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Pozitif vakalar büyük artış gösterirken, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sürpriz bir kararla karantina
koşullarını yumuşattı. Temaslılara serbestlik tanındı... Bu komiteye de artık kimsenin güveni kalmadı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 8 Ocak 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 544 FİYATI: 7 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
YAPMIŞ, YİNE YAPARMIŞ
n

2. sayfada

Covid-19 vakaları tırmanırken, Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi karantina koşullarını gevşetti...

Aşılılar
temaslı
olsa da serbest
BOYKOTÇULAR EYLEMDE – YKP, BKP ve Federal Kıbrıs

Hareketi’nin oluşturduğu Boykot Platformu pankartlarla sokağa
çıktılar… Boykot her zamankinden ağır basıyor…

Üst Komitenin son kararlarına göre, Covid-19 pozitif kişiyle temas eden tam aşılı kişiler,
semptom takibi yaparak ve maske takarak günlük hayatlarına devam edebilecek… Johnson
and Johnson’dan 2 doz, diğer aşılardan ise 3 doz olanlar aşılı kabul edilecek…
n Okullarda yüzyüze eğitimin
devam etmesine de karar
verildi… Ancak maske, hijyen
ve havalandırma kurallarına
uyulması şart…

Okullarda zor günler

l 817 öğrenci, 72 öğretmen
ve 8 personel pozitif… 2 bin
729 öğrenci, 219 öğretmen ve
40 personel temaslı… 85 sınıf
ve 1 okul kapalı…
3. sayfada

n Pozitifle temas eden tam aşılı
kişiler, semptomları olmaması
halinde 5. gün, olması halinde
ise daha erken antijen testi
yaptıracak…

n Eksik aşılı veya aşısız kişiler
pozitif kişiyle temas ederse 7
gün izole olacak ve 7’nci günün
sonunda PCR testi yaptıracak…
7. sayfada

İşgal altında

38 sağlıkçı pozitif

Öğretmen sendikaları:

Seçim için temaslılar salıverildi

Bakanlık önünde yapılan eylemde konuşan Şener Elcil, temaslı kişilerin
seçim uğruna serbest bırakıldığını vurguladı…
3. sayfada

ERTESİ GÜN HİÇ
KİMSE POZİTİF
UYANMADI

ZEMİN
HAZIRLIĞI MI?

ALTINDA
KALANIN
BOYNU
KOPSUN

l Hemşireler ve Ebeler
Sendikası Başkanı İbrahim
Özgöçmen sosyal medyada
pozitif vaka merkezlerini
açıkladı…
11. sayfada

ANKARA’DAN
LEFKOŞA’YA
ADALET BAKANI
ATANDI

İÇİMDE
SICACIK
BİR NEHİR
AKAR

İCAZETSİZ
yazılar...

COvID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 780 vaka, güneyde ise 5244 vaka daha...

Canan Sümer

n 12. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Övünülecek ne var ki yaptıklarınızda
da, “yaptık, yine yaparız” diyorsunuz?
“Yapamadık, yapamadıklarımızı yapacağız” deseydiniz keşke…
Daha hoş…
Daha gerçekçi…
Daha inandırıcı…
Ve daha içtenlikli gelirdi kulağa
hiç olmazsa…
Övünülecek bir şey yok, ama utanılacak şey çok yaptıklarınızda…
Utanın biraz…
Kendinizi “kusursuz bir kurtarıcı”
diye sunmaktan vazgeçin artık…
Kusurlarınız…
Hatalarınız…
Bilerek veya bilmeyerek yaptığınız
yanlışlarınız apaçık ortada…
Benim söylememe gerek yok bunları…
Bilmeyen mi kaldı?
Övülecek bir yanınız varsa, bırakın
başkaları övsün sizi…
Yoksa da kızmayın, darılmayın…
Kusurlarınızı başkaları sayacağına
siz sayın…
Arkanızdan değil, yüzünüze karşı
kusurlarınızın söylenmesinden korkmayın…
Bunları söyleyen herkese çamur atmayın…
Herkesi düşman saymayın…
Tartışın…
Tartışarak kanıtlayın kendinizi…
Yanlış bulduğunuz şeyleri fikirlerinizle çürütün…
Irkçı ve şovenistlerden farklı olduğunuzu ispat edin…
Onlar vatan hainliği basarlar karşılarındakilere…
Siz ise “ajan”, ya da “provokatör”
dersiniz…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
İslam Kalkınma Bankası’nda 8 yıl çalışan
ve Arap ülkelerine ilk
ziyaretini 4 Ocak
2003’de Suriye’ye yapan Başbakan Abdullah Gül’den farklı olarak 15 Mart 2003’de
Başbakan olan Erdoğan önce Suudi
Arabistan’a (17 Ocak 2004) gitti. Öncesinde yani belediye başkanı ve sonrasında Başbakan ve Cumhurbaşkanı
olarak Suudi Arabistan’a birkaç kez
giden Erdoğan’ın en anlamlı ziyareti
kuşkusuz
Kral Abdullah’ın cenazesine katılmak için 23 Ocak 2015’de gittiği Riyad ziyaretiydi.
Erdoğan o gün kral için resmen
ulusal yas ilan etmişti. Oysa o sıralar
Ankara’nın Riyad’la ilişkileri 3 Temmuz 2013’de Müslüman Kardeşler’i
deviren Sisi’den dolayı bozulmaya
başlamıştı.
Çünkü Kral Abdullah yanına dünürü
Bahreyn Kralı’nı ve yakın dostu BAE
Başkanı Muhammed Bin Zayid’i alarak Sisi’ye arka çıkmış ve Müslüman
Kardeşleri terör örgütü ilan etmişti.

YAPMIŞ, YİNE YAPARMIŞ

Ne farkınız var?
Siz şükrancı değilseniz, şükrancı
olmadığınızı ispat edin…
Bunu ispat edemezseniz size neden
oy vereyim?
Karşımızdaki faşist diktatöre bir
çift laf edemezseniz…
Yüzümüze baka baka, “siz bize
sormadan tuvalete bile gidemezsiniz”
diyen paşaya hak ettiği cevabı veremezseniz…
“Selahattin Demirtaş’a özgürlük”
bile diyemezseniz…
Hatta “işgal” sözünü bile ağzınıza
alamazsanız size kim neden oy versin?
***
Yapmış ve yine yaparmış…
Ne yaptın ki?
Süngüyle alınan toprakları yurt dışından taşınan nüfusa mı tapuladın?
Yaptın vebunu yine yaparsın değil
mi?
Bu toplumun hala kanını emen faizden faiz yasasını geçirdin…

Övündüğün bu mu?
Yaptın ve yine mi yaparsın?
“Ha Kuran kursu, ha tenis kursu”
diyen sen değil misin?
Sen değil misin imam hatip okulunun kurdelesini kesen?
Lefke’de Nakşibendi tarikatına giderek el öpen…
Yaptık ve yine yaparız dediğin bunlar mı?
Söyle…
Nur ol…
Vakıflar Bankası’ndan yandaşa on
milyon dolar kredi verdik…
14 yıldır tek kuruş hala geri dönmedi…
Verdik, yine veririz!
Bize otur arap deseler otururuz,
kalk arap deseler kalkarız… Türkiye’den gelen paşanın huzuruna çıkmak
için elçilik kapısında sıraya gireriz…
Yaptık, yine yaparız…
Kimse bizim olduğumuz yerde Türkiye’ye laf edemez…
Kimse…

Selma Eylem ara bölgede haddini
aştı, işgalci diye anavatanımıza laf
etmeye kalktı…
Ağzının payını verdik hemen oracıkta…
Biz yaptık bunu…
Yaptık, yine yaparız…
***
Biz süs bitkisi değiliz…
Süs bitkisi Akıncı’dır…
Nerde susacağımızı, ne zaman konuşacağımızı biliriz…
Türkiye’ye işgalci diyenlerin başına
taşlar yağarken tabii ki sustuk…
Oh olsun…
Onlar da demeselerdi…
Meclisin perde aralığından baktık…
Ahmak Mustafa dışarı çıktı…
Az daha linç edilecekti…
Tayyip’in talimatına hiç karşı gelinir
mi?
Ayakta kalan biz olduk bu kavgada…
Karışmadık çünkü…
Yaptık, yine yaparız…
***
Taşınan nüfusu Avrupa’ya şikayet
etmedik…
Maraş’ın açılmasına ses çıkarmadık…
Dağlardaki bayraktahiç bahsetmedik…
Yaptık, yine yaparız…
Ne söylediysek, buradaki hükümete
söyledik…
Ankara’dakilere bir şey söylemedik…
“Federasyon öldü” diyen Tayyip
Bey’e bile laf etmedik…
Ver oyunu!
Kırılsın sandık…
Yaptık, yine yaparık!

Karagöz Hacivat
Erdoğan ise Katar Emiri Temim’le
birlikte Müslüman Kardeşler’e sahip
çıkmış ve her konuda onlara destek
veriyordu.
İşin trajikomik olan tarafı ise tüm
bu ülkeler ve darbe öncesinde Mısır
Esad’ı devirmek için birlikte hareket
etmiş ve orada savaşan yerli ve yabancı
yüzbinlere silahlı militana her konuda
yardım etmişti.
Katar eski Başbakanı Hamed Bin
Casim ise 27 Ekim 2017’de “On milyarlarca dolar harcadık ve her şeyi
Türkiye üzerinden yaptık” demişti.
Her şey “Büyük Tiyatro”nun senaryosuna uygun gelişiyordu.
Haziran 2017’de Suudi Arabistan,
BAE, Mısır ve Bahreyn; Katar’la ilişkilerini kesince kavganın tarafı olan
Türkiye Temim’i korumak için askerini
Katar’a yolladı.
Senaryo gereği kavga üç yıl sürdü.
Büyük Patron “barışın” deyince herkes 5 Ocak 2021’de buluşup kanka
olmaya karar verdi.
Arap olmayan Erdoğan “devre dışı
kalmamak için “Bu kanka işinde ben
de varım” dedi ve 8 yıl söylemediğini
bırakmadığı Mısır, BAE ve Suudi

Arabistan yöneticilerine “duygusal
mesajlar” yollamaya başladı.
Sonuç:
BAE lideri geldi ve Erdoğan 14
Şubat’da Abu Dabi’ye gidiyor. Tarih
doğruysa Sevgililer Günü’nde.
Erdoğan gitmeden Sedat Peker gönderilir!
Erdoğan; BAE ile birlikte Suudi
Arabistan’ı da ziyaret edeceğini söyledi. Bölgedeki beklentiye göre sırada
Bahreyn, Mısır ve Ürdün olabilir.
Elbette en önemli durak Riyad.
Orayı da Suudi gazeteci Kaşıkçı’yı
2 Ekim 2018’de İstanbul’da öldürten
(kafasını keserek) Muhammed Bin
Selman yönetiyor.
Hazretleri ve Suudi’lerin bütün sülalesi isyancı dedelerinin kafasını
1820’de İstanbul’da koparan Osmanlı’dan nefret eder.
Bu da yetmez adamlar Mustafa Kemal’den, Cumhuriyet’ten, demokrasiden ve gerçek İslam’dan da nefret
eder.
Adamlar; İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra petrol, para ve Vahabi mezhebiyle ABD’nin emrinde bütün İslam
coğrafyasını perişan ettiler.

Adamlar; dünyanın neresinde olursa
olsun İslamcı tüm parti, örgüt, tarikat,
okul, cami ve benzeri oluşumlara yüz
milyarlarca dolar para dağıttılar.
Kaide, Taliban, El-Şabab, Boko Haram, IŞİD, Nusra ve ruh hastası benzeri
tüm örgütlerin kuruluşunda Suudi’ler
var.
Elbette CİA ile birlikte.
Hepsi de dolaylı-dolaysız İsrail’e
hizmet etti ve ediyor.
Körfez’in diğer kral, emir ve şeyhleri
gibi.
Ürdün, Fas, Sudan ve Mısır’ı da
unutmadan.
Sırada İsrail’le barışacak başka Arap
ve Müslüman ülkeler var.
Bir de bakarsınız Erdoğan bir sürprizle 17 yıl önce yaptığı gibi İsrail’in
“ebedi başkent” ilan ettiği Kudüs’e
gider ve Cumhurbaşkanı İzak Herzog’la buluşur.
İki hafta önce Ankara’da gerçekleşen
“Türkiye ve İslam ülkeleri Hahamları”
buluşması belki de bunun içindi.
Oyuncular her zaman iyi olmasa
da tiyatro müthiş bir sanattır.
Ama bizim coğrafyaya daha çok
Karagöz Hacivat yakışır.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

ERTESİ GÜN HİÇ
KİMSE POZİTİF
UYANMADI

Gece yatağımıza girerken tek dileğimiz,
ertesi güne negatif uyanmak, önceliğimiz
bu...
Pozitif olmak hiç bu kadar negatif olmamıştı.
Siyaset sahnesinde harıl harıl, salgın
yokmuş gibi sürüyor seçim hazırlıkları...
Seçmek ve seçilmek hiç
bu kadar gereksiz ve saçma
olmamıştı.
Seçim sandıklarında salgına karşı önlem alınıp alınamayacağını sorgulayanlara, salgında seçim mi olur
diye soranlara iyi gözle bakılmıyor buralarda...
Caddelerde seçim panoları, sokaklar
maske çöplüğüne dönmüş adeta...
Okullarda pozitif vakalar artıyor, temaslılar çoğalıyor, çocuklar bunalım
içinde, annelerde tedirgin bir telâş...
Aşılananların sayısını bilsek de, nüfusun
kaçta kaçını aşılandığını bilemiyoruz,
vaka sayılarını bilsek de virüsün nüfusun
yüzde kaçına bulaştığını bilmiyoruz, çünkü nüfusu bilmiyoruz.
Kimilerinin ayaklarını yerden kesen
seçimi saymazsak, heyecan verici bir
şey kalmadı ülkede.
Hayaller alıp başını gitmiyor, insan
haklarından ifade özgürlüğünden söz etmiyor kimse, zamlar altında ezilen kitlelerin aklına bile gelmiyor isyan hakkını
kullanmak...
Sokaklar parti bayraklarınızı evde bırakın bana gelin diye bağırıyor, aynalarınızla özeleştirilerinizle gelin, başkalarına
batırdığınız çuvaldızlar, kendinize batıramadığınız iğnelerle gelin, bende yeniden
sil baştan örgütlenin diye bağırıyor...
Hayatın anlamı/anlamsızlığı, akıp giden
zaman ve ölüm üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik...
Her an virüs bize de bulaşabilir, her
an bir pozitif vakanın temaslısı olabiliriz
biz de...
Bir yandan Korona maskeleri, bir yandan da Korona’nın düşürdüğü maskelerle
dolup taşıyor ortalık...
Portekiz’in büyük yazarı Jose Saramago’nun romanları tam da bu günler
için yazılmış gibi duruyor, salgın günlerinde sığınılacak tek liman edebiyat...
Baş karakteri “ölüm” olan “Ölüm bir
varmış bir yokmuş” adlı romanı mesela...
Bütün romanlarında olduğu gibi burada
da, sadece dilin değil dinin politikanın
ve hayatın bütün kurallarını yıkarak, ironinin zirvesine tırmanır Saramago...
Adı bilinmeyen bir ülkeye ölümsüzlük
gelir, insanlar ölmemeye başlar...
Bu durum başlarda sevinçle karşılansa
da, zamanla kaosa yol açar...
Yaşlı, hasta ve ölmek isteyip de ölemeyen insanlar çoğalır, tabut imalatçıları
çok etkilenir bundan, sağlık sistemi darmadağın olur, insanlar ölmeyince papazlar
işsiz kalır...
Sonra “ölüm” farklı bir tavırla geri
döner...
Ölecek olanlara bir hafta önceden bir
eflâtun zarf göndermeye karar verir ki,
insanlar kendilerini ölüme hazırlayabilsinler...
Kısa bir süre öncesine kadar ölümsüzlüğe alışmakta zorlanan insanlar, bu
sefer de ölmek istemezler...
“Ölüm bir varmış bir yokmuş” başladığı
cümle ile biter:
-Ertesi gün hiç kimse ölmedi.
Belki bu salgın günlerinde yazılması
muhtemel bir roman da şu cümleyle başlayıp bitecek:
-Ertesi gün hiç kimse pozitif uyanmadı...

İÇİMDE SICACIK BİR
NEHİR AKAR

KTÖS İLE KTOEÖS’TEN EĞİTİM
BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), dün
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde
eylem yaptı.
Bakanlık önünde “Güzide Okulların
Eğitim Bakanlığı” pankartı açan
sendikalar, sürdürülebilir yüz yüze
eğitimin devam etmesi için mücadeleye
devam edeceğini belirtti, denetim
yapılmasını ve öğrencilerin aşı hakkının
verilmesini talep etti.

ELMALI
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı,
eğitimin sürmesi, çocukların yüz yüze
eğitim alabilmesi için okul idaresi ve
öğretmenlerin özverili bir şekilde
çalıştığını söyledi.
Bakanlığın uygulamaları ve bazı okulları
“güzide” olarak nitelendirildiğini belirterek
bunu eleştiren Elmalı, eğitim ve sağlıkta
devlet ciddiyeti ve eşitlik istedi.
Eğitimin uzun vadeli planlama
gerektirdiğini ifade eden Elmalı,
sürdürülebilir eğitim için bakalığın çaba
ortaya koyması gerektiğini söyledi.
Vakaların, özellikle okullardaki
vakaların gereken uyarılar dikkate
alınmadığı ve denetim yapılmadığı için
yükseldiğini savunan Elmalı, “Denetim
değil seçim çalışmalarına hız verildi”
dedi ve Bakanlığa bu yönde eleştiriler
yaptı. Okullarda temaslı ve vakaların
yükselmesiyle birlikte eğitime kısa bir
süre ara verilmesini ve 13 ocakta
başlayacak sınavlara kadar Online eğitimi
önerdiklerini anlatan Elmalı, “Artan
vakalar ve temaslılar azalsın diye 6
günlük ara talep ediyoruz. Okul kapatma
veya online eğitime geçilsin demiyoruz”
ifadelerini kullandı. Bu kararı alan bazı
özel okullara “güzide okullar” denmesini

de eleştiren Elmalı, “Bazı okullara ikinci
sınıf muamele yapılmasını kabul etmiyoruz. İstikrarlı kararlar alınıp ayrım
yapılmamalı. Talebimiz, bütün okulların
sürdürülebilir yüz yüze eğitime devam
etmesidir” dedi.

ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de,
“sağlık ve eğitim bakanlıkları ne işe
yarar” diye sordu.
Bu sorulara yanıt bulamadığını söyleyen
Elcil, sağlık Bakanlığı ve eğitim
bakanlığına eleştirilerde bulundu “güzide
okul” açıklamasına tepki gösterdi.
Elcil, yüz yüze eğitimin devam etmesini
istediklerini, ancak öğretmenlerin okulda
olmasına karşın öğrencilerin okula
güvenip gelmediğini söyledi.
Son alınan kararla, temaslı kişilerin
test yapıp toplum içinde gezmesinin
sağlandığını ifade eden Elcil, bunun
seçimler için yapıldığını, ayrıca denetimlerin de “yalana dayalı” olduğunu
savundu.
Yeterince test yapılmadığını ifade eden
Elcil, bakanlık ve hükümetin topluma
değil “Suat beye” çalışıldığını iddia etti.
Her şeyin oy ve seçime endekslendiğini
savunan Elcil, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da “Suat
Günsel’in memuru” olarak niteledi.
Konuşmaların
ardından
ortak
açıklamayı da KTÖS Eğitim Sekreteri
Burak Maviş okudu.
Sendikalar, toplumun sağlık ve eğitme
sahip çıkmasını, ailelerin çocuklarına ve
kendilerine düzenli test yapmasını,
bakanlıkların denetimleri artırmasını,
eğitimin sürdürülebilir yüz yüze devam
etmesi için mücadele verilmesini,
sendikaların eylem yapmasına sebep
olunmamasını istedi.

OKULLARDA GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ…

817 ÖĞRENCİ, 72 ÖĞRETMEN vE
8 PERSONEL COvİD-19 POZİTİF
2 BİN 729 ÖĞRENCİ, 219
ÖĞRETMEN vE 40 PERSONEL
TEMASLI. 85 SINIF vE 1 OKUL
KAPALI. 59 BİN ÖĞRENCİ,
ÖĞRETMEN vE PERSONEL
SAYISINA GÖRE OKULLARDA
POZİTİFLEŞME ORANI YÜZDE
1,52…
KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda
bugün itibarıyla 817 öğrencinin, 72
öğretmenin ve 8 okul personelinin Covid19 pozitif; 2 bin 729 öğrenci, 219 öğretmen
ve 40 personelin de temaslı olduğu; salgın
nedeniyle 85 sınfın ve 1 okulun kapatıldığı
açıklandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul
idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda
bugün itibarıyla okullardaki koronavirüs
tablosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne
bağlı okullarda 152 öğrenci, 30 öğretmen
ve 3 personel Covid-19 pozitif; 772 öğrenci,
73öğrenci ve 26 personel ise temaslı durumunda. İlköğretimde kapanan sınıf sayısı
41.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı
okullarda 554 öğrenci, 32 öğretmen ve 4
personel pozitifken; 1384 öğrenci, 109
öğretmen ve 14 personel temaslı. Bu
okullarda 26 sınıf kapatıldı.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi verilerine
göre ise 111 öğrenci, 10 öğretmen ve 1
personel Covid-19 pozitif. 573 öğrencinin
ve 219 öğretmenin temaslı olduğu mesleki
teknik okullarda 18 sınıf kapalı.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel
sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı
ise yüzde 1,52 olarak hesaplandı.

Bu adanın güneşine kesinlikle benden
ç o k daha fazla tutkun olan Rus
komşularım, kış bulutları ile yağmurlara
da benim onlardan daha fazla tutkun olduğumun farkında olmalı...
Onlar yağ m urlu, karlı soğ u k bir
ülkedengüneşe hasret gelir giderler bu
adaya...
Kışın boşalır bahçeleri, sessizleşir…
Bense bir yağmurözlemi ile kışa dalarım...
Sessiz ve sakin yazların geçmiş günleri
benzemez hareketli ve gürültülü kış hatıralarına...
Gökyüzü ile yeryüzü hırçın ve çılgın
bir aşkatutuşur...
Oluklar boşalır...
Çocukluğumuzunarap kızı damdan bakar...
Göktenüç elma düsȩ r mangal başında...
Cinayetler en çokkışınişlenir gibi gelir
bana...
Zifiri karanlık bir gecede dağların ardında çakan şimşekleri seyrederim ürpererek…
Agatha Christie’nin“Ölüm Adası” romanı gelir aklıma…
Cennet gibi bir adada peş peşe işlenen
cinayetler…
***
Adalıyız biz...
Güneş yorgunları...
Bulutlardan
ve
yağmurlardansevinçlerüretmek bizim
işimiz...
Yağmur altında bir köye gireriz bir
akşam…
Kerpiç bir evde yanan odunların
karşısında kanat çırpar kalbimiz…
Çiçeği burnunda bir ilkokul ögr̆ etmeni...
Gittikçe solan fotoğraflarda gülümseyerek bakar…
Rum komşumgolifa sunar bana...
Ve tatlı kırmızı şarap…
Elimizdeki minicik makasla ipekböceği
kozalarından parçalar keseriz birlikte…
Sonra o maharetli parmaklarıyla kadife
kumaşlara diker onları…
Tavus kuşlarını…
Desen desen çiçekleri süsler renkli
taşlarla…
-İşte bu senin, der bana…
-Senin düğün hediyen…
Bu memleketi seversem bunun için
severim işte...
Sevgi, dostluk ve merhamet...
Bir tarih gibi yazılır kerpiç duvarlara...
Yasemin ve sardunya kokulu dağınık
bahçelere…
***
Hayır, sanmayın ki unuttum…
Bunlar en derin köşesinde ruhumun...
Yalnız kış akşamlarına mahsus değil…
Yaz günlerindetalvarların altında…
İçersem tahta bir bardaktan içerim bu
şarabı…
Ve şarkılar...
Ve ezgiler...
Tekrar tekrar okunan şiirler…
Kırk derecede incir yapraklarında
titreşengönül telleri…
Hep böyle devam edebilirdihayat...
O Temmuz olmasa…
Acı hatıraları bir yana koydum, tatlı
hatıraları bir yana...
Nur yüzlü nenem bir yanda durur, Fazıl’ı vuran adamlar bir yanda...
Kaçarım evden birdenbire, bir yolcu
çantası gibi sırtımda eski okul çantam…
Bilmez ki beni arayanlar…
Hep uzaklara çeken hayaletleri beni…
Anlatsam da inanmazlar…
Bir el değer omzuma…
Babamın eli...
İçimde sıcacık bir nehir akar…
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Alt yapı parasıyla saray yapacaklarmış
Dört cumhurbaşkanı eskitmiş koca Silihtar
Hepsini sığdı da kendilerini sığmamış
Yeni saray rüyası görüyor bizim Tatar

KALAY-KALAYCI

TEHLİKENİN FARKINDA OLMAYAN
S.O.S/YAL DEMOKRATLAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sokağa çıkacak olanları tehdit eden Erdoğan'a
"Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız, bizim kitabımızda
sokak yok" diye yanıt verdi. Eski CHP milletvekili Melda Onur şöyle cevap verdi:
“Bizim kitabımızda sokak yok diyemezsiniz. Yanıtınız şöyle olmalıydı: ‘Size mi
soracağız ne zaman sokağa çıkacağımızı. Bu her TC vatandaşının anayasal
hakkı. Sizin göreviniz, onun güvenliğini sağlamaktır’. Cümleyi böyle kurun, eğer
tehlikenin farkında iseniz.” Tehlikenin farkında olmayan S.O.Syal demokratlar
böyledir işte. Bizde de çok var bunlardan…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ALTINDA KALANIN
BOYNU KOPSUN

ZEMİN HAZIRLIĞI
MI?
Tuhaflıklar, baskılar, bugüne kadar inandıklarımızın yerle bir edilmesi yaşanıyor
coğrafyamızda...
Bizi böldükleri yetmediği gibi şimdi de
yok etme peşindeler...
Amerika ılımlı İslam diyerek Tayyip Erdoğan ve AKP'sini başa getirdi...
Ona destek vererek bir de tek adam olmasını sağladı...
Aradaki uzlaşmazlıklar Tayyip'in gücü
eline alır almaz güç zehirlenmesine uğramasından sonra başladı...
Dünyanın beşten büyük olduğunu, yani
BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesine
eş kendi başkanlığında bir Türkiye varolduğunu söylemeye başladı...
Etrafındaki amigolara da kendisi için
"Dünya lideri" dedirtti...
Ekonomist olduğunu söyleyerek Türkiye'nin ekonomisini, ki o ekonomi de çok
ahım şahım bir ekonomi değildi, yerle bir
etti...
Belini doğrultacak durumda değil...
Bakmayın siz dövizin hızlı çıkışının biraz
engellenmesine...
Seçimlere bu söylemle girmek istiyor da
ondan...
Ancak bir diğer taraftan da tüm gıda
maddeleri yanısıra geriye kalan her ürüne
zam üstüne zam yapılmaya devam ediliyor...
Bu konuda Şehülislam görevi yapan Diyanet İşleri Başkanı da fetva üstüne fetva
yayınlıyor...
Türkiye'de insanlar henüz sokağa dökülmedi ama Kazakistan'daki ayaklanmayı
düşünerek sokağa dökülür demedikleri
halde yandaşlar tehditlere başladı...
Korku dağları sardı çünkü...
Bu tehditleri savuran da Cumhur İttifakı
ki birisi kırmızı halıda yürürken burun üstü
çakılmıştı, diğeri bir dediği diğerine uymayan, bugün söylediğinin yarın tersini
söyleyen ve yürümekte zorluk çeken iki
kişinin oluşturduğu bir ittifak...
Coğrafyamız yıllardır kan gölü içinde...
Ve bu kanın dökülmesinde de rol oynayan
Tayyip'in Türkiye'si!
Dikkat ederseniz BAE, Katar ve şimdi
de ekonomik yardım talep ettikleri bir
Suudi Arabistan var Tayyip iktidarının gündeminde...
Al parayı sat vatanı!
Satılacak ne kaldı bilmem, ancak öyle
bir aşka tutuldular ki Türkiye'de oynanması
gereken Beşiktaş Antalyaspor süper kupa
maçını bile Katar'a aldılar...
Bu takımların taraftarları mı çoktur Katar'da yoksa işin içinde başka şeyler mi
var?
Büyük olasılık pek çok maçta canı yanan
takım taraftarlarının tribünlerde istifaya
davet ettikleri ve aleyhinde tezahürat yaptıkları Tayyip-Bahçeli ittifakına söz söylenmemesinden olabilir...
Türkiye'nin başkentini de Katar'a aldırırlarsa hiç şaşmayın!
Belki de yargılanmamak için Hitler'in
gestapoları gibi dünyaya dağılırken gidebilecekleri yer Katar'dır...
Orada zemin hazırlıyor olabilirler...

Uyuşturucu davasında karar…

4 yıl 6 ay hapis cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun,
Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç
Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen
karar duruşmasında sanığın aleyhindeki
kararı Başkan Aksun açıkladı.
Aksun, sanık Murat Aykol’un işlediği
suçların uzun süreli hapis cezası öngören
çok ciddi suçlardan olduğunun altını
çizdi. Aksun, sanığın bulundurduğu

uyuşturucunun en tehlikeli türlerden
olan eroin türü olmasını, uyuşturucunun
miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine
değerlendirdiklerini belirtti.
Aksun, kamu menfaati gereği bu tür
suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı
ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan
4 yıl 6 ay hapis cezası ile
cezalandırdıklarını açıkladı.

2021 YILINDA UYUŞTURUCU YAKALAMA MİKTARINDA % 56 ARTIŞ

245 OPERASYONDA, 363 TUTUKLAMA

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü, 2021 yılı uyuşturucu ve
kaçakçılıkla mücadele verilerini açıkladı.
Verilere göre, uyuşturucu yakalama
miktarında yüzde 56 oranında artış
oldu.
245 uyuşturucu operasyonunun
yapıldığı geçen yılda, 363 sanık
tutuklandı.
Operasyonlarda, 18 kilo 75 gram
esrar, 10 kilo 907 gram skunk, 5 klilo
19 gram methamfetamin, 4 kilo 154
gram bonzai, 1 kilo 458 gram eroin,
869 gram kokain, 637 gram mdma,
1118 adet extacy, 7 kilo 412 gram
kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE…
134 BİN 356 TL PARA CEZASI
KESİLEREK, DEVLET
HAZİNESİNE KAZANDIRILDI
Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında
toplam 219 kişiye kaçakçılık suçundan
işlem yapılırken, 134 bin 356 TL para
cezası kesilerek, devlet hazinesine
kazandırıldı. Operasyonlarda, 472 bin
233 TL değerinde muhtelif kaçak mal
ve 7 ton kaçak et ele geçirildi.
104 YASADIŞI GÖÇMEN
KAÇAKÇILIĞI
Ayrıca 104 yasadışı göçmen
kaçakçılığı tespit edildi.

BAKANLIK ANTİJEN TARAMA
TESTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı, okullarda önceki
gün başlayan genel antijen
tarama testlerinin dün Hala
Sultan İlahiyat Koleji'nde devam
ettiğini
duyurdu.
Bakanlık,
denetimlerin
artırıldığını belirtti.
Bakanlık basın bürosu
aracılığıyla yapılan yazılı
açıklamada, yaklaşık 1400
kişilik öğrenci, öğretmen ve
çalışana yapılması planlanan
testlerin 09.00 itibarı ile okulda
kurulan altı istasyonda
başladığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı pandemi
yetkilileri ve Okul Pandemi
Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılan çalışmada kısa süre içinde elde edilen
sonuçlar okul idaresi ile anında paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, antijen testi
pozitif sonuç veren veya Covid-19’la bağlantılı olabilecek semptom belirtisi
gösteren öğrencilerin, ileri tetkik için PCR testleri sonuçlanana kadar velilerine
teslim edildikleri kaydedildi.

Altyapılar ve öncelikler denilerek ayrılan
TC kaynaklı kalemlerin tümü, yine TC yetkililerinin talimatları doğrultusunda didik
didik edilerek toplanan 586 milyon TL Tayyıp
Erdoğan’ın Tatar’a “hediye” olarak sunacağı
saray, meclis ve cami külliyesinin inşasında
kullanılacak!
Ve aferimpohpoh bunun adı da Tayyıp’ın
Tatar’a hediyesi olacak!
Kıbrıslıtürk toplumunu “beslemelikten”
sonra aptal ve enayi yerine koymanın Tayyıp’çası!
***
Arkadaş hediye olacağını söylediği külliye
için, şahsi dolaplarını dolduran potin kutularına
elini uzatmadı!
Ve kestirme yoldan, “Külliyenin parasını
oradaki kalemlerden denkleştirin” talimatını
verdi!
Esas duruşta bekleyen “Başüstüne efendimciler”, talimatı alır almaz harekete geçtiler!
Ve alt yapı ve hayati öncelikler için ayrıldığı
söylenen bütün TC kaynaklı kalemleri boşaltarak denkleştirdikleri 586 milyon TL’yi,
saray-meclis-cami külliyesine aktardılar!
Ne demektir bu?
Altyapı ve önceklikler kalemlerinde şu
anda kuruş yok demektir!
Yani KKTC’nin hiçbir konuda altyapıya
ihtiyacı yok!
Mevduatların bakım, onarım ve elzem tadilâtına da ihtiyacı yok!
Örneğin 30 dakikalık şiddetli sağanak yağmurda her yeri, sokaklarına ve caddelerine
varıncaya kadar sular mı basıyor?
Bassın!
Takdir-i ilahiye karşı gelinmez!
Sular da basacak!..
Fırtınalar da yıkacak!..
Bu yüzden boşverin şu alt yapı takıntısına!
Önemli olan Tatar’ın oturacağı saraydır
saray!
Yani üst yapı!!!
Yani öncelik!
***
Hastanelerimizde ilâç, tıbbi araç gereç mi
yok?
Eskiden çok mı vardı?!!
Hasta olan biraz çektikten sonra iyileşir
iyileşemeyen de boyut değiştirirdi!!!
İlâç, tıbbi araç gereç öncelik değil ki…
Öncelik saray!!!
Yani üst yapı!
Hastanelerimizde yeterli doktor ve hemşire
olmadığı için hastaların sedye üzerinde saatlerce bekletildiği mi oluyor?
Beklesinler efendim!
Şeker suya düşmedi ya…
Onların canı can da, Silihtar’daki İngiliz
gecekondusunda oturan koskoca cumhurbaşkanı Tatar’ın canı patlıcan mı?!!
***
Okullarımızın tavanları bakımsızlıktan çocuklarımızın başına mı çöküyor?
Dünyanın her yerinde olabilir böyle kazalar!
Çocuklar biraz dikkat ederlerse, çökmeyi
başladığı anda farkedip kendilerini koruyabilirler!
Ne yani, Silihtar gecekondusunun tavanı
Cumhurbaşkanı Tatar’ın başına çökse daha
mı iyi?!!
***
Alt yapıdan al…
Üst yapıya ver!
Da altında kalanın boynu kopsun!..
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Onuncu köy
BEYTAMBAL KALSIN
Mahmut Anayasa
Tüm seçim vaatlerinin yalan olduğunu
bilirsiniz, değil...???
24 Ocak’ta Norveç’e uyanmayacağımızı
Kurulacak hükümete Ankara’nın karar
vereceğini
Benzinin 50 kuruş, gazın 50TL
olmayacağını
Hastanede yine ilaç olmayacağını
Bursların yine yatırılmayacağını
Okul yerine yine cami yapılacağını
Külliyenin daha önce olduğu gibi törenle
açılacağını
Vatandaşlıkların dağıtılmaya devam
edeceğini
Gençlerimizin göç edeceğini
GKK’nın, Sivil Savunmanın, Merkez
Bankasının başındaki kişilerin yine
Kıbrıslı olmayacağını
Polisin sivile bağlanmayacağını
Euro yerine TL kullanılmaya devam
edeceğini
Valinin her gün ayar çekeceğini
Elektrik krizi, covid, zamlar falan...
Bilirsiniz, değil...???
E...???
Boşuna benzin koyup oy vermeye gideceksiniz...???
Üstelik salgın da var, riske girmeyin,
boş geçin...
#BırakBeytambalGalsın
#BOYKOT

ERHÜRMAN ‘ADALET MÜSTEŞARI’ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYOR
Feriha Altıok
Televizyondaki seçim konuşmalarını
izlemiyorum. Hele parti başkanlarının
konuşmalarına hiç tahammülüm yok. (Elbette
ki muhalefet, özellikle şimdiye kadar oy
verdiğim anamuhalefet partisinden söz ediyorum.) Çünkü bendeki "Umut tükenmez "
sığınağımı yıktılar. Çünkü bütün zaaflarına
rağmen, sırtımı dayayıp yudumun geleceğini
güvencede hissettiğim o küçük dağları da
yıktılar. Yıkıldılar çünkü. ..Yoksa aslında
hiç yok muydular?

