Bazýlarý Hüseyin Özgürgün'den "Nerden buldun" diye hesap soracaklarýna "özel hayat"a girdik diye bizi
suçladýlar! O halde siyasilerden neden "mal beyaný" isterler acaba? O da özel hayata dahil deðil mi?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 8 Kasým 2017 Çarþamba YIL: 16 SAYI: 5795 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý
ÖLENE DEK KALBÝMÝZDE
DÝNMEYEN SIZILAR
l 2. sayfada

Seçim döneminin nimetinden yararlanmak için kuyruða girdiler

Vakýflar Bankasý’na
milyonlarca
Dolarlýk
kredi baþvurularý
Özgürgün “Hürriyet”e manþet oldu

“Korumalarý iki kez
eþini evden attý”

n “Hürriyet” gazetesi
“Adayý karýþtýran
boþanma” baþlýðýyla
verdiði haberde Hüseyin
Özgürgün’ün, eþi Dilek
Özgürgün’ü iki kez
korumalarýnýn yardýmýyla
dýþarý attýðýný yazdý…
n 3. sayfada

Afrika (Özel)- Daha önce de yandaþlara bol keseden kredi daðýtan Vakýflar Bankasý'na bazý siyasiler milyon
dolarlýk krediler için baþvurdu… Bu krediler 3 ile 9 milyon dolar arasýnda deðiþiyor. Hükümet kanadýnda
kredinin verilmesi için bastýranlar olduðu gibi karþý çýkanlar da var… Ýsimleri bizde mahfuz olan baþvuru
sahipleri ve talep ettikleri kredilerle ilgili hükümetten ve Vakýflar Bankasý'ndan açýklama bekliyoruz…
Ýzcan: Özgürgün'den
açýklama istiyoruz
n BKP devlet denetleme
kurumlarýný göreve davet
etti…
n 3. sayfada

28 yaþýndaki Burak Girici evde ölü bulundu

Maðusa’da þüpheli ölüm

Denktaþ bir
çýrpýda çözdü
n Berova'dan sonra vekaleten
Eðitim Bakanlýðý'ný devralan
Serdar Denktaþ
83 öðrencinin okul sorununu
çözdü…
n 6. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
Akýncý'ya
mektup

Delikanlýlýk ve delilik
arasýndaki fark...
Aziz Þah
l 10. sayfada

n Misafir olarak kaldýðý evde
ölü bulunan Girici’nin kesin
ölüm nedeni otopsiden
sonra belli olacak…

Kadýnýn fendi
(oyunu)

n Aslen Mersinli olan ve Maðusa
surlariçinde bir restoranda çalýþan
Girici, evinde misafir olarak kaldýðý
Faruk Arbak tarafýndan ölü
bulundu…
n 3. sayfada

EÐÝTÝMÝN ÜZERÝNDEN
KOCA BÝR YÜK KALKTI

O LÝMANA
BEKLÝYORLAR…

SOLGUN
AMA
KIRMIZI

YARGIMIZIN YÜZ
AKI BÝR KARAR
DAHA

Ali Osman

Elvan Levent

Mehmet Levent

Özgün Kutalmýþ
l 8. sayfada

Ali Kiþmir
l 8. sayfada

KÖY
KAZIÐI!..
Erdoðan
Baybars

Ýki çocuk babasý Hasan Davutoðlu Akýncý'ya baþvurdu…

BÝRLÝK YOK,
MÜCADELE RUHU
YOK, DAYANIÞMA
HÝÇ YOK…
Bülent Tümen

n 8. sayfada

Þener LEVENT

Açý
Kalbimi yokladý doktor…
Ekrana baktý, tamam dedi, sigarayý
da býraksan yüz yýl yaþayacaðýna
kefil olurum sana!
Tamam da ne demek doktor?
Sýzýlarým var…
Günün en olmadýk saatinde göðüs
kafesim çatlar…
Ne halt edeceðimi bilemem…
Bir Dohni sýzýsý…
Bir Palikitre…
Bir Murataða…
Güzel hayaller kurduðumuz çok
mutlu bir gecede bile bu dalgýnlýk
ne diye sorma bana…
Senin haplarýn ve ilaçlarýn hiçbir
iþe yaramaz doktor…
Bu sýzýya deva deðil…
Bu sýzý bu dünyadan basýp gidene
kadar…
***
Sen, bu adaya güneþ, kum, deniz
diye gelen ve omzundaki fotoðraf
makinasýyla dar sokaklarýmýzda
paldýr paldýr dökülen tarihimizin
resmini çeken yabancý…
Söyle…
Nereye götüreyim seni?
Salamis antik harabelerine mi?
St. Hilarion'a mý?
Ayasofya'ya mý, St. Barnabas'a
mý?
Çok mutlu olmalýyýz deðil mi?
Susuzluktan çatlayan çöller deðil,
yemyeþil vadiler bahþedilmiþ bize bu
dünyada…
Masmavi bir deniz…
Ve rengi bile bir baþka olan
daðlar…
Yaseminler,
nergisler,
gecetütenler…
Ve bir Bizans sütunu gibi
hurmalar…
Lirik bir þiire benzeyen
palmiyeler…
Hayýr dostum hayýr…
Mutluluðumuza kara gölgeler

