“Adalet Müşaviri”!
Ve KKTC yargısının tepesindeki makamlara
kendini tanıttı!
TC’li nüfusun hukukla ilgili meselelerinde
“teknik işlere” bakacakmış!
***
Tayyıp Erdoğan’ın, öteden beri KKTC yargısına hükmetmek istediği ve bunun için de
yargımızı ele geçirmeye çalıştığı herkesin malûmudur.
Adalet müşavirinin buna bir basamak olduğunu bilmek ve görmek için allamei cihan olmaya gerek yok!
Elçiliğin adalet müşavirinin KKTC yargısının
tepesindeki makamlara bu ziyaretinin iletmek
istediği bir mesaj mutlaka vardır!
Tayyıp Erdoğan’ın yargımızı ele geçirmek
iştiyakını hatırlayarak yorumlayabilirsiniz
bunu.
***
Düşünün.
KKTC Başsavcısı ya da Yüksek Mahkeme
Başkanı bir gün makamında oturmuş çalışırken
ansızın hiç tanımadığı bir adam giriyor içeri… Ve “Ben sizin Adalet Müşaviri”nizim diyor!
Meselâ yani…
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Onuncu köy
HESAP VERECEKSİNİZ

Erkan Çavuş
Suçlusunuz! Yapmadıklarınızdan dolayı
değil sadece, pek bir şey yapma yetkisine
sahip olmadığınızı biliyoruz zaten. Yetkinin
gerçek sahibini perdelemeye çalıştığınız
için; işgale yardım ve yataklıktan suçlusunuz!
Elbet hesap vereceksiniz!

SATILIK OY

Ülker Fahri
Bir ülkede, bir kişi çıkıp alenen "35 oyum
var 35'i de "X partiye" derse ve o ülkede,
hiç bir yetkili makam (YSK) veya Siyasi
Parti sorgulama yapmaz, tek bir söz söylemezse, hangi demokratik seçimden bahsediyorsunuz?
Sonra da, düzenin bu çirkin seçim oyununu
bozmak için "BOYKOT" diyenlere kızıyorlar.

TOPLUMSAL MÜCADELE

Hasan Ulaş Altıok
Bizler için gidecek başka yer yok, başka
Kıbrıs yok. Müdahalelerle elimizden alınmasını reddet. Toplumsal muhalefet, toplumsal mücadele şart! #BOYKOT

MESELE EKONOMİK DEĞİL,
SİYASİDİR

Selma Eylem
Ekonomi, sağlık ve eğitim alanında, siyasi,
sosyal, kültürel, çevre ve birçok alanda sıkıntılar yaşanan ülkemizde cumhurbaşkanlığı
külliyesi meselesinin gündeme getirilmesi
oldukça manidardır. Alt yönetim haline getirilmiş, her kurumu ele geçirilmiş, adalet
müşaviri atanarak hukukun da tahakküm
altına alınmaya çalışıldığı, müdahalelerin,
dayatmalarla toplum mühendisliğinin göstere
göstere yapıldığı ada yarısı ülkemizde külliye
konusu da bunun bir parçasıdır.
Külliyenin sözlük anlamına bakarsak ‘bir
caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş
medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb.
yapıların bütünü’ olarak açıklanmaktadır.
Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğine inşa
edilmiş cumhurbaşkanlığı külliyesinde, cumhurbaşkanı tarafından kullanılan yerleşke,
Millet Cami, ve 15 Temmuz şehitler abidesi
yeralmaktadır…
Konuyu sadece ekonomik açıdan değil
Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürme hamlelerinden biri olarak görmek, okumak ve
dile getirme cesaretini göstermek önemlidir.
Gerisi hikayedir…

KALE MESELESİ

Ahmet Said Sayın
KKTC'de yargı bağımsızdır, dokundurmayız diyenlere gülsem mi, ağlasam mı,
bilemiyorum. Özet olarak söyleyeyim, çünkü
uzun uzadıya yazınca kimse okumuyor:
KKTC yargısı yaklaşık 10 ailenin kontrolü
altında bulunmaktadır, adaletten süratle
uzaklaşmaktadır, şekilci bir anlayış hakim
olmuştur. Belli bir halk katmanı ile alakası
kopmuştur. Bariz bir ayrımcılık vardır, bu
sınıfsaldır. Yani bir zümrenin üyesi değilseniz
işiniz zordur. Bu sadece avukatları değil,
yargıçların da menfi olarak etkilendiği bir
durumdur. Öyleyse nerede bağımsızlık?..
Yargımızın dişi fakire daha çok geçmekte,
zengine ve özellikle mafia babalarına gücü
yetmemektedir. Yargının yaklaşık 15 yıllık
bir mensubu olarak bunları üzülerek yazıyorum, sevindiğimi sanmayın. Ancak muhalefet tarafından saplantılı şekilde yıkılmaz
son kale olarak görülen yargı, belki bir orta
çağ kalesidir. Arzumuz ise, her zaman ilerlemesi, modern kurumlara kavuşması olmuştur. Unutmayın, kalelerin derebeyleri,
dizdarları olur, bu da modern yargı ile çelişir.

İŞGALİN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRIN!
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
İŞGALİ ÖRTBAS EDENLERDEN
HESAP SORACAĞIZ
KKTC bağımsız hukuk ile değil sömürge hukuku vardır. Bunu TC protokollerle ve geçici maddelerle garanti
altına almıştır. Geçici 10. maddenin kaldırılıp ekarte edilebileceğini söyleyenler
umut hırsızıdır!
İşgali perdeleyen bu umut tacirleri
elbet hesap verecek. Oportünist siyasetleri
sonucu toplumu yurtsuz bırakmanın hesabını ödeyecekler!
KUKLA SEÇME SEÇİMİNE KAÇ
PARA HARCANIYOR?
Seçim ve seçim kampanyaları için kaç
para harcanacak? Siyasi partiler devletten

ne kadar destek alıyor? Hazır külliye
maliyeti eleştiriliyorken bunu da konuşalım.
ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇEMEYENLER!
Siz ancak sömürgeciyi değil de onun
yapacağı külliyeyi istemiyorum diyebilirsiniz. Konformist siyasetçiler...
Ortaya laf atarak mı mücadele edeceksiniz? Hedefi açık edin. Külliye istemediğinizi kime diyorsunuz?
Ancak ada yarısının sömürge hukukuna
göre yönetildiğini toplumca anladığımız
gün umutlar yeşerecek, kök salabileceğiz.
**
PANDEMİ BAHANE KÂR ŞAHANE

Sözde eğitim bakanı Amcaoğlu bazı
özel okulların uzaktan eğitime geçiş kararını "anlayışla" karşılamış. Kararı ise
eğitim bakanlığı kurumlarının almadığını
da belirtmeyi ihmal etmemiş. Biz hep
dedik, eğitime yön veren sermayedir,
patronlardır, özel okullardır.
Oldukça karlı olmuştur özel okullar
için bu kapanma. Düşünsenize okul gideri
(su, elektrik ki zaten ödemezler, kağıt,
baskı, yemek, taşımacılık...) yok ama
gelir tam.
Öğretmenlere eğitimi uzaktan yapıyorsunuz bunun fiyatı bu deyip maaşlarından keserler mi keserler...
Sermayenin gözü kar(a)dır!

DEVLET TAPINICILARI VE ÖDLEKLER
Attila Tuygan
Erdoğan'ın, sayıları yüz binleri bulan
polis, bekçi, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekatlarının yanında,
Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları, Sadat
gibi milis güçlere ve normalde fırıncı,
berber, bakkal veya imam olan milliyetçi
eblehlere güvenerek yaptığı, "nereye
dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz’da
o sokağa dökülenlere bu millet nasıl
dersini verdiyse siz de aynı dersi öyle
alırsınız. Hepinizi önümüze katarız ve
gideceğiniz yere kadar kovalarız" tehdidi

üzerine 'sözde' ana muhalefet liderinin
"bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok,
haksızlığa uğrayan herkesin hakkını demokratik yollardan arayacağız" demesi,
birincisi, gösteri ve yürüyüş hakkı olarak
anayasanın bile güvence altına aldığı
'alanlara çıkmayı' demokratik hak arama
yollarından saymaması anlamına gelir.
İkincisi, bu anayasal haktan ola ki
yararlanmak isteyen halka yönelik tehditten tırsmak ve bu suça ortak olmak
ya da en azından kulak arkası etmek
demektir.

NÜFUS ARTIŞINA BAKIN

Cemal Yıldırım

Yahu hesap basit.
Son bir yılda kaç kişi KKTC vatandaşı yapıldı?
Hah işte o kadar daha UBP'nin oyları arttı.
Bu sebeple UBP, hep açık ara birinci partidir bu memlekette…
Dünyanın en rezil ve berbat idaresinin en birinci sorumlusu bu partidir,
ama oyları hiç eksilmez. Hatta hep artar… Tipik KKTC gerçeği.
"Gandır çocuğu da devlet olduğunu zannetsin", özdeyişinin somut
delilleridir bunlar. Bu gerçekler ortadayken, hala daha seçim? E
vazgeçin! Bu adanın kuzey tarafında, sağlıklı ve adaletli seçim şartları
henüz olgunlaşmamıştır. Arzederim.

Üçüncüsü de, burjuva demokrasisi ülkelerde halkların başvurduğu, hatta daha
dün Kazakistan gibi azgelişmiş bir ülkede
bile, doğalgaz zammının ardından hükümeti istifa ettiren barışçıl gösterilere
ve sokağa çıkma eylemlerine, ancak
sistemden ve çözümsüzlükten beslenen
siyasîler, konformistler, oportünistler,
devlet tapınıcıları ya da en hafifinden
ödlekler karşı dururlar!
Demokrasi sadece sandık değildir.
Gerçek demokrasilerde halk özyönetim
adına sokağa da çıkabilmelidir...

STATÜKO

Mertkan Hamit
Statüko sen ne değişik birşeysin?
O parti iktidarda olacaksa yoksun, öbür parti iktidarda olacaksa varsın. Artık karar ver: Var mısın,
yok musun ?
***
Erdoğan "Faiz sebep enflasyon neticedir" diyerek,
enflasyonu önlemek için faizin indirilmesi talimatını
vermişti. Bugün gelinen noktada Erdoğan'ın ekonomi
paradigması, kendi kendini yalanladı. Faizi 19'dan
14'e indirince; enflasyon 19,3'ten 36,1'e çıktı.
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Seçimde 10-15 bin temaslı oy kullanamayacak
Kıbrıs Postası
Özellikle omikron varyantı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka patlaması yaşanırken KKTC seçime gidiyor... Günde 200-300 temaslı kapsamında sandıkta ortalama 10-15 Bin kişi olmayacak! 18 yaş altı 3/1 kabul edilirse günlük 700 ortalama vaka olur
ise bu seçmenin neredeyse yüzde
15'ine tekabül edecek.
KKTC 23 Ocak'ta sandığa
gidecek.
Günde ortalama 200-300 temaslı
olduğu gerçeği ışığında sandığa çar-

pan etkili 10 bin kişinin "temaslı"
ya da "temaslinin temaslısı" kapsamında sandığa gidemeyecegi öngörülüyor...
Seçim ve probaganda virajında
son haftaya girerken devam eden
pandemi ile ilişkili sandık değerlendirmeleri gözlerden kaçıyor.
Özellikle omikron varyantı nedeniyle tüm dünyada vaka patlaması
yaşanırken KKTC seçime gidiyor...
Bazı özel eğitim kurumlarının
artık başedememesi nedeniyle online
eğitime geçtiği KKTC'de seçim 23
Ocak'ta yapılacak.
Günlük 700 civarında kabul edil-

diğinde ise ortaya şöyle bir hesap
çıkıyor;
7 * 720 = 5,400 pozitif vaka oy
kullanamayacak
5,400 * 8 (pozitif vakaların temaslıları) = 40,320 toplam temaslı.
5,400 + 40,320 = 45,720 toplam
Covid 19 hastası ve temaslısı.
SEÇMENİN YÜZDE 15'İNE TEKABÜL ETME İHTİMALİ VAR
Bu temaslıların 3’te 1’inin 18 yaş
altı “seçmen olmayan temaslı” olduğu kabul edilse bile; sandığa gidemeyecek seçmenin “seçmenlerin
yüzde 10-ila 15’ine tekabül ettiği”
değerlendiriliyor.

AÇLIk SINIRI 5 BİN 774 TL
KTAMS, 31 Aralık itibariyle açlık
sınırın 5 bin 774 TL olduğunu belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy çokluğu ile 7 bin TL brüt
6 bin 90 TL net olarak belirlediği rakamın en kısa sürede Komisyon tarafından onaylanarak ilan edilmesi
gerektiğini vurguladı.
KTAMS Genel Başkanı Güven
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada,
Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları
4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde
beslenmesi için gerekli beslenme
kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile
için 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle
açlık sınırının 5 bin 774 TL olarak
hesaplandığını duyurdu.
Bengihan, yaptıkları çalışmaya göre
sağlıklı beslenmek için yetişkin bir
kadının yapması gereken zorunlu gıda
harcama tutarının günlük 48,76 TL,
aylık 1462,80, yetişkin bir erkek için
günlük 51.54 TL, aylık 1546,20 TL,
15-19 yaş çocuk için günlük 54,97
TL, aylık 1649,10 TL ve 4-6 yaş
çocuk için günlük 37,19 TL, aylık
1115,70 TL olduğunu söyledi.
Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan
net asgari ücretin 4.324 TL olduğunu
hatırlatan Bengihan, 1 Eylül 2021
itibarı ile geçerli olan ve 22/1975
sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki
tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma
günü karşılığı olarak ödenen ve işçi
ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun
yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim,
aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş
düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür,
dinlenme, eğlence ve benzeri temel
gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda
olmak üzere Asgari Ücret Saptama
Komisyonu tarafından belirlenen 4.324

TL’lik net asgari ücretin açlık sınırının
1450 TL altında olduğunu belirtti.
“Bunun yanında bekar bir asgari
ücretli çalışandan 39.15 TL, evli bir
asgari ücretli çalışandan da 11.15 TL
vergi kesileceği gerçeğini göz önüne
aldığımızda asgari ücretlinin eline
geçecek olan net rakam daha da düşük
olacaktır” diyen Bengihan, “Türk Lirasında meydana gelen değer kayıbı
sonucu asgari ücret bugün itibarıyle
238 Sterline gerilemiştir” dedi.
ARALIK AYINDA %15,16, 12
AYDA %46.09 ENFLASYON
İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre Aralık ayında %15,16, 12
ayda %46.09 enflasyon meydana geldiğini de hatırlatan Bengihan, özellikle
akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve
süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı
zamların halkın adeta belini büktüğünü
söyledi.
Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu
ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı
kalmadığını dile getiren Bengihan,
“Hükümet edenler dar ve sabit gelirli
kesimlerin alım gününü koruyucu
tedbirler almak yerine kaşıkla ver-

diklerini kepçeyle alarak zaten zorda
olan bu kesimleri adeta sefalete doğru
sürüklemektedir” Bengihan açıklamasına şöyle devam etti;
“Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal
bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle
zorunlu gıda harcaması dışındaki mal
ve hizmetlerin fiyatlarında meydana
gelen artışlar alım gücünün sürekli
olarak erimesine yol açmaktadır. Yani
kısacası asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artışları,
daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.
Türk Lirasında meydana gelen korkunç değer kayıbı nedeniyle hayat
pahalılığı ödeneği alan kesimlerin
dahi alım gücünü koruyamadığı bu
ortamda asgari ücret resmen sefalet
ücretine dönmüştür. Yaşanan yüksek
enflasyon karşısında asgari ücretlileri
bir nebze olsun korumak adına, hayat
pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir otomatik olarak asgari ücrete de yansıtılması için gerekli yasal düzenlemenin
yapılması hayati önem taşımaktadır.
Bu konuda da Çalışma Bakanlığının
acilen adım atması Anayasamızın
sosyal devlet ilkesi gereğidir”.

