Milletvekili seçmek karpuz seçmeye benzemez… Karpuz kabak çýkarsa beðenmezsiniz, yemezsiniz ve atarsýnýz…
Ama seçeceðiniz vekil kabak çýkarsa baþýnýza kalýr… Ve beþ yýl bunun bedelini çok aðýr ödersiniz!..
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Açý
KIBRIS'TA YALANLAR MEVSÝMÝ
l 2. sayfada

Erken seçimin ilk kurbaný Özdemir Berova oldu…

Berova gitti, jetlag bitti

Sibel Siber:

UBP aþký

n Sibel Siber CTP'den baþka bir parti
arayýþý içinde olduðunu yalanladý…
n Siber kendisiyle ilgili iddialarý
karalama olarak deðerlendirdi…
l 6. sayfada

Ýddialar asýlsýz

Koltuktan etti
UBP'den aday olacaðý haberleri üzerine, Berova partiden ayrýlmadan önce, Serdar Denktaþ onu görevden
aldý… Berova bakanlýktan istifasýný dün Denktaþ'a sundu, DP'den istifa dilekçesini de ona takdim etti…
n Denktaþ Berova'nýn istifasýyla boþalan
Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
görevini kendisinin yürütebileceðini
belirtti…

n Denktaþ: Ayrýlma kararýný vermesiyle
istifa görevini etik þekilde yerine
getirmiþtir, bunun için kendisine
teþekkür ederim…

n Berova: Bundan sonraki siyasal yaþamýmý
ileride de her zaman ülküsünü kurduðum saðda
birleþmenin inancýyla UBP'de devam ettirme
kararlýlýðýndayým…
l 3. sayfada

SÝYASETÇÝLER VE
SOKAKLAR

Yeni sendikayý
AKP kurdurdu

Faize Özdemirciler
l 2. sayfada

n KTOEÖS Baþkaný Selma Eylem,
yeni öðretmen sendikasýnýn
Türkiye'deki AKP tarafýndan
Büyükelçilik aracýlýðýyla
kurdurulduðunu belirtti…

TACÝZ (2)

r 7. sayfada

Elvan Levent

Serbest hekimlerden…

l 3. sayfada

Týp-Ýþ'e dava

At sahibine göre
kiþner...

n Serbest Çalýþan Hekimler Birliði
Týp-Ýþ yönetimine yönelik yasal
süreç baþlatýlmasý için giriþimde
bulundu…

Aziz Þah

Kanlý Dere katliamýna protesto

r 8. sayfada

Saçýmýzýn bir teline bile
dokundurtmazmýþ!
n Recep Akdað, "Oradaki insanlarý
kardeþimiz görüyoruz" dedi…

r 14. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Týp-Ýþ
eylemi

n Biyologlar Derneði Lefkoþa Kaymakamlýðý'ný Dereboyu
bölgesinde Kanlý Dere içerisine kamyon ve dozerlerle girip
tüm flora ve faunayý yok ettiði gerekçesiyle protesto etti…
l 13. sayfada

KRALDAN
KRALCILARIN
LAMBASINA
"PÜF" DEDÝLER
Ülker Fahri

NEO-CAHÝL

Canan Sümer

KKTC SONSUZA
KADAR DEÐÝL ÝSRAÝL
ÝSTEDÝÐÝ SÜRECE
YAÞAYACAK…
Ali Osman

l 10. sayfada

Saðlýk ve
özelleþtirme
Özgün Kutalmýþ
l 8. sayfada

Kime kulak
verelim?..

ANKET

Erdoðan
Baybars

Mehmet Levent

Usar: Saðlýk özelleþtirilirse parasý olan yaþar, parasý olmayan ölür…

n 11. sayfada

Adressiz yazýlar

Þener LEVENT

n Faize Özdemirciler

Açý

SÝYASETÇÝLER VE
SOKAKLAR
Aziz Nesin "Bir deðil iki" adlý
taþlamasýnda þöyle der:
"Bir kendisi var herþeyi bilen/
Baþka bilen yok sanýyor/ Herkes
kendini bir bok sanýr/ Ama bu
herif/ Kendini iki bok sanýyor."
Taþlamada adý açýkça geçmese de
Aziz Nesin'in bu sözü Kenan Evren
için söylediði rivayet edilir...
Malum 12 Eylül 1980 darbe
döneminde faþist Evren'in baþýna bela
olmuþ, hatta onu kendisine "vatan
haini" dediði için dava etmiþ tek aydýn
Aziz Nesin'di...
Bu söz elbette sadece
Kenan Evren için deðil,
2016 yýlýnda Türkiye'yi
yöneten
cahil
ve
görgüsüz Ampulcüler
için
de fazlasýyla
geçerlidir...
KKTC'nin Ampulcülerine kýyak
yapacak halimiz yok, onlar da bu
sözden nasiplenmelidir...
Bu sözü
sadece yönetenler
yönetilenler için deðil, seçenler ve
seçilenler için de kullanmak lazým,
çünkü yönetilenler yönetenlere,
seçenler de seçtiklerine benziyor
zamanla...
Sürüden
ayrýlanlar
veya
ayrýldýklarýný iddia edenler için de bu
sözü kullanabiliriz pekala...
Sürüden ayrýlanlarýn da bir süre
sonra kendi sürülerini oluþturma
derdine düþtüklerini çok gördük
buralarda...
O kadar ki, "kendini iki bok
sanmak" normal bir þeye dönüþmekle
kalmadý, son yýllarda "üç bok"
tedavüle sürüldü ve acayip raðbet
görmeye baþladý...
Bir yere kadar, her insanýn kendini
bir bok zannetmesi doðaldýr da, bir
insan kendini iki bok zannetmeye
baþlayýnca olmaz, ne yapsa, ne etse
örtemez, kokusu çýkar...
Üç bok zannetmeye baþlayýnca da
seçim öncesi manzaralara, seçilmek
üzere pusuda bekleyenlere, havada
uçuþan
listelere
bakarak
anlayabileceðimiz gibi ortalýðý resmen
bok götürür...
Ve fakat geçelim bir zahmet
bunlarý...
'Büyük' iþlerle uðraþýrmýþýz gibi
yarattýðýmýz hava, hiç uðraþmadýðýmýz
'küçük' iþler yüzünden berhava
olmaya mahkumsa, biz de sözümona
ülke ve toplum yararýna iþler
yaptýðýmýzý kanýtlamak üzere
çýktýðýmýz yollardan foyalarýmýz
döküle döküle baþladýðýmýz yere
dönmeye mahkumuz sonuçta...
Biz büyüdük de öyle mi kirlendi
dünya, dünya kirlenince mi kirlendi
Türkiye, Türkiye kirlenince mi
kirlendi ada...
Hadi caným siz de...
Biz 'büyük' iþlerle uðraþýrken,
ýskaladýðýmýz 'küçük' iþler yüzünden
kirlendi ada...
Biz 'seçim'e deðil aslýnda 'meçim'e
hazýrlandýðýmýzýn farkýnda bile
deðilken çürüdü ve küflendi ada...
Çöpleri
toplayamayan
belediyelerimiz, çöpten ve lüks araçtan
geçilmeyen caddelerimiz ve çöp
tenekesinden beter zihinlerimiz var
bizim; seçimlere sponsor olmaya
dünden razý para babalarýmýz,
kumarhanelerimiz, beþ yýldýzlý
otellerimiz; seçimi kazanmak için her
yolun mübah olduðunu düþünen 'eski'
ve 'yeni' partilerimiz var...
Bir ülkeyi tanýmak için o ülkenin
siyasetçilerine ve sokaklarýna bakmak
yeter de artar...
Siyasetçiler ve sokaklar aynadýr,
baksanýza...

Sevgili Fatma Azgýn ekrandaki
programýna beni davet ederken, her
zamanki gibi, "Bir de þarký seç" dedi…
Þarkýyý bir programýnýn baþýnda koyar,
bir de sonunda…
Sevdiðim o kadar çok þarký, o kadar çok
müzik var ki zorlanýrým…
Hangisini seçeceðimi bilemem…
Ennio Morricone'nin film müziklerine
bayýlýrým…
Onlar olmasa, o spagetti western
filmlerinin o kadar tadý olmazdý…
Vangelis büyüler beni, hele "1492"
müziði…
Harika!
Bregoviç'e hayraným…
Rodrigez'in gitar konçertosu ruhumu
altüst eder…
Rembetiko'ya ölürüm…
Mikis Teodorakis'i seçtim bu kez…
"Zorba The Greek"…
Hem filmi, hem de müziði unutulmaz…
Klip olarak da Anthony Quinn ile
Teodorakis'in birlikte sahnedeki dansýný…
***
Seçmek kolay deðil…
Pazara gidersiniz…
Karpuz seçeceksiniz…
Karpuzun iyisinden anlayan kaç kiþi var?
Yarmadan ve tadýna bakmadan
anlayabilir misiniz?
Bir zamanlar manavlar, "yarar yýrtar da
veririz" derlerdi…
Býçaðý karpuza saplarlar, bir dilim
çýkarýrlar, size uzatýrlardý…
Þimdilerde pek kalmadý galiba o da…
***
Ayakkabý, gömlek vesaire seçmek de
kolay deðil…
Prova edersiniz…
Kalkýp bir-iki adým atarsýnýz…
Ayaðýnýza tam gelmiþ…
Alýp gidersiniz…
Evde giyince, bir bakmýþsýnýz, ayaðýnýzý
sýkar…

“AFRÝKA” dan
mektup...
Bugünkü baþyazý yerine aþaðýdaki yazýyý
yayýnlamayý uygun gördük...
*
Savaþ öncesinde ve savaþ döneminde
günümüzün birçok dev þirketi o dönem
Nazilerle iþbirliði yapmýþ ve teknolojiye yön
vermiþti. Bu þirketlerin bazýlarý ideolojik olarak
gerçekten Nazi sempatizaný bazýlarý ise
keselerini doldurma amacý taþýyan kurumlardý.
Savaþ sonunda iki taraf da kesesini doldurdu
ve günümüze kadar köþesine çekilmeyi
sorunsuz bir þekilde baþardý.
Hitler'i baþarýlý kýlan ve amacýna emin
adýmlarla yürümesinde büyük katkýsý olan bu
markalar, Nazi Almanya'sýna ölümcül bir
teknoloji alt yapýsý sundular.
1. Hugo Boss
Ferdinand Hugo Boss 1924'te Hugo Boss
markasýný kurduktan sonra 1931'de Nazi
partisine üye oldu. Hitler'in 1933'te iktidara
gelmesinden sonra 1945'in sonuna kadar
Alman ordusunun üniformalarýný yaptý.
Tasarýmlarý arasýnda SS'lerin, Hitler gençliðinin
ve Wehrmacht'ýn üniformalarý var.
2. BMW
BMW'nin kurucusu Günther Quandt, Nazi
partisi üyelerindendi. Savaþ döneminde Nazi
rejimi için silah ve askeri teçhizat üreten firma,
fabrikalarýnda 50.000 savaþ tutuklusu ve
toplama kamplarýndan gelen Yahudi iþçileri
çalýþtýrdý.
3. Coca-Cola
1936'da Nazi propagandasýnýn baþýndaki
Hermann Göring'in yabancý markalarýn
Almanya'ya ithalatýný durdurmasýyla CocaCola harekete geçer. Nazi rejimiyle pazarlýða
giren ve anlaþma saðlayan Coca Cola, reklam
afiþlerinde kola içen Nazi gençliðinin ve gamalý
haçýn; arka yüzünde de Führer'in fotoðrafýnýn
yer almasýný kabul eder. 1941'de Almanya
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Provasýný yapýp aldýðýnýz gömlek de dar
gelebilir evinizde…
***
Seçim iþi böyle iþte…
Ve siz bir seçimle karþý karþýyasýnýz
yine…
Güneyde bir baþkan, kuzeyde bir meclis
seçeceksiniz..
Doðru bir seçim yapmazsanýz cezasýný
çekeceksiniz…
Bedelini aðýr ödeyeceksiniz…
Karpuz seçmeye benzemez bu…
Karpuzu beðenmezseniz yemezsiniz ve
atarsýnýz…
Ayakkabýyý veya gömleði iade edip
baþka alabilirsiniz…
Ama bu seçimde öyle bir þansýnýz yok…
Ne
beðenmediðiniz
baþkaný
deðiþtirebilirsiniz, ne de milletvekillerini…
Umduðunuz gibi çýkmadý mý?
Verdiði sözleri mi tutmadý?
Söylediklerinin tersini mi yapýyor?
Katlanacaksýnýz…
Baþka çare yok!
***
Kuzeydeki seçim sandýðýndan hangi
sonuç çýkarsa çýksýn ciddi bir deðiþiklik
beklemiyorum…
Yarýþa giren partilerimiz de hep Türkiyeci
desem yanlýþ bir tanýmlama olmaz
herhalde…
Hepsi de Türkiye'nin garantörlüðünden
ve buradaki Türk askerinin devamýndan
yana…
Hepsi de sýfýr garanti ve sýfýr askere
karþý…
Hepsi de dönüþümlü baþkanlýk istiyor..
Hepsi de müzakerelerin çýkmaza
girmesinden dolayý Rum tarafýný sorumlu
tutuyor ve suçluyor…
Yani bu seçimlerimize Türkiye'nin
müdahalesi olabileceðini hiç sanmam…
Kim kazanýrsa kazansýn, sonuçta banko
kazanýr…
Banko, yani Türkiye!

Zaten bir iþgal bölgesinde neden seçim
yapýlýr?
Ýþgali örtmek, baðýmsýz ve demokratik
bir devlet olduðunu dünyaya göstermek
için deðil mi?
Ancak yine de bol para harcanacak bu
seçimde…
Para babalarý kendi çýkarlarýný korumayý
vadeden adaylar için kesenin aðzýný
açacak…
Seçmen de kimden kiþisel bir menfaat
saðlayacaðýna bakarak oy verecek…
Kýsacasý ciddiye alýnacak bir seçim
deðil…
Yine de eðlenceli…
Dedikodu ile oyalanmak ve biraz da cebe
katkýda bulunmak için iyi bir mevsim!..
Yalanlar mevsimi…
Halkýn kendini kazýklayanlarý yeniden
seçip baþýna oturtmasýný izlemek bazýlarý
için çok acý verici olabilir, ama bazýlarý için
de çok keyifli!
***
Güneydeki seçimde Kýbrýs'ýn yeni
cumhurbaþkaný belirlenecek…
Kýbrýs Cumhuriyeti…
Tüm dünyada tanýnmýþ bir devlet…
Dolayýsýyla baþkanlýk seçimi de
önemli…
Sandýktan çýkacak sonuçla, bugünkünden
daha farklý bir durum olabilir mi?
Ve olursa nasýl olur?
Daha iyi mi, daha kötü mü?
***
Bilirim, kimsenin bu adada siyasetçiye
güveni kalmadý…
Hepsinden býktýnýz…
Ama yine de sandýða gidip oy
vereceksiniz…
Bir karpuz seçeceksiniz!..
Kabak çýkarsa talihinize küsün…
Sandýk sizin olsun…
Ben Teodorakis dinlemeye gidiyorum…
Bu dünyada bir zorba tercih edersem, o
zorbayý tercih ederim!

Nazilerin Büyük Güç Olmasýnda Önemli
Katkýsý Olan 11 Günümüz Markasý...
Avrupa'daki en büyük pazar haline gelirken
ABD hükümeti markanýn Almanya'ya olan
ihracatýný durdurur. Bunun üzerine CocaCola'nýn Almanya temsilcisi, Nazi gençliðine
hitap eden yeni bir içecekle gelir: Fanta.
4. Renault
Renault'nun kurucusu Louis Renault'nun
sonu diðer patronlar gibi olmadý. Fransa'nýn
1944'te Nazilerden kurtuluþunun ardýndan
Direniþçiler tarafýndan düþmanla iþbirliði
yaptýðý gerekçesiyle yakalanan Louis Renault,
Paris yakýnlarýndaki bir hapishaneye
gönderildi ve bir ay sonra, muhtemelen
tutuklular tarafýndan iþlenen bir cinayete
kurban gitti. Her ne kadar Renault'nun
mirasçýlarý dedelerinin iþbirlikçi geçmiþini
yalanlasa da, arþivler Renault'nun Nazilere
kamyon ürettiðini ortaya koyuyor.
5. Ford
Ford markasýnýn kurucusu Henry Ford,
Nazilerin en saðlam baðýþçýlarýndan biriydi.
Hitler'e yardým etmek için markanýn
Almanya'da elde ettiði gelirleri Nazi rejimine
baðýþlayan Ford, Führer'in doðum günü için
de 50.000 dolar vermekten geri durmamýþtý.
Almanya Devlet Niþaný'na layýk görülen ilk
yabancý, Henry Ford.
6. IKEA
Savaþ sýrasýnda yirmili yaþlarýnda olan
Kamprad, Ýsveç'te faþist gençlik hareketine
üyeydi. Nazi rejiminin Ýsveç'teki temsilcisi Per
Engdahl'ýn çok sýký bir hayranýydý. Bu durum
yakýn zamanda IKEA'ya þöyle bir resmi
açýklama yapmasýna neden oldu: "Kurucumuz,
70 yýl önce yaþananlardan dolayý birçok kez
özür dilemiþtir.
Geçmiþte
yaþananlarýn
IKEA'nýn
faaliyetleriyle bir baðlantýsý yoktur." Nazilerle
sempati duyan büyük patron ise hala hayatta
þirketinin baþýndadýr.

7. Fransýz Demiryollarý - SNCF
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan 70 yýl sonra,
Fransýz Demiryollarý (SNCF) Nazi rejimi
altýndaki faaliyetlerini kabul ederek
kamuoyundan özür diledi. SNCF baþkanýnýn
"sonsuza dek tarihimizi lekeleyecek bir
dönem" olarak söz ettiði 1942-1944 yýllarý
arasýnda SNCF, 80.000 Fransýz Yahudi'nin
demiryoluyla Almanya'daki toplama
kamplarýna taþýnmasýný saðladý.
8. Volkswagen - Porsche
Hitler, 1933'te iktidara geldikten sonra
"halkýn arabasý"ni üretmek amacýyla Porsche
arabalarýnýn yaratýcýsý Ferdinand Porsche'yi
çaðýrýr. Kendisinden "bir böcek" gibi akýcý
çizgilere sahip bir araba üretmesini isteyen
Hitler'i harfiyen dinleyen Porsche, dilimize
"Vosvos" olarak geçen Volkswagen (Halkýn
Arabasý) Beetle (Böcek) otomobillerini üretti.
9. Bayer
Günümüzün ilaç devi Bayer, bir zamanlar
Nazilerin gaz odalarýnda kullandýklarý Zyklon
B gazýnýn üreticisi IG Farben'in bir alt koluydu.
Gaz üretiminin dýþýnda, "Ölüm Meleði" olarak
tanýnan Nazi doktor Josef Mengele'nin
deneylerine de yardým eden IG Farben, savaþ
sonrasýnda Bayer tarafýndan satýn alýndý.
10. Siemens
Alman teknoloji devi Siemens'in Ýkinci
Dünya Savaþý sýrasýnda toplama kamplarýndan
getirtilen Yahudi tutuklularý, kalabalýk halinde
yakmalarýný saðlayacak fýrýnlarý üretti.
11. KODAK
Savaþ döneminde Almanya'dan ayrýlmayan
þirket, ABD'nin düþmanlarla ithalat yasaðýna
raðmen ülkeden ayrýlmadý ve onlarla
alýþveriþine devam etti. Sonuçta bu iþ birliði
günümüzde Hitler'in yaptýðý kýyýmlarý
belgelemek için kullandýðýmýz fotoðraflarýn
tamamýný bize saðlamýþ oldu.Kaynak: Vikilist
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NEO-CAHÝL
Cahil insan sorgulamaz,bu
yüzden cahil kalmayý saðlayan
bir politik duruþ, az geliþmiþ
ülke politikacýlarýnýn iþine gelir.
Öðrenmeyi öðretmek yerine
ezberlemeyi öðreten bir eðitim
sisteminin okumuþ cahilleridir
birçoðumuz.
Bir öðrenci, biyoloji, tarih,
ekonomi, felsefe,
sosyoloji derslerine
merak ettiði için
çalýþmalý.
Merak etmeli,
sorgulamalý, hayret
etmeli ve hep daha
fazlasýný bilmek istemeli eðitim
görmüþ bir insan.
Oysa araþtýrma dürtümüz,
öðrenme isteðimiz ve bilgi
açlýðýmýz saçma sapan
dayatmalarla çocukluktan
itibaren yok ediliyor…
Cahiliz iþte!
Neden mi?
Erkeklerimizin genelinin en
çok merak ettiði þey o
haftanýn maç skoru olduðu
için…
Yüksek bir makama
geldiðimizde hak edeni deðil
akrabamýzý yakýnýmýzý
kayýrdýðýmýz için…
Kim kiminle nerede ne yaptý
diye düþünmekten daha önemli
iþlerimiz olmadýðý için...
Kitap okumayan, hatta daha
ileri gidersek saçma sapan
facebook paylaþýmlarýndan
baþka bir þey okumayanlarýmýz
çoðunlukta olduðu için…
Bilgi sahibi olamasak da fikir
sahibi olduðumuz için…
Cahiliz iþte ama havamýzdan
da geçilmiyor.
Son zamanlarda "Neo- Cahil"
adýyla yeni bir kavram da
türedi.
Üniversite bitirip eðitimli
olmalarýna raðmen temel
bilgiler ve genel kültürü eksik
bilgili bir kuþak yetiþiyor ve bu
kuþakta yetiþenlere de "neocahil" deniyor.
Neo-cahil genel kültürünü
geliþtirmekle, yaratýcýlýkla,
dünyaya bir þey katmakla
ilgilenmiyor.
Çok para kazanýp rahat
yaþamak istiyor ancak onu
saðlayacak bilgi ve donanýma
da sahip deðil.
Eminim hepinizin çevresinde
"neo-cahil" ler vardýr.
Benim çevremdeki birçok
"neo-cahil", kariyer yapma
peþinde ve bazýlarý sýrf bir
mevki kapmak adýna siyasi
partilerin bir militaný gibi
çalýþmakta…
Belki de tüm bunlarýn nedeni;
tüm dünyayý saran popüler
kültür ve onun yeni nesle
aþýladýðý "köþe dönme" hýrsý…
Ama þunu da kabul etmek
gerek ki ganimet düzeni
üzerine kurulan KKTC'de,
iðrenç boyutlara ulaþan
bir "neo-cahil"lik dönemi
yaþýyoruz.
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Kucaklaþarak ayrýldýlar...