“AFRÝKA” dan
mektup...
Yarýþa kalkan partilerin hangisinde
hayýr var?
"Kimini mahalleye, kimini mahkemeye
yollayacaðýz" diyen parti neden
baþbakandan hesap sormuyor?
Ya mecliste dokunulmazlýklarý
olanlar?
"Ünlü bir siyasetçi 950 bin sterline bir
malikane satýn aldý" haberleri çýkýnca,
neden mecliste "Kim bu siyasetçi?" diye
kalkýp sormadýlar?
Hiç mi merak etmediler?
Yoksa basit bir mesele mi bu da biz
büyüttük?
Bu hesabý bile sormayanlar hükümete
gelseler ne, gelmeseler ne…
Ya baþka meseleleri soruyorlar mý?
Kooperatif Merkez Bankasý'ndan
Sýdýka Atalay'a 12 milyon dolar kredi
verildi mesela…
Sýdýka Haným Belça'nýn eski yerinde
kocaman bir pasaj inþa ediyor…
Bir süre önce bu inþaatýn durduðuna
dair haberler çýkmýþtý…
Sýdýka Haným'ýn hisselerini Tüfekçi
Ltd'e devrettiði söyleniyordu…
Peki sonra ne oldu?
Gerçekten devretti mi hisselerini?
Devrettiyse 12 milyon dolarlýk
kredinin akýbeti ne oldu?
Bunu da soran yok!

ÖLENE DEK KALBÝMÝZDE
DÝNMEYEN SIZILAR

düþtü çoktan…
Ebediyete kadar sürecek bir sýzý…
Mutlu olabilmemiz için belleðimizi yok
etmemiz lazým…
Unutmamýz ve bir daha hiç
hatýrlamamamýz lazým…
Mümkün mü bu doktor?
***
Hayýr!
Ben sizden deðilim…
Unutmadým ve unutmayacaðým…
Affetmedim ve hiçbir zaman
affetmeyeceðim…
Boþuna uðraþmayýn…
"Geçmiþi unut, geleceðe bak" demeyin
bana…
Barýþ için unutmamýz lazým demeyin…
Biz bu katliamlarý konuþmadan…
Canileri bulup ortaya çýkarmadan…
Birbirimizden karþýlýklý özür
dilemeden…
Türk liderleri Rum mezarlarýna, Rum
liderleri Türk mezarlarýna gitmeden…

Bu adada barýþ yapamayýz…
Hangisi olursa olsun, bir katliam yapan
bir ulus deðil…
Cani ruhlu kötü kiþilerdir ancak…
Dohni ve Murataða'daki katliamlar için
tüm Rum toplumunu suçlayamazsýnýz…
Palikitre'deki katliam için tüm Türk
toplumunu suçlayamazsýnýz…
Kötü olan ne bilir misiniz?
Güneyde bu katliamlarýn hala halktan
gizlenmesi…
Pek çok Kýbrýslýrum propaganda ve
yalan olduðunu sanýyor bunlarýn…
Davet edildiðim bir evde tanýk oldum…
Ve doðrusu çok þaþtým…
Bilinçli, kültürlü bir topluluktu…
Ama Dohni ve Murataða'dan haberleri
yoktu…
Sanki yeni bir olaymýþ gibi onlara bunu
benim anlatmam gerekti…
Benim gibi onlar da þaþtýlar…
Ýnandýlar mý bilmem…
Umarým inandýlar…

Barýþ için bana asýl güven vermeyen
bunlardýr iþte…
Yoksa güneyde bazý Türk araçlarýna
saldýrý vesaire deðil…
Bugüne
kadar
onlarý
cezalandýrmayan mahkeme bundan
sonra cezalandýrsa da benim için pek
farketmez…
Benim asýl istediðim, bu katliamlarýn
daha fazla halktan gizlenmemesi…
Ayrýca Türk askerini adaya davet
eden hareketin de 15 Temmuz 1974
faþist darbesi olduðunun tarih
kitaplarýnda çocuklara okutulmasý…
Mustafa Akýncý müzakere masasýnda
bu örnekleri vermeliydi…
Ama anlaþýlan kendisinden de bu gibi
taleplerde bulunulabileceðinden
korktu…
Kuzeyde de durum güneydekinden
farklý deðil çünkü…
Tarihimiz hamaset dolu…
Türk katliamlarý yok bu tarihte, Rum
katliamlarý var yalnýz…
Güneyde Murataða'yý bilmedikleri
gibi, kuzeyde de Palikitre'yi
bilmezler…
Ve 20 Temmuz'u bayram diye
kutlarlar hala…
Bir tarih komitesi kurulmuþtu güya…
Hiçbir þey yapamadý…
***
Bir de merak ettiðim ne?
O katliamlarý yapan caniler gibi kaç
cani yaþar aramýzda…
Hani kanlý bir çatýþma daha olsa ayný
þeyleri yapacak türden…
Ateþ-kes döneminde saptamak kolay
deðil onlarý…
Herkes gibi yaþarlar…
Herkes gibi çarþýya pazara giderler…
Herkes gibi piknik yaparlar ve sosyal
medyada fotoðraf paylaþýrlar…
Milliyetçidirler, þövenisttirler,
ýrkçýdýrlar ve fanatiktirler…
Zaten bunu gizlemezler…
Bunlar onlardan mý acaba?