ERCAN HAVALİMANI 30 ARALIK-2 OCAK’TA 301
UÇAĞA VE 26 BİN 392 YOLCUYA HİZMET VERDİ
Ercan Havalimanı, 30 Aralık 2021
ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301
uçak ve 26 bin 392 yolcuya hizmet
verdi.
T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, yeni yıl
öncesi ve sonrasında özel uçaklar dahil,
301 uçağa ve giriş-çıkış yapan 26 bin
392 yolcuya hizmet veren Ercan, 2
Ocak’ta da 111 uçaklık trafik yaşadı.
Açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin, yolcuların uçuşlarını
güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri
için sektör ile birlikte tüm tedbirleri
aldığı ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Yeni yılın ikinci gününde Ercan Havalimanı 111 sefer ve
9 bin 408 yolcu ile yoğun bir gün geçirdi.

30 Aralık 2021’de 77 uçak 7 bin
392 yolcu, 31 Aralık 2021’de 71 uçak
5 bin 914 yolcu ya hizmet veren T&T
Ercan Havalimanı, yeni yılın ilk günü
1 Ocak 2022’de 42 uçak ve 3 bin 678
yolcuya hizmet verirken, 2 Ocak
2022’de 111 uçak ve 9 bin 408 yolcuyu
ağırladı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel
Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl
dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış
yapabilmesi için sektör ile aldıkları
önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.
Özçelik, yeni yılın Ercan Havalimanı’nda yoğun geçtiğini ifade ederek,
yolculara her zamanki gibi en iyi
hizmeti vermeye devam ettiklerini kay-

detti. Özçelik, 4 günde Ercan Havalimanı’na 152 uçak ve 13 bin 16 yolcu
geldiğini, 149 uçak ve 13 bin 376 yolcunun da havalimanından ayrıldığını
ifade etti.
Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan
KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk
Hava Yolları (THY), Pegasus Hava
Yolları, AnadoluJet Hava yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret,
sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm
yetkililerine teşekkür eden Özçelik,
seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs
Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
(KITOB), üniversiteler ve tüm turizm
paydaşlarına teşekkür etti.

GÜNLÜK
ÇOCUKLAR İÇİN ADALET!

Karın ağrısı ile gittiği kamu hastanesinde 24 saat içinde hayatını
kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren’in verilmemiş hesabı duruyor… Ali Pilli ise iki kez randevu verdiği ama randevuya
gitmediği ve taleplerini dinlemediği TIP-İŞ üyesi doktorları ‘savaşlarda casusluk yapanlar’a benzetiyor… Yani vatan haini,
terörist, düşman!.. Ali Pilli hiç de komik değil… Hekimlerle
faşist ağızla konuşuyor!.. 8 yaşındaki Meryem’in neden öldüğünün
hesabını vermeyen Pilli, çöken sağlık altyapısı ile değil, doktorlarla
uğraşıyor… Peki, bugün Meryem Ceren’in hesabını vermediniz… Yarın Meryem gibi acilde Covid-19 testini beklerken ölecek
çocuklar ne olacak?.. Kasım 2019’da 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu
da rahatsızlanarak hastaneye götürülmüş, ancak sabaha kadar
teşhis koymadan bekletildikten sonra taburcu edilmişti. Taburcu
edildikten birkaç saat sonra da Atlas hayatını kaybetti… Atlas’ın
ilk duruşması ailesinin olayın peşini bırakmaması üzerine 10
Ocak’ta görülecek. Yenidüzen’e konuşan baba Hasan Rüstemoğlu
şunları söyledi: “Biz o gün çocuğumuzu hastaneye götürdük,
bizi taburcu ettikten birkaç saat sonra çocuğum öldü. Çocuğumuza
hiçbir teşhis konmaması bile aslında bir kusur, bir ihmal. Bizim
istediğimiz tazminat değil, sadece adaletin yerini bulmasını ve
çocuğumuzun ölümündeki ihmalin ortaya çıkmasını istiyoruz”…
Teşhis konmadan ölen çocuklarla ilgilenmiyor Sağlık Bakanlığı!
Ne Atlas’la ilgilendi, ne Meryem’le ilgileniyor… Ne sağlık çalışanlarının haklarını, ne ilaç tedarikini sağlayabiliyor bu rejim…
Ancak da Pilli doktorlara ‘terörist’ muamelesi çekiyor… Pilli’ye
göre ‘sağlıkta herşey kontrol altında’… Pilli halkı kendilerine
güvenmeye ve rahat olmaya çağırıyor…
SÖKE SÖKE
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “TC ile
ilişkilerinin çok iyi
olduğunu iddia edenler 3
milyar 250 milyon liralık
protokolden ne kadarını
alabildiğini halka
açıklasınlar” dedi. Hade
UBP! O kadar yalakalığa
rağmen anavatanından
parayı neden
koparamadığını söyle!
CTP olsa söke söke
alırdı…
*
TEMASLILAR
Omicron varyantı bu hızla
yayılmaya devam ederse,
günde yüzlerce temaslı
çıkmaya devam ederse, 23
Ocak gününe kadar kaç
temaslı olacak? Temaslılar
için özel sandık mı
kurulacak? Yoksa
temaslılar oy
kullanmayacak mı?
*
HAMMA HUMMA
UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu “Tecrübe bizde,
karar alma gücü bizde...
Tek başına iktidar olma
şansı bir tek UBP’de”
dedi. Hamma humma
cukkalama gene UBP’de...
*
EKSELANS
BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres
“Kıbrıs’ta müzakere
edilmiş bir anlaşmaya
ulaşma olasılığına inancım
azalıyor” dedi. Hah ha
ha… Daha yeni mi azalıyor
senin inancın? Geç kaldın
ekselansları…

“Tırnak”...
"Şimdiye kadar ‘’solcular’’ı
olduğu gibi artık ‘’dinciler’’i de
kendi Türklük davasına hizmet
ettirebilecek kadar bilgi, beceri
ve tecrübe stokuna sahip olan
bir devletle karşı karşıyayız.
Böyle bir devletin kendi
mahiyeti ve rejiminin yapısıyla
ilgili olarak sınırsız bir değişime
izin vermeyeceği izahtan
varestedir. Onun için, iktidar
ilişkilerinin kökten değişmesine
yol açacak, fevkalâde istisnaî
bir siyasal ve kültürel değişimdönüşüm gerçekleşmediği
sürece, Türkiye’nin sahiden hür
ve medenî bir rejime kavuşma
ihtimali yok gibidir."
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)
"Düşünme biçimimiz gerçeğin
doğrultusunda olsaydı,
o zaman bu ülkeyi biz
yönetirdik!
Bu tür çarpıklıklar var çünkü
bizler, yıllardır kendimize yol
gösterici olarak gerçeği değil
de, bile bile yanlışı yaşamayı
seçmişiz! Bile bile bizi
yönetebilme potansiyeli
olanları değil de, sadece alanveren, buyuran-uygulayan
zihniyetiyle yürütmeye talip
olanları seçmişiz... Bu
yüzden de ülkeyi yöneten
değil "yürüten" olmuşuz…"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
Yasemin Öztürk
Adını güneyden gelen ilaçlara
‘‘Rumun ilacını istemem’’ diye
çıkıştığında duyduk UBP vekili
Sivaslı Yasemin’in… Kendisi
Rumun ilacını istemezken
kocasının güneye 80.000
Euro kaçıran Muhammet
Öztürk olduğunu öğrendik
sonra… Seçim zamanı herkes
herşeyi söyler! Rumun ilacını
istemem diyen Yasemin, şimdi de
tecavüzcü yerleşiklerin vatandaşlıktan atılması
gerektiğini söyledi… ‘‘Cinsel saldırıda bulunanlar eğer sonradan
vatandaşlık almışsa vatandaşlıktan çıkarılabilmesi gerekir’’
dedi… Bir Kıbrıslı, tecavüzcüler vatandaşlıktan atılsın dese,
yemediği hakaret kalmazdı… UBP kesin yapar bu yasayı!
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SUCUOĞLU ANKARA'YA
GİDİYOR

Başbakan Faiz Sucuoğlu, resmi temaslarda
bulunmak üzere 12 Ocak'ta Ankara'ya
gidecek.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,
Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile görüşecek olan Başbakan
Sucuoğlu iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs
konusu ve çeşitli konularda görüş
alışverişinde bulunacak.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin
ardından Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından da kabul edilecek olan Başbakan
Sucuoğlu, çeşitli diğer temaslarda da
bulunacak.

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı
Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Kasım 2021
devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt
bedellerinin tamamının bugün ödendiğini
bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “16
- 30 Kasım 2021 döneminde SÜTEK’e süt
veren 611 üretici için çiğ süt bedellerinin
%100'ü ( 26,379,476,69 TL ) 6 Ocak 2022
tarihinde (bugün) üreticilerin banka
hesaplarına yatırılmıştır” denildi.

DAÜ’DE “ÖRSELENMİŞ
KADIN SENDROMU”
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk
Kulübü’nün “Adaletsizlikle Dertlenerek
İlgilenen İnsan: Kültürlü Hukukçu
Seminerleri” dizisinin ilki, DAÜ Hukuk
Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, seminere
konuşmacı olarak DAÜ Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz
katıldı.
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, kadınların
hayatın içinde maruz kaldıkları şiddete
dikkat, çekerek kadına karşı şiddet
konusunda uygulanan politikaların
yetersizliğini örnekleriyle anlattı.

30 KİLO LİMON ÇALAN KİŞİ
TUTUKLANDI

Gayretköy’de iki farklı şahsa ait olan limon
bahçelerinden toplam 30 kg limonu dalından
kopararak çaldığı tespit edilen kişi
tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, önceki gün 15:30
sıralarında, Gayretköy’de iki farklı şahsa ait
olan limon bahçelerinden toplam 30 kg
limonun dalından koparılmak suretiyle
çalındığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında,
meselede zanlı olarak görülen V.D. (E-69)
tutuklandı.

ANİ ÖLÜM…

Esentepe’de sakin 74 yaşındaki William
Jardine Wood, evinde kalp krizi geçirerek
yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, dün saat 06:30
sıralarında, Esentepe’de sakin William
Jardine Wood (E-74), kalmakta olduğu
ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde
Wood’un ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu
olduğu tespit edildi.

MİHALİ’NİN ÖLÜM
SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN KAN
VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI
Pazartesi günü, Girne’de kalmakta olduğu
ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitiren 25 yaşındaki Guenael
Mınanga Mihali’nin yapılan otopsisinde ölüm
sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri
alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 3 Ocak Pazartesi günü,
Girne’de kalmakta olduğu ikametgah
içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını
yitiren Guenael Mınanga Mihali’nin (E-25)
yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti
için kan ve doku örnekleri alındı. Mihali’nin
ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından
belli olacak.

