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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 9 Ocak 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 545 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
CELLADIMA ÂŞIK OLACAK
KADAR DELİRMEDİM
n

Ölümlü kazalar bitmiyor
n Dörtyol
kavşağı
yakınlarında
gece yarısı
meydana gelen
trafik kazasında
42 yaşındaki
Erman Kuşaf
yaşamını yitirdi.

Erman Kuşaf

Biz bedava

2. sayfada

veriyoruz
Mal da caBasI
Girne’de otomobilin çarptığı
yaya hayatını kaybetti 4’te

nTutarların parasal miktar
ve şartlarında değişiklik
yapılmadı… 250 bin dolar
karşılığı taşınmaz mal
alanlar, aldıkları malı 3 yıl
satamayacak…

TIP-İŞ, eylemini
askıya alıyor

nBelirlenen döviz tutarları
Türkiye’de faaliyet
gösteren bir bankaya
aktarılacak ve bu banka
tarafından da Merkez
Bankası’na satılacak…
nKKTC’de vatandaşlık
karşılığı herhangi bir para
talep edilmiyor.
Vatandaşlık bedava
dağıtılıyor, hatta bazı
hallerde üstünden kredi
ve mal da veriliyor…

11. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Gönyeli çemberinde mangal yaktı, tutuklandı

nGönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin uygulamalarını
protesto etmek için Gönyeli Çemberi’nde mangal yakan Mehmet
Kumser Skylap polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest
15. sayfada
bırakıldı, mangalına el konuldu...

TEMİZE
ÇEKİLEMEYEN
KİRLİ BİR
GEÇMİŞİN
“HAYIR”SIZ
MÜSVEDDELERİ

Faize
Özdemirciler

KÖTÜLERE YER
KALMAZ...

Ali Osman

EURO’DAKİ
ARTIŞ,
BÜTÇEDEKİ
AÇIK VE
“İSTİŞARE”
Mehmet Levent

n Kıbrıs Türk
Hekimler
Sendikası Genel
Sekreteri Dr. Erol
Şeherlioğlu, dün,
Başbakanlık’ta
hekimlerin özlük
hakları ile çalışma ortamı ve
şekli ile ilgili yaşadıkları
sıkıntıların çözümüne ilişkin
yapılan görüşmede “bazı
konularda uzlaşmaya varıldığını,
bazı konularda da uzlaşıya
yönelik bazı adımlar atıldığını”
açıkladı
3. sayfada

“BURADAKİ
MAHKEMELER
ELLERİNDEN
YARGILAMA
ERKİ ALININCA NE
YAPACAKLAR?”

VAATLER DE
YALANLAR GİBİ
BÜYÜK OLMALI

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 841 pozitif vaka! Güneyde 959 vaka, 4 can kaybı!

n 2. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

TEMİZE ÇEKİLEMEYEN
KİRLİ BİR GEÇMİŞİN
“HAYIR”SIZ
MÜSVEDDELERİ

Bozul(a)mayan birer ezber, yıkıl(a)mayan
birer tabu gibi duruyoruz salgının orta yerinde, maskeler yüzümüzde, ezber bozamayınca taraftarlarının nazarında kendileri
birer ezbere dönüşen partilerin peşinden
sürükleniyoruz, ama ne sürüklenme, tam
anlamıyla ezbere...
Ölümcül bir salgın var, biz
ise çok dalgınız bu günlerde...
Ezbere doğduk, öleceğiz ezbere, hiçi hiçine, piçi piçine,
körü körüne...
Sadece bozul(a)mayan birer
ezber, yıkıl(a)mayan birer tabu
değiliz, bu ülkenin tabutuyuz aynı zamanda,
bir cesedi taşır gibi taşıyoruz Kıbrıs’ı içimizde, üstelik şiirde olduğu gibi “ceset
demeyin” diye bağırmıyor kimse, ölüyıkayıcı yüzüstü bırakmış gitmiş ölümüzü,
imam gelmemiş, cemaat kaybolmuş, ölümüzün körü gibi kalmışız ortada, yaşayan
ölülerden farkımız yok gömemediğimiz
ölümüzün tepesinde...
Bir varmış bir yokmuş diye başlayan
masal mıyız, ayakları kırılmış masa mıyız,
neyiz, belli değil, ha varız ha yokuz bu
yerde.
Vız gelmiyor bize bu duvarlar, çünkü
bunlar bizim duvarlarımızdır, biz ördük
onları.
Vız gelmiyor bize bu putlar çünkü bunlar
bizim putlarımızdır, biz yarattık onları.
Bizim olan duvarlar hariç, yıkılsın bütün
duvarlar!
Bizim olmayan putlar yıkılsın, bizim
putlarımız ayakta kalsın!
Temize çekilemeyen kirli bir geçmişin
“hayır”sız müsveddeleriyiz...
Ülkenin bağışıklık sistemi darmadağın,
sadece aşısızlar değil aşılılar da tehlikede,
her gün yüzlerce pozitif vaka, sarılamıyoruz
en sevdiklerimize, ruhlarımız paranoyaya
teslim, kalplerimiz korkuya...
Hey siz, görmüyor musunuz...
Ne yönetmenisiniz bu filmin, ne de başrolünde oynuyorsunuz, senaryoyu da siz
yazmadınız, siz bu
filmin dilsiz figüranlarısınız. Bir gazete
taş yağmuruna tutulurken, taşlayanları ya
kucaklıyorsunuz, ya da perde aralığından
seyrediyorsunuz...
Siz ne taşlanansınız, ne taşlayansınız bu
filmde, figüransınız, yani taşsınız...
Parmak izlerinizi bile sildiniz suç aletlerinin üstünden, tarihin utanmazlığına ve
unutkanlığına güveniyorsunuz...
Bilmiyorsunuz, artık yokum diyemedikten sonra, var da olamayacağız bu yerde..
Ne yapalım, “acı bir kayıp” gibiyiz,
Şair* anlatıyor, biz dinliyoruz:
Ona da her şeyi başkaları anlatmış,
cesede ulaşamamışlar.
Gece gündüz ormanları aramışlar, uçurumlardan sarkmışlar, bakmışlar. Bu koşturmada kardeşleri ölmüş kucağında, çok
da arkadaş bulmuşlar.
Elindeki meşale binlerce ağacı tutuşturmuş istemeden...
Kapana basan da olmuş, ayağı kopan
da, gözü çıkan da...
Allah'ı gören bile olmuş ama işte ulaşamamışlar cesede...
Ona ceset demeyelim diye bağırmış biri
arkadan, utanmışlar...
Hayat kilitli bir sandıkmış, onlar ise
anahtarını kendi aralarında kaybetmişler...
Başlarını eğmişler, dönmüşler geriye
yıllar sonra...
Biri süt sağmaya gitmiş en sevdiği inekten,
öteki kan sağmış kendi bedeninden.
Onu nerede nasıl kaybettiklerini hiç öğrenememişler...
Çünkü onları, halkını kaybeden insanlar
diye tarihe kaydetmişler...
*küçük İskender

CELLADIMA ÂŞIK OLACAK
KADAR DELİRMEDİM
23 Ocak seçimleri yaklaşırken boykotçular ile sandıkçılar arasındaki kavga
da kızışıyor...
Boykotçular sağcılar değil, solcular...
Pek çoğu daha önceki seçimlerde oy
kullanmış olanlar...
Şimdi neden boykotçu oldular?
Çünkü hayal kırıklığına uğradılar...
Yönetimde sağcıları da gördüler...
Solcuları da gördüler...
Kim gelirse gelsin, hiçbir şeyin değişmeyeceğini anladılar...
Her gelenin Ankara’nın emir kulu olduğuna tanık oldular...
Neredeyse yarım yüzyıl kaybettik
bunu anlayana kadar...
Ama anlaşılan en önemli mesele ne?
Yurdumuzun işgal altında olduğu gerçeği!
Onun için ben bu boykotun daha derin
bir anlamı olduğuna inanıyorum.
İşgal ve istilaya başkaldırı!
Seçimlerde aday olanlar ve onlara
gidip oy vermeye hazırlananlar henüz
bu gerçeği kavramamış olanlardır...
Boykot, kimliğini yitirmiş ve düzene
adapte olmuş, biatçı sol partilere karşıdır...
Onları doğru yola çekme hareketidir...
İşgalin üstünden örtüyü kaldırmak
demektir...
Seçime katılarak bu işgalin maşası
olamayız...
Bu seçimin, bu demokrasinin göstermelik olduğunu böyle anlatabiliriz ancak
dünyaya...
Seçilecek adaylar meclis kürsüsüne
çıkıp Türkiye’nin işgalini haykıracak
olsalar amenna!
O zaman gider ve oy veririz onlara...
Ama bunu yapabilecek cesarette hiç
kimse yok aralarında...
Zaten binbir vaatte bulunuyorlar, bir
tek bunu vadetmiyorlar bize...
Yok zam yapmayacaklarmış...
Yok asgari ücretten vergi almayacaklarmış...
Yok yerli üretimi teşvik edeceklermiş...

Yok bilmem ne...
İşgale son vereceğiz desene...
***
Üzüm üzüme baka baka kararır ya,
bizim solumuz da sağımıza baka baka
karardı...
TC’li yerleşiklerin de güneye geçebilmesini ve orada çalışabilmesini savunuyorlar...
Bu konuda şovenistleri bile solladılar...
Yerleşikleri onlardan daha çok savunuyorlar...
Kendileri yönetime gelirse, Rum tarafına bunu dayatacaklarını söylüyorlar...
Bunu kabul etmeyen Rumları ırkçı
diye suçluyorlar!
Bunlar bizim çözüm ve barışçılarımız
işte!
Kuzeyde başka güneyde başka söylüyorlar...
74’ten sonra planlı bir şekilde buraya
nüfus taşınmasına karşı çıkacaklarına,
taşınan nüfusun haklarını savunuyorlar...
Kanla zaptedilen toprakları bu nüfusa
tapuladıkları yetmezmiş gibi, bir de güneye geçiş ve çalışma hakkı talep ediyorlar onlara!
Maşallah!
Oy istiyorlar bunları yapmak için,
oy...
Pişkinliğin bu kadarı da olmaz mı
zannedersiniz?
Olur işte...
***
Kıbrıslırum toplumundaki çözümcü
ve barışçılar, bu boykotun anlamını anlamayabilirler...
Ve anlamadıklarını da görüyorum...
Sol zannettikleri partilerin ne kadar
KKTC’ci olduklarının farkında değiller
çünkü...
Statükonun bu partiler sayesinde bunca
yıldır ayakta durduğunu ve çelikleştiğini
bilmiyorlar...
Türkçe okumuyorlar ve kuzeyde olup
bitenleri yakından izleyemiyorlar...
Bu partiler hiçbir zaman işgal olgusunu

Şener Levent

Açı
kabullenmediler...
Burada demokratik bir hukuk düzeni
olduğunu kanıtlamaya çalıştılar dünyaya...
Yetmezmiş gibi, işgale ve istilaya
karşı mücadele edenleri de susturmaya
kalktılar...
Ne yapalım sevgili Rum kardeşlerim...
Ne yapalım Christina...
Sen söyle Tony...
Ne yapalım?
Başımızı mı eğelim vursunlar diye?
İşgal ve istilaya karşı bunca yıl sonra
burada nihayet ciddi bir hareket başladıysa, onun da başını mı ezelim?
İşgalin maşası olanlara da göz mü
yumalım?
Polis nezaretinde beni ve arkadaşlarımı
linç etmeye gelenlere karşı hiç sesini
çıkarmayanlara bir de oy diye ödül mü
verelim?
O gün silahıma sarıldım ve hayatımda
ilk kez adam öldürebileceğimi düşündüm...
Onlar o gün mecliste perde aralığından
izlediler o azgın teşebbüsü...
Ne o gün, ne de sonra bu olaya hiç
ses çıkarmadılar...
Ankara’nın kullarıdırlar çünkü...
Şimdi onlara bir de bunun için oy mu
verelim?
Kusura bakmayın ama ben henüz celladıma aşık olacak kadar delirmedim...
***
Güneydeki çözümcü ve barışçı dostlar
şunu da bilmezler...
Mustafa Akıncı bu solcularımız yüzünden seçimi kaybetti. Eğer CTP ona
karşı Tufan’ı aday çıkarmasaydı, Akıncı
ilk turdan kazanırdı... İkinci turda Akıncı’yı desteklemekten başka çare yoktu
ama artık çok geçti...
Tufan, Ankara’nın Akıncı gibi reddettiği bir aday değildi... Zaten Türkiyelilerin partisi de Tufan’ı destekledi
ve halen de destekliyor...
Şimdi boykottan vazgeçip bir de ona
oy mu verelim?

Kuzeyde 841 pozitif vaka!
Güneyde 3959 vaka, 4 can kaybı!
Toplam 22.483 test yapıldı, 841 pozitif
vakaya rastlandı
743 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte
yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif
vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.
356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255
kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47
kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
841
Yerel Vaka Sayısı: 841
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 743
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396
Toplam Vaka Sayısı: 40.990
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 34.926
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
5861
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 725
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen
Toplam Bileklik Sayısı: 6344
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 107348

Güney Kıbrıs’ta 3 bin 959 yeni vaka
belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 152
bin 238 test sonucunda 3 bin 959 yeni
vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.
Rum yetkililer toplam vaka sayısının 201
bin 360’a yükseldiğini bildirdi.
Hastanede tedavi gören 224 kişiden
83’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastaların yüzde 77’sinin aşısız olduğu vurgulandı.
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TIP-İŞ, eylemini askıya alıyor
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel
Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu, dün, Başbakanlık’ta hekimlerin özlük hakları ile
çalışma ortamı ve şekli ile ilgili yaşadıkları
sıkıntıların çözümüne ilişkin yapılan görüşmede “bazı konularda uzlaşmaya varıldığını, bazı konularda da uzlaşıya yönelik
bazı adımlar atıldığını” açıkladı.
Şeherlioğlu, görüşmede, 10 Ocak Pazartesi günü itibarıyla devlet hastanelerinde
nöbet tutan hekimlerin “yemek hakkı”
verilmeye başlanacağı ve 8 Kasım’da yapılamayan Teknik Kurulun yapılması konusunda söz aldıklarını belirterek, bu iki
sorunun çözülmesi durumunda sendikanın
“poliklinik eyleminin” askıya alınacağı
konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’na
sözlü taahhüt verdiğini söyledi.
Sendika Genel Sekreteri Şeherlioğlu
ayrıca, sendikanın mali konuları içeren
talepleri doğrultusunda Başbakan Sucuoğlu’nun girişimiyle, 11 Ocak Salı günü
Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşecekleri bir randevu ayarlandığını, görüşmelerde alınacak sonuçlara
göre “kurullarla ilgili alınan eylem kararları” yeniden değerlendireceklerini de
kaydetti.
“BAŞBAKAN, SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLUP
EYLEMLERİN
SONLANDIRILMASINA YÖNELİK
SENDİKAMIZA DAVETTE
BULUNMUŞTUR”
Tıp-İş Yönetim Kurulu adına Sendika
Genel Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın zun zamandan beri hekimlerin
gerek özlük hakları, gerek çalışma ortamı
ve şekli ile ilgili yaşadıkları sorunların
çözümünde, Sağlık Bakanlığı ile istenen

adımlar atılmıştır. Şöyle ki; 10 Ocak 2022
tarihi itibarı ile devlet hastanelerinde nöbet
tutan hekimlerin ‘yemek hakkı’ verilmeye
başlanacaktır. 10 Ocak 2022 tarihinde, 8
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilemeyen
teknik kurulun yapılması konusunda söz
alınmıştır. Yukarıda sayılan iki sorunun
çözülmesi durumunda sendikamız, ‘poliklinik eyleminin’ askıya alınacağı konusunda başbakana sözlü taahhüt vermiştir.”

diyalog ve iletişimin kurulamaması nedeniyle 27 Aralık 2021 tarihinde başlattığı
eylemlilik sürecini genişletilerek bugüne
kadar gelindiği hatırlatıldı.
“6 Ocak 2022 tarihinde Sayın Başbakan,
iyi niyet misyonu çerçevesinde Başkanımızı telefonla arayarak, yaşadığımız sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik sendikamıza davette bulunmuştur” denilen açıklamada, şöyle denildi:
“İKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ
DURUMUNDA SENDİKAMIZ
‘POLİKLİNİK EYLEMİNİN’
ASKIYA ALINACAĞI
KONUSUNDA BAŞBAKANA
SÖZLÜ TAAHHÜT VERDİ”
“7 Ocak 2022’de Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşme neticesinde bazı konularda uzlaşmaya varılmış, bazı konularda
da uzlaşıya yönelik randevular alınıp,

“SALI GÜNKÜ GÖRÜŞMELERDE
ALINACAK SONUÇLARA GÖRE
‘KURULLARLA İLGİLİ ALINAN
EYLEM KARARLARI’ YENİDEN
DEĞERLENDİRİLECEK”
“Sendikanın mali konuları içeren talepleri
doğrultusunda Sayın Başbakan’ın girişimi
ile, 11 Ocak 2022 tarihinde Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşeceğimiz bir randevu ayarlanmıştır” denilen açıklamada, “Görüşmelerde alınacak
sonuçlara göre ‘kurullarla ilgili alınan eylem kararları’ yeniden değerlendirilecektir”
ifadelerine yer verildi.
Tıp-İş, “Tüm bu gelişmeler ışığında,
sendikamız ile yapılacak tüm istişarelerde
sendikamız yasal mevzuatlara uygun, yapıcı, eksikleri tamamlamaya yönelik, halk
sağlığını koruyan ve kollayan tavrını bundan önce de olduğu şekilde sergilemeye
devam edecektir” dedi.
Açıklamada ayrıca, “Son olarak Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 5 Ocak
2022 tarihinde temaslı ve pozitif kişilerin
izlemi konusunda alınan kararlar, sendikamız tarafından incelenmekte ve tekrar
gözden geçirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Hale hazırda devam eden ‘temaslı
personelin çalıştırılmaması' kararımız geçerliliğini korumaktadır” da denildi.