SÝZÝ KURTARACAK OLAN PARTÝLER BUNLAR MI?
Týpký bir zamanlar Karpaz'da 10
milyon dolara Ýsraillilere satýlan ve marina olan sahil gibi…
Bir devlet arazisiydi…
Ve tahsisti…
10 milyon dolara satýldý…
Herþey çok normal deðil mi?
*
Slogan kokulu vaatlerle halktan oy
isteyen partiler kamu bankalarýna neden
hiç dönüp de bakmýyorlar?
Neler oluyor oralarda?
Kimlere ne krediler veriliyor?
Sormak ve hesap talep etmek yok
mu?
Gazete olarak biz istesek vermezler
bize…
Ama onlar koskoca siyasi parti…
Talep edebilirler bunu…
Etmiyorlar…
Bugünkü manþetimize bakýn…
Milyonlarca dolarlýk kredi talepleri var
bazý siyasilerin Vakýflar Bankasý'ndan…
Bazýlarý Koop. Merkez Bankasý'na da
baþvurmuþ hatta…
Neden ilgilenen bir parti yok bunlarla?
"Devlet malý deniz, yemeyen domuz"
diye tekerleme yapmak yetmez…
Rakamlarla, belgelerle konuþan parti
var mý, onu söyleyin…
*

On yýl önce Vakýflar Bankasý'ndan on
milyon dolarlýk bir kredi çýktý…
Ve o kredinin tek kuruþu bile geri
dönmedi hala…
Hani arayýp soran mý var?
Siz hiç duydunuz mu bir partinin bu
hesabý sorduðunu…
O krediyi alanlar krallar gibi sefa
sürüyorlar…
Ama birkaç bin liralýk borcunu
ödeyemedi diye hapiste çile dolduranlar
var…
Biz ne zaman telefonu kaldýrýp Vakýflar
Bankasý'na on milyon dolar kredinin
akýbetini sorsak hep ayný yanýtý alýrýz…
"Konu mahkemede" derler…
Keþke bizden baþka ilgilenen ve soran
birileri de olsa…
*
Hüseyin Özgürgün'ün özel yaþamýna
girdik diyenler var…
Özgürgün'ün seçim kampanyasýný
üstlenen bazý meslektaþlar…
Ki bunlar Londra'da da uzun süre
yaþadýlar…
Ve Ýngiltere'de bu iþin nasýl olduðunu
hepimizden iyi bilirler…
Devlet katýnda bu görevlere gelenlerin
toplumu etkileyen davranýþlarýna af
yok!
Bu haber Londra'da çýksa ortalýk allem

gallem olurdu…
Ve kim olursa olsun, istifa ederdi…
Japonya'da olsa harakiri yapardý…
Bizde ise týs yok…
Üstüne üstlük olayý ortaya çýkaran
gazeteye de suçlama var…
Sen 950 bin sterline bir malikane al…
450 bin sterline bir villa…
Ve özel hayat ha…
Madem özel hayat, neden mal beyaný
talep edersiniz þu siyasilerden?
Öze hayata dahil deðil mi o da?
Çalýþmýþ kazanmýþ…
Size ne?
*
Özgürgün'ün boþanmasý veya
evlenmesi ilgilendirmez bizi…
Dava tutanaðýnda eþinin onunla ilgili
çok özel beyanlarý var…
O da ilgilendirmez bizi ve onun için
de yazmadýk zaten…
Ancak
yazdýklarýmýz
tüm
toplumumuzu ilgilendirir herhalde…
*
Siyasi partiler boþ…
Her zamankinden daha boþ…
Hiç denenmemiþ olanda da iþ yok…
Yine de siz bilirsiniz…
Buyurun deneyin…

x istence
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elvan12@mail.ru

Elvan Levent

SOLGUN AMA KIRMIZI

Maðusa'da 28 yaþýndaki Burak Girici ölü bulundu...