35 YAŞINDAKİ KİŞİ ANİDEN
RAHATSIZLANARAK
YAŞAMINI YİTİRDİ

Bafra’da sakin 35 yaşındaki Ümit Çelik,
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, önceki gün saat 06:00
sıralarında, Bafra’da sakin Ümit Çelik (E-35),
kalmakta olduğu ikametgah içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Yapılan otopsisinde Çelik’in ölüm sebebinin
tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış
olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin
ardından belli olacak.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞI’ YALANININ ÜSTÜNÜ
ÖRTEMEDİĞİ GERÇEKLER
En yaygın yalana sarıldı herkes yine…
-Yargı bağımsızlığına dokundurtmayacağız…
-Yargı bağımsızlığı Kıbrıs Türk geleneğidir…
-Yargı bağımsızlığı kırmızı çizgimizdir…
Bunları söyleyen seçime
giren sözde sol partiler!
Bir sosyalist, demokratik
bir burjuva devletinde dahi
yargının bağımsız olmadığını bilir.
Egemen sınıf kimse yargı
da onun yargısıdır…
Avukat, komünist önder, Alman sosyal
demokratlarının öldürttüğü Karl Liebknecht’in ‘‘klassenjustiz’’ dediği, ömrü boyunca en çok konuştuğu meselelerin başında geldi ‘‘sınıf-yargısı’’.
Demokratik bir burjuva devletinde bile
yargı egemen sınıfın yargısı iken, Kıbrıs’ın
kuzeyindeki işgal rejiminde bağımsız olabilir mi?
Ortalama demokratik bir ülkede yargının
bağımlılığı yasalardan ileri gelir. Egemen
kimse yasaları o yazar; mahkeme de
yasaya tabidir!
Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal rejiminde
ise iş daha yasalara gelmeden, kurumsal
anlamda kilitlenmiştir:
Bir şikayetiniz olduğunda savcıya değil,
Ankara’daki Genelkurmay’a bağlı polise
gidersiniz…
Polis sizi darp ettiğinde polisi şikayet
etmeye polise gidersiniz…
Polis TC Genelkurmayı’na bağlı olmasa
bile bu başlı başına sorundur. Polis sivile
bağlı olsa da, başbakanlığa ya da içişleri
bakanlığına, bu da yargıya siyasi müdahaledir. Savcılığın yapması gerekeni polis
yapmaktadır çünkü. Polis her halükarda
ya sivilden ya askerden talimat alır.
Polisin askere bağlı olduğu ve başka
ülkelerde savcıların yaptığı görevlerin
bir kısmını üstlendiği bir yerde ‘Yargı
bağımsızlığına dokundurtmayacağız’ demek trajikomik…
En son örnek: Asya bebek için yaşam
hakkı eyleminde polis eylemcileri darp
etti. Eylemciler ise polisi şikayet etmeye
polise gitti…
Alın size yargı bağımsızlığı!
Kutlu Adalı cinayeti için Polis Genel
Müdürü sözde ‘meclis’e ifadeye çağrıldığında, ‘‘Ben Ankara’dan talimat alırım,
size ifade vermem’’ demişti. Böyle yargı
bağımsızlığı mı olur?
Polis Yayla sahiline çıkan mültecilere
ateş ederek vurdu. Soruşturulması ve yargılanması gerekirken madalya verdiler…
13 yaşındaki küçük Makhir askerin ortalığa saçtığı mühimmattan öldü, yargılama
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olmadı…
Şortunun ipiyle gözaltında ‘intihar’
ettiği iddia edilen tutuklunun soruşturması
‘yargı bağımsızlığı’ndan dolayı mı arada
kaynadı?
Yargı tam da ‘klassenjustiz’ yani sınıfyargısı olduğu için cezaevi mazbata mağdurlarıyla dolar taşar…
Bileşik Faiz Yasası gibi tefeci kanununun olduğu yerde yargı bağımsızlığı mı
olur?
Bir taraftan emekçi edebiyatı yapacaksınız, diğer taraftan yargının sınıf karakterini inkâr edeceksiniz!
Askeri mahkemede yargılanan vicdani
retçi Halil Karapaşaoğlu’nu hapse atarken
yargıç şöyle demişti:
-“Güçler ayrılığı ilkesi uyarınca yasama
ve yürütmenin görevini yargı üstlenemez”…
-“Yasadaki ifadeler sert ve saçma da
olsa uygulanmak zorundadır”…
Askeri yargıç bunları söylerken sözde
yasa yapıcı “Hükümet” ne demişti?
“Esas olan GKK’nın görüşleridir” demişti Kudret Özersay…
“GKK’ya sormamız lazım” demişti Tufan Erhürman…
İsteyen kendini kandırır işgal altında
‘demokrasi’ olduğuna, KKTC Meclisi’nin
‘yasa yapıcı’ olduğuna, yargının da bağımsız olduğuna…
Yargıdaki birinci sorun polisin savcılığın
görevlerini üstlenmesi, ikinci sorun polisin
bir yerlere bağlı olması, üçüncüsü İngiliz
sömürge yasalarından bugüne anti-demokratik yasaların ‘değiştireceğiz’ diyenler
tarafından güçlendirilmiş olması. Mesela
CTP’nin son 10 yılda yaptığı Bilişim Suçları, Özel Hayatın Gizliliği ve Cumhurbaşkanına Hakaret Yasaları ifade özgürlüğüne vurulmuş prangadır.
Yargı bağımsız olsaydı, Ağır Ceza’da
yargılanması gereken 22 Ocak linççileri
alt mahkemede yargılanmazdı.
Yargı bağımsız olsaydı, 22 Ocak linççilerine alt mahkemede verilen hapis
cezası CTP-HP-DP-TDP’nin Şartlı Tahliye
Kurulu tarafından bozulmazdı.
Yargı bağımsız olsaydı, 22 Ocak linççilerini hapse atan Kıdemli Yargıç Tacan
Reynar istifa ederken Baro susmazdı;
Tufan Erhürman, “Tacan Reynar’ın istifası
kendisini bağlar, kendi özelidir” demezdi;
Yüksek Mahkeme, “İstifası ile neticelendirdiği davalar arasında bağlantı kurulması,
en hafif şekli ile gerçeklerin çarpıtılması
niteliğindedir” demezdi…
Yargı bağımsız olsaydı, ölüm tehditleri
alan Kıdemli Yargıcın davası güdülürdü…
Reynar’a “Söyleyin o yargıca herhangi
bir ceza verirse verdiği cezanın kat be

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
katını ona ödeteceğiz, karşılığını bulacak”
denirken yargı bağımsız mıydı?
AİHM içtihatı iç hukuk kabul edilir ve
bu kararları uygulamaya cesaret eden
insan haklarından taraf yargıçlarımız vardır.
Ancak bu kararları alan yargıçların dahi
kaderi Tacan Reynar için açılan ‘telefonunun ucunda’dır…
Bir yargıcın ‘insan haklarından taraf’
olması için ‘cesur’ olması gereken yerde
yargı bağımsızlığından bahsedilemez…
Yargıçlarımız ifade özgürlüğü anlamında
ders niteliğinde kararlar almıştır Lefkoşa
Kaza Mahkemesi’nde. Ancak bu kararlara
rağmen ifade özgürlüğüne dava yağmaya
devam eder…
Lefkoşa’da alınan o kararlar bazen Mağusa’da geçmez. Bakmışsınız yasak şarkı
dinlemekten biri tutuklanmış…
Bakmışsınız Kıbrıs’ın güneyinde savaş
karşıtı eyleme katılmış Suriyeliler, kuzeye
geçtiklerinde ‘Anayasal Suç’tan yargılanıyor.
Bakmışsınız güneyde cinayet işleyip
kuzeye kaçanlar çok çok ‘askeri bölgeyi
ihlal’ suçundan yargılanıp serbest kalıyor.
Mesele sistem meselesidir, sömürgecilik
bir sistemdir, istisnalar sömürgeci sistemi
bozmaz.
Yargı bağımsızlığı olsa seçimlerde yapılan açık müdahalelere ve seçim yasaklarının çiğnenmesine ses ederdi YSK!
TC Büyükelçiliği’ndeki müşavirler sömürge rejiminin bakanlarıdır…
Son olarak TC Büyükelçiliği’ne Adalet
Müşaviri adı altında atanan da Adalet Bakanı’dır.
İşgalci rejimin hukuk dayatmasına karşı
çıkarken olmayan bir yargı bağımsızlığının
arkasına saklanmaktır ‘‘Yargı bağımsızlığına dokundurtmayız’’ diye slogan atmak.
Adalet Müşaviri nereden çıktı diye
merak ederseniz…
22 Ocak saldırganlarını hapisten çıkaran
CTP-HP-DP-TDP hükümeti tarafından
imzalanan ADLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’ne bakın!
Şimdi ise, en iyi yaptıkları işi yaparak
aptala yatıyorlar. Adalet Müşaviri nereden
çıkmış?
-Tufan Erhürman ve Kudret Özersay
hükümetinin imzaladığı Adli İşbirliği Protokolü’nden çıktı!
‘‘Yargı bağımsızlığı onurumuzdur’’ diye
slogan atanlara ise diyeceğim, önce ayaklarınız yere bassın… Üzerine bastığınız
zemini inkâr ederek mücadele edemezsiniz,
kayan toprağın içinde boğulursunuz!
Sömürgeci ile mücadele yalanların arkasına saklanarak değil, gerçeği haykırarak
edilir!

EGEMENLİK VE ÇÖZÜM

Arif Alasya
Egemenliğin temel unsuru tanınmış bir
ülke olmanızdır. Biz tanınmış bir ülke
değiliz üstelik bizi tanıdığını söyleyen bir
ülke olan Türkiye’nin itiraz dahi etmeyip
kabullendiği BM kararı ile tanınmamız engellenmiştir.
Bu güne kadar da hiçbir ülke çıkıp da
KKTC’yi resmen tanıdığını ilan etmemiştir.
Buna karşılık bizi tanıdığını sözle bize söyleyen Türkiye gerek uluslararası alanda gerekse sportif alanda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
(Güney Kıbrıs) tanımaktadır. Dünyanın
Kıbrıs’ın Kuzeyine bakış açısı ‘’Kuzeyin
Türkiye’nin bir alt yönetimi’’olduğudur.
Uluslar arası tüm davalarda muhatap hep
Türkiye’dir. Geriye elimizde Kıbrıs’ın Kuzeyinde olan egemenliğimizdir.
Egemen miyiz?

Egemen olabilmemiz için ülkenin kaderini
elinde tutan iki kurum 1- Merkez Bankası
2- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığıdır.
Bu iki kurum bizim kontrolümüzde mi?
HAYIR...
Üstelik bizim olmamasının tek gerekçesi
‘’Kıbrıs Türk’ünün saf Türk olmaması‘’.
Bu durum yetmezmiş gibi KKTC Anayasasının kaldırılamayan hatta kaldırılması
teklif dahi edilemeyen bir geçici 10.nuncu
maddesi vardır.
Anayasanın 167’nci maddesi ile birlikte
okunduğunda ülkenin tüm yönetiminin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğunu görürsünüz.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına,
o da TC Genel Kurmay Başkanlığına..

O da TC Cumhurbaşkanına bağlı.
Sonuçta biz egemen bir toplum değiliz.
47 yıldır ne egemenliğimiz ne de tanınma
yönünde bir adım atmadık attırılmadık.
Şimdi seçime girecek partilerin manifestolarında bu yönde atılacak adımlar var mı?
YOK...
Federal çözüm da ancak egemen bir
toplum olmamız halinde mümkündür. Yönetilmeyi kabul ederek Mecliste oturmak,
kürsüye çıkıp nutuk atmakla da başarılamayacağını 47 yılda yaşayarak gördük.
Artık birlikte hareket etme zamanıdır federal
çözümü savunanlar birlikte meydanlarda
uluslararası alanda savunmak için birlikte
olmalıdır.
BOYKOT bu birlikteliği sağlama ve öncü
olmak için yola çıkılan bir harekettir.
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25. Saat
Çimen Ünlücan

CORONA
TESTLERİNDEKİ
ÇELİŞKİ VE
HÜKÜMETİN
BASİRETSİZLİĞİ

1. Çocuklar ve öğretmenlerin testleri 1
hafta geçerlidir.
2. Aynı çocuklardan sporcu olanlar bakanlığın düzenlediği spor müsabakalarında
maksimum 72 saatlik testlerle oynayabilirler ama
öğrenci (seyircinin) testi
bir haftalık geçerli.
3. Voleybol Federasyonu’nda kulüp sporcularının testi bir haftalık, antrenörün 24 saatlik olmalı.
4. Seyircinin ise test
süresi 24 saati aşmışsa maça giremez.
Bu nedir yahu? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Karman çorman ortaya karışık…
Bunlar nasıl çelişkili uygulamalardır?
Sağlık için deyip durmayın bize. Sağlık
her kurumda farklılaşmaz sonuçta…
İstikrarsız, düzensiz, amaçsız uygulamalarınızdan bıktık usandık artık.
Bu anormal değişken uygulamalar neye
ve kime hizmet ediyor acaba? Farkında
mısınız yoksa haybeye iş mi yapıyorsunuz?
Biri bana açıklar mı?
Aklımızla mı, sinirlerimizle mi dalga
geçiyorsunuz?
Kırsal bölgede yaşayan insanlar her
gün nasıl test yaptıracak? Bu insanların
çocuklarının mecburen özelde yaptırdığı
antijen testlerini kim ödeyecek?
Bu 1 değil, 5 değil, 10 değil...
Bakanlığın içinde bile farklı farlı uygulamalar. Bu ne perhiz bu ne lahana
turşusu? Birinin kararından diğerinin haberi bile olmuyor.
Benim bildiğim, Devlet ve Sağlık Üst
Kurulu ortaklaşa bir karar açıklar ve bu
uygulanır tüm ülkede.
Siz ise bizi maymuna çevirmeye çalışıyorsunuz.
Ve uyguladığınız anlamsızlıklar içinde
anlam aramamızı mı bekliyorsunuz?
Eeee buna da şaşırmamak gerek elbette.
Çünkü sizin yaptığınız her iş ve uygulama
sizin gibi anlamsız olmalıydı zaten…

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

Seçimler, temsili demokrasinin olmazsa
olmazıdır. Devlet mekanizması içinde yer
alan yasama ve yürütmeyi belirler. Seçmen
de kendini en iyi yönetecek ekibi, en
doğru yasları çıkaracak temsilcilerini seçer.
Bir bakıma onlara vekalet verir. Bu vekalet
verme işi güven işidir. Vekaleti alan için
de bu bir sorumluluktur. Süre sonunda
seçmen geçen beş yılın muhasebesini
yapar. Memnun olan vekillerle tekrar
güven tazeler. Memnun olmayanlar için
de onları evlerine gönderir. Genel anlamıyla
demokratik seçimler böyledir. Siyasi partiler de kendi programları ve gösterdikleri
adaylarla seçmenden vekalet yetkisi, isterler. Alırlarsa ya muhalefette denetleme
görevini sürdürürler ya da çoğunluğu elde
ederlerse yürütme yani hükümet olma
görevini alırlar. Bizim durumumuz böyle
mi? Öyle görülür. Gerçekte öyle değil .
Seçimler müdahale den ve istediği iktidarı
başa getirmek isteyen her zaman bir ülke
var yanı başımızda. Türkiye. Geçmişten
günümüze her alanda onun olurunu almadan adım atılamaz. Şimdi Erdoğan’ın
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Vakalar bini aştı: 1001
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.882
olup, 1001 pozitif vakaya rastlanmış, 148
kişi taburcu edilmiştir.
434 kişi Lefkoşa, 239 kişi Girne, 242
kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 12
kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.882
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
1001
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 1001
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 148
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.841.585
Toplam Vaka Sayısı: 39.371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 33.991
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5240
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
5156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 3710
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 758
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlan-

dırılan Bileklik Sayısı: 392
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
5756
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 106298
Güneyde yeni vaka sayısı 3 bin 777
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 77 bin 255 testle
3 bin 777 yeni vaka belirlendi.
Ülkede önceki gün (05 Ocak) yapılan
130 bin 76 testle 5 bin 202 yeni vakaya
rastlanmıştı.
Toplam vaka sayısı 192 bin 157’ye yükseldi.
Hastanede tedavisi süren 235 hastadan
73’ünün durumunun ağır olduğu da belirtildi. Tedavisi süren hastalardan yüzde
77,45’inin aşısız olduğu vurgulandı.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün
ölüm kaydedilmedi ve ölü sayısı 650’de
kaldı.
TÜRKİYE'DE VAKA
SAYISI 70 BİNE YAKLAŞTI…
156 ÖLÜM VAR
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid19 testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını
yitirdi.
Verilen bilgiye göre, son 24 saatte 418
bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin
413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Anket yayın yasağı, internet siteleri
ve GSM operatörlerini de kapsıyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23
Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken
Genel Seçimi ile ilgili kamuoyu yoklamalarının, 8 Ocak Cumartesi’den sonra
hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân
edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını hatırlattı.
Anket yayın yasağı, internet siteleri ve
GSM operatörlerini de kapsıyor
YSK “seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu
yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının,

oy verme gününden en az 15 gün öncesine
kadar yayımlanabileceğini, 15’inci günden
sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına,
ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağını” duyurdu. Açıklamada, “5/1976 sayılı
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına
getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve
GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak
açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket
sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BİAT DEĞİL
ÖZGÜRLÜKMÜŞ!