Boþalan makamý Denktaþ devralýyor
n Berova: Demokrat Parti'yle
ilgili de istifa dilekçemi
hazýrladým ancak yürürlüðe
giriþ tarihini sizin takdirinize
býrakýyorum…
n Denktaþ, Berova'nýn
istifasýyla boþalan Milli
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
görevini kendisinin
yürütebileceðini belirtti…
Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Özdemir
Berova istifasýný dün DP Genel Baþkaný
Baþbakan Yardýmcýsý ve Maliye Bakaný
Serdar Denktaþ 'a sundu.
Maliye Bakanlýðý'nda gerçekleþen
görüþmede Özdemir Berova, geçen haftalar
içinde basýnda çýkan yazýlarýn ardýndan
Denktaþ'tan randevu talep ettiðini, Milli
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý görevini býrakmak
üzere geldiðini söyledi.
"Demokrat Parti'yle ilgili de istifa
dilekçemi hazýrladým ancak yürürlüðe giriþ
tarihini sizin takdirinize býrakýyorum" diyen
Berova, ülke seçim dönemi içine girerken
hükümetin devamý ve seçime saðlýklý þekilde
ulaþabilmesi adýna meclis çalýþmalarýnýn da
bir süre daha devam etmesi gerektiðini
belirtti.
Berova, 4.5 yýllýk görev süresi içerisinde
kendisine gösterilen ilgiden dolayý teþekkür
ederek, "siyasetin en deneyimli kiþilerinden
biri olarak sizden çok þey öðrendim" dedi.
DENKTAÞ
DP Genel Baþkaný Baþbakan Yardýmcýsý
ve Maliye Bakaný Serdar Denktaþ ise,
Berova'nýn geçen seçimlerden önce
kendisini arayarak aday olmak istediðini
açýkladýðýný ve ulusal güçlerle birlikte DP'den
aday, milletvekili ve bakan olduðunu
anýmsatarak, "Þimdi bu görevin sonuna
geldik, bu görevi ilk verdiði söz gibi
sonuçlandýrdýðý için ben kendisine teþekkür
ediyorum" dedi.
"Ayrýlma kararýný vermesiyle istifa
görevini etik þekilde yerin getirmiþtir bunun
için kendisine teþekkür ederim" diyen
Denktaþ, istifa haberlerinin bugün basýnda
yer almasýnýn ardýndan DP milletvekili
Arabacýoðlu'nun da komitelerdeki
görevinden artýk grup olmadýklarý
gerekçesiyle ayrýldýðýný belirtti. Denktaþ,
görüþülmesi gereken yasalar hakkýnda bilgi
vererek bu noktada sorumluluðun artýk CTP
ve UBP'de olduðuna iþaret ederek, "Birlikte
seçim kararý verebilen iki parti herhalde
birlikte bu sorumluluðu da gösterecektir"
dedi.
Meclis'teki durumun ve Berova'nýn
DP'den istifasýnýn milletvekilleriyle
deðerlendirileceðini belirten Denktaþ,
Berova'ya verdiði hizmetler için teþekkür
ederek bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar
diledi.
Serdar Denktaþ, Berova'nýn istifasýyla
boþalan Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
görevine de kýsa süre için atama yapmayarak
kendisinin yürütebileceðini kaydetti.

ÝSTÝFAMEKTUBU
Berova yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ulusal
Birlik Partisi-Demokrat Parti Koalisyon
hükümetinde bana tevdi edilen Milli Eðitim ve
Kültür Bakanlýðý görevinden bugün (dün)
itibariyle ayrýldýðýma iliþkin istifa mektubunu
Baþbakan Yardýmcýsý ve Maliye Bakaný Sayýn
Serdar Denktaþ'a sunmuþ bulunmaktayým"
dedi.
Özdemir Berova, "Ayrýca 2013 yýlýnda
DPUG'den milletvekili seçilmem ile baþlayan
ve daha sonra DP Milletvekili olarak
sürdürdüðüm Demokrat Parti'den istifamý
Sayýn Baþkan Serdar Denktaþ'a yazýlý olarak
ilettim" diye konuþtu.
DP-UG'den seçilmiþ bir milletvekili olarak
görev süresinin sonuna geldiði bu günde
DP'deki görevini eksiksiz bir þekilde
tamamlamýþ olduðuna inandýðýný kaydeden
Özdemir Berova açýklamasýna þöyle devam etti:
"Seçim atmosferine girdiðimiz bu dönemde
Demokrat Parti'ye seçim çalýþmalarýnda
baþarýlar dilerim.
Dört buçuk yýldýr yaptýðým milletvekilliði
süresince yürütme ve yasamada ülkemizin
geleceði adýna katký koyduðuma inanýyorum.
Bu süreçte Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
görevinde çocuklarýmýzýn geleceði ve
devletimizin varlýðý adýna ekibimle birlikte
gerçekleþtirdiðim tüm çalýþmalar toplumun
menfaati için olmuþtur. Bakanlýk görevini devir
aldýðým gün giyilen gömleðin ateþten
olduðunu bilerek hareket ettim.
Hükümet programý çerçevesinde davam;
ülkesini ve milletini her þeyin üstünde tutan
bir kiþi olarak hizmet vermek adýna olmuþtur.
Devletimizin varlýðýnýn devamýnýn teminatý
olan öðrencilerimizin yani geleceðimizin
teminatlarýnýn daha güzel günlere taþýnmasý
adýna bakanlýk olarak ortak bir amaç için
çalýþtýk.
Bu çalýþma surecindeki tüm mesai
arkadaþlarýma tek tek teþekkür ederim. Bundan
sonraki siyasal yaþamýmý ileride de her zaman
ülküsünü kurduðum saðda birleþmenin
inancýyla Ulusal Birlik Partisinde devam etme
kararlýlýðýndayým. Bilhassa son iki haftalýk
süreçte bana her türlü desteði veren tüm
arkadaþlarýma ve aileme teþekkür ederim."

Bir taciz suçlamasý da Dustin
Hoffman'a geldi.
Yazar Anna Graham 1985 yýlýnda kendisi
17 yaþýndayken, 'Satýcýnýn Ölümü' isimli
filmin setinde, Dustin Hoffman'ýn
kendisini defalarca taciz ettiðini açýkladý.
Þimdi dünyanýn en büyük film
endüstrisinin bütün tacizcileri, diken
üstünde oturuyor ve sýranýn kendilerine
gelmemesi için dua ediyorlardýr herhalde.
Sadece film endüstrisindeki tacizciler
deðil, bulunduðu konumdan yararlanan
bütün tacizciler de muhtemelen...
Çünkü Harvey Weinstein ile patlak
veren taciz skandalý baþka ülkelere ve
sinema endüstrisinin dýþýna kadar
uzanmýþ durumda.
Ýngiltere'de örneðin, kabinedeki altý
bakanýn adýnýn karýþtýðý cinsel taciz
iddialarýnýn ardýndan, Ýngiltere Savunma
Bakaný Michael Fallon önceki gün istifa
etti.
Fallon, 15 yýl önce katýldýðý bir yemekte
bir kadýn radyo sunucusunun dizlerine
dokunduðunu ve bunun hemen
ardýndan özür dilediðini açýkladý.
Bununla birlikte kadýn sunucu
Fallon'un 15 yýl önce dizlerine
dokunduðu için istifa ettiðinden kuþku
duyduðunu ve kendisini bir taciz kurbaný
olarak görmediðini söylüyor.
Yýllar önceki yemekte bakanýn elini
sürekli olarak dizlerine koymasýnýn
üstüne, kendisine 'sakince ve kibarca'
bunu bir daha yapmamasýný, yapmasý
halinde yüzünü yumruklayacaðýný
söylemiþ.
Gördüðünüz gibi hiçbir suç sonsuza
dek saklý kalmýyor, üstünden otuz yýl da
geçse, gün gelip ortaya çýkýyor ve failini
buluyor sonunda.
Anlayacaðýnýz, bundan sonra hapsi
boylamak istemiyorsa, aðzýndan çýkan
her söze dikkat edecek herkes.
Bizim cennet adadaki tacizciler diken
üstünde oturuyorlar mý þimdilerde,
bilinmez.
Bilinen tek þey Kýbrýs'ta cinsel tacizin
akýl almaz bir boyutta olduðu.
Ýster özel sektörde, ister kamuda olsun
birçok iþ yerinde kadýnlarýn sürekli olarak
kendilerinden daha üst makamda oturan
erkeklerin tacizine maruz kaldýklarý çok
bilinen büyük bir 'sýr' burada.
Taciz maðdurlarýnýn genellikle sessiz
kalmalarýndan ötürü ne yazýk ki bu suçlar
da cezasýz kalýyor.
Ancak Hollywood örneðinden
gördüðümüz üzere, bir kývýlcým yeter.
Gerisi çorap söküðü gibi gelir.
Savcýlýðýn yaklaþýk üç yýl önce,
facebook üzerinden CTP Milletveliki
Doðuþ Derya'ya cinsel tacizde bulunan
6 kiþiye dava dosyalamasý ve bu kiþilerin
yargý önüne çýkarýlacak olmalarý her
açýdan büyük bir önem taþýyor.
KKTC'de henüz biliþim yasasý
olmadýðýndan, bugüne kadar sosyal
medya üzerinden iþlenen suçlara sadece
tazminat davasý açýlabiliyordu.
Ve bu dava bu açýdan da bir ilk olacak,
çünkü savcýlýk ilk kez böyle bir suça ceza
davasý dosyaladý.
Kuþkusuz bu davanýn takipçisi
olacaðýz.
Öte yandan, taciz maðduru kadýnlarýn
suskunluklarýný bozup konuþmaya
baþlamalarý ve bu suçlarýn yargýya
taþýnmasý, kadýnlarýn kendilerini bu tür
suçlardan koruyabilmelerinin ve bu
suçlarýn önüne geçebilmenin tek yolu.
Bazýlarý toplumun bu tür itiraflar için
fazlasýyla küçük ve önyargýlý olduðunu,
konuþan kadýnlarýn daha da maðdur
duruma düþeceklerini, dýþlanacaklarýný,
bu yüzden önce toplumu buna
hazýrlamak gerektiðini söylüyor.
Buna kesinlikle katýlmýyorum.
Ne kadar çok kadýn konuþursa, o kadar
çok kadýn kurtulur.
Çünkü toplum, suçlar cezasýz
kalmadýðýnda iyileþebilir ancak, üstleri
örtüldüðünde deðil.
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Ýþtahlarý kabartmýþ meclisin koltuklarý
Aðzýnýn sularý akýyor kimilerinin
Rüyalarý süslüyor o koltuk kýyaklarý
Yadý ile avunup geçmiþ günlerinin

Kalay

AKINCI YAZDIKLARINA ÝNANIYOR
MU ACABA?

Kýbrýslýtürk siyasetçiler derin bir uykuya dalmýþ gibiler. Türkiye'ye bakýyorlar ama görmüyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Ýslam devletine dönüþtüðünü görmek iþlerine gelmiyor. Bu yüzden
Türkiye'nin milli bayramlarýnda yayýnladýklarý mesajlarda tökezliyorlar. Mustafa Akýncý 29 Ekim'de
Atatürk Anýtý'na çelenk koydu ve anýt özel defterine þunlarý yazdý mesela: "Aziz Atatürk, Türk
gençliðine armaðan ettiðin Cumhuriyetin durmaksýzýn çaðdaþlýk yolunda ilerlemesi,
temel bir hedef olarak yerinde durmaktadýr. Türkiye, laik bir Cumhuriyet
olarak çaðdaþ uygarlýk yolunda geliþmeye devam edecektir."
Akýncý bu yazdýklarýna inanýyor mu acaba?

Kalaycý

Ali OSMAN

Sessizliðin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

aliosmanus@yahoo.com

ANKET

KKTC SONSUZA
KADAR DEÐÝL ÝSRAÝL
ÝSTEDÝÐÝ SÜRECE
YAÞAYACAK…
Eskiler birer birer terk-i diyar
ediyorlar…
Yeminlerine sadýk kalarak hem de…
Bazýlarý gitmeden fýsýltý þeklinde kesik
kesik cümlelerle bir þeyler söylemeye
çalýþýyor…
Belli belirsiz yani…
Öbür tarafta yer altý teþkilatý kuracak
deðiller herhalde ama o kadar
inandýrýlmýþlar bu yemin meselesine ki
eminim diðer tarafta yani öldükten sonra
da yeraltý örgütü kuracaklarýna
inanýyorlar ki bu tarafta yaptýklarýnýn
zerresini söylememeye çalýþýyorlar…
Ölümden korkuyorlar derdik bir
zamanlar…
Ölüm yataðýnda ölümden korkulmaz
ki…
Ama diðer tarafta yeraltý örgütü
kuracaklarýný sanýrlarsa konuþmazlar bu
dünyada…
Konuþanlarý diðer tarafta teþkilata
almazlar sonra diye herhalde…
Neyse…
Sonsuza kadar yaþatýlacaðý her fýrsatta
söylenen ve adýna KKTC denilen korsan
yapý için 1983 yýlýndan beridir ayný þeyler
söyleniyor…
Yaþatacaklarmýþ hem de sonsuza
kadar…
Ýngiliz'in bu topraklardan çekilirken
yaptýðý ayar aslýnda bir Yahudi ayarýdýr…
Yahudilerin kutsal kitabýna uygun bir
þekilde ayarlanmýþtýr herþey…
1963'te baþlatýlan olaylarda Kýbrýslý
Türklere yani burada oluþturulan
"mücahit" ordusuna para vermek için
Türkiye'ye para gönderen ülkenin Ýsrail
olduðunu uzun kulaktan duyduk kaç
kez…
Mücahitlerin giydiði yeþil haki renk
üniformalarýn
kumaþlarýnýn
da
Pakistan'dan geldiði söylendi…
Yani kendisi ortada görülmedi ama
Kýbrýs'ýn bölünmesine desteðini de
esirgemedi…
Ölenler öldü bu pis savaþta, sað
kalanlar kaldý…
Acýlar çekildi…
Ýki toplum da belirli dönemlerde
yerlerinden yurtlarýndan edildi…
1963-1974
darmadaðýnýklýðýn
yaþanmasýydý aslýnda.
1963 yýlýnda TMT'nin ve liderliðin
emriyle Kýbrýslýtürkler azýnlýkta olduklarý
yerleþim yerlerinden ayrýlmak zorunda
kaldýlar…
1974 ise baþka türlü oldu…
Türk ordusunun silah gücüyle
Kýbrýslýrumlar yerlerini yurtlarýný
terketmek zorunda býrakýldýlar…
Ve zamana yayýlan strateji içerisinde
bugün Karpaz'dan baþlayarak en baþta
da kuzey sahillerini satýn aldýlar…
Savaþtýrdýlar
ama
ortada
görünmediler…
En çok toplumun sýkýda olduðu ve
umutsuz olduðu günlerde kendilerine
verilen mallarý satýn almak için talepte
bulundular…
Kuzeyden satýn alýnan mallarý iki misli
fazla para vererek güneydeki esas
sahibinden de aldýlar..
Seçimler yapýlýyor burada…
Kazanan ne yapacak kazandýðýnda?
Hiçbir þey…
Sadece "KKTC'yi sonsuza dek
yaþatacaðýný söyleyecek"…
Bunu da ona söyletecekler…
Ýsrail "kýsa kesin" dediðinde bu iþ de
bitecek…

Ýçici de, satýcýlar da tutuklandý!
Gamze PÝR BAYKUR - Maðusa'da
Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü
ekipleri aldýklarý ihbar üzerine düzenledikleri
operasyonda Abdulhamid Lokogoma
Abdul'un evinde içerisinde uyuþturucu
madde olduðuna inanýlan 1 adet içime hazýr
sarma sigara buldu.
Zanlý Abdul tutuklanýrken yapýlan
soruþturmada konu uyuþturucu olduðuna
inanýlan maddeleri zanlý Abdul'a sattýðý tespit
edilen zanlý Kanu Odee Ojong ile Faisal Ýsmail
Aminu da tespit edilerek tutuklandý.
"Kanunsuz uyuþturucu madde alma",
"Kanunsuz uyuþturucu madde verme" ve
"Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu"
suçlarýyla ilgili olarak dün Maðusa Kaza
Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlýlar aleyhine 1'er
günlük tutukluluk süresi temin edildi.
Zanlý Abdul'un evinde sarma sigara,
zanlý Ojong ile Aminu'nun evinde 3 gr
uyuþturucu
Meselenin tahkikat memuru Hüseyin
Özdesoy, 1 Kasým tarihinde alýnan bir bilgide
zanlý Abdulhamid Lokogoma Abdul'un
tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde
olduðunun öðrenildiðini söyledi.
Ayni gün zanlý Abdul'un evine gidildiðini
ve zanlýnýn tespit edildiðini belirten Özdesoy,
evde yapýlan aramada zanlýya ait para
cüzdanýnda içerisinde uyuþturucu olduðuna

inanýlan içime hazýr 1 adet sarma sigara
bulunduðunu açýkladý.
Özdesoy, zanlý Abdul'dan yapýlan
soruþturmada ve temin edilen gönüllü
ifadesinde konu uyuþturucu olduðuna
inanýlan maddeyi ayni gün zanlý Kanu Odee
Ojong'tan aldýðýnýn tespit edildiðini
belirterek, zanlý Ojong'un evine gidildiðini
söyledi. Konu evde zanlý Ojong'un ev
arkadaþý olan zanlý Faisal Ýsmail Aminu'nun
tespit edildiðini belirten Özdesoy, evde
yapýlan aramada zanlý Ojong ile Aminu'nun
ortak olarak kullandýklarý yatak odasýnda 3
gr aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde bulunduðunu
açýkladý. Özdesoy, zanlý Aminu'nun
tutuklandýðýný ifade ederek, evde
bulunduklarý sýrada eve gelen zanlý Kanu
Odee Ojong'un da tespit edilerek
tutuklandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak
yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten
Özdesoy, zanlýlarýn 1'er gün süreyle poliste
tutuklu kalmalarýný talep etti.
Tutuklu kalacaklar
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Gökhan
Asafoðullarý, zanlý Abdulhamid Lokogoma
Abdul, Kanu Odee Ojong ve Faisal Ýsmail
Aminu'nun tahkikat maksatlarý bakýmýndan
1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna
emir verdi.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Mideniz saðlam deðilse…
Bazý þeyler dokunuyor, ekþime,
yanma, bulantý ve gaz yapýyorsa…
Tansiyon, þeker, kolesterol ve kalp
gibi sorunlarýnýz varsa…
Halkýn ve ülkenin içinde bulunduðu
dayanýlmaz
sorunlardan
etkileniyorsanýz…
43 yýldýr süregelen iþgal rejiminin
haksýzlýk, hukuksuzluk, adaletsizlik
ve bilumum olumsuzluklarla
örülmüþ hamma-humma düzeninden
rahatsýzsanýz…
Ve bütün bunlarýn erken seçimle
deðil, ancak ve ancak erken çözümle
ortadan
kalkabileceðine
inanýyorsanýz…
Hiçbir soruna çözüm getirmeyeceði
kesin olan bu erken seçim ortamýnda
siyasilerin ve bu ceberrut düzene
yama olmaya hevesli yeni adaylarýn
aðzýndan çýkan tek bir kelimeyi bile
duymayýn, okumayýn.
Çünkü
kovalar
dolusu
kusabilirsiniz!
Çünkü o da midenizi içindekilerle
birlikte olduðu gibi aðzýnýza getirecek
kadar kötü kokular saçýyor!
Ne kadar etkili olur, nasýl ve ne
kadar algý yaratýr bilemem ama…
Gezici'nin bu anketle bütün
güvenilirliðini kaybettiðini, kendisini
ve saygýnlýðýný sýfýrla çarptýðýný
rahatlýkla söyleyebilirim.
Çünkü genel kaný bu anketin
seçmenin tavrýný saptayýp yansýtmaya
deðil, þirketin sermayesini besleyip
büyütmeye dayandýðý yönündedir!
***
Ankette, katýlýmcýlarýn en beðendiði
ve güvendiði milletvekilleri ile…
Baþarýsýz bulduðu milletvekilleri
sýralanmýþ.
Ama durun…
Yine katýlýmcýlarýn beðendiði,
güvendiði ve mecliste görmek
istediði kiþileri de belirlemiþ anket.
Bunlar arasýnda tanýnan ve bilinen
kiþiler olduðu gibi, tanýnmamýþ ve
ismi hiç duyulmamýþ kiþiler de var.
Dünkü Afrika'nýn manþet haberinde
bu isimler tek tek yayýnlandý.
Burada yinelemeye gerek yok.
Merak edenler oradan okuyabilir.
Ancak dediðim gibi…
Midelere mukayyet olmak, bulantý
ve kusmaya karþý önceden önlem
almak þartýyla!
***
Afrika'nýn dünkü "Tam tükeniþ"
manþeti dört dörtlük yerine oturdu.
"Mecliste kimleri görmek
istersiniz?" diye soran Gezici'nin
eðer bu anketi doðruysa toplum
bitti"…
Buna katýlmamak mümkün deðil.
Anket eðer arazide katýlýmcýlarla
yüzyüze görüþülerek yapýlmýþ ve
masa baþýnda dizayn edilmemiþse
toplum gerçekten bitmiþ demektir.
Bunu biliyorum…
Ama ne yalan söyleyim, bu
kadarýný beklemiyordum.
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Sigarayý býraktýðýmda
anladým kendimi ne
kadar çok sevdiðimi.

Kime kulak verelim?..
Diyorlar ki:
- Onlar fanatiktir aldýrmayýn.
Diyorlar ki:
- Onlar sendikacýdýr, hep kendine
yontar, kulak vermeyin.

MÝÞ-MIÞLAR
* Bazý partiler adaylardan fahiþ
paralar istiyormuþ.
- Normaldir… Süte batýrýp
çýkaracaklar…
***
* TDP Baþkaný, "Kimsenin yaptýðý
yanýna kâr kalmayacak" demiþ.
- Laf güzel, içi boþ… Adamlar
"faiz" zengini, apartman, villa
zengini oldu daha cekcak'lardan bahsediyoruz.
***
* Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný
Ercilasun, "Yerli muz ithal muza
yenik düþtü" demiþ.
- Ne yazýk öyle…Ve daha birçok
ürünümüz yenildi. Çok þükür ki
"hýyar"ýmýz saðlam durdu…
***
* Güzel sanatlarla ilgili 43 derneðe
999 bin 800 TL yardým
yapýlacakmýþ.
- Tuh size cimriler… 1 milyon
olsun verseydiniz bari.
***
* Bir öðretmen sendikasý daha
kurulmuþ.
-Bir "platform", bir "sendika"…
Ýkisi baþýmýzýn tacý… Daha daha
çok kurulsun ki meydanlar boþ
kalmasýn.
***
* Akýncý, seçim yasasýný imzalamýþ.
- Zahmet olmamýþtýr umarým.
***
* Güney'de iþsizlik oranýnda azalma
baþlamýþ.
-Hade gözümüz aydýn… Yavaþ
yavaþ bize de yer açýlacak...
***
* Alpay Durduran "Yazýlýyý
kaybedene sürüþten geçti diye
ehliyet verilmez" demiþ…
- Hah hah hah... Ehliyet
verilmez de ne demek...
Bu kadar kaza neden oluyor
öyleyse!
(9 Þubat 2009 / LOLOLO'dan)

Düzen
çoktaaaaan
bozuldu…
Ne alacaðýný
düþünerek, kime
verileceðine
karar verilir oldu.

Diyorlar ki:
- Onlar politikacýdýr tribünlere oynuyor
dikkate almayýn.
Diyorlar ki:
Onlar gazetecidir, partiye çalýþýr es

geçin…
Diyorlar ki:
Onlar anketçidir güvenilmez, boþ
verin…
***
E tamam be gözünü sevdiðim!
O fanatiktir aldýrma...
Bu gazetecidiraldýrma.
Yeter ama artýk.
O sessiz oturanlara kulak vermekten,
kulaklarýmýz patladý!

KOLTUK!..
Bu koltuk var ya bu koltuk…
Öyle bir koltuktur ki bu; kimse,
keyfinden kalkýp baþkasýna vermez...
"Verdim" diyen...
"Veririm" diyen yalan söyler.
***
Ya altýný kirletmiþtir kalkar...
Ya sallanýr kalkar...
Ya koltuk güneþte kalmýþtýr kalkar...
Ya devrileceðini anlar kalkar...
Ya da, ceplerini doldurmuþ, masanýn
çekmecelerini boþaltmýþtýr da kalkar...
Baþka türlü asla.

KÝMSE ÜSTÜNE
ALMIYOR!..
Ey vatandaþlar... Ey politikacýlar...
Ey memurlar... Ey öðretmenler...
Lütfen tembelliði bir yana býrakýn...
Lütfen adam gibi çalýþmaya bakýn...
Lütfen doðru ve dürüst olun.
Desem…
Ýnanýyorum ki; 7'den 77'ye herkes bana
hak verecek!
***
"Çöp atmayýn", "Trafik kurallarýna uyun"
desem de, bana hak verilecektir...
Sorunumuz budur iþte.
Kimse, bu tür uyarýlarý üstüne almýyor
da ne yazýk.