Serdaroğlu: Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hastanelerde yaşanan kuralsızlık ve sistemsizliğin, vatandaş
ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini savunarak, hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı dün Gazimağusa’da yaşandığını
belirttiği darp gibi olaylara karşı önlem
almaya çağırdı.
KAMU-İŞ ve KTAMS adına yazılı açıklama yapan Serdaroğlu,”Yeter artık kurallarınızı koyun, sisteminizi kurun. Bu
sistemsizlikle sağlık çalışanları ile vatandaşları karşı karşıya getiriyorsunuz” dedi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün
yaşandığını belirttiği olayın aslında bunun
bir örneği olduğunu kaydeden Serdaroğlu
şöyle devam etti:

“Kuralları kişiye göre uyguladığınız zaman vatandaş da ‘ona uygulanmaz bana
niçin uygulanır’ diye çalışanlarla karşı
karşıya geliyor. Bu durumda da kuralları

söyleyen personel ile vatandaş sürekli
tartışma içinde oluyor. Bu gibi tartışmaların
sonunda hastanede yaşanan darp olaylarına
Hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir dur demesi ve çözüm üretmesi
lazımdır.”
Hastanedeki yoğunluğun önüne geçmek
için sağlık ocaklarının daha aktif bir hale
getirilmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu,
“Hastanelere yığılmanın önüne ancak
böyle geçilebilir.Bizler sendikalar olarak
sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıları
doğru bulmuyor, hoşgörü ile karşılamıyoruz. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı
hastanelerdeki yoğunluğu hafifletmeleri
için bir an önce gereken önlemleri almaya
çağırıyoruz.” dedi.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ YAPILDI: 123 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA!
Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt
ve İskele Polis Müdürlükleri, dün akşam,
sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve
trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da
faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri
kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye
girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam
23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 840 araç kontrol edildi ve
suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edildi, 1 araç
sürücüsü ise tutuklandı.
Gazimağusa’da faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri

ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi
tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 540 araç kontrol edildi ve 124
araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.
Girne’de faaliyet gösteren kıraathaneler
ve pansiyonlar kontrol edildi ve herhangi
bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye
girmeleri ve bulunmaları yasak olan 47 kişi
tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve
suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli
suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edildi
ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisi,
alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ve
herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edildi ve
suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli
suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi
ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
İskele’de faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek,
haklarında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve
suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

VAATLER DE
YALANLAR GİBİ
BÜYÜK OLMALI

Sanki bir rahatlık geldi size…
Ya da artık bıktınız…
Usandınız bu Covid 19 âleminden…
Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyormuşsunuz…
Öyle diyor Sağlık Bakanı Pilli…
Ve halkı biraz daha duyarlı olmaya davet
ediyor…
Gördünüz mü olan işi!
Kabak yine sizin başınıza patladı…
Bütün suç sizin…
Ya köy köy, çarşı pazar gezip oy isteyen…
El sıkıp kucaklaşan adaylar…
Maskesiz toplantılar, yemekler…
Onlar muaf mı bundan?
Bakın DP kontenjan adayı Serhat Akpınar’ın da yaptığına…
Sahibi olduğu üniversitenin öğrencilerine
mail atmış… Bir davet…
Yüzlerce öğrenciyi bir salonda toplayıp
onlara KKTC için geliştirdiği projeleri anlatacakmış…
Anlatsın da açılsın o da biraz…
Sahi o değil miydi aylarca çalışanlarının
maaşını bile ödemeyen…
Şimdi de “Ülkemin bana ihtiyacı var”
diyor… O yüzden aday olmuş…
Ülke derken de kastettiği KKTC herhalde…
***
Hiç de alçakgönüllü değiller…
Bayılıyorum şu bizim siyasilere…
Hepsi de bir yarış içinde…
Kim daha iyi vaatte bulunacak diye…
Neler neler…
Maydanozlu köfteler…
Gelirler dövize endekslenecek…
Vergi adaleti sağlanacakmış…
Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa
eşitlenecekmiş…
Kamu çalışanın maaşları iki ayda bir
güncellenecek…
TC-KKTC ilişkileri üzerinden tepişmek,
ülke siyasetinden çıkarılacakmış…
Tepişmeyip de sevişilecek mi?
Neyse anladınız siz onu…
***
“Tek başına yemek yok hep beraber
yeyceyik” diyen adayımız bile ve çok şükür…
Başka ne vaatler varmış?
Asgari ücretten vergi alınmayacakmış...
Kamu okullarında tam gün eğitime geçilecek…
Derinya ve Apliç kapılarını onlar açmış
ve şimdide sırada Baf Kapısı, Mağusa
Kapısı ile diğer geçişler varmış…
Yapmışlar yine yapacaklarmış…
Ülkeyi Singapur değil Kıbrıs yapacaklarmış… Kendi ayakları üzerinde duran bir
ekonomimiz olacak…
Ve hiç zam yapmayacaklarmış…
Kendilerine güveniyorlar…
Tek başımıza geliyoruz, projelerle yürüyoruz diyorlar…
Karayolları, deniz ve hava limanları yapmak onların işiymiş…
“İktidar bizim işimiz” diyorlar…
Hepsinden de önemlisi 23 Ocaktan sonra
bu düzen yıkılacakmış…
Ne oldu?
Bunaldınız mı bunları dinlemekten…
Karnınız tok mu bu vaatlere?
Herkes sizin gibi değil ama…
Bu vaatleri coşkuyla karşılayanlar da
var… Onların heyecanını görünce bir fıkra
geldi aklıma…
“Adaylardan biri akıl hastanesinde etkileyici bir vaat konuşması yapmış.
Dinleyicilerden büyük bir alkış tufanı
kopmuş, bir kişi hariç.
Kollarını çözmeden öylece bakıyormuş.
Aday yanına gitmiş:
– Yahu sen neden alkışlamadın, diye
sorunca
Adam:
– Arkadaş ben hasta değil, hastabakıcıyım, demiş.”
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

sandığa değil boykota koşuyor vatandaş
İşgal altında seçimden kesti umudu herkes
Ve verildi son karar böyle başa böyle tıraş
Olur mu dersiniz kalın kafalara bir ders?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

KÖTÜLERE YER
KALMAZ...

Hafta sonları yani Cumartesi günleri çok
kötü bir olay olmazsa mutlaka köyüme giderim...
Orada kaldığım süre üç ya da beş saati geçmez...
Ancak ayaklarım geriye gide gide dönerim
Lefkoşa'ya...
Gelene kadar da oradaki anılarımı düşünür
dururum hep...
Daha farklı bir ortamımız vardı bizim...
Belki gettodaydık, ancak insanların bu getto
yaşamlarında birbirlerine karşı nasıl saygılı,
yardımsever olduklarını unutmak mümkün değil...
Hepimiz herkesin evinin kapısını çalmadan
da içeriye girebilirdik...
Biz çocuklar kendi aramızda oyunlar oynar,
köyün harmanlarında top sürerdik!
Küçük aklımızla üçe böldüğümüz köyümüzden üç takım çıkarır ve kendi aramızda
maçlar yapardık...
Yukarki Mahalle, Orta Mahalle ve Aşağki
Mahalle'ydi takımlarımızın adı...
Kuş lastikleriyle oniki dönümler dediğimiz
zeytinliklerin içerisinde kuş avlardık...
En nişancımız İbrahim Tevfik'ti...
Birçoklarımızın birlikteliği çok uzun sürdü...
Yatmadan yatmaya ayrılırdık birbirimizden...
Ta ki 74 savaşı araya girene kadar...
Biz işte o zaman değiştik...
Bir dağıldık ki toplayana aşkolsun...
Kimimiz yurtdışına göç etti, kimimiz başka
yerleşim yerlerine yerleştiler...
Hayatın acımasızlığı vurdu bir kere...
74'ün işgali de üzerine binince darmaduman
olduk...
Bazan Lefkoşa'da bir kahvede buluşur konuşuruz...
O da ayda yılda bir veya iki defa olabilir...
Rastlantı yani...
O kadar çok şey var ki konuşacağımız geçmişimizle ilgili, bir türlü bugünlerimize gelemiyoruz...
Ovalarda kuş lastikleriyle kuş avlamamız,
saklambaç oyunlarımız, babalarımızın kızmasına
karşılık gizlice bisiklet sürmelerimiz...
Hatta merakımızdan sigara izmaritlerini toplayıp içmemiz...
Futbol oyunlarımız ve de aşklarımız...
Bunları anlatır dururuz birbirimize...
O kadar güzel anılarımız var ki, kötü anılarımıza bir türlü yer bulamayız aralarında...
***
Cumartesileri artık ova günüm...
Gömeçler yavaş yavaş büyüdü...
Mangallolar...
Ve de çok sevdiğim su mantarları...
Geçtiğim bahçenin yanında durup biraz
limon portokal da toplamadan edemem...
Ayrelli zamanı şimdi...
Ovalar zaten ayrelli toplayıp satanlarla dolu...
Gene de bize de pay düşebilir bu kadar yoğunluk arasında...
Feriha Altıok çok şiirler yazdı köyümüzle
ilgili...
Bazan onun aklımda kalan birkaç cümlesini
mırıldanırım İki Tepe'de bir taşın üzerine oturup
köyümü seyrederken...
"Çocukluğumu düşününce
köyümü seyrederim anıların izdüşümünde
köyümde bir oda
odada bir evcik
küçük evimiz büyük yüreklerimiz
ve yüreğimize sürülen ezikliğimiz."

KalaY-KalaYcI

Türkiye’nin baş ekonomisti, Türkiye’nin bir numaralı hukukçusu, başgassalı ve
başimamı olan Tayyip Erdoğan şimdi de sanata el attı. Yeditepe Bineali'nde konuşan
Erdoğan “Bize düşen görev kültür ve sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek
orada aramaktır. Başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz.
Sanat estetiğin ahlâkla bütünleşmesidir. Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme
gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkânlarımızı devreye sokmalıyız. Sanat Allah'ı
aramaktır. Allah güzeldir, güzel olanı sever” dedi. Kendi kazdığın kuyuya düştün
Tayyip. Allah güzel olanı severse seni sevmez demek ki! Çünkü sen çirkinsin!

dörtyol kavşağında ölümlü kaza
Dörtyol kavşağı yakınlarında gece
yarısı meydana gelen trafik kazasında
42 yaşındaki Erman Kuşaf yaşamını
yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre Kuşaf,
yönetimindeki GD 043 plakalı araç
ile Dörtyol kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun
sağından önce orta refüj üzerine çıkıp
kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola
giriş yaptı.
Ardından tekrar yolun solundan
yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına
çarptı.
Kaza sonucunda araç sürücüsü Kuşaf olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin açıklaması şöyle:
08.01.2022 tarihinde, saat 00:05
sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa
Anayolu üzerinde, Yeniboğaziçi’nde
sakin Erman KUŞAF (E-42), yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç
ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sı-

EURO’DAKİ ARTIŞ,
BÜTÇEDEKİ AÇIK VE
“İSTİŞARE”

rada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun
sağından önce orta refüj üzerine çıkıp
kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola
giriş yaptıktan sonra tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin
ağacına çarpmıştır. Araç sürücüsü Erman KUŞAF olay yerine yaşamını
yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

göre yolun sağından yoldan çıkıp yol
kenarında bulunan bordür taşlarına
çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak
yürümekte olan Girne’de sakin Arsalan
Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.
Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul
HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr.
Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak
burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü
Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.
Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak
dün (7.01.2022 tarihinde ) yaşamını
yitirmiştir.

Ev arkadaşına zorla fuhuş yaptırdı
Kamalı Haber
Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik Yaptırma, Fuhuşa Teşvik, Cinsi
Münasebette Bulundurma Niyeti ile
Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi,
Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana
zanlı Blessing Agbonselohbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
şahadet veren polis çavuşu Hüseyin
Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.
Ergüleç 2021 Ekim Ayı içerisinde Lefkoşa K.Kaymaklı adresinde aynı adreste sakin zanlı Blessing Agbonselohbor ev arkadaşı S.O.P (K-21 Öğrenci
Nijerya)’yu Snapchat üzerinden tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette
bulundurmak niyetiyle bahse konu
adreste alıkoyup, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia
edildiğini söyledi. Polis akabinde zanlının, bahse konu uygulama üzerinden
tanıştırdığı bir erkek şahısla Lefkoşa'
da bir adreste adı edileni 84000 Nayra
(Nijerya Parası) karşılığında fuhuş
yapmasına teşvik edip, fahişelik yaptırıp
adı edilene ait Nijerya pasaportunu,
aşı kartını, kendisine ait evraklarını

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

Girne’de otomobilin çarptığı
yaya hayatını kaybetti
Girne’de 31 Aralık 2021 tarihinde
yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan
Arsalan Ul HAQ hayatın kaybetti.
Kaza sonucu Girne Dr. Suat Günsel
Hastanesi’nde tedaviye alınan Arsalan
Ul HAQ tüm müdahalelere rağmen
dün yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgi şöyle:
31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi
üzerinde doğu istikametine doğru 92
mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden
Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile
önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine

ALLAH GÜZEL OLANI
SEVERSE...

zorla alarak soygun suçunu işlediğinin
iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat
başlatıldığını mahkemeye aktardı.
Polis olayın bilgililerine & Ocak
2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7
Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili
olarak alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri
bulunduğunu ayrıca zanlının yapmış
olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma
maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını
talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk
etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına
emir verdi.

Ersin Tatar Tayyıp Erdoğan tarafından Silihtar
Sarayına kayyum olarak atandığı günden bu
yana, tabiri caizse 40 yılın gıdmırında doğru
bir lâf etti.
Etti ama ettiğine edeceğine de bin pişman
olmadıysa gene de iyi sayılır.
Eğer bu lâfı ederken ne kastettiğini yanlış
anlamadıysam tabii...
Bakın ne diyor Cambridge’den mezun chartered accountant Tatar:
“Euro arttık sonra bütçe açığı da artar. Bu
açığın finansmanının kaynağı bellidir. Bunların
Türkiye ile istişare edilmesi lâzım.”
***
Demek ki neymiş...
Euro arttıkça bütçe açığımız da artarmış.
Hiç aklınıza gelir miydi bütçe açığının Euro’nun artmasından dolayı meydana geldiği?
Gelmezdi değil mi?
Ne de olmasa Cambridge farkı var canım!
Olacak o kadar!
Bu çok önemli tespitten sonra devam ediyor
Ersin Bey...
“Bu açığın finansmanının (yani kapatılmasının) kaynağı bellidir” diyerek gidilecek yolu
işaret ediyor.
Ve “Bunları Türkiye ile istişare etmek lâzım”
diyor.
Kaynak belli...
Yol belli...
Kapı belli...
“İstişare” makamı belli!
***
Şimdi sorabilirsiniz...
“E madem ki her şey belli ve hiçbir belirsizlik
yok... Ne açmaz bir telefoncuk Tayyıp amcasına
da istişare etsin?!
Açmaz, çünkü, bu görevin hükümete ait olduğunu düşünür.
Kendisi kapıyı gösterdi ya!..
Daha ne yapsın?!
Altyapılar ve öncelikler için konulan parayı
bile, “Külliye yapımına aktarın” diyen Tayyıp
Erdoğan’a, “Bütçemizdeki deliği de kapat”
diyebilir mi?!
Diyemez!
Hazır şu saray işi de tıkır tıkır yolundayken,
desin de fırça mı yesin?!
“Ben kapıyı gösterdim, istişareyi de sen
yap” diyor hükümete!
Hükümet pası aldı almasına da, şimdi bu
seçim derdi içinde düşünecek hal mi var?
Sırası mı şimdi “istişarenin”?
“Reis”in başında binbir belâ!
Hal böyle iken kim gidip de kapısını çalabilir,
“Allah rızası için şu bizim bütçedeki deliği
kapatır mısınız sayın cumhurbaşkanım” diyebilir
ki?!
13. maaşları ödemek dalgalı bir denizdi
onlar için!
Borç harçla da olsa o dalgalı denizi geçtikten
sonra derede boğulmaya kim gider?!
Üstelik KKTC kurulduğu günden beri açık
veren bütçe için!
“İstişare” beklesin efendim... Hele şu seçim
köprüsünü geçip koltukları kurtaralım...
Sandıktan kim çıkarsa “istişare”yi o yapsın!
Yine de “Ersin Tatar Tayyıp amcasına bir
telefoncuk açıp niye istişare etmiyor bütçe
açığımızı” diye soranlara hak vermeden edemiyor insan!
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Onuncu köy
BÜTÇESİ OLMAYAN
KKTC’NİN BÜTÇESİZ
YALANLARI

BÜTÜN KOLTUKLAR
‘ONLARIN’ OLSUN!

Hasan Ulaş Altıok
KKTC bir alt yönetimdir. Kendi beceriksizliklerimiz de vardır ama sorunlarımızın çoğunun kaynağı da budur. Alt yönetimi daha iyi yönetmek isteyenlere saygım vardır. Kendilerine başarılar dilerim,
çoğunun samimiyetine de inanırım. Ancak
esas önemli olan alt yönetimde daha iyi
olmak değil, alt yönetimden kurtulabilmek
için birlikte mücadele vermektir. #BOYKOT
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.

Murat Kanatlı
Gerçekten çok tuhaf bir coğrafyada yaşarız... Daha bir ay önce bütçe görüşmeleri
oldu, tarihi bir bütçe açığı beklendiği söylendi,
bütçe yapılırken bile 1,5 milyar TL açık öngörüldü, ki bu artacak çünkü hayat pahalığı
ne kadar yansıdı elbette bilirsiniz... Şimdi
bir daha seçim vaatlerine bakın yol yapacaklar,
hastane inşaa edecekler, teleferik bile yapacam
diyen çıktı ama Maliye Bakanı bile 2022
bütçesi çok sıkıntılı dediydi, zaten Aralık
maaşları için bile hükümet borçlandı... Yani
size yalan söyleniyor, yalana karşı oy moy
yog demek gerek, sandığa gidecekseniz bir
daha düşünün...

UBP-CTP DÜZENİ

Erkan Çavuş
Sermaye yanlısı düzen partileri öğrencinin
ve emekçi halkın yanında olamazlar. Emekçi
halkın ve gençliğin hiçbir sorununu çözemezler. Ancak kendi statükocu siyasetlerine
malzeme edip oy koparmaya çalışırlar.
Gençliğin ve emekçi halkın yanında sadece
komünistler samimi bir şekilde durabilir.
CTP'nin UBP'den bir farkı yoktur; hepsi
aynı sınıfa hizmet eder.

LİNÇ VE KAPİTALİZM

Arzu Torun
Kapitalizm sanki sadece Amerika'da yahut
Avrupa'daki bir sistem. Erdoğan'dan, Diyanet
İşleri Başkanı'ne dek sanırsın herkes antikapitalist. Türkiye'nin ekonomik modeli nedir? Türkiye kapitalist bir ülkedir. Bugün
dünyada hiçbir ülke kapitalist sistemden
muaf değildir. Bir Çin modeli, bir Nass, bir
kapitalizm tartışması... Amaç ekonomik
krizin üstünü kapatmak.
***
Adaletsizlik ve hukuksuzluk bir gün onu
uygulayanları da vurur. Adalet bir gün herkese
lazım olur. Linç kültürü, bir gün linci örgütleyenleri de yok eder. Diğer önemli mesele
ise o lince şuursuzca katılan güruhlardır.