Bazan kanalları gezerken duyduğum
konuşmalarında, ne her gün biraz daha
daraltılan özgürlüklerimizden ne o karanlık
altyönetim kuyusuna her gün biraz daha
sarkıtıldığımızdan ne kendimizi yönetme
irademizin çembere alınmak istenmesinden
ne her gün sayıları köpüre köpüre artan
biatçılardan ve ne de binlerce yeni... Çok
yeni vatandaşlardan! Söz ettiklerini hiç
duymadım.
Bugün (dün) sayın Tufan Erhürman, Genç
TV’de sevgili Nazar Erişkin'in konuğuydu.

TAŞIMA NÜFUSU SAVUNAN
İŞBİRLİKÇİ SOL!
Nilgün Ecvet Orhon
Hem savaş suçudur yurduma yerleşmeleri, hem
siyasi irademin gasbıdır…
Bu sözde sol partiler neyin kafasındadırlar ki bu
savaş suçunun ürününü güneye geçirebilmek için çaba
sarfederler?
Kendi halkının uğradığı korkunç kansız soykırımı
göz ardı ederek, savaş suçu işlenerek adamıza
yerleştirilenlerin güneye geçemiyor olmalarını insan
hakları ihlali olarak görüyorlar?
Bizim haklarımız nolacak? Bu konuda da bir
düşünceleri var mı acaba?
Seçimden sonra kim seçilirse seçilsin, bize dayatılacak
olan iki devletliliktir. Bunu biz Kıbrıslılar istiyoruz
diye gösteriyorlar AB ve BM’ye… Sistem partileri de
buna kuzu kuzu uyacaklar… İki devletli çözümün
sonucu taksim ve ilhaktır… Boykot ne kadar güçlü
olursa BM ve AB’da sesimiz o kadar güçlü çıkacak…
Boykotu güçlendirelim arkadaşlar… Başka hiçbir
şansımız yoktur, memleketin her şeyi ile çatısı çökmüş
durumdadır…
Bu memlekete sahip çıkmamız ve bu çökük yapıyı
örterek, yalan vaadler vererek meclise girmeye çalışan
sistem devamcısı sağ-sol hiçbir partiye prim vermemek
zorundayız…
Tek çıkar yolumuz güçlü bir boykot ve ne istediğimizi
belirtmek için AB ve BM’ye sesimizi duyurarak bir
halk meclisi oluşturmaktır… Boykotu büyütelim ve
yurdumuza, geleceğimize sahip çıkalım…

Beklediğim bir söz duyarım umuduyla
konuşmasını sonuna kadar dinlemeye karar
verdim. Hep bilinen sözler...
Konuşmanın sonunda, Türkiye'nin yeni
atadığı "Adalet danışmanı "-adı bu muydu?
- soruldu sayın başkana.
Aldığı yanıt "O konuya girmek istemiyorum" oldu.
Aslında hepimiz aldık cevabımızı...
Bu mu olacaktı sayın Erhürman?
Ne olur bırak artık o gereksizlikleri ve
sen de boykota gel...

MÜDAHALE EDİLMİŞ
SEÇİMDEN MANZARALAR
Hasan Ulaş Altıok
UBP Genel Başkanı’nın seçim
öncesi Ankara’ya davet edilmesi
de seçimlere açık müdahaledir.
Gerçi çağrılmasa da müdahaleler
açıktır ama göremeyenler için bu
net bir kanıttır. Ve izleyin daha ne
müdahaleler
olacaktır,
ne
açıklamalar yapılacaktır, hem de
açık açık. Gözümüze soka soka.
İrademizi ve onurumuzu eze eze.
Seçimcilik oyununa son vermek ve
irademize sahip çıkmak için
#BOYKOT.
TC
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı’ndan davet aldığını bir
müjdeymiş gibi sevinç içerisinde
halk ile paylaşan ve bunu seçim
propagandası olarak kullanan bir
Başbakan. Utanç verici. Bu mu
yani bizim ülkemiz, siyaset seviyemiz ve seçmen yapımız? Beytambal galsın.
Çevremdeki birçok insan
boykotçu. Aile üyelerim, dostlarım,
tanıdıklarım.
Farklı nedenlerden boykot yapıyor
gibi görünsek de hepimizin derdi
aynı. Ülkemize sahip çıkmak ve

hak
ettiğimiz
hayatı
yaşayabileceğimiz bir düzene
kavuşmak. Sayımız çok. Yöntemimiz
beğenilmeyebilir.
Duymadığımız
söz,
maruz
kalmadığımız eleştiri ve itham
kalmadı. En son da boykot
kampanyası yapmak için para
aldığımı duydum. Gerçekten ayıp.
Yazık. Biraz saygı. Bırakın o
koltukların tümü bir dönem
“onların” olsun. Kendi oyunlarını
oynasınlar. İnanın bana birbirimize
kenetlenerek kazanacaklarımız,
kaybedeceğimizden çok fazla
olacaktır.•
Seçime katılacak olan bazı partilerin üyeleri ve sempatizanları bugün
1001 vaka çıktı diye hükümeti
eleştirirken, ki haklıdırlar UBP bu
işi yüzüne gözüne bulaştırdı, şu an
kendileri de kapalı salonlarda
kalabalık toplantılar yapıyorlar.
Naparık ama? Budur yani?
Bizler için gidecek başka yer yok,
başka Kıbrıs yok. Müdahalelerle
elimizden alınmasını reddet.
Toplumsal muhalefet, toplumsal
mücadele şart! #BOYKOT

BİR DEREDE İKİ DEFA
YIKANILMAZ,
BİR BOK İKİ DEFA
YENMEZ
Ümit İnatçı
Seçimden önce: "gözlerim aradı durdu
seni".
Seçimden sonra: "ellerim böyle boş mu
kalacaktı?"
Barış ve çözüm isteyen partinin seçim
manifestosu: "Türkiye'yi ikna edeceğiz."
Boykot: "oy verme da yanında yat'.
Sonuç: "Girne'den yol bağladık
Anadolu'ya".
İç ses: (hobim seçimdir - fobim boykottur)
Final: "ayağında gundura işgal gelir
gudura gudura".
Ders: "bir daha aynı boku yeme".

KKTC’Cİ SOLUN
HALLERİ
Halil Paşa
‘Ne yazık ki Kıbrıslı Türk emekçiler
Güney’e çalışmaya gidiyormuş!’
Milliyetçilerin, Irkçıların, İslamcıların,
siyasi cahillerin ve de sağ cenahın, “ne
yazık ki” ile başlayan bu cümlesine
Kıbrıs Türk Solu neden katılsın ki?
Neden emekçilerimizin Güneyde
çalışması konusunda ‘ne yazık ki’ diye
sitemkar bir dil kullanalım?
Öte yandan neden Kıbrıslı Rumlar
kuzeyde alış veriş yaptıklarında
kısıtlansınlar ki?
Çalışmaya gidenler, alış veriş için gelenler, ya emekçidir, ya da orta sınıftan
Kıbrıslılardır.
Aralarında varsıl olan birkaç kişi varsa
da vardır.
Hem biz, yani sol değil mi ada ekonomilerinin bölünemeyeceğini söyleyen…
İki toplumun barış içerisinde bir arada
yaşayabileceğini dillendiren.
Birleşik Kıbrıs’ı savunan sol değil mi?
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Sosyal Medya
Armağan Karal Desem
2004
yılında
imaj
yüzeysel
oyunlarıyla hükümete
gelen ama kendinden
menkul
serbest
piyasacı sağ- liberal
bir ekonomi politikası
uygulamak isteyen CTP, aynen
eski sağ rejim partileri gibi kısa
zamanda
varolan
kamu
isthdamlarını olduğundan da fazla
istihdamlarla doldurmaya ve
küçücük ada ekonomisine aşırı
külfetler getirmeye başladı.
Varolan kamu potansiyeline aşırı
istihdamlarla binlerce ihtiyaç
fazlası memur alınca bu defa da
bütçe fire vermeye başlamış,
daracık bütçe ile giderler başa
çıkılamayınca, halka vergi zamları
füze gibi uygulanmaya başlamıştı.
Adada uygulanan elektrik vergileri dünyadaki elektrik vergilerinin

CTP’NİN EN BÜYÜK
BAŞARISIZLIĞI

de üzerindeyken, bu defa da
dövize bağlı kur yükselmeleri,
yapılan aşırı zamlar, halkın belini
bükerken, devlet dairelerinde
uygulanan harçlar da aşırı bir
şekilde yüklenmeye ve halka daha
da fazla yük olmaya başladı.
Halk her gün için enflasyonlarla
baş etmeye çalışırken, Maliye
Bakanlığı’nın
enflasyon
rakamlarının yüzde sıfır olduğunu
iddia etmesi, bunun yanında, dört
senedir hükümetin işçi ve memur
sendikalarını bir türlü kaale alıp
görüşmemesi ve maaşlara
yapılacak artışların hükümetin
insafına bırakılması da halktaki
tepkiyi bir o kadar daha artırdı.
Sonuç olarak CTP ağırlıklı
hükümet dört senedir uyguladığı
politikalarla başarısız oldu. Kıbrıs
Sorunu ve çözüm ise statükoya
yenik düşen CTP ağırlıklı koal-

isyon hükümetinin statükoya bu
kadar yenilmişlikten sonra baş
kaldırıp sorunu çözmeye çalışacağı
konusunda güven vermiyor.
Ama beş yıla yakındır her şeyde
başarısızlık görülürken ağızlarında
ıslatıp ıslatıp piyasaya sürdükleri
“Bizi seçin size çözümü getirelim”
sözü de pek inandırıcı gelmiyor.
İşin diğer üzülecek tarafı da bunca
bağırıp çağırmadan sonra eski rejimin Sağ ve Milliyetçi ve de
çözümcü olmayan partisi UBP
tekrar alternatif olarak ortaya
çıkıyor.
Her şeyi bir yana bırakalım bu
durum bile CTP’nin ne kadar
başarısız olduğunu isbat ediyor.
Ve başından beri sol kesimlere
madik atmış olan CTP’nin, giderayak miras olarak bıraktığı böyle
bir alternatifsizliği de pek
arkasından iyi bir puan getirmiyor.

YSK BAZI İHALELERİN SEÇİM SÜRECİNDE DEvAM
ETMESİNE, BAZILARININ REDDİNE KARAR vERDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı ihalelerin seçim
sürecinde devamına, bazılarının ise reddine karar verdi.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlara göre, YSK, 5/1976 sayılı Seçim ve
Halkoylaması Yasası'nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca,
Sağlık Bakanlığı’nın, “Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin
seçim süreci içinde devamına oy birliği ile karar verdi.
YSK, Karayolları Dairesi’nin, “Girne-Alsancak Anayolu Il.Etap Yapım Projesi İhalesi”nin de seçim süreci

içinde devamına oy birliği ile, “Lefkoşa-Girne Anayolu
Yol Tamiratı İhalesi”nin ise seçim süreci içinde devamına
oy çokluğu ile karar verdi.
Öte yandan YSK, Konut Edinme Birimi’nin, “Dikmen,
Serhatköy ve Mevlevi Köylerindeki Kırsal Kesim
Arsalarının Altyapı İhaleleri” işlemlerinin, 5/1976 sayılı
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5) (F) maddesi
uyarınca, seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu
görülmediğinden oy çokluğu ile reddine karar verdi.

KTOEÖS: 13 OCAK’A KADAR ONLINE EĞİTİM

Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
Başkanı Ozan Elmalı, orta dereceli
okullarda, sınavların başlayacağı 13
Ocak Perşembe gününe kadar
öğretmenlerin eğitimi on-line olarak
sürdüreceğini yineledi.
Elmalı, yönetim kurulunun aldığı
eylem kararının 6 günlük sürede
okullarda
ortaya
çıkacak
pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen
sayısının artmasını önlemek ve
sınavların yüz yüze yapılmasına
imkan yaratmak için olduğunu ifade
etti.
Elmalı yaptığı yazılı açıklamada,
okulların açıldığı Eylül ayından
beri, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için öğretmenlerin, okul
idarelerinin, velilerin ve öğrencilerin
büyük bir özveri ortaya koyduğunu
belirterek, sendikanın önlemlerin
alınması, gerekli kısıtlama ve denetimlerin yapılması için hükümeti,
Sağlık ve Eğitim Bakanlığını
uyarmasına rağmen yetkililerin üzerine düşeni yapmadığını savundu.
Yeni yıl kutlamalarının kamu
okullarında kısıtlandığını ancak
restoran, cafe, bar ve gazinolarda
herhangi bir kısıtlama, denetim yapma gereği duyulmadığını öne süren
Elmalı, ülkede test ve aşı kontrolünün neredeyse hiç yapılmadığını
iddia etti.
Bu durumun hem toplum
içerisinde hem de okullarda pozitif-temaslı vaka sayısında büyük bir
artışın ortaya çıkmasına yol açtığını
ifade eden Ozan Elmalı, şöyle devam
etti:
“23 Aralık Perşembe günü
okullarımızda 700 civarı temaslı,
216 pozitif öğrenci sayısı varken,
bu sayı dün itibarıyla 1300 civarı
temaslı, 500 civarı pozitif öğrenciye
ulaşmış, 38 sınıf kapatılmıştır. Vaka

sayılarındaki büyük artışa rağmen
bakanlık yetkilileri okullarda hala
eğitimin sürdüğünü iddia etmektedir.”
Okullarda idareci ve öğretmenlerin
gece yarılarına kadar test kontrolü
ve pozitif/temaslı takibi yaparak,
eğitimin yüz yüze devam etmesini
sağladığını belirten Elmalı, “Diğer
sektörlerde yeterli denetim ve
sorgulamanın yapılmayışına göz
yumulmasının nedeni nedir?”
sorusunu sordu.

“BELLİ Kİ AMAÇ DİĞER
SEKTÖRLERİN AÇIK
KALMASI İÇİN OKULLARI
AÇIK TUTMAKTIR”
“Sayın Eğitim Bakanı diyor ki
‘Okullar kapanırsa tüm sektörler
kapanır’” diyen KTOEÖS Başkanı
Elmalı, “Belli ki amaç diğer sektörlerin açık kalması için okulları
açık tutmaktır” iddiasında bulundu.
Elmalı, şunları belirtti:
“Ekonominin çarkları dönsün diye
öğretmen ve öğrenciler ateşe
atılmaktadır. Her gün onlarca
öğretmen ve öğrencilerimiz pozitif
olmakta veya temaslı duruma
düşmektedir. Sayın Bakanın dediği
gibi hastalığın kaynağı okul değilse
denetimin yapılmadığı diğer sektörlerdir. İdareci, öğretmen ve
öğrencilerimizin hükümet edenlerin
yanlış
kararlarının
kurbanı
olmalarına izin vermeyeceğiz.”
Akademik takvime göre ortaokul
ve liselerde 13 Ocak Perşembe
itibarı ile I. Dönem sonu sınavları
başlayacağına işaret eden Ozan
Elmalı, şu ifadeleri kullandı:
“Okullarımızda mevcut temaslı
ve pozitif vaka sayılarının gittikçe
artacağı öngörümüzü, bu konuda
tedbir alınması gerektiğini Eğitim
Bakanlığı yetkililerine 24 Aralık ve

3 Ocak tarihlerinde yazılı olarak
iletmemize rağmen uyarılarımız
görmezden gelinmiştir. Gelinen noktada bazı okullarımızda okul içi
bulaş artmış, kaos büyümüştür.”
Yönetim kurulunun aldığı karar
doğrultusunda Eğitim Bakanlığı’na,
sınavların sağlıklı ve verimli
yapılabilmesi için sınavların
başlayacağı güne kadar, eğitime ara
verilmesi gerekliliğini ilettiklerini
ifade eden Elmalı, bu talebin göz
ardı edildiğini ileri sürdü.
Bu tavrın bakanlık yetkililerinin
eğitim gailesinde olmadıkları
gerçeğini bir kez daha gün yüzüne
çıkardığını savunan Elmalı, şunları
belirtti:
“Kamu okullarındaki öğretmen
ve öğrencilere yapılan üvey evlat
muamelesi kabul edilebilir değildir.
Özel okulların sağlık endişesi
gerekçesi ile on-line eğitime geçme
kararı kabul görüp saygıyla
karşılanıyorken, aynı endişeyi
taşıyan bizlerin kararı tepkiyle
karşılanmıştır. Bu ayrımcılığın nedeni nedir?”
7 Ocak-13 Ocak tarihleri
arasındaki 4 eğitim gününü
öğretmenlerin on-line olarak
sürdüreceğini yineleyen Elmalı,
yönetim kurulunun aldığı eylem
kararının 6 günlük sürede okullarda
ortaya çıkacak pozitif/temaslı
öğrenci-öğretmen sayısının artmasını
önlemek ve sınavların yüz yüze
yapılmasına imkan yaratmak için
olduğunu ifade etti.
Alınan on-line eğitim kararının
kamuoyuna, “Okullar kapatılıyor”
şeklinde lanse edilme çabasının art
niyetli olduğunu ve gerçeği
yansıtmadığını belirten Elmalı,
velilere, öğrencilere, öğretmenlere,
kamusal eğitime sahip çıkmaları
çağrısı yaptı.