BÖYLE BÝR ANDI

Fotoðraf:
Erdoðan BAYBARS

Cuma’dan Cuma’ya
ufahri@kibris.net

Ülker Fahri

Bir taraftan iþaret
mi aldýlar,
Yoksa,
Çok kez yaptýklarý
gibi, yine “kraldan
fazla kralcý mý
kesildiler” bilemeyiz
ama,
26 Ekim tarihinde, UBP, DP ve
Baðýmsýz’lara mensup 19
milletvekili,
aralarýnda
Parlamenterler Birliði, Ulusal Halk
Hareket, TMT Mücahitler
Derneði’nin de bulunduðu, 26
kuruluþun desteðinde, KKTC
Meclis Baþkanlýðý’na, bir Karar
Önerisi sunmuþlar.
Ve...
Sunduklarý Öneri ile,
“Cumhuriyet
Meclisi’nin
bugüne kadar öngördüðü çözüm
þekillerinden biri olan iki kesimli,
iki
toplumlu
federasyon
yönündeki
karar
ve/veya
önerilerin iptal edilmesi,
federasyon görüþmelerine, bu
baðlamda son verilmesi ve
federasyon görüþmesinin zemin
olarak kullanýlmamasý” yönünde
karar alýnmasýný istemiþler.
Önerilerini vermelerinden bir gün
sonra, 27 ekim günü,
Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Nicos
Kotzias, 24 ekim tarihinde
Ankara’ya yaptýðý ziyarette,
Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlut
Çavuþoðlu ile gerçekleþtirdiði
görüþmede,
Çavuþoðlu’nun
kendisine, Ocak ayýnda Kuzey
Kýbrýs’ta yapýlacak Parlamento ve
Güney Kýbrýs’ta yapýlacak
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri
sonrasýnda, Yunanistan ve
Türkiye’nin Kýbrýs sorununa bir
çözüm bulunmasý amacýyla
görüþmeler yeniden baþlamadan
önce, müzakereleri etkileyen
“Güvenlik” ve diðer konularýn ele
alýnmasýný önerdiðini açýkladý.
30 ekim tarihinde ise,
Türkiye
Cumhurbaþkaný
R.T.Erdoðan’ýn ekim sonu veya
kasým baþý, Atina’yý ziyaret edeceði
ve bu ziyarette, Yunanistan lideri ile
diðer konular yanýnda Kýbrýs
Sorunu’nun çözümünü de
görüþeceði duyuruldu.
Ve...
Ayni gün,
Bizim kahramanlar, Meclise
sunduklarý Karar Önerisi’ne
“ivedilik” önerilerini geri çektiler.
Sizin anlayacaðýnýz “Federasyon
görüþmesinin sonlandýrýlmasý”
önerilerini rafa kaldýrdýlar, yani çöpe
attýlar. (Seçim yapýldýðýnda, eski
öneriler kadük oluyor)
Tabii,
Ýsterlerse atmasýnlar, analarýndan
talimat geldi ve geri adým attýlar.
Yukarýda, tarih itibarýyla yazdýðým
geliþmelere baktýðýnýzda,
Ne kadar boþ, ne kadar Kýbrýs
gerçeklerinden uzak bir akýlla
hareket etikleri ortaya çýkmýyor mu?
Anavatan’ýn yolunda olduklarýný
dillerinden
düþürmeyen
kahramanlar,
“Anavatan
yetkililerinden habersiz” iþler
yapmaya kalkýyorlar,
Sonra da,
“Küllü suyu gibi, kýçlarý üzerine
oturuyorlar”
Tabii...
Bu adamlar, Kýbrýs sorununda
yaþananlarý da bilmiyorlar mý ne...
Oysa,
Meclis tutanaklarýný açýp
okusalar,
Kýbrýs sorununa “federasyon”
zemininde bir çözüm bulunmasý,
BM’ye Rauf Denktaþ ve
Türkiye’nin önerisi olduðunu
görecekler.
R.Denktaþ’ýn, 1995 yýlýnda DPCTP
koalisyon
hükümeti
döneminde, Mecliste “federasyon

KRALDAN KRALCILARIN
LAMBASINA "PÜF" DEDÝLER

seçeneðinin tek çözüm þekli
olmadýðý, baþka çözümler de
olabileceði” yönünde bir karar
aldýrdýðýný,
Ancak,
Bu kararý hiçbir zaman, BM
gözetiminde yürütülen görüþme
masasýna götüremediðini,
Çünkü,
Aldýrdýðý bu kararýn, Federe
Mecliste KKTC ilan edildiði 15
Kasým 1983 tarihinde, “Baðýmsýzlýk
Bildirgesi” diye bir karar daha
alýndýðý ve o Bildirge’nin bir yerinde,
dünyaya ve BM’ye bir teminat
duyurulduðunu da göreceklerdi.
Neydi o teminat?
“Kuzey
Kýbrýs
Türk
Cumhuriyeti’nin ilanýnýn iki eþit
halk arasýnda ortaklýðýnýn bir
federasyon çatýsý altýnda yeniden
kurulmasýný ve sorunlarýn
çözümlenmesini engellemeyip,
kolaylaþtýrabileceði,
Ýki halk arasýndaki bütün
sorunlarýn barýþçý ve uzlaþmacý bir
politika ile çözülmesi için
Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreterinin gözetimi altýnda eþit
düzeyde
müzakereler
yürütülmesini yürekten dileyen ve
önerilmiþ
bulunan
zirve
toplantýsýnýn bu açýdan yarar
saðlayacaðý” duyurulmuþtu.
Yapýlan hareketin ne kadar içi boþ
olduðunu görüyor musunuz?
***
Ama gelin görün ki,
KKTC bunca yýldýr, bu adamlar
tarfýndan
yönetilmiþ
ve
yönetilmeye devam ediyor.
Daha da vahimi...
2018 yýlý Ocak ayýnda yapýlmasý
planlanan parlamento seçimlerinde
bu adamlarýn “mecliste olanlarý” ve
olmayanlarý yeniden göreve talip ve
aday.

Üstelik...
Son günlerde açýklanan,
seçimlerle ilgili bir ankete göre bu
adamlarýn çoðunluðu “makbul” ve
“en baþarýlý” olarak görülen
politikacýlar olarak görülüyormuþ
ve yeniden de adaydýrlar.
Ve...
Bu politikacýlar, çok önemli bir
“uluslar arasý anlaþma”nýn
içeriðinden de habersizdirler.
Hani...
Türk askerinin adadaki varlýðýný
saðlayan ve iptalini asla kabul
etmeyeceklerini söyledikleri
“Garanti Anlaþmasý” var ya...
O anlaþma,
Baðýmsýzlýðý, Egemenliði,
Anayasal Düzeni yanýnda “Kýbrýs
Cumhuriyeti’nin varlýðýný” da
garanti ediyor da farkýnda deðiller.
Efendiler,
Aklýlarýnda saklý tuttuklarý,
“Kýbrýs Cumhuriyeti’nden
ayrýlma”
ve
Baðýmsýzlýk
Bildirgesi’nde yazan “ileride
federasyonu oluþturacak Türk
tarafý olacak” maddesini yok
sayarak, ayrý bir devlet olarak,
“KKTC’yi tanýtma” ve rüyalarýndan
da uyandýrýlmalýlar.
Kýbrýs Cumhuriyeti yoksa,
Garanti Anlaþmasý da yok olur,
ortadan kalkar.
Destekçilerine duyurulur,
Onlar baþka yapýyor,
Anavatan ise benim yukarýda
dikkate getirdiklerime göre hareket
ediyor.
O nedenle...
Þimdiye kadar kimleri seçtiðiniz
ve ne yaptýklarý, 50 yýla mal olsa da
geçti gitti.
Bari,
Çocuklarýnýzýn geleceðini
düþünerek, bundan sonra “doðru”
kiþilere oy veriniz.

Siber iddialarý yalanladý
n Meclis Baþkaný Sibel Siber CTP'den baþka bir
par
ti ar
ayýþý içinde olduðu id
dialarýna sosy
al
parti
ara
iddialarýna
sosyal
medyadan yaptýðý açýklama ile cevap verdi
..
verdi..
....
Siber, "Sibel Siber'i siyasi parti
arayýþýndaki bir siyasetçi olarak
göstermeye çalýþma gayreti, siyasi
karalamaya yeni bir örnek" dedi.
Siber’in açýklamasý þöyle:
“Siyaseti bir meslek olarak
deðil bir görev olarak gördüðümü
çok sýklýkla dile getirmiþimdir.
Ayrýca etik deðerler ve temiz
siyaset
konusundaki
düþüncelerimi çok sýklýkla
paylaþtým; bu konuda köþe yazýsý
yazdým. Sibel Siber'i siyasi parti
arayýþýndaki bir siyasetçi olarak
göstermeye çalýþma gayreti, siyasi

karalamaya yeni bir örnek. Bu da
siyasi rekabetin çirkin yüzü olsa
gerek. Hep söylediðim bir söz
vardýr: "Yasa dýþýlýðý yargý, etik
dýþýlýðý kamu vicdaný yargýlar"
Mensubu olduðu siyasi parti var
iken, eðer aday olacaksa aday
olmak için baþka bir siyasi parti
arayýþýna girmeyeceðim gayet iyi
bilinmektedir. Geçmiþte de çok
yapýlan bu uydurma haber ve
karalamalarýn ne maksatla
yapýldýðýný kamuoyu vicdaný
deðerlendirecektir... Sevgi ve
saygýlarýmla...”

Metehan Sýnýr Kapýsý'nda
353 kg donmuþ et ele geçirildi
Lefkoþa
Metehan
Sýnýr
Kapýsý'nda KKTC'ye geçirilmek
istenen toplam 353 kg
aðýrlýðýnda donmuþ sýðýr eti ele
geçirildi.
Polis
Basýn
Subaylýðý'ndan verilen bilgiye
göre, dün saat 13.30 sýralarýnda,
Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme
Müdürlüðü
ekiplerince
gerçekleþtirilen operasyonda,
M.Ö.(E-59) ve H.Ö.'nün (K-26)
kullanýmlarýnda bulunan iki ayrý
araçta, Güney Kýbrýs'tan alýnan
ve KKTC'ye geçirilmek istenen
toplam 353 kg aðýrlýðýnda
donmuþ sýðýr eti bulunarak
emare olarak alýndý. M.Ö.(E-59)
ve H.Ö. (K-26) hakkýnda yasal
iþlem baþlatýldý.

GÜNLÜK
GÜNLÜK
Trump 'idam' deyince savcýyý kýzdýrdý
Donald Trump, New York'ta bir Cadýlar Bayramý etkinliðini
hedef alan saldýrgan hakkýndaki tweet'inde, "New York
teröristi hayatýndan memnundu. Hastane odasýna IÞÝD
bayraðý asmak istedi. 8 kiþiyi öldürdü, 12 kiþiyi aðýr
yaraladý. Ýdam cezasý almalý" mesajýný paylaþtý. Eski
baþsavcý vekili Andrew C McCarthy ise buna tepki
gösterdi. New
York Times'a
konuþan C
McCarthy,
"Sayýn
Baþkan, idam
cezasý almasý
gerektiðini
hepimiz
biliyoruz.
Fakat bunu
siz
söylediðinizde,
savcýlarýn bu cezanýn verilmesini saðlamasý zorlaþýyor"
dedi. New York Times gazetesi de, ABD'de baþkanlara
devam eden davalar konusunda yorum yapmamalarýnýn
tavsiye edildiðini, bu tür yorumlarýn savunma avukatlarý
tarafýndan 'adil yargýlanma hakkýnýn zedelendiði'
gerekçesiyle þüphelilerin lehine kullanýlabileceðini yazdý.
ABD'de idam cezasý olduðu halde Trump istediðini idam
ettiremiyor, Türkiye'de idam cezasý kaldýrýlmasaydý, Tayyip
hapse týktýðý muhaliflerini çoktan asmýþtý...

MERAK
KKTC Çalýþma Bakaný
Ersan Saner sosyal
sigorta dairesi ile ilgili bazý
açýklamalarda bulundu.
Dairenin borç alan deðil
borç veren bir kurum
haline getirildiðini söyledi.
Hükümetteki tüm makamlar
benzer þeyler söylüyorlar
da neden alelacele erken
seçime gitme gereði
duydular. Hiç merak
etmez misiniz?

ÝÞARET
Birikim Özgür, UBP-DP
hükümeti, 18 ay boyunca
uyguladýðý harcama ve
gelirler politikasýndaki
tutarsýzlýk, mali disiplini
terk etmiþ olmasý ve hiçbir
yapýsal düzenleme içeren
reform yapmayarak mali
yapýnýn güçlenmesine
deðil bilakis zayýflamasýna
sebebiyet vermiþtir, dedi.
Ýþaret çakýldýysa seçim
sonrasýnýn Maliye
Bakanýdýr demek midir bu?

ÖNCE VER,
SONRA AL…
UBP'den aday adaylarý ve
aday olanlar için
ödemeleri gereken miktar
peþinen açýklandý…
Kazananlar da
kaybedenler de zamaný
geldiðinde bunlarý geri
alacaklarýnýn
farkýndadýrlar!

“Týrnak”...
Zamaný pek kýymetli
seçmenin harcayacaðý vakit,
sandýk sorumlularýnýn
cetvellere oylarý yazarken
yapabilecekleri yüksek
olasýlýkta yanlýþlýklar, oylarýn
geçirileceði yazýlýmda 7
Ocak'a yetiþtirme telaþýndan
ortaya çýkabilecek algoritma
hatalarý, rakip parti
hiziplerinin birleþik liste
oyunlarý derken ekonomik
sorunlarla cebelleþen
yurttaþýn sandýk protestosu
da seçime eþlik ediverecek
olursa… KKTC'deki siyasal
sistemin iyiden iyiye iflasýna
neden olacak geliþmeler
kapýmýzýn önünde bekliyor
diyebiliriz."
Can SARVAN (Kýbrýs)
"Sosyal medyadaki halleri
görünce anlýyorum ki, ismi
ortada gezinsin diye
'yolunmaya' aday epeyce
'kaz' daha sýrada bekliyor!"
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
"Ýnsanlarýn sorgusuz
sualsiz inanmaya ne kadar
hazýr olduðuna þaþýyorum.
Týpta amacýn iyileþtirmek
kadar para kazanmak
olduðunu, ilaç þirketleri
söz konusu olduðunda,
ikinci amacýn çoðu zaman
birincinin önüne geçtiðini
anlayan yok gibi."
Metin MÜNÝR (Diyalog)

Günün Kahramaný

ÖZDEMÝR
BEROVA
UBP'den aday olacaðý
söylentileri çýkýnca, Serdar
Denktaþ onun gitmesini
beklemeden ona yol verdi
ve bakanlýktan aldý. Eðitim
Bakaný Özdemir Berova
istifa etti ve istifasýný dün
Serdar'a sundu.
Berova'nýn istifasý
öðretmen sendikalarý
tarafýndan memnuniyetle
karþýlandý, halk ise "Bir jetlag'ýmýz vardý, o da
gitti" esprisini yaptý. Berova olayý bu kadarla kapanmaz
tabii… Siyaset arenamýzýn ne kadar kiþisel çýkara battýðýnýn
ve ne kadar kirlendiðinin en açýk örneklerinden biri olarak
tarihimize geçti… UBP'den aday olduðu takdirde, UBP
seçmeninin ona nasýl davranacaðý merak ediliyor þimdi…
Seçmen de Serdar gibi bir ceza keserse iþi bitti!
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dolgun2002@yahoo.com

NELER OLUYOR?
Seçim sözü aðýzdan çýktý bir kere...
Anketörler yollara düþtü...
Ne de olmasa bu iþte iþ var.
Rant kapýlarýndan birisi.
Yap, dersin yapar...
Benden mi, dersin...
Ay ne tesadüf hep sen öndesin,
sonuçlarý çýkar.
Sevinirsin.
Taþ devri, yontma taþ devri derken...
Geldik dayandýk bu çaða...
Çaðýmýz para devri...
Yeþilim, yeþilim, yeþilim
aman.
Üç defa söyleyeceksin
yeþili.
Dört dersen prozodik
hata olur.
Ýki dersen eksik kalýr.
Hikayeyi bilirsiniz.
Adam gece yarýsý eve gelir.
Kapýyý "zart", diye açar "zart", diye
kapatýr.
Ayakkabýlarýný çýkarýr, tek tek duvara
fýrlatýr,"tak" diye.
Yan komþu bir iki derken dayanamaz,
kapýya dayanýr
"Yeter ülen, der, bir daha yaparsan
karýþmam."
"Olur abi", der bizimki.
Ertesi gece olur.
Sarhoþ komþu ayný saatte gelir.
Kapýyý "tak" diye açar.
Unutmuþtur komþusunun uyarýsýný.
Ýçeriye girer, kapýyý "þak" diye kapatýr.
Bir ayakabýsýný çýkartýr, duvara fýrlatýr.
Diðer ayakkabýsýný tam fýrlatacakken
aklýna gelir...
Eyvah komþu, der, durur.
Fýrlatmaz yani.
Soyunur, sesizce yatar.
Biraz sonra kapý çalar.
Komþudur gelen.
"Ulan, der, ikinci ayakkabýný
fýrlatacaksan fýrlat, da deli etme beni."
Böyle bir hikaye bu.
Ýkinciyi atmazsan gursaðýnda yani
gurguranda kalýr lokma.
Anlamazsýn bir þey...
Rahatlamazsýn...
Anketörler durmadýlar elbet.
Yollara düþtüler.
Ve anket üstüne anket düzenlediler.
Gezici anket, belli kimin için anket
yaptýðý...
Birinci þu, ikinci þu, üçüncü þu, dedi.
Hatta DP'yi çýkamaza baðladý.
Neyse...
Bir anket daha yayýnladý ardýndan.
Ayný firma.
Bir tarafta seçime girmeyeceðini
açýklayan çözümden yana Albayrak.
Diðer tarafta ülkeyi hemen teslim
etmeye hazýr Töre...
Ýki zýt kutup ayný listede.
Albayrak sevinsin mi, üzülsün mü
bilememiþtir.
Onlarý þimdilik düþünceleri ile
býrakalým...
Bir anket daha yapýlmakta þu an.
Hem de Ýstanbul'dan bir firma...
Dün sabah aradýlar.
Geçen hafta da aramýþlardý.
"Konu ne", dedim..
"Kýbrýs'ta yaþam standardý, hakkýnda
araþtýrma yapýyoruz", dediler.
"Size ne", dedim.
"Emir böyle", dediler.
Sen Antep'te yaþamý araþtýrmaya
gitme...
Sýrtýnda dað, bayýr, odun taþýyýp,
kendi kendine yetmeye çalýþan,
yetemeyen Trabzonlu 90'lýk nenenin
þehrinde yapma o anketi.
Denizaþýrý Kýbrýs'ta hem de telefonla,
yap.
Neler oluyor?

ALO AFRÝKA HATTI
THALASSEMÝA DERNEÐÝ
AKINCI'DAN DESTEK ÝSTEDÝ
Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý,
40'ýncý
kuruluþ
yýldönümünü
kutlamaya
hazýrlanan Kuzey Kýbrýs Thalassemia Derneði'nin Baþkaný
Ahmet Varoðlu ve bazý Yönetim
Kurulu üyelerini kabul etti.
Dernek Baþkaný Ahmet
Varoðlu, kabulde yaptýðý
konuþmada, 15 Ocak'ta Derneðin
kuruluþunun
40'ýncý
yýldönümünü kutlayacaklarýný,
yýldönümü için düþündükleri
projeleri de paylaþmayý
istediklerini kaydetti. Kan
bulamamanýn en ciddi sorunlarý
olduðunu
belirterek,
Cumhurbaþkaný Akýncý'ya kan
ihtiyacýný her platformda dile
getirerek kan toplanmasýna
yardýmcý olmasýndan dolayý
teþekkür eden Varoðlu, Türk
Kýzlayý'nýn baðýþladýðý kan
toplama aracý sayesinde
thalassemialýlarýn "bir nebze
rahatladýðýný" belirtti.
Engellilerin
istihdamý
konusunda, Engelliler Yasasýnýn
2009'dan
itibaren
uygulanmadýðýný
belirten

Varoðlu, ayrýca kamuda görev
yapan thalassemialýlarýn kademe
ilerlemesi alamadýðýný kaydetti.
AKINCI
Cumhurbaþkaný Akýncý ise,
Derneðin
40'ýncý
yýlýný
tamamlamasýnda koyduðu
katkýlardan dolayý Dernek
yetkililerini kutladý. Kan
ihtiyacýnýn
karþýlanmasý
konusunda yaratýlan farkýndalýk
ve kan toplanmasý için araç
getirilmesinde
Derneðin
emeklerinin
çok
büyük
olduðunu ifade eden Akýncý,
yapýlan yasal düzenlemeyle de
yeni thallassemia vakalarýnýn
yok
denecek
düzeye
düþürülmesinin saðlandýðýný, bu
konuda Dr. Gülsen Bozklurt'un
büyük
emeklerinin
bulunduðunu kaydetti.
Kan toplama aracýyla ilgili
olarak ise Akýncý, kan alma
olanaklarýnýn halkýn ayaðýna
götürüldüðünde
bunun
semeresinin da görülebildiðini
söyledi. Akýncý, Dernek ile yakýn
iliþkilerinin devam edeceðini de
dile getirdi.

KTOEÖS: Yeni öðretmen sendikasý
AKP tarafýndan kurduruldu
Kýbrýs Türk Orta Eðitim
Öðretmenler
Sendikasý
(KTOEÖS) Baþkaný Selma Eylem,
yeni öðretmen sendikasýnýn
Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma
Partisi (AKP) tarafýndan
Büyükelçilik
aracýlýðýyla
kurdurulduðunu iddia etti.
Selma Eylem yaptýðý yazýlý
açýklamada, "Daha önce birçok
kez iþbirlikçi hükümetler, Sivil
Savunma, TC Elçiliði tarafýndan
kurdurulan, seçim yarýþýna
sokulan grup, dernek, sendika ile
çökertilmeye, esir alýnmaya
çalýþýlan öðretmen sendikalarýna
karþý bir kez daha AKP'nin Elçilik
aracýlýðýyla yeni bir saldýrý organize ettiðini" iddia etti.
Eylem açýklamasýnda "Yýllardýr
gizlice yürüttüðü çalýþmalarý gün
yüzüne çýkarmýþ ve ülkemizde
yeni bir öðretmen sendikasý
kurdurtmuþtur.
'Kültür
Anlaþmasý'
çerçevesinde
getirildiði iddia edilen ve
toplumumuz için hedeflenen
mühendisliðin bir parçasý olan,
aþaðý yukarý her okulumuza
monte edilen görevlendirme
öðretmenlerden raporlar alarak
öðretmen
sendikalarýný
itibarsýzlaþtýrma politikalarý
sürdürülmüþ, þimdi ise zayýflatma
hamlesine geçilmiþtir" ifadelerini
kullandý.

AKP'nin, Türkiye'de EðitimSen'e ve diðer sendika ve
kurumlara karþý sürdürdüðü
saldýrýlarý
KKTC'de
de
uygulamaya çalýþtýðýný ileri süren
Eylem, insan hak ve özgürlükleri
için, bilimsel, eþit, laik,
demokratik, parasýz kamusal
eðitim ve haklar için mücadele
eden
güçlü
sendikalarý
itibarsýzlaþtýrma, zayýflatma ve
daðýtma hamleleriyle baskýlarýn
her gün dozu artýrýlarak sürerken
öðretmen haklarý da her geçen
gün geriye götürülmekte
olduðunu savundu.
Eylem, Türkiye'de onlarca
yandaþ sendika kurdurarak
torpille, mülakatla iþe alýnanlarý
bu sendikalara üye yaptýran
anlayýþýn, TC Büyükelçiliði'nde
çalýþarak Kuzey Kýbrýs'ta yeni
yandaþ sendika kurma startýný bir
kez daha TC Büyükelçiliði'nde
verdiðini iddia etti. Eylem
"omurgasýz" olduðunu iddia
ettiði hükümete eleþtirilerde
bulunarak, "Demokrat, laik, dik
duran, özgür, onurlu toplumumuz
ve öðretmenimiz, dün olduðu
gibi, bir kez daha ortaya konan
bu yeni açýk saldýrýya, yani
yandaþ sendikaya asla prim ve
fýrsat vermeyecek, boyun
eðmeyecektir"
ifadelerini
kullandý.