UNUTMA!

Dilgeş Baz
8 Ocak gazeteci Metin Göktepe’nin polis
işkencesi sonucu öldürülüşünün 26. yılı.
Gözaltındayken polis amiri, "özel muamele
yapılsın" dedi, sırtında cop kırdılar. Savcı
olay yerine bile gitmeden odasında çay içerken öldüğüne inandı. Başbakan Çiller “gözaltında değil”, Savcı “sandalyeden”, İçişleri
Bakanı “duvardan düştü” demişti..
Güne, devletin ve sıralı tüm idarecilerinin
haysiyet yoksunluğuyla başlamayı ben de
istemezdim, fakat bu gerçek geçmişten bugüne değişmeyen tek şey.

HÜKÜMET VE
SENDİKALAR ÖZEL
OKULLARA UYAR!

Çimen Ünlücan
Arkadaşlar, doktor hanımlar-beyler, hükümet edenler ve tabi ki öğretmen sendikaları,
Bilmem farkında mısınız ama covid yok
olacak bir virüs değil.
O yüzden bununla yaşamaya alışmalıyız.
Bırakın online eğitimi, testlere bile karşıyım
ben artık.
Hayatımda ilk defa sendikanın kararının
dışında hareket etmeye karar verdim. 5 gün
için online eğitimmiş. Bu ne? Anlamsız
ötesi alınan talihsiz bir karar oldu bence
bu…
Hükümet, özel okulları sorgulayacağına
alkış tutar, sendikalar da onların yaptığını
yapar. Olacak işler değil bunlar!

KKTC’Yİ İYİLEŞTİRME HAMLELERİ
ÇARESİZLİĞİN KENDİSİDİR
Ümit İnatçı
Boykotun anlamsız olduğunu söyleyerek anlamsız olanın gereksiz olduğuna
vurgu yapıyorlar. Anlamın çoğu zaman
bir karşılığı olmadığı, anlamsızlığın ise
gerçeklikle bağ koparma açısından bir
anlam taşıdığını birazcık felsefe ve özellikle dil felsefesi okuyanlar bilir.
Bizi kıskacına alan edimsel gerçekliği
değillemek açısından onun anlamlı saydığı
herşeye karşı bir aldırmazlık tavrı geliştirmek elbette ki bazılarınca anlamsız
sayılabilir çünkü onlar zaten bu gerçekliğin sürdürülmesi taraftarıdırlar.
Somuta gelecek olursak, anlamlı olan

bizi yok oluşun sınırlarına taşıyan bu
işgal rejiminde bir rol kapmaksa bu anlamın değersizleştirilmesi de biz işgal
karşıtları için bir vazifeye dönüşür.
Boykotun ne anlama geleceğini anlamazlıktan gelirken, ne işe yarayacağı
sorusunu da ortaya atmak zaten anlamını
yitirmiş olur. Çünkü boykot seçimi bir
iş olarak görmenin yararsızlığına vurgu
yapıyor.
Yarar bu kabustan uyanmadır, boykot
uyarılma halinin gerekliliğine dikkat çekmek içindir.
Sonra ne mi olacak? Hem statükonun
büyüsüne kapılan ve değişim reflekslerini

yitiren topluma hem de uluslararası adreslere bir an önce barışın ve çözümün
gerçekleştirilmesinin aciliyetini anlatmak
kalır bize. Aktif siyaset her alanda çözüm
odaklı olmalıdır.
KKTC'yi iyileştirme hamleleri çözümsüzlüğe mahkum olmuş bir toplum için
ancak yatıştırıcı ilaç anlamına gelir. Biz
bu düzenin iyileşmesini değil ortadan
kalkmasını istiyoruz.
Seçim bir yatıştırıcı iken Boykot bir
uyarıcıdır.
Derin uykuda olup rüya aleminde olanlar için zaten yapacak bir şey yok; iyi
rüyalar. #boykot

TÜRK LİRASI BADDOZ OLDU
Mertkan Hamit
"Eşit egemen" gerçekler...
2021 yılı kuzey Kıbrıs Enflasyon Oranı:
46,09%
2021 yılı güney Kıbrıs Enflasyon Oranı:
4,8%
Gıda ve Alkolsüz İçecekler 12 aylık
fiyat değişimi
Kuzey: 58,21% arttı
Güney: -0,38% azaldı
The End.
***
Adanın kuzeyinde Euro kullanımı mevzusu dillendirilirken, hamasi ifadelerle
konuyu geçiştiren sağ cenaha bu sefer de
Türkiye'deki saygın ekonomistlerden Ege

Cansen'in yorumunu buraya bırakalım.
TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 2022'ye Girerken Türkiye Ekonomisi başlıklı panelde konuşan
Ege Cansen Türk lirası ile ilgili şunları
söylüyor:
"Çok zorlu bir sürece girdik. Daha ileri
baktığımız zaman Türk Lirasının artık
Türk Ekonomisini taşıyamayacak noktaya
geldiği kanaatindeyim. Türk lirasından
herhalde bir şekilde vazgeçeceğiz. Daha
istikrarlı devam etmek için yine böyle
Euro’ya bağlanmak, şu, bu gibi..
Bu ayrı bir tartışma konusu ama Türk
Lirası bu açık ekonomide, küresel ekonomide taşıyamıyor. Türk ekonomisi çift

paralı oldu. Her konuda iki para birden
kullanılınca bildiğimiz para teorilerinin
hiçbiri çalışmıyor." Cansen'in bu ifadelerini
görmezden gelemeyiz. Türkiye'de söz
konusu olan "iki paralı" durumun, adanın
kuzeyinde çok daha derin olduğu aşikardır.
Bu bağlamda da Türk lirası ile ilgili
teşhisi üzerinden Kıbrıs'ın kuzeyindeki
ekonominin temel unsurlarına dönük alternatiflerin değerlendirilmesi zaruridir.
Bu bağlamda adanın kuzeyinde "ekonomik kriz" ortamında, krizin kaynağı
olan unsura dönük yapısal anlamda söyleyecek sözü olmayanların Kıbrıslı Türk
toplumunun ne bugününe ne de geleceğine
dönük bir yol haritası olmadığı açıktır.

BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DERECE ASKERİ BÖLGELER
Nilgün Ecvet Orhon
Bu adayarısında askeri bölgelerin bir
km çevresi birinci derece, beş kilometre
çevresi ikinci derece, on kilometre çevresi
üçüncü derece askeri bölgedir… Yani her
taraf askeri bölgedir… Bu da geçici olması
gereken kalıcı 10. Madde ile mümkün olmaktadır…
Bunca yıldır mecliste temsil edilen kaç
parti ya da kaç vekil bu konuya deyindi ve

kaldırılmasını istedi?
Bu madde ayrıca bize navlunlar ödeterek
her şeyin daha pahalı olmasına neden olan
maddedir ve buradaki askeri bu madde ile
biz beslemekteyiz… Bizi koruyacakları
hikayesi ile bizi sürekli ateşkes ortamında
tutarak yurdumuzu sömürmektedirler…
Bu işgal düzenine dur demek için #Boykot…
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?
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60 YAŞINDAKİ ÇANDARLI
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

GÜNLÜK

Karaman’da sakin Ahmet Çandarlı (E60), ikametgahı içerisinde ölü olarak
bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, adı edilenin cesedi
üzerinde görevli doktor tarafından
yapılan dış muayenesinde herhangi bir
darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm
sebebi yapılacak otopsisinin ardından
belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

UBP’li Öztürk: Tecavüzcüleri
vatandaşlıktan çıkaracak bir yasaya
ihtiyaç var…

LEFKOŞA’DA KAÇAK
TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı
ekipler tarafından gerçekleştirilen
operasyon sonucu S.B.’nin (E-46)
kullanımındaki araçta gümrüğe deklere
edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30
kutu nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca muhtelif
markalarda vücut geliştirmede
kullanılan hap ve ilaçlar tespit edildi.
Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı
olduğu tespit edilen Ş.K. (E-41) ve G.P.
(E-34) tutuklandı.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde
bir depremin meydana geldiğini
duyurdu. Dün Saat 15.08'de yaşanan
depremin derinliği 15.00 km olarak
açıklandı.

KAMUOYU YOKLAMA
VE ARAŞTIRMALARI
YAYIMLANAMAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23
Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken
Genel Seçimi ile ilgili kamuoyu
yoklamalarının, bugünden sonra hiçbir
şekilde yayımlanamayacağı, ilân
edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını
kaydetti.
YSK “seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu
yoklamaları veya kamuoyu
araştırmalarının, oy verme gününden
en az 15 gün öncesine kadar
yayımlanabileceğini, 15’inci günden
sonra hiçbir şekilde
yayımlanamayacağına, ilân
edilemeyeceğine ve
dağıtılamayacağını” duyurdu.
Açıklamada, “5/1976 sayılı Seçim ve
Halkoylaması Yasası’nın, belirtilen
tarihten sonra kamuoyu
araştırmalarına getirdiği yasağın,
internet sitelerinde ve GSM
operatörleri aracılığı ile yapılarak
açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve
anket sonuçlarını da kapsadığı
ilgililere duyurulur” denildi.

sapık hırsız halen daha aranıyor
Gazimağusa’da geçtiğimiz
günlerde bir mahalleye dadanan
sapık hırsız hala bulunamadı.
Sekiz evde hırsızlık yapan şahsın; bir evden 3,500 dolar,
başka bir evden 500 TL ve
başka bir evden de ayakkabı
ve kıyafet çaldığı, bu şahsın
girdiği diğer evlerden ise kadın
iç çamaşırı çaldığı bilgisine
ulaşıldı. Gündüz vakti evleri
gözetleyen sapık hırsız, akşam
da evde olmayan vatandaşların
evlerine girip başta iç çamaşırı
olmak üzere çeşitli ev eşyaları
ve bulduğu paraları çaldığı da
gelen bilgiler arasında. Sapık
hırsızın kameralara yakalandığı
tespit edilerek, sapık hırsızın
yakalanması çalışmaları devam
ediyor. Kimliği belirlenmeyen
sapık hırsızın yakalanmasına
yönelik arama çalışmaları sü-

rüyor.
TÜM ARAMA
ÇALIŞMALARINA
RAĞMEN
BULUNAMADI!
Kimliği belirlenmeyen hırsızın yakalanmasına yönelik
arama çalışmaları sürüyor.
Mahalle sakinleri şu sözlere
yer verdi:
“Mahalle halkı olarak, polisimize sapık hırsızın yakalanmasına yönelik yardımcı olmak
istemekteyiz. Yine evlerin içine
girmeye çalışırken gördük, huzurumuz kalmadı. Bir an önce
sapık hırsızın yakalanmasını
istiyoruz. Can güvenliğimizden
şüphe ediyoruz. Korkudan evlerimizde oturamaz durumdayız
ve polisten destek bekliyoruz”
dedi. (MHA)

ADANA'DA
YAKALANAN 6 FETÖ
ŞÜPHELİSİNDEN BİRİ
KKTC’DE “ASKERİ
MAHREM İMAMLIK”
YAPMIŞ

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne
(FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına
alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı,
diğerleri adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 Ocak'ta
FETÖ'ye yönelik operasyonda
gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri
tamamlandı.
Zanlılar arasındaki Ö.F.S'nin (59) bir
dönem KKTC'de "askeri mahrem
imam" sıfatıyla örgütte faaliyet
yürüttüğü belirtildi.
Ö.F.S'nin 1990 yılında astsubay
rütbesiyle orduda görevliyken
meslekten ihraç edildiği ve sonrasında
örgütün kapatılan dershanesinde bilgi
işlem sorumlusu olarak işe başladığı
öğrenildi. Zanlının, memur olarak
çalıştığı Adana Defterdarlığından da
emekliye ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan, KKTC'deki örgüt üyesi
bazı astsubaylardan sorumlu olduğu
ve çeşitli faaliyetleri bulunduğu
belirlenen Ö.F.S'nin, 2008-2009'da
sohbet toplantıları düzenlediği ileri
sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 6 şüpheliden Ö.F.S. nöbetçi sulh
ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri
adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma kapsamında
FETÖ şüphelilerine yönelik çalışma
başlatılmıştı. Kimlikleri tespit edilen 6
şüpheli, polisin 6 Ocak'ta düzenlediği
operasyonda yakalanmıştı.

Başkasının binasına zorla girdi
Kamalı Haber
Lefkoşa’da meydana gelen
“Bina Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Tecavüzkâr Alet
Taşıma suçlarında tutuklanan
zanlı Jad Chakar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili
olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla
ilgili bulguları aktardı. Ergüleç
7 Ocak 2022 tarihinde saat
03.00 raddelerinde Lefkoşa’da
sakin zanlı Jad Chakar, M.C’ye
ait Yalvaç Sokak adresinde bulunan binaya bir cürüm işlemek
kastı ile tasarrufunda kanunsuz
olarak bulundurmuş olduğu tecavüzkar alet olan 106.5 cm
boyundaki demir sopa ile alüminyum sürme kapı camlarını
kasten ve kanunsuz olarak kırıp
hasara uğrattıktan sonra bina
içerisine girip mülke tecavüz
edip yine içeride bulunan horoz

ve kuş kafeslerini kırarak hasara
uğratıp açılmalarını sağlayıp
ayni yerden çıkış yaptığının
tespit edildiğini söyledi.
Polis olay yerinde bulunan
106.5 cm boyundaki demir
sopa emare olarak zapt edilmiş
olduğunu ve zanlının tespit
edilerek derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Ergüleç
mesele ile ilgili olarak yapılan
şikâyetin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca verilen
zararın maddi tespitinin de yapılacağını belirterek ilk etapta
zanlının 2 gün poliste tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Kıdemli Yargıç
Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2
gün poliste tutuklu kalmasına
emir verdi.

Seçim zamanı herşey mubah… Mustafa Akıncı’nın Silihtar’da
oturduğu sıralar, girişimde bulunarak güneyden getirttiği ilaçlara karşı
faşizmin bayrağını açmıştı UBP milletvekili Yasemin Öztürk… O güne
kadar adını kimse duymamıştı… ‘‘Rumun ilacını istemem’’ diyerek
ünlendi… Ve kocasının güneye para kaçakçılığından tutuklandığını da
kimse bilmiyordu… Mecliste yaptığı konuşmada güneyden gelen
ilaçlara karşı bayrak açmıştı… Güneye 80.000 Euro kaçıran Muhammet
Öztürk’ün eşi UBP’li milletvekili Yasemin Öztürk… "Eksikliğimiz
varsa neden Türkiye’den istemedik. Akıncı Türkiye’den de isteyebilirdi
ama yapmadı" demişti… “Biz aciz bir devlet değiliz, güçlü bir devletiz.
Onlar bizden iyi bir durumda değil ki biz onlardan ilaç istiyoruz" da
demişti… Şimdi, bu Yasemin Öztürk yeniden aday! Sonradan vatandaşlık
hakkı verilen ve cinsel saldırı suçunu işleyen kişilerin vatandaşlıktan
çıkarılmasını içeren bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu, tekrardan seçilmesi
halinde bu konuyu gündeme taşıyacağını söyledi… Yani tecavüzcülerin
vatandaşlıktan atılmasını talep etti! Bunu bir Kıbrıslı talep etse, ırkçılıkla
suçlanır… Bu sebepten Kıbrıslılar böyle şeyler söylemeye çekinir!
Ancak kendisi sonradan vatandaş olan Yasemin Öztürk söyleyince
kimsenin aklına gelmez ırkçı demek! Öztürk, tecavüzcülerin vatandaşlıktan
atılacağını öngören bir yasa sayesinde sonradan vatandaş olan kişilerin
adım atarken iki kez düşünebileceğini, “bu toplumun kurallarına uymam
gerek” düşüncesinin hakim olabileceğini belirtti… Öztürk, “Çocuklara
yönelik, kadınlara yönelik cinsel saldırı suçunu işleyenlerin bu adada
işi olmamalı” dedi… ‘‘Rumun ilacını istemem’’ diyen Yasemin Öztürk
baştan girerse Diyanellos’a, tecavüzcüler için vadettiği yasanın hesabını
soracağız kendisine!
TEVAZU NAMEVCUT
CTP “yaptık yine yaparık”
diyeceğine hiç olmazsa
“yapamadık bu sefer
yapacayık” deseydi, daha
sempatik olurdu. Sola
tevazu yakışır...
*
EMEK DEĞİL YEMEK
DP Genel Başkanı Fikri
Ataoğlu “Her zaman emeğin
yanında olduk, olmaya
devam edeceğiz” dedi. Hah
ha ha... Müstehcen
yerleriyle güler insan buna.
Siz her zaman yemeğin
yanında oldunuz, gene
olacaksınız. Adayınız bile ye
da gorkma der durur...
*
“ANA”DIR İSTERSE
ÖLDÜRÜR
Türkiye KKTC’ye ilâç
konusunda ihracat yasağı
getirdi. Ülkede panadol bile
bulamıyoruk bu yüzden.
“Ana”dır isterse ilâçsız
bırakır, öldürür. Değil ama?
*
NARSİSTİK KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
Tayyip Erdoğan, muhalefeti
“Sokaklara
döküleceklermiş, ya siz 15
Temmuz'u görmediniz mi?”
diyerek tehdit edince, Meral
Akşener de ona “Derhal
psikiyatriste görün” diye
seslendi. Ünlü film
yönetmeni, aynı zamanda
psikiyatrist Mustafa
Altıoklar onun teşhisini
çoktan koymuş ve
“Narsistik kişilik
bozukluğu” demişti. Meral
hanımın haberi yok galiba...