Þüpheli ölüm
Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa'da 28
yaþýndaki Burak Girici dün öðlen saatlerinde
misafir olarak bulunduðu evde ölü bulundu.
Dün saat 12:30 raddelerinde ev sahibi Faruk
Arbak tarafýndan yerde cansýz bedeni
bulunan Girici'nin ölüm nedeni bilinmezken
uyuþturucu þüphesi olduðu öðrenildi.
Girici'nin kesin ölüm nedeni yapýlacak olan
otopsiden sonra belli olacak.
Ev sahibi tarafýndan bulundu...
Elde edilen bilgilere göre aslen Mersinli
olan ve Maðusa Kaleiçi'nde bir restoranda
çalýþan 28 yaþýndaki Burak Girici, önceki
akþam Etem Aða Sokakta bulunan arkadaþý
Faruk Arbak'ýn evine misafir olarak gitti. Gece
boyunca alkol aldýðý öðrenilen Girici, daha
sonra yatak odasýna gitti. Dün sabah ev
sahibi Faruk Arbak ise evden ayrýldý ve öðlen
saatlerinde eve geri döndüðünde ise yatak
odasýnda Burak Girici'nin cansýz bedenini
buldu.
Narkotik ekipleri evde arama yaptý...
Burak Girici'nin ölümünde uyuþturucu
þüphesi olmasý üzerine Narkotik ve
Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri olay

yerine gelerek evde detaylý bir arama yaptý.
Narkotik ekipleri evde kanunsuz herhangi bir
þeye rastlanmazken, evde inceleme yapan
Olay Yeri Ýnceleme uzmanlarý ise bir çok emare
topladý. Girici'nin ölümü ile ilgili olarak geniþ
çaplý soruþturma baþlatan polis ekipleri ev

sahibi Faruk Arbak'ýn ifadesine baþ vurmak
üzere Arbak'ý Maðusa Polis Müdürlüðü'ne
götürdü. Cansýz bedeni Maðusa Devlet
Hastanesi Morguna kaldýrýlan Girici'nin kesin
ölüm nedeni ise yapýlacak olan otopsiden
sonra belli olacak.

Ýzcan:
Özgürgün’den
açýklama istiyoruz
Birleþik Kýbrýs Partisi Merkez Yürütme
Kurulu, Baþbakan Hüseyin Özgürgün
hakkýnda hukukçu Boysan Boyra
tarafýndan mahkemeye sunulan iddialar
hakkýnda
Baþbakan
Hüseyin
Özgürgün’den açýklama talep etti.
BKP Merkez Yürütme Kurulu iddialarýn
çok ciddi olduðu, kamuoyunu yakýndan
ilgilendirdiðini belirterek suskunlukla
geçiþtirilemeyeceðini dile getirdi.
Devlete ait denetleme kurumlarýný
göreve davet ediyoruz.
Geliþmiþ demokrasilerde her kuruþun
hesabý verilirken, Baþbakan Hüseyin
Özgürgün’e ait olduðu iddia edilen
Balabayýs’ta 450 bin sterlin, Çatalköy’de
950 bin sterlin deðerinde iki villa ve Ýþ
Bankasýnda þahsýna ait bir hesaba sürekli
para yatýrýldýðý iddialarýnýn araþtýrýlýp
gerekli soruþturmanýn yapýlmasý ve
kamuoyunun bilgilendirilmesinin þart
olduðunu vurgulayan BKP Merkez
Yürütme Kurulu, devlete ait denetleme
kurumlarýný göreve davet etti.
Temiz toplum ve temiz yönetim yaratma
mücadelesi, siyasetimizin merkezindedir.
BKP, temiz toplum ve temiz bir yönetim
yaratma hedefini siyasetin merkezine
koyarak mücadelesini sürdürürken,
ülkede hayati kararlar verme konumunda
olan siyasilerin ekonomik iliþkilerinin
mercek altýna alýnmasýný demokrasi ve
hukuk devletinin yerleþmesi açýsýndan
kaçýnýlmaz görmektedir diyen BKP Merkez
Yürütme Kurulu, bu gibi iddialarýn yakýn
takipçisi olmaya devam edeceklerini
vurguladý.