BKP: SENDÝKAL HAREKETÝ
BÖLMEYE ÇALIÞIYORLAR
Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kýbrýs Türk
Eðitimciler Sendikasý adý altýnda yeni bir sendikanýn kurulmasýnýn,
sendikal hareketi bölmeye yönelik bir adým olduðunu savundu.
Sonüstün, konuyla ilgili açýklamasýnda, "Aslýnda yapýlmak istenen,
egemenlerin dümen suyunda gidecek, sistemi sorgulamak bir yana,
rejimle bütünleþecek bir sendikal hareket yaratmaktýr" dedi.
Sonüstün, yapýlmasý gerekenin, emek, barýþ ve demokrasi güçlerinin
bir araya gelerek en geniþ güç birliðini saðlamasý ve birlikte mücadele
edilmesi olduðunu vurguladý.

VATANDAÞ GÖZÜYLE SEÇÝMÝN
BÝR YÖNÜ…
Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen
ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Hüseyin
Özgürgün'e sorular ve eleþtiriler yöneltti…
"Özgürgün bana göre sahte kabadayýlýk yaparak, 'Benim
Aðustos'a kadar zamaným vardý, ben makamý býrakýp
halka gidiyorum' dedi. Neden? Çünkü artýk geminin
battýðýný gördü… Özgürgün siyasi hayatýndaki ve özel
hayatýndan dolayý bu iþin sonuna geldi. Fazla
eleþtirilmeden, hýrpalanmadan bir umutla erken seçime
gitmeye karar verdi. Bunu yaparken CTP ile de bir
anlaþma saðladýðý söyleniyor.
Ankara ile görüþme isteði de
reddedildi. Anlaþýlan onlarý da
býktýrdý. Özgürgün
hükümetinin KKTC halkýný
düþürdüðü durum çok
kötü… Düþünün her gün
mikrofon karþýsýnda övgüler
düzdüðü Ankara ona randevu
vermiyor. Verdiðini
farzedersek emin olun ki
medya önünde onu da rezil
edecek bir çare üretecekler…
Basýn ordusu önünde Ýrsen
Küçük'e 'maaþýn kaç paradýr senin' sorusu hala daha
kulaklarýmýzda… Eðer randevu verirlerse bir de
Özgürgün'e sorulacak sorularý hayal ediyorum… 'Son
malikaneyi kime aldýn? Parayý nerden buldun? Vatandaþ
yapýlanlar ne oldu? Boþanma iþi ne alemde? En
yakýnlarýndan birinin bet ofisi var mý? Ýþleri nasýl
gidiyor?' diye gelen sorularý düþünün… E bu durumda
Özgürgün'ün ilk defa aðzýndan duyduðum 'halk'ýn onuru
gururu ne olurdu? Özgürgün aday adaylarý için yüklü bir
para istiyor. Darphane mi kurdu UBP'de? Biliyor ki
iktidarda olan UBP'nin aday adaylarý diðer partilere göre
daha çoktur. Ama esas sebep adaylara verdiði sözü
tutamayacaðý için eleme yerine adaylýklarý paraya
baðlýyor… UBP harman yeri gibi. Elli adayý seçip liste
hazýrlayana kadar parti zaten çoktan parçalanmýþ olacak.
Özgürgün bugüne kadar bana göre kimseden olumlu bir
davranýþ görmedi. Basýna yansýyanlar da yüze piyazdýr.
Makamlara yerleþtirdiði akrabalarý unutulmadý…
Toprak ürünlerindeki iþine gitmeden para alan yakýný
kimdir? Medya çaðrýda bulunarak malikane konusunda
sessizliðin bozulmasýný istedi. Medyayý takan mý var?
Herkes iþin
rezalet olduðunu
söylüyor. Bunlarý
BÝZÝM DUVAR
da mý duymuyor?
Eðer bu erken
seçimde
15 milletvekilini
çýkarýrsa partisi
öpsün de alnýna
koysun…
Kendisini bekleyen
de Ýrsen Küçük'ün
akibetidir."

SEÇÝM
YOKTUR,
MEÇÝM VARDIR

Bizim Mandra
Birinci anketi büyük hayal kýrýklýðý
yaratan Gezici'nin ikinci anketi de
birincisinden daha büyük bir hayal
kýrýklýðýna neden olur. Anketin
sonuçlarýný son derece þaibeli ve
güdümlü bulan vatandaþlar Gezici
anketlerinin bu son iki anketle bütün
güvenilirliðini kaybettiðini ve artýk hiçbir
þekilde dikkate almaya deðmediðini
belirtirken, sokaktaki adam, "Kimbilir
ortada ne meblâðlar döndü?" demekten
kendini alamaz.
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Arada Bir
Özgün Kutalmýþ
okutalmis@yahoo.com

Saðlýk ve özelleþtirme
Geçtiðimiz günlerde Serbest Çalýþan
Hekimler Birliði Baþkaný Gardiyanoðlu ile Týp
Ýþ Baþkaný Ýncirli'nin saðlýk ile ilgili
açýklamalarý hem düþündürücü hem de
endiþe verici idi.
Yeni hastane yapýmý ile ilgili Saðlýk Bakaný
Faiz'in tutarsýz açýklamalarýný Gardiyanoðlu
ve Ýncirli'nin açýklamalarýyla birlikte okuyup
deðerlendirdiðimizde, insan demeden
edemiyor. "Ayraný yok içmeye, atýnan gider
s…ya". Faiz önceleri BRT'nin arkasýndaki bir
yeri basýna yeni hastane inþaat alaný olarak
gösterdi. Türkiye'ye gidip geldikten sonra,
Türkiye Saðlýk Bakaný ile imzaladýðý
protokole dayanarak, yeni hastanenin bir
kasaba büyüklüðünde, 200 bin metre karelik
bir baþka alana inþa edileceðini açýkladý.
Haklý olarak doktorlarýmýz örgütlü olarak
bulunduklarý
kuruluþlar
vasýtasý
ile
yaptýklarý
açýklamalarda, böyle devasa
büyüklükte bir hastaneye
ihtiyaç olup olmadýðýný
sorguluyorlar. Ayrýca mevcut
hastanelerimize yeterli doktor
ve
saðlýk
personeli
bulamayan bizi yönettiðini sananlar, bu
hastaneye doktor ve saðlýk personelini
nerden bulacaklardýr? Cengiz Topel'i geçtim.
Girne Akçiçek ve Maðusa Devlet
Hastaneleri araç gereç, doktor ve saðlýk
personeli eksikliði yüzünden hastaneden
saðlýk ocaðýna indirgenmiþken ve bu
hastanelere gelen acil vakalarýn Lefkoþa'ya
gönderildiðini görmezden gelerek, nasýl
kasaba büyüklüðünde hastane yapýmýndan
bahsediliyor? Dr. Ýncirli'nin enfeksiyonlara
karþý kullanýlmak üzere Maðusa
Hastanesinde antibiyotik bile bulunmuyor
açýklamasýna karþýn, kasaba büyüklüðünde
yapýlacak hastane için parayý nereden
bulacaksýnýz? Maðusa Hastanesinde
antibiyotik yokken, Lefkoþa'daki hastanenin
eczanesinde en basit ve ucuz vitamin ilaçlarý
bile bulunmuyor.
Aslýnda Saðlýk Bakaný Faiz, finansmanýn
Türkiye tarafýndan karþýlanacaðýný, yap iþlet
devret modeli ile bir kamu özel ortaklýðý
olacaðýný da söylüyor. Örnek olarak da
Türkiye'deki þehir hastanelerini gösteriyor.
Doktorlarýmýz Gardiyanoðlu ve Ýncirli
sorguluyorlar. Saðlýkta yaþanan krize kamu
özel ortaklýklarýnýn çözüm olamayacaðý,
KKTC'nin kendi hastanelerini inþa etmekten
aciz mi olduðunu, inþaatý yapacak özel
þirketlere kamu kira ödeyecek mi,
ödeyecekse meblâð ne olacaktýr, finansmaný
ve iþletmesi sizin deðilse doktorlar ve devlet
saðlýðýn neresinde olacaktýr? Kamu özel
ortaklýðý
ile
yapýlacak
kasaba
büyüklüðündeki bu hastaneye, gelecek
hasta sayýsý ve orada yapýlacak MR I veya
diðer film çekiliþleri ile ilgili özel firmaya
garanti mi verilecek? Yoksa fark devlet
tarafýndan mý verilecek? Bu görüþler özel ve
kamuda çalýþan doktorlarýmýzýn görüþleridir.
Elbette saðlýðý ve sorunlarýný en iyi onlar
bilmektedir. Ben bu yazýmý doktorlarýmýzýn
yukarýda yazdýðým görüþlerine dayanarak
yazýyorum. Tümüne de aynen katýlýyorum.
Siz elinizdekileri muhafaza edip
geliþtireceðinize, el þeyi ile gerdeðe girmeye
çalýþýyorsunuz. Özelleþtirme sanki çok matah
bir þeymiþ gibi, bize de yutturmaya
çalýþýyorsunuz. Bir bakýn bakalým
Türkiye'deki özelleþtirmelere. AKP
Hükümetleri Cumhuriyetin tüm kazanýmlarýný
satmalarýna raðmen, Türkiye'de ne üretim,
ne ihracat artýyor, ne de iþsizlik azalýyor.
Göreceli ekonomik büyüme ise, ithalat ve
inþaat sektörüne dayanýyor. Ancak on
milyarlarca dolarlýk cari açýk, TC
Ekonomisinin üzerinde yýllardýr demoklesin
kýlýcý gibi sallanýyor. Bizdeki özelleþtirmelere
bakarsak, Saray Otel, Ercan Havaalaný, DAÜ
ilkokul ve Koleji, Eti gibi özelleþtirmelerden
sonra ekonomimiz uçuþa mý geçti?
Herhalde seçim tarihinin açýklanmasý ile
Saðlýk Bakaný Faiz hülyalara daldý. Çünkü
geçen günü bir yerel gazetede yer alan tam
iki sayfalýk açýklamasýnda, saðlýkta yapýlan
kendine göre olumlu iþleri öve öve
bitiremedi.
Hatta Atatürk'ün 10. Yýl nutkundan
esinlenerek "Az zamanda çok ve büyük iþler
yaptýk" da deyiverdi. Helâl olsun derim.

n SORAKIN: "BAÞVURU YAPACAK KÝÞÝLERDEN HERHANGÝ BÝR
ÜCRET TALEP EDÝLMEYECEK"
"HALKIMIZ SANDIÐA GÝTMELÝ"
CTP Genel Sekreteri Erdoðan Sorakýn,
Ülkedeki yönetimin bir an önce
7 Ocak'ta gerçekleþtirilecek genel seçimler
için milletvekili aday adaylýðý deðiþmesi için uzun zamandýr mecliste
baþvurularýnýn bugün baþlayýp 9 Kasým mücadele verildiðini söyleyen Sorakýn,
hükümetin belirlemesi gereken erken
saat 17.00'da sonlanacaðýný açýkladý.
CTP'den yapýlan açýklamaya göre, parti seçim tarihi konusunda da inisiyatif alanýn
merkezi ve ilçe binalarýna giderek baþvuru CTP olduðunu ve bir an önce halkýn
yapacak kiþilerden herhangi bir ücret talep haysiyetli, adil, üreten ve hizmet veren bir
edilmeyeceðini belirten Sorakýn, 10 Kasým yönetime kavuþmasý için çalýþtýklarýný
tarihinde toplanacak Parti Meclisi'nde vurguladý.
Demokrasinin gereði olan seçimlerde
aday adaylarýnýn onaylanacaðý ve
ardýndan 18 Kasým'da YDÜ AKM'de yurttaþlarýn sandýða giderek oy
toplanacak Kurultay ile adaylarýn ülke kullanmasý gerektiðini belirten Sorakýn,
çapýndaki
üyeler
tarafýndan "Yurttaþlarýmýz görevleri gereði sadece
belirleneceðini kaydetti. Siyasi Partiler oy kullanmakla kalmamalý, seçtiði ve
Yasasý'na göre 10 olan kontenjan sayýsýnýn kendini temsil etmesi için Meclis'e
da kullanýlacaðýný ifade eden Sorakýn, gönderdiði vekilleri sonraki beþ yýl
kontenjan adaylarýnýn da bugün boyunca da denetlemeli, verilen sözlerin
toplanacak
Parti
Meclisi'nde tutulmasý konusunda baský yapmalý"
dedi.
görüþüleceðini belirtti.

Serbest hekimlerden Týp-Ýþ'e dava
n KTSÇHB, Týp Ýþ yönetimine yönelik yasal süreç baþlatýlmasý
için avukata yetki verildiðini açýkladý…
Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler aracýlýðýyla kamuoyu ile paylaþtýðýný
Birliði (KTSÇHB), bazý kamu hekimleriyle kaydeden Gardiyanoðlu, þu ifadeleri
ilgili Saðlýk Bakanlýðý'na sunduðu kullandý:
þikayetlerle ilgili belgelerin asýlsýz
"Birlik yönetim kurulu olarak, ayný gün
olduðunu iddia ettiði gerekçesiyle Kýbrýs yaptýðýmýz açýklamada, Mandamus
Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ) kararýnýn, birliðimize kattýðý gücü
yönetimine yönelik yasal sürecin vurgulamýþ, Týp-Ýþ Baþkaný'ný, iddialarýný
baþlatýlmasý için avukata yetki verildiðini belgeleri ile birlikte ispatlamaya davet
açýkladý.
etmiþ, ilgili tüm makamlarý da göreve
KTSÇHB Baþkaný Remzi Gardiyanoðlu, çaðýrmýþtýk.Ancak, bugüne kadar, hiçbir
yaptýðý yazýlý açýklamada, "Mandamus resmi kiþi veya kurum, birliðimiz yönetim
Emirnamesi ile tüm planlarý bozulan, kurulu üyelerinden, bilgi, görüþ veya ifade
alelacele çýkardýðý tüzükle umduðunu talebinde bulunmamýþtýr. Yaptýðýmýz
bulamayan Týp-Ýþ Baþkaný'nýn yeni araþtýrmalar neticesinde ise, hali hazýrda
taktiðinin,
haklarýnda
disiplin hiçbir resmi kurum veya kuruluþa, birlik
soruþturmalarýnýn açýlmasýný engellemek yönetim kurulu üyelerimizle ilgili resmi bir
açýlanlarý da sonuçsuzlandýrmak adýna, müracaatýnda bulunulmadýðý bilgisini de
belgelerle ilgili asýlsýz iddialarda bulunarak elde etmiþ bulunmaktayýz".
Birliðimizin itibarýný zedelemek olduðu
Gardiyanoðlu, Týp-Ýþ Baþkanýný
anlaþýlmaktadýr" ifadelerini kullandý.
belgelerde KTSÇHB Yönetim Kurulu
Týp Ýþ Baþkaný'nýn, KTSÇHB'nin tarafýndan tahrifat yapýldýðýný iddia
kendisi ve bazý kamu hekimleri ile ilgili ediyorsa, bunu delileriyle birlikte adli
Saðlýk Bakaný'na yaptýðý þikayetlerden 1.5 makamlarla paylaþmasý çaðrýsýnda
ay sonra bir basýn açýklamasý yaparak, söz bulundu. Gardiyanoðlu, KTSÇHB
konusu þikayetlere konu, belge ve Yönetim Kurulu olarak, "Týp-Ýþ
dokümanlarla ilgili ''sahte veya asýlsýz'' yönetiminin müfteri tutumu" ile ilgili yasal
imajý vermeye çalýþtýðýný ve adli polise suç sürecin baþlatýlmasý amacýyla avukata
duyurusunda bulunduðunu basýn gerekli tüm yetkileri verdiklerini belirtti.

El-Sen, terfi ve statü konusunda uyardý
n Sendika, konular yarýn (bugün) sonuçlanmazsa
Pazartesi'nden itibaren her türlü meþru hakkýný kullanacaðýný
duyurdu…
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu
Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), "statü" ve
"terfi" konularýnýn yasal duruma uygun
olarak bugün mesai bitimine kadar
sonuçlanmamasý halinde pazartesi
gününden itibaren her türlü meþru
hakkýný kullanacaðýný duyurdu.
El-Sen Baþkaný Umut Öksüzoðlu,
konuyla ilgili açýklamasýnda, KIB-TEK
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel
Müdürü ile El-Sen'in haziran ayýnda
imzaladýðý
protokolün
hayata
geçirilmesinin anlaþýlabilir veya kabul
edilebilir bir durum olmadýðýný kaydetti.
Öksüzoðlu, olaðan sürecin, 2016 yýlýna
iliþkin terfi anomalilerinin tamamlanmasý
ve hak eden personelin yeni dönemde
terfilerini ele alarak, hak sahiplerine
haklarýnýn verilmesi þeklinde çalýþmasý
gerektiðini belirtti.
Öksüzoðlu, "Sendikamýz olaðan
sürecin iþlememesine, oyalanmasýna ve
personelin maðduriyetinin sürmesine
karþý sessiz kalmayacaktýr" dedi.
Umut Öksüzoðlu, El-Sen Yönetim
Kurulu'nun, KIB-TEK Genel Müdürü,
KIB-TEK Yönetim Kurulu Baþkaný, KIBTEK Yönetim Kurulu üyeleri ve Terfi
Komisyonu Baþkaný ile Terfi Komisyonu
üyelerinin tutumlarýnýn kabul edilemez
olduðu kararý ürettiðini belirtti.
Öksüzoðlu, terfi ve statülere iliþkin 25
ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilen
toplantýlarýn sonuca ulaþmadýðýný

belirterek, yasal durum ve yaþanan
geliþmelere iliþkin objektif gerçeklikler
göz ardý edilerek, sendikaya taslak metin
yayýmlama önerisinde bulunulduðunu
kaydetti.
"Sendikamýz ise taraflar arasýndaki
Haziran 2017 tarihli protokol ile yasal durum ve yaþanan geliþmelerin dikkate
alýnarak, her iki konunun da bütünlüklü
olarak birlikte çözümlenmesi gerektiði
görüþünü ortaya koymuþtur" ifadesini
kullanan
Öksüzoðlu,
Terfi
Komisyonu'nca kararlaþtýrýlmýþ olmayan
taslak metin yayýmlama çalýþmalarýnýn
anlaþýlýr olmadýðýný ve yayýmlanmasýnýn
herhangi bir sorunu çözmeyeceðini iddia
etti.

Baðýmsýz Köþe
Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

BEROVA'NIN ÝSTÝFA
NEDENÝ
Bir ülkenin Eðitim Bakaný neden
istifa eder?
Örneðin, Güney Kore'de,
üniversiteye giriþ sýnavlarýndan
sorumlu Eðitim Bakaný, üniversite
sýnavýndaki iki sorunun hatalý
olduðunu kabul ederek özür dileyip
görevinden istifa etmiþti…
Bu þekilde onlarca örnek
sýralayabiliriz…
Kimisi, "Baþarýsýz oldum" dedi ve
istifa etti…
Kimisi yýkýlan okul
duvarýnýn yüzünden
utanýp istifasýný sundu…
Kimisi de yaptýðý
açýklamanýn makamýna
uygun
olmadýðýný
kabullenip görevini býraktý…
Peki, ya bizde?
-Eðitim yerlerde sürünüyor…
-Okullar resmen dökülüyor…
-Girne'de 83 öðrenci yeterli okul
ve sýnýf olmadýðý gerekçesi ile okula
gidemiyor…
-Laik eðitim sistemi bir kenara itilip
yerine þeriat sistemi yerleþtirilmeye
çalýþýlýyor…
-Kaçak Kuran kurslarýna sahip
çýkýlýyor…
-Abartýsýz her gün eðitimin
baþýndaki kiþinin aðýrlýðýna ve
karakterine yakýþmayacak absürd
açýklamalar yapýlýyor…
-Eðitimin baþýndaki kiþinin altýnda
bulunan bir zat öðretmenlere
hakaretler yaðdýrýyor…
-Eðitimin baþýndaki kiþinin katýldýðý
bir mezuniyet töreninde þeriat tutkunu
bir kýz çocuðu konuþmasýnýn
tamamýnda laikliðe ve Kýbrýs Türk
Toplumuna giydiriyor…
Ve günün sonunda eðitim bakaný
çýkýp istifa ediyor!.. Yanlýþ
anlamayýnýz, Özdemir Berova tüm
bunlar yaþanýyor diye utancýndan
çýkýp istifa falan etmiyor… Süreç
içerisinde hiç sýkýlmadý…
Utanmadý…
Ve kalkýp sýrf baþka partiden aday
olmak için þu anda o makamda
bulunmasýný saðlayan partiye ve o
partinin tabanýna ihanet etti…
Ýþte Berova'nýn istifa nedeni
budur!..
Evet, sýrf UBP'den aday olabilmek
için önce "Bonservisim elimde"
açýklamasýnda bulundu, sonra Serdar
Denktaþ kendisine kapýyý gösterince,
"Ben istifa ediyorum" diyerek noktayý
koydu…
Eðer bu toplum, baþta da
öðretmenler ve veliler olmak üzere
bu adama gidip oy verirlerse hepsine
yazýklar olsun…
Kendini bu denli pazarlayan ve sýrf
yeniden seçilebilmek için kendisine
oy veren insanlara saygýsýzlýk yapan
bu kiþi yýllarca çocuklarýmýza eðitim
bakanlýðý yapmýþtýr…
En azýndan çocuklarýna saygýsý
olan anne ve babalar günü geldiðinde
gerekeni yapacaktýr…
Ben buna yürekten inanýyorum…

9

3 Kasým 2017 Cuma

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

Tünel
ALINTI

Memleketimden manzaralar

ARÞÝV

KÜRTLER
ORADALAR

Cadýlar bayramý...

Evet, Kürt'ün
güvendiði daða kar
yaðdý, yanlýþ hesap
yaptý, kendi
çeliþkilerine kurban
gitti, çok açýk verdi
ve nihayetinde
kaybetti. Kürt'ün
kaybý Baðdat,
Tahran ve
Ankara'nýn hesabýna
kâr olarak yazýlýr mý?
Sonuç ne olursa
olsun Kürtler
oradalar; bir yere
gitmediler ve
gitmeyecekler.
Bölgenin arýzalý
kýsýmlarý bütün
sorunlarýyla birlikte
tekrar Baðdat'ýn
kontrolüne geçti.
Kürtler, Saddam
sonrasý Irak
yönetimine, 2005
Anayasasý'nýn
yazýmýna ortak
olarak katýldýlar, o
anayasaya göre de
kaybettiler. Þimdi
onlarý sistemde
tutmaya yarayacak
ne kaldý? Mesela Irak
Anayasasý,
Araplaþtýrma
siyasetine maruz
býrakýlmýþ tartýþmalý
bölgelerde
normalleþme, nüfus
sayýmý ve
referandum
öngörüyordu.
Muzaffer tayfada bu
yükümlülüðü
hatýrlayan var mý?
Hatýrlamak bir yana
bu soru bazýlarýna
lüzumsuz bile
gelebilir.
Fehim TAÞTEKÝN
(gazeteduvar)

TARÝH 15 EKÝM 2016
2010 yýlýnda dönemin Maliye Bakaný Ahmet
Uzun hakkýnda ileri sürdüðü rüþvet iddialarý
nedeniyle savcýlýk tarafýndan aleyhine açýlan
ceza davasýný daha önce alt mahkemede
kazanan Avukat Seyhan Yýldýrým, Yüksek
Mahkeme'de de kazandý…

Gözden kaçmayanlar...