GÜNLÜK
ANKARA’YI KÜLLİYEN REDDETMEK

Hepsi hemfikir! Saraya harcanacak para ile sağlığa ve eğitime
neler neler yapılır diyorlar… Bunu ahaliye söylüyorlar! Ortaya… Sanki de Saray-Meclis-Cami üçlüsünden oluşan Külliyeyi
yapmaya karar veren ahalidir de, Ankara’nın yapmaya karar
verdiği Külliye projesine itirazı ortaya ederler… TDP başkanı
Cemal Özyiğit, ‘‘Bizim yeni Cumhurbaşkanlığı sarayına ve
Meclis binasına değil, hastanelere, okullara, yollara yatırıma
ihtiyacımız vardır” dedi… İlahi Cemal hoca! Bütün kamu inşaatlarını Türkiye yapıyor, ihalelere Ankara’da çıkılıyor! Külliyeyi
TC’li müteahhit yapıyor… Pandemi hastanesini TC’li müteahhit
yaptı… Yolları TC Karayolları Müdürlüğü ve ihale dağıttığı
TC’li müteahhit yapıyor… Evet, saray yerine hastane yapılsın,
ama Lefkoşa’ya yeni hastane projesini Kamu-Özel Ortaklığı
olarak yapma kararını da TC aldı. Anlaşma meclisten geçti...
Hastane işletmesi özelleştiriliyor! Mecliste bunlar konuşulurken
aklınız neredeydi… Halkın Partisi’nden Yusuf Avcıoğlu da,
Külliye yapılacak parayla, “Eğitim ve sağlıkta yapılması gereken
hatta yarım olan 5 hastane projesi yapılabilir” dedi… Omorfo
ve Girne’de karkas halindeki hastaneler neden bitirilmedi?..
Dahası Ankara sağlıkta özelleştirme koşullarını yaratmak için
bütün kamu hastanelerini çökertti… Neden? Geçtiğimiz yaz
Türkiye’den gelen mühendislerin zemin çalışmalarını yaptığı
yeni Lefkoşa Hastanesi Kamu-Özel Ortaklığı’yla yapılıyor…
Yani AKSA’ya elektrikte kira ödediğimiz gibi hastaneye de
yıllık kira ödeyeceğiz. Hastane işletmecisine ‘müşteri garantisi’
verileceği için başta Omorfo ve Girne’deki hastane projeleri
yarım bırakıldı. Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin işletmecisine müşteri
sağlamak için… Yeni hastane için anlaşma imzalandı… Bu
konuda CTP, TDP, HP mecliste sustu! Külliye’nin parasıyla 5
hastane yapılırdı diyorlar seçimlik…
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi okullarda yüz
yüze eğitimin devam
edeceğini duyurdu.
KKTC’deki ilk ve orta
okullarda dün 817
öğrencinin, 72 öğretmenin
ve 8 okul personelinin testi
pozitif çıktı, 2 bin 729
öğrenci, 219 öğretmen ve
40 personel temaslı. Salgın
nedeniyle 85 sınıf ve 1 okul
kapatıldı. Mevcut veriler
bunlar iken, Bulaşıcı
Hastalıklar Komitesi yüz
yüze eğitime devam dedi.
Yüz yüze eğitim yüz yüze
seçim demektir çünkü…
*
YAŞASIN TÜRK ADALETİ!
Ünlü modacı Barbaros
Şansal’a, Atatürk
Havalimanı’nda saldıran ve
onu darbeden 11
havalimanı çalışanı beraat
etti. Yaşasın Türk adaleti!
*
HALK HÜKÜMETE
BENZİYOR
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
“Halkımız hiçbir şey
yokmuş gibi davranıyor”
dedi. Halk UBP
hükümetine benziyor
demek ki…
*
GAİLEYE BAK
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Türkiyeliler
ülkelerine dönme planı
yapıyor” dedi. Eeeee…
Gailesi tuttu sizi?

“Tırnak”...
"Bakan Pilli korkusunu açık ve net
bir şekilde söyledi…
Önlem alınmazsa vakalar daha da
artacak diye!
Yeni yıl korkulan bir dönemeçti
ama gelin görün ki bakanlık belli
kısıtlamalara çok cesaret edemedi,
eğlence yerleri ile kumarhanelerde
insanlar diz dize yeni yıla girdi…
Bir kere önünüzdeki günlerde
vakaların hayli artacağı kesindir!
vaka sayısı binleri bulunca kimse
ah-vah etmesin…
Öncelikle otorite iflas etmiştir,
denetim hiç yoktur, buna bir de
vatandaşın umursuzluğu eklenince
kaçınılmaz son ile hepimiz
yüzleşeceğiz!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Tüp gaza, akaryakıta, ardı ardına
yapılan okkalı zamlar, undan, süte,
süt ürünlerinden en temel tüketim
maddelerine getirilen artışlar
hepsi yerinde durmaya devam
ediyor. Gerekçe olarak da “durun
bakalım Türk Lirası’nın döviz
karşısında değer kazanması
geçici olabilir” yaklaşımları
içinde davranılıyor! Tefeci
zihniyetli tüccar “nasıl olsa şimdi
seçim var, siyasiler kendi
dertleriyle boğuşuyorlar”
düşünceleri içinde “ne
vurursam kardır” tavırlarını
sürdürmeye devam ediyorlar."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

CTP

İfade özgürlüğünü kısıtlayan
3 yasaya imza attı 10
senede CTP… Özel Hayatın
Gizliliği, Talat’ın Erdoğan’la
olan ses kaydından sonra
yapıldı. Bu yasadan
gazeteciler yargılanıyor…
Bilişim Suçları Yasası’ndan
Tatar’a yazdıklarından
dolayı bir böbrek hastası
hapse atıldı…
Cumhurbaşkanına Hakaretten de
Abdullah Korkmazhan yargılanıyor… Doğuş
Derya, sosyal medyada hakkında yapılan bazı yalan yanlış
paylaşımları Bilişim Suçları Yasası’ndan polise götürüyor…
CTP’nin yapmakla övündüğü yasalardan biri Bilişim Suçları…
Tufan Erhürman’ın ‘‘başbakanlığa bağlıdır’’ dediği polis uygun
görürse kullansınlar yasalarını!
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8 Ocak 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ANKARA’DAN LEFKOŞA’YA
ADALET BAKANI ATANDI

TC Büyükelçiliği’ne Adalet Müşaviri atandı…
Bu meseleyi de 2-3 demeçle geçiştirdi işgalcinin
solcuları!
ABD tankları Bağdat’a girerken parti bayrağını
alarak meydanda kutlama yapan Irak Komünist
Partisi gibiler…
Yankee Irak’ı bir anda işgal etti, Türkiye ise Kıbrıs’ın kuzeyini 47 senedir sömürgeleştiriyor. İşgal
harekâtı istilaya, istila nüfus taşıyarak
kolonizasyona ve KANSIZ SOYKIRIM’a dönüştü.
Irak’ın işgalinden sonra ABD
Irak’ta bir sömürge rejimi kurdu.
Paul Bremer adında bir vali atadı.
Iraklı işbirlikçi ‘komünistler’ bu sömürge rejimini ve ABD’nin kukla
hükümetini tanıdı. Seçime girip %1
oy aldılar, 2 vekil seçtirdiler!
Türkiye de Kıbrıs’ın kuzeyinde
KKTC’yi kurdu, seçtirdiği kuklaları vitrine koyarak
Büyükelçi diye atadığı Valilerle yönetti.
İşte, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Sömürge Valiliğine
atanan son muhterem de Adalet Bakanı!
TC Elçiliği’ne atanan Adalet Müsteşarı’na şaşanlara
da şaşıyorum, ‘Adalet Bakanlığı açtırmayacağız’ diyenlere de, Kıbrıs’ın işgal bölgesinde yargının bağımsız olduğunu iddia edenlere de!
Iraklı sahte komünistler gibi iki koltuğa satılanların
47 senelik ‘-MIŞ GİBİ’ yapma çilesidir bu…
Kendileri işgal rejimini inkâr edince sanıyorlar ki
sömürgeci rejimin niteliği değişiyor…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıs’ın kuzeyi
Türkiye’nin sömürgesidir dememek için ‘Alt Yönetim’
demişti. İşin aslı Alt Yönetim bile değil burası…
ABD’nin işgal valisi Irak’ı BİLDİRİLER yayınlayarak yönetiyordu. 1 numaralı bildiri Baas Partisi’nin
kökünün kazınmasıydı, 2 numaralı bildiri bütün
silahlı birliklerin ve istihbaratın lağvedilmesiydi.
TC Sömürgeciliği de Kıbrıs’ın kuzeyini PROTOKOLLER imzalatarak yönetiyor. 1 numaralı protokol
Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus taşınmasıydı…
Tufan Erhürman-Kudret Özersay hükümetine imzalatılan protokol ise ‘Adli İşbirliği’ idi.
TC Sömürge Valiliği’ne atanan Adalet Bakanı bu
protokolün sonucudur.
Yenidüzen’in haberinde, Adli Müşavir’in suçluların
iadesi ve adli yardımlaşma gibi konularda koordinasyonu sağlayacağı belirtildi. Adli İşbirliği Protokolü’nün amacı buydu zaten!
***
23 Aralık 2020 tarihinde Şener Levent Lefkoşa
Kaza Mahkemesi’ne çağrıldı ‘tanık’ olarak. Mahkemeye gittiğinde konunun Ankara’da hakkında Erdoğan’a hakaretten açılan üç dava olduğunu öğrendi.
Meşhur Erdoğan karikatürüne, ‘Kürtler ve Biz’
ile ‘Zorba The Cypriot’ yazılarına açılan üç dava…
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019’da
açılan davalar ‘Tanık Celpnamesi’ ile Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nde Kıbrıslı Kıdemli Yargıç tarafından
beyan edildi.
Ayrıca Yargıç’tan kendi el yazısı ile Şener Levent’in
ifadesini alıp göndermesini talep ettiler!
Nasıl iştir bu, Kıbrıslı Türk yargıçların böyle bir
görevi mi var?
Ankara’da açılan davaları Lefkoşa’daki mahkemede
Kıdemli Yargıç nasıl okur
Kıbrıslılara?
Ankara’da açılan davaları okumak gibi ‘tanımlanmış’ bir yetkisi yok bilebildiğimiz kadarıyla bizim
mahkemelerin…
Eğer Tufan Erhürman-Kudret Özersay hükümetinin
imzaladığı Adli İşbirliği Protokolü’ne, ‘‘Kıbrıs Türk
mahkemeleri Kıbrıslılara Ankara’da açılan davaları
tebliğ eder’’ diye bir madde koydularsa, bilemeyeceğim…
O protokolü imzalayan CTP-HP-DP-TDP yetkilileri
bir zahmet açıklasınlar gizli tutulan maddeleri!
Protokol imzalandıktan sonra onlarca yazı yazıldı
‘içeriğini açıklayın’ diye.
‘Başbakan’ Tufan Erhürman, ‘yardımcısı’ Kudret
Özersay ve imzayı atan ‘içişleri bakanı’ Ayşegül
Baybars kamu adına sorduğumuz sorulara cevap
vermedi…
Eşekbaşı muamelesi gördük!
-Boş kağıda mı imza attınız, diye sordum defalarda…
Yargı bağımsızlığı kırmızı çizgileriymiş…
Adalet Bakanlığı açtırmazlarmış…
Protokolün imzalanmasından sonra Kıbrıs’ın kuzeyindeki mahkemelerin yargı erki de ellerinden
alındı. Mahkeme kararı olmadan ‘sınır dışı’ ve ’iade’
vakaları yaşanmaya başlandı…
Şener Levent’e Ankara’da açılan davaların Lefkoşa’da nasıl tebliğ edildiğinden haberi olmayanlar
ise Sömürge Valiliği’ne atanan ‘Adalet Bakanı’na
şaşırıyor…
Şaşı bak, şaşır!

KARANTİNA SÜRELERİNE YENİ DÜZENLEME...

TAM AŞILI KİŞİLER TEMASLIYSA MASKELİ
OLARAK GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDECEK
TEMASLI OLAN AŞILI
KİŞİLERİN TEST SÜRESİ
7’DEN 5’E, AŞISIZLARIN
10’DAN 7’YE DÜŞÜRÜLDÜ.
EKSİK AŞILI vEYA AŞISIZ
KİŞİLERİN İZOLASYON
SÜRESİ 10 GÜNDEN 7’YE
DÜŞÜRÜLDÜ…
OKULLARIN POZİTİF vAKA vE
TEMAS PROTOKOLÜNDE İSE
HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK
YAPILMADI vE OKULLARDA
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEvAM
ETMESİ KARARLAŞTIRILDI…
65 YAŞ vE ÜZERİNDEKİ
KİŞİLERSE 4’ÜNCÜ DOZ
AŞILARININ ÜZERİNDEN 3 AY
GEÇMESİ HALİNDE 5’İNCİ DOZ
AŞI YAPTIRABİLECEK…
YAŞLI BAKIM EvLERİNİ
ZİYARET EDECEK KİŞİLERİN
SON 24 SAATLİK COvİD-19
TESTLERİNİ İBRAZ ETMESİ DE
KOMİTENİN KARARLAR
ARASINDA…
Tam aşılı kişilerin temaslı olması
halinde maskeli olarak günlük hayatına
devam etmesine karar verildi. Temaslı
kişilerin test yaptırmaları için belirlenen
süre de kısaltıldı. Aşılı kişilerde süre
7’den 5’e, aşısızlarda 10’dan 7 güne
düşürüldü.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin
son kararlarına göre, bugünden itibaren
Covid-19 pozitif kişiyle temas eden tam
aşılı kişiler, semptom takibi yaparak ve
maske takarak günlük hayatlarına devam
edecek. Johnson and Johnson’dan 2 doz,
diğer aşılardan 3 doz olanlar tam aşılı
kabul edilecek.
“OKULLARDA YÜZ YÜZE
EĞİTİM DEVAM EDECEK”
Okulların pozitif vaka ve temas protokolünde ise herhangi bir değişiklik
yapmayan komite, okullarda maske, hijyen ve havalandırma kurallarına

uyulmasının elzem olduğunu vurguladı;
bu verilerle okullarda yüz yüze eğitimin
devam edeceğini açıkladı.
TEST GÜNLERİ
Covid-19’lu kişiyle temas eden tam
aşılı kişiler semptomları olmaması halinde
5’inci gün semptomları olması halinde
daha erken antijen testi yaptıracak.
Eksik aşılı veya aşısız kişilerin Covid19’lu kişiyle temas ederse 7 gün izole
olacak ve 7’nci günün sonunda PCR
testi yaptıracak. Sonucun negatif olması
durumunda izolasyon sona erecek. Pozitif
olması halinde pozitif hasta takip süreci
başlayacak. Daha önceki kadarda bu
kişiler için belirlenen süre 10 gündü.
65 yaş ve üzerindeki kişilerse 4’üncü
doz aşılarının üzerinden 3 ay geçmesi
halinde 5’inci doz aşı yatırabilecek.
Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek
kişilerin son 24 saatlik Covid-19 testlerini
ibraz etmesi de komitenin aldığı kararlar
arasında.
BAKANLIK AÇIKLAMASINDA
OMICRON VARYANTIYLA VAKA
ARTIŞINA İŞARET EDİLEREK
KAPALI VE KALABALIK
ORTAMDAN KAÇINILMASI
İSTENDİ
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıyla
ilgili açıklama yaparak kararları özet
olarak da duyurdu.
Açıklamada, “Omicron varyantının
etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları ciddi anlamda
artmaktadır. Halkımızın kapalı ve
kalabalık ortamlardan kaçınması, uzun
süre maskesiz geçireceği aktivitelerden
uzak durması, sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uyması büyük önem
taşımaktadır” denildi.
BUGÜNDEN İTİBAREN
TEMASLILAR AŞILIYSA MASKELİ OLARAK GÜNCEL HAYATINA
DEVAM EDECEK
Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi’nin 5 Ocak 2022 Çarşamba
günü aldığı karar doğrultusunda bugünden
itibaren, Covid 19 pozitif kişi ile temas

eden tam aşılı kişiler (Jansen için 2 doz
diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına
devam edeceği kaydedildi.
Bu kişiler semptomları olmaması
halinde 5. gün, semptomları olması
halinde daha erken antijen testlerini
yaptıracak.
Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7
gün izole olacak ve 7. günün sonunda
PCR testini yaptıracak. Sonucun negatif
olması durumunda izolasyonları sona
erecek. Pozitif olması halinde pozitif
hasta takip süreci başlayacak.
Pozitif hastalara SMS ile telefon
numarası gönderilecek ve bu numarayı
arayarak şikâyetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabilecekler. Ayrıca yine SMS yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en
yakın bileklik takma alanına
(https://bit.ly/3sWyecV) giderek bilekliklerini takmaları istenecek.
OKULLARDA DEĞİŞİKLİK
YOK
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre,
okulların pozitif vaka ve temas protokolünde ise herhangi bir değişiklik
yok. Okullardaki uygulama, daha önceki
kararlardaki gibi devam edecek.
AŞILARINIZI TAMAMLAYIN
ÇAĞRISI
Açıklamada, “Halkımızın mutlaka aşı
programlarını tamamlamaları ve
hatırlatma dozlarını yapmaları son derece
önemlidir. Bilinmektedir ki aşı kişilerin
ağır hastalık geçirmesini engelleyecek
ve böylelikle Acil Durum Hastanemizin
kapasitesi zorlanmayacaktır. Sinovac
sonrası çift doz Biontech yapan ve son
dozundan 3 ay geçen 65 yaş üzeri kişiler
için tekrar hatırlatma dozu yapılmaya
başlanmıştır” denildi.
Sağlık Bakanlığı Üst Komitesi’nin
toplumun epidemiyolojik durumunu günlük olarak takip ettiği kaydedilen
açıklamada, “Okullarımızda maske, hijyen
ve havalandırma kurallarına uyulması
elzemdir. Bu verilerle okullarımızda yüz
yüze eğitim devam edecektir.” ifadeleri
de yer aldı.