“Tırnak”...
"Bu ülkenin en büyük
eksikliklerinin başında hesap
soramamak gelmektedir!
Yapanın yanına kaldığı bir ülkeyiz
biz çünkü siyaset böyle
emrediyor…
Devleti çalıp çırpıyorlar, haksız
kazanç elde ediyorlar, hasta
bakmama gibi saçma sapan
eylemler yapıyorlar ama hep
yaptıkları yanına kalıyor!
Çünkü bizimkiler koltuk sevdalısı…
Onlara göre hasta hakları da
neymiş!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Devlet yasalarla yönetilir. Yasaları
Yasama Organı yani Meclis yapar.
Yasaları uygulayacak olan da
devletin kurumlarıdır. Bu kurumlar
yasaları uygulamakta yetersiz
kalırsa, ya da çok sık gördüğümüz
gibi “seçimde bana oy verirsen
istediğini yapabilirsin” zihniyeti
yasaların yetersizliğini değil,
uygulamanın yetersizliğini
gösterir.
Partizan istihdamlar, nüfus
yapısını değiştirmek için
dağıtılan vatandaşlıklar, ayağını
yorganına göre uzatmak yerine
bol keseden dağıtılan paralar
hep Kıbrıs Türkünün yok
oluşunu hazırladı."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı
Tufan Erhürman
Türkiye’den gelecek olan
kaynakları külliye yapımı
için değil, ekonomiyi ayağa
kaldıracak yatırımlara
harcayacağız dedi Tufan!
Erdoğan 19 Temmuz
2021’de ‘külliye müjdesi’ni
verdi… Yeni meclis
yapılacağını mecliste
oturan sözde
milletvekillerine haber verdi.
Tufan Erhürman ise diyor ki, biz o
parayla başka şeyler yapacağız… Türkiye ile
imzalanan bütün protokolleri yırtıp atacağız, demiyor! TC ile
imzalanacak olan yeni protokollere ‘‘kendi kalkınma eylem
planlarında belirledikleri unsurları’’ yazacaklarmış… 29
Ekim resepsiyonuna CTP’lileri almayan TC Elçisi’ne de
söyleyin bunu!
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Gavur imam
Oz Karahan
Yirmili yaşlarında Kıbrıslı gençler görüyorum.
“İşgal” altındaki topraklarında “demokrasi
şöleni seçimler” ve siyasi particikler için
koşturan.
Son perdesine gelinmiş ve finali herkes
tarafından bilinen bu tiyatroya figüran
olmayı şu veya bu sebeple istemeyen insanlara “ama oy kullanmazsanız nasıl değişim gelecek” diye seslenen gençlerden
söz ediyorum.
Che Guevara Küba devrimine katıldığı
zaman yirmili yaşındaydı.
Küçücük bir adada değil, üzerinde yaşadığı
dev kıtada emperyalistlerin kurduğu sisteme
karşı duruşu ise çok daha genç yaşlarında
şekillendi…
Zaten aksi düşünülebilir miydi?
En nihayetinde sorgulamak, karşı durmak
ve savaşmak gibi devrimci eylemler için
taze bir zihin ve zinde bir bedenden başka
neye ihtiyacınız olabilir ki...
Gençlik ve tutku neredeyse her insanın
hayatının bir bölümünü domine edecek ateş
ve baruttur.
Taze bir zihin ve zinde bir bedenden, çalışmayan ya da ağır aksak çalışan bir sistemin
içinde mevcut şartlarda yer edinmek adına
bir eylem mi beklenilir, yoksa o sistemi

BAZI KIBRISLI GENÇLERİN İÇLER ACISI HALİ
alaşağı edip yerine hakkaniyetli bir düzen
getirecek radikal eylemler mi?
Ya da Kıbrıs özelinde konuşursak, illegal
yerleşik nüfus sebebiyle sonucu belli bir
oyunun parçası olmaları mı, yoksa işgal
düzenini tümden reddederek iradelerini ellerinden alan yerleşimci kolonyalizmine
karşı durmaları mı beklenir Kıbrıslı gençlerden?
Tarih dediğimiz istisnasız olarak her
zaman ikinci seçenekleri tercih edenler tarafından yazılan kitaptan başka bir şey değildir.
Örneğin doğduğumuz günden öleceğimiz
güne kadar hayatımızın tüm evrelerinde
karşımıza çıkacak ikilemdir çünkü adapte
olmak veya mücadele etmek...
Zor, doğru ve onurlu seçenekler ise her
zaman ikinci seçenek olarak gelir insanoğlunun aklına.
Memleketimin özgür bölgelerine döndüğüm son dört seneyi de sayarsak hayatımın
son on senesinde altı ülke değiştirdim.
Bu dönemde İngiltere, Çek Cumhuriyeti,
Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Almanya’da siyasi hareketlerin içerisinde yer
alırken o ülkelerdeki ve dünyadaki sistemi
değiştirmek için mücadele veren genç ve
tutkulu gözler benim içimdeki ateşi körük-

ledi.
Bugün Kıbrıslılar Birliği hareketi içerisinde
gözlerinde aynı ateşi gördüğüm Kıbrıslı
gençler ile birlikte mücadele veriyoruz.
“Bazı Kıbrıslı gençlerin içler acısı hali”
başlığını okuyunca muhtemelen klasikleşen
“mevcut statüko ve kurulu işgal düzeni
gençlerimizin bu topraklarda geleceğini bitiyor” içerikli bir yazı okuyacağınızı zannetmiş olabilirsiniz.
Ancak benim yazıp belki sizleri birkaç
dakikalığına düşünmenizi sağlamak istediğim
konu “mevcut statüko ve kurulu işgal düzeninin geleceklerini bitirdiği gençlerin bir
kısmının, bu topraklarda kalan sayılı son
yıllarında bile mevcut statüko ve kurulu
işgal düzeninin sınırları içinde bir çözüm
aradığı” gerçeğidir.
Bu gerçeğe kafa yorarken sadece bu gençleri değil, onların “gençlik ve tutkularını”
körelterek yetiştiren aileleri olarak sizlerin
de suçlu olduğunuzu unutmayınız.
Bugün ilerlemiş yaşınızda karşınıza yirmi
yaşındaki bir genç gelip “oy kullanmazsan
şikayet etmeye hakkın yok” diye bir cümle
kurabiliyorsa, bunun bir suçlusu da daha
geçtiğimiz seneye kadar “seçim şölenlerine”
inanan, alet olan ve umut bağlayan sensin
çünkü...

ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ:

BEYAZ BASTON VE GÖRME ENGELLİLER HAFTASI'NI KUTLAMIYORUZ
Engelliler Dayanışma Derneği, “Beyaz
Baston ve Görme Engelliler Haftası”nı
kutlamayacaklarını belirterek, “farkındalık
oluşması ve engellerin azaltılması için
somut adımların atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı
Ömer Suay yazılı açıklamasında, “Beyaz
Baston ve Görme Engelliler Haftası”nın,
üstlenilen misyon ve vizyonların ortaya
konduğu, yapılan, yapılmayanların anlatıldığı, olması gerekenlerin aktarıldığı ve
en önemlisi de farkındalık oluşması noktasında fırsat olarak kabul ettikleri bir hafta
olduğunu kaydetti.
Beyaz bastonun, bir görme engellinin
eli ayağı, gözü kulağı olduğuna işaret eden
Suay, beyaz bastonun, aynı zamanda görme

Sosyal Medya
Ayşegül Özmen Garabli

Gelin hep beraber bu kokuşmuş sistemi
değiştirelim dediğimizde Boykotçu kaç
kişi var ki… 3-5 kişiyle sistem değişmez" diyerek boykotu küçümseyenler,
yani mücadele yerine ezberi seçenler,
aynı zamanda "boykotçular sayesinde
UBP güçlü iktidar olacak, boykot
UBP'ye yarayacak" diyorlar.
Bu bir çelişki midir, yoksa algı operasyonu mu?
Öncelikle bir karar verin...
1) Boykotçuların sayısı bir mesaj veremeyecek kadar az mı?
Yoksa bir partiyi tek başına iktidar
yapacak kadar çok mu?
2) Bu söylem peşinen SOL partileri
küçümseyip, UBP'yi büyüklük kabul
etmek olmuyor mu?
3) Sol partiler iktidar olabilecekleri
vizyonu ortaya koyamadılar mı ki, umutları boykotçulara bağlı?
EVET belki şu an için boykot sonucu
değiştiremeyecektir ancak unutmamalı
ki, deniz kıyısındaki kayaları oyan dal-

engelliliğin sembolü, sarı şerit rehber yolların ise beyaz baston kullanıcıları için
güvenli güzergahın göstergesi olduğunu
belirtti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin sponsorluğunda
2020 yılı itibarıyla başlatılan sarı şerit
rehber yollarının ülke genelinde yaygınlaşması için yoğun bir emek harcadıklarını
ifade eden Suay, şöyle devam etti:
“Yıllarca yerel kurumlarımıza rehber
yolların önemi ve gerekliliğini anlatmaya
çalıştık. Geriye kalan zaman dilimine baktığımızda beklentilerimizi karşılamasa da
bu konuda başlangıç düzeyinde adımlar
atıldığını görüyoruz. Doğru, standartlara
ve kullanıma uygun sarı şeritlerin yaygınlaşması için çok sayıda projede bulunarak
yerel kurumlarımıza gönüllü danışmanlık

hizmeti sağladık. Gelinen noktada sivil
toplum olarak bizzat elimizi taşın altına
koymamız gerektiğine inandığımız ve ülke
genelinde rehber yolların yaygınlaşması
için bu konuda da harekete geçtik. Kıbrıs
Vakıflar İdaresi ile yapılan iş birliği sonucunda periodik aralıklarla belirli noktalara
sarı şerit rehber yolları uyguluyor, takibini
yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden
bu önemli proje ile hem sosyal devlet anlayışı noktasında üstlenmiş olduğumuz
misyonu yerine getiriyor, hem de engelsiz
bir çevreye kavuşabilmek için bizzat mücadele etmiş oluyoruz. İnşaatını kısa bir
süre önce tamamladığımız engelsiz merkezimizin açılışını da önümüzdeki hafta
içerisinde yapacak, ülkemize tamamen engelsiz bir ortam kazandırmış olacağız.”

BOYKOT
gaların gücü değil, sürekliliğidir.
Madem kendine "sol" diyen partilerin
derdi bu statükoyu değiştirmek değil,
Madem bu sistem partileri halkla birlikte olmak yerine, sonucun değişmeyeceği bir oyunda figüran olmayı seçtiler.
O zaman biz de inançlı ve kararlı sürekliliğimizle, bu ezberleri bozmaya
devam edeceğiz.
Zira ezber demek başkasının sesi olmak demektir ve ezber bozulmadan,
kendini ifade etmek mümkün değildir.
BOYKOT sistemin çarkı olmayı reddediştir.
BOYKOT bir direniştir.
BOYKOT idare edilenlerin aksine
idare edilmeye başkaldırıdır.
Sağın da, solunda beslediği ve beslendiği bu statüko yıkılana kadar direnişe
DEVAM!
Çünkü bizim derdimiz evlatlarımızın
ülkelerinden göç etmesine engel olmaktır, koltuklarda kimlerin oturacağı

değil.
Bu ülkenin EFENDİSİ olana kadar
mücadele etmek, Kıbrıslının atalarının
mücadelesine bir borcudur.
Ataları, torunları teslimiyetçilere mahkum olsun diye mücadele edip can vermedi.
Peki ya şimdi?
Bu seçimler, bu verilen mücadele ile
bağdaşıyor mu?
Yoksa sadece kim emredene daha yakın ve kim daha iyi menfaat dağıtır
yarışı mı?
Biz yıllarca birileri emredene daha
yakın olsun ama onlar yakınlaştıkça
evlatlarımız yurdundan uzaklaşsın diye
mücadele etmedik…
Kimse kusura bakmasın ama
Koltuğu, var olmanın önüne koyanlara
OY MOY YOK.
Akıllarını başlarına, onurlarını da ruhlarına alana kadar, sağıyla soluyla, sistemin parçası olan tüm partiler için kararım BOYKOT!!!

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Seçimden Sonra!

Sözde seçime katılacak olanların bu
günlerde dillerinden düşürmediği bir
çok söz var. Birisi çıkıyor seçime katılmak bir demokratik haktır, bir diğeri
seçime katılmak bir vatandaşlık görevidir.
Bir diğeri demokrasinin gereği sandığa
gidip oy kullanmaktır! En ilginci bana
göre de meclis de bir mücadele yeridir
sözü!
Duymayan, bilmeyen de yollarda, sokaklarda, uluslararası arenalarda yapmadığımız, etmediğimiz mücadele kalmamış, birde mecliste deneyelim diyenler
olduğunu sanacak!
Hade Tufan Erhürmanı anladık, sözde
meclisin onun için çok itibasrlı bir yer
olduğunu, meclis toplanamadığı zamanlarda meclisin itibarını yitirmekte olduğu
gailesini çektiğini iyi biliyoruz da, diğer
irili ufaklı sözde muhalefetçilerin aniden
neden bu meclis ve seçim aşklarının
nereden geldiğini pek anlıyamadık.
Şimdi seçim zamanı ya, istedikleri kadar
konuşacaklar, atış serbest, ama ben
ençok seçim sonrasını bekliyorum.
O demokrasi gereği sandığa gitmek
gerek, vatandaşlık görevi oy kullanmak
gerek diyenlerin, seçimden sonra neler
konuşacakları, ne yorumlar yapacakları!
Seçime katılacak olan sözde sol partiler
ve diğer küçük örgütler, seçim sonrası
boykot yapmış olanları suçlayacakları
kesin, boykotcular katılaydı iş başka
olurdu bahaneleri şimdiden hazır. Ama
seçim sonucunda bu ülkede gerçekleri
görüp boykot kararı alanların ne kadar
haklı olduklarını görecekler, ama burunlarından kıl aldırmayan sözde solcular
da sözde meclisin itibarını düşüne düşüne
kendi siyasi partilerinin itibarının sıfırlandığını görecekler, elbette hem dahil
oldukları partilerin hemde siyaset yapıyorum diyen yönetici takımlarının tükendiğine şahit olacaklar! Türkiye planlarını hazırladı, iki devletli çözüm dışında
çözüm isteyenlere fırsat vermesi mümkün
değil, fırsat vermemek için de herşeyi
yapmak isteyecek.
CTP ve Tufan Erhürmanın, TDP ve
başkanının bunlardan haberi olmadığını
kimse söyleyemez, bu da Türkiyenin
kararlarına şöyle veya bu şekilde uymağa
çalışacakları meydanda. Türkiyenin iki
devletli çözümüne mecburen uyacaklar,
elleri mahkum, öyle olsaydı bu tehlikenin
olduğunu bile bile sözde seçimlere girmezlerdi ve şimdiden seçime katılmayarak bir dik duruş sergilerlerdi! Federasyon isterim deyip, Türkiyenin iki
devletli çözüm isteğini bildikleri halde,
yazdığı seçim senaryosunda rol almayı
kabul edenler, iki devletli çözüm önerisini
neden desteklemesinler ki ? 1983 de
nasıl hep birden ayağa kalkıp sözde
cumhuriyeti onaylayanlar dan pek bir
farkları olmayacak, en başta da elbette
Tufan Erhürmanın, zaten ona göre hava
hoş, onun beyninde decentralization tipi
çözüm var, yani merkezi hükümetin
çok zayıf olması, kurucu devletlerin
tüm güçleri elinde bulundurması! Türkiyenin iki devletli çözüm önerisine
çok yakın bir çözüm şekli! Sonuçta
artık Türkiyenin isteklerinin olması için
safları sıklaştırdılar, baktılar Türkiyelilerin ayrı bir parti de olmalarına gerek
yok, işbirlikçi Kıbrıslı istemediğin kadar,
ilhakçıları, her partiye dağıttıktan sonra
niye ayrı Türkiyelilerin bir partisi olsun
ki, bu örtü daha güzel örtü değilmi?
Boykotcular kala kala biz kaldık,
sözde seçim en çok bize yarayacak, en
azından bundan sonra kimseler, çözüm
istiyoruz, barışcıyız, çözümcüyüz diye
bizleri kandıramayacak, birşeyleri örtmek, gizlemek için kullanamayacak!
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“BURADAKİ MAHKEMELER ELLERİNDEN YARGILAMA
ERKİ ALININCA NE YAPACAKLAR?”
22 Ocak 2018 linçinden sonra camları tuzla
buz olmuş, kırılan camların yerine pencerelerine
tahtalar çakılarak tahtaların üstüne mazgal
delikleri açılan gazete binasında, mevziinin mazgallarından bakarak sormuştum:
-“Mahkemenin camlarını kim koruyacak?”
Bir gazete binasının camları yerle bir edilmiş,
linççiler mahkemede yargılanırken Kıdemli Yargıç’a ölüm tehditleri yağıyor…
22 Ocak’ta gazete linç edilmiş…
23 Ocak’ta barolardan ses çıkmadı, sonraki günlerde de…
Yargıç ölüm tehditleri aldığı
için kendisine polis koruması verildi…
Linççiler özgür, yargıç mahkum!
6 Şubat’ta linçten iki hafta
sonra barolar mahkemelerin önünde basın açıklaması yapmak zorunda kaldı.
Baroları harekete geçiren ne linçti ne yargıcın
aldığı ölüm tehditlerinin manşetlere taşması…
5 Şubat’ta linççilerin yargılandığı duruşma
sırasında yerleşik bir sözde milletvekili tarafından
kadın avukatlar mahkeme salonunda taciz edildi.
Baroları “Susma sustukça sıra sana gelecek”
demek zorunda bırakan buydu…
22 Ocak linçi üzerine kurumsal olarak susan
Barolar, sıra kendilerine geldiğinde hatırladılar
“Susma sustukça sıra sana gelecek” kuralını…
Baroların sustuğu gibi sendika bürokratları
da –muhatapsız bir şekilde- ‘‘toplumsal barış’’
çağrısı yapıyordu…
8 Şubat tarihinde çıkan ‘‘Sus ki sustukça sıra
sana gelsin’’ başlıklı yazımda şöyle dedim:
‘‘Sopanın masaya konduğu ortamda sendika
bürokratlarının kendilerini bile inandıramadıkları
‘toplumsal barış’ sopa barışıdır.
Camlarınız kırılana kadar ve birileri yakılana
kadar alttan mı alacaksınız?
Mahkemenin camlarını kim koruyacak?
Akıncı’nın can güvenliğini kim sağlayacak?’’…
Öngörülü müymüş yazdıklarımız?
22 Ocak linçinden sora Girne ve İskele’de
yerleşikler mahkemenin ‘camları’na saldırdı…
Mustafa Akıncı aldığı yüzlerce normalleşmiş
tehdidin yanında, MİT tarafından seçime girmemesi için tehdit edildi…
***
22 Şubat 2019 tarihinde ‘Mahkemenin camları
kırıldı kırılacak!’ başlıklı yazıda şöyle yazdım:
‘‘İskele Mahkemesi’nin avlusunda şeriat naraları atan kitleyi gördünüz mü?
Mahkeme kararını dinlemeyerek sit alanına
yapılan bangalovları yıkmayan eski Kaymakam’a
hapis cezası verildikten sonra mahkeme yuhalandı…
Allah’lı naralar atıldı…
Polislerin üzerine yürüdüler…
Yargıca ve savcıya söylemediklerini bırakmadılar…
Onları dışarıya çağırdılar, hesap vermeye…
Gürûh yargıcı hesaba çekecek!
‘Adamsa dışarı çıksın yargıç’ dediler…
Yargıç adamsa dışarı çıksın…
Adamsa yargıç dışarı çıksın…
Dışarı çıksın yargıç adamsa…
‘Allah belanızı versin’ naraları çatlattı mahkemenin camlarını!
‘Allah bizimle’ dediler…
‘Allahsızlar yurdu KKTC’ dediler’’…
***
Bu kadarla da kalmadı ‘mahkeme camları’nın
başına gelenler…
24 Eylül 2019 tarihinde gene aynı başlıkla,
‘Sus ki sustukça sıra sana gelsin!’ diye bir yazı
daha yazdım. Bu defa olay Girne mahkemesinde
geçiyor:
‘‘Girne Mahkemesi’nde cinayet davasında
sanık yakınları verilen cezayı beğenmedi…
-‘Tayyip baba gel gör, Türkiyelidirler diye
böyle yapıyorlar’…
‘Tayyip baba gel gör’ narası İskele Mahkemesi’nin nasıl linç edildiğini hatırlattı…
İskele Mahkemesi’nin avlusunda şeriat naraları
atan kitleyi unuttunuz mu?’’
***
Tayyip baba, geldi, gördü…
Neden atandı zannediyorsunuz TC Elçiliği’ne
Adalet Müşaviri?
Ne barolar ne insan hakları dernekleri ne sol