KANDIR ÇOCUÐU…
Özdil Nami Reuters'e bir mülakat
vermiþ… Mülakatta müzakerelerin
yeniden baþlayabilmesi için sürecin
yeniden baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý
halinde Kýbrýslý Türklerin statüsünün
ne olacaðýnýn önceden belirlenmesi
gerektiðini söylemiþ. Yani bizi tanýyýn
veya bize yasal bir statü verin ki
müzakereler baþarýsýz olursa biz o
statüde kalalým. Gandýr çocuýðu da
yasallaþtýrsýn sizi demektir bu…
Güvence isterken kendisinin de ne
istediðini açýklamasý lazým…
Türkiye'nin kanatlarý altýnda yasal
devlet… Onaylayýn gitsin anasýný
satayým!

DÝPNOT
Türk Tabipleri
Birliði (TTB)
Yüksek Onur
Kurulu üyesi Dr.
Ali Özyurt,
Türkiye'de 90
saat mesai yapan
saðlýk çalýþanlarý
arasýnda intihar
eðiliminin çok
yaygýn olduðunu
açýkladý...

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Sosyal Sigortalar Dairesi'ni
borç alan deðil borç ödeyen
kurum haline getirdik."
Ersan Saner
(KKTC Çalýþma Bakaný)

VÝRGÜL...

MUHALEFETTE BAÞKA,
HÜKÜMETTE BAÞKA…
Cemal Özyiðit TDP'nin genel baþkaný…
Akýncý'nýn en büyük savunucularýndan
birisi… Yaptýðý açýklamada hükümette
bulunmuþ partilere veryansýn etti… TDP'nin
verdiði sözün, söylediklerinin arkasýnda
olduðunu söyledi… Yani muhalefette neyse
iktidarda da oyuz demek istedi. Bu akla
TDP'nin ilk baþkaný Akýncý'yý getirmez mi?
Muhalefetteyken söyledikleriyle, saraya
yerleþince söyledikleri birbirini tutmadý…
Ýnþallah TDP de öyle olmaz…

"Kirli siyaset ve
çürümüþlük, ancak temiz
siyasetle yok olur."

TÜM PARTÝLER
DE AYNISINI
SÖYLÜYOR…

Cemal Özyiðit
(TDP Genel Baþkaný)

"Erdoðan artýk iktidara mahkum,
fýrsat bulursa firar edecektir."
Ataol Behramoðlu þair adam.
Bir anda ilham perisi omuzuna
konabilir. Her ilham perisi
doðruyu söyler diye bir þey yok.
Yanýltabilir de. Ona bakarak
mýsra mýrýldandýðýnda vezin
bozuk çýkabilir, imge tepetaklak
durabilir, kafiye parazit yapabilir.
Ýlham perisidir. Þaire zeval
olmaz.
O nedenle ben Behramoðlu'nun
"bir kadýn" olarak Meral Akþener
hem eski patronu "erkek"
Bahçeli'ye, hem de devletin
patronu "erkek oðlu erkek"
Erdoðan'a sahnelere fýrlayýp kafa
tutmuþ olmasýný ilham perisinin
fýsýldamasýyla, "þiirsel bir týný"
saymasýna fazla takmadým. Þiir
öyle bir süreçtir ki, insaný "men
ne direm, tamburam ne der"

durumuna düþürür.
Ama iþ Cumhuriyet'te Orhan
Bursalý'nýn yazýsýna gelince, artýk
ilham perisi filan olmaz. Bu yazar,
CHP'den istifayý basýp "Ýyi
Parti"ye
geçen
adamý
alkýþlamakta. Ýyi Parti'nin
"seçimlerde" alacaðý oylarýn öyle
bir hesaplamasýný yapmaktadýr ki,
Türkiye tek adam diktasýndan
iþte bu Akþener sayesinde
kurtulacak sanýrsýnýz.
Ahmaklýðýn alemi yok, çünkü
seçim yok. Belki "meçim"
olabilir; Kýlýçdaroðlu'nun "çete"
diye suçladýðý Yüksek Seçim
Kurulu, sandýðý sandukaya
çevirip, muhalif oylarý þehit
ettiðinde karþýmýza dört dörtlük
bir Erdoðan zaferi çýkar.
Erdoðan ve ortaklarý, "iktidarý

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel

býrakma, bir köþeye çekilme,
emekliliklerinin tadýný çýkarma"
þansýný çoktan kaybetti. Ýktidarý
elde tutmak zorundalar. Ýktidarý
kaybettikleri gün baþlarýna
gelecekleri çok iyi biliyorlar.
Erdoðan NATO'ya, ABD'ye,
AB'ye "kafa tutarken" "Ey ABD,
sen benim kirli çamaþýrlarýmý
Zarrab'a döktürürsen, ben de
senin düþmanlarýnla iþbirliði
yaparým" demeye getiriyor.
Artýk taktik yok, strateji yok,
"dava" yok, "ilke" yok, "dindi,
imandý" hiçbir þey yok.
Erdoðan'ýn ABD'yle kavgasýný
"anti emperyalizm" sanan
ahmaklar güruhuna söylenecek
þey þudur: Vatanýnýz artýk
tehlikededir. Bu gidiþin sonunda
ya Rusya'ya rampa edeceksiniz
ve o Türkiye'nin 32 diþini çekip,
sizi teslim alacak; ya da ABD'ye
"biat" ettiðinizde, sizi týpký
Saddam'a
yapýldýðý
gibi
kullanacak. Bu "kullanýlma"
Irak'ta ne sonuç verdiyse, o
sonucu verecek.
Yani Türkiye'ye yazýk olacak.
Özetle, her kim bugünün
Türkiye'sinde "seçim hesabý"
yapýyorsa, ya gerçek durumdan
hiçbir þey anlamamýþtýr ya da boþ
bir hayalin peþinde koþturarak
rejime yardým etmektedir.
CHP TBMM'de "seçimlere
hazýrlanma" adý altýnda yan gelip
yatmak yerine, "sine-i millete"
çekilmeyi göze almadýkça,
Ege'nin, Trakya'nýn, Alevi
bölgelerinin halký mevcut rejime
karþý, mücadelenin gerekliliðini
bile anlayamayacaktýr.
Erdoðan "iktidarý býrakýp, sað
salim evine döneceðini" bilse, þu
anda Gökçek'in yerine "Reis"
olarak tayin edip, Beþtepe'den
ricat eder. Durum bu kadar
berbat yani.
(Bu yazý Veysi Sarýsözen'in
demokrasi44.com'da
yayýmlanan "Erdoðan artýk
iktidara mahkum, fýrsat
bulursa firar edecekir...)
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dünya kazan, devrim kepçe
Mahmut Anayasa - Her seçim dönemi ayni nakarat;
"Bütün siyasiler tu kaka"... Peki biz seçmenler? Koop
sütten çýkma ak kaþýk? "Oðluma iþ", "Kýzýma terfi", "Ýþime
kredi", "Ýhaleme torpil", çýkarcýlýðý... "Babamýn
cenazesinde vardý" "Kýzýmýn düðününe geldi", "Kahveye
geldiðinde hatýrýmý sorduydu" absürtlüðü... "Tanýdýktýr",
"Eniþtemiz sayýlýr", "Uzaktan akraba düþerik" komikliði...
Peki vizyon? Dürüstlük? Bilgi? Eðitim?

Münür Rahvancýoðlu
Okunmalý... Babalar da okursa daha da
iyi olur... Bir de gözlem; kimse kusura
bakmasýn, çocuðunu pamuklara
sararak büyüten ebebeyinlerin en
büyük fenalýðý çocuða yaptýklarýný
düþünüyorum. Ortaya vasat, yalnýz
kalmaktan aciz, kendi kendine mutlu
olmayý beceremeyen ve özgüven
yoksunu bireyler çýkýyor...
Kendi gündemlerinizi çocuðunuz ile
paylaþarak yaþayabilirsiniz ve onun
gündemlerini de siz paylaþabilirsiniz.
Bu hem mutluluk veriyor hem de siz
dahil iliþkinin tüm taraflarýný
geliþtiriyor. Çocuðu oldu diye, mezara
girer gibi eve kapananlara ise "ýþýklar
içinde uyu" demekten baþka
yapabilecek bir þeyim yok...
***
Hasan Cezaroðlu
"Siyasetçi mahkemede yargýlanmaz ."
H .Özgürgün
Adam haksýz mý? Normal devlet
olmadýðýmýzý ima ediyor! Ýþgal
koþullarýnda kim kimi yargýladý bu güne
kadar... Burada sadece hukumetcilik ve
muhalefetcilik oynanýr... Hepsi bu
kadar. Muhalefet atýp tutacak. Ýktidar
olunca da hepsini unutacak... Hesap
soracak diye gelenlere, niye hesap
sormadýnýz diye bir sorun, size bir sürü
mesel okuyacaklar. Ama doðruyu asla
söylemeyecekler. Ýþgalcinin buna
müsaadesi yok! Herkes çizilen oyunu
oynar sadece... Toplum, Aziz Nesin'in
dediði gibi iþte! 43 yýldýr
yaþadýklarýmýzdan ders alamýyorsak
Aziz Nesin'in sözlerini bir daha
düþünelim derim!
***
Ahmet Ustaoðlu
Bir adam Picasso'ya þöyle der:
-Renkleri karýþtýrmaktan ve içiçe
geçmiþ çizgiler yapmaktan baþka resim
yeteneðin yok gibi geliyor bana...
Picasso fýrçasýný alýr ve yere bir buðday
tanesi resmi çizer. Öyle gerçekçi olur
ki bir tavuk yemek için gagalamaya
baþlar.
Gördüðü durumdan þaþkýna dönen
adam Picasso'ya:
-Bu kadar mükemmel resimler
yapabiliyorken niçin bu garip resimleri
yapmakta ýsrar ediyorsunuz?
Picasso yanýtý yapýþtýrýr:
-Çünkü ben resimlerimi tavuklar için
yapmýyorum...
***
Yilmaz Parlan
Halkýn boykota meyilli olduðunu
anlayýncalar götleri tutuþtu…
Alýþtýlar bal kaymak yalamaya
vazgeçmek istemezler varlýklarý yalan,
hayatlarý yalan... Görevde olduklarý
sürede parasý ödenmiþ bir kapýyý bile
açmadýlar halka baþka söyleyip içerde
baþka þeyler yaptýlar çivi bile çakmayýp
AB'yi suçladýlar dolaylý yoldan AB
düþmanlýðý yaptýlar þimdi ise ''halkýn
seçimi boykot hakký yoktur'' diyor...
Sen nasýl demokratsýn be adam... O da
bir seçenek deðil midir, sen iþini
yapmýyorsan insanlar size niye oy
versin...
Hiç bir iþ yapmadan ''Barýþ'' kelimesini
dilinden düþürmeden ömür boyu
vekillike suyundan da koy be
gavvolem...

Erdal Eryener - Lefkoþa Cuma Pazarý... 1940...
Hasan Ulaþ Altýok

DOÐRUYU SÖYLEMEYEN KÝM VEYA NE?
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Hamza Ersan Saner, Sosyal Sigortalar
Dairesi'nin emekli maaþlarýnýn son 9
ayda hiç borç almadan ödendiðini
hatta bu süre içerisinde dairenin 76
milyon TL'lik borcunun da
ödendiðini hatta ve hatta 13'üncü
maaþlar için de 20 milyon TL'nin
bloke edildiðini söyledi.
Gelin þimdi Sosyal Sigortalar
Dairesi'nden alýnan Mart 2017 verileri
ile bu söylemi yakýndan inceleyelim.
Mart 2017'de toplanan prim miktarý:
- prim yatýran sigortalý sayýsý:
96,916
- beyan edilen ortalama aylýk gelir:
3,107 TL
- maaþlarý ödemek için toplanan
aylýk prim (Sosyal Güvenlik Yasasý,
Madde 78 (Ç)'ye göre): 96,916 * 3,107
* 12.5% = 37,639,752 TL

AYLIK AÇIK (yani devletin bir
þekilde ödemesi gereken rakam):
77,318,826 - 37,639,752 = 39,679,074
TL.
Not: Yýllýk 13 maaþ ödemesi
yapýldýðý ancak sadece 12 ay prim
alýndýðý dikkate alýndýðýnda yýllýk
açýðýn aylýk açýðýn 12 katýndan fazla
olacaðý net olarak görülmektedir.
Þimdi böylesi bir durumda nasýl olur
da dairenin 76 milyon TL'lik borcu
ödenir, 13. maaþ için para ayrýlýr ve
aylýk maaþ ödemeleri borçlanmadan
yapýlabilir? Benim bazý tahminlerim
var ama yetkililerin bunu açýklamasý
çok daha yerinde olur diye
düþünüyorum.
Tabii
açýklayabilirlerse. Sonuçta ortada,
doðru olmayan bilgiler var. Ya bakan
ya yasa ya da dairenin verileri
doðruyu söylemiyor. Sizce?

Mete Hatay

KOMPLÝKASYONLAR
Yavaþ yavaþ seçim ortamýna girmiþ
bulunuyoruz. Ada yarýsýný etkisi
altýna alan sinik ortamýn katýlýmý ne
kadar etkileyeceðini gerçekten çok
merak ediyorum. Diðer bir sorun ise
iyi düþünülmemiþ yeni seçim
siteminin
getireceði
komplikasyonlardýr. Bu da hatalý
oylamayý artýrabilir. Tüm bunlarýn
yanýnda bazý çevreler tarafýndan
yapýlan seçim boykotu çaðrýlarý da
her geçen gün biraz daha güçlü
þekilde kendini duyurmaktadýr.
Bütün bunlarýn hepsi katýlýmý
etkileyecek faktörler. Sosyal medya
ise birçok siyasi merkezin üzerinde
çalýþtýðý bir mecra olmasýna raðmen
kiþisel ve anýnda reaksiyonlar onlarýn
bu platformu domine etmelerini
engelleceðini tahmin ediyorum.
Bundan dolayý enteresan bir
kakafonik propaganda dönemine
hazýr olmalýyýz. Orta çaðdan kalma
"Kaka" atma operasyonlarý ise hali
hazýrda devreye konulmuþ vaziyette.
Anket manipülasyonlarý ise iþin
cabasý.
Kýbrýs
sorununun
bugünlerde pasif durumda olmasý

partilerin daha çok insanlarýn günlük
hayatlarýyla ilgili konularda siyaset
yapmalarýna neden olacaða benziyor.
Yani eðitim, saðlýk, iþsizlik vesaire
önemli konularýn baþýný çekiyor.
Diðer bir konu ise yolsuzluk ve
nepotistik öðelerle örünmüþ siyasi
kültürün oynayacaðý rol. Buna karþý
duruþ belirleyecek adaylarýn ekstra
saðlam bir duruþ tutturmalarý
gerekecek ve bu duruþlarý ise onlarýn
hem gücü, hem de en zayýf
noktalarýný oluþturacak gibime
geliyor. Türkiye'nin pozisyonunun
ise ne olacaðý yakýnda belli olur. Ben
fazla burunlarýný sokacaklarýný
zannetmiyorum. Yeni vatandaþ
olmuþ 9,500 kiþinin bu seçimde oy
vermesi tabii ki iktidardaki partilere
yarayacak. Öte yandan bu kiþilerin
ne kadarýnýn burada yaþadýðýný
bilmiyoruz. Asýlacak olan seçmen
listelerini partilerin iyi etüt etmeleri
gerekmektedir çünkü hali hazýrda
listelerde buralarda yaþamayan
birçok kiþinin ismi bulunmaktadýr.
Bunlar sýrf seçimlerde oylarýný
kullanmak için ortaya çýkabilirler.

Aziz Þah

At sahibine göre kiþner...
Talat için Koloni Otel'de patronlardan toplanan
parayý hatýrlarsýnýz.
Unuttuysanýz hatýrlayýn...
Halkýn Partisi hakkýnda çýkan son haberler Talat'ýn
patronlardan topladýðý "baðýþ"ý hatýrlattý. Çünkü bu
memlekette bütün yollar C. Türk Partisi'ne çýkar.
Düzen, statüko, sistem ve umut C. Türk Partisi'nin ta
kendisidir...
Düzeni yalnýz o kurar ve o yýkar. Statükoyu
deðiþtiremezse sistemi deðiþtirir...
Umut da kendisidir. Ama bilmez siyasetin altýn
kuralýný: Umut varsa deðiþim-dönüþüm olmaz...
Hem umut olup hem de düzeni deðiþtiremezsiniz.
Umut olma iddiasýndaysanýz düzenin ömrünü uzatma
gailesindesinizdir...
Umudun bittiði yerde baþlar çünkü
deðiþim...
Umutsuz kalan kitleler yýkar sadece
duvarlarý...
Umutsuz kalanlar "Výz gelir bize o
duvarýnýz, výz" der...
Kaybedecek bir þeyleri olanlar ayaða
kalkmazlar...
Umut-umutsuzluk iliþkisini hep yanlýþ anladý bu
memleket. Ýyimser olan umutsuzlardýr, kötümser olan
umut tacirleri. Kötümserliðin kaynaðý düzenin varlýðýný
sürdürebilmesidir...
Umudun öldüðü yerde baþlar dönüþüm. Umut bu
yüzden en son ölür, çünkü dönüþüm sancýlýdýr, zordur
ve sabýr ister...
Bu yüzden umut taciri partinin bir zamanlar bir
otelde patronlardan topladýðý "baðýþ" ayýplanmaz.
Çünkü patronlardan alýnan baðýþ umudun ta
kendisidir onlar için...
Herkesin umudu kendine...
Ne Talat ne de Halkýn Partisi böyle bir iliþki içine
girdi diye ayýplanabilir...
Dünyanýn her ülkesinde burjuva siyasetini para
babalarý finanse eder. Kiminde bu finansmanýn yasasý
vardýr, kimi ise kayýtdýþýdýr. Ýki baþkan adayý yarýþýrken
ayný þirket ikisine birden para yatýrýr. Bunun neresi
ahlâksýz?
At yarýþýdýr çünkü bu. Kumda baþka at, çimde baþka
at iyidir. Ve fakat iki ata birden yatýrmak garantidir...
At sahibine göre kiþner. Parayý veren bunu bilir...
Bu burjuva politikasýdýr çünkü. Bal tutan bayrak
yalar...
Devletler arasý diplomasi gizlidir. Açýk diplomasiyi
tarihte sadece Lenin yürütmüþtür. Dökmüþtür ortalýða
gizli belgeleri...
"Þeffaf" Kudret Özersay'ýn yürüttüðü Kýbrýs
müzakereleri de gizlidir. Akýncý'nýn yürüttüðü de.
Çünkü ne kadar gizliyse o kadar milli olur...
"Milli menfaatler"e kafa tutacak kadar þeffaf mýsýnýz?
Gizlilik þeffaflýðý savunanlarýn en büyük silahýdýr.
Emzik olacak kadarýný koklatýrlar gerçeðin...
O kadarý da yeter zaten sarhoþ olmak isteyene...
Uluslararasý politika gizlilik üzerine kuruluyken
çürümüþ siyasetin finansmaný nasýl þeffaf olsun? Dýþ
politika iç politikanýn devamýdýr...
Yalnýz bize ucunu gösterirler þeffaflýðýn, gerisi yerin
altýndadýr. Yerin altýnda yaðmalanacak kaynaklar
vardýr. O yaðma sessiz yapýlýr. Gürültü çýkarmayan
dinamitler kullanýrlar bu yüzden "madenler" için...
Dinamit de sahibine göre patlar...
En önemli iddiasý þeffaflýk olan bir parti varsa
karþýnýzda tabii ki bir önemi vardýr finansmanýn
kaynaðýnýn. Fakat ideolojik bir argüman olarak þeffaflýk
çirkeftir, dibi görünmez. KKTC de bir çirkeftir ve çirkef
yataðýnda güllistanlýk olmaz, þeffaf da olunmaz...
Bulutlardan bile çirkef yaðýyor bu coðrafyada.
Çirkef yataðýnýn ortasýnda seçim önü birileri baþka
birilerine çirkef atýyorsa, umutsuz olmak en iyisidir...
Dere geçerken at deðiþtirseniz ne fayda, at yine
sahibine göre kiþneyecek...
Tek sloganý "þeffaflýk" olan bir parti itibar
edilemezdir. Þeffaflýk ve temiz toplum sadece kitlelerin
talebine dönüþtüðünde bir anlam ifade eder. Bir süre
önce Romanya'da bir ayaklanma patlak verdi,
hükümetler devirdi. Belki hatýrlarsýnýz. Þeffaflýk vaad
ederek seçim kazanan baþbakan gizliliðe soyunduðu
için patlak vermiþti o isyan dalgasý...
Þeffaflýk ve umut tacirleri düzenin ömrüne ömür
katmak için vardýrlar. Finansmaný önemli deðil, ha
Koloni Otel ha sömürge pansiyonu, fark etmez. At
sahibine göre kiþner...
Þeffaflýk istiyorsanýz, kendi elinizin kirlenmesini
göze alacaksýnýz, sokaða çýkacaksýnýz. Þeffaflýk
sandýkla gelmez...
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Rüzgara karþý
Bülent Tümen

ÇARE SANDIKTA MI?
Kasým ayý da girdi, havalar en nihayet serinledi…
Ýyi ki serinledi da, ahalinin sinirden ateþ almasýnýn
önüne geçildi bir nebze…
Zira yalanlarýn azalmasý gerekirken, hýzý bir türlü
kesilemedi daha…
Saatler da deðiþti, berikat “Jet-lak” olmadýk…
Çalýþma Nazýrý:
Sigortalý çalýþanlar %20 artmýþ, borç almadan
“Sosyal Sigortalar” kendi ödemelerini
yapabilmekteymiþ artýk…
Dün, 163 milyonlara kadar çýkmýþ bir borç’un, son
hükümet döneminde 76 milyonu ödenmiþ…
Hâlbuki dün Baþvekil beyefendi:
“Devletin borcu kalmadý!”
demiþti…
Ödemeler için, bütçe yetmediði
zamanlarda, “Devlet Kefalet Senedi”
ile alýnan borçlar ve faizleri, sanki
sýfýrlanmýþ gibi davranýlýyor…
“Devletin borcu kalmadý!”
teraneleri, halkýn nazarýnda sanki hiç
sýrýtmýyormuþ gibi davranýlýyor…
Elbette sýrýtýyor, ama bu durum kimin umurunda?
Baþvekil Muavini ve Maliye Nazýrý da geri
durmuyor!
Seçim olursa 2018 yýlýna bütçesiz girilecekmiþ…
KKTC tarihinde ilk kez “Denk bütçe” yapmýþ,
efendi hazretleri…
Kimse sormaz mý? hangi üretimle, hangi gelirle
yapýldý bu denk bütçe?
Sürekli kendi halkýný aldatma reva mýdýr, bu
topraklarda?
Türkiye’den alýnan kredi veya hibelerle denk
bütçe mi olur?
***
Yalanlar, sadece siyasetle sýnýrlý deðildir bu
topraklarda…
Anket hazýrlayan þirketler de, halký yönlendirme
peþinde…
At, savur gitsin, kimin umurunda? Maksat
birilerini memnun edebilmek…
Eski siyasetçilerden bazýlarýný, güya halkýmýz
yeniden seçme taraftarýymýþ…
Tuhaf olan nedir, biliyor musunuz?
Dün icazet alýp iþ gören vekilleri halk,
önümüzdeki seçimlerde yeniden seçmek istiyormuþ!
Yaptýklarý anketlerle belirlemiþler bunu…
Kaçakçýlýk yaptýðý söylentileri ayyuka çýkmýþ
efendiler de raðbetteymiþ…
Bazý para babalarý ve onlarýn hýsým ve akrabalarý
da hangi partiden aday olurlarsa o partiyi
yücelteceklermiþ…
Baksanýza, kimin aday olup olamayacaðýný,
önceden tespit bile ediyor bu efendiler…
Daha neler neler var bu Kasým ayý haberlerinde…
Partilerin yöneticileri deseniz, onlar da baþka bir
alem…
Vaat, vaat üstüne, sanki Kýbrýs’ýn Kuzeyi normal
bir devletmiþ gibi…
Atýþ serbest, ne bir çalýþma, ne bir araþtýrma, ne de
bir bilimsel hazýrlýk, ortada hiçbir þey yok!
Mantýk, ben yaparým! Beni seçin da görürsünüz!
mantýðý…
Ancak sanýrým biz yurttaþlar da en az böyleleri
kadar suçluyuz…
Yanýmýza uðradýklarý zaman, o hanýmefendi ya da
beyefendileri soru yaðmuruna tutmuyoruz…
Be hanýmefendi, be beyefendi, bunu nasýl
yapacaksýnýz bize bir anlatýn, öðrenelim? diyemiyoruz
nedense…
Yurttaþa yalan söyleyenlere selamý sabahý
keseceðimize, onlara “Hoþ geldiniz, sefalar
getirdiniz!” diyerek, izaz-ikramda dâhi
bulunuyoruz…
Evlatlarýmýzýn, hakkaniyet içerisinde birer iþ sahibi
olmasýný istememiz yerine, bencillik yapma yoluna
gidiyoruz…
Çocuklarýmýzýn, ille de devlette iþ almasýný
istiyoruz…
Sanki devlet dedikleri yapý ve devlet memuriyeti o
efendilerin iki dudaðý arasýndaymýþ gibi
düþünüyoruz…
‘Liyakat Ýlkesi’ çerçevesinde iþ sahibi olmanýn
veya terfi almanýn, topluma daha fazla yarar
saðlayacaðýný, bilmiyormuþuz gibi…
Biraz derin ve etraflý düþünürsek ana
sorunumuzun, ya da en büyük sorunumuzun
“Kýbrýs sorunu” olduðunu; sorunun çözülmediðini
unutarak, sürekli baþka iþler yapýyoruz…
Çare, sandýkta mý acaba?
Þalýn altýndaki bir idari yapýya vekil seçmek,
sorunlarýmýzý çözecek mi?
Peki ana sorunumuz Kýbrýs meselesi, ne olacak?
Gene gonuþuruk buraþda.