BAKAN PİLLİ: POZİTİF HASTALARIN ARANMASI VE TAKİBİ
YÖNÜNDE BAKANLIK PERSONELİ SEFERBER EDİLDİ
Sağlık Bakanı Ali Pilli, artan vakalar karşısında
mevcut sistemin daha da güçlenmesi ve pozitif
hastalara daha kısa sürede ulaşılması için bakanlık
personelinin işlerine ilaveten bu konuda seferber
edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nda pozitif hastaların aranması
ve takibi konularında toplantı yapıldı.
Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Pilli, pozitif
hastaların aranması, doktor numaraları ve bileklik
kodlarının gönderilmesi, pozitif hastaların
kayıtlarının yapılması ve temaslılarının tespit
edilmesi için bakanlık personeline bu yönde eğitim
verildiğini kaydetti.
Pozitif hastalara gidecek mesaj ve kodların
ardından kişilerin sakin kalmaları ve kendilerini
izole etmelerinin önemine işaret eden Bakan
Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de Omicron
varyantının etkileriyle vakaların yükselişte
olduğunu, pandemiyle mücadelede halkın
desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Bakan Pilli, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını
yaptırmaları, hatırlatma dozu gelen kişilerin ise en
kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları,
maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka
uyulması gerektiğini biz kez daha hatırlattı.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Biz komünistler için, 23
Ocak seçimleri ile ilgili
mücadelemizin önceliği,
bundan önceki tüm seçimlerde oldugu gibi, işgale
karşı, emperyalizme karşı
mücadeleyi örgütlemektir.
Seçimleri bir egemenlik, özgürlük ve
barış mücadelesine dönüştürmektir. Kuzey
Kıbrıs'ta seçimlerin, sömürgeci tarafından
statükoyu korumak ve meşrulaştırmak
için bir arac olarak kullanıldığının bilincindeyiz. Üstelik bugüne kadar her
seçimi Ankara’nın istediklerinin
kazandığının da bilincindeyiz. Eğer bir
seçimde kazara Ankara'nın istediğinden
farklı bir sonuç çıkmışsa, o sonucun
Ankara'nın isteklerine uygun hale
getirildiğinin de farkındayız. TMT’nin
başına Türk ordusu mensubu bir komutan
atandığı günden bu yana Kıbrıs Türk
toplumunun müdahalesiz, demokratik
tek bir seçimi dahi yoktur. Muhalefetin
kazandığı seçimler bile Ankara'nın müdahalesi ile elde edilmiştir. 2004 yılındaki
referandumda elde edilen “evet” sonucu
bile Ankara'nın müdahalesi ile
gerçekleşmiştir. Tüm bu gerçeklerin bilincinde olarak ben ve partim, Kıbrıs
Sosyalist Partisi, boykotçu değiliz. Avrupa
Gazetemizin yazarlarının büyük
çoğunluğunun da boykotçu olduğunun
farkındayım. Ama biliyorum ki boykot
diyen arkadaşlar, en azından büyük
çoğunluğu, özünde ülkemizde süregelen
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SEÇİMLER vE BOYKOT!
işgale ve uluslararası hukuk dışı yapıya,
Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve
iradesinin gaspına karşı olan kimselerdir.
Bu anlamda mücadelemizin genel yönelimi özünde aynıdır. Ancak mücadele
yönteminde aramızda derin bir görüş
ayrılığı var. Biz, bir mücadele aracı olarak
boykotu reddetmiyoruz. Ama boykotun
çok daha farklı koşullarda kullanılabilecek
bir araç olduğunu düşünüyoruz. Boykot,
yeri ve zamanı geldiğinde doğru içerikle
kullanılabilecek bir mücadele aracıdır.
Halk kitlelerinin ayağa kalktığı, eskisi
gibi yönetilmeyi reddettiği, egemenlerin
de eskisi gibi yönetemediği durumlarda,
mevcut devlet aparatını yıkıp
parçalamanın, yerine devrimci olanını
koymanın bir aracıdır! Boykot, seçime
katılacak örgütlülüğü olmayanların, güçsüzlüklerini gizleyecekleri bir sığınak haline
getirilmemelidir.
Böyle bir boykot, boykotçuları ya
anarşizme, ya da Kıbrıs Rum egemen
burjuvazisinin kucağına götürür.
Boykotçular, dikkat edilirse, sürekli olarak
bir yanlıştan öteki yanlışa savrulan kesimlerdir. Ya da kendini “anarko
komünist”olarak tanımlayan, örgütlülüğe
ve örgütlü mücadeleye inanmayan kesimlerdir. Bugünün boykotçularının çoğu
yıllardır toplumu Ankara'nın peşinde,
yanlış
düşüncelerin
peşinden
koşturanlardır. Yıllarca CTP’nin, TKP’nin,
TDP'nin peşinde koşmuş ve kitleleri de
bu burjuva partilerin peşinden

sürüklemişlerdir. Ankara'daki gerici faşist
AKP iktidarı baskılarını artırınca, buna
karşı mücadeleyi örgütlemek yerine bir
tepki olarak boykot demeye başladılar.
Yani ‘boykot’ bilinçli bir seçim değil
tepkisel bir tavırdır. Örgütlü mücadeleye
inanmayanların örgütsüz ve dağınık bir
haldeki “boykot” eyleminin sonucu,
boykotçular seçmenin çoğunluğunu
oluştursa bile hüsrandır. Çünkü boykotçular, boykot taktiğinin başarılı olması
halinde devamını nasıl getireceklerini
bilmiyorlar. En küçük bir öngörüleri bile
yok! Boykotçu dostlar, deyin ki bu kampanya başarılı oldu. Çoğunluk boykota
katıldı. Ama azınlığın oylarıyla meclisteki
işbirlikçi partilerden biri iktidara geldi.
Sonrasında ne yapmayı düşünüyor, nasıl
bir mücadele öngörüyorsunuz? Var mı
bir planınız programınız? Biz öngörülerimizi ve mücadelemizin içeriğini sürekli
yazıyoruz ve anlatıyoruz. Bugüne kadar
halkı hiçbir burjuva partinin ve liderin
peşinden koşmaya davet etmedik. BM
çerçevesinde çözüm gibi emperyalist
çözüm planlarından medet ummadık. Biz
Kıbrıs halkını çözümde etkin kılacak
olan, çözümün öznesi haline getirecek
olan öngörüler üzerinde durduk. Biz
seçimlerin egemenlik, özgürlük ve barış
mücadelesine dönüştürülmesini öngördük.
En temel öngörümüz de, ayrıntılı bir
program olarak sunduğumuz anti emperyalist birleşik cephe hükümeti
öngörümüzdür.

DR. HALİL HIZAL UYARDI:

ÖNLEMLER vE DENETİMLER ARTIRILMALI
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel
Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili adayı Dr.
Halil Hızal, son dönemde vaka sayılarında
yaşanan artışın, grip ve diğer solunum yolu
enfeksiyonlarındaki artışla birlikte, sağlık
sistemine “ciddi bir yük bindireceğine”
dikkat çekti. Hızal, Sağlık Bakanlığı başta
olmak üzere ilgili kişi ve kurumların artan
vakalara karşı gereken önlemlerin alınması
ve denetimlerin biran önce artırılması
gerektiğini söyledi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, “herkes
hastalığa bulaşacak” anlayışı ile hareket
edilmesinin tehlikelerine ve yanlışlıklarına
dikkat çeken Hızal, sağlık altyapısının
güçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması
ve denetimlerin artırılması konusunda
oldukça hassas ve dikkatli olunması
gerektiğini belirtti.
Hastalığın ülkemiz dahil pek çok ülkede
daha önce görülmemiş bir hızda yayılmakta
ve vaka sayılarının şimdiye kadar görülenlerin çok üstünde olduğuna işaret eden
Hızal, Omicron varyantının Delta
varyantından yaklaşık iki kat daha bulaşıcı
olduğunu söyledi. Hızal, varyantın aynı zamanda aşı ya da geçirilmiş enfeksiyonlar
yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük
ölçüde dirençli olduğunu, bu nedenle aşılı
ya da hastalığı geçirmiş kişilerde daha fazla
semptomatik enfeksiyona yol açtığını, buna
karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda
yüzde 80 civarında aşı etkinliği
sağlanabildiğini söyledi.
Omicron’un neden olduğu hastalık daha
hafif seyirli olsa bile, çok sayıda kişinin
aynı anda hastalanmasına yol açması nedeniyle şimdiye kadar gözlenenin ötesinde
hastalık yükü ve ölümlere yol açabileceğine
dikkat çeken Hızal, aynı şekilde sağlık
çalışanlarının, hafif seyirli de olsa hastalanabilmesi nedeniyle hastanelerde iş gücü
konusunda da sorun yaşanılabileceğini kaydetti.

Omicron varyantının yaratması beklenen
sorunlar ve bunları önleyebilmek için
alınabilecek önlemleri içeren, bilimsel temeli
olan uyarı ve önlemleri kamuoyu ile
paylaşmak istediklerini belirten Hızal,
Covid-19 aşılanmaları konusunda son bir
yılda elde edilen bilimsel verilerin, salgının
tek başına aşılarla kontrol altına alınmasına
mümkün olmadığını, aşılamalara ek olarak
maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına
uyulması, kalabalıkların azaltılması,
havalandırmanın sağlanması gibi ilaç dışı
önlemler alınmasının zorunlu olduğunu
açıkça gösterdiğini ifade etti.
TDP Genel Sekreteri Hızal gelinen
aşamada yapılması gerekenleri şu şekilde
sıraladı:
“1- Aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen etkili aşı kampanyaları düzenleyerek
aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları,
birincil aşılanma tarihini tamamlamış
kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları
sağlanmalıdır.
2- Uygun aşılar sağlanarak, pek çok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de 5-11 yaş
grubuna aşı seçeneği sunulmalıdır.

3- Özellikle okul, bakım kurumları, hapishane, kışlalar gibi ortamlardaki kişilere
yönelik test kapasitesinin artırılarak vakaların
zamanında tanımlanması sağlanmalı ve
gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasında
gecikmeler engellenmelidir.
4- DSÖ’nün de belirttiği gibi, pandemi
koşullarında okulların açık tutulması en
önemli önceliklerden biri olmalı ve bunun
sağlanması için önlemler güçlendirilerek,
daha etkili şekilde uygulanmalıdır.
5- İzolasyon ve temaslı takibi sıkı bir
şekilde kontrol edilmelidir.
6- Toplumsal hareketliliğin azaltılmasına
yönelik olarak;
a) Büyük katılımlı toplantılar ya ertelenmeli ya da toplantıya katılacak olan kişilere
aşılama durumundan bağımsız olarak
toplantı öncesindeki 48 saat içinde negatif
pcr testi sonucu veya toplantı günü negatif
hızlı antijen testi zorunluluğu getirilmelidir.
b) Spor müsabakalarına sınırlı sayıda
seyirci negatif test sonucu göstermek
zorunluluğu ile kabul edilmelidir.
c) Evden çalışma seçeneği teşvik edilmelidir.
d) Vatandaşlar gereksiz seyahat ve ziyaretlerden, kapalı ve kalabalık ortamlarda
bulunmakta kaçınmaları konusunda
uyarılmalıdır.
e) Omicron varyantının rutin olarak
taranmasına yönelik PCR testleri
yaygınlaştırılmalı ve tüm laboratuvarlar
için temin edilebilir kılınmalıdır.
f) Sınır kapılarında girişlerde yolculuk
öncesi son 24 saat içerisinde yapılmış PCR
testi zorunluluğu getirilmelidir.
h) Nezle veya diğer üst solunum yolu
enfeksiyonu olan kişilerin mümkün olan
her durumda Covid-19 için test yaptırmaları,
işe veya okula gidememeleri durumunda
izinli sayılmaları bu konuda gerekecek idari
düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir.”

Sosyal Medya
Tema Irkad

ÇARE STATÜKOYA
KARŞI DURMAKTIR
Diktatörlerin en büyük sermayesi korkudur... Halkını korkutarak emellerine
ulaşırlar. Korkunun semeresini aldıkça da
giderek daha da azgınlaşırlar... En tehlikeli
oldukları zamanlar ise korkuya rağmen
artık birşeyleri kaybetmeye başladıkları
anlardır. Hem elde ettiklerini kaybetmemek
bir de böyle anlarda güçlerinin devam
ettiğini göstermek için emelleri
doğrultusunda mantığın da önüne geçen
ele geçirme duygusunun ağır basarak
kargaşa çıkartma ve iç savaşa yönelerek
iktidarlarının devam edeceği yanılgısını
güç sanmalarıdır...
Recep'li Türkiye böyle bir durumdadır
şu an... Yanlış ekonomik kararlarla Dolar
yükselişi bir an durulsa da şu an tekrardan
yükselmeye başladı. Muhalif medyanın
sesi kısıldı ama yandaş medya aslı olmayan
yalan haberlerle doların daha da düşeceğini
pompalıyor...
Güya anketlerde Recep'in yükselişi
tekrardan yakaladığı görülüyormuş.. Halbuki yabancı kur sistemlerinde TL gıdım
gıdım erimeye devam ediyor...
Hal böyleyken Tayyıb ve AKP'nin
Kıbrıs'a yönelik bakış açılarında santim
bir iyileşme de yok, egemen iki devlet
safsatası devam ediyor. Haliyledir ki alt
yönetimin kukla yöneticileri bu görüşü
destekleyecek başka bir alternatifleri yok...
Dolayısıyle de 23 Ocak seçimlerinde
üç aşağa beş yukarı şu andaki milletvekili
dağılımında
durum neyse değişime uğramaması hatta
daha da ileri UBP'nin tek başına iktidara
gelmesi için tabii ki Tayyıp ve AKP
çalışmalar başlatmışlardır...
Gerçekleri görmezden gelerek böyle bir
ortamın kabul edilişi ve muhalefetin
statükonun işleyişi anlamındaki seçimlere
müdahil olması bir anlamda AKP ve Tayyibin yapacağı her şeyi atacağı her adımı
destekler anlamındadır ki verilen her söz...
Çizilen her yol....
Yapılan her plan katakulli okumaktan
öteye geçmiyor... Yahu 700'lerin üzerine
çıktı vakalar...
Pahalılık aldı başını gidiyor asgari ücretli
ekmek bulamıyor...
Gelin Mağusa'ya ve EKOR'un kapısında
bekleyin.. Skartaya çıkardığı ekmekleri
kapişari gidiyor be...
Görecek ve yaşayacaksınız bu durumu...
Arabaların depoları artık dolmuyor... 50
TL'lik alımlarla hem de kilometre hesabı
yapılarak benzin sarfiyatı yapılıyor... İlaç
yok... Ve daha bir çok olumsuzluk ve
böyle bir ortamın yaratıcısı UBP anketlerde
CTP'nin 6 puan önünde...
Hadi bıraktım boykotu... Eğer böyle bir
durumda UBP'nin çöküşü yaşanmıyorsa
CTP birkaç puan artırmış kim şey eder...
Yani anlayacağınız işgal tüm ağırlığı
ile bu seçime de müdahale ediyor. Taşıdığı
nüfus yerde sürünse... İşsiz de kalsa..
Hastalıktan kırılsa... Yine de bir emirle
oylarını Tayyibin işaret ettiği UBP'ye verecektir...
Kaldı ki CTP çıkaracağı milletvekili
sayısı ile yine de ana muhalefet olsa hatta
UBP dışında diğer partiler ile iktidara da
otursa siz sanır mısınız ki girişilecek yeni
bir linç eyleminde ya da meclis damına
Kayı Boyu Bayrağı dikilirken karşı
duracaktır... Duramayacaktır. Hayır duramaz
da...
Hatta tutuklanan suçluların serbest
bırakılmasına
dahi
yine
ses
çıkaramayacaktır... Çıkaramayacaktır çünkü
bu statüko bunu gerektirir..
İşgal şartları ancak bir yere kadar gitmeyi
izin verir.. O da koltuğa oturmaktır iktidar
olmanıza müsaade etmiyor... İşte bu nedenledir ki seçimler Kıbrıslıtürklere göre
değildir....Çare statükoya karşı durmaktır....
İşgali sonlandırmaktır...
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Tünel

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

BİZİM DUvAR

ALINTI

ARŞİV
Suçu açýða çýkarmak suç kabul ediliyorsa, demek ki memleket suçlular tarafýndan idare
ediliyor! Suçlu sizsiniz efendiler, suçunuzu ele veren gazetecide aramayýn suçu!