“Hürriyet”e manþet oldu

"Özgürgün'ün korumalarý,
iki kez eþini evden attý!"
Hürriyet- Çapkýnlýk iddialarýyla ünlü, KKTC
Baþbakaný Hüseyin Özgürgün, 3 yýl önce
Ankara’da evlendiði Turizm Bakanlýðý Kültür
Daire Baþkaný Avukat Dilek Özgürgün’e,
“evlilik birliðindeki görev ve rolü yerine
getirmediði” gerekçesiyle boþanma davasý
açtý. Dilek Özgürgün ise, ‘kusurlu olmadýðýný’
belirterek, Özgürgün’den 2.5 milyon lira
tazminat istedi ve korumalarýyla iki kez evden
atýldýðýný ileri sürdü.Davanýn önceki gün
görülen ikinci celsesine taraflarýn avukatlarý
katýldý. Baþbakan Özgürgün, avukatlarý
Süleyman Dolmacý ve Þefik Aþcýoðullarý’nýn
hazýrladýðý boþanmadilekçesinde, “Dilek
Özgürgün yurtdýþýnda yaþýyor (Ankara). Aile
birliði bulunmuyor.
Evlilik birlikteliðindeki görev ve rolü yerine
getirmedi. Eþinin (kendisinin) beklediði ilgiyi
göstermedi. Sürekli eþine güvensiz oldu ve
kýskançlýk gösterdi” diye suçladý.Dilek
Özgürgün ise mahkemeye uzun bir dilekçe
yazarak, kusurlu olmadýðýný, evlendiði zaman

ve günümüzde Ankara’da
Bakanlýðý’nda çalýþtýðýný belirtti.

Turizm

‘KORUMALAR ÝKÝ KEZ EVDEN ATTI’
Hürriyet’in elde ettiði bilgilere göre, evliliði
bitiren son kavga temmuzda yaþandý.
Hüseyin Özgürgün, Dilek Özgürgün’ü 2
kez Lefkoþa’daki evlerinden korumalarý
yardýmýyla dýþarý attý. Dilek Özgürgün’ün
avukatý Boysan Boyra, Dilek Özgürgün’ün,
KKTC’ye gelerek mahkemeye doðrudan
dilekçe vermek istediðini ancak ‘korkmasý’
nedeniyle yapamadýðýný söyledi.
Boyra, yaptýklarý araþtýrmada Hüseyin
Özgürgün’ün mal kaçýrdýðýný da ileri sürerek,
“Tapu Dairesi’ne, Çatalköy’de arkadaþý
Kýbrýslý ünlü manken Ýnci Pars adýna alýnan
süper lüks villanýn, ne zaman satýldýðý
konusunda soru sorduk, cevap bekliyoruz”
dedi. Ýkilinin iliþkisi, Dilek Özgürgün’ün
Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu’na
hukuk müþavirliði yaptýðý sýrada baþlamýþtý.

Tam yüz yýl geçti 1917 Ekim
Devrimi'nin üstünden...
Yüz yýl önce Çarlýk Rusyasý yýkýldý
ve yerine Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliði kuruldu.
Dünya
tarihinin
dönüm
noktalarýndan biri olarak kabul edilen
ve yetmiþ yýl boyunca sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasi anlamda etkisini
sürdüren bir sistemin tohumlarý atýldý
böylelikle...
Sovyetlerin daðýlmasýndan önce her
yýl büyük görkemli törenlerle kutlanan
Ekim Devrimi'nin yýldönümü,
Sovyetlerin çöküþünün ardýndan
gittikçe daha da silik bir güne dönüþtü.
Bir yandan sanki kimsenin
hatýrlamaya pek hevesli olmadýðý, ama
öte yandan da unutulmasý imkansýz bir
tarih olarak gelip geçiyor uzun bir
zamandýr 7 Kasým...
Eski takvime göre 25 Ekim, yeni
takvime göre 7 Kasým...
Birçoklarýna göre özellikle
Sovyetlerin çöküþünün ardýndan geçen
her yýlla birlikte Ekim Devrimi gittikçe
daha da bulanýk bir tabloya dönüþüyor;
daha fazla sorgulanýyor, sorgulandýkça
sorular da gittikçe çoðalýyor.
Yirminci yüzyýlýn baþýnda geleceðe
ve daha adil bir düzene karþý umutlarý
körükleyen bu devrim, daha sonra
'iyilik' adýna iþlenen suçlar karþýsýnda
korku ve dehþet duygularýný da getirdi
beraberinde.
Bugün Rusya'da yüz yýldýr açýlmamýþ
dosyalar var halâ.
Her gün bilinmeyen yeni bir 'gerçek'
çýkýyor ortaya.
Ve bugün ortaya çýkan gerçeklerin
ne kadar 'gerçek' olduklarý da
sorgulanabilir baþka bir mesele
kuþkusuz.
Ancak þimdilerde Rusya'da kilisenin
yeniden böylesine büyük bir güç
kazanmasý, geçmiþe karþý duyulan
suçluluk duygusunu da barýndýrýyor
içinde bana kalýrsa.
Zaten tam da bu açýdan Rusya'nýn
bugün kendi kendiyle çeliþki içinde
olduðuna inananlarýn sayýsý az deðil.
Bolþevikler tarafýndan bütün ailesiyle
birlikte öldürülen son Rus Çarý II.
Nikolay ve ailesine 2000 yýlýnda Rus
Ortodoks Kilisesi tarafýndan azizlik
mertebesi bahþedilmiþti.
Sadece kilise deðil, Rusya'da yüksek
mahkeme de çar ve ailesinin siyasi
baský kurbaný olduklarý yönünde bir
karara varýp, 'itibarlarýnýn' iade
edildiðini duyurmuþtu.
Bütün bunlarla birlikte Rus Ortodoks
Kilisesi'ne karþý düþmanlýðý dillere
destan olan Lenin'in halâ Kýzýl
Meydan'daki mozolesinde yatýyor
olmasý ise bazýlarýna göre büyük bir
çeliþki.
90'lý yýllarýn baþýnda Sovyetler büyük
çöküþ günlerini yaþarken, eskiye dair
ne varsa hepsinden de bir an önce
kurtulmaya hevesli çok insan vardý
Rusya'da.
Heykellerden, sokak ve metro
isimlerinden, kitaplardan, binalardan...
Akla gelebilecek her þeyden...
Sanki bütün bunlardan kurtulurlarsa,
geçmiþten de kurtulacaklardý.
Oysa hiç de öyle olmadýðýný anlamak
uzun sürmedi tabii...
Bu yüzden geçmiþten kurtulma
çabalarýndan bir süre sonra vazgeçtiler.
Biraz daha zaman geçince ise,
geçmiþe karþý özlem duymaya bile
baþladýlar.
Eskiye dair ne varsa deðer
kazanmaya baþladý yeniden.
Çünkü artýk geçmiþe dönmek
mümkün deðil.
Týpký yüz yýl daha geçse de,
geçmiþten kurtulmanýn mümkün
olmayacaðý gibi.
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Tam 900 bin sterlinlik hediye villa
Bir baþbakanýn özel hayatýna girer mi?
Kargalar bile gülmekten kýrýldý valla
Yoksa bu halk böyle yalanlarý da yer mi?