Týp-Ýþ hastanede eylem yaptý
n KAMU HASTAHANELERÝ
ÝLE SAÐLIK
MERKEZLERÝNDE ACÝL,
DÝYALÝZ VE ONKOLOJÝ
DIÞINDA HÝZMETLER
DURDU...
n TIP-ÝÞ BAÞKANI USAR:
"HASTANEDE EN CÝDDÝ
ENFEKSÝYONLARIN
TEDAVÝ EDÝLDÝÐÝ
ANTÝBÝYOTÝK YOK. EÐER
SAÐLIK
ÖZELLEÞTÝRÝLÝRSE,
ALINIP SATILAN BÝR MAL
OLURSA O ZAMAN PARASI
OLAN YAÞAR, PARASI
OLMAYAN ÖLÜR BU
MEMLEKETTE…"
Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (TýpÝþ), kamu hastaneleri ve saðlýk
merkezlerinde eylem yapýyor.
Ülke genelinde kamu hastaneleri ve
saðlýk merkezlerinde acil servisler, acil
ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji
dýþýnda kamu hastaneleri ve saðlýk
merkezlerinde hizmetler durdu.
Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (TýpÝþ) Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu
Devlet Hastanesi giriþinde eylem ve
basýn açýklamasý yaptý.
Doktorlar, ellerinde "Koltuklar Gider,
Doktorlar Kalýr", "Yalanlardan Sýkýldýk,
Palavra, Palavra", "Göç Yasasýna Son",
"Halkýn Hastanelerine Dokunma",
"KTHY'yi Unutmadýk", "Hekim Yasasý
Hakkýmýz", "Patronlara Deðil Halka
Hizmet", "Saðlýk Özelleþtirilemez",
"Halkýn Hastanelerine Dokunma" yazýlý
pankartlarla eyleme destek verdi.
Doktorlara vatandaþlar da destek
belirtti.
USAR
Týp-Ýþ Baþkaný Sýla Usar eylemde
yaptýðý basýn açýklamasýnda, ülkede
"saðlýk krizi" olduðunu vurgulayarak,
bu krizin yýllar içinde büyüdüðünü ve
büyümeye devam ettiðini söyledi.
Hekimlerin önemine ve görevlerine
deðinen Usar, devletin en temel
görevlerinin yurttaþýn eðitimini,
saðlýðýný ve güvenliðini saðlamak
olduðuna iþaret etti.
"Bunlarý yapmayan bir devlet ne iþe
yarar ki? Yýllardýr söylüyoruz. Saðlýktaki
sorunlarý konuþuyoruz. Anlamýyorlar ya
da anlamak istemiyorlar, ya da anlýyorlar
ama gereðini yapamýyorlar" þeklinde
konuþan Usar, bu konuda ne
kendilerinin, ne de halkýn sabrý kaldýðýný
söyledi.
"DEVLET AZ HEKÝMLE ÇOK ÝÞ,
AZ ÜCRET POLÝTÝKASIYLA
ÇALIÞIYOR"
Usar þöyle devam etti: "Yapýlmasý
gereken yasalarý yapmazsanýz saðlýktaki
kriz
çözülmez
dedik.Yasalarý

parasý olmayan ölür bu memlekette"
dedi.
Bugün yaþanan sorunlardan, gelen
geçen tüm hükümetlerin sorumlu
olduðunu vurgulayan Usar, bugünkü
yasal çerçevede bir hekimin sokakta,
maçta, hastane dýþýnda her hangi bir
yerde gözünün önünde bir hasta kalp
krizi geçirse, kalbi dursa ona müdahale
edemeyecek durumda olduðunu ileri
sürdü.

yapmadýnýz.Fiziki koþullarý berbat bu
hastanelerin, alt yapýnýz yok. Hekiminiz
hemþireniz yok, nöbet tutmaktan
tükettiniz çalýþanlarý. Hekim eksikliði, alt
yapý eksikliði nedeni ile hastalarý sevk
etmek zorunda kalýyoruz. Sonra da
milyonlarca lira tutarýndaki faturalarý
ödüyor bu devlet. Faturalar kabardýkça
çalýþana ücret yok, alt yapýya para yok,
eðitime para yok, ilaçlara para yok."
Hastanede en ciddi enfeksiyonlarýn
tedavi edildiði antibiyotik olmadýðýný
savunan Sýla Usar, devletin az hekimle
çok iþ, az ücret politikasýyla çalýþtýðýný
ileri sürdü.
"GÝRNEAKÇÝÇEK
HASTANESÝ'NÝ SAÐLIK OCAÐI
YAPTIRMAYACAÐIZ"
Onkoloji hastanesinin hekim, hemþire
ve personel olmadýðý için bir katýnýn
açýlamadýðýna iþaret eden Usar, þimdi de
200 bin metrekarelik hastane
yapýlacaðýnýn söylendiðini, bunun 30
futbol sahasý büyüklüðünde bir hastane
olacaðýný kaydetti.
Usar, "elbette yeni hastanelere, halen
kullanýlanlarýn tamirine ihtiyaç vardýr.
Ama onkoloji hastanesinin bir katýný
bile açamamýþken, Girne Hastanesi'nde
hastalar doktorsuz geceler geçirirken,
30 futbol sahasý büyüklüðündeki bir
hastaneyi nasýl donatacaksýnýz? Hekim
hemþire nereden bulacaksýnýz?" dedi.
Girne Akçiçek Hastanesi'ni saðlýk
ocaðý yaptýrmayacaklarýný vurgulayan
Usar, bundan sonra hayal deðil, gerçek
istediklerini, gerçek hastaneler
istediklerini kaydetti.
"BU ÜLKENÝN ÝHTÝYACI OLAN
GÜÇLÜ BÝR KAMU SAÐLIK
HÝZMETÝDÝR"
Ülkenin güçlü bir kamu saðlýk
hizmetine
ihtiyacý
olduðunu
vurgulayan Sýla Usar, "saðlýk
özelleþtirilemez. Kamu özel ortaklýðý adý
altýnda hastanelerin ticari iþletmelere
dönmesine, saðlýðýn alýnýp satýlan bir mal
olmasýna izin vermeyeceðiz. Çünkü eðer
saðlýk özelleþtirilirse, alýnýp satýlan bir
mal olursa, o zaman parasý olan yaþar,

"HEKÝMLÝK MESLEÐÝAYAKLAR
ALTINDA"
Usar, "Hipokrat yemini, bütün
mesleki etik deðerler hiçe sayýlarak
hekimlik mesleði ayaklar altýndadýr bu
ülkede" dedi.
Hekimler olarak bu durumdan ötürü
çok üzgün olduklarýný dile getiren Usar,
bu konuda yaptýklarý bütün giriþimler,
imzalanan bütün protokollere raðmen
gerekenlerin yapýlmadýðýný söyledi.
Konu hakkýnda atýlan adýmlarý ve
yaþanan süreci anýmsatan Usar, hekim
istifalarý sonrasýnda ve çalýþacak hekim
bulunamamasýnýn ardýndan göç
yasasýndan istihdam edilen hekimlerin
maaþlarýnýn arttýrýldýðýný hatýrlattý.
Usar þöyle devam etti:
"Hekim-Hakim maaþ eþitliði dediler
1980'lerden beri söylüyorlar, onu da
yapamadýlar. Hekimleri kategorilere
böldüler, 2008-2011 arasý hekimleri
dýþladýlar, bir grup hekimin emeklilik
menfaatlerinden kestiler.
Çalýþma
barýþýný
bozdular,
Demoklesin kýlýcý gibi baþýmýzýn üzerinde
disiplin soruþturmalarýný baþlattýlar.
Yasada var olan özel hasta bakma
hakkýný düzenlemek için tüzük yaptýlar
ama tüzüðün gereklerini de yerine
getirmediler. Birkaç paragraflýk
deðiþiklikleri bile sonuçlandýramadýlar.
Hekim yasasýný bize çok gördüler, þimdi
de seçim süreci baþladý, hiç bir çalýþma
sonuçlanamaz diyorlar."
"SAÐLIK ERTELENEMEZ"
Saðlýðýn
ertelenemeyeceðini
vurgulayan Sýla Usar, tüm siyasi
partilere seçim bildirgelerindeki saðlýk
politikalarýný açýklama, halka da partilerin
bildirgelerindeki saðlýk baþlýklarýný iyi
incelemeleri çaðrýsýnda bulundu.
Usar, bu ülkede hiç bir idarenin
hekimleri yasadýþý çalýþmaya mahkum
etmeye hakký olmadýðýný vurgulayarak,
"Biz hekimliðimizi yapmak istiyoruz,
hastalarýmýza þifa vermek istiyoruz.
Doðumdan itibaren her yurttaþýmýzýn
saðlýðýný savunmak için mücadeleye
devam edeceðiz. Ýnsanlara, verilen haklý
mücadelelerden sonuç alýnabileceðini
göstermek adýna, daha güzel günlerin
umudu olmak adýna direneceðiz ve
elbette bu ülkede güzel günler
göreceðiz" dedi. Usar, Týp-Ýþ'in eylem
planýnýn Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlacak
görüþmeler sonrasýnda belirleneceðini
söyledi.
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Günün Manisi
Emine Hür

Borcum deðil ödeme
"Ben istemem al" deme
Tüm köprüleri yýktýk
Gidiyorum "kal" deme
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KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý

TADIMLIK

ÖZDEYÝÞLER

Köklerimiz &
AfroAmerikalýlar'ýn
Tarihi
BEYAN
YAYINLARI
Malcolm X

"Sorunlar,
onlarý yaratanlarýn
mantýðý ile
çözümlenemez."
A. Einstein

Ýliklerime kadar ýslanýncaya
Ruhumdaki pislik akýncaya
Ve yüzümdeki derinlik kayboluncaya kadar
Yürüyeceðim
Yaðmurda dans edip
Ruhumu þeytana satacaðým
Beþ paralýk ruhu kim mi alýr?
Almazsa da caný cehenneme
Mahmut Anayasa
"Þemsiye ayaklandý" adlý þiirinden

AKINCI, ÖÐRENCÝLERLE TÝYATRO ÝZLEDÝ -

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, dün, Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn 2017-2018 Tiyatro Sezonu'nun birinci
oyunu olan "Dað Deniz'e Kavuþtu" isimli çocuk oyununu, ilkokul öðrencileriyle birlikte izledi. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre oyun, Levent Koleji'nde oynandý.

GÜNEY MESARYA HALK
TÝYATROSU NOR
&BETMEZ OYUNUNU
SAHNELEYECEK
ÖÐRENCÝLER ESERLERÝNÝ SERGÝLEDÝ

Ada Iþýðý Çocuk Korosu Konseri

Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi öðrencilerinin katýldýklarý atölye
çalýþmalarýnda ürettikleri eserleri ve yaptýklarý çalýþmalarýn yer aldýðý
sergi ve kermes, Gazimaðusa Buðday Camii'sinde gerçekleþti.
Öðrencilerin mutfak, sera, ahþap, ebru, seramik, dikiþ, mum ve sabun
atölyelerinde yaptýklarý eserlerin satýþa sunulduðu kermeste,
Telsim'in "Çocuk Gözüyle Kýbrýs'ta Su ve Yaþam" fotoðraf
yarýþmasýnda sergileme alan fotoðraflar da kermeste yer aldý.

15. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali, Cumartesi akþamý
gerçekleþtirilecek KPKD Otello Çoksesli Korosu ve DAÜ SEM Ada
Iþýðý Çocuk Korosu Konseri ile sona erecek. Bellapais Manastýrý'nda
yer alacak konserler, saat 20.30'da baþlayacak. Þef Erkan Daðlý
yönetimindeki korolar, Dünya Koro Edebiyatý'ndan seçme eserlerin
yaný sýra Türkiye ve Kýbrýs Türkülerinin koro için çok seslendirilmiþ
örnekleri ve özgün çocuk þarkýlarýný da seslendirecek.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya
Halk Tiyatrosu, bugün Lefkoþa Atatürk
Kültür Merkezi'nde Nor & Betmez
oyununu sahneleyecek. Beyarmudu
Belediyesinden verilen bilgiye göre,
oyun saat 20.00'de baþlayacak. HAK-SEN
dayanýþmasýyla sunulacak oyuna giriþte,
sanatýn geliþimi ve yaygýnlaþmasýna katký
için baðýþ yapýlabileceði de belirtildi.
Senaryoda,
Kýbrýs
kültürünün
dünürcülük, kýna, düðün gibi gelenekleri
irdeleniyor; kýz kaçýrma, define arama,
dolandýrýcýlýk ve hýrsýzlýk hikayeleri
anlatýlýyor.

"ATATÜRK'ÜN SEVDÝÐÝ
ÞARKILAR" KONSERLERÝ
DÜZENLENÝYOR

"KARATAHTA" OYUNU GÜZELYURT'TA SAHNELENDÝ
"Karatahta" oyunu, dün akþam Güzelyurt
Geliþtirme ve Kalkýndýrma Derneði (GÜKAD)
organizasyonuyla, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde
sahnelendi.
GÜKAD'dan verilen bilgiye göre,
Karatahta oyununda, engellilerin kamusal
alanda yaþadýklarý sorunlar komik bir dille
sahneye aktarýldý.
Ýzleyenleri güldürürken, düþünmelerini de
saðlayan
oyunda,
engellileri
engelleyenlerin sorununun ne olduðu
sorgulandý.
Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlý ve Cem

Aykut'un yazdýðý Cem Aykut'un yönettiði
kara mizah türündeki Karatahta oyunu,
Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Yetiþkinler
Atölyesi oyuncularý ve Kýbrýs Türk

Ortopedik Özürlüler Derneði üyelerinden
oluþan bir ekiple sahne aldý. Oyun sonrasý
GÜKAD Yönetim Kurulu adýna Baþkan
Reþat Kansoy, Kýbrýs Türk Ortopedik
Özürlüler Derneði Baþkaný ve oyunda da
sahne alan Günay Kibrit ile oyunun
Yönetmeni Cem Aykut'a plaket takdim etti.
Kýsa bir de konuþma yapan Kansoy
"Tiyatro yine yaðacaðýný yaptý ve yine bizi
güldürürken, düþünmemizi de saðladý"
þeklinde konuþurken, organizasyona büyük
destek veren ODTÜ KKK yönetimi,
TiyatrODTÜ ve Güzelyurtlu tiyatro
severlere teþekkür etti.

Gazimaðusa Belediyesi ile Kültür
Dairesi'nin katký ve Ýþbirliðinde Kýbrýs
Sanat Derneði Türk Müziði Korosu, 10
ve 11 Kasým'da Atatürk'ün sevdiði
þarkýlardan oluþan konser verecek.
Kýbrýs Sanat Derneði'nden verilen bilgiye
göre, Þef Aytaç Çaðýn yönetimindeki koro
10 Kasým'da Gazimaðusa Rauf Raif
Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde,
11 Kasým'da ise Lefkoþa Atatürk Kültür
Merkezi'nde sahne alacak. Konserler
20.30'da baþlayacak.
Konserin sunumu Hindistan'da kendisine
"Þiirin Altýn Sesi Ödülü" verilen Sevil
Emirzade tarafýndan yapýlacak,
Konserlere Türkiye'den bir devlet
sanatçýsý ile iki profesyonel sanatçý da
katýlacak. Konserlere giriþ ücretsiz olacak.
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Kanlý Dere katliamýna biyologlardan protesto
devletinde kimsenin kendini yasalarýn
üzerinde göremeyeceðini belirtti.

n Biyologlar Derneði:
Kaymakamlýk tüm flora
ve fuanayý yok etti…
n Baþkan Türkseven: En
yakýþýk olaný Lefkoþa
Kaymakamý'nýn özür
dileyip derhal istifa
etmesi…
Biyologlar Derneði (BÝO-DER) Lefkoþa
Kaymakamlýðýný, Dereboyu bölgesinde
Kanlý Dere içerisine kamyon ve dozerlerle
girip tüm flora ve faunayý yok ettiði
gerekçesiyle protesto etti.
BÝO-DER Baþkaný Niyazi Türkseven, dün
söz konusu bölgede basýn açýklamasý
yaparak, Lefkoþa Kaymakamý'ný istifaya
davet etti.
Türkseven, konunun basýnda yer
almasýyla araçlarýný dereden çeken
kaymakamlýðýn adeta "intikam alýrcasýna"
paletli ekskavatör denilen daha güçlü
araçlarla dereye yeniden girip "katliama
kaldýðý yerden devam etmeye baþladýðýný"
söyledi.
Bugüne kadar hiçbir sel felaketinin
yaþanmadýðý Dereboyu bölgesinde
Kaymakamlýðýn neden böyle bir çevre
katliamýna giriþtiðinin düþündürücü
olduðunu ifade eden Türkseven, çevre
bilincinden yoksun kaymakamlarýn,
belediye baþkanlarýnýn görev yaptýðý

KKTC'de bu tip uygulamalara sýk sýk
rastlandýðýný savundu.
Maðusa Belediyesi'nin tarihi Hendeðin
içerisindeki doðal bitki örtüsünü sýyýrmasý
ve bu bitki örtüsüne baðlý yaþayan
hayvanlarý yok ederek su fakiri Kýbrýs'ta çim
yetiþtirmeye
çalýþmasý,
Lefkoþa
Kaymakamlýðýnýn Kanlý Dere'ye dozerlerle
saldýrarak aðaçlarý kýrmasý, kökünden
sökmesinin bu uygulamalara en yeni

örnekler olduðunu kaydeden Türkseven,
"bu zihniyetler, yaptýklarýný çevre adýna
yaptýklarýný sanýyor" dedi.
Kamu Derelerini Koruma Yasasý'nýn 4.
Maddesindeki "Kimse, herhangi bir derenin
kenarlarýný veya duvarlarýný yýkamaz, kesip
deviremez veya onlarýn içini veya altýný
kazamaz veya baþka biçimde onlara zarar
veremez veya onlarý tahrip edemez"
ifadelerini hatýrlatan Türkseven, hukuk

"DERHAL ÝSTÝFA ETMELÝSÝNÝZ"
Türkseven, "Lefkoþa Kaymakamý, Çevre
Yasasýna göre de hem sulak alanlara zarar
verdiði, hem de koruma altýndaki çizgili
kaplumbaðalarýn yaþam alanlarýný tahrip
ettiði için suç iþliyor; derhal istifa etmesi
gerekir" dedi.
Türkseven þöyle devam etti:
Dere içerisindeki bitki örtüsünü sýyýrarak
yok ettiniz. Yüksek boylu aðaçlarýn dallarýný
kýrdýnýz, kökünden söktünüz. Su
birikintilerini toprakla doldurdunuz,
içerisinde yaþayan balýklarý kurbaðalarý
koruma altýndaki Çizgili Kaplumbaðalarý
öldürdünüz. Çevrede yaþayan kuþlarýn,
diðer hayvanlarýn su kaynaklarýný toprakla
doldurarak kuruttunuz. Söz konusu arazi
içerisinde gözümüzün gördüðü ya da
görmediði her türlü böcek, sürüngen
sayenizde topraðýn sýyrýlmasýyla yok oldu.
Derenin yamaçlarýný ve tabanýný sýyýrarak ilk
yaðmurlarda topraðýn erozyona uðramasýna
yol açtýnýz. Derenin içerisini kazarak
engebesini kýsaca derenin doðal yapýsýný
bozdunuz. Bu uygulamalarý yaparken
elinizde herhangi bir dayanak var mýydý?
Hangi devlet dairesine veya hangi meslek
odasýna, derneðine ve/veya hangi sivil
toplum örgütüne danýþtýnýz? Ya da 'bunlarla
yazýþmak uzun sürer' deyip; danýþacak bir
biyolog bulamadýnýz mý? Hiç olmadý,
etrafýnýzda Kýbrýs'ýn doðasý ve coðrafyasýyla
ile ilgili biraz bilgisi olan herhangi bir
vatandaþýmýz da mý yoktu? Yoksa siz her þeyi
bildiðinizi mi sanýyorsunuz? Derhal istifa
edin ve evinize gidin."
"KANLI DERE DOÐA PARKI
GÝBÝYDÝ"
Biyologlar Derneði Baþkaný Türkseven,
Derneðin, 1999'da Kanlý Dere ve Asi
Dere'nin Lefkoþa sýnýrlarý içerisinde kalan
12,5 kilometrelik kýsmýný 10 metrelik dilimlere
ayýrarak flora ve faunasýný araþtýrdýðýný
belirtti. O dönemde derenin içerisinde 185
farklý bitki ve çok sayýda hayvan tespit
edildiðini ifade eden Türkseven, Kanlý
Dere'nin Lefkoþa'nýn içerisinde adeta bir
doða parký gibi olduðunu, fakat, çevre
bilincinden yoksun zihniyetlerin saldýrýsý
sonucunda doðal yapýsýný yitirmek üzere
olduðunu vurguladý.
Türkseven, Ýçiþleri Bakaný'nýn gereðini
yaparak Lefkoþa Kaymakamýný görevden
almasý gerektiðini ama en yakýþýk olanýn
Lefkoþa Kaymakamýnýn özür dileyip derhal
istifa etmesi olduðunu savundu.
"POLÝS VE SAVCILIK SEYÝRCÝ
KALMAMALI"
Türkseven, "Yasalarý hiçe sayan bu
insanlara karþý polis teþkilatýmýz da
savcýlýðýmýz da seyirci kalmamalýdýr. Doðayý
korumak tüm kurumlarýn asli görevidir."
dedi.
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Saðlýk II Eczanesi: Cengiz
Topel Sok. Levent Apt. Blok
38 No:19 K. Çiftlik (Þht.
Tuncer Ýlkokulu
Karþýsý)Tel:2292466
Türkan Þentip Eczanesi:
Öðretmenler Cad. Hacý Ali
Apt. Piyili Petrol OrtaköyKermiya Tel:2239340
Maðusa
Demet Eczanesi: New
Castle Apt. No:1 Bayraktar
Yolu Terminal Lemar Yaný
Tel:3663350
Girne
Mehmet Güven Eczanesi:
Namýk Kemal Cad. No:59/G
Yukarý Girne Yazýcýzade
Camisi Yaný Tel:8152190
Mucizem Eczanesi: Naci
Talat Cad. Nevzat Center
No:26 A Bücürük Yaný
Tel:8151150
Güzelyurt
Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada
Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk
Kliniði Önü) Tel:7142874
Ýskele
Ersu Adan Eczanesi: Dr.
Fazýl Küçük Bulvarý
Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4
Ötüken Tel:378888705338692983

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Çok üþümek,
1
2
donmak (iki kelime).
2-Ayrý bir yasaya
1
baðlý olarak kendi
kendini yönetme
2
yetkisi olan, otonom.
3
Bir kadýn ismi.
3-Baryum'un
4
kýsaltmasý. Seçkin.
Kaynaðý mitolojik
5
çaðlara dayanan
kiriþli bir çalgý. 4-Ters
6
okunuþu "Elektrik
7
enerjisini kimyasal
enerji olarak depo
8
eden ve istenildiðinde
bunu elektrik enerjisi
9
olarak veren cihaz".
Acýklý, acýnacak.
10
5-Bütün olarak,
11
büsbütün.
6-Padiþahlarýn
vezirlerine seslenirken kullandýklarý
hitap sözü. Ülkemizde kötü
anlamýnda kullanýlan, popüler bir
Rus kadýn ismi. 7-Gözde sarýya
çalan kestane rengi. Konuk. 8-Ters
okunuþu "Tahýl demetlerinin
üzerinden düven geçirilerek
tanelerin baþaklarýndan ayrýlmasý
iþi". Nikel'in kýsaltmasý.
9-Bozulmamýþ, bayatlamamýþ olan.
Belirli geçmiþ zaman eki. 10-Yeni
olmayan. Bir yere boylu boyunca
uzanmak. 11-Harf okunuþu. Bir veya
birkaç lokomotif tarafýndan çekilen
vagonlar dizisi. Dolaylý anlatým.