“ANA”
POZİTİF
“YAvRU”
TEMASLI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 7 Haziran 2021 Pazartesi YIL: 1 SAYI: 331 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Açý

l 2. sayfada

3 gazeteci arkadaþýmýzýn baþýný yakan ve onlarý büyük bir maðduriyetle karþý karþýya býrakan "özel hayatýn
gizliliði" ile ilgili yasanýn derhal iptali ve yeniden düzenlemesi için tüm hukukçularýmýzý göreve çaðýrýyoruz…

Bu dava
geri çekilmeli

Vatandaþlýk ve pasaport pazarlýðý ile ilgili bir konuþmayý topluma duyurmak ne zamandan beri suç
oldu? 2014'te Tufan Erhürman tarafýndan hazýrlanan ve CTP'nin öncülüðünde geçirilen "özel hayatýn
gizliliði" yasasý basýnýn elini kolunu baðlýyor ve yolsuzluklarýn topluma açýklanmasýný engelliyor…
n Erhürman, yasa geçerken mecliste yaptýðý açýklamada
telefonu dinleyen kiþinin üç yýla kadar, kaydý yapanýn
ise beþ yýla kadar cezalandýrýlabileceðini söylemiþti…

n Kaydý ifþa eden, yani ortalýða yayan kiþiye ise en aðýr
ceza öngörülmüþtü… 6 yýla kadar hapislik! Yasada
gazetecileri koruyan hiçbir madde yok!
15. sayfada
YERÝNDEN BÝR
SEÇÝM ANALÝZÝ

EFENDÝLER ÖNCE MECLÝSÝ
TEMÝZLEYÝN
Selma Bolayýr

KISACA...
İNSAF BEKLENTİSİ
Muhalefet Külliye yerine eğitime ve
sağlığa neler neler yapılırdı diyor!
Kızım sana söylüyorum gelinim sen
anla hesabı, ahaliye söylüyorlar,
Ankara’nın anlamasını bekliyorlar…
Anlayınca insafa gelecek herhalde…
İnsafa gelip nüfus taşıyarak bizi yok
etmekten, irademizi gasp etmekten,
dindar kindar eğitim dayatmasından,
saray yapmaktan, yeni meclis
yapmaktan, meclisin yanına cami
yapmaktan vazgeçecek Ankara insafa
gelip…

Bizim Mandra
ve KTAMS KKTC’de açlık
sınırının 5 bin 774 TL
olduğunu açıklar. Bunu
değerlendiren sendika ve
ekonomi uzmanları,
komisyon tarafından
belirlenen 6 bin 90 TL asgari
ücretin daha fazla zaman
kaybetmeden onaylanıp
yürürlüğe girmesi
gerektiğini belirterek,
mevcut koşullarda şimdiki
asgari ücretle insan gibi
yaşamanın mümkün
olmadığının takdir edilmesi
gerektiğini ifade ederken,
sokaktaki adam “İnsaf dinin
yarısıdır ama o da bunlarda
yok” diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu (IFJ)
raporuna göre Türkiye’de
cezaevinde 34 gazeteci var.
Dicle Fırat Gazeteciler
Derneği’nin raporunda ise
bu sayı 34 değil 62.

Oz Karahan

l 6. sayfada

SAVUNMA REFLEKSÝ

Ali Kiþmir

Sezan Artun

l 10. sayfada

HORMONSUZ
MAYDANOZLU NANELER…

Kirli iþler

Gülsade Soykök
l 8. sayfada

Hüsnü Mahalli

Günde ortalama 8 bin

n Kapýlarýn yeniden açýlmasýnýn 3. gününde 7435 kiþi geçiþ
yaptý... Güneyden kuzeye 4180, kuzeyden güneye ise 3255
kiþi geçti...

Bumin Bezmen
l 13. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

AB’nin, 1973’te başlayan genişleme tarihindeki
ilk devasa başarısızlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin
adaylığı. Buna rağmen Türkiye, AB üye devletlerinin envaiçeşit hesapları sonucunda AB’nin
genişleme politikası kapsamında bazı belgelerde
görünmeye devam ediyor.
Oysa AB’nin en tepe karar alma mercii AB
Konseyi 26 Haziran 2018’de, yani cumhurbaşkanlığı rejiminin Erdoğan’ın seçilmesi suretiyle
perçinlenmesinden iki gün sonra şu net kararı
aldı:
“Konsey, Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaştığını not eder. Bu nedenle, Türkiye’nin katılım
müzakereleri fiilen durma noktasına gelmiştir ve
başka fasılların açılması düşünülemez.”
Komisyon ve AB Konseyi, genişlemeyle ilgili
önemli belgelerinde Türkiye’den açıkça bahsetmez.
Komisyon, 2021’de Türkiye’yi “Güney Komşuluk, Türkiye, Mülteciler ve Güvenlik konuları”
başlıklı bir alt birime taşıdı. Yeni alt birim, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsıyor. Türkiye’nin neden bu birime taşındığı sorusuna Komisyon’un verdiği, “yoğun faaliyet nedeniyle”
yanıtı inandırıcı değildir.
Komisyon, aday ülkeler için ayrılan Katılım
Öncesi Araç’ın (Instrument for Pre-Accession,
IPA) 2021-2027 bütçe hibelerinde, Türkiye için
bir bütçe ödeneği koymadı.
Türkiye’nin IPA hibeleri dışında kalması şaşılacak bir durum değil. 2014-2020 dönemi için
Türkiye’ye ayrılan 4.453 milyar Euro hibenin
ciddî proje üretilememesi nedeniyle yalnızca
yüzde onu kullanılabildi.
Bu verilere rağmen Türkiye’de rejim, Erasmus
gibi hibeleri AB Komisyonu’nun Ankara Temsilciliği’nin sinik desteğiyle hâlâ kullanabiliyor.
Bu tuhaflıkta, Komisyon’un Ankara Temsilciliği’nin de payı var. Temsilciliğin başındaki diplomat, Merkel’in eski danışmanı Nikolaus Landrut’tur. Bu zat Merkel’in yatıştırmacı Türkiye
politikasının AB ayağını oluşturur.

GANİMETTEN vAZGEÇMEK

Anastasiadis 2010’da Hristofyas’ın çerçevesini
oluşturduğu Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının
federalleştirilmesi önerisini geçen sene BM Genel
Kurulu’nda gündeme getirdi. AKEL reddedince,
CTP de reddetti, kuzeydeki bütün federalist partiler
Anastasiadis’in bu önerisine karşı çıktı. Hristofyas ile
Derviş Eroğlu müzakerelerde ekonomi başlığında da
anlaşmıştı… CTP’nin anlattığı Euro’ya geçiş masalı
müzakere masasında çoktan halloldu! Kıbrıs sorununun
çözümü çerçevesinde ‘Güven Yaratıcı Önlem’ olarak
Euro’ya geçişi talep edin, eğer gerçekten çözüm istiyor,
Rum mallarını sahiplerine iade etmeyi göze alıyorsanız!

“Türkiye ile istişare
ederek çözeceğiz…
Alacağımız önlem gelirleri
Euro’ya sabitlemektir. Bu
formül, TL’yi tedavülden
kaldırmak değil…”
Tufan Erhürman

Temsilcilik Türkiye’ye, hukuk devleti muamelesi
yapmakta ısrarcı.
Temsilcilik, 10 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı ile Türkiye’de alternatif çatışma çözümü
projesi başlattı. Çatışma çözümü yerine çatışmanın
temel alındığı bir ülkede ve tüm yargı sistemi
diktatörün emrindeyken!
Diğeri, pek çok fantastik ve distopik proje arasında, “Seçilmiş Yerel Yönetim Yetkilileri Arasında
Etik Bilincin Arttırılmasına Yönelik Proje”. Rejim,
seçilmiş yerel yöneticileri hapse atarken! Devlet
memurlarını liyakat temelinde değil, sadakat temelinde tayin ederken! Ve ülke her gün kamu
görevlileri tarafından yolsuzluk, israf, zimmete
para geçirme, yasadışı finansman haberleriyle
sarsılırken.
Bu gülünç projenin kapanış töreninde MeyerLandrut alaycı bir şekilde şunları söylemekten
çekinmedi:
“Etik Kurulu’nun etik ilkelerin yerleştirilmesinde
ve yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadelede
oynadığı önemli role inandığımız için bu projeye
büyük önem veriyoruz”!
“Medya” alt kaleminde, şu aralar sivil toplum
kuruluşlarının yurtdışı malî kaynaklarını kurutmak
üzere yasa hazırlığında olan Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı’nın kazandığı “Krizlerle Etkin
Mücadele” başlıklı 30 bin Euro tutarındaki proje
var.
Bu kurumlar Erasmus kapsamında proje üretme
hakkına sahipse de, kurumların rejimle olan
organik ilişkileri, İletişim Başkanlığı gibi tartışmalı
bir yapının aralarında bulunması AB hibelerinin
rejimin kontrolünde nasıl ve kimlere verildiğini,
AB Ankara Temsilciği’nin ise bu etik-dışı uygulamalara nasıl göz yumduğunu anlatıyor.
(Bu yazı Cengiz Aktar’ın ahval’da yayımlanan “AB’nin fantezi, distopya, sinizm ağırlıklı Türkiye hibe programları” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

l 6. sayfada

l 2. sayfada

YETER KÝ UMUDUNU YÝTÝRME

Serbest geçiþler...

Hikmet Yaman
l 10. sayfada

ÝÞLERÝNE NASIL GELÝYORSA!

“AB Ankara Temsilciği etik-dışı uygulamalara göz
yumuyor. Türkiye’ye, hukuk devleti muamelesi yapıyor.”

l 8. sayfada

BÝZ BU DEÐÝLÝZ!

NORMALLEÞME

VİRGÜL

TC, DÖvİZ
ÜZERİNDEN
MAL SATMAYA
DEvAM
EDERKEN…

Þener LEVENT

LOKMA VE HALI

Dolgun Dalgýçoðlu
l 10. sayfada

“HADE YÝNE ÝYÝSÝNÝZ!”
Bülent Tümen

3. sayfada

ÞÝÝRE ÝLTÝCA
ETME ZAMANI

HAYAT TEK
KÝÞÝLÝK BÝR
MÜEBBETTÝR

HAZIRLAYIN
HUNÝLERÝNÝZÝ

DÝKKAT
MAYINLI
BÖLGE!

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Ali Osman

Aziz Þah

Kuzeyde 12'si yerel 13 vaka, güneyde 29 yeni vaka...

l 11. sayfada
BU NOKTAYA
GELMEYÝ BÝZ
ÝSTEMEDÝK
Mehmet
Levent

l 3. sayfada

TARİH 7 Haziran 2021
vatandaşlık ve pasaport pazarlığı ile ilgili bir
konuşmayı topluma duyurmak ne zamandan
beri suç oldu? 2014'te Tufan Erhürman
tarafından hazırlanan ve CTP'nin öncülüğünde
geçirilen "özel hayatın gizliliği" yasası basının
elini kolunu bağlıyor ve yolsuzlukların topluma
açıklanmasını engelliyor...

Gözden kaçmayanlar...

DÖvİZ SOYGUNU

Hacı Atun TC’nin bize Dolar ile mal
satmasına son vermek için Türkiye’ye
gitti… İki kez TC Ticaret Bakanı ile
görüştü. TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyine döviz
üzerinden mal satmasına son vereceğiz
dedi. Konu gene arada kaynadı,
gümbürtüye gitti! Tufan Erhürman 1-2
kez konuyu gündeme getirdi ve sustu!
Diğer
partilerin
hiçbiri
konuya
değinmedi… Halkın Partisi vergi
indireceğiz, CTP piyasayı ucuzlatacağız
diyor… TC’nin buraya Dolar üzerinden
mal satmasına itiraz eden yok. İşin
içinde Ankara olunca bissi kedi olurlar…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Yeni bir sürpriz mutasyon
çıkmazsa bu mutasyon bizi
normalleşmeye doğru
götürüyor. Vakalar artmasına
rağmen, alarm verecek bir
durum yok…”
Dr. Faiz Sucuoğlu

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

BEKLENEN
Bir kayanın üstüne oturup aşağıya baktım.
Hep özlediğimdi o.
Boş boş uzaklara bakmak, düşünmemek.
Ne mesaiye gidiş, ne akşam dönüş.
Bir yere bağlı olmak da bir özgürlüktür
belki…
Memursun, aylığın var…
Vergi düşünmezsin, çalışanın maaşlarını,
sigortalarını, işin risklerini.
Bu da bir çeşitten özgürlük.
Özgürlük ama altın kafes gibi.
Yediğin önünde, gördüğün karşında.
Ne istersen var ama tellerden öteye geçişin yasak.
Yılların getirdikleri.
O gün içimden, bugün ölmezsem hiç ölmem, demiştim.
Sıra sıraydık göçmen evlerinden Mutallo’ya yürürken.
Savaş daha bitmemiş, kendimizi esir gibi
bulmuştuk.
Çok sular aktı sonra.
İstanbul’da, faşizmin kol gezdiği günlerde.
Silahların nereden patlayacağı belli değilken.
Bir şekilde ölüm tünellerinden geçip bugünlere gelince…
Durup baktım etrafıma.
Neyimiz eksik?
Yemek yersin, üstüne meyve gelir…
Fakat içmen gereken bir bardak su yok
ortada.
İşte eksik o.
Bir şarkı dilinde dolanır.
Hüzzamdır, hicazdır, nihaventtir…
Çalan müzikte kulağın.
Karar sesini duymazsan bitmez o şarkı.
İlle karar sesi gelmeli sonunda.
Karar sesi gelmezse, su gelmezse, sonunda
söylenecek cümle duyulmazsa.
Eksiktir işte.
Başlamamış say ne varsa başlayan.
Hep özlediğim o kaya var aklımda.
Orman da olur düz ova da.
Ova kenarında tepelik bir yer de.
Yeter ki otururken bir şey gelmesin aklıma.
Her şey tam olsun.
Yok.
Öyle işte.
Bugün bizim eksiğimiz ne?
Neyimiz var ki eksiğimizi soruyorsun
deme sakın.
Baf gelir aklıma durup dururken.
Babam gelir.
Aşağı Baf’taki heyecan gelir.
Sipga gelir örneğin…
Teknesi, ağzındaki sigara gelir.
Eksikler işte.
Onar eksiklerini tamamlamadan gittiler.
Yarım gittiler.
Biz de sıradayız gibime geliyor ki, eksik
kalacağız.
Koronadan, bölgedeki savaşlardan, küresel
ısınmadan, belki etrafımızdaki yeraltı zenginliklerimizden unutulmuşuzdur.
Bir çözüm olacak gibi durmuyor ortam.
Herkesin dilinde kahrolası korona var da
Kıbrıs yok.
Ve bir ağız çıkıp hala, “Bütün dünyaya
egemenliğimizi haykırıyoruz.” diyor.
Nereden haykırdığına bakıyorum.
Bir gün Gaziantep’ten bir gün Urfa’dan.
Ayni cümleleri her gün bir insan neden
söyler?
Şiir yazdığını düşün mesela…
Aynı nakarat…
Bir kayaya oturup aşağıya bakmak…
Ama eksik olanı düşünmeden…
Özlemim bu benim.
Biliyorum ki o mutlaka gelecek.
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BOYKOT PLATFORMU,
DEV-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
Boykot Platformu, Dev-İş Sendikası’nı
ziyaret etti.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, YKP
Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve Federal
Kıbrıs Hareketi dönem sözcüsü Ahmet
Ertaç, basına açıklamalarda bulunarak,
boykot siyaseti hakkında görüşlerini
açıkladılar.
BKP’den yapılan açıklamaya göre
Genel Başkanı İzzet İzcan, 23 Ocak parlamento seçimlerini boykot etmenin,
zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklandığını
savunarak federal çözüme inandığını
söyleyen kesimlerin, birlikte hareket yerine, birbirleriyle yarışmayı seçmesinin

kabul edilmez olduğunu belirtti ve “Gelinen aşamada boykot en doğru siyasi
tavırdır” dedi.
“Boykot, bu düzenden hiçbir çıkarı
ve beklentisi olmayan bir avuç yurtseverin
direniş biçimidir” diyen BKP Genel
Başkanı İzzet İzcan, “Güçlü bir boykot,
boyunduruktan kurtulmamıza yardımcı
olacaktır” diye konuştu.
Statüko içerisinde var olmanın mümkün
olamayacağını belirten İzzet İzcan,
çözümsüzlükten beslenen oportünist
sendika, sivil toplum örgütü ve partilere
karşı mücadelenin, seçimlerden sonra
da süreceğini söyledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR
DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş
Sendikası ile Boğaz Endüstri Madencilik
LTD. (BEM) arasında 1 Ocak 2022-31
Aralık 2023 tarihlerini kapsayan DEVİŞ ‘in bu yılki ilk Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı.
BEM LTD. Genel Müdürü Erhan
Bolkan yaptığı açıklamada “ Bugün
imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile
çalışanların haklarını korumanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erhan
Bolkan, sendika ile uyum içinde çalışma
yaptıklarını belirtti.”

Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit
yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1994 den beri DEV-İŞ’e bağlı Devrimci
Genel-İş sendikasında örgütlü Boğaz
Endüstri Madencilik LTD. Çimento üretimi alanında faaliyet yürütürken, İş
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ülkede
bir çok ilke imza atmış ülkemiz içinde
örnek
gösterilecek
özel
kurumlarımızdandır. İskele Bölgesinde
çok önemli bir ekonomik değer olan
BEM LTD’de Toplu İş Sözleşmesini yenilemenin gururunu yaşıyoruz.”

68 YAŞINDAKİ HAvvA
SALCI HAYATINI KAYBETTİ

Girne’de sakin 68 yaşındaki Havva Salcı,
aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Salcı dün saat 02.00
sıralarında evinde aniden
rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr.
Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak,
yaşamını yitirdi.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022
tarihleri arasında Naci Talat Caddesi
üzerinde faaliyet gösteren Rızkı
Eczanesi isimli iş yerinden muhtelif
ilaçlar ile nakit para çalınması olayı ile
ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada
zanlı olarak tespit edilen H.Z.(E-33)
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LİMASOL’DA POLİSE
SALDIRDILAR

Limasol’da iki polisin, rahatsızlık verdiği
için gittiği bir evde saldırıya uğradığı
belirtildi.
Rum haber kaynakları, Limasol’da
önceki akşam meydana gelen olayda,
biri kadın diğeri erkek olan iki polis
memurunun, bahse konu eve gittiğini,
evden çıkan erkek bir şahsın ise
polislere küfür ettiğini belirtti.
Polisin, söz konusu kişiye tutuklu
olduğunu söylemesi üzerine ise evden
çıkan başka bir erkek şahsın ise,
yüzlerine vurarak iki polise saldırdığı
ifade edildi.
Aynı evde bulunan iki kadının da
dışarıya çıkarak polise saldırdığı
belirtildi.
Habere göre polislere saldıran 46 ve 36
yaşındaki iki adamla, 35 ve 50
yaşlarındaki iki kadın tutuklandı.
Erkek polisin saldırı sonucu elinde ve
boynunda sıyrıklar, kadın polisin ise
vücudunda morluklar ve sıyrıklar
oluştuğu ve beyin sarsıntısı geçirdiği de
ifade edildi.