Ali OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

O LÝMANA BEKLÝYORLAR
Sosyal medyada okudum…
Türkiye'de bir masal kitabý
yayýnlanmýþ…
Ýsmi "Kahkaha Gülleri"…
Ýsmiyle içeriði arasýnda daðlar kadar fark
var.
Bu masal kitabýnda bir annenin üvey
oðlunu öldürdüðünü ve piþirip kýzkardeþine
yedirmeye çalýþtýðýndan bahsediliyor.
Kýz da bunu öðretmenine anlatýyor…
Öðretmenin önerisi ne?
Kardeþinin kemiklerini toplayýp bir aðacýn
dibine gömmesi ve kýrk gün sulamasý…
Ne olacakmýþ?
Erkek kardeþi yeniden hayata
dönecekmiþ…
Nasýl bir masal kitabý bu, demeyin…
Bugün Türkiye'yi yöneten zihniyetin
ürünüdür bunlar hep…
Polise þikayet, mahkeme falan yok…
Kemiklerden "ebedilik" duasýyla yeniden
doðuþ gerçekleþtirilecek…
Ýnandýrýlmak istenen bu…
Türkiye bitmiþ durumda…
Sadece masal kitabýndaki bu tür
maskaralýklar deðil, üniversitelerde bile durum ayný.
Karaman'daki bir üniversitenin Ýslami
Ýlimler Fakültesi'ne "Kur'an ve sünnet
rehberliðinde þeytanla mücadele edecek
insan eðitimi üzerine çalýþmalarý bulunan"
yardýmcý doçent alýnacaðýyla ilgili ilan
yayýnlandý.
Ýlkokuldan masallarla baþlayan ve orta
eðitim ile üniversiteye hazýrlanan gelecek
nesilin içine düþeceði durum belli…
Üniversiteye gidecek olanlar þeytanla
mücadeleyi öðrenecekler…
Ruh çaðýrma seanslarý, fallar, muskalarla
dönecek iþler artýk…
Okuyan eðitimli bir gençlik
istemediklerini zaten yýllar önce
açýklamýþlardý…
Çok uzak deðil, on yýl, bilemediniz onbeþ
yýl sonra Suudi Arabistan'dan, Ýran'dan beter
olacak Türkiye…
Hoþ, þimdi de durumu çok iyi deðil…
Geçiþ noktasýndadýr…
Tayyip ve çevresindekilerin aðýzlarýna
Atatürk'ü almaya baþladýklarýna
bakmayýn…
Meseleyi Atatürk'ü de kullanarak
halledecekler…
Bir ceplerinde Abdülhamit, bir ceplerinde
Atatürk olacak…
Yerine göre kartlarýný masaya
sürecekler…
Hedefe ulaþana kadar herþey mübahtýr
onlar için…
Bakýn görün iþte…
Masallardan baþladýlar iþe…
Üniversitede doçentlik yapmak için
aranan þartlarý okuyun…
Hikaye masal deðil bu…
On yýl önce bunlarý size söyleselerdi hangi
masal kitabýnda þeytanla mücadeleyi
okudunuz diye soracaktýnýz…
O kadar da deðil…
Sosyal medyada dünyanýn düz olduðunu
ispat eden Türkiyelilerin videolarý dolu…
Kimse de sormuyor…
"Yahu siz neyin icadýný yaptýnýz bugüne
kadar"…
"Siz kim, dünyanýn düz olmasýný ispat
etmek kim"…
Geçen gün bir paylaþýmda ABD ile ilgili
bir bilgi vardý!
Meðer ABD ismini Abdülhamit'ten
almýþ…
ABD-ülhamit'miþ yani…
Ýþte bunlar daha ortaöðretimden yetiþmiþ
olanlar…
Bir de geriden gelen "Kahkaha Gülleri"yle
büyütülen gelecek vardýr…
Þimdikilere göre saf ve katýksýz…
Bizi de o limanda bekliyorlarmýþ!