Dünkü bulmacanýn çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AKDAÐ: KIBRIS TÜRKÜ'NÜN SAÇININ
BÝR TELÝNE BÝLE DOKUNDURTMAYIZ
hepsinin bilmesi lazým. Yanlýþ bir þeye
heveslenmesinler. Akýllarýnýn köþesinden
bile geçmesin. Hem ada olarak Kýbrýs hem
de Kýbrýs'ýn etrafýndaki deniz sahasý oradaki
iki toplumun hakkýdýr. Biz bunu kesinlikle
Rumlarýn tek taraflý olarak sahiplenmesine
müsaade edemeyiz. Politik duruþumuz bu.
Ekonomik olarak da çok kýsa zamanda büyük
mesafeler alacaðýz. Çok güzel iþleri birlikte
gerçekleþtireceðiz. Önemli olan Kýbrýs Türk
halkýnýn mutlu, huzurlu ve refah içerisinde
yaþamasýdýr. Türkiye var oldukça da bu
Allah'ýn izniyle de böyle devam edecektir."

TC Baþbakan Yardýmcýsý Recep Akdað,
"Kýbrýs Türkü'nün saçýnýn bir teline bile
dokundurtmayýz. Biz oradaki insanlarý kendi
kardeþimiz gibi görüyoruz." dedi.
Akdað, Dýþiþleri Bakaný Tahsin
Ertuðruloðlu ve beraberindeki heyeti
makamýnda kabul etti. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Akdað, KKTC ile
Türkiye arasýndaki iliþkilerin özellikle
ekonomik iþ birliði ve kalkýnma programýnýn
yürütülmesiyle ilgili vazifenin kendisine
verildiðini öðrenince mutlu olduðunu
söyledi.
Kýbrýs'ta büyük bir kalkýnma potansiyeli
olduðunu belirten Akdað, Türkiye'den
getirilen su, getirilecek elektrik, yapýlan yol
ve yapýlacak hastanenin önemli adýmlar
olduðunu ifade etti.
KKTC'yi geliþtireceklerini vurgulayan
Akdað, bugüne kadar yapýlan çalýþmalarla
da geliþtirdiklerine iþaret etti.
Akdað, KKTC'nin 13-14 bin dolarlar
civarýnda bir kiþi baþý gelirinin olduðunu
belirterek, bu rakamýn Türkiye'nin kiþi baþýna
gelirinin de biraz üstünde olduðunu, kiþi
baþýna geliri hep birlikte daha da
artýracaklarýný anlattý.
KKTC'nin seçimlerden sonra kendine yeni
bir yol haritasý çizeceðini aktaran Akdað,
"Biz de Türkiye olarak buna destek
vereceðiz. Rum tarafýný Batýnýn þýmarttýðý bir
çocuk gibi görüyorum. Keþke böyle
yapmasalardý, yanlýþ yaptýlar. Özellikle AB'ye
zamansýz, uygunsuz ve haksýz biçimde
sokuþlarý bence nihai çözümleri zorlaþtýrdý."
diye konuþtu.

"KIBRIS'TA VAR OLMAYA DEVAM
EDECEÐÝZ"
Dýþiþleri Bakaný Tahsin Ertuðruloðlu da
Rum tarafýnda cumhurbaþkanlýðý seçiminin
yapýlacaðýný, ayný þekilde KKTC'de
parlamento seçimlerinin gündeme geldiðini
söyledi. Yakýn bir zamanda seçime
gideceklerini belirten Ertuðruloðlu, bu seçim
süreçlerinin sonrasýnda artýk Kýbrýs'ta yeni
bir sayfa açýlacaðýný dile getirdi.
"Rum devletinin, bizi bunca yýldýr
ambargolar altýnda yýpratan, ezdiren ve
kendine mahkum kýlmaya çalýþan
politikasýndan Kýbrýs Türkü'nün kurtarýlmasý
gerekir." diyen Ertuðruloðlu, þöyle konuþtu:
"Bu yolda bizim tek bir güvencemiz vardýr.
Kendimizi
anavatanýmýzla
güçlü
hissediyoruz. Bunca yýldýr Kýbrýs adasýnda
verdiðimiz
mücadelede
baþarýya
ulaþabilmiþsek, bu anavatanýmýza olan
güvenimizden ve anavatanýmýzýn da her türlü
bedeli ödemeyi göze alarak kendi evlatlarýný
Kýbrýs Türkü'nü kurtarma adýna ölüme
göndermeyi bile göze alan kararlýlýðýndan
dolayý biz Kýbrýs adasýnda bugün hala da
varýz. Var olmaya da devam edeceðiz. Bu
noktada artýk KKTC'de hem iç siyasetimiz
de yeni sayfalar açma hem de dýþ
siyasetimizde 50 yýllýk baþarýsýzlýðý
kanýtlanmýþ süreçten biran önce kurtulma
ve yeni modeller, parametreler ve sayfalar
açarak, önümüzü netleþtirme mücadelesi
içerisindeyiz."

"KÝMSE YANLIÞ BÝR ÞEYE
HEVESLENMESÝN"
"Kýbrýs Türkü'nün saçýnýn bir teline bile
dokundurtmayýz. Biz oradaki insanlarý kendi
kardeþimiz gibi görüyoruz." diyen Akdað,
þöyle devam etti:
"Uluslararasý hukuktan gelen garantörlük
hakkýmýz ve sorumluluðumuz var. Bunu
elbette yerine getireceðiz. Bunu Rum
tarafýnýn da Rumlarla kim hareket ediyorsa

ALBAYRAK: KKTC'NÝN RUHSATLI
SAHALARINDA ARAMALARA DEVAM EDECEÐÝZ

Yukarýdan Aþaðýya:
1-Övünerek kabarmak, kurulmak. 2Yakýn olmayan. Ýyi, pek iyi.
Selenyum'un kýsaltmasý. 3-Harf
okunuþu. Bir engeli sýçrayarak veya
fýrlayarak aþmak. 4-Ters okunuþu
"Bir iþi yapabilme gücü, kudret,
iktidar". Anadolu Ajansý'nýn kýsa
yazýlýþý.
Köpek.
5-Vücut
kemiklerinin uç uca veya kenar
kenara gelip birleþtiði yer, mafsal.
Satranç oyununda taraflardan
birinin yenilgisi. 6-Sonsuza kadar.
7-Birine herhangi bir konuda öncelik
ve ayrýcalýk tanýma. Bir þeyin olma
veya olmama ihtimalini kabul
etmekle birlikte, olabileceðine daha
çok inanma. 8-Bir nota. Dayanma,
dayanýklýlýk, saðlamlýk. 9-Bir
uzunluk ölçüsü. Eski dilde "Yararlý,
kazançlý". Bir nota. 10-Tahýlýn
tarlaya atýldýðý andan harman
oluncaya kadar aldýðý duruma
verilen ad. Ters okunuþu "Güç
harcayarak yapýlan etkinlik,
çalýþma". Dansta kavalyenin eþi.
11-Kýþýn yaðar. Toprak veya
madenden yapýlan, bir yaný açýk,
uzunca bir tür dümbelek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Albayrak: "Türkiye daha sondaj yapmadan,
'Türkler gaz buldu' yaygarasý koparýlmaya
çalýþýldý. Kimse Akdeniz'i kendi denizi,
zenginliðini kendi zenginliði sanmasýn.
Türkiye olarak, gerek uluslararasý hukuktan
kaynaklý münhasýr ekonomik alanlarýmýzda,
gerekse KKTC'nin ruhsatlý sahalarýnda bu
aramalarý yapmaya devam edeceðiz. Allah
nasip eder de o gazý bulursak, kimse merak
etmesin, halkýmýzla bu müjdeyi de ilk biz
paylaþacaðýz" dedi. Türkiye'nin doðalgaz
arama ve sondaj alanýnda tarihi bir sürecin
eþiðinde olduðunu belirten Albayrak, þöyle
devam etti:
"Ýki gemimiz ile sismik çalýþmalarýmýz
devam ederken, süreci tamamlanan ve yakýn
zamanda imzalarý atýlan ve bu yýl bitmeden
envanterimize katacaðýmýz ilk sondaj
gemimiz ile Akdeniz'de 2018 yýlýnda ilk derin
deniz sondajýný gerçekleþtireceðiz. Bu
birilerini rahatsýz ediyor, edecek."
Albayrak, 7. Uluslararasý Doðalgaz
Kongre ve Fuarý'nda (INGAS 2017) yaptýðý
konuþmada, Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde
güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü
mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada þehit
düþen askerlere Allah'tan rahmet, yaralýlara
acil þifa diledi.
Türkiye'nin doðalgaz depolama alanýnda
tarihi adýmlar attýðýný ifade eden Albayrak,
"Kasým veya aralýk gibi ikinci yüzer LNG

santralini devreye alýyoruz. Tuz Gölü'nün
ikinci fazý 2019'da bitiyor. Silivri'deki kapasite
artýrma çalýþmalarýmýz da devam ediyor. 20212022'de yýllýk 10 milyar metreküpün üzerinde
depolamayla Türkiye enerjide baþka bir yere
gidiyor." diye konuþtu.
Albayrak, yýllýk doðalgaz tüketiminin en
az yüzde 20'sini depolayarak arz güvenliði
sorununu kökten çözmeyi hedeflediklerini
dile getirerek, þöyle konuþtu:
"En kötü güne hazýr olacaðýz. Kapýmýzdan
savaþ eksik olmuyor. Türkiye, a veya b
senaryosuna deðil, z senaryosuna da hazýr
olacak þekilde bir stratejiyle yürümek
zorunda. Bazý bölge ülkelerinin izlediði
gerginlik politikalarýna raðmen biz
aklýselimin hakim olduðu bir enerji
diplomasisi ile Doðu Akdeniz gazýnýn
ticarileþmesi için her türlü iþ birliðine açýk
olduðumuzu belirttik. Diðer yandan, 20192020'de tamamlanmasý planlanan TürkAkým
projesi de taraflarýn anlaþmasý durumunda
Avrupa'nýn doðalgaz arz güvenliðine
katkýda bulunacak. Geliþtirdiðimiz bu
projeler, enerji uzmanlarýnýn dile getirdiði
'Avrupa'nýn enerji arz güvenliði Türkiye'den
baþlar' tezini doðrulamaktadýr. Türkiye
bölgenin enerjide anahtar ülkesi. Türkiye,
günlük siyasi tartýþmalarla, konjonktürel
geliþmelerle veya geçici siyasi endiþelerle
deðerlendirilmeyecek kadar önemli bir
bölgesel aktör ve güvenilir ortak."

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.790

EURO
Satýþ
3.820

Alýþ

Satýþ

4.440

4.470

S.T.G.
Alýþ
4.980

Satýþ
5.020

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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HAMÝTKÖY'DE
KANALÝZASYON
ALTYAPISI TAMAM
Hamitköy'de Temmuz ayýnda
baþlatýlan kanalizasyon çalýþmalarýnda 4
sokaðýn daha kanalizasyon altyapýsý
tamamlandý. LTB'den verilen bilgiye göre,
Durmuþ Býyýklý Sokak, Kocaman Sokak,
Çýnarlý Sokak ve Yiðitler Sokak'ta 213 hane
ev, 1500 metre kanalizasyon borusu ile
kanalizasyon þebekesine baðlandý.
Bu çalýþmayla birlikte, iki yurt binasý
ve Hamitköy Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu'nda
atýk suyla ilgili sorunlarýn da ortadan
kalmýþ olduðu kaydedildi.
LTB, bahse konu sokaklar üzerindeki
ev sahiplerine en kýsa sürede LTB
Kanalizasyon Þubesi'ne müracaat ederek
ev baðlantýsý iþlemlerini tamamlamalarý
çaðrýsýnda bulundu.

AKINCI, DEVLET TÝYATROLARI'NI ZÝYARET ETTÝ
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Kýbrýs
Türk Devlet Tiyatrolarý'ný ziyaret ederek,
ülke kalkýnmasýnda kültür ve sanatýn
önemini vurguladý.
Cumhurbaþkaný Akýncý tiyatrolara
geliþinde Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý
Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve ekibi
tarafýndan karþýlandý.
Doðan, Akýncý'nýn ziyaretinden büyük
onur duyduklarýný belirterek, vereceði
mesajýn da devlet tiyatrolarý için çok önemli
olduðunu söyledi.
Devlet Tiyatrolarý'nýn 27 Þubat 1999
yýlýnda yandýðýný ve yerine yenisinin
yapýlamadýðýný hatýrlatan Doðan, projenin
tamamlanmak üzere olduðunu, gelecek yýlýn
bütçesine yeni tiyatro binasý için 9 milyon
civarýnda bir rakam koyduklarýný anlatarak
Akýncý'dan destek istedi.
Doðan, Devlet Tiyatrosu'nun bu dönem
sahnelenen "Dað denize kavuþtu" isimli
çocuk oyunuyla ilgili bilgi vererek, oyunun
sevgi ve barýþ mesajýný tüm ilkokullarda

ücretsiz
sahne
alarak
amaçladýklarýný belirtti.

yaymayý

AKINCI
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý,
tiyatrolarý ziyaretinin ardýndan çocuklarla
birlikte "Dað Denize Kavuþtu" oyununu
izleyeceðini dile getirdi.
"Yangýnýn üzerinden 18 yýl geçti, hala
yanan binayý yenileyip kullanýma açamamak
hepimizin ayýbýdýr" diyen Akýncý, devlet
tiyatrolarýnýn yenilenmemesinin yanýnda
belediye tiyatrosu binasýnýn da yarým
kaldýðýný, fuar alanýnda Baþkent Tiyatro
Projesi kapsamýnda da amfi temeli atýp
tamamlamadýklarýný anlatarak tüm bunlarýn
kültür ve sanatýn gündeme alýnmadýðýnýn
kanýtý olduðunu söyledi. Belediye baþkanlýðý
döneminde ve sonraki Cumhurbaþkanlýðý
görevinde kültür sanat için yaptýklarýný
anlatan Akýncý, siyasal yaþamý içerisinde
kültür sanatýn her zaman önemli bir yeri
olduðunu vurguladý.

Akýncý, bugün Devlet tiyatrolarýna
yaptýðý ziyaretin bir uyarý olmasýný ve siyasi
partilerin yaklaþan seçim nedeniyle
programlarýna kültür ve sanatý da dahil
etmesini diledi.
Kültür ve sanata deðer vermeyen
toplumlarýn geliþemeyeceðini herkesin
görüp anlamasý gerektiðini ifade eden
Akýncý, "Kalkýnma geliþme sadece
rakamlarýn alt alta gelmesinden ibaret
deðildir" dedi.
Akýncý, kalkýnmanýn her yönden bir bütün
olduðunu, bu bakýþ açýsýna sahip siyasetin
mecliste vücut bulmasýný, bu konuda duyarlý
vekillerin mecliste yerini almasýný temenni
etti. Akýncý, kültür ve sanatýn partiler üstü
tüm partilerin önem ve destek vermesi
gereken bir konu olduðunu ve baðýmsýz bir
cumhurbaþkaný olarak önümüzdeki fýrsatý
hatýrlatmak istediðini söyledi. Konuþmalarýn
ardýndan Cumhurbaþkaný, Devlet Tiyatrolarý
ekibiyle birlikte tiyatro binasýný ve arazisini
gezdi.

ANKARA HATIRASI
Turizm ve Çevre Bakaný Fikri Ataoðlu,
Ankara'da TC Cumhurbaþkanlýðý
Külliyesinde düzenlenen "3. Turizm
Þurasý" açýlýþýna katýldý. Turizm ve Çevre
Bakanlýðýndan verilen bilgiye göre, Bakan
Ataoðlu'na Müsteþarý Ýsmet Esenyel ve
Özel Kalem Müdürü Kâzým Türkkan eþlik
etti. KKTC heyeti, "Tanýtma ve
Pazarlama", "Turizm Eðitimi ve
Ýstihdam","Seyahat Acenteliði ve
Ulaþým" komisyonlarýnda yer alarak,
Kuzey Kýbrýs turizminin sorunlarý ve
çözümüne iliþkin önerileri aktardý.

"GEÇÝCÝ PERSONEL
YASA ÖNERÝSÝ"
KOMÝTEDE GÖRÜÞÜLDÜ

Tunalý: Spor þurasýný
yapmaktan acizler
Toplumcu Kurtuluþ Partisi (TKP) Yeni
Güçler Genel Baþkan Yardýmcýsý Tözün
Tunalý, KKTC gençliðinin uzun
zamandan beridir beklediði Spor
Þurasý'nýn neden yapýlmadýðýný sordu.
Tunalý, yaptýðý yazýlý açýklamada, UBPDP hükümetini eleþtirerek, yasa gereði
spor þuralarýnýn 3 yýlda bir yapýlmasýnýn
zorunlu olduðunu belirterek, en son
2013'te yapýlan Spor Þurasý'nýn aradan 4
yýl geçmesine raðmen hiç yapýlmadýðýný
kaydetti.
Tözün Tunalý, þöyle devam etti:
"Neden yapýlmadýðý hususunda ise
yetkililer hiçbir açýklama yapýlmamasý
yanýnda, Spor Federasyonlarýndan da bu
konuda uyarýcý hiçbir faaliyette
bulunulmuyor. Her fýrsatta "Gençlerimiz
her þeyimizdir" diyen hükümet edenlerin
gençlerimize ve Federasyonlarýmýza ne
kadar deðer verdiðini bir kez daha
görmekteyiz. Bu hükümet bir Spor
þurasýný bile yapmaktan aciz"
Tunalý, "Beden Eðitimi ve Spor
Yasasý"na atýfta bulunarak, hükümet
edenlerin yasaya uymadýklarý için suç
iþlediklerini savundu. TKP Yeni Güçler
olarak gençlerimizin her zaman yanýnda
olduklarýný
söyleyen
Tunalý,
"Gençlerimizin Dünya gençleri ile spor
yapabilmeleri için her türlü giriþimde
bulunacaðýz. Geleceðimiz olan
gençlerimize spor alanýnda onlarý üst
düzeye çýkaracak her türlü yatýrýmlarý
yapacaðýz" dedi.

BÜSKÜVÜTÇÜ: MDP TEK ADAM PARTÝSÝ DEÐÝL
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel
Baþkaný Burak Büsküvütçü, partinin tek
adam partisi olmadýðýný, bir fikir hareketi
olduðunu belirtti.
MDP, "2018 Erken Genel Seçimleri"ni
deðerlendirmek üzere dün Lefkoþa Merit
Otel'de basýn toplantýsý düzenledi.
Toplantýya, MDP Genel Sekreteri Ufuk
Akan Üçay, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin
Mert Coþkun ve parti yetkilileri katýldý.
Büsküvütçü, yapýlacak seçime hazýr
olduklarýný söyleyerek, "MDP her an

yapýlacak her seçime hazýr" diye konuþtu.
Seçim tarihini de deðerlendiren
Büsküvütçü, seçim tarihinin bütçe
dönemine denk gelmesinin bütçenin
Meclis'ten geçmesinde sýkýntý yaratacaðý,
seçim yasaklarýnýn baþlayacaðý ardýndan
yerel seçimlerin geleceði, bu þekilde 2018
yýlýnýn 4 ayýnýn heba edileceði görüþünü dile
getirdi.
Büsküvütçü, yöneticilerin halk yararý
yerine kiþisel çýkarlarýný ön planda
tuttuklarýný savundu.

LEFKE HURMA FESTÝVALÝ 5 KASIM'DA
Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm
Derneði iþbirliðiyle düzenlenen 8. Hurma
Festivali, 5 Kasým Pazar günü yapýlacak.
Lefke Belediyesi'nden yapýlan
açýklamaya göre; hurmanýn tanýtýlmasý,
üreticilerin desteklenmesi ve Kýbrýs
kültürünün yaþatýlmasý amacýyla
gerçekleþtirilecek festival, saat 09.30'da
kortej yürüyüþüyle baþlayacak.
Lefke Bandabuliyasý'nda ( Kapalý
Pazar) gün boyu devam edecek
festivalde, Uluslararasý Lefke Sanatçýlar
Buluþmasý ve Sevgi Duvarý adýyla
sergiler açýlacak, Cittaslow Seferihisar ve
Cittaslow Lefke ilçesindeki üreten
kadýnlar buluþmasý yer alacak,
hurmacýlarýn hurma aðaçlarýna týrmanma
gösterileri düzenlenecek.