örgütler ilgilendi bu olanlarla!
“Mahkemenin camlarını kim koruyacak?”
diye sorduğum için çok eleştiri aldım o günlerde…
İnadına sordum yerleşikler ve Ankara mahkemelere saldırdıkça:
-‘‘Mahkemenin varlığını kim koruyacak?’’
“Rejimin mahkemeleri”nin ve “burjuva hukuku”nun olması ile olmaması arasındaki fark,
insan haklarını tartışabilmek ile tartışamamak
arasındaki farktır, mahkeme salonunda savunma
yapma hakkı ile yargısız ensenize kurşun sıkılması
arasındaki farktır.
‘Devrimci’liklerine zeval gelecek diye bu
memleketin solcuları linççileri yargılayan Kıdemli
Yargıcın aldığı ölüm tehditlerini küçümsediler…
Sonra o yargıç istifa etti, avukatlığa döndü…
“Mahkemenin camlarını kim koruyacak?” sorusunu hukukçu olarak sordu…
Avrupa-Afrika’ya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda dava açıldıktan sonra eski kıdemli
yargıç Tacan Reynar sordu:
-“Buradaki mahkemeler ellerinden yargılama
erki alınınca ne yapacaklar?”
22 Ocak davası yargıcı ölüm tehditleri aldı...
22 Ocak davasını mahkeme salonunda izleyen
avukatlar taciz edildi...
Kendilerinden biri taciz edilene kadar sustu
Barolar. Camlarımız tuzla buz olduğunda sustular,
kendilerinden biri taciz edilene kadar...
Sıra kendilerine gelene kadar susanlar diyarı
burası...
Sus ki sustukça sıra sana gelsin canım kardeşim!
Sıra geldikten sonra çığlık atmanın bir anlamı
kalmaz...
***
Barolarımız, Anayasa Mahkemesi bizzat Recep
Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından
tehdit edilene kadar sustu…
İlk kez o zaman baroların hep bir ağızdan
sesini duyduk…
Tacan Reynar istifa ettiğinde Yüksek Mahkeme,
“İstifası ile neticelendirdiği davalar arasında
bağlantı kurulması, en hafif şekli ile gerçeklerin
çarpıtılması niteliğindedir” demişti…
Barolar ise susmuştu…
Bizzat Erdoğan’ın mahkemelerimizi ve yargımızı hedef alması üzerine barolar açıklama
yapma ihtiyacı hissetti…
Öncesinde Recep Akdağ, yargıya müdahale
ederek gazetemiz için “mahkum olmaları için
şahsen gerekeni yapacağım” dediğinde de sesi
çıkmamıştı baroların ve insan hakları derneklerinin…
Toplumsal muhalefetin, insan hakları yapılarının
ve baroların sesi çıksaydı bugün bu noktaya
gelir miydik?
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa
Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu,
Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu
Erdoğan Anayasa Mahkemesi’ni hedef göstermesi
üzerine şöyle demişti:
-“Yargının üç bacağından avukatları temsil
eden Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak yapılan
bu açıklamaların, yargı bağımsızlığını ortadan
kaldırmayı amaçladığının bilincindeyiz” dedi…
-“Mahkemelerin tehdit edilmesi, verilen kararların geri çekilmemesi halinde gereğinin yapılacağına yönelik demeçler, hak ve özgürlüklerin
keyfi manada kısıtlanabildiği ve adaletin ayaklar
altına alındığı anti demokratik devletlerde vuku

bulan olaylardır. Yargı kararlarının tartışılması
mümkündür ama yasaları yok sayan ve yargıyı
hedef haline getiren bir yerden açıklama yapılması
hukukun ortadan kaldırılmasına neden olur”…
***
Barolar Birliği 19 Nisan 2021’de şöyle demek
zorunda kaldı:
-“Anayasanın 136’ncı maddesi, yargıçların
bağımsız ve hukuka uygun karar verirken kimse
tarafından telkinde bulunamayacağı belirtilmiştir.
Kararlar eleştirilebilir ama egemenliği elinde
tutanlar tarafından linç malzemesi haline getirilemezler. Mahkeme kararı ardından, başka bir
ülke siyasi liderliğinin, KKTC mahkemesine
tehdit uygulaması ve hedef göstermesi bir kırılma
noktasıdır”…
Demir tavında dövülür…
22 Ocak linççileri yargılanırken söylenmesi
gerekenler 3 sene sonra söyleniyorsa, tarih affetmez.
***
Politikada zamanlama herşeydir!
Vaktinde söylenmemiş bir cümle ciltlerce
sözle telafi edilemez…
Vaktinde yapılmamış eylemin telafisi yoktur…
Vaktinde ilan edilmemiş bir genel grev, hiçbir
zaman ilan edilemez…
Vaktinde söylenmemiş söz, yapılmamış eylem,
ilan edilmemiş grev çürük bir diş gibi elinizde
kalır. Diliniz hep o dişin boşluğuna gider…
Çünkü demir tavında dövülür!
‘Demir tavında dövülür’ diyerek 22 Ocak’tan
önce ve sonra çok uyardım toplumsal muhalefeti…
22 Ocak’tan önce Ülkü Ocakları KTÖS’ün
kapısına dayandığında ve Utku Karsu’nun karikatürlerini protesto için yerleşik faşistler Kıbrıs
gazetesinin kapısına dayandığında…
Sonra da Erdoğan’ın karikatüründen dolayı
onlarca yerleşik hemşeri derneği, bindirilmiş
kıtalar günlerce gazetemizin camlarını yumurtaya
buladığında!
-Yumurtadan sonra taş gelir, diye yazdım…
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
İskele bölgesinde yerleşiklere yaptığı konuşmada,
Kıbrıs’ın askersizleşmesini talep eden barışseverlere ‘‘Gaflet ve ihanet içerisindeki tipler’’
demesinden sonra, “Tip”ten sonra “Terörist”
gelir diye yazarak uyardığım gibi!
Kendi ülkemizin askersizleşmesini istediğimiz,
yabancı orduların hurdalığı olmasına karşı çıktığımız, sağda solda mühimmat unutan sorumsuz
askerlerin, kanser yayan antenlerin, savaş suçlarının gölgesinde yaşamayı reddettiğimiz için
bize ‘‘Gaflet ve ihanet içerisindeki tipler’’
diyenlere vaktinde verilmeyen cevap hükümsüzdür…
Mustafa Akıncı gibi 45 sene siyaset yapıp,
söylenmesi gerekenleri siyaseti bırakınca mırıldanmaya başlıyorsanız, sözünüz hükümsüzdür!
Çünkü demir tavında dövülür, vaktinde dövülmeyen demir hurda olur, bir leğen iki mandala
değiş-tokuş edilir…
Leo Davidoviç Trotskiy Fransa’da faşizmin
yükselişini analiz ederken şöyle der:
“Hiçbir şey faşistlerin arsızlığını işçi örgütlerinin
gevşek ‘pasifizmi’ kadar artıramaz…”
Kıbrıs’ta da ‘MIŞ GİBİ’ yapanlar artırdı hep
sömürgecinin arsızlığını…
Sömürgecinin topyekün taarruzlarını görmezden gelenler…

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Vurması gereken yerde geri çekilen sendikalar…
İnsan haklarına ve hukuki alana yapılan saldırılara susan barolar ve insan hakları dernekleri…
Haykırması gereken zamanda susanlar…
İşte bunlardır, sömürgeciyi arsızlaştıranlar!
Un fabrikalarına yapılan saldırı ile, sağlık
hakkına yapılan saldırıyı, elektriğe yapılmayan
kamu yatırımları ile, suyumuza el konulmasını,
sokaklarımızın ‘Love Erdoğan’ afişleri ile donatılması ile, o afişlere karşı çıkan Kıbrıslıların
mahkemede yargılanmasını, Karpaz’a yapılan
askeri üs ile Mağusa Telekomünikasyon Dairesi
binasına TC Elçiliği’nin el koymasını, DAÜ
yönetimine TC Eğitim Bakanı Yardımcısı’nın
atanması ile TC Elçiliği’ne Adalet Müşaviri
atanmasını, Şener Levent’e Ankara’da açılan
davalar ile Avrupa-Afrika gazetesine Lefkoşa’da
açılan davaları, Kıbrıs Lirası kullanırken zorla
TL’ye geçirilmemiz ile TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyine
Döviz üzerinden mal satmasını, Kapalı Maraş’ın
ganimet ilan edilmesi ile okullarımıza Türkiye’den
atanan öğretmenleri, Hala Sultan imam hatibinde
yetiştirilen dindar ve kindar nesil ile Türkiye’deki
İslamcı-Türkçü ideoloji kamplarına götürülen
çocukları, polis sınavında sözlü sınavdan geçirilmeyen Kıbrıslılar ile general olamayan Kıbrıslıları birbirinden ayıramazsınız!
Sömürgecilik bir sistemdir. Kültürel, sosyal,
ekonomik, mali, hukuki, demografik ve siyasi
her alanda, birbirinden ayrı gibi görünen konularda
topyekün saldırır.
Sömürgecinin saldırganlığını da susanlar azdırır!
***
Ayşegül Baybars ile Süleyman Soylu arasında
imzalan “Sakıncalılar Protokolü” olarak da
bilinen Adli İşbirliği Protokolü’nden sonra Tacan
Reynar’ın dediği oldu.
Mahkemelerin elinden yargı erki alındı…
Mahkemeye çıkarmadan ‘iade’ ve ‘sınır dışı’
işlemleri yapıldı…
Mahkemelerin olması ile olmaması arasındaki
farkı buradan görürüz işte…
Tacan Reynar yazmıştı:
“SINIRDIŞI VE İADE İŞLEMLERİ HUKUKA AYKIRI
Karakollarda insanlar mahkeme kararı olmadan,
Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tanıdığı her türlü haktan mahrum
edilerek sınırdışı işlemlerine tabi tutuluyor.
Anayasa’nın sadece vatandaş olanlara değil
“herkese” tanıdığı “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği”
hakkını düzenleyen 16.maddesi “her halde 24
saat geçmeden” tutuklanan kişinin Mahkeme
huzuruna çıkarılması gerektiğini emrediyor.
Sınırdışı istemlerini karara bağlamakla sorumlu
olan İçişleri Bakanlığı’nın da usulen uygulamakla
yükümlü olduğu 43/88 sayılı Adli Yardımlaşma
Yasası’nın kuralları çok açık. Yasa’nın tutuklulukla
ilgili 9.maddesi Anayasa’nın bu kuralına atıf
yapıyor.
Fakat bunların hiçbiri uygulanmıyor.
“Hukuk devleti” diyenler utansın.
Tüm bunlar olurken bu hukuksuzluğa susarak
kol kanat geren örgütlerimiz de var.
İnsan hakları örgütleri bile susuyorlar.
Susuyorlar...
Susuyorlar...
Sıra size de gelecek, bekleyin!”…
Tacan Reynar’ın yazdıklarının altına İskele
ve Girne mahkemelerinde atılan naraları da yazın:
“Allah belanızı versin” naraları çatlattı mahkemenin camlarını!
“Adamsa dışarı çıksın yargıç” …
“Allah bizimle” …
“Allahsızlar yurdu KKTC” …
-‘‘Tayyip baba gel gör, Türkiyelidirler diye
böyle yapıyorlar’’…
TC Elçiliği’ne adalet müşaviri atandı. Sömürgecinin yaptıkları yapacaklarının garantisidir.
Adli İşbirliği Protokolü’nü imzalayanlar suskun… Yaptılar, gene yaparlar…
Sustunuz, gene susarsınız…
***
22 Ocak 2018 linçinin 4. senesindeyiz…
Toplumsal muhalefetin 4 senedir sustuklarının
ve yapmadıklarının sonucudur bugün yaşanan
sömürgeci saldırganlık!
Bugün susanlar 4 sene sonra günah çıkaracak
kadar bile konuşamayacak…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

YAŞASIN
NEGATİF
KAHROLSUN
POZİTİF
KISACA...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, “Erdoğan’ın izlediği
siyaset ve uygarlık projesi Avrupa
değerleriyle uymuyor. Türkiye,
siyasal İslam’ı genişletme projesi
yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı
tanımıyor. Doğu Akdeniz’de
saldırgan bir politika izliyor”
dedi… Avrupa Birliği ise
Türkiye’ye karşı yaptırım ve
ambargo kararı almıyor. Erdoğan’ı
koruyan Merkel de yok artık, ama
AB Türkiye’nin arkasında…

Bizim Mandra
Mandradaki vaka sayısı,
Omicron varyantıyla patlama
yaparken ve 2-3 gün içinde
vakalar bini aşarken, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’nin
“Aşılılar temaslı olsa da
serbest olacaklar” kararı,
halk tarafından derin hayret
ve endişe ile karşılanır.
Seçime yönelik olduğundan
kuşkulanılan kararlar,
vatandaşların tepkisini
artırırken, sokaktaki adam
“Bunlar ya ne yaptıklarını
bilmiyorlar, ya da aldıkları
talimat böyle” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Belçika Tabipler Birliği,
hastalardan ve diğer
doktorlardan gelen
şikayetler üzerine, 15
aşı karşıtı doktora
meslekten men cezası
verdi.

TARİH 8 Haziran 2021

“Halk hem büyük bir güç olduğunu gördü,
hem örgütsüzlüğünü iliklerine kadar hissetti”
Petrol ve doğalgaz zengini Kazakistan’da, doğalgaz ve akaryakıt zammına karşı halk sokağa
çıktı. Özellikle çalışanlar bu işi başlattılar. Bunlar
petrol ve doğalgaz tesislerinde çalışan insanlar.
Ne kadar büyük bir zenginlik ürettiklerini görüyorlar.
Bu durum çok derin bir yoksulluktan ziyade
bir gelir dağılımı adaletsizliğine itiraz olarak
okunmalı.
Mangıstav’da başladı, on büyük şehirde yüz
bini aşan insan sokağa çıktı. Bu bir halk hareketidir. Otoriter bir rejim olduğu için örgütleme
serbestliği olmadığı için, kendiliğindendir, örgütlü
değildir.
Bu halk hareketinin çok büyük bir gövdesi
pahalılığa ve gelir dağılımına itiraz eden sıradan
insanlar, işçiler. Buna Batı destekli siyasi gruplar
da katıldı ama bunlar küçük gruplar ve ülkedeki
karşılıkları çok ciddi değil.
Bu ülkede Kanada, Amerika, Fransa Rusya,
Çin birçok uluslararası şirkete verilmiş ihaleler
var ve yerli şirketler de var. Büyük doğalgaz ve
petrol şirketlerinin başındaki yöneticiler, ülkenin
kaynaklarını kendi aileleri ve yakın çevreleriyle
ile paylaşıp ülkeyi soyup soğana çeviren insanlar.
Hiçbir doğalgaz şirketinin başındaki kişi maaşıyla geçinmiyor. Çocuklarının Londra’da emlakları, Güney Fransa’da yazlıkları, Türkiye’de
yatları var. Kazakistan’da gelir seviyesi artmakla
beraber, gelir dağılımında eşitsizlik de
ters oranda çok ciddi arttı. Bu, yerel yöneticilerin
yapmak zorunda olmadıkları bir zamdı fakat
halktan para toplamak istediler. Açgözlülük diyelim.
Bu ülke doğal kaynaklar zengini, nüfusu 20
milyonun altında, çok zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Bütün kaynaklarına en fazla yüzde bir

VİRGÜL

İKTİDAR VE EGEMEN

UBP’li Yasemin Öztürk şöyle dedi: “Hep şikayet
ediyoruz ama Meclis’e taşıdığımız isimler de
hep aynı. Siz şikayet ediyorsunuz ama sonra
o isimleri Meclis’e taşıyorsunuz”… İşte bu tam
da boykotun nedenidir. Bu sistemde mesele ne
kişilerdir ne aynı kişilerin seçilmesi! Öyle olsaydı,
Halkın Partisi tam takım yeniydi… Üç yeni bakan
çıkardılar! Mesele, kişilerin sahte mecliste yapacağı
hiçbir şeyin olmamasıdır. İktidar Ankara’dadır…
KKTC’yi pansuman yaparak diriltemezsiniz,
egemen yapamazsınız. Egemen Ankara’dır…

ÇÜNKÜ KKTC
BİR DEVLET
DEĞİLDİR!