Sabah sabah hiç gülesim yoktu ama
yine de güldüm, gülmek güzel bir şey,
gülmekle güne başlamak iyiymiş derler!
Facebook sayfalarına yeni bir resim
düştü, resimde orta yerden eğrilmiş
bir masa, altında da vurduğumuz mühürle biat yok özgürlük var diye yazıyor.
Halkımızı seçime katılmaya çağırıyor, ve
mühürle özgürlüğe gidin diyor!
Halka seçimlere katılma çağrısı yapıyor,
kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum, ama biat ve
özgürlük kelimelerini kullanmaları tuhafıma gitti.
Bu ülkede şimdiye kadar, seçimle
kim biat etmemeyi öğrenmiş, üstüne
de özgürlük sahibi olmuş ki!
Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, aksine seçime katılmakla biat etmeyi öğrenmiş, ve de özgürlüğümüzü kaybetmişiz!
Seçime katılmayı reddetmek özgürlüğe atılacak ilk adımdır, biat etmemek
için de ilk eylemdir!
47 yıldır onlarca seçim yapıldı, mühürler vuruldu, hatta reklamını yaptıkları
gibi masalar vurulan mühürlerden kırıldı, eğildi, sonunda ne oldu, biat etmemeyi mi öğrenebildik, yoksa özgür
olabilmeyi mi başarabildik!
Seçimle, mühürle olsaydı, ne azınlık
olurduk, ne bize hakaretler aşağılamalar
yapılırdı, ne başkaları bizim geleceğimiz
için karar verebilirdi, ne de rehineliğimiz
bunca yıl devam ederdi!
Kimler bu sayfayı hazırladı bilmem,
ancak bildiğim tek şey halkımızın boykot kararı anlaşılan ses getirmiş, bazılarının gözünü fena korkutmuş, endişelendirmiş, ki böyle bir sayfa açılmış!
Kimlerin gözü korkmuş, kimler endişelenmeğe başlamış onu da artık siz
tahmin edin!

VATANDAŞ SİYASİ PARTİLERE YA OY VERECEK, YA DA SEÇİMİ
BOYKOT EDECEK. BUNDAN DOĞAL NE OLABİLİR?
yarattığı tek adam rejimi ile yasa ve anayasa tanımaz bir anlayış ile orada uyguladığı sistemi buraya da uygulamak istemektedir. Seçimlere açıktan müdahaleyi
kendinde bir hak olarak görmektedir. Kendisi ile uyum içinde çalışacak bir iktidarın
oluşması için çalışmalara çoktan başlamıştır. Seçim günü yaklaştıkça bu müdahaleler daha da görünür olacak. Seçimlere
katılan siyasi partiler bunları elbette biliyorlar ve bile bil seçime girdiler. Onlar
için bir umut çoğunluğu elde ederek iktidar
olmaktır.
Bunun yolunun da Erdoğan ile iyi geçinmek olduğunu biliyorlar. Bu nedenle
yapılanlardan hiçbir zaman Erdoğan’ı sorumlu tutmazlar. Seçmenden oy isterken
kendi programlarında vadettiklerine onları
inandırarak , oylarını istemek için tüm
olanaklarını kullanarak propagandalarına
başladılar. Bunun için de hatırı sayılı
bütçe ayırdılar elbette.
Nasıl olsa kaz gelecek yerden yumurta
esirgenmez. Ben geçmiş seçimlerin bazılarına katıldım ve oyumu genellikle karma

kullandım. Federal çözüm yanlısı gördüğüm ve dürüstlüklerine güvendiğim insanlara oy verdim. Bu seçimlerde, gördüklerim ve yaşadıklarımdan sonra seçimler bizim kurtuluşumuz olamaz. Olamıyor. Kim hükümete gelirse gelsin yapabilecekleri hep sınırlıdır. Oysa bizim
için en önemli olan dünya ile birleşmek
ve hak ettiğimiz yeri almaktı. Bu da
Federal Kıbrıs ile olur. Çözüm ile olur.
Seçimle olmaz. Türkiye’nin kontrolünde
ve ona bağımlı olduğumuz sürece bunun
olamayacağını gördüm. Türkiye de bize
bu hakkımızı vermek istemez. Kendi çıkarı
için bizi burada rehine tutmaya devam
eder. Seçimlerle, demokrasicilik oynamamızı bize yeter görmektedir. Tabii ki buradaki işbirlikçileri de onun emrinde el
pençe divan durmaktadır. Her siyasi parti
gibi biz de bu tespitleri yapanlar olarak
bu düşüncelerimizi halkımız anlatmak
için örgütlü bir boykot başlattık. Bu boykot
hareketimizden en çok da CTP’li arkadaşlarımızdan tepki aldık.
Kullandıkları üslup bazen saygı sınırlarını

aşsa da anlayışla karşılamaya çalışıyoruz.
Neden kızıyorlar? Öncelikle şunu iyice
akıllarına sokmak gerekir. Boykotçular
seçimlere katılan partilerin üyeleri veya
taraftarları değillerdir. Her partinin kendi
oy potansiyeli vardır. Bu anlamda onlardan
oy çalmıyoruz. Biz de tıpkı onlar gibi vatandaşlara kendi düşüncelerimizi anlatarak
ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Onlardan farkımız onlar kendilerine oy vermek için sandığa çağrı yaparken biz de
kimseye oy vermemek için sandığa gitmemelerini öneriyoruz.
Bu da bizim hakkımız değil mi? Her
parti ikna ettiği seçmen sayısı kadar oy
alacak. Bu anlamda kendi propagandalarını
yaparak insanları ikna etmeye çalışsın.
Biz de insanları kendi düşüncelerimize
inandırmak için ikna ediyoruz. Bunu yapmak niçin onlara göre UBP’ye yaranmak
oluyor? Aramızdaki farklılıklara saygı
göstermeyenler demokrasiden de bahsetmesinler. Herkesin doğrusu kendine. Zaman kimlerin haklı olduğunu ortaya çıkaracaktır.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

BUGÜN
SUSTUKLARIN
YARIN
SUSACAKLARININ
GARANTİSİDİR

Siz “Kýbrýs’ta barýþ engellenemez” diyorsunuz, ama Geçitkale Havaalaný hem daimi hava üssü oluyor,
hem F-16’lar da konuþlandýrýlýyor!.. Engellenen barýþ, engellenemeyen ise savaþ deðil mi?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Açý

l 2. sayfada

Bu kez TBK Gaziler Derneði kapýmýzdaydý…

Bir siyah
çelenk daha

Türk Barýþ Kuvvetleri Derneði dün kapýmýza gelerek gazetemizi kýnayan bir eylem düzenledi…
TBK gazilerine yönelik suçlamalar nedeniyle eylem yaptýklarýný belirten Dernek Baþkaný Kadir
Dedeoðlu, "TBK gazileri kimsesiz deðildir, biz bir bütünüz, herkes bunu böyle bilsin" dedi…
n Dedeoðlu'nun eylemde yaptýðý
konuþmadan sonra gazetemizin
kapýsýna siyah bir çelenk
býrakýldý…
n Eyleme yol açan, Þener Levent'in kýsa
bir süre önce gazetede yayýnlanan
yazýsý oldu. Levent söz konusu
yazýsýnda, Kutlu Adalý cinayetini
planlayan Korkut Eken'in 20 Temmuz
harekatýna da katýldýðýný ve bu
harekatta "efsane yarbay" olarak
anýldýðýný hatýrlatmýþtý…
l 3. sayfada

HAVUÇ VE AŞI

Bizim Mandra
Parasızlık yüzünden özellikle
kronik hastaların ilâçsız
bırakıldığı mandrada, Tayyıp
Erdoğan’ın Tatar’a hediye
olmak üzere saray, meclis
binası ve camiden oluşacak
bir külliye yaptırmaya
kalkışması ve alt yapıyla
önceliklere ayrılan parayı
külliye projesine kanalize
etmesi, halk arasında nefret
ve tepki ile karşılanır.
Vatandaşlar, “Bu düpedüz
vicdansızlık derken” sokaktaki
adam “Bunlarda yalnız vicdan
değil, insanlık da yok” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu (IFJ)’nun
raporuna göre 2021’de
45 gazeteci öldürüldü,
365 gazeteci yeni yıla
cezaevinde girdi.

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Bu ülkenin en büyük hassasiyetlerinden biri olan
"vatan" açlıkla, yoklukla, yoksullukla bölündü...
Kendimi haysiyet ve hassasiyet kavramlarını
düşünür buluyorum. Ekmek kuyruklarında
bekleyen insanları gördükçe…
Çöplerde yiyecek arayanların haberlerine
denk geldikçe…
Üç kuruş emekli maaşını almak için soğukta
bankamatik kuyruklarında bekleşenlere baktıkça…
İntihar haberlerini okudukça…
Okula gitmesi gereken çocukların boyu
kendinden büyük kağıt toplama arabalarını
çektiklerini gördükçe…
Pazar yerlerine hava karardıktan sonra ellerinde torbalarla usu usul giden teyzeleri
izledikçe…
Markette tarttırdığı ürünün fiyatını öğrenince
almaktan vazgeçenlere tanık oldukça…
Yukarıda yazdıklarıma hepiniz tanık oluyorsunuz biliyorum. Görmemiş gibi yapıyoruz…
Nerede bir yoksulluk görsek gözlerimizi
kaçırmaya çalışıyoruz. Yaşayanın haysiyeti
ve hassasiyeti için… Malum biz yoksulluğundan utandığı kadar yoksulluğunu sorgulamayan bir ülkenin insanlarıyız.
İnsanlar bu yüzden yoksulluğunu hâlâ gizleye saklaya yaşamaya çalışıyor. Fırından
bayat ekmek alırken tanıdık birilerine denk
gelmemeye uğraşıyor. Bakkala borç yazdırırken gözlerini kaçırıyor. Çöpleri karıştırırken
arkasını dönüyor. Patronundan avans isterken
başını öne eğiyor. Lokantada "az çorba" isterken mutlaka tok olduğunu ekliyor. Parası
denkleşmediğinde "bozuk yok" diyor.
Biz de hassasiyet göstererek yaşayanın
haysiyetini koruduğumuzu düşünüyoruz.
Öyle olmuyor halbuki. O gizledikçe biz görmezden geldikçe azalmıyor yokluk da yok-

VİRGÜL

BESLEME OLMAK

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki vergi mükelleflerinin
ödediği vergilerle alınan aşılar verildi
güneyden kuzeye. Bu aşıların bir kısmını
çöpe attı KKTC, bir kısmını da tarihi
geçecek diye geri iade etti, Kıbrıs Cumhuriyeti
de Mısır’a hibe etti bu aşıları… Bir aşı
kampanyası yapmaktan acizdirler! Ama
doymazlar… Gene başladı Tatar hakkımızdan az
aşı verdi AB diye. Besleme olmak böyle bir
şeydir… Rumların parası ile alınan aşılar için
“Biz muhatap olarak AB’yi görüyoruz. AB’ye
kendimize düşen payı istediğimizi ilettik” dedi.

8 YAŞINDAKİ
MERYEM
CEREN’İN
ÖLÜMÜNDEKİ
SORUMLULAR
NE OLDU?

Þener LEVENT

SONRA…

KISACA...
AB’nin kuzeye az aşı verdiğini
söyledikten sonra Tatar şöyle dedi:
“AB şemsiyesi altında refah sözleri
ile federasyon adı altında üniter bir
yapı çerçevesinde oynanan bir
oyuna gelmeyeceğiz”… Hem
Rumların kendi parasıyla AB’den
aldığı aşıları ister, verileni az bulur,
hem de bizi AB havucu ile
kandıramazsınız der!

TARÝH: 6 Haziran 2021 Pazar YIL: 1 SAYI: 330 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

“Herkes kendi tedbirini
alırsa bu virüsle
mücadeleyi
kazanacağız. Minareler
göründü, yakında köy
de görünecektir…”
Ali Pilli

sulluk da…
Her gün "açım", "geçinemiyorum" diyen
bir ya da birkaç kişinin görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Her gün birkaç kişi yokluğunu,
yoksulluğunu aboynu bükük anlatıyor. Her
ne kadar saklansak da kapımızın önünden
birileri aç olduğunu bağırarak geçiyor.
Bundan bir yıl evvel 100 kişiden 39'u
temiz içme suyuna erişemiyordu, 5 hanenin
1'inde çamaşır makinesi, 10 hanenin 1'inde
buzdolabı yoktu. Yüz kişiden 74'ü bebeklerine
bez ve mama alamıyor, yüzde 65'i maske ve
kolonyaya erişemiyordu. Bu oranların ne
kadar yükseldiğini tahmin etmek için yeniden
bir araştırma yapmaya gerek yok. Neler yaşadığımızı kendi cüzdanlarımızdan, ödemekte
zorlandığımız faturalardan biliyoruz.
Bu ülkenin en büyük hassasiyetlerinden
biri olan "vatan" açlıkla, yoklukla, yoksullukla
bölündü. Okula gitmesi gerekirken son model
arabaların camlarını silmeye çalışan çocuklarla
o arabanın içindekiler aynı değil. Elektrik
kesildiği için ölen Yunus Emre artık bu
vatanda yaşamıyor. Son günlerini huzur içinde
geçirmek yerine ekmek kuyruklarında bekleyen
emekli kendini bu vatanın "aziz yurttaşı"
olarak göremiyor. Işıltılı gökdelenlerle, tek
göz odalı karanlık evler böldü vatanı. Işıltılı
kocaman masalarla, kuru ekmeğin paylaşıldığı
sofralarla ayrıldık. Geçilmeyen köprülere, gidilmeyen havalimanlarına ödenen vergilerle
bölünüyor vatan. Ve bu bölünme her geçen
gün daha fazla artıyor. Bıçak kemiğe bunca
dayanmışken insanların susması biraz tevekkülden biraz da haysiyetten…
(Bu yazı Leyla Alp’in T24’te yayımlanan
“Haysiyet ve hassasiyet” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır...)

COVÝD-19

Faþist saldýrganlar bizzat elçiliðin korumasý altýnda!

Elçiliðin gözdesi

n Gazetemizi taþlayanlarýn baþýnda yer alan faþist
Mehmet Ýpek, TC Lefkoþa Büyükelçisi Ali Murat
Baþçeri, TC Ticaret Bakaný Mehmet Muþ,
Ekonomi Bakaný Erhan Arýklý ve Sunat Atun'la
boy gösterdi...
3. sayfada

"TEHLÝKENÝN
FARKINDA MISINIZ"
DÝYE
SORMAYACAÐIM

BÝR
NOSTALJÝK
TAKILMA
DAHA…

GÜNAHLARI
ÝLE
YÜKSELENLER

MOBESELERÝNÝZ
ÖZEL HAYATIMIZIN
IRZINA GEÇMÝYOR
MU?