Kalay

ZART ZURT ETMEYE
DEVAM EDECEK

Yeniden Doðuþ Partisi Genel Sekreteri ve Hataylýlar Kültür ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Bertan Zaroðlu sosyal medyada aðýr hakaretlerde bulunduðu
CTP milletvekili Doðuþ Derya'ya 60 bin TL ödeyecek. Peki ama bu cezadan
sonra, cinsel taciz kapsamýna giren hakaretlerde bulunan Zaroðlu partisinden
mi atýlacak? Hayýr. Tam tersine. Belki de bu ceza Türk faþistler arasýnda
Zaroðlu'nun itibarýný artýracak. Belki de Zaroðlu bu sayede
seçilip meclise de girecek, meclis kürsüsünden zart
zurt etmeye devam edecek... Böylelerine verilecek
ceza, onlarý sýnýrdýþý etmektir.

Kalaycý

Lokmacý'da uyuþturucu operasyonu
(Kamalý Haber) - Lokmacý kapýsýndan
KKTC'ye tasarrufundaki uyuþturucu
madde ile giriþ yapmak isterken polis
tarafýndan tespit edilen zanlý Çaðýn
Karayusufoðlu ve suç ortaðý olduðu
öðrenilen zanlý Hasan Turan tutuklanarak
dün Lefkoþa'da mahkeme huzuruna
çýkarýldý.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
þahadet veren polis çavuþu Erkan Karam,
huzurda bulunan zanlý Çaðýn
Karayusufoðlu'nun 6 Kasým tarihinde
saat 19.45 raddelerinde Lokmacý
kapýsýndan geçmek isterken þüpheli
hareketleri nedeni ile üzerinde yapýlan
aramada tasarrufunda yaklaþýk 20 gram
aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü uyuþturucu
madde bulunduðunu söyledi. Polis olayýn
akabinde tutuklanan zanlýnýn gönüllü
ifade verdiðini ve konu uyuþturucu
maddeyi huzurda bulunan diðer zanlý
Hasan Turan ile anlaþarak güney Kýbrýs'ta
buluþtuklarýný ve orada 300 Euro
karþýlýðýnda Rum bir þahýstan aldýklarý
itirafýnda bulunduðunu aktardý. Polis zanlý
Hasan Turan'ýn önden giderek geçiþ
kapýsýný kontrol ettiðini ve zanlý
Karayusufoðlu'nu arayarak gelebileceðini söylediðini ancak polisin
þüphelenmesi
üzerine
Karayusufoðlu'nun tespit edilerek
tutuklandýðýný, akabinde ise zanlý Hasan
Turan'ýn da tutuklandýðýný mahkemeye
aktardý. Polis yapýlan ileri soruþturmada
zanlý Çaðýn Karayusufoðlu'nun
kullanýmýnda bulunan araçta arama
yapýldýðýný veHintkeneviri türü

Sessizliðin Sesi
Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

YARGIMIZIN YÜZ AKI
BÝR KARAR DAHA
uyuþturucu olduðuna inanýlan yarým
gram aðýrlýðýnda madde bulunarak emare
alýndýðýný söyledi.
Polis mesele ile ilgili olarak baþlatýlan
soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný,
doktor kontrolünden geçirilen zanlý
Hasan Turan'ýn MS hastasý olduðunun
anlaþýldýðýný ve yatýlý tedavi görmesi
gerektiðini belirtti. Polis çavuþu aktardýðý
olgular ýþýðýnda sanýk Hasan Turan'ýn
tahkikata etki etme olasýlýðý kalmadýðýný
bu nedenle teminata baðlanmasýný talep
ederken zanlý Karayusufoðlu'nun 3 gün
daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti.
Polis þahadetinin ardýndan söz alan
zanlý Çaðýn Karayusufoðlu "zevk için
yaptým, piþmaným" dedi.
Huzurunda
verilen
þahadeti
deðerlendiren Kýdemli Yargýç Tacan
Reynar zanlý Turan'ýn yurtdýþýna çýkýþýnýn
yasaklanmasý, 2 haftada 1 gün ispat-ý
vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminat
yatýrmasý ve KKTC vatandaþý muteber bir
kefilin 200 bin TL kefalet senedi
imzalamasý koþulu ile tutuksuz
yargýlanmasýna emir verdi.