‘‘Hükümet edenler
‘devlet yok’ mesajı
vermeye
çalışıyor…’’
Tufan Erhürman
(CTP)

civarında bir kesim el koyuyor, bu bir koalisyon.
Başında Nazarbeyev’in, şimdiki Cumhurbaşkanı
Tokayev’in olduğu bir koalisyon ama birbirlerini
itip kakan bir koalisyon. Bu koalisyonun bazen
yer değiştirmesi gerekiyor.
Mangıstav’daki şehirdeki komplekse el koymak
isterseniz valiyi devirirsiniz, devamında şirket
yöneticileri değişmeye başlar. Yani bir klik gider,
başka bir klik gelir ama yönetici sınıf aynı zihniyette.
Halk hepsine birden itiraz etti ama örgütlü olmadığı için kendilerini ifade edemediler. Örneğin
bunları ben telaffuz ediyorum. Yani ben ve benim
gibi Türkiye’de, Rusya’da, Kazakistan’daki bazı
akademisyenler. Biz bunlara tercüman oluyoruz.
Sloganlarını, hareketlerini inceliyoruz ve diyoruz
ki, böyle bir talepte bulunuyorlar. Halbuki normal
şartlarda sendikacıların söz kurması lazım, bir
siyasi parti sözcüsünün, bir işçi önderinin, bunların
hiçbiri yok.
Mesela Gezi’de iyi-kötü bir Taksim dayanışması
vardı, oradan bir söz üretiliyordu. Bu çok önemli,
orada söz söyleme iddiasında olan bir kişi dahi
yok. Bu kendiliğinden hareketlerin kolayca çalınmaya müsait yanı var. Bir halkın örgütlü olmaması durumunda halk hareketinin halkın aleyhine dönebileceğini biliyoruz. Bir yandan çok
büyük bir güç olduğunu gördü halk, öte yandan
da örgütsüzlüğünü iliklerine kadar hissetti. Eğer
önümüzdeki günlerde kendi öz örgütlerini, komitelerini, şehir komitelerini, işyeri komitelerini
çıkarabilirlerse tablo bambaşka bir yere gider.
Çıkaramazsa halkın öfresini çalabilirler.
(Bu yazı İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Güneş’in artıgerçek’te yayımlanan söyleşisinden alınmıştır...)

Tufan Erhürman, gazetecilerin hangi
gerekçe ile suçlandıklarını ve yasa ile
suç arasında şu ana kadar bir bağlantı
kuramadığını söyleyerek, Polis Genel
Müdürlüğü’nü bu konuda açıklama
yapmaya davet etti…

Gözden kaçmayanlar...
ÇİFTE BAYRAK
90’ların sonunda TKP de UBP ile
hükümet oldu… Hem de bankalar
krizinde! Mustafa Akıncı’nın başbakan
yardımcısı olup sendikaların karşısına
dikildiği zamanlar… Mehmet Çakıcı
“TKP denenmemiş tek partidir” diye
buyurdu. UBP ile denendi TKP…
Ayrıca TKP son zamanlarda her parti
bürosunu TC ve KKTC bayraklarıyla
donatarak dikkatleri üzerine çekti
zaten… Bu kadar bayrak gözden
kaçmaz! Kaldırın bayrakları belki
diğerlerinden bir farkınız olduğuna
inanır ahali! Mesele partiler arasında
fark olmaması değil, Diyanellos’un tek
gömlek olmasıdır…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Eleştirmek istiyorsanız,
oy kullanmanız lazım. Oy
kullanmanız gerek ki
eleştiri hakkınız olsun…”
Yasemin Öztürk
(UBP)

Karikatür: Sergei Tunin/cartoonmovement.com
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HALKIN PARTİSİ
DİPKARPAZ SEÇİM
OFİSİNİ AÇTI

Halkın Partisi, Dipkarpaz’da düzenlediği
etkinlikle seçim ofisinin açılışını yaptı.
Açılışta konuşan HP Genel Başkanı
Kudret Özersay, seçim ateşini güneşin en
güzel ve ilk doğduğu yerden,
Dipkarpaz’dan yaktıklarını belirtti.
“Marifet tabii ki seçim ofisi açmak
değildir elbette. Çünkü biz 2018’de
nerdeyse hiç seçim ofisimiz yokken
herkesin yüreğinde ofis aştık. Bizim için
önemli olan sizin gönlünüzde olan
yerimizdir. Bu mücadele er ya da geç
başarıya ulaşacaktır” diye konuşan
Özersay, 23 Ocak’taki seçimin sonucunda
bir koalisyon hükümetinin kurulacağını
belirtti.
HP’den yapılan açıklamaya göre, Halkın
Partisi’nin kapısının de seçim sonrası
koalisyon için çalınacağına işaret eden
Özersay, “Ülkenin faydasına olacaksa
Halkın Partisi de hükümette yer alır; halka
hizmet için mücadelesine devam eder”
diye konuştu.
“BU BÖLGEYİ, SIKINTILARINI YAKINDAN
TANIYORUZ”
Dipkarpaz bölgesinin hizmet açısından
göz ardı edildiğini, bölgeye yatırım
yapılmadığı için insanların mağdur
edildiğini, her zaman bir oy deposu
olarak görüldüğünü belirten Özersay,
“Halkın Partisi İskele’yi, özelde de
Dipkarpaz’ı çok yakından bilen ve
sorunlarının farkında olan bir partidir.
Bölge insanı ile empati yapabilen,
anlayabilen bir partidir” dedi.
“GENÇLERİN BARINMA PROBLEMİ
ÇÖZÜLECEK”
Ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi
Dipkarpaz’da da özellikle genç işsizlik
oranının arttığını söyleyen Özersay,
ekonomik zorlukların beraberinde barına
sorununu da getirdiğini belirtti. Özersay,
üç ayaklı gençlere konut edindirecek bir
proje hazırladıklarını anlattı. Özersay,
Müteahhitler Birliğiyle istişare içerisinde
hazırladıkları bu proje ile, yerli
müteahhitlerin oluşturacağı, bir sistemle,
gençlerin uygun fiyata kira öder gibi ev
sahibi olmasını sağlayacaklarının altını
çizdi.

TDP MİLLETVEKİLİ
ADAYLARI LEFKE VE
BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Milletvekili adayları Lefke ve bölgesinde
ziyaretlerde bulundu
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Milletvekili adayları Lefke ve bölgesinde
ziyaretlerde bulundu, vizyonlarını paylaştı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
milletvekili adayları, erken genel seçime
yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdürüyor. TDP adayları 23 Ocak 2022
seçimlerine yönelik çalışmalar
çerçevesinde dün sabah Lefke bölge
esnafı ve sanayi bölgesini ziyaret ederek
esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti,
TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek,
soruları yanıtladı.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkenin
her bölgesini gezdiklerini, esnaflar,
üreticilerle ve vatandaşlarla sürekli
görüştüklerini belirterek, toplumun büyük
çoğunluğunun başta ekonomik olmak
üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu
kaydetti.
Lefke ve bölgesinin de ekonomik krizden
en çok etkilenen bölgelerin başında
geldiğini belirten Özyiğit, üretimin en
temel yerlerinden biri olan bu bölgeye ve
üreticilerine gereken ilginin
gösterilmemesinin kabul edilemez
olduğunu vurguladı. Adanın en güzel
yerlerinden olan Lefke ve bölgesinin
yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine
terk edildiğini belirten Özyiğit, Lefke
bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi
ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak
ettiği değerin karşılığını bugüne kadar
maalesef bulamadığına dikkat çekti.
Özyiğit, TDP'nin temel hedeflerinden
birinin Lefke bölgesinin sahip olduğu
güzellikleri bozmadan, bölgenin citta
slow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir
yaşama ve üretime sahip olmasını
sağlamak olduğu belirtti. Özyiğit, Turizm,
üniversite ve üretim potansiyeli çok
yüksek olan bölgede bu sektörlerin
gelişiminin birbirleri ile paralel
planlanarak, üreten, gelişen, karakterini
koruyan huzurlu ve refah bire Lefke
yaratılacağına vurguladı.
TDP Başkanı Özyiğit, mevcut CMC Maden
İşletme Tesisleri Atık Alanı'nın Lefke’nin
kanayan yarası olduğuna dikkat çekerek,
TDP'nin, mevcut alanın rehabilite
projesini hemen başlatarak,
rehabilitasyonu gerçekleştireceğini
kaydetti.
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GÖZLERİM KAMAŞTI “IŞIĞINDAN!”
Yine bir Pazar günündeyiz…
Cuma’dan beri keyfim yerinde…
Sonunda söyleyeceğimi, yazıma başlarken söylemek şart oldu!
Yıllardır, en az 10-12 yıl var seçimleri
boykot etmeye başladım…
Bu günlerde izlediklerim, duyduklarım,
okuduklarım karşısında seçimleri bu
kez yine boykot etmek gerektiğine, ısrarla devam edilmesi adına ne gerekirse
yapılmalıdır diyorum…
Kıbrıslıların, boykot adına kesin kararlı olmaları elzemdir…
İçinde bulunduğumuz mevcut siyasi
şartlarda, -işgal altında, ateşkes ortamında- en etkili ve tek mücadele şekli boykottur!
***
Hayranım, KKTC’de siyaset yapan
hanımefendilerle beyefendilere…
Yapmacık mimiklerine de, o “tatlı”
söylemlerine de hayranım!
Hep “doğruları”(!) söylüyorlar bizlere,
üstelik gülerek, güldürerek pür neşe
içinde…
Aydınlatıyorlar(!) bizleri siyasi konularda…
Attığımız kahkahalarımızı duyduklarından olacak, bizleri söylemekte oldukları “doğrulara”(!) inandırdıklarını
zannediyorlar!
Haklıdırlar! Bizler, “bilgisiz ve da sefil”(!) fazlasıyla karanlıkta(!) kalmışız!
Aydınlanmamız(!) gerekir…
Dünyayı bilmiyoruz(!) ondan olacak…
KKTC’den başka hiçbir yeri, hiçbir
haberi, ajansı takip etmiyoruz(!); bizimkisi, sadece ve sadece Saray Önü’ndeki “Dikilitaş öğretisi”…
Ne söylenirse ona inanan, malûm kalıpların içine hapsolduk(!) diyelim; gönülleri şen olsun…
Duydunuz mu?
-Boykot, her yerde hikâyeymiş!
-Türkiye ve Rusya’da seçim için boykot mu, katılım mı, düşünce eksersizlerinin örneklerini, bir bir sayan vekiller/vekil adaylarımız(!) var ekranda!
-“Sokakla meclis” aynıymış…
-Mecliste mücadele ediyorlarmış…
Bizler için(!) Vay be!
Üstelik Kuzey Kıbrıs Türk(iye) Cumhuriyeti Meclisi’nde…
Örnek çok(!) ama bir tanesi “şahane”
bir mücadele…
“Sendikaları kurtarmak” adına yapılmış…
“Teşekkürler, sayelerinde”(!) güçlü
sendikalarımız ayakta duruyor hâlâ…
Facebook’ta bir arkadaşım, yerel bir
TV kanalındaki o söyleşiyi paylaştı oradan
izledim yazdıklarımı, fazlasıyla aydınlandım(!)…
Gözlerim kamaştı ışığından!
***
Tam da sesli bir vaziyette “teşekkür”
ediyordum ki,
Facebook’ta devam ederken bir da ne
göreyim; iki bölümlü, görüntülü ve de
sesli, 13 Şubat 2019 tarihinde ara bölgede,
sanırım Dayanışma Evi’nde “eski bir
video kaydından” ibaret, bir iletiyle
karşılaştım…
KTOEÖS’ün, o günkü Genel Başkanı
Selma Eylem’in, ara bölgede barışın ve
federal çözümün önündeki engelleri bir
bir saydığı ve Kıbrıslıların fakirleştirilip,
asimilasyona uğratıldığı ve dönüştürme
yoluyla yok edilmeye çalışıldığının nedenlerini sıraladığı o tarihi konuşması,
bilgisayarımın ekranında belirdi…

Ardından, kürsüye çıkan CTP lideri
Tufan Erhürman’ın, kızgın vaziyette
yaptığı o “Reddediyorum” dediği “meşhur” konuşmasını izlemeye başladım:
“… Selma Eylem’in konuşmasında,
tüm söylediklerine hiçbir şekilde katılmadığımı, bunları reddettiğimi, tek tek
ele almayı da gerekli görmediğimi, konuşmayı bütünüyle reddettiğimi, söylemek zorundayım, çünkü hiçbir şekilde
kabul edilebilir şeyler değildir söylenilenler…” dediğini, kendi sesinden dinledim…
Hiç şaşırmadım!
Öncesinde, 22 Ocak 2018 tarihinde,
KKTC Meclisi’nde yemin ederken; düşünce özgürlüğünün cezalandırılması
gerektiğine inanan çevrelerin isteği doğrultusunda, gerçekleri yazan gazetemiz
“Afrika’ya” -Avrupa’ya- yapılan saldırıyı,
linç girişimini, perde aralığından izlemekle yetinen CTP Genel Başkanı T.
Erhürman’dan, böyle bir konuşma beklenendi!
***
“Aydınlanma” ile boykot konusunda,
söylenecek/yazılacak çok şey var daha…
Ekonomik ve mali konulara hiç değinmeden…
Kıbrıs sorununu, bildiğini gizleyen
ya da gerçekten bilmeyen siyasetçilerle/”milletvekili” adaylarıyla karşı karşıya
olduğumuzu söylemeden edemeyeceğim…
Sevgili arkadaşlar, kardeşlerim;
KKTC, sıradan -dünya devletleri gibibir devletin siyasal yapısına sahip değildir!
Sahip olamayacak da!
Okuyanları tenzih ederek yazayım:
-1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun nasıl gerçekleştiğini, orijinali
Yunanca ve Türkçe dillerinde yazılan
resmi metinden ibaret, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın Birleşmiş Milletler
sekretaryası nezdinde onaylanmış 102’nci Madde tahtında- bir belge olduğunu ve ekinde, anayasanın metninden
sayılan, 1959 Garanti Antlaşması’yla,
İttifak Antlaşması’nın neler içerdiğini,
lütfen okuyun…
15 Kasım 1983’de kaleme alınan -kısaKKTC Kuruluş Bildirgesi’ni ve Anayasası’nı da mutlaka okuyun…
18 Kasım 1983 tarihinde, -bir cümle-

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

lik- BM Güvenlik Konseyi’nin 541 sayılı
kararını da okuyun lütfen…
Boykot’un ve boykotçuların durumuyla ilgili, fikir sahibi olmanızda yararı
olacaktır!
***
Sevgili okurlar, istirham ediyorum;
kendi kendinize sorun:
-Bugün, dünden daha iyi mi?
Yoksa daha kötü mü?
-Yanıtlayın, neden öyle?
-70, 80 Yıl öncesine gidip bir bakalım…
Toplumsal olarak hangi seviyelerde
idik, bugün hangi seviyedeyiz?
Kıbrıslılar olarak bir de dünü ve bugünü mukayese edelim…
Komşumuz Kıbrıslılarla, aramızdaki
farkları gözden geçirelim…
Onların ekonomik durumunu, mali
gelirlerini, hukuki ve sosyal güvencelerini, siyasi ve güvenlik statülerini, dünyayla bağlarını, insan haklarından ne
kadar yararlandıklarını, düşünelim…
Bir de biz Kıbrıslıların ekonomik durumunu, mali kazancımızı, hukuki ve
sosyal güvencelerimizi, siyasi ve güvenlik
statümüzü, dünyayla bağlarımızı, insan
haklarından ne kadar yararlanmakta
olduğumuzu bir düşünelim…
Lütfen söyleyiniz, ne durumdayız?
Elimizde ne var?
***
Yerimize geçenler, bizim adımıza konuşuyorlar!
Kıbrıslıyı, bize ait kaynakları sömürenler, Kıbrıslıya “besleme” diyorlar!
Seçime girecek siyaset erbabı da, siyasi
rehineliğimizin devamı uğruna, bu esir
kampında, bu mandırada, işgal rejiminin istediğini, öğrettiğini, emrettiğini,
konuşuyor!
Bir da bize, “Boykot hiçbir işe yaramaz” diyerek, “ders” vermeye kalkışıyorlar…
Acıdır, onlara inanan kimi sevdiğimiz
arkadaşlarımız da Lenin’in söylediklerinden bahsederek, boykot yapmamamız
gerektiğini söylüyor…
İşgal rejimine örtü -şal- olmayı düşünenler, varsın olsunlar…
Biz seçimleri boykot edeceğiz!
Boykot elzemdir!
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.
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SUCUOĞLU: 23 OCAK’TA
SANDIKTAN TEK BAŞINA
İKTİDAR ÇIKACAĞIZ

Türkiye vatandaşlığı için döviz şartı getirildi

Sucuoğlu: KKTC'yi doğru planlamayla
ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan,
usanmadan, çalışma sözü veriyorum
UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz
Sucuoğlu seçim gezilerine bugün
Başkent Lefkoşa ile devam etti.
Sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltılı
bir toplantıya katılan Sucuoğlu, burada
büyük coşku ile karşılandı.
Etkinlikte konuşan Sucuoğlu, tek
başına güçlü iktidar mesajı verdi.
Ekonomik ve mali açıdan zor bir
dönemden geçilmekte olduğuna işaret
eden Sucuoğlu, mevcut sorunları
aşabilecek, ekonomik anlamda kalıcı
proje üretebilecek insan kaynağının
sadece . olduğuna vurgu yaptı.
Başbakan, “ Vatandaşımızdan, UBP'ye,
bizlere 5 yıllık bir süre için imkan
tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir
planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye
taşımak için 5 yıl bıkmadan,
usanmadan, çalışma sözü veriyorum”
dedi.
Parti tabanına, örgütlere, vatandaşları
UBP'ye mühür vurması yönünde daha
çok ikna etme çağrısı yapan Sucuoğlu,
son yapılan bir ankete göre, UBP'nin
yaklaşık 150 mühür daha alınması
halinde, Lefkoşa'dan bir milletvekili
daha çıkarabileceklerini açıkladı.
KKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye
sevgisini "olmazsa olmaz" sözleriyle
niteleyen Sucuoğlu, Türkiye ile her
konuda fikir birliği içinde hareket
etmenin öncelikleri olduğunu belirti.
Başbakan, “Çünkü KKTC ve Türkiye et
ve tırnak gibidir” dedi.
Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan,
“Kıbrıs konusu emin ellerdedir.
Cumhurbaşkanımız ve Anavatanımızın
yürüttüğü iki egemen eşit devlet tezini
biz de sonuna kadar destekliyoruz”
dedi.
UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz
Sucuoğlu, parti içindeki coşku, heyecan
ve motivasyona bakıldığında, 23'Ocak
ta sandıklara hep birlikte gidileceğini ve
oradan tek başına iktidar çıkacaklarını
sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
kazanma uygulamasında TL dönemi
sona erdirildi. En az 500 bin dolarlık
yatırım yapanlar ya da 250 bin
dolarlık ev alanlar vatandaşlığa
geçebilecek.