KUTLU ADALI'YI
ÖLDÜREN UZÝ'NÝN
ÞECERESÝ (2)

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Canan Sümer

Mehmet Levent

Aziz Þah

Kuzeyde 16'sý yerel 22 vaka, güneyde 41 yeni vaka daha...

n 2. sayfada

TARİH
6 Haziran 2021

Türk Barış Kuvvetleri Derneği
dün kapımıza gelerek gazetemizi
kınayan bir eylem düzenledi…

Gözden kaçmayanlar...
TL İŞGAL MESELESİDİR

Euro’ya geçiş konusu Türkiye ile
ilişkileri zedelemeye yönelik girişimdir
dedi Tatar… “Euro’ya geçiş mümkün
değildir. Bütçe açığı büyük ölçüde
Türkiye tarafından karşılanıyor. Türkiye
ile yoğun ilişkiler olması dolayısıyla
aynı para biriminin kullanılmasında
büyük fayda vardır” dedi… Buna
CTP’nin Euro’ya geçişin Türkiye’ye ne
kadar faydalı olduğunu anlatarak
cevap vermesi lazım!.. ‘TL işgalcinin
parasıdır’ diye karşı çıkmazsanız, Euro
masalı seçimin ertesi günü patlar! TL
meselesi işgal meselesidir, Tatar da
bunu itiraf ediyor zaten…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Euro arttık sonra bütçe açığı
da artar. Bu açığın
finansmanın kaynağı bellidir.
Bunların Türkiye ile istişare
edilmesi lazım…’’
Ersin Tatar (Bandabuliya
Borsası Gözlemcisi)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

DEĞİŞEN NE

Her gün ne bulacan da bişirecen?
Güneş aynı güneş...
Hava da aynı.
Ovalar şimdi yeşillendiler.
Hatta Mesarya ortasında bir yerde göle
dönüşmülş Ada’m...
O göl, dediğim yer aslında derenin yolu.
Trodos’tan doğar, Lefkoşa içinden geçer.
Mesarya’yı boydan boya geçer, Glapsides’te denize dökülür.
Yolu bu.
Bilmez başka yer.
Bulutken o su yere düşer, sonra diğer arkadaşları ile buluşur, dere
olur, akar.
Sonra deniz.
Geçtiği güzergaha baktın
mı?
Milyon senedeir oradaıdr.
Milyon senedir ki akar.
Milyon senedir ki Mesarya
ovası hep ova, Beşparmak dağları da Beşparmak dağları.
Trodos, desen yazda serin, kışta karlıdır.
Milyon senedir böyle.
Adam kalkmış, eskiyen buzluğunu götürüp
o dereye atmış.
Ki dere götürecek.
Götürmez.
Kızdınız değil mi?
Kızmayın.
O adam dere içinde yapılan inşaatları
görünce ne yapsın?
Bilemez.
Daha geçen yıldı...
Elinde bir kağıt ile geldi müteahhit.
Ev yapalım buraya, dedi bir yeri işaret
etti..
Buraya, dediği, derenin aktığı yerin sıfır
noktası.
Olur mu hiç, diye sordum.
Olur, dedi.
Peki dere taşar da ev sular altında kalırsa.
Amaaaaaan, kaç yıldır yağmur mu yağar
da evini su basacak, dedi.
Günü kurtarmak için Dolarını sattı ahbap.
Sonra bekledi ki dolar değer kazanacak
da kar edecek.
Ne bilsin fukara kazandım dediği parası
eriyip gidiyor gün be gün.
Bir güzel cümle okudum arkadaşımın
yazısında.
Belki o yazmıştır, belki başka yerde görmüştür.
Ama ben orada okudum, keyif aldım.
“Mürekkep balığı gibi ortaya mürekep
döküp suyu bulandırmak, böylece çaktırmadan gözden kaybolmak.”
Nereye çekersen çek.
Balık gider, sen kalırısın.
Balık gider, sen bakarsın.
Ülkemizi düşünelim mesela.
Geldiği durumu.
Böyle mi olmalıydık?
Sor kendine.
Biz bu duruma nasıl düştük?
Düştük, dememin sebebi belli.
Şimdi git, dağa çık.
Kar var dikkatli ol kayarsın.
Oradan aşağıya bak.
Ne görürsün?
Yemyeşil bir dünya.
Ve uzaktaki hali ile huzur adası.
Öyle mi?
Öylşe günlerdeyiz ki...
Öyle olduk ki...
Bakınca her şey aynı gibi duruyyor.
Oysa...
Neler kaybettik neler.
Bunun farkına varmakta geç kalıyoruz.
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“PİLLİ KRİZİ YÖNETEMİYOR”
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG)) Genel Başkanı Mehmet
Çakıcı, Covid-19 pozitif kişi sayısının
artışından Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu
gösterdi ve eleştirilerde bulundu.
TKP-YG Basın Bürosundan yapılan
açıklamaya göre, Çakıcı katıldığı bir
programda yaptığı konuşmada, bir ülke
için en önemli kurumsal yapının “sağlık
sistemi” olduğunu vurguladı. İnsan hayatının her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Çakıcı, ülkede sağlık sisteminin
“yozlaştığını” savundu.

Covid-19 salgınının KKTC’de giderek yaygınlaştığını ve bundan, “Sağlık
Bakanlığı’ndaki siyasi kadronun ve bakanın sorumlu” olduğunu söyleyen Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi,
“sağlık sistemini kaosa sokan baş sorumlu” olarak tanımladı.
Vakaların azalması için denetimin
önemine vurgu yapan Çakıcı, “Ortaya
çıkan sonuç tam bir fiyaskodur. Bugün
tüm bunların sorumlusu başarısız Sağlık
Bakanı’nın kendisidir. Hesabı da halka
bundan sonra kendisi versin” dedi.

SEÇMENLER, NEREDE OY KULLANACAĞINI
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLECEK
Seçmenler, 23 Ocak’ta nerede oy
kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek. Sandık seçmen listelerinde
kayıtlı olan seçmenler http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler
.net adreslerindeki “Nerede oy kullanacağım” uygulamasıyla nerde oy kullanacağı bilgisini edinilebilecek. Yüksek
Seçim Kurulu’nun 16 numaralı duyurusu şöyle:
“Seçmenler yeni kimlik çıkarmışlarsa
10 haneli kimlik kartı numaralarını,
yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6
haneli kimlik kartı numaralarını girerek,
nerede oy kullanacaklarını öğrenebileceklerdir. Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik
kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir
teknik sorun nedeniyle yeni kimlik

kartı numarası sisteme kaydedilmemiş
olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı
numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler.”
Buna rağmen seçmenler yine bilgi
edinemezse şu telefon numaralarından
veya e-mail adreslerinden Yüksek Seçim
Kuruluna veya İlçe Seçim Kurullarına
ulaşıp bilgi edinebilecek: e-mail adresleri; ymgenelsekreter@hotmail.com,
yskgenelsekreter@hotmail.com
Telefon numaraları şöyle:
Yüksek Seçim Kurulu: 612 20 06
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 25
Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 40
Girne İlçe Seçim Kurulu: 612 20 56
Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 612 20 72
İskele İlçe Seçim Kurulu: 612 20 82
Lefke İlçe Seçim Kurulu: 612 20 98

AÖF SINAVLARI HAFTA SONU YAPILIYOR
Açıköğretim Fakültesi, 2021 - 2022
Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu
Sınavları 8 – 9 Ocak tarihlerinde yapılacak.
AÖF KKTC Direktörü Mert Osmanlar’ın verdiği bilgiye göre, 3 bin 445
öğrencinin katılacağı sınavlar, 20 Temmuz Fen Lisesi, Türk Maarif Koleji,
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa
Türk Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu

Sosyal Medya
Ümit İnatçı
Seçimlerle avunmak yerine çözüm
odaklı bir direniş tavrı ortaya koymak
kimleri tedirgin eder?
1. Sistemden kendine bir konfor edinen siyasi partiler ve örgütleri,
2. Sistemden kendine konfor edinen
kariyerist bireyleri,
3. Ganimete yapışıp "tutanın elinde
kalsın" diyenleri.
4. Çözümsüzlükten beslenen oportünist sivil toplum örgütlerini,
5. Kapalı toplum ekonomisinden beslenen sermayeyi,
6. Kanla aldık kaleme veremeyiz diyen fetihçi zihniyetleri,
7. KKTC'yi kara para aklamak için
kullanan karanlık odakları,
8. Kıbrıs'ın kuzeyini Türkiye'nin bir
uzantısı olarak görenleri,
9. Taksim ve dahası ilhak hayali görenleri,
10. Sömürge buyruğunu benimsemiş,
özgürlükten korkan işbirlikcilerini...
Geriye ne kaldı? Bir avuç marjinal...
Alır başımı giderim ama başımı eğmem
diyenlerin sesidir #boykot...
***
Türkiye'deki iktidarların homologasyonuna tabi bir alt yönetim için bu
kadar didişmeye değer mi? Sömürge
hallerimizi zamana yayarak içselleştirirken aslında kendi ülkemize yabacı-

Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi binalarında yapılacak.
Osmanlar, Covid - 19 salgını kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, sınava katılacak tüm öğrenci
ve görevlilerin aşılı olanlar için 72 saatlik ve aşısız olanlardan 48 saatlik
antijen test sonuçlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

BOYNUNU BOYUNDURUĞA
KAPTIRMANIN SEFİL
HALLERİ
laşmaktayız. Evet bu bir tercihtir ve
öyle görülüyor ki ekonomik sorunlarımız olmasa bu duruma kitlesel düzeyde
itiraz edecek herhangi bir karşı gelim
iradesi de oluşmamıştır. Biz böyle iyiyiz
aslında; bize düşen rolleri yerine getirmek yeter, fazlasını istemeye gerek
yok.
Boykot bu düzenden hiçbir çıkarı ve
beklentisi olmayan bir avuç insanın
direniş biçimidir. Etkili elbette ki olur;
ancak bu, boykotun ne kadarlık bir
orantıyla gerçekleşeceğine bağlı. Seçimler tam anlamıyla sahte demokrasinin devamını sağlayan bir oyalantıdır.
Avunuyoruz işte, bizi avcunda tutan
Türkiye'deki iktidar için kolay lokmayız.
Kötümser bir resim çizdim ama gerçek
bu. Var kalmasını bilmeyen toplumların
kaderi bellidir.
Azala azala, sadece seyreltilmiş bir
toplum olarak boynunu boyunduruğa
kaptırmanın sefil hallerini yaşayacağımız zamanlar uzak değil. Bu seçim ve
boykot tartışmalarından ortaya çıkan
gerçeklik bunu gösteriyor. Böylesine
aşağılanarak, hiçe sayılarak yaşamayı
kendine zul görmeyen bir anlayış asla
kendi toplumunu bir yere taşıyamaz.
Eğer çözüm gökten zembille inmezse
her seçimde nasıl bitirileceğimizi yaşayarak göreceğiz.

Sosyal Medya
Şener İzmen

BİZİM DEVLET
HASTANESİ!

Az önce, sevgili Serdinç Maypa'yı
canlı yayında izledim... Maypa,
D.Eroğlu'nu hükümetin başı olduğu
yıllarda almış olduğu bir karardan dolayı
haklı olarak eleştirirken,
yıllanan o kararın hala daha geçerli
olmasını kabullenemediğini de ifade
etti... Neydi o karar?
"Hemşireler, yatılı hastaların başında
beklemeyecek"...
Yani hasta, yattığı sürece ya ailesinden
kendisine bakması için birisini bulacak,
ya da yabancı birisini bulup, günlük
ücretini de ödeyecek... Ailesinden herhangi birisi veya parası da yoksa "sosyal
devlet" geçinen devletin hemşiresinin
insafına terkedilecek!
Bu durum ilerleyen yıllarda birçok
sıkıntılara da sebep olmuş ve haklı olarak
vatandaş hep sormuştur, "Hemşirelerin
görevi nedir? Niçin maaş alırlar?" diye...
Bir de, hastane'de bulunmayan en basit
ilaçların, Aspirin'in bile olmadığı
söyleniyor... Düşünebiliyor musunuz?
Hastanede en ucuz, en kolay bulunması
gereken ilaçlar yok ama, 200 milyonluk
ilaçlar Devlet Hastane'sinin depolarından,
vadesi geçmiş diye çöpe atılıyor!..
Iki milyon değil, yirmi milyon değil,
tam 200 milyondan söz ediliyor. Yahu
bu nasıl iştir? Bu ne sorumsuzluktur?
Bu nasıl bir
aymazlıktır ki, bu skandal unutturulmak
isteniyor?
Kimlerdir bu rezaletin sorumluları?
Kimlerdir bu ilaç alımlarını yapanlar?
Bu alımlarda nasıl bir rant dönüyor?
Hastane'de başhekimlik yapan veya
yapanların bu işin üzerine gitmeleri ve
önce kendilerinin bu pisliği temizlemeleri
gerekmiyor mu?...
Üç dört yıl önce, bir arkadaşım dostum
anlatmıştı... Kendisi, bir spor kulübünun
cafesini çalıştırıyor ve eşi de gelip kendisine yardım ediyordu. Karısı, birkaç
kez durduk yerde düşüp bayılmış, fakat
bunu aşırı yorgunluğa bağlamışlardı...
Bir kez daha ayni durum tekrarlanınca,
apar topar Nalbantoğlu'na kaldırılmış...
Eşine serum verilip dinlenmesi için
yatırılınca, teşhis de konulmuş "Vertigo"...
Doktor, bizim arkadaşa reçeteyi yazmış
ve "bunu al gel" demiş... Hastane'nin
eczahanesinde yokmuş bu ilaç ve mecburen Hastane'nin hemen dışındaki
eczaneye uğramak zorunda kalmış...
Anlatıyor arkadaşım "Cebimde sadece
100 lira var. Hastane'de bu ilaç yoksa
kimbilir kaç paradır? Ben şimdi bu ilacı
nasıl ödeyebileceğim diye hem gidiyor,
hem de düşünüyorum"...
Reçeteyi uzatmış ilacı almış fiyatı 2,5
TL (ikibuçuk lira)...
"Herhalde bir yanlışlık var diye
eczacıya 3 kez fiyatı tekrarlattım" dedi
arkadaşım... Fiyat doğruydu... "O zaman
3 kutu ver" dedi bizimki...
Bu güne kadar birçok doktor ve
hukukçu meclise girdi. Kimisi meclis
başkanı, kimisi boşbakan, kimisi de
Cumhurbaşkanı oldu...
Başta sağlık olmak üzere memleketin
durumu ortada...
Ne çekmişsek bu mandrada, hukukçu
ve doktorlar'ın yüzünden çekmedik mi?
Ve bu şahıslar hala daha meclise girmek
için çıldırıyor, kılıktan kılığa giriyorlar...
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Rüzgara Karşı