Hurma dalýna yasemin dizme ve hurma
macunu yapýmý yanýnda halk danslarý
gösterilerinin,
genç
yetenekler
konserinin yer alacaðý festival
kapsamýnda, rehber eþliðinde Lefke
tanýtým turu da düzenlenecek.
"Cittaslow - Sakin Þehir Lefke Sizi
Çaðýrýyor" sloganýyla düzenlenecek
festivalin açýlýþýný, Lefke Belediye
Baþkaný Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneði
Baþkaný Hasan Karlýtaþ ve Dünya Fitness
Þampiyonu olan Lefke ilçesi çocuklarý
yapacak.
Lefke Hurma Festivali, Eril Cambaz'ýn
saat 16.00'da vereceði konserin ardýndan
saat 20.00'de Lefke AKM'de Ýsmail Kaþot
yönetiminde Lefke Kültür ve Sanat
Derneði'nin TSM konseri ile sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi, Ýdari, Kamu ve
Saðlýk Ýþleri Komitesi dünkü toplantýsýnda
"Geçici Personel Yasa Önerisi'ni madde
madde görüþtü.
Cumhuriyet Meclisi'nden verilen
bilgiye göre, komite dün UBP Milletvekili
Ahmet Kaþif baþkanlýðýnda toplandý.
Madde madde görüþülen "Geçici
Personel Yasa Önerisi"nin bir sonraki
toplantýda da ele alýnacaðý kaydedildi.
Toplantýda öneri sahipleri adýna UBP
Gazimaðusa Milletvekili Dursun Oðuz ve
Baþbakanlýk yetkilileri bulundu.
Ýdari, Kamu ve Saðlýk Ýþleri Komitesi
toplantýsýna, DP Milletvekili Mustafa
Arabacýoðlu ve UBP Milletvekili Esat
Ergün Serdaroðlu katýldý.
Geçici Personel Yasa Önerisi ile geçici
personel olarak kurumlarda asýl ve sürekli
iþ niteliði taþýyan görevlerde çalýþan
personelin deðerlendirilip, baþarýlý
bulunanlarýn sürekli personel statüsünde
atanmasýnýn yaný sýra hak ve
yükümlülüklerinin
belirlenmesi
amaçlanýyor.

JAPONYA'DA
TRAFÝKTEKÝ
YAÞLILARIN 30 BÝNÝ
BUNAMIÞ
n SÜRÜCÜLER ÝÇÝN BAÞLATILAN SIKI
DENETÝMLERDE 30 BÝN 170 KÝÞÝYE,
"BUNAMIÞ OLABÝLECEKLERÝ"
GEREKÇESÝYLE DOKTORA
GÖRÜNMELERÝ TAVSÝYE EDÝLDÝ

Japonya'da 75 yaþ ve üzerindeki
sürücülerin yaklaþýk 30 bininin bunamýþ
olabileceði bildirildi. Kyodo ajansýnýn
Ulusal Polis Dairesinin verilerine
dayandýrdýðý haberine göre, dünyanýn en
yaþlý nüfusuna sahip Japonya'da mart
ayýnda sürücüler için baþlatýlan sýký
denetimler sýrasýnda 30 bin 170 kiþiye,
"bunamýþ olabilecekleri" gerekçesiyle
doktora görünmeleri tavsiye edildi.
Polisin bugüne kadar bin 622 yaþlýnýn
ehliyetini iptal ettiði belirtildi. Japonya'da
1,1 milyon yaþlý trafiðe çýkýyor.
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EL-SEN MEHMET
SOYKAN ÝÇÝN ANMA
TÖRENÝ DÜZENLEYECEK
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý
Sendikasý (EL-SEN), Kýbrýs Türk Elektrik
Kurumunda görevi baþýnda hayatýný
kaybeden Mehmet Ali Soykan için bugün
anma töreni düzenleyecek. El-Sen'den
verilen bilgiye göre, tören Alayköy'de
Soykan'ýn kabri baþýnda yer alacak.

"YAÞAM TARZI
DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝLE DÝYABET
ÖNLENEBÝLÝR MÝ?"
"Yaþam Tarzý Deðiþikliði ile Diyabet
Önlenebilir mi?" konulu konferans 4
Kasým Cumartesi günü Lefkoþa Atatürk
Kültür Merkezi'nde (AKM) yapýlacak.
Konferans, 14 Kasým Dünya Diyabet
günü kapsamýnda Kuzey Kýbrýs Lions
Kulüpleri Federasyonu, Kýbrýs Türk
Diyetisyenler Birliði ve 118Y Yönetim
Çevresi iþbirliðinde düzenlenecek.
Dr. Hüseyin Cenkler, Prof. Dr. Rüveyde
Bundak, Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Yrd.
Doç. Dr. Seray Kabaran'ýn konuþma
yapacaðý konferans 15.00'te baþlayacak.
Konferansta "Lionlar ve Diyebetle Ýlgili
Hedefleri", "Diyabet Önlenebilir Bir
Hastalýk Mý?", "Diyabette Ne Kadar
Fiziksel Aktivite Yapmalýyýz?" ve "Fetal
Dönem ve Çocukluk Çaðý Beslenmesinin
Diyabetin Önlenmesindeki Etkileri" ele
alýnacak. Katýlýmýn ücretsiz olduðu
konferansta, katýlýmcýlara sertifika da
verilecek.

LÝMASOL'DAKÝ BÝR
ECZANEYE BOMBA
Limasol'da bulunan bir eczanenin,
önceki sabaha karþý kimliði belirsiz
þahýslar tarafýndan konan bombanýn
patlamasý sonucu büyük hasar gördüðü
bildirildi. Fileleftheros gazetesi, eczanenin
60 yaþýndaki bir Rum'a ait olduðunu ve
þahsýn polise, eylemi kimlerin
gerçekleþtirmiþ olabileceðine dair bir fikri
bulunmadýðýný beyan ettiðini yazdý.

KARA PARA AKLAMA
KONUSUNDA
ARAÞTIRMA
Amerika Birleþik Devletleri'nde ortaya
çýkan ve ABD Baþkaný Baþkan Donald
Trump'ýn eski seçim kampanyasý müdürü
Paul Manafort ve iþ ortaðý Rick Gates'in
adýnýn karýþtýðý kara para aklama
skandalýnda Güney Kýbrýs'taki bazý offshore þirketlerin isminin de geçmesinin
ardýndan, konuyla alakalý araþtýrma
baþlatýldýðý belirtildi.
Haravgi gazetesi Rum Barolar Birliði
çalýþanlarýnýn, kara para aklama
konusunda adý geçen 12 offshore
Ukrayna þirketinin araþtýrýlmasý için
çalýþmalara baþladýðýný yazdý. Habere
göre, Rum Barolar Birliði Baþkaný Doros
Ýonnidis, gazeteye yaptýðý açýklamada,
Barolar Birliði'nin, þirketlerle baðlantýlý
olan hukuk bürolarýný kontrol etmekle
yükümlü olduðunu ifade etti.

2-8 KASIM LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HAFTASI...

FARKINDALIK KAMPANYASI SÜRÜYOR
n KEMAL SARAÇOÐLU LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAÞ
VAKFI'NIN, "#BENFARKINDAYIMYASEN" FARKINDALIK
KAMPANYASI FACEBOOK ÜZERÝNDEN YÜRÜTÜLÜYOR…
2-8 Kasým Lösemili Çocuklar Haftasý yaþadýklarý süreci hissedebilmek amacýyla
dolayýsýyla Kemal Saraçoðlu Lösemili Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve
Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, Kanserle Savaþ Vakfý olarak, yýllardýr 2-8
"#benfarkýndayýmyasen" farkýndalýk Kasým Lösemili Çocuklar Farkýndalýk Haftasý
kampanyasý kapsamýnda sosyal medya dolayýsý ile 'Ben farkýndayým, ya sen?' isimli
kullanýcýlarýndan Facebook profil sosyal medya farkýndalýk projemizi halkýn da
fotoðraflarýný özel çerçeve içine alarak desteðiyle sürdürmekteyiz" dedi.
paylaþmalarýný ve bu farkýndalýðýn bir parçasý
"BEN FARKINDAYIM, YA SEN?"
olmalarýný istedi.
SOSYAL MEDYA KAMPANYASI
Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve
NEDÝR?
Kanserle Savaþ Vakfý Koordinatörü Övgü
Lösemi hastalýðýna dikkat çekmek
Ýnce, 2-8 Kasým Lösemili Çocuklar Haftasý
nedeniyle yayýmladýðý bildiride, vakfýn 16 amacýyla "2-8 Kasým Lösemili Çocuklar
yýldýr kanser hastalýðýyla mücadele eden üye Haftasý" nedeniyle, vakfýn facebook sayfasý
çocuk ve ailelerine maddi manevi destek üzerinden, sosyal medya kullanýcýlarýnýn
verdiðini belirtti. Vakfýn Kasým 2017 tarihi desteðiyle ve "#benfarkýndayýmyasen"
itibarý ile 71 üye çocuða tedavi, eðitim, sloganýyla yýllardýr bir fakýndalýk kampanyasý
sosyal ve psikolojik danýþmanlýk hizmeti sürdürdüðünü söyleyen Ýnce, þöyle devam
verdiðini belirten Ýnce, vakfýn çocuklarýn etti: "Toplumumuzun farklý kesimlerinden
yaþadýklarý problemlere kalýcý çözümler geniþ katýlýmýn saðlandýðý bu kampanya,
getirebilmek için halktan gelen baðýþlarla çocukluk çaðý kanserlerinden birtanesi olan
lösemi hastalýðýna dikkat çekmeyi ve
çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi.
Ýnce, "Tedavisi oldukça zorlu ve uzun bir mücadele için halkýn da kendilerini
süreç olan kanserle mücadele eden çocuk farkýndalýðýn bir parçasý hissetmelerini
ve ailelerin yanýnda olabilmek ve onlarýn amaçlamaktadýr."

VÝCDANÝ RET ÝÇÝN AVRUPA BÜROSU YILLIK
TOPLANTISINI BUGÜN LEFKOÞA ARA BÖLGEDE YAPACAK
Vicdani Ret Ýçin Avrupa Bürosu (European Bureau for Conscientious Objection EBCO) yýllýk toplantýsýný; Kuzey Kýbrýs,
Güney Kýbrýs, Türkiye, Yunanistan,
Finlandiya, Fransa, Almanya ve
Ýngiltere'den temsilcilerin katýlýmlýyla bugün
Lefkoþa ara bölgede yapacak.
Kýbrýs'ta Vicdani Ret Ýnisiyatifi ev
sahipliðinde gerçekleþecek toplantý Kýbrýs
Toplum Medya Merkezi'nde (CCMC) yer
alacak. Toplantý sonrasýnda saat 15.30'da
EBCO'nun dünyadaki vicdani retlerle ilgili
geliþmelerin yer alacaðý 2017 yýllýk

raporunun özeti açýklanacak.
Kýbrýs'ta Vicdani Ret Ýnisiyatifi'nden
yapýlan açýklamaya göre toplantýda, Avrupa
Konseyi üyesi ülkelerdeki vicdani ret hakký,
barýþ ve çatýþmalarýn çözümü konusunda
sürdürülen çalýþmalar deðerlendirilecek,
yeni sekretarya üyeleri belirlenecek.
Bu arada toplantý nedeniyle ülkede
bulunacak Avrupa'nýn çeþitli yerlerinden
Vicdani Ret örgütleri temsilcileri, bugün saat
17'de ara bölgede bulunan Dayanýþma
Evi'nde EBCO baþkanýn da katýlýmý ile vicdani
ret üzerine sohbet toplantýsý düzenleyecek.

Kadýn ve çocuða þiddet bireysel
hareketler olarak görülmemeli
Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý
(KAMU - SEN) Toplumsal Cinsiyet Eþitliði
Sekreteri & Kadýn ve Çocuk Haklarý Komite
Baþkaný Keziban Öcal, son yýllarda gözle
görülür bir artýþ trendi içerisine giren kadýn
ve çocuða yönelik þiddet olaylarýný, bireyleri
ilgilendiren ve kiþiler arasý sorunlar olarak
görmemek gerektiðini kaydetti.
Öcal, yaptýðý yazýlý açýklamada, kadýna ve
çocuða yönelik þiddet olaylarýnýn tümünü
toplumsal bir saðlýk sorunu ve aðýr bir insan
hakký ihlali olarak tanýmlamak gerektiðini
belirtti. Öcal, tüm bu þiddet olaylarýný
normalleþtirerek ve önemsizleþtirerek tepkisiz
kalýnmasý veya gerektiði ölçüde duyarlýlýðýn
gösterilmemesininse, tam bir duyarsýzlýk ve
sorumsuzluk örneði olduðunu ifade etti.
Bu yönde yapýlan her açýklamanýn,
görüþün ve önerinin, yapýlmasý gerekli
çalýþmalarýn hýzlanmasýna, planlanan

eylemlerinse bir an önce hayata geçirilmesine
olumlu yönde katký koyacaðýnýn altýný çizen
Öcal, tüm paydaþlarý görev ve sorumluluk
üstlenmeye davet etti.
Keziban Öcal, þiddetin küresel boyutta ele
alýnmasý gerekli bir insan hakký ihlali
olduðunu, bu konudaki mücadelenin de
mutlak surette küresel boyutta ve bilimsel
veri tabanlý olarak yürütülmesi gerektiðini
ifade etti.
KAMU - SEN Toplumsal Cinsiyet Eþitliði
Sekreteri & Kadýn ve Çocuk Haklarý Komite
Baþkaný Öcal, "Kadýna Yönelik Þiddetin
Önlenmesi Bildirgesi", "Kadýna Karþý Her
Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi",
"Çocuk Haklarý Sözleþmesi" vb. gibi
uluslararasý hukuki metinlerin ertelenmeden
ve
ivedi
bir
þekilde
ülkede
uygulanabilirliðinin imkânýnýn bulunmasý ve
kabulünün saðlanmasý gerektiðini de belirtti.

ATALASA AKIL
HASTANESÝ'NDEKÝ
KAYIPLARA ÝLÝÞKÝN
KAZILAR BAÞLADI
Güney Lefkoþa'daki Atalasa Akýl
Hastanesi'nde gömülü olduðuna inanýlan
28'i Kýbrýslý Rum, 3'ü Kýbrýslý Türk, toplam
31 kiþinin tespit edilmesine iliþkin kazýlarýn
dün baþladýðý belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler,
Atalasa Akýl Hastanesi'ndeki kayýp
kazýlarýnýn dün baþlamasý haberine geniþ
bir þekilde yer verdiler.
Haberi "31 Unutulan Ýçin Kazýlar-28
Kýbrýslý Rum ve 3 Kýbrýslý Türk Atalasa
Hastanesi'ndeki Toplu Mezarda
Aranýyor"
baþlýklarýyla
veren
Fileleftheros gazetesi, 20 Temmuz 1974'te,
Türkler tarafýndan bombalandýðý iddia
edilen Atalasa'daki Akýl Hastanesi'nin
bahçesinde gömülü olanlarýn tespit
edilmesi için, 43 yýl sonra, kazý
çalýþmalarýna baþlandýðýný yazdý.
O dönemin koþullarý nedeniyle
bombalama sýrasýnda ölenlerin, orada,
hatta bombalarýn neden olduðu kratere
gömülmesine karar verildiðini yazan
gazete, böylelikle toplu bir mezarýn
yaratýlmýþ olduðunu belirtti.
Bu noktada, 28'i Kýbrýslý Rum, 3'ü
Kýbrýslý Türk olan toplam 31 kiþinin
gömülü olduðuna inanýldýðýný, bunlar
arasýnda 7 kadýnýn bulunduðunu belirten
gazete, 20 Temmuz 1974'te, biri asker diðeri
hemþire olan iki kiþinin daha hayatýný
kaybettiðini ancak bunlarýn, ailelerine
teslim edilerek defnedildiðini yazdý.
Gazete bu iki kiþinin neden ailelerine
teslim edildiðini diðer ölen hastalarýn ise
toplu mezara gömüldüðü sorusuna
karþýlýk olarak belki de, "o dönemdeki
toplumsal koþullarýn olayla alakalý
olmadýðý" yanýtýný verdi. Kazý
çalýþmalarýnýn dün baþladýðý noktada,
kemik kalýntýlarýnýn bulunduðunun ilk
baþtaki araþtýrma kazýlarýnda ortaya
çýktýðýný anýmsatan gazete dün ise, 4
haftaya kadar sürmesi mümkün olan
sürecin baþladýðýný, kemik kalýntýlarýnýn ise
iyi durumda olduðunu belirtti.

KÝPRÝANU: KIBRISLI
TÜRKLERÝN
FEDERASYONA DESTEÐÝ
CESARET VERÝCÝ
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu,
KKTC
meclisinde
federasyon
çözümünün model olmaktan çýkarýlmasýna
iliþkin sunulan karar önerisi aleyhinde
yapýlan eylemin cesaret verici olduðunu
söyledi.
Politis ve diðer gazeteler, AKEL Genel
Sekreteri Andros Kiprianu'nun dün
yaptýðý açýklamada, bazý Kýbrýslý Türklerin,
federasyonun çözüm modeli olmaktan
çýkarýlmasý talebiyle KKTC meclisine
yapýlan baþvuruyu meclis binasý önünde
protesto etmelerinin "cesaret verici bir
mesaj olduðunu" söylediðini yazdýlar.
Habere göre Kiprianu, Kýbrýs Rum
tarafýnýn da, çözüm yönünde
protestolarda bulunan Kýbrýslý Türkleri
örnek almasý gerektiðini vurguladý.

ELEMAN ARANIYOR

ADA ODUNCULUK

Lefkoþa'da bayan muhasebeci yardýmcýsý aranýyor.

Þöminelik, sobalýk, fýrýnlýk odun. 1 van 450 TL.

0542 8580347

Tel:0542 8518279

YATILI BAYAN ARANIYOR
Güneyde çalýþmýþ, Kýbrýs yemekleri yapabilen Vietnamlý
yatýlý bayan aranýyor. Maaþ Euro olarak ödenecektir.
Personel alýmý mülakatla olacaktýr.

Tel: 0542 8580347

KÝRALIK
DÜKKAN

DAMLA SU

Lefkoþa
Köþklüçiftlik'te
geniþ bodrumlu,
sendeli dükkan.

4 TL
Lefkoþa bölgesi
ulaþým numarasý

05338411730

0533 8794513

K
ÞOK ÞOK ÞO

Girne'de renkdaþlar
buluþacak
K-Pet Süper Ligin 7. Hafta açýlýþ
karþýlaþmasý bu akþam Girne 20
Temmuz Mete Adanýr Stadý'nda
Doðan Türk Birliði ile Yalova arasýnda
oynanacak. Ýki sarý-lacivertli ekibin
mücadelesi saat 18.00'de baþlayacak.
Karþýlaþmayý
Mehmet
Sezener
yönetecek.

Filede heyecan baþlýyor
n Voleybolda lig müsabakalarý
bu hafta start alýyor.Ýlk
hafta programýnda 8
müsabaka oynanacak. Bu
akþam yýldýz kýzlarda
Arena'da ve Atatürk Spor
Salonlarýnda 3 maç
oynanacak…
n Federasyon Baþkaný Enver
Kaya "Liglerimize katýlým
gösteren bütün
kulüplerimize baþarýlý bir
sezon geçirmelerini
temenni ederim"
açýklamasýný yaptý…
Voleybol Federasyonu tarafýndan organize
edilen voleybol ligleri bu hafta oynanacak
olan 8 karþýlaþma ile baþlayacak. Sezonun ilk
karþýlaþmalarý bu gece oynanacak olan 3 yýldýz
müsabakasý ile baþlayacak. Büyükler de
mücadele Pazartesi akþamý oynanacak olan
LAÜ-YDÜ bayan karþýlaþmasý ile start alacak.
Deplasmanlý lig usulüne göre oynanacak
olan karþýlaþmalar sonrasýnda büyüklerde,
paly off, yýldýzlarda ise final serileri
oynanacak. Nisan ayýnýn sonunda bitmesi
planlanan 2017-2018 sezonu oldukça
çekiþmeli ve heyacanlý müsabakalara sahne
olmasý bekleniyor. Büyük bayan ve
erkeklerde þampiyonluk yarýþýnýn oldukça
çetin geçmesi bekleniyor. Federasyon

Baþkaný Enver Kaya "Bu akþam baþalayacak
olan 2017-2018 voleybol sezonun tüm
takýmlarýmýza hayýlý olmasýný temenni ederim.
Liglerimize katýlým gösteren bütün
kulüblerimize baþarýlý bir sezon temenni
ederim".
Haftanýn Programý
BUGÜN (YILDIZ KIZ)

Saat 18.30 Arena'da GMB ÇamlýksporYDÜSK
Saat 18.30 Atatürk'te VAKIFLAR SK-DAÜSK
Saat 20.00 Arena'da MGA-YEBVK
6 Kasým 2017 Pazartesi
BÜYÜK BAYAN
LAÜSK-YDÜSK

7 Kasým Salý
BÜYÜK BAYAN
YEBVK-DAÜSK
VAKIFLAR-GMB Çamlýkspor
BÜYÜK ERKEK
YEBVK-DAÜSK
VAKIFLAR-YDÜSK

Özer Hatay, 8 Kasým
2017'de anýlacak
Merhum gazeteci yazar Özer Hatay
ölümünün dördüncü yýldönümünde 8
Kasým 2017 Çarþamba günü anýlacak. Kýbrýs
Türk Spor Yazarlarý Derneði'nde
düzenlenecek anma töreni saat 18.00'de
baþlayacak. Anma töreninde BRT
televizyonunda yayýnlanan programlardan
özet görüntüler sunulacak. Ayrýca, Özer
Hatay'ýn anýsýna kardeþi Yücel Hatay
tarafýndan yayýmlanan özel dergi, törene
katýlanlara daðýtýlacak. Yücel Hatay,
kurucularýndan olduðu Kýbrýs Türk
Gazeteciler Cemiyeti, Kýbrýs Türk Gazeteciler
Birliði ve Dýþ Basýn Birliði'ne baþkanlýk
yapan, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'ni
temsil eden Özer Hatay'ýn unutulmamasý
için böyle bir anma töreninin
düzenlenmesini uygun bulduðunu söyledi.

Yýldýrým'da baþkan ve antrenör belirlendi
n K-pet 2. Lig ekibi Yýldýrým Spor Kulübü'nde baþkanlýk görevine Cafer Daloðlu getirilirken,
antrenör ise Mehmet Bozkurt oldu...
K-Pet 2. Lig'inin yeni ekiplerinden Yýldýrým
Spor Kulübü'nde yapýlan genel kurul
sonucunda baþkanlýk görevine Cafer
Daloðlu getirildi.
Bu
sezon
oynanan
BTM
Ligi
müsabakalarýnda gruplardan çýkarak finalde
Çanakkale'ye kaybederek 1. Lig'e çýkma
þansýný son anda kaçýran Yýldýrým Spor
Kulübü'nde eski baþkan Ersen Gamalý

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

görevini yine genç bir isim olan Cafer
Daloðlu'na devretti. Cafer Daloðlu
baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetim ise þu
isimlerden oluþtu: Hüseyin Bozkanlý, Hasan
Merttuna, Akan Çelikoðlu, Ömer Suay, Ersen
Gamalý Murat Elagöz, Süleyman Suay, Yunus
Bozkanlý, Ýbrahim Gamalý. Yönetim
oluþturulmasý sonrasýnda ilk iþ olarak takýmý
çalýþtýracak antrenörü bulan Yýldýrým

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

yönetimi, uzun yýllar kulübe hem futbolcu
hem yönetici olarak hizmet etmiþ Mehmet
Bozkurt ile anlaþma saðladý. Mehmet Bozkurt
yönetiminde
geçtiðimiz
hafta
antrenmanlarýna baþlayan takýma bu sezon
birkaç önemli noktaya transfer yaparak iyi
bir kadro oluþturma hedefinde olan Yýldýrým
Spor Kulübü yönetimi çalýþmalarýna devam
ediyor.

Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT
Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited Tesisleri

Ünal'ýn durumu belirsiz!
K-Pet Süper Lig 6. Haftasýnda Pazartesi
akþamý oynanan Merit Alsancak Yeþilova
karþýlaþmasýnda sakatlanarak devre
arasýnda oyundan çýkmak zorunda kalan
Ünal, derbiye yetiþtirilmeye çalýþýlýyor.
Doktor ko ntrolune giden ve MR çekilen
tecrübeli oyuncu için geçtiðimiz sezon
arka adalesindeki yýrtýðýn yeniden
tekrarladýðý gündeme gelirken, oyuncu için
fizik tedavinin uygulanmaya baþlandýðý
öðrenildi. Bu hafta henüz hiç antrenman
yapamayan Ünal'ýn Küçük Kaymaklý
karþýsýnda forma giyip giymeyeceði maç
günü belli olacak.

Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

E-Mail: avrupa@kktc.net
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