ERHÜRMAN: EKONOMİDE
DEVLET POLİTİKASI
YARATACAĞIZ

Kuzey Kıbrıs’ta yatırım olarak alınan ve
kiralanan bir apartman dairesinin yatırım
karşılığını verme süresi (geri dönüş süresi)
Eylül 2021 itibarıyla 18.2 yıl olarak hesaplandı.
101 Evler emlak sitesinin verilerine göre,
apartman dairelerinin geri dönüş süresi en
kısa olan ilçe ortalama 17.8 yılla Girne.
Lefkoşa’nın geri dönüş süresi ortalama 18.4
yıl, Mağusa’nın geri dönüş süresi de ortalama
19.4 yıl olarak hesaplandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’da
da yeri olan uzun vadeli kalkınma
planlarını hayata geçirerek ekonomide
devlet politikası yaratacaklarını söyledi.
Erhürman, Girne’de Pia Bella Hotel’de
düzenlenen ekonomi buluşmasına
katıldı. Erhürman’a milletvekili adayları
da eşlik ederken, Girne bölgesindeki
esnaf, iş insanları ve üreticiler de yoğun
ilgi gösterdi. Ekonominin pandemi ve
döviz krizinden dolayı büyük zarar
gördüğünü ancak buna
hükümettekilerin gailesizliklerinin de
eklendiğinin altını çizen Erhürman,
hükümet edenlerin özel sektöre,
emekçilere ve esnafa “Sizin devletiniz
yok” mesajı vermeye çalıştığını ifade
etti. Pandemi döneminde hükümete
“Özel sektöre gereken desteği verin”
çağrıları yaptıklarını anımsatan
Erhürman, buna rağmen uyarılarına
kulak asılmadığını ve maliyenin bu
sebepten dolayı tarihin en yüksek iç
borçlanmasını gerçekleştirdiğini
açıkladı.

“HÜKÜMETLERİN
İSTİKRARSIZLIĞINDAN
ETKİLENMEYECEK BİR PLANLAMA
YAPACAĞIZ”
Geride kalan 3 yılın ekonomide büyük
yaralar açtığını belirten CTP lideri Tufan
Erhürman, bu yapıyı hükümetlerin
istikrarsızlığından etkilenmeyecek bir
şekilde planlayacaklarını söyledi.
Anayasa’da da yeri olan uzun vadeli
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
planlarını hayata geçireceklerini
belirten Erhürman, bunu meclisten
geçireceklerini ve ekonomide devlet
politikası yaratacaklarını vurguladı.
Halkın alım gücünü, emek piyasasını ve
öngörülebilirliği de korumak için
gelirleri dövize sabitleyeceklerinin altını
çizen Erhürman, vergi gelirlerini de
tabana yayarak adil bir şekilde vergi
toplayacaklarını belirtti.
Vergilendirilmemiş gelirleri
vergilendireceklerini, vergilendirilmiş
gelirlerin vergisini ise düşüreceklerini
açıklayan Erhürman, bu konuda adil bir
anlayış içerisinde olacaklarını kaydetti.

DUVAR - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, yabancı uyruklu
kişilerin bazı şartları karşılayarak Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulündeki
yönetmelikte değişikliğe gidildi. Karara
göre; belirli süreli yatırım, gayrimenkul
alımı ve menkul kıymetin bankalarda belli
süreler tutulması karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılması uygulamasında
yatırım tutarı döviz cinsi üzerinden belirlenecek. Böylece önceki uygulamada döviz
karşılığı ya da karşılığı TL olarak belirlenen
Türk vatandaşlığına hak kazanma uygulamasında, tutarın karşılığının TL olarak belirlenmesi sona erdirilmiş oldu.
MİKTAR DEĞİŞMEDİ
Tutarların parasal miktar ve şartlarında
değişiklik yapılmadı. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçişi için istenen
yeni şartlar şu şekilde sıralandı:
En az 500 bin dolar veya karşılığı döviz
tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
tespit edilenler,
En az 250 bin dolar ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl
satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın
aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca tespit edilenler,

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
tespit edilenler,
En az 500 bin dolar ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenler,
En az 500 bin dolar ve karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl
tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye
Bakanlığınca tespit edilenler,
En az 500 bin doları veya karşılığı döviz
tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma
payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla
satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca
tespit edilen kişiler vatandaşlığa geçme hak-

kını kazanacak.
DÖVİZ BANKAYA YATIRILACAK,
BANKA İSE MERKEZ BANKASI'NA
SATACAK
Karar eklenen bir diğer maddeye göre,
belirlenen döviz tutarları işlem öncesinde
Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve
bu banka tarafından da Merkez Bankasına
satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde
edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde
edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl
süreyle tutulacak. Konuya ilişkin uygulama
ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.
(REUTERS/DHA)

Tl eriyince daire sahipleri de kaybetti

SEMTLERDE ORTAKÖY 14.8 YILLA
ÖNDE
Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçelerinin
semtlere göre en kısa geri dönüş süresi Lefkoşa’ya bağlı Ortaköy’de ortaya çıktı. Ortaköy’de alınan bir dairenin geri dönüş
süresi 14.8 yıl. Alsancak 17.9 yılla ikinci,
Gönyeli de 18 yılla üçüncü sırada yer alıyor.
MAĞUSA MERKEZ 21.1 YIL
İSTİYOR
Ülke çapında bölgelere göre en uzun geri
dönüş süresi olan yer ise 21.1 yılla Mağusa
Merkez oldu. Mağusa’yı 19.5 yılla Karaoğlanoğlu ile 18.8 yılla Girne Merkez takip

ediyor. Geri dönüş sürelerinde ilçe merkezlerinin yüksek maliyetler (fiyatlar) nedeniyle
dezavantajlı olduğu dikkati çekiyor.
METREKAREYE GÖRE EN PAHALI
YERLER
Ülke çapında metrekareye göre en pahalı
apartman daireleri 789 sterlinle Karaoğlanoğlu’nda. 101 Evlerin Reidin Data Analytics
işbirliğiyle oluşturduğu verilere göre Girne
Merkez metrekare başına 786 sterlinle ikinci

sırada, Alsancak da metrekare başına 747
sterlinle üçüncü sırada.
EN UCUZ DAİRELER DE
ORTAKÖY’DE
KKTC’de metrekareye göre en ucuz daireler Lefkoşa’ya bağlı Ortaköy’de. Ortaköy’deki bir dairenin ortalama metrekare
fiyatı 422 sterline geliyor. Bu semtin ardında
ortalama 519 sterlinle Gönyeli, 542 sterlinle
Küçük Kaymaklı semtleri geliyor.

AVRUPA'DA SLOT HAKKI İÇİN BİNLERCE BOŞ UÇUŞ YAPILIYOR
Avrupa'da faaliyet gösteren çeşitli hava
yolu firmaları, Kovid-19 salgını ve Omicron
varyantı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB)
uçuşlara yönelik slot kurallarının gevşetilmesini
ve hayalet sefer adı verilen binlerce boş uçuşa
son verilmesini talep etti.
Lufthansa, Air France, KLM ve Brüksel
Airlines gibi çeşitli firmalar yeterince yolcu
talebi olmayan binlerce seferleri iptal etmek
istemelerine rağmen AB kurallarının buna
izin vermemesine tepki gösterdi.
Lufthansa'nın üst düzey yöneticisi Carsten
Spohr, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hava
yolu firmalarının sadece slotlarını muhafaza
etmek için neredeyse boş olan seferler dü-

zenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, yaşanan slot krizinde şirketlere esneklik sağlanmasını istedi.
"Sadece kalkış ve iniş haklarımızı güvence
altına almak için 18 bin ek ve gereksiz uçuş
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iklime de
zarar veriyor." ifadesini kullan Spohr, boş
uçuşların AB Komisyonu'nun sera gazı emisyonlarını düşürme hedefine katkı sağlamadığını
belirtti.
Spohr, Lufthansa'nın kış döneminde planlı
33 bin seferi ise salgın ve talep yetersizliği
nedeniyle iptal ettiklerini ifade etti.
Hollanda firması KLM'nin konuyla ilgili
açıklamasında, uçuşları iptal ederek slot

hakkını kaybetmek ile yarısı boş olan seferler
düzenlemek tercihleri arasında kaldıklarını
ve bundan rahatsız olduklarını bildirdi.
Brussels Airlines Sözcüsü Maaike Andries
de, "Slot haklarımızı korumak için mart ayına
kadar çoğu Avrupa'da 3 bin uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Slot haklarının kaybedilmemesi durumunda bu seferleri iptal etmeyi tercih edeceklerini belirten Andries, boş seferlerin çevreye zarar verdiğine dikkati çekti.
Belçika Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet,
sosyal medya hesabından, AB Komisyonu'na
slot mevzuatının yumuşatılmasını talep eden
bir mektup gönderdiğini açıkladı.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

KANAYAN
Erdal Öz
Öykü
Can Yayınları

Baş yorgun solgun beniz
Kollar güçsüz halsiz diz
Huzur bulmaya geldim
Önümde engin deniz

“Fiziksel cesareti hayvanlar da
gösterir, içgüdüseldir. Ahlâki
cesareti yalnızca insanlar gösterir.
Öğrenilmeden sahip olunmaz.”
Teitaro Suziki

Tadımlık
ben ateşi aşk sanmıştım
bir avuç kül çıktım
şiirin içinden
Feriha Altıok
“Ben ateşi aşk sanmıştım” adlı
şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa
03922279155
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler
Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu
Kermiya Metehan
03922233483

"KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI"
İÇİN TANIŞMA VE DİNLETİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Ortaöğretim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası oluşturma amacıyla tanışma ve dinleti
etkinliği bugün yapıldı.
KOFALI: “ÜLKEMİZDEKİ TÜM
ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ
YARATMAYI AMAÇLIYORUZ”
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında yer alan ve çok sayıda
genç müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, ülkedeki çocukların çok sesli
müziğe ve görsel sanatlara olan ilgi ve beğenisini artırmak amacıyla kurulacak KKTC
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası
ile gelecek kuşaklara önemli bir ortam hazırlayarak ülkemizdeki tüm çocuklara fırsat
eşitliği yaratmayı öngördüklerini belirtti.
Ülke çapında 6., 7. ve 8. sınıflardan öğrencileri kapsayan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın büyük önem verdiği bu anlamlı
proje için somut çalışmaları başlatmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren Kofalı,

DÜN

ÖZENİR ECZANESİ
Mareşal fevzi çakmak cad.kocatepe
sok. no:46/1 lapta hoteller bölgesi
0542 876 06 60
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY
SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280

Ali Yaman ve Ali Osman başta olmak üzere
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne ve KKTC CSO Şefi Ali Hoca,
KKTC CSO Başkemancı Nihat Ağdaç ve
KKTC CSO viyola sanatçısı Tüzel Ergün’e
teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel
Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü temsilcisi
Ali Osman ise konuşmasında, önemli bir
projeye adım atmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek müzik ve sanat adına güzel
işlere imza atılacağına inanç belirtti.

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

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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



DOLAR
Alış Satış





GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1
1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge
Yanı Girne
03928151188
MEHMET GAZİKÖYLÜ
ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum
03928160123

KİRALIK ARAZİ



YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa
0392 225 69 18

13.70 14.05

EURO
Alış Satış

15.55

15.95

S.T.G.
Alış Satış

18.60 19.10

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN
ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

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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NEOFİTU, HRİsTOdUlİdİs’E MEYdaN OKUdU
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 2023’te yapılacak Rum Başkanlık
seçimindeki adaylığı ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun aday olacağını açıklamasının hem iktidar partisi, hem de Anastasiadis hükümeti içerisinde yarattığı kriz
dün yeni bir boyut kazandı.
Hristodulidis’in bağımsız aday olarak
çıkma ihtimali nedeniyle arabuluculuk girişiminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in “vatanı daha az
seven kimse yok” demesi üzerine Neofitu
dün “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım,
gel yarışalım” çıkışıyla Hristodulidis’e
meydan okudu.
Rum basınında geniş yer alan açıklama
Politis’de manşetten “Averof’un Sürpriz
Çıkışı Hristodulidis’i Sıkıştırıyor… Sert
Bir Üslupla Dışişleri Bakanı’nı DİSİ Başkanlığı ve Başkan Adaylığı İçin Parti İçi
Seçim Yarışına Çağırdı” başlığıyla yer aldı.
Gazeteye göre, DİSİ içerisinde bir süredir
“fısıltı savaşı” yaşandığına dikkat çeken
Neofitu, Pazartesi günü (10 Ocak) DİSİ
başkanlığı, dolayısıyla da partinin Rum
yönetimi başkanı adaylığı için parti içinde
yarışmak üzere Hristodulidis’in adaylık
başvurusu yapması halinde DİSİ Başkanlığı’ndan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Fileleftheros “Averof Düelloya Çağırıyor… Parti Tabanı Prosedürünü Açıyor…
Hristodulidis’in Telsizi Sessiz… Dışişleri
Bakanı Bağımsız Adaylığı Tercih Ettiğini
İma Ediyor” başlıklı manşet haberinde
Neofitu’nun, parti başkanlığı ve Rum yö-

Güney Kıbrıs’ta Aralık ayı enflasyonunun
yüzde 4,8, 2021’de ise bir önceki yıla göre
yüzde 2,5 arttığı bildirildi.
Politis’in “Kıbrıs Enflasyon Kıskacında”
başlıklı haberinde Tüketici Fiyatları
Endeksi’nin Kasım ayına göre yüzde 0,26
azalarak, 105,36 puana ulaşmasına rağmen
enflasyonun arttığını yazdı.

GÜNEY KIBRIS'TA GÜNLÜK
VAKA SAYISI 5 BİNİN
ÜZERİNDE

netimi başkanı adaylığı için “51 bin DİSİ’li
üyenin karşısında yarışma” çıkışından sonra
Hristodulidis cephesinden herhangi bir
tepki gelmediğine dikkat çekti.
Gazete, Hristodulidis’in, adaylık kararını
uygun gördüğü zamanda açıklama duruşunu
koruduğunu, bu nedenle 10 Ocak pazartesi
günü Rum yönetimi başkanlığı için adaylık
başvurusunda bulunacak Neofitu’nun meydan okumasına karşılık vermesinin beklenmediğini yazdı. Haberde “Hristodulidis
aday olacaksa, DİSİ prosedürleri dışında
ve parti adayına karşı olacak. Kararını
açıklayana kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde kalıp kalmayacağı ise soru işareti”
denildi.

Altihia da manşetten verdiği haberde
“Neofitu’nun Net Konuşmaları… DİSİ
Başkanı, Siyasi Hayatımıza Yeni Ufuklar
Açıyor… DİSİ Başkanı’ndan Dışişleri Bakanı’na Başkanlık Seçimleriyle İlgili Cesur
Öneri.. Hristodulidis Saklambaç Oynamayı
Tercih Etti” başlığını kullandı.
Gazete, Anastasiadis’in dün Hristodulidis’i, parti (DİSİ) içi prosedürleri izleyerek,
Rum yönetimi başkanlığına aday olacağını
kamuoyuna açıklamaya çağırdığını ancak
Hristodulidis’in bu öneriyi reddettiğini
yazdı.
Haberde bu durum, “Daha sonra bağımsız
aday olarak yarışacağı bilgilerini güçlendirdi” şeklinde yorumlandı.

Korona virüsü salgını:

Türkiye'de 141 kişi daha öldü,
66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
DUVAR - Türkiye'de, son 24 saatte korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 141 kişi
vefat etti.
418 bin 264 testi yapılırken, 66 bin 237
kişide virüs tespit edildi. İyileşenlerin sayısı
ise 34 bin 592 oldu.
Yapılan toplam aşı sayısı 135 milyon
997 bin 933'e yükselirken, 18 yaş ve üzeri
nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 83,57'ye
ulaştı.
Virüsün omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından
yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak
tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu
an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU,
OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!"

14 GÜNDE TESPİT EDİLEN YENİ VAKA
SAYISI 28 BİN 414
Güney Kıbrıs’ta saptanan günlük vaka
sayısının 5 bin üzerinde seyrettiği, 14 gün
içerisinde 28 binden fazla yeni vaka tespit
edildiği bildirildi.
Alihtia ve diğer gazetelerin Güney Kıbrıs’ın
“ulusal koronavirüs raporu”na dayandırdığı
habere göre 21 Aralık 2021-3 Ocak 2022
dönemini kapsayan 14 gün içerisinde 28 bin
414 yeni vaka tespit edildi. Aynı dönemde
396 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 48’inin
aşı prosedürünü tamamlamamış, 33’nün
tamamlamış, 41’inin de kısmî aşılı olduğuna
işaret edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı dün saptanan 5 bin
244 yeni vaka ile pandeminin başından bu
yana saptanan toplam vaka sayısının 197 bin
143’e ulaştığını, toplam can kayıplarının 650,
tedavi gören hasta sayısının 320, durumu
ciddi olanların sayısının da 81 olduğunu
açıkladı.

BAF’TA NÜFUS PATLAMASI
Son yıllarda Baf kazasında nüfus patlaması
kaydedilmekte olduğu, 2001’de 45 bin 965
olan nüfusun 2026’da 104 bin 466’ya
ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre Baf kenti,
Yeroşibu ve çevre köylerinin dahil olduğu
yeni Baf Yerel Planı sınırları dahilinde
yapılan tahminlere göre 2001 nüfus
sayımında 45 bin 965 olan kişi sayısı 2011
sayımında yüzde 23,9 artarak 62 bin 122’ye
ulaştı, Bu yıl ise 85 bin 982’ye ulaşması
bekleniyor. Bu hız ile Baf kazası nüfusunun
2026’da 104 bin 466’ya ulaşacağı
öngörülüyor.

OMBUDSMAN “SPOR
AYRIMCILIK VE IRKÇILIKTAN
MUZDARİP”
Rum Yüksek Yönetim (Ombudsman) ve
İnsan Haklarını Koruma Denetçisi Maria
Stilianu Lottidi Güney Kıbrıs’ta sporun,
ayrımcılık ve ırkçılık virüsünden muzdarip
olduğuna dikkat çekti.
Fileleftheros’a göre, Lottidi, “Pafos FC” –
APOEL takımları arasında 5 Aralık 2021’de
oynanan maçta APOEL taraftarlarının, “Pafos
FC”nin siyahi İngiliz orta saha oyuncusu
Jason Puncheon’a yönelttiği ırkçı tavır
hakkında şikâyet üzerine yaptığı araştırma
sonunda rapor hazırladı.
Lottidi raporunda “Vakalar sadece Dünya
Sağlık Örgütü tarafından tanınan
pandemilerde değildir. Sessiz ve derinden
ayrımcılık ve ırkçılık virüsü yan ve
izlenmemesi halinde bizleri
engellenemeyecek sonuçlarla karşılaştıracak
pandemiler de var” ifadesine yer verdi.