OY DA YOK, REY DA YOK, BOYKOT VAR

Vietnamlı
Ayhan Salih Korel

Bülent Tümen

SADECE EMREDİLENİ
YAPABİLİRSİNİZ

Önceki gün, köydeki kooperatifin önünde bir
tanıdıkla karşılaştım, kendisi tam bir Kıbrıslı…
Beni görür görmez, “gardaş dinle anlatayım da
yaz” diyerek, açtı ağzını:
“Sizing yoktur diye gızmaya başladıngız değil… Duydunguz, parasını ayırdılar, 5 yüz milyon
gusur… Çatlasangız da, patlasangız da, aha yapacaklar yavru külliyeyi… Hastanelerde doktor galmamış, nörsleri eksilmişler, onu da hastalar
düşünsün artık, bize ne? Yok, geceleri yollarda alaktirikler yanmazmış, yok parasızlıktan evlerdeki alaktrikler kesikmiş bu gış
gıyamette; daha neler, neler…
Bırakın yahu yapsınlar da, külliyemizle olsun övünebilelim! Övüneceğimiz başka
neyimiz var ki, memlekette?” deyiverdi…
Üstelik hiç nefes almadan…
Ağzını açtı, gözünü yummadı!
Sağa sola bakardı konuşurken…
Yolun kenarındaydık, şansımıza ansızın bir
trafik canavarı üstümüze çıkmasın diye herhalde…
Gözlerini kaçırmasa, konuşurken yüzüme baksaydı, “doğru”(!) söyleyip söylemediğini anlayacaktım…
“İroni ustası” oldu çıktı!
Toplumda kimin ne olduğu, zamanla anlaşılır!
Bilirsiniz, “yüzüme baka baka yalan söyledi”
diye bir deyişimiz var…
Ondan böyle düşündüm(!)…
Üzgünüm, bu sözü “politikacılarımıza”(!) söyleyen kalmadı…
Bir de Kıbrıslılar, bu papağanların söylediği
ninnilerle uyutulmakta olduklarını anlasalar, her
şey yoluna girecek!
***
Politikacı deyince aklıma düştü…
Farkında olanlar muhakkak vardır!
Yine de çoğu Kıbrıslı olayların farkında değildir…
Bu uygulanan, bir politikadır!
Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslılara, işgal altında
yaşadıklarını her olay vesilesiyle, hatırlatmak gerekir!
Sistem gereğidir, anlayacağınız…
Bunun birçok nedeni vardır…
-Kıbrıslı, kendini “rahatlamış” ev sahibi hissetmemeli…
Bir da, günümüzdeki gibi,
-Gündemin saptırılması olayı var…
Yazılarımı okuyanlar anımsayacak…
Ebeveynlerin/bakıcıların, küçük çocuklara bakarken bilerek yaptıkları davranışlardan bahsettiydim bir yazımda… Hani çocuk/bebek yere
düşünce, canı yanıp ağlamaya başladığında susturmak için…
İşte o anda, eline verilen sesli bir oyuncak
veya bir yemişle ya da bulunduğu yerden, sevdiği
bir şeyi yapacağınızı müjdeleyerek çocuğun dikkati, anında başka yöne çekilir!
Tıpkı şimdi, bizlere uyguladıkları…
-“Adalet Nazırlığı” için yapılan girişimler/ziyaretler ortada!
-Geçen yıl, maliyenin rekor kırarak borçlanması
yetmedi!
Yeni yılın ilk haftasında da, borç alınarak
ödendi 13’üncü maaşlar…
İdarenin sorumluluğu olduğu halde, gereken
ödemelerin yapıldığını hatırlatan Başnazır F. Sucuoğlu geçenlerde:
“İşte maaşları ödedik” dediydi…
Sanki kendi cebinden iane dağıtırmış!
Be efendi, kamudaki emekçiler, partinizin özel
hizmetkârları değildir!
Yalnız bu konu değil aslında; şimdilerde her
söyledikleri, “ne yenir ne yutulur?”
Memlekette denetim yapılmıyormuş, o görevde,
o iskemlelerde sıradan yurttaşlar mı oturur be
efendi?
Öğündüğünüzde yüz harmanlık yer istersiniz!
Topluma ait makamlarda siz değil misiniz?
Yurttaşa dert yanacağınıza oturduğunuz iskemlenin, aldığınız maaşın hatırına susun, konuşmayın en azından…
Bir da, sanki “baş”(!) değilmiş da “başa geçinca”(!) onu yapacayık, bunu yapacayık, diye
hikâye uydurmayın ahaliye!
Sizler, sadece emredileni yapabilirsiniz!
Gene gonuşuruk buraşda.

Yıllarca KaKaTC’de yapılan seçimleri
boykot etmeye karşı çıktım ve kendimce
doğru yaptığımı sandım.
Daha doğrusu kendimi yıllarca kandırdım.
Hep demokratik hakkım diye düşündüm…
Seçme ve seçilme hakkımı sonuna kadar
savundum durdum.
Hatta seçme ile de kalmadım seçilmek
için aday dahi oldum.
Seçilme hakkımı ilk önce ‘’sol’’un en
büyük partisi olan ve benim de 4 yaşımdan
itibaren iliklerime kadar ilmek ilmek işlediğim ve 37 yılın sonunda hüsrana uğratıldığım CTP ile başladı.
Koskocaman bir ömür, 37 yıl.
İş seçilmeye geldiğinde kurtlar sofrasında
en yakın hissettiğinizin bile sırtınızdan
vuracağını düşünmediğiniz bir anda alaşağı
olmak gibi bir şeydi benimkisi.
Gözümü açmama sebep oldu bu Bürütüslerin yaptığı darbe.
Daha sonra demokrasi yolunda ölümü
bile göze alan ben küsmedim siyasete.
Sahte devletin içinde siyaset yapıldığına
inandırdım kendimi.
Fakat, ‘’sol’’un ikinci büyük partisi kökeni TKP’ye dayanan TDP’ye girişim
sevgili Mehmet Çakıcı’nın daveti ile oldu.
Aday gösterilmek istendim aynı seçimlerde
fakat, Çakıcı ile yaptığımız görüşmeden
sonra, ‘’siyasi yaşamın başlamadan biter
eğer aday gösterirsek” dediğinde ‘’kesinlikle aday olmak istemiyorum’’ dedim.
‘’Parti içinde biraz serpileyim benim
neler yapabileceğimi görsünler ve bana
güven duydukları zaman onların oyları
ile aday olurum ve mücadeleye devam
ederim’’ dedim.
Ama parti içinde particikler kurulunca
ben kendimi İnönü Meydanı’nda çırılçıplak
hissetmeye başladım. Parti için elimden
geleni yaptım 5 buçuk yıl boyunca. Çakıcı
ve dostlar o partiden ayrıldığında parti
meclisi üyesiydim. 2018 seçimlerinde
aday adayı oldum. Karşımda milyarlarlc
borcu olan biri, her girdiği seçimden
yenilgi ile ayrılan iki kişi ve bir de kontejan

vardı. Parti binasındaki tuvaletin nerede
olduğunu bilmeyen adamlar partinin yaptığı
seçimde oy kullandırıldılar. Ve ben dejavu
yaşadım TDP içinde de.
Allahtan o dejavuyu yaşattılar da kendimi
buldum. 2018 seçimlerine bağımsız aday
olarak girdim ve beni ekarte ettiğini sananlara tokatı vurdum. 4 aday 35 bin oy
toplarken ben tek başıma tüm adadan 32
bin 500 oy aldım ve alnımın akı ile siyasetten çekildim.
Anladım ki Sol dediğimiz düzen partilerinin Sağ partilerden hiçbir farkı yok ve
bu adada işgal sürdüğü sürece de hiç olmayacak.
Şimdi boykotçularla birlikte yürüdüğüm
için bana söylemedikleri laf kalmadı. Seçilmedin diye partilere b-k atıyorsun diyorlar.
Benim öyle bir şey yapmama gerek
yok zaten hepiniz Nappy ile dolaşıyorsunuz. Kokunuz Tataristan’dan duyuluyor.
Neden mi öyle düşünüyorum.
Çünkü, 22 Ocak’ta benim evim dediğim
gazeteyi saldıran o faşist ve katil güruhun
içinde yer alan veya destekleyenlerin
sağda solda adaylıkları ya da aday adaylıklarını görüyorum.
Nüfus aktarımı yüzünden işgalcinin oylarını almak pahasına bu yola başvuruyorsunuz ama nafile.
Rahmetli babacığımın söylediği laf geldi
aklıma. Sizin de kulağınıza küpe olsun:
-Bit ne doğurur Bitcik…
Ne isterseniz yapın değişmez beyinler
bunlar. Aday da gösterseniz, bakan da
yapsanız en iyi makamlara da getirseniz,
Kıbrıs onlar için yavru vatandan başka
bir şey değildir.
Kıbrıs Türk Toplumu onlar için ‘’Gavur
piçidir’’ her zaman.
Yahu artık açınız gözünüzü! Üç beş oy
daha fazla alacayık diye diye bu hale getirdiniz memleketi.
Hiç aklıma gelmeyecek insanlar bunları
yapıyor.
Kendi kendinizi resmen Reis’in önünde
küçültüp ezik duruma getiriyorsunuz.
Parmağımın arkasına saklanmadım 56

yıldır saklanacak da değilim. Hiçbirinizden
bir üstünlüğüm yok sadece bir farkımız
var.
Siz sırf o koltuklar için önünüze geleni
yer yutarsınız ama ben, bu bölünmüşlüğün
acısını hissettikçe savaşa savaş barışa
barış işgale de işgal diyeceğim.
Düştünüz bir barsağı kopuğun pençesine
o ne derse onu yapıyorsunuz.
Hiç mi utanmıyorsunuz bu toplumdan
oy isterken…
Hiç mi yüzünüz kızarmıyor…
Sağ gösterip sol, sol gösterip sağ vurmaktan hiç mi utanmıyorsunuz…
Boykotçulara laf söyleyene kadar siz
kendi basiretsizliğinize bir bakın bakalım.
Nerede hata yaptığınızın hala farkında
değilseniz, dün benim evimi taşlayanları
aday yaparsınız sonra kalkar biz Solcuyuz
dersiniz.
UBP’yi, DP’yi ve HP’yi hiç konuşmak
istemiyorum çünkü, icraatlar ortada. Her
geldiklerinde ilk ziyaret Ankara ve yağlama
yalamaca, bağımsız KaKaTC.
Yıllarca yaptığınız icraatlarla meclise
sokturduğunuz iki tane Galiganzaro birbirlerini yemekten başka bir şey yapamadı.
Ama düne kadar ‘’ülkücü’’ olan adamları
aday olarak koymanız sizi yer bitirir.
Yürek ister aslında bu ucube yerde boykot yapmak. Ama sizde o yok.
Var mı o yürek sizde kukla olmak istemiyoruz kendi toplumuzu temsil edecek
olan bir meclise girmek istiyoruz diyecek
içinizde? Yok…
Bugün boykot edemiyor ve koltuk peşinde koşuyorsanız, yarın bu memlekette
tek adamcılık oynamak isteyenler olacak.
Diyorsunuz ya o yarım aklınızla ‘’baş
belası boykotçular’’ Aslında baş belası
sizlersiniz. Benim cebim dolsun da kim
takar Yalova kaymakamını.
Ey toplum aç gözünü uyandır canını.
Bu topraklarda barışı özgürlüğü sevdayı
yaşamak istiyorsanız, gösterin Kıbrıs’ın
kaç bucak olduğunu ve Piiperisterona ile
Peristerona arasının kaç mil olduğunu.
Oy da yok, Rey da yok, BOYKOT var.

Özlem Türeci ve Katalin Kariko bilimde öncü
BM Kadın, salgına karşı devam eden
mücadelede ön saflarda yer alan kadınlardan,
en yüksek siyasi makamlardaki kadınlara
kadar cinsiyet klişelerini ortadan kaldıran
kadınların başarılarını bir araya getirdi.
Hücreleri 75 bin bilimsel çalışmada
kullanıldı
Dünya Sağlık Örgütü, 1951 yılında rahim
ağzı kanserinden ölen Henrietta Lacks’i
2021 yılında onurlandırdı.
Lacks’ten 1951 yılında alınan hücreler,
dünya çapında dağılıp HeLa hücreleri olarak
yaklaşık 75 bin bilimsel çalışmada kullanıldı.
HeLa hücreleri çocuk felci aşıları, HIV/AIDS
ilaçları, tüp bebek araştırmaları ve hayati
araştırmalardaki atılımlar dahil olmak üzere
tıpta ilerlemelerin önünü açtı.
8 ülkede hükümetin başına ilk defa kadınlar geçti.
Kaja Kallas, Ocak ayında Estonya’nın
ilk kadın Başbakanı olarak göreve başlarken
Samia Suluhu Hassan, Mart ayında Tanzanya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.
Fiam Naomi Mata’afa, Mayıs ayında Samoa
Başbakanı seçilirken Robinah Nabbanja
Haziran ayında Uganda Başbakanı rolüne
aday gösterildi.
Arap dünyasında Tunus halkı, Eylül
ayında Najla Bouden Romdhaney’i Başbakan yaparak bir ilke imza attı.
Barbados; Rihanna declared as National
Hero - Soho DeckBarbados Ekim 2021de
Sandra Mason’u ülkenin hem ilk devlet

ya’nın Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı
olarak görev yapan ilk kadın olmuştu.
ABD’nin sahip olduğu elektronik borsa
olan NASDAQ aracılığıyla halka açık olarak
işlem gören yaklaşık 3 bin şirketin yönetim
kurullarında en az bir kadın olması için
yeni bir yönetmelik kabul edildi.

başkanı hem de ilk kadın devlet başkanı
olarak seçti.
Arnavutluk yüzde 70’lik kadın kabinesiyle
dünya rekoru kırdı, Almanya ilk cinsiyet
eşitliğine sahip kabinesine kavuştu.
Irak ve Kosova parlamento için cinsiyet
kotalarını aştı. Ocak ayında Kamala Harris,
Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk kadın
Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.
Dünya ticareti ilk defa bir kadına
emanet edildi
Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü olarak göreve başladı
ve kurumun 26 yıllık tarihinde bu pozisyonu
elinde tutan ilk kadın ve ilk Afrikalı oldu.
İlklere alışık olan Okonjo-Iweala, Nijer-

Yasalarla eşitlik adına adımlar atıldı
İspanya, faillere yönelik cezaları sertleştirme amaçlı bir hareketle tüm rıza dışı
cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlayan
bir yasa tasarısını onayladı.
Tasarı; ayrıca sokakta kadınlara yönelik
tacizi ceza gerektiren suçlar arasına aldı ve
iş yerindeki cinsel tacize ise hapis cezası
getirdi. Lübnan, küçüklerin evliliğine ilişkin
düzenlemeler dahil olmak üzere Aile Yasası
değişikliğini onayladı. Buna göre 15 yaşından
küçük çocukların evlenmesini yasaklandı.
Özlem Türeci ve Katalin Kariko
bilimde öncü
Sağlık ve bakım çalışanları olarak kadınlar
ve genç kızlar ön saflarda yer aldı, ancak
kadınlar aynı zamanda bilimde de lider
oldu.
Genç Amika Chebrolu’nun SARS-CoV2’nin spike proteinine seçici olarak bağlanmak ve virüsü engellemek için kurşun
molekül üzerindeki araştırmasından, Kizzmekia Corbett, Katalin Karikó ve Özlem
Türeci gibi bilim insanları salgınla savaşta
öncülük etti.
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Günün Manisi - Emine Hür

Yüküm yok çekemem çile
Bülbülüm gelmez dile
Bulunmaz Hint kumaşı
Seni unuttum bile
KIBRIS'IN İLK UZUN
METRAJLI KOMEDİ FİLMİ
"OH MİS GİBİ" YAKINDA
SİNEMALARDA