MALİYE BAKANLIĞI 115
MİLYON TL’LİK İÇ BORCU
ÖDEDİ

Maliye Bakanlığı iç borçlanma miktarı
olan 115 milyon TL’nin ödemesini dün
gerçekleştirdi.
Bakanlık açıklamasına göre, Maliye
Bakanlığı 29 Eylül 2021’de 100 günlük
vadeyle yaptığı iç borçlanma miktarı
olan 115 milyon TL’nin ödemesini dün
yaptı.

ÇARŞAMBAYA KADAR
YAĞMUR BEKLENİYOR

MESLEKTE 25. VE 50. YILINI DOLDURANLARA PLAKET
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’ne bağlı olan odalardaki
üyelere, meslekte 25’inci ve 50’nci yılını
doldurmaları nedeniyle etkinlik düzenlenerek plaketleri takdim edildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre
etkinlik, pandemi tedbirleri nedeniyle
kısıtlı sayıda kişinin daveti ile 3 geceye
yayılarak KTMMOB binasında samimi
bir ortamda gerçekleştirildi.
Etkinliklere, KTMMOB Genel
Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB 54.
Dönem Genel Başkanı ve Danışman
Başkan Seran Aysal yanında, KTMMOB
Genel Saymanı Mert Girgen ve KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Evren
Çavdır ile plaket alan üyelerin bağlı
olduğu Oda Başkanları da katılım gösterdi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır
etkinliklerde yaptığı konuşmalarda,
meslekte 25’inci ve 50’nci yılını dolduran
üyelere katılımları için teşekkür etti.
Pandemi dolayısı 2020 yılında plaket
takdim etme etkinliği düzenleyemediklerini anlatan Tunç Adanır, bu yıl pandemi
kuralları çerçevesinde etkinliği
gerçekleştirip hem 2020 hem de 2021
yılına ait meslekte 25’inci ve 50’nci
yılını dolduran üyelere plaketlerini vermeyi uygun bulduklarını dile getirdi.
KTMMOB 54. Dönem Genel Başkanı
ve Danışman Başkan Seran Aysal da
etkinliğin ilk gecesinde yaptığı
konuşmada, meslekte 25’inci ve 50’nci
yılını dolduran üyelere plaket takdim
etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

ROZAGİ GUEST HOUSE’DAN KANSER
HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞ
Mehmetçik köyünde bulunan Rozagi Guest House, çocukların yeni yıldaki
ihtiyaçlarının karşılanması için Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD)
bin TL’lik bağışta bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, Kanser Hastalarına
Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Rozagi Guest House Direktörü
Havva Altıngüneş’in, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı’nda,
çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için “büyük bir duyarlılık
göstererek” bin TL bağışta bulunduğunu söyledi. Kocaismail, çocukluk çağı
kanserlerini yaşamış çocukların yeni yıl ihtiyaçlarını karşılanması için yardımını
esirgemeyen Havva Altıngüneş’e teşekkürlerini sundu.

Ülke bugünden başlayarak yeniden
yağışlı hava kütlesinin etkisi altında
kalacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ocak
tarihlerini kapsayan döneme ilişkin hava
tahmin raporuna göre, bölge genellikle
alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli
hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava bugün parçalı bulutlu yer yer hafif
sağanak yağmurlu; Pazar ve pazartesi
günleri parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu
olacak.
Salı ve Çarşamba günlerinin de parçalı
çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu
geçmesi bekleniyor.
Perşembe gününü parçalı bulutlu,
cumanın ise parçalı ve az bulutlu
geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının rapor kapsamındaki ilk
günlerde, iç kesimlerde ve sahillerde 18 21 ºC, diğer günlerde ise 4 derecelik
düşüşle 14 - 17 ºC dolaylarında
seyretmesi bekleniyor.

MAĞUSA LİMANI’NDA BİR
TIR İÇİNDE 8 KAÇAK
GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Gazimağusa Limanında, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından dün gerçekleştirilen
operasyon sonucu, bir tır araç içerisine
gizlenerek muhaceret işlemini
yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC'ye
giriş yapan 8 kişi tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan
açıklamaya göre, kaçak göçmenlerle tır
araç sürücüsü S.T. (E-38) tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü
bildirildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Bugünkü yazımıza bir
Kıbrıs
manisi*
ile
başlayalım:
“Yandım
efendim
yandım
El sözüne çok gandım
Gurtar beni be oğlum
Ben uzaglarda galdım.”
Kıbrıslının ne kadar saf olduğunu
çoktan çözdü birileri…
Eski işgalcilerin, bu konularla ilgili
yazılı
raporlarının
gizliliği
kalktığından, dünya kamuoyunun
bilgisindedir!
Kitapları da yazıldı…
Eski bir Anadolu deyişi var:
“Ensesine vur, ekmeğini/lokmasını al”
derler…
Kıbrıslının, ensesine vurmaya da
gerek yoktur!
Yabancı dâhi olsa, birisinin aç
olduğunu öğrenirse, yediği lokma
boğazından geçmez!
“Dost”
bildiklerinin
her
söylediklerine anında inanırlar!
Eskiden “Yemez yedirir, giymez
giydirir!” derdi Kıbrıslı…
Karşısındakini, kendisi gibi görürdü
de ondan…
İstisnalar dışında, insan sevgisi her
zaman ağır basar Kıbrıslının genelde…
Ancak aldandığını, karşısındaki
tarafından aldatıldığını, her daim geç
anlar!
O zaman da iş işten geçmiş olur,

HİBE NERE, YILDA İKİ MİLYON
ABD DOLARI KİRA NERE?
şimdiki gibi…

***
Aylar önce, 15 Kasım 2020’de vaat
edilen hibe iki jeneratör grubunun
hikâyesini duydunuz…
Şimdi, “2 milyon ABD doları yıllık
kira ödenecek,” diyorlar o mobil
jeneratör grupları için…
Hani, önceki Ekonomi ve Enerji
Nazırı olan zat “müjdelemişti,
‘Anavatan’ının yetkilileri iki adet mobil
jeneratör grubu hibe edeceklerdi
KKTC’ye,” diyordu…
Şimdi o iş da cılk çıktı!
Anımsayacaksınız, 15 Kasım 2020
tarihinde, TC Cumhurbaşkanı R. T.
Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyini ziyareti
esnasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
elektrik
alınmasına
ihtiyaç
duyulmaması adına, “2 adet 50 MW
(Megawatt) mobil jeneratör grubunun,
hibe edileceği” talimatının verildiği
duyurulduydu…
Hatta Kıb-tek yönetimi de, “O
jeneratör gruplarının, dual sisteme
sahip olacağını hem LNG, hem de dizel
yakıtla çalıştırılacağını” açıkladıydı
KKTC kamuoyuna…
Şimdi hibe yerine, milyon dolarlarla
kira bedeli isteniyor Kıb-tek’in enerji
üretimi için acil ihtiyacı olduğu
söylenen o “mobil jeneratör grupları”
için…
Yıllardır, El-Sen yetkilileri, özellikle
Başkan K. Özkıraç:

-Enerji
üretimi
için
yatırım
yapmalıyız, yeni jeneratörler satın
almalıyız, aksi halde KKTC karanlıkta
kalacak, diyordu…
İki, üç kabine öncesinden, her Enerji
Nazırıyla yaptığı görüşmede, bu yatırım
konularında
söz
aldığından
bahsediyordu Özkıraç…
“Kaynak bulunacak ve yeni
jeneratörler satın alınacaktı” güya…
Nazırlar tarafından da kandırıldı
toplum.
Demek birilerinin hesabı böyle bir
uygulamaya gitmekmiş…
Günümüzde, 2 adet 25 MW
(Megawatt) jeneratörün KKTC’ye
getirileceği ve Kıb-tek yönetiminin,
“yılda 2 milyon ABD doları” birilerine
“kira bedeli” ödeyeceği söyleniyor!
Hibe nere, yılda 2 milyon ABD doları
kira nere?
Bu makinelerin ilâveten, yakıtı ve
diğer giderleri ile çalıştırıcı teknik
personeli da var kuşkusuz.
***
Yazımızı bir Kıbrıs manisi ile
bitirelim:
“Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geçdigca güşlenir.”
Gene gonuşuruk buraşda.
(*) Kıbrıs Ağzı 3. Baskı, Erdoğan
Saraçoğlu Sayfa 164 ve 117.

Devlette temizlik hizmetleri duruyor
HK - Başta devlet hastaneleri, okullar
olmak üzere devletin çeşitli kuruluşlarına
yıllardır temizlik hizmeti veren şirketler,
“Daha fazla zararına iş yapamayacaklarını”
iletip, temizlik hizmetlerini mecburi olarak
durdurma kararı aldı.
Bu karar bu sektörde hizmet veren yaklaşık
2 bin kişinin işsiz kalması anlamı taşıyor.
Devlet 2019 yılından bu yana temizlik
ihalelerinin büyük bir çoğunluğunu açabilmiş
değil. 2020 yılının Mart ayında pandeminin
başlamasıyla birlikte ihaleler bir türlü
gerçekleşemedi. Temizlik firmaları devletin
ilgili kurumunda çalıştıracağı kişi sayısına
göre fiyat ihalesine girip, en düşük teklifi

veren firmaya temizlik ihalesini bırakıyordu.
2020 yılında pandemi engeliyle ihaleler
açılamazken, 2021 yılında açılan ihalelerin
büyük çoğunluğu da itirazlar nedeniyle ertelendi ve bir sonuca ulaşamadı. Firmalar da
sözleşmeleri bitmiş olmasına rağmen, yeni
fiyatlarla sözleşmeler hazırlanmamış
olmasına rağmen temizlik işlerinin
aksamaması için bugüne kadar hizmet vermeye devam etti. 2 yıldır yeni ihale açılmadı
ancak asgari ücret yüzde 58 oranında artış
gösterdi. Şirketler bu artış oranını fiyatlarına
yansıtamadığından kazançlar eridi, hatta
bazı düşük teklifli işlerde zarar başladı.
Devlet asgari ücretten de düşük ödeme

yapıyor Devlete temizlik hizmetleri veren
şirketlerden alınan bilgiye göre, devletin
yaptığı maliyet hesaplaması, şirketlerin zarar
etmesine neden oluyor. Bugün geçerli olan
asgari ücret 4 bin 970 ancak bir işçinin
şirkete maliyeti 5 bin 715 TL. Ancak devlet
firmaya bir işçi maliyeti olarak işveren katkı
payını hesaba katmadığı için asgari ücretten
de düşük ödeme yapıyor Uzun bir süredir
devlet yetkilileriyle görüşmeler yapan temizlik şirketleri sahipleri sürekli olarak
“Haklısınız bu sorunu halledeceğiz” cevabı
almış olmalarına rağmen bir türlü iyileştirme
yapılmaması sonrasında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

38 sağlık
çalışanı pozitif!
Kıbrıs Türk Hemşireler ve
Ebeler Sendikası (KTHES)
Başkanı İbrahim Özgöçmen,
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada 38 sağlık
çalışanının covid-19 pozitif
olduğunu duyurdu...
Açıklama şöyle:
30 pozitif vakamıza ek olarak.
Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire
pozitif.
Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şöför
pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi
kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.
1 asistan dr pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi
intaniye servisi 1 doktor pozitif.
Toplam vakamız 38 ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA
KOMİSYONU İTİRAZLARI
DEĞERLENDİRECEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,
itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak
Salı günü saat 10.30’da toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
komisyonun kararına verilen 10 günlük
itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde
sona ermesinin ardından, Asgari
Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile
sürelere uygun olarak yapılan itirazları
görüşmek üzere Komisyon yeniden
toplanarak nihai kararını verecek.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu son
toplantısında asgari ücreti brüt saatlik
40.38TL, günlük 323.07 TL, haftalık
1615.38 TL ve aylık 7 bin TL olarak
belirlemişti.

YERLİ vE İTHAL
ÜRÜNLERİN TÜMÜ TEMİZ
ÇIKTI

Tarım Dairesi’nin 31-Aralık-6 Ocak
tarihlerini kapsayan gıda analizlerinin
tümünün temiz çıktığı kaydedildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada,
ithal 21 ürün ve yerli 14 üründe
gerçekleştirilen analizlerde limit üstü bit
koruma ürününe rastlanmadı.

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ
23 OCAK SEÇİMLERİNDE
BAĞIMSIZLIK YOLU'NU
DESTEKLEYECEK
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 23 Ocak
seçimlerinde Bağımsızlık Yolu'nu
destekleme kararı aldı.
KSP tarafından yapılan açıklamada,
“Bağımsızlık Yolu ile partimiz arasındaki
önemli siyasi-ideolojik görüş
farklılıklarına rağmen, Merkez
Komitemizin 15 Aralık tarihinde
halkımıza duyurduğu “seçim
platformunu 'egemenlik, özgürlük ve
barış' için mücadele platformuna
dönüştürecegiz” kararında belirtilen
ilkelerin içeriğine ve ruhuna en yakın
programa sahip olan parti Bağımsızlık
yoludur” denildi.

ARMAN RATİP’İN “AŞK
MELODİLERİ II” CD’Sİ
İSTANBUL’DA YAYIMLANDI

Piyanist-besteci Arman Ratip’in “Aşk
Melodileri II” (Love Melodies II) CD’si,
İstanbul’da Ahenk Müzik Plak Şirketi
tarafından yayımlandı.
Yeni CD’de, Arman Ratip’in kendi
bestelerinden oluşan 9 eseri yer alıyor.
“First Love, Romance, Love Magic,
Eternal Love (Gypsy Girl), Is This a
Dream, Ballad, So Near So Far, Ratip’in
annesi Jale Derviş’in eseri Eyes For You
(Gözlerin) ve Love Night adlı eserlerin
bulunduğu CD’yle ilgili açıklama yapan
Ahenk Müzik Yapımcısı Sercan H.
Yılmaz, “Hem KKTC müzik dünyasında
önemli yer tutan Jale Derviş ve eşi söz
yazarı Mehmet Ratip Şevket’in
tangolarının ve onların oğlu, dünyaca
ünlü piyanist-besteci Arman Ratip’in
eserlerinin büyük ilgi göreceğine
inanyorum” dedi.

KIBRIS TÜRK GÖRMEZLER
DERNEĞİ’NE BAĞIŞ

65 yaş üstüne 5. doz aşılar açıldı
Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi
tarafından “Aşı tablosu” yeniden güncellendi.
65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı. İlk
doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine,
4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech
aşı önerildi.
Hastalanmadan 2 doz Sinovac, Astra
Zeneca, Moderna, Biontech ve 1 doz Johnson and Johnson aşısı olanlara
negatifleştikten 3 ay sonra Biontech aşısı
olmaları önerildi.
Sinovac ve Johnson and Johnson aşısının

3’ncü dozunda olanların ise 4’ncü dozun 3
ay sonra biontech olarak yaptırmaları istendi.
Halkımızın mutlaka aşı programlarını
tamamlamaları ve hatırlatma dozlarını
yapmaları son derece önemlidir. Bilinmektedir ki aşı kişilerin ağır hastalık geçirmesini
engelleyecek ve böylelikle Acil Durum
Hastanemizin kapasitesi zorlanmayacaktır.
Sinovac sonrası çift doz biontech yapan ve
son dozundan 3 ay geçen 65 yaş üzeri
kişiler için tekrar hatırlatma dozu yapılmaya
başlanmıştır.

Mağusa Kale Lions Kulübü, Kıbrıs Türk
Görmezler Derneği’ne bağış yaptı.
Dernekten verilen bilgiye göre, 7-14
Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler
Haftası münasebetiyle Kıbrıs Türk
Görmezler Derneği ve Görme Engelliler
Okulu’nu ziyaret eden Mağusa Kale
Lions Klübü Başkanı Özlem Bilgehan ve
ekibi, 30 görme engelli için Türkçe
konuşan kol saati, 2 görme engellinin
eğitimi için de A4 büyüklüğünde 27 satır
kabartma yazı tableti bağışında bulundu.
Özlem Bilgehan’a teslim alma töreninde
teşekkür belgesi takdim edildi.