MISIR'DA İKİ OTOBÜS
ÇARPIŞTI: 16 ÖLÜ, 18
YARALI

TC’de bedelli askerlik 55 bin lira yükseldi
DUVAR - Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar bedelli askerlik ücreti 2022 yılının
ilk 6 aylık döneminde ücretinin 55 bin
194 lira olarak açıklandı.
26 Haziran 2019'da başlayan yeni askerlik sistemi konusunda da değerlendirme
yapan Akar, bu sistemde erlerin de general
olabildiğini söyledi.
Yeni askerlik sisteminin, 1927'den itibaren 2019'a kadar değişen ve gelişen
şartlar, ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılarak geldiğini ve sistematiğinin
bozulduğunu anlatan Akar, yeni sisteminin
yoğun çalışmaların ardından belli olduğunu
ve bir sistem haline geldiğini söyledi.
Bedelli askerlik ücretinin nasıl belir-

ENFLASYON ARTTI

lendiğini de anlatan Akar, 6 asteğmen
maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de
yükseleceğini ifade etti. Akar, "Bedelli
askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde
57 artış oldu.
Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.
Bakan Akar, 6 aylık askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra, bu hizmetini 12 ay
olarak gerçekleştirmek isteyen bir Mehmetçik'in maaşının 4 bin 250 lira, yedek
astsubayının maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu
kaydetti.

15 BİN LİRA İLE BAŞLAMIŞTI
Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının
değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor. Memur maaşı
kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik
ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi. 2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı
ayda bir güncelleniyor. 2019'un haziran
ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı.
Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya
çıkmıştı. Bedelli askerlik ücreti 2020'nin
ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında
ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde
ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6
aylık dönemde ise 43.1 bin lira olmuştu.

Mısır'ın doğusunda meydana gelen trafik
kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi
yaralandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren
otoyolda iki otobüsün çarpıştığı belirtildi.
Kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18
kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca yaralıların olay yerine
gönderilen 13 ambulansla hastanelere
taşındığı ve kaza nedeniyle bölgedeki
hastanelerde görev yapan tüm sağlık
personelinin göreve çağırıldığı ifade edildi.
Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi
Ajansına göre, ülkede sürücülerin
dikkatsizliği ve trafik kurallarına uyulmaması
nedeniyle sıkça trafik kazaları yaşanıyor.

BİLİM İNSANLARI, KALAMAR
GÖZÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN
GEREKLİ OLAN BİR GEN AĞI
KEŞFETTİ
ABD'de bilim insanları, kalamar gözünün
gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti.
Techexplorist sitesinde yer alan habere göre,
Harvard Üniversitesinden bilim insanları, çok
hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar
dalının en gelişmiş sınıfı olan
kafadanbacaklılarda lens gelişiminin
genetiğini araştırdı.
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Türkiye’de zamlar
sigara tüketimini
düşürmedi
DUVAR - NG Araştırma’nın 4-6 Ocak
2022 tarihleri arasında, Türkiye genelinde
1768 kişiyle yaptığı çalışmada katılımcıların
yüzde 47’si sigara içerken, yüzde 53’ü sigara
içmediğini belirtti. Sigara içen katılımcıların
yüzde 53’ü günde bir paket veya daha fazla
sigara içtiğini kaydetti.
SİGARA TÜKETİMİNDE
DEĞİŞİKLİK YOK
Sigara içtiğini belirten her dört kişiden
üçü zamların sigara tüketimini azaltmadığını
düşünüyor. Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin yüzde 61’i Covid-19
salgını sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor. Genel olarak

zamların ve Covid-19’un sigara içme alışkanlıklarını nasıl etkilediğine bakıldığında
ekonominin kişisel sağlığın önünde geçtiği

görülüyor. Öte yandan araştırmaya katılanlar
arasında sigara içenlerin yüzde 52’si sigaraya
aylık 400 TL üzerinde harcama yapıyor.
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NORVEÇ'TE TERHİS OLAN
ASKERLERDEN İÇ
ÇAMAŞIRLARINI İADE
ETMELERİ İSTENDİ

Gönyeli çemberinde mangal yaktı, tutuklandı
MY Kıbrıs
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla
adından söz ettiren Gönyelili iş insanı Mehmet Kumser Skylap dün akşam üzeri Gönyeli
Çemberi’nde pankart açarak, Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi protesto etti.
Çemberde mangal da yakan Skylap, polis
tarafından ifadeye çağrılınca, mangalı da
elini alıp Lefkoşa Polis Karakolu’nun yolunu
tuttu.
“OKUL BAHÇESİNE
KANALİZASYON AKIYORDU”
Tüm olanları canlı yayında paylaşan
Skylap, dün gündüz saatlerinde bir okula
gittiğini, okulun futbol sahasına kanalizasyon
aktığını, bunun videolarını çekerken bir öğretmenin çekime izin vermediğini anlattı.
“Çocuklar b…’ların içinde oynuyor. Öğretmen bana çekim yapamazsın diye izin
vermiyor. Öyle şey olur mu?” diyerek tepki
gösteren Skylap dün akşam saatlerinde de
Gönyeli Çemberi’nde eylem başlattı.
“LTB’ye kanalizasyon borcunu öde, Ahmet
Benli”, "KIB-TEK'e borcunu öde Ahmet

Norveç ordusu, vatani görevini
tamamladıktan sonra terhis olup evine
dönecek askerlerden atlet, külot ve
sutyen gibi kışlada kullandıkları iç
çamaşırlarını iade etmelerini istedi.
Ulusal basına göre bu durum, Norveç
ordusunun stok sorunu yaşıyor
olmasından kaynaklanıyor.
Euronews Türkçe Servisinde yer alan
habere göre, yakın zamana kadar terhis
edilenlerin, askerlik hizmeti sırasında
kendilerine verilen çamaşırlardan oluşan
seti beraberlerinde evlerine götürmesinin
bir gelenek olduğu belirtiliyor. Ancak
Covid-19 salgınının, ülkede tedarik ve
malzeme sevkini ciddi şekilde
zorlaştırdığı ve bunun da, ordunun geçen
yıl silah altına alınan askerlerin, mahrem
kıyafetlerini artık alt devre acemilere
devretmesini istemesine yol açtığı
kaydedildi.
Ordunun lojistik işlerinden sorumlu
sözcüsü Hans Meisingset, "Setin bu
kısmını yeniden kullanma kararı, daha
fazla imkana ve ekipmanın teslimat
kapasitesini artırmamıza katkı
sağlayacak. Stoklarımızda çok az kıyafet
var" dedi.
Ayrıca Sözcü Meisingset, "Çamaşırlar
yıkanıyor, temizleniyor ve kontrol ediliyor.
Dağıttığımız çamaşırlar iyi durumda."
açıklamasında bulundu.
Ancak asker temsilcisi Eirik Sjøhelle
Eiksund, bu eksikliğin operasyonel
kabiliyetleri etkileyebileceği gerekçesiyle
kararı sert şekilde eleştirdi.

PUTİN İLE TOKAYEV
KAZAKİSTAN'DAKİ
DURUMU GÖRÜŞTÜ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı,
Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu, Basın Emekçileri
Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti.
Ataoğlu, DP milletvekili adaylarından oluşan
DP heyeti ile gerçekleştirdiği Basın-Sen
ziyaretinde, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ile
biraraya geldi.
DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu,
Basın-Sen’e gerçekleştirdiği ziyarette,
Demokrat Parti’nin yeni dönemindeki
hedeflerini anlattı.
Basın emekçilerinin her zaman zor
koşullarda görev ifa ettiğini belirten Ataoğlu,
ülkedeki çok sesliliğin korunması adına
basının her zaman özgür olması gerektiğini
vurguladı.
Dörtlü hükümet döneminde basın
kuruluşlarına Sosyal Sigorta ve İhtiyat
Sandığı pirimlerinin ödenmesi yönünde bir
karar aldıklarını da dile getiren Ataoğlu, bu
kararı uygularken basın kuruluşlarının bir
sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalamasını
şart koştuklarını, böylece sendikasız
çalıştırmanın da önüne geçildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev ile Kazakistan'daki
durumu telefonda görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya
göre Putin, Tokayev ile telefon görüşmesi
yaptı.
Kazakistan'daki durumun ele alındığı
görüşmede iki lider, Kazakistan'da
düzenin sağlanması yönünde alınan
önlemlerle ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara
kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği
görüşmede, bu bağlamda, Kolektif
Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ)
ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek
için teşekkür etti.
Görüşmede Tokayev, KGAÖ üyesi ülke
liderlerinin yakın zamanda video
konferans yöntemiyle görüşme
yapmasını teklif etti. Putin de bu teklifi
olumlu karşıladı.
İki lider, sürekli temas halinde kalınması
konusunda mutabık kaldı.
TOKAYEV KGAÖ'DEN YARDIM
TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum
nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke
liderlerinden yardım istemişti.
KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5
Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme
kararı almıştı.
Tarihte ilke kez asker gönderme kararı
alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler
Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus,
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Ermenistan tarafından hükümetler arası
askeri ittifak olarak kurulmuştu.

BAĞIMSIZLIK YOLU, ALEVİ
KÜLTÜR MERKEZLERİNİ
ZİYARET ETTİ

TOKYO'DA KOVİD-19
GÜNLÜK VAKALARI BİR
HAFTADA 15 KAT ARTTI

ATAOĞLU’NDAN BASINSEN’E ZİYARET; “BASIN HER
ZAMAN ÖZGÜR OLMALI”

Bağımsızlık Yolu, Alevi Kültür Merkezlerini
ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamada, Bağımsızlık
Yolu’nun, demokratik kitle örgütlerine
yaptığı ziyaretler kapsamında, Alevi Kültür
Merkezi Mağusa ve Lefkoşa Şubelerini
ziyaret ettiği belirtildi.
Alevi Kültür Merkezi Mağusa Şubesi'ne
yapılan ziyarete, Örgütlenme Sekreteri ve
Milletvekili Adayı Gazi Gök, Gazimağusa
Milletvekili Adayları Sevgül Uzkan ve Yusuf
Bülent Yüksel, Lefkoşa Milletvekili Adayları
Özlem Deligöz ve Fatma Sezikli ile parti
üyelerinden oluşan ekip, Başkan Ergün
Gözel ve üyeler ile bir araya geldi.
Açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu
tarafından hazırlanan muhalefet programını
anlatan Örgütlenme Sekreteri Gök, ücretsiz
kamusal eğitim, ulaşım ve sağlık hakkı ile
ilgili parti görüşlerini aktardı. Kadın
özgürleşmesi konusunda karşılıklı fikir
alışverişi yapılan buluşmada, “solun
birleşmesi” de tartışıldı.

Benli" yazılı pankartlar açan Skylap, daha
sonra mangal yaktı.
Etleri de mangala dizen Skylap, polisin
kendisini ifadeye çağırdığını duyurdu.
MANGALI ALIP POLİSE GİTTİ
Bir arkadaşının yardımı ile mangalı ile

birlikte Polis Karakolu’nun yolunu tutan
Skylap, daha sonraki paylaşımında “Güzel
dostlarım... Mangalımla ben sorgulanıyorum.
Okul müdürü da şikâyetçi oldu. Dava okudular” dedi. Skylap, geçtiğimiz sene yaptığı
eylemde de Gönyeli Belediyesi’nin kapısını
mühürlemiş bu nedenle gözaltına alınmıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kovid-19
günlük vakalarının son bir haftada 15 kat
artış gösterdiği bildirildi.
Metropol Valiliğine göre 1 Ocak'ta 79
vakanın kaydedildiği başkent bölgesinde
son 24 saatte 1224 yeni vaka saptandı.
Kyodo ajansı, günlük vaka sayısının son
7 günde 15 kat artmasının, Tokyo'da
salgının 6. dalgasının işareti olduğu
şeklinde değerlendirdi.
İlk Omicron varyantının 2 hafta önce
kaydedildiği başkentte, günlük Kovid-19
vaka sayısı en son 15 Eylül 2021'de 1000'i
geçmişti.
Güneydeki ada eyaleti Okinawa'da ise
son bir günde kaydedilen 1759 vakayla
bugüne kadar en yüksek günlük vaka
kayda geçti.
Hükümet, vaka sayılarının yükseliş
trendine girdiği Okinawa, Hiroşima ve
Yamaguçi'de 9-31 Ocak'ta kısmi
olağanüstü hal uygulanacağını
duyurmuştu.
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Türkiye’de 20. HafTa
devam ediyor

Türkiye Süper Lig’de 20. Hafta maçları bugün
devam edecek. konyaspor-Sivasspor,
kayserispor-altay, Göztepe-antalyaspor,
Ç.rizespor-Beşiktaş maçları oynanacak.
Haftanın kapanış maçı yarın akşam
fenerbahçe-adana demirspor arasında
gerçekleşecek

spor yazarları bilgi tazeledi

Voleybolda
sezonun ilk
şampiyonları
belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından 8 kategoride organize edilen 2021-2022 sezonunda
ilk şampiyonlar U18 Kızlar ve U19 Erkekler
kategorilerinde belli oldu. COVİD 19 tedbirleri kapsamında finalleri izlemeye gelen
seyircilerden 24 saatlik Antijen veya PCR
testi zorunluluğu getirilen karşılaşmalara
ilgi yüksek oldu. U18 Kızlar Ligi Final
Serisi karşılaşmalarında rakibi KGM ilk
karşılaşmada 132 dakikalık mücadelenin
ardından 3-1 mağlup eden DAÜ ikinci karşılaşmadan da 153 dakikalık mücadelenin
ardından 3-2 galip ayrılarak seride durumu
2-0 yaptı ve 2021-2022 sezonu U18 Kızlar
Ligi Şampiyonluğuna ulaştı. Çok zorlu
geçen serinin ikinci karşılaşmasında DAÜ
rakibi KGM karşısında 28-26 , 17-25 ,2628 , 25-15 ve 15-11 set sonuçları ile 3-2
galip ayrıldı. Müsabakadan sonra düzenlenen
törenle DAÜ ve KGM Takım kaptanlarına
kupa ve sporculara dağıtılmak üzere madalyaları topluca takdim edildi. Takım Kaptanlarına kupa ve madalyaları
Başkan Enver Kaya ve As Başkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi. U19 Erkekler
Final Serisi Karşılaşmaları KGM Takımında
pozitif ve temaslı sporcular bulunması sebebi
ile oynanamadı. Sezon başı konan kurallar
gereği DAÜ her iki karşılaşmadan da hükmen
galip ayrılarak 2021-2022 sezonu U19 Erkekler Ligi şampiyonluğuna ulaştı. U18
Kızar karşılaşmasından sonra düzenlenen
törenle U18 Kızlar seramonisinde olduğu
gibi takımlara kupa ve madalyaları takdim
edildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin
(KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği
Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Bafra
bölgesinde bulunan Concorde Luxury Resort’ta gerçekleştirildi.
Seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Moderatörlüğünü KTSYD
Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yaptığı
seminer, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Gürkan: “40’ıncı yıla özel
çalışmalarımız var”
KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı
açılış konuşmasında, ülkemizi ve tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına alan
Covid-19’a rağmen 1 yıllık aranın ardından
semineri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.
Pandemi döneminin sporu da olumsuz
etkilendiğini söyleyen Gürkan, “Yeniden
özlediğimiz spora döndük. 1 yılın ardından
yeniden bir aradayız. Vakalarından dolayı
tedirginlik de yaşadık ancak gerekli tedbirleri alarak seminerimizi gerçekleştiriyor
olmamız bizi mutlu etti” dedi.
Gürkan konuşmasının devamında “Türkiye Spor Yazarları Derneği ile yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Onların bilgi birikimlerinden faydalanıp görevimize devam
edeceğiz. Derneğimiz 40’ıncı yıla merdiven
dayadı. 40’ıncı yılımızda kalıcı bir şeyler
yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah seminerimiz önümüzdeki
yıl daha sağlıklı bir ortamda olacak. Katılan
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tatar: KTSYD, KKTC için büyük
önem taşır
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da
seminere katılarak açıklamalarda bulundu.
KTSYD üyeleri ve Türkiye’den gelen konuklarla biraraya gelen Tatar, seminerin
son oturuma katılım gösterdi.
Oturum öncesinde bir konuşma yapan
Tatar; “Hem spordan hem de meslekten
gelmiş olmamdan dolayı burada olmayı
hak ettiğimi düşünüyorum. Spor yazarlarının
ülkemiz adına olmazsa olmazsa olmazdır.
KKTC’nin dünyada var olabilmesi için

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

spor en önemli birimdir.
KTSYD’nin, ülkemiz için büyük yeri
var. Genç spor yazarlarına da ülkemizin
ihtiyacı var. Emek veren tüm spor yazarlarına teşekkür ederim” ifadelerine yer
verdi.
“KTSYD’nin her zaman yanındayız”
Seminerin açılışında konuşan Türkiye
Spor Yazarları Derneği Oğuz Tongsir, “Bu
davet için teşekkür ederim. Birbirinden
değerli dostlar, büyüklerimiz var. TSYDKTSYD hep birlikte hareket etti, öyle de
devam edecek. Seminerin hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum. Maalesef biz yapamıyoruz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor.
Dilerim ki seneye sağlıklı bir seminer yaparız birlikte. Katkı verebiliyorsak ne mutlu
bize” dedi.
Oturumlar
Günün ilk oturumunu KTSYD Mali İşler
Sorumlusu Serkan Soyalan yönetti ve “Spor

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

Spikerliği” konulu oturumda Spor Spikeri
Alp Özgen, spor yazarlarıyla buluştu.
Günün ikinci oturumu, KTSYD Sportif
İşler Sorumlusu spor yazarı ve yönetim
kurulu üyesi Beyzade Ünalmış’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
“Canlı yayın ve üslup” adı altında gerçekleşen oturumda TRT Spikeri-Eğitmen
Güven Göktaş ve Lig Radyo Genel Yayın
Yönetmeni Mehmet Ayan spor yazarlarını
bilgilendirdi.
Günün son oturumu öğle yemeği sonrasında gerçekleştirildi. Asbaşkan Şükrü Burağan’ın sunduğu “Futbola adanmış bir
hayat” konulu oturumun konuğu Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden
Yılmaz Vural’dı.
Deneyimli teknik adama TSYD Başkanı
Oğuz Tongsir de bu oturumda eşlik etti.
Vural ayrıca Türkiye’de futbolun kötüye
gittiğini de ifade ederken, oturum sonunda
da tüm spor yazarlarıyla hatıra fotoğrafı
çektirdi.
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