Kitap Dünyası

Özdeyişler

GODOT’YU
BEKLERKEN
Samuel Beckett
Roman
Altın Kitaplar
Yayınevi

“Deli ile akıllı, eşit oranda
zararlıdır. Yarı deli, yarı akıllı,
en tehlikeli olanıdır.”
Goethe

GUTERRES SON 6 AYA İLİŞKİN TASLAK
KIBRIS RAPORUNU HAZIRLADI

Senaristliğini, rejisörlüğünü ve
yapımcılığını İlke Susuzlu'nun yaptığı,
Kıbrıs'ın ilk yerel komedi filmi “Oh Mis
Gibi” yakında beyaz perdede izleyiciyle
buluşacak.
Filmin senarist, rejisör ve yapımcısı İlke
Susuzlu’nun yaptığı açıklamaya göre,
tüm kadrosu yerel olan sinema filminde,
Mağusa Sanat Tiyatrosu ile İlke Susuzlu
Cast Ajans oyuncuları yer aldı.
Başrollerini Begüm Gedik ve Özgür
Garipsaczı'nın paylaştığı ve
Gazimağusa'da bir aşk hikayesi
etrafında cereyan eden komik olayları
konu alan filmin bütçesi ise 650 bin TL.
Kıbrıs'ta bir ilke imza atmaktan büyük
mutluluk duyduğunu ve heyecan içinde
olduğunu belirten İlke Susuzlu, "Oh Mis
Gibi” isimli komedi filminin 2020 yılının
Ağustos ve Eylül aylarında çekildiğini
belirterek, maddi- manevi destek veren
herkese teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres, Kıbrıs'ta 19 Haziran 2021
ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında yaşanan
önemli gelişmeleri içeren taslak raporunda,
“Kıbrıs’ta resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme kaydedilmemesinin,
adada yeni gerçekler için olanak yaratmaya
devam ettiğini” belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ulaştığı raporda
Guterres ayrıca, geçiş noktalarında aşamalı
olarak iki taraf arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasının karşılıklı etkileşimi artırmamış
olmasından duyduğu endişeyi dile getirerek,
toplumdan topluma güven inşa edilmesinin
desteklenmesinin ve Kıbrıslıların günlük yaşamlarını etkileyen konularda iş birliğinin
daha fazla geliştirilmesinin “esas” olduğunu
vurguladı.

GRAMMY ÖDÜL TÖRENİ
KOVİD-19
VAKALARINDAKİ ARTIŞ
NEDENİYLE ERTELENDİ

“DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ MÜMKÜN...
LİDERLER DİYALOGU
SÜRDÜRMELİ”
Antonio Guterres, raporunda, liderlere ve
temsilcilerine diyaloğu sürdürme ve Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili ile yapılan
haftalık üçlü görüşmeler aracılığı olmak da
dahil bir birleriyle müdahil olma çağrısında
bulundu. Guterres, şu ifadelerde bulundu:
“Şu anki zorluklara rağmen, liderleri ve
temsilcilerini; diyalogu sürdürmeye ve, güven
artırıcı önlemlerde ilerleme kaydedilmesi ve
adada gerilimi artırma eğilimi olan süregelen
sorunların çözümlenmesi platformlarından biri
olan Özel Temsilcim ve Özel Danışman Vekilim
ile haftalık üçlü görüşmelerin sürdürülmesi
de dahil, birbirleriyle müdahil olmaya cesaretlendiriyorum.”
Guterres, raporunda ayrıca, liderlerin ve
temsilcilerinin; teknik komitelere yapıcı diyalogu sürdürmeleri ve somut sonuçlar ortaya
çıkarmaları için siyasi destek sağlamalarının
“kritik önem” taşıdığını da belirterek, “Daha
fazla iş birliği mümkün iken ve olması gerekirken, 5G ve bir taraftan diğer tarafa geçişlerde
gerekli koşulların süregelen uyumlaştırılması
konuları da dâhil bu raporlama dönemindeki
başarıları memnuniyetle not ediyorum” dedi.
Avrupa Konseyi’nin “Yeşil Hat Tüzüğü”

ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış
nedeniyle Grammy Ödül Töreni
ertelendi.
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan
açıklamada, omicron varyantının
oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31
Ocak'ta yapılması planlanan ödül
töreninin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Törenin yakında
açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını
dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta
ABD'nin Los Angeles kentindeki
Crypto.com Arena'da yapılması
planlanıyordu.

MEHMETÇİK VE BAFRA
BÖLGESİNDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım onarım çalışması
nedeniyle yarın Limak, Artemis,
Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi,
Concorde otelleri, pis su arıtma, tuzlu su
arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi’nin
elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen
bilgiye göre, kesinti 10.00-14.00 saatleri
arasında yapılacak.

DÜN

olarak da bilinen (EC) No. 866/2004 sayılı
tüzüğünün “tam uygulanmasının ticaret hacmini
yükseltmeye önemli katkısı olacağını ve yenilenmiş bir enerji ile yürütülmesi gerektiğini”
ifade eden Guterres, “Ada genelinde artan ticaret, daha derin ekonomik, sosyal, kültürel,
spor ve diğer alanlardaki bağlar ve ilişki ile
birlikte, toplumlar arası güveni artıracak ve
Kıbrıs Türklerin izolasyonlarla ilgili endişelerine
yanıt vermeye yardımcı olacaktır” dedi.
“KIBRIS’TA MÜZAKERE EDİLMİŞ
BİR ANLAŞMAYA ULAŞMA
OLASILIĞINA İLİŞKİN İNANCIM
DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR”
Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu İyi
Niyet Misyonu raporunda, bir önceki raporundan bu yana, Kıbrıs’ta müzakere edilmiş
bir anlaşmaya ulaşma olasılığına olan düşük
inancının düşmeye devam ettiğini söyledi.
Müzakere zeminine ilişkin taraflar arasındaki
farklı tutumlara işaret eden Guterres, raporlama
sürecinde, taraflardan “olumlu yankı uyandıracak hiçbir uyumlu mesajın gelmediğini”
kaydetti.
“AB ONAYLI AŞILARIN KIBRISLI
TÜRK TOPLUMUNA TRANSFER
ORANI DÜŞÜK KALDI”
Raporunda, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı
Türklere sağlanan koronavirüs (Kovid-19) aşıları ve Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covid
Sertifikasına eşit erişim konularında yaşadıkları
zorluklara da değinen Guterres, bu konuda şu
ifadelerde bulundu:
“Avrupa Birliği-onaylı aşıların Kıbrıslı Türklere transfer oranı düşük kalırken, Sağlık
Teknik Komitesi iki taraf arasında aşıların
transferini gözetmede aracı olmaya devam
etti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, 15 Aralık itibarıyla, 1,956,023
doz aşı Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından
alınmış ve Teknik Komiteye göre bu aşıların
234,038 dozu kuzeye aktarılmıştır. Kıbrıslı
Türklerin AB Dijital Covid Sertifikası’na eşit
erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar sürmektedir, ancak önemli zorluklarla karşılaşılmaya devam etmektedir.”

ARANIYOR
Estetik plastik cerrahi kliniğinde çalışmak üzere pratisyen
doktor aranıyor.
Tel:05488814441

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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.60 13.90

EURO
Alış Satış

15.40

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.40 18.80

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Tadımlık

asker yürüsün, bırakınız
çizmelerine çarpan kılıcıyla
ve “korku” girip çıksın
M. Kansu
“Her şey yürüsün, aksın”

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent
03922241210
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
Lefkoşa
0392 225 80 91
YELİM ECZANESİ
Araç kayıt dairesi karşı yolu mamulcuoğlu karşısı keros kurutemizleme
yanı
03922287866
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6
Doğanköy (Bellapais yolu Starling
Karşısı )
0392 815 73 50
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,
03928150032
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
MAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
Lİman yolu önder avm yanı, eşref
bitlis caddesi. magusa port resıdence
no:2
03923651920
REZAN ECZANESİ
Salamis yolu, daü çemberi yanı, foto
özay karşısı, novel centre poınt
03923656911
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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OMİCRON'UN SON KOVİD-19 VARYANTI OLMAYACAĞI BELİRTİLDİ
DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ
TEDROS ADHANOM
GHEBREYESUS: "OMİCRON,
TSUNAMİ ETKİSİ
OLUŞTURUYOR, ÇOK HIZLI
YAYILIYOR VE DÜNYADAKİ
SAĞLIK SİSTEMLERİ ÜZERİNDE
BÜYÜK BASKI OLUŞTURUYOR"
DSÖ’DEN "AŞILARINIZI
YAPTIRIN" ÇAĞRISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid19'un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam
ettiğini bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom
Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında,
geçen hafta salgının başından bu yana en

yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini
belirtti.
Omicron varyantının özellikle aşılanmış
kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu
gibi Omicron insanları hastanelik ediyor
ve öldürüyor.
Omicron tsunami etkisi oluşturuyor,
çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık
sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.
Omicron yüzünden hastanelerin aşırı
kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus,
personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı
diğer hastalık ve yaralanmalarda "önlenebilir" ölümler gerçekleştiğine işaret
etti.
Ghebreyesus, aşıların dağıtımında ve
aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını

yineledi, 109 ülkenin DSÖ'nün dünya
nüfusunun yüzde 70'inin 2021 yarısına
kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağı kaydetti.0
"AŞILARINIZI YAPTIRIN"
ÇAĞRISI
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele
ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm
aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun
altını çizdi.
Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde
Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi
aşılarını yaptırmaya davet etti.
Omicron'un Kovid-19'un son varyantı
olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove,
"Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor."
değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE BİR ŞİŞE RAKI
600 TL OLDU

Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel
Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,4
artırılması fiyatlara da yansıdı. İçki
fiyatlarına yüzde 43 zam geldi.
Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel
Tüketim Vergisi'nin (ÖTV), Yurt İçi Üretici
Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa
paralel olarak yüzde 47,4 artırılması
sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda
zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı
Özgür Aybaş, alkollü içeceklere yüzde 43
zam geldiğini belirtti.
Rakı, viski, votka, cin ve likör fiyatlarına
dair yeni listeyi Twitter'dan paylaşan
Aybaş, "Biralara ve ağır alkole öyle büyük
zamlar geldi ki bunlar zam değil resmen
özel yaşama müdahaledir. Ülkemiz adına
geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
ÖTV'deki yüzdeki 47,4'lük artış sigara
fiyatlarında da zamma neden olmuştu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı
Aybaş, Philip Morris grubu sigaralara 4 TL
zam geldiğini duyurmuştu. Ardından diğer
markaların da zamlı fiyatları kamuoyuyla
paylaşıldı.
ZAMLAR NASIL HESAPLANIYOR?
İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları, her
altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor.
Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak
hem asgari maktu vergi hem de maktu
vergi olarak hesaplanıyor.
ÖTV'deki artışla bir adet sigarada 0,48 lira
olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya
çıkarken maktu vergi tutarı da 0,48 liradan
0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket
sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan
14,39 liraya çıktı. Bu artış, sigaranın satış
fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan
14,39 lira vergi alınacağı anlamına geliyor.

OMİCRON'A YAKALANAN
YAŞLI VE AŞILANMAMIŞ
KİŞİLER DAHA ÇOK RİSK
ALTINDA

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz Karabay, ilk gözlemlerine
göre, Kovid-19'un Omicron varyantına
yakalanan vakalarda hastalığın daha hafif
geçirildiğini ancak yaşlı nüfus ve
aşılanmamış kişilerin hala risk altında
olduğunu bildirdi.
Karabay, yaptığı yazılı açıklamada,
Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına,
hasta sayısını daha da artıracağına dikkati
çekti. Bu varyantın daha bulaşıcı
olduğunun düşünüldüğünü aktaran
Karabay, "Aşıya rağmen hastalık yapabilir
ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme
karşı etkili olmaya halen devam ediyor."
ifadesini kullandı.

"VARYANTLARIN CİDDİ
HASTALIK VEYA ÖLÜME
NEDEN OLABİLECEĞİ
UNUTULMAMALI"

Omicron'un kısa zaman sonra baskın
varyant olmasının beklendiğine işaret eden
Karabay, şu uyarılarda bulundu:
"Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol
açması beklenmiyor çünkü elde edilen
tecrübelere göre daha fazla hastaneye
veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı
bulunmuyor. Temizlik önlemleri etkili
oluyor. Sosyal mesafe, el yıkama, maske
takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma
gibi olağan tedbirlerin mutlaka
sürdürülmesi gerekir. Daha az ölüme
neden oluyorsa da dünya çapında hakim
olan Delta varyantı da dahil olmak üzere
Kovid-19'un tüm varyantlarının ciddi
hastalık veya ölüme neden olabileceği
unutulmamalıdır."

İTALYA'DAN HİNDİSTAN'A
GİDEN UÇAKTAKİ 179
YOLCUDAN 125'İNDE
KOVİD-19'A RASTLANDI

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz
uçuşta 179 yolcudan 125’inin Kovid-19
olduğu tespit edildi.
BBC’nin haberine göre, Verona’dan
Amritsar kentine dün öğleden sonra inen
uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve
bebekler hariç 160’ına test yapıldı.
Yolcuların 125’inin Kovid-19 testi pozitif
çıktı.
Hindistanlı sağlık yetkilileri, Kovid-19’a
yakalanan yolcuların karantinaya
alınacağını duyurdu.
Ulusal televizyonlarda, Amritsar havaalanı
girişinde dizilmiş çok sayıda ambulans
görüntüsü paylaşıldı.
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre,
son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka
görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle
hayatını kaybetti.
Ülkede salgının başından bu yana 35
milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine
yakın insan yaşamını yitirdi.
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Sosyal Medya

İSTEDİĞİM TEK BUDUR...

Dünya sıralamasında bir numarada
bulunan aşı karşıtı tenisçi Novak
Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal
edildi. Melbourne Havaalanı'nda sekiz saat
bekletildikten sonra gözetim merkezi
olarak kullanılan bir otele götürülen
Djokoviç'in avukatları karara itiraz
başvurusu yaptı.
Pazartesi günü görülecek davada
Djokovic'in sınır dışı edilip edilmeyeceğine
karar verilecek.
Djokovic'in aşısız olmasına rağmen
Avustralya Açık Turnuvası'na katılabilmesi
için bir istisna tanınmış fakat bu karar
ülkede tepkiye neden olmuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison,
Djokovic'in ülkeye girişinde özel bir
muameleye tabi tutulmayacağını söyledi.