YILBAŞI İKRAMİYESİ,
TALİHLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021
tarihli “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon
500 TL’lik büyük ikramiye talihlisine
teslim edildi. Piyangolar Birimi’nden
yapılan yazılı açıklamada, “Yılbaşı Özel”
çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik rekor
ikramiyenin ismini vermek istemeyen,
Gazimağusa kazasına bağlı bir köyde
yaşayan vatandaş tarafından dün
alındığı bildirildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ateşte karda mısın
Gene sen zorda mısın
Hangi taşı kaldırsam
Be dostum orda mısın

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

MUTSUZLUK
ZAMANLARINDA
MUTLULUK
Wilhelm Genazino
Ayrıntı Yayınları

“Yanlış yola sapmak zarar
getirir, derecesi de ancak
sonunda anlaşılır.”
Goethe

tenlerimiz geceyi aydınlatan ateşti
akıttığımız terler hep zay oldu
dudakların bir kelebek gibiydi boynumda
uyandım baktım, ufukta bir tay oldu.
Zeki Ali
”Düş” adlı şiirinden

GÜNEYDE SON 14 GÜNDE
28 BİNDEN FAZLA VAKA
Güney Kıbrıs’ta son 14 gün içerisinde 28
bin 414 yeni koronavirüs vakası belirlendi.
Rum haber kaynakları, Sağlık Bakanlığı
bünyesindeki Ulusal Gözetim Raporu’na
dayanarak Güney Kıbrıs’ta son 14 gün
içerisinde 28 bin 414 yeni vaka
belirlendiğinden söz etti.
Güney Kıbrıs’ta 3 Ocak tarihine kadar,
toplam 172 bin 928 Covid-19 vakası belirlenirken 647 kişi de hayatını kaybetti.
Ulusal Gözetim Raporu’na göre 25 bin 855
Covid-19 vakasının yaş ortalaması 28 olarak
kaydedilirken, bunların yüzde 52.3’ünün
kadın, yüzde 47.7’sinin ise erkek olduğu
bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta son 14 gün içerisinde 165
bin 680 PCR, 1 milyon 280 bin 12 de hızlı
test yapıldı.
Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2021’den 4 Ocak
2022’ye kadar koronavirüs kaynaklı 518
ölümden 396’sının aşısız olduğu ifade edildi.
Ulusal Gözetim Raporu’na göre, nihai ölüm
nedeni Covid-19 olan kişi sayısı 518 ve bu
kişilerden 396’sının aşı geçmişi bulunmuyor.
Bu kişilerden 48’inin tam aşılı olduğu ancak
ikinci dozunun üzerinden 5.5 ay geçmediği,
36’sının ise tam aşılı olduğu ancak ikinci
dozu üzerinden 5.5 ayı geçtiği ve kısmi
aşılı olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na göre Mart
2020’den 4 Ocak 2022 tarihine kadar Covid19 kaynaklı 741 ölümden yüzde 63.7’si
(472) erkek, yüzde 36.3’ü (269) kadın hastalar.
741 ölümden 647’sinin (yüzde 87), Covid19 hastalığına bağlı ölümler olduğu belirtilirken COVID-19 hastalığına bağlı toplam
ölüm sayısının yüzde 63.4’ünün (410) erkek,
yüzde 36.6’sının (237) ise kadın olduğu da
ifade edildi.
Toplam ölü sayısının yüzde 50’si, ortalama
ölüm yaşı 77 ve ortalama yaş 76 olmakla
birlikte 69-85 yaş arasında. Güney Kıbrıs’ta
Ağustos 2021’deki ölüm sayısı Aralık 2020
(90) ve Ocak 2021’e (86) göre daha fazla
olup 95 olarak kaydedildi.

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
Burhan nalbantoğlu devlet hastahanesi
yolu ortaköy camii sırası aliriza efendi
cad.vakıflar işhanı ortaköy lefkoşa
03923301022
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve
Hangover karışı Köşlüçiftlik Lefkoşa
0392 228 14 78
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Atatürk cad. özok mobilya yanı hamitköy çembreri -hamitköy lefkoşa
03922254020
GİRNE

780 pozitif vaka daha
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328
olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193
kişi taburcu edilmiştir.
401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi
Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele,
48 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 23.328
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Yerel Vaka Sayısı: 780
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913
Toplam Vaka Sayısı: 40.151
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
34.183
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 4857

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 913
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 511
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
106809
Güneyde vakalar 5 binin üzerinde!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 139 bin 334 testle 5
bin 244 yeni vaka belirlendi.
Ülkede dün (06 Ocak) yapılan 77 bin 255
testle 3 bin 777 yeni vakaya rastlanmıştı.
Toplam vaka sayısı 197 bin 401’e yükseldi.
Hastanede tedavisi süren 230 hastadan
81’inin durumunun ağır olduğu da belirtildi.
Tedavisi süren hastalardan yüzde 77,83’ünün
aşısız olduğu vurgulandı. Rum haber kaynaklarına göre, dün ölüm kaydedilmedi.

BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
Kıbrıslı bakıcıyım. Yatılı bakıcılık işi
arıyorum. Tel: 0533 8437987
ARAZİ ARANIYOR
Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.70 14.05

EURO
Alış Satış

15.50

15.90

S.T.G.
Alış Satış

18.65 18.95

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası
Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne
Arçelik Yanı 03928150188
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu 03928223842
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil
Servis Karşısı Mağusa
03923654735
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa 0392 366 29 28
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele 05391099577
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke 7278 500

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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Çakıcı “Sağlık Bakanlığı’nda bilim ve akıl kayboldu” diyor. var mıydı
ki kayboldu Mehmet bey? Olmayan bir şey nasıl kaybolur?!
Bizim Duvar

Hibe dediysek
ya beleş
demedik!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
KİMSE BANA DEMESİN
SANDIK YETER ARTIK
USANDIK
-Hayırdır, nedir be canım bu karton,
bu boyalar?
-Aç bana masanın üsdünü Raziye… Galdır ne varısabircezsahadlığına da yabdığımda
görün ne olduğunu…
-Neçün yahu, bu
gadar zordur söyleyesin napacağını? Kira isdersan
ağzına söyle da veririk
ya
asından!..Yogsa duydun Tayyıp hediye
eddiği her şeyden kira isdemeye başladı
da…
-Bak Raziye… Ben esgidabellâcılardanım bilin… Allah rahmed eylesin
nur içinde yadsınrahmedli Cahit ustanın
yanında iki seneyabdım bu işi…
-Ee… Ne demek isden yani?
-Demek isdediğim şu ki sayın bayan
Raziye, şimdi bu kartonun üsdüne bir
tek kelime yazacayım
öyle süslü püslü boyalarınan…
-Hayırdır… Nedir
yazacağın?
-BOYKOT!
-Ee… Sora?
-Sora bu boykot yazısını sokak kapısının
üsdüneyapışdıracam,
hem da çakacam. Aha bu gücük çivicigleri şu görün onun için aldım. Özel
başlı çividir bunnar. Dudsun kartonu…
-E vallahi takdir eddim seni şimdi
be canım… Ama bir işe yaraycak den
bu?
-Yaraycakl
-Nere?
-Yarın öbir gün başlaycaglar kapı
kapı gezmeye bu garkariyalar oy isdemek için.
-Ee?
-Geldiglerinde bizim kapıya bu dabellâgarşılaycakonnarı! Hiçbirinin diğerinden farkı yok! Kim isdersa olsun
farketmez. Bu yazı annılarının şakına
dayanınca düz geçecekler! Eğer bu
yazıyı gördüğü halde kapıyı çalmaya
gakarsa biri, sakın açma! Pençereden
işaret et gennedabellayı… Da esdekgösdekdinnemeye halim yogdur benim!
Kimse bana demesin sandık! Yeter
artık yeter! Usandık!

Asmaaltı konuşmaları
-Allah be habere bak!
-Noldu? Beş bine çığdı korona?
-Ne beş bini… Hayıra aç ağzını.
-E nedir öyleysa da heycannandın?
-Tayyıp alt yapı ve acil işler için
KKTC’ye verdiği parayı geri almış!
-Nasıl yani, annamadım…
-Bütün TC kalemlerini boşaltmışlar ve
oradaki 586 milyon lirayı Tatar için yapılacak saray, meclis ve cami külliyesine
agdarmışlar!

-Ma ciddi söylen? Sabah sabah bulamadın galiba saracak adam!
-Ne sarayım seni be gardaş?! Al oku da
gör sarma neymiş…
-E vallahi doğru… Şimdi tam sışdılar
ağzımıza! Alt yapı olmayan yerde üst yapı
yapacak budalalar! Ağzınıza yüzünüze çoğudu be Silihdar da Dianellos da?! Hem
hani be Tayyıp hibe diye yabdıracaydıbunnarıTatar’cığına? Böyle hibe mi olur?
Sanki da herşeyimiz tamam da bir Tatar’ın
sarayı ve meclisi galdıydı tek…
-Ama Tatar’da da ne vicdan be gardaş?!
DeyebilirdiTayıp’a meselâ… Kusura bagma
sayın cumhurbaşganım. Ama toplumum
bu bu durumdayken vicdanım bunu galdırmaz.
-Ma kim? Ersin’den beglen bunu? E
onda vicdan yok ki galdırsın!..

Haftanın Gıdıgıdısı
Ersin Tatar’ın “Anavatan Türkiye’ye yaptığım ziyaretlere
ve Toroslar’a bakmaya devam edeceğim” şeklindeki
sözleri, kargaları bile gülmekten kırıp geçiren komik
içeriği, nedeniyle bu haftanın en komik gıdıgıdısı
seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...
MİRAS
Kadın kocasını karşısına almış dertleşmektedir: -Sana bir şey soracağım. Doğru söyleyeceğine yemin eder misin?
-Ederim.
-Sen benimle teyzemden miras kaldı diye evlenmişsin. Öyle bir dedikodu var. Doğru
mu?
Koca derhal cevap verir: -Ne münasebet karıcığım? Miras teyzenden değil, kimden
kalırsa kalsın, ben yine seninle evlenirdim.

Pano
“Düşmezkalk
maz bir
Allah” Düşer
kalkmaz bir
TL!

FİKRİNİN FİKRİ
TENCERE TEKERLENDİ
KAPAĞINI BULDU

Japonya’nın ünlü finans gazetesi Nikkei,
“Erdoğan’ın hesap ödeme gününün yaklaştığı yorumunda bulunmuş.
-Bu yorum yabana atılmaz. Dünyanın
ekonomi devlerinden Japonya da öyle
görüyorsa, gerisi teferruattır…
*
Kendilerinin olmayan daireyi başkasına
kiralamışlar!
-Şaşırmayın. Çünkü bunlar için sahtekârlık ve dolandırıcılığın sınırı yoktur!
*
Ersin Tatar “Anavatan Türkiye’ye yaptığım ziyaretlere ve Toroslar’a bakmaya
devam edeceğim” demiş.
-Come on Ers! Senin yalakalıkta sınır
tanımadığını bilmeyen mi var? Devam!
*
Sucuoğlu “UBP ile Türkiye arasında bir
sıkıntı olduğunu söyleyenler şimdi sustu”
demiş.
-Ne sıkıntı olacak ki?! Tencere tekerlendi kapağını buldu!
*
KKTC’de TC kaynaklı tüm kalemler
Tatar’ın külliyesine ayrılmış.
-Neden boykot diye soruyorsunuz bir
de! İşte bunun için boykot!
*
M. Harmancı “Alt yapıdan, önceliklerden
kesildi, saray yapımına aktarıldı” demiş.
-E hani Tayyıp’ın Tatar’a hibesi olacaktı bu külliye?! Demek ki külliyen
yalanmış!
*
Çakıcı “Sağlık Bakanlığı’nda bilim ve
akıl kayboldu” demiş.
-Var mıydı ki kayboldu Mehmet bey?..
Olmayan bir şey nasıl kaybolur?
*
Cemal Özyiğit “Sokakta da, mecliste
de hükümette de sesimizi yükselteceğiz”
demiş…
-Mesele sesini yükseltmek değil, mesele
o sesin kime karşı yükseleceğidir. Mesele
“To be or not to be” hoca!
*
2021 enflâsyonu %45 olarak hesaplanmış.
-Yetmez ama evet. Akmazsa da damlar!
*
Kazakistan’da halkın zamlara karşı sokağa dökülmesi, hükümetin istifasına neden
olmuş.
-Bizimse kazaklığımız yok maalesef!
Kazıklandıkça zamlara alışıyoruz!
*
Ali Pilli, Tıp-İş’in diyalog ve işbirliği
çağrılarına halen yanıt vermemiş.
-Alın işte sandık boykotuna somut
bir neden daha!
*
CTP’nin “Yaptık yine yapacağız” sloganının AKP ve Refah Partisi’ne ait olduğu
ortaya çıkmış.
-Aynı yolun yolcusudurlar! CTP bunlarsız yapamaz!
*
Ersin Tatar “Euro arttık sonra bütçe
açığı da artar. Bu açığın finansmanının
kaynağı bellidir. Bunların Türkiye ile
istişare edilmesi lâzım” demiş.
-E ne açman bir telefoncukTayyıp
amcana istişare edesin?!

Kazakistan’da halkın zamlara karşı sokağa dökülmesi hükümetin istifasını getirmiş.
Bizim öyle kazaklığımız yok maalesef! Kazıklandıkça zamlara alışıyoruz!
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Hüseyin Sadıklar
Göçmenköy’de

Göçmenköy Yenicami'nin deneyimli oyuncusu
Hüseyin Sadıklar'ı renklerine bağladı. Mavi
Kırmızılı ekip, bu transfer karşılığında
Yenicami'ye 100 bin TL ve ilk devrede kiralık
olarak kadrosunda bulundurduğu Ali Üçtaş
ile Koray H. Özteknik'i geri verdi.

MHK'dan TFF MHK
Başkanvekili Ahmet
Şahin'e ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
tarafından organize edilen 2021-2022
Hilmi Ok Hakem Kış Semineri
kapsamında İstanbul’da bulunan Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez
Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık
Özbilgehan ve Başkanvekili Derviş
Atakan, TFF MHK Başkanvekili Ahmet
Şahin’i ziyaret etti. Özellikle KTFF ile
yakın ilişkileri bulunan ve her ortamda
yardım ve desteklerini gösteren Ahmet
Şahin’e nezaket ziyaretinde bulunan Özbilgehan ve Atakan; destekleri, anlayışı
ve hoşgörüsüyle Kıbrıs Türk hakeminin
ve KTFF’nin hep yanında olan Ahmet
Şahin’e teşekkür etti. TFF MHK
Başkanvekili Ahmet Şahin de Kıbrıs’ı
çok sevdiğini ve orada çok yakın dostluklar kurduğunu ifade ederek, KTFF Başkanı
Hasan Sertoğlu ve ekibine selamlarını
gönderdi.

İlk devrede dış sahada oynanan maçlarda en başarılı Doğan

Doğan 8 maçın 6’sını kazandı

n Futbol Süper Lig’de takımların
deplasman sahalarında oynadığı
maçlarda en çok galibiyeti
Doğan Türk Birliği ve Merit
Alsancak Yeşilova elde etti.
Doğan dış sahada 8 maçın 6’sını
kazanırken, Yeşilova 7 maçın
5’ini kazandı...

Futbol Süper Lig’de takımlar 2. Devre
hazırlıklarına yavaş yavaş başladı. Sezonun
ilk devresinde Mağusa Türk Gücü zirvede
lider durumda yer alırken Doğan TÜrk
Bİrliği, Merit Alsancak Yeşilova, Lefke ve
Gönyeli takibe devam ediyor.

15 haftalık ilk periyotta takımların deplasman maçlarında aldıkları sonuçlara
baktığımız zaman en başarılı Doğan Türk
Birliği ve Merit Alsancak. Sarı-lacivertli
Doğan Türk Bİrliği ilk devrede oynadığı 8
maçın 6’sında galşibiyet elde etmeyi
başsrırken, Merit Alsancak Yeşilova da ilk
devrede dış sahada oynadığı 7 maçın 5’inde
galibiyet elde etti.
Süper Lig takımlarınının deplasmanda oynadığı maçlar ve elde ettiği
galibiyetler
Kulüp ismi
O
G
Baf Ülkü Yurdu
7
0

Binatlı YSK
Cihangir GSK
Doğan T Birliği
Girne H Evi
Göçmenköy
Gönyeli SK
Hamitköy
K. Kaymaklı
Lefke TSK
Mağusa TG
MA Yeşilova
Mesarya SK
Türk Ocağı
Yenicami AK
Y.Dumlupınar

8
7
8
8
7
7
7
8
7
8
7
8
8
8
7

0
3
6
1
3
2
2
4
4
4
5
3
5
1
3

Ertaç, Bilal ve Remzi Mesarya’da
Türk Ocağı’nın 3 önemli oyuncusu
Mesarya ile anlaştı. Dün Türk Ocağı Limasol’da futbolcular yönetime karşı bir tavır
sergileyip antrenmanlara çıkmama kararı
almışlardı. Başkan ve yönetim ile maçlara
devam etmek istemediklerini belirten
futbolcuların bu tutumlarından sonra 3
önemli isim Mesarya ile anlaştı.
Mesarya takımı 2. Devre kadrosunu
güçlendirme adına 2 önemli golcü ve bir
tecrübeli savunma oyuncusunu kadroya
dahil etti.
Mesarya takımının teknik sorumlusu
Nazım Aktunç transfer olan futbolcular ile
bir araya geldi.
Mesarya’Dan yapılan açıklama şöyle:
Türk Ocağından Ertaç,Bilal ve Remzi ile
her konuda anlaşmaya vardık ve transferi
noktaladık.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Türkiye’de 20. hafta
Türkiye Süper Lig’de 20. hafta maçları
bugün devam edecek. Program şöyle:
Bugün
Gaziantep-Karagümrük
Alanyaspor-M.Başakşehir
Kasımpaşa-Hatayspor
Galatasaray-Giresunspor
Pazar
Konyaspor-Sivasspor
Kayserispor-Altay
Göztepe-Antalyaspor
Ç.Rizespor-Beşiktaş
Pazartesi
Fenerbahçe-Adana Demir.

Fenerbahçe’de
teknik adam arayışı

Fenerbahçe'de teknik direktör bekleyişi
sürüyor. Sarı-lacivertlilerin önceliği
Joachim Löw.
Alman teknik adama 2.5 yıllık sözleşme
teklif eden yönetim, ikna turlarına devam
ediyorFenerbahçe'de teknik direktör
adayları kimler?
Löw'den olumsuz yanıt gelmesi halinde
Fenerbahçe'nin alternatifleri; Jorge Jesus,
Slaven Bilic ve İsmail Kartal.
Sezon başı Fenerbahçe ile anlaşan
ancak kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemeyen, Slaven Bilic en güçlü ikinci aday
konumunda.
Hırvat teknik adamın sözleşmesindeki
çıkış maddesi yılbaşında geçerliliğini yitirdi. Fenerbahçe Bilic'te karar kılması
halinde tazminat ödemeyecek.
Jorge Jesus'ta son durum ne?
Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus'a
şartları soruldu, Portekizlinin yüksek
maliyeti anlaşma ihtimalini zorlaştırıyor.
Liste başı isimlerde pürüz çıkması
halinde Sarı-lacivertliler takımı sezon
sonuna kadar İsmail Kartal'a da emanet
edebilir. Yeni teknik direktör pazartesi
günü oynanacak Adana Demirspor maçına
yetişmez ise kulübede Zeki Murat Göle
yer alacak.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