GONYAK HIRSIZLARINA 4 YIL HAPÝS
(Kamalý Haber) - Lefkoþa-Demirhan'da
iki ayrý meyhaneden 200 þiþeye yakýn içki
çalan, Girne'de 26 Mayýs 2017 tarihinde,
"Retro" isimli bara girerek, 7 bin TL
deðerinde çeþitli markalarda içki çalan ve
kamera görüntülerinden tespit edilen
Hüseyin Alav ve Mehmet Göker
hakkýndaki dava karara baðlandý. Girne
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan
sanýklar 4'er yýl hapis cezasýyla
cezalandýrýldý.
Kararda, sanýklarýn 26 Mayýs tarihinde
Girne'de faaliyet gösteren Retro isimli
eðlence mekânýnýn kapýsýný zorla açarak
7 bin TL deðerinde çeþitli markalarda içki
çaldýklarý belirtildi. Heyet, sanýklarýn
eðlence mekânýnýn kamera kayýtlarýndan
tespit edildiðini, tasarruflarýnda 10 þiþe
çalýntý içki ve 11 adet uyuþturucu hap
bulunduðunu belirtti. Sanýklarýn Girne'de
çalýþtýklarý restoranda da arama
yapýldýðýný, jeneratör odasý içerisinde
sanýklarýn sakladýðý 33 þiþe içkinin
bulunduðunu kaydeden heyet, sanýklarýn

ayrýca Lefkoþa-Demirhan'da faaliyet
gösteren Maðdurlar ve Kafama Göre
meyhanelerinden de içki çaldýklarýný
söyledi.
Sanýklarýn ifadelerinde suçlarýný kabul
ettiklerini belirten heyet, dükkan açma,
sirkat,kasti hasar ve uyuþturucu madde
tasarrufu suçlarýndan yargýlanan iki
sanýðý suçlu bulup mahkum ettiklerini ve
4'er yýl süreyle hapis cezasýna
çarptýrdýklarýný açýkladý.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Sevindirici, mutluluk verici, ama en önemlisi
umut, güven ve gurur verici bir haberle uyandýk
bugün.
Elbette bireysel olarak deðil, toplum olarak
yaþadýk bu duygularý.
Aylar, belki yýllardýr susadýðýmýz umut ve
güveni kana kana içtik.
***
Haber, Doðuþ Derya-Bertan Zaroðlu
davasýyla ilgili.
CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn, sosyal
medyada kendisine cinsel içerikli küfür ve
hakaretlerde bulunan Yeni Doðuþ Partisi Genel
Sekreteri ve Hataylýlar Kültür ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Bertan Zaroðlu aleyhine açtýðý
zem ve kadih davasý sonuçlandý.
Derya davayý kazandý.
Zaroðlu 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm
edildi.
***
Haberi öðrendiðim zaman demek her þey
daha bitmedi, dedim kendi kendime.
Demek hâlâ ayakta ve hayatta olan kalelerimiz
var.
Demek Tayyýpgiller iktidarý bütün kalelerimizi
teslim alamamýþ daha…
Demek yargýmýz ve mahkemelerimiz adaleti
tecelli ettirmek için dimdik ayakta ve hukukun
yolundan ayrýlmamak için canla baþla
çalýþýyorlar…
Bu kararla yargýmýz yüz aký kararlarýndan
biriyle daha onurlandý ve onurlandýrdý hepimizi.
Devletin tepesinden baþlayarak tüm
kademelerden tam bir umutsuzluk ve
güvensizlik yayýlýrken…
Bir kez daha gördük ki mahkemelerimizde
hâlâ umut var.
Ve yine bir kez daha gördük ki, her þeye
raðmen, mahkemelerimizden baþka güvenle
sarýlabileceðimiz bir dalýmýz daha yok…
Cumhurbaþkanlýðý, meclis, hükümet ve genel
olarak tüm siyasiler ve siyaset, halkýn güven
ve umudunu tüketmiþ durumda.
En fazla güven duyulmasý gereken güvenlik
kurumlarýmýz da bu güvensizlik çemberinin
içinde.
Sanýrým bugün bir anket yapýlsa ve "En çok
güven duyduðunuz kurum ya da kurumlar
hangileridir?" sorusu sorulsa, birinci sýrayý
"mahkemeler" seçeneði alacaktýr.
Bu düþüncemin Bertan Zaroðlu kararýyla
daha da netleþtiðini söyleyebilirim.
***
Hâlâ bir biliþim yasasý bulunmayan KKTC'de
mahkemenin verdiði bu kararla sosyal
medyada her türlü