Dr. Neva Çiftçioğlu
İş ve eş gereği ABD Houston Teksas’ta
yaşıyorum.
Geçen hafta başımdan geçen ilginç ve
gerçekten çok etkilendiğim olay, evime
yakın bir postanede gerçekleşti.
Yeni yıl hediyesi olarak internet aracılığıyla satın aldığım kol saati paketten
camı çatlamış çıkınca, vakit kaybetmeden
derhal iade formunu doldurup soluğu postanede aldım. Postaneye girdiğimde 20–
25 kişi kuyrukta hizmet bekliyordu. Burada
Noel de yaklaştığı için marketten bir
ekmek bile alınsa mecburen onlarca insan
arkasında sıraya dizilip normalden çok
daha uzun süre beklemek zorunda kalınıyor.
Hizmet eden sayısı sadece 2 kişi olunca,
hele bir de hizmet edenler işinden, canından
bezmiş bir suratla ve isteksizliğin yansıdığı
süratle iş görünce bekleme süresi sabırları
zorlayacak düzeye tırmanıyor.
Girdiğim kuyrukta arkama döndüğümde
bir 30–35 kişinin daha geldiğini gördüm.
“Neyse, en azından ortalardayım” diye
sevinme payı çıkardım. Tam 40 dakika
sonra sıra bana geldi.
Paketi görevliye uzattım, “Adresler üzerinde yazılı” dedim. “Paketi neden bantla
kapatmadınız?” diye sordu.
Girişteki“Paket içeriğini görmek isteyebiliriz. Lütfen paketlerinizi açık bulundurunuz”uyarısını gösterdim.
Sesini yükselterek sinirle “Kapıda ne
yazdığını iyi biliyorum. Derhal paketinizi
bantlayın” dedi.
Sıradaki herkes artık bizi dinliyordu.
Yanı başındaki bantı göstererek, “Rica
etsem verebilir misiniz?” dedim.
Yanıt yine aynı yüksek sesle geldi: “Hayır, o bant bana ait, müşteri kendi bantını
kullanacak!”
“Yanımda bant yok, sizin bant için para
ödesem...” dediğim an görevli hanım
sesini daha da yükseltti.
3 adım ötede, bir ayakkabı kutusu büyüklüğündeki, sadece paketleme servisleri
için yapılmış 20 dolarlık bantı işaret
ederek satın almamı istedi. “15 santimetrelik kutu için bana o bantı aldırmanız
size mantıklı geliyor mu?” diye sordum.
“Bantı al ve derhal sıranın sonuna geç!”
diye bağırırken sinirden kıpkırmızı kesilmişti.
Aynı hışımla kuyruktaki bir sonraki
kişiyi (“Sıradaki” anlamına gelen) “Next!”
diye çağırdı.

BELARUS ASKERLERİNİ
KAZAKİSTAN’A
GÖNDERİYOR

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan
yönetiminin ülkedeki normal yaşamı
yeniden tesis etme çabalarını
desteklediklerini bildirerek "Kolektif
Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış
gücü dahilinde Belarus askerleri,
Kazakistan’a gönderiliyor."
açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
Kazakistan’da protestocuların güvenlik
güçlerine karşı koordinasyonlu
eylemlerinin dikkat çektiği ifade edilerek
aslında ülkede şiddetli bir darbe girişimi
ve iktidar değişikliği yapılmak istendiğine
işaret edildi.

İşte o an dondum kaldım... Çünkü sırada
hiç kimse ilerlemedi.
Sıranın başındaki beyefendi, “Şu kutuyu
derhal bantlayın ve hanımefendinin işini
bitirin önce” dedi.
Görevli öfkeyle bağırıyordu: “Anyone
else... Next!” 30 kişi yerinden kıpırdamıyordu.
İkinci görevliye de gitmiyorlardı.
Hizmet durmuştu.
Sıradan bir yaşlı bayan, “76 yaşındayım
ve dizlerim ağrıyor, ama o bayanın paketini
bantlayıp görevinizi yerine getirmediğiniz
sürece buradan bir adım atmıyorum” dedi.
Görevli elimden paketi sinirle çekip
kutuyu benim söylediğim postane bantıyla
yapıştırdıktan sonra ödememi alana kadar
karmakarışık duygularla kalakalmıştım.
Neredeyse ağlamak üzereydim. Sıraya
dönüp “Thank you all” (Hepinize teşekkürler) diyebildim sadece...
Gülümseyerek el salladılar. Dışarı çıkıp
arabama oturunca kontağı çalıştırmadan
bir süre park yerinde düşündüm.
Herkesin işi gücü var. Nasıl oldu da tek

bir kişi “Acelem var” diyerek sıranın
önüne atlamadı?
Nasıl oldu da onca kişi bir kişiye yapılan
haksızlık için tepki gösterdi?
O sırada benden hemen sonraki yaşlı
beyefendi işini tamamlamış, dışarı çıkmıştı.
Arabama yaklaştı, pencereyi açtım.
Gülümseyerek kafamdan geçen soruları
yanıtladı: “Size yapılan bu yanlış için üzgünüm.
Doğada hayvanlar, ağaçlar ve hatta mikroplar birbirleriyle bağ içerisinde hareket
ederken biz insanlar birbirimizden çok
koptuk.
Yanlış, anında tespit edilerek sineye çekilmeden, derhal toplu olarak tepki gösterilmez ise ‘normalleştirilir’.
O hizmet eden bayan bir dahaki sefere
yanlış yaparken iki kez düşünecek.
Biz görevimizi yaptık...” Kendimize
veya bir başkasına yapılan haksız bir davranış karşısında korktuğumuz veya başka
nedenlerle tepkimizi göstermediğimiz sürece yaşamımızda bizi çok daha kötü günlerin beklediğine kesinlikle inanabiliriz…

KAZAKİSTAN’DA DEVRİMİN AYAK SESLERİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev, 'ülkeye dışarıdan gelen teröristlerin
liderlik ettiği' protestoların bastırılması için
Rusya ve müttefik ülkelerden yardım istediğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bugün Kolektif
Güvenlik Antlaşması Örgütü devlet başkanlarından Kazakistan'daki terör tehdidinin
yenilmesi için yardım istedim" dedi. Televizyondan yayınlanan konuşmada Tokayev,
'dışarıda eğitilen terör çetelerinin protestolara
öncülük ettiğini' söyledi.
Rusya'nın öncülüğünde kurulan Kolektif
Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün üyeleri
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus
ve Ermenistan.
Ülkede yapılan protestolarda en az 8 güvenlik görevlisinin öldüğü ve 317 kişinin
de yaralandığı belirtildi.
KAZAKİSTAN'DA SON DURUM
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan
zamma karşı başlatılan ardından ülke geneline
yayılan gösteriler nedeniyle başkent Nur

NOVAK DJOKOVİC'İN
AVUSTRALYA VİZESİ
İPTAL EDİLDİ

Sultan'da 2 hafta süreyle olağanüstü hâl
(OHAL) ilan edildi.
Kazakistan’da LPG fiyatına yapılan zamlar
ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar devam ediyor.
Kazakistan basınına göre, ülkenin tamamında olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.
Almatı’da aralarında valilik binasının da
bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarını
basan göstericiler, 120 civarında dükkân,
100 civarında ofis ve yaklaşık 200 restoran
ve kafeyi yağmaladı.
Şehirde bulunan “Kazakistan” devlet kanalının ofisini ateşe veren protestocular 120
civarında polis arabası, itfaiye ve ambulansa
da hasar verdi.
Almatı ve Aktau’da havaalanlarının protestocuların ele geçirmesi nedeniyle bu şehirlere uçak seferleri durduruldu. Başkent
Nur Sultan’a da uçuşların durdurulduğu
iddia edildi.
Protestocuların Almatı’da İçişleri Bakanlığına ait binayı ele geçirmeye çalıştığı kay-

dedildi.
Gösteriler sürerken ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 'mümkün
olduğunca sert davranma niyetinde' olduğunu
duyurdu.
Bugün erken saatlerde ülkenin en büyük
şehri Almatı'nın yanı sıra Mangistav ve
diğer bazı kentlerde de OHAL ilan edilmişti.
Hükümetin bu sabah istifa etmesi öfkeli
kalabalığı teskin etmedi.
Öte yandan istifa eden bakanlar kurulu,
yeni kabine, kuruluncaya kadar görevlerinde
kalmaya devam edecek.
Protestoların dalga dalga yayıldığı ülkede,
birçok şehirde eylemciler kamu binalarını
ele geçirerek ateşe verdi.
Gösterilerde şu ana kadar en az 200 kişi
gözaltına alınırken çok sayıda kişinin de
yaralandığı bildirildi.
Yerel medya, bir göstericinin hayatını
kaybettiğini, bir göstericinin de ağır yaralandığını aktardı ancak bu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

ERDOĞAN'DAN TÜRK
DEVLETLERİ
LİDERLERİYLE
KAZAKİSTAN DİPLOMASİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem
Başkanı olarak, teşkilat üyesi ülkelerin
liderleriyle Kazakistan'daki gelişmelere
ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır
Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon
görüşmelerinde Kazakistan'daki son
gelişmeler üzerine fikir teatisinde
bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev ile
görüşmesinde, dost ve kardeş
Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri
yakından takip ettiğini belirterek,
olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan
rahmet, yaralananlara şifa diledi.

KRİPTO PARA
DOLANDIRICILIĞI 14
MİLYAR DOLARLA
REKOR KIRDI

Kripto para ile dolandırıcılık geçen yıl
2020'ye göre yaklaşık yüzde 80 artarak 14
milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Blokzincir analitik firması Chainalysis’in
raporuna göre, kripto paralarda toplam
işlem hacmi geçen yıl 2020’ye göre yüzde
567 artarak 15,8 trilyon dolara ulaştı.
Bununla birlikte, 2021’de kripto para ile
yasa dışı işlemler de yüzde 80 artarak 14
milyara yükseldi. Artışa rağmen, kripto
paralarda işlem hacmi artışı nedeniyle
yasa dışı faaliyetlerin kripto para işlem
hacmindeki payı yüzde 0,60’dan yüzde
0,15’e geriledi.
Geçen yıl 3,2 milyar dolar değerinde
kripto para çalınırken, bir önceki yıla göre
artış yüzde 516 oldu.

KOVİD-19'UN OMİCRON
VARYANTI AVRUPA'DA
"TSUNAMİ" ETKİSİ
OLUŞTURUYOR

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisini
giderek artırdığı Avrupa ülkelerinin büyük
çoğunluğunda son bir haftadaki vaka
sayıları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde
100 arttı.
Dünyadan Kovid-19 vakalarının
istatistiklerinin yer aldığı
worldometers.info internet sitesinde,
bölge ülkelerinde 30 Aralık'tan itibaren
son 7 günde gözlemlenen vaka ve ölüm
artışları, bir önceki 7 günle kıyaslandı.
Son bir haftadaki vaka artış oranının
neredeyse bütün kıta ülkelerinde
yükseldiği görüldü.
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Atletico Madrid'in ilk transfer tercihi
Zeki Çelik

Türk Ocağı futbolcuları yönetime karşı boykot kararı aldı

ANTRENMANLARA
ÇIkMAYACAkLAR

kıvanç Tepe’ye
Bakanlar kurulu
kararı ile “Birkan
uzun” adı verilecek

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre
Kıvanç Tepe’ye Bakanlar Kurulu kararı ile
“Birkan Uzun’un” adını verme kararı aldın.
Açıklama şöyle:
“Kendine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak,
16 Aralık 2021’de Antartika’nın en yüksek
noktası olan Vinson Dağı’nda KKTC Bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun, Kıbrıs
Türk Halkı'nın gurur kaynağı olmuştur. Büyük bir özveri, çaba ve zorlukları aşarak bu
hayaline çok yaklaşan Uzun'un 2022 yılının
ilk gününde geçirdiği talihsiz bir kaza
sonucu hayatını kaybetmesiyle, başta ailesi
olmak üzere, tüm halkımız derin bir yasa
boğulmuştur. Vinson Dağı Zirvesi'nde,
KKTC Bayrağı ile hafızalarımıza ölümsüz
bir anı bırakan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Birkan Uzun’un geride bıraktığı acının
silinmesi elbette kolay olmayacaktır. Lakin
başarısı ile tarihimize silinmez bir iz bırakan
Birkan Uzun'un gençlerimize örnek olacak
şekilde maneviyatını yaşatmak bizlere düşen
önemli bir görevdir.
KKTC’ye uygulanan ambargolara dikkat
çekmiş, tüm gençlere herşeye rağmen hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında
bulunarak moral vermiş, ilham kaynağı
olmuş Birkan Uzun’un ölümsüz anısını yaşatmak ve gençlerimize vatan sevgisinin,
bayrağa sahip çıkma duygusunun yüceliğini
göstermesi adına Girne/Karşıyaka bölgesinde
bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek
tepe olarak çok iyi bilinen Kıvanç Tepe’ye
Bakanlar Kurulu kararı ile “Birkan Uzun’un”
adını verme kararı almış bulunuyoruz.
Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır”.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Türk Ocağı futbolcuları kendi
aralarında yaptıkları toplantıda
yönetimin tutumsuz, takıma olan
ilgisiz tavırları yüzünden bu kararı
aldıkları öğrenildi.
Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı

Limasol’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dün akşam saatlerinde olağanüstü bir
toplantı gerçekleştiren futbolcular antrenmanlara çıkmama kararı aldı.
Spor servisimize gelen bilgiye göre futbolcular kendi aralarında yaptıkları top-

Çelik yeniden
Hamitköy’de

Yabancı futbolcu bildirimi
için tarih belirlendi

Yabancı futbolcular belirlenecek

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy
ara transferde takviyelerine başlarken,
Mustafa Çelik’i kadrosuna kattı.
2019 – 2020 sezonunda kiralık
olarak Hamitköy forması giyen
Mustafa Çelik ile yeniden anlaşan
kırmızı siyahlılar, futbolcuyu antrenmana başlattı. İlk devrede gol sıkıntısı
yaşayan Hamitköy, Mustafa Çelik
ile forvet hattını güçlendirmiş oldu.
Mustafa Çelik, 2019 – 2020 sezonunun ilk devresini Birinci Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik’te
geçirdi.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

lantıda yönetimin tutumsuz, takıma olan
ilgisiz tavırları yüzünden bu kararı aldıkları
öğrenildi.
Futbolcular mevcut yönetimin devam
etmesi halinde antrenmanlara inmeyeceklerini söylediler.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA
Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de mücadele eden
kulüplerin ikinci devrede kullanacağı yabancı
futbolcuların bildirimi için son tarihin 21 Ocak
2022 Cuma günü olduğunu bildirdi. KTFF’den
yapılan açıklama şöyle; “AKSA Süper Lig ve
AKSA 1.Lig’de mücadele eden kulüplerin 20212022 sezonunun ikinci devresinde kadrosunda
bulunduracağı yabancı futbolcuları bildirmek için
son tarih 21 Ocak 2022 Cuma günüdür. İlgili
kulüplerin yabancı futbolcu bildirimini en geç
söz konusu tarihe kadar yapmaları zorunludur.
Bilgilerinize sunar, gerekli işlemlerin tarafınızca
yapılması gerektiğini bildiririz.”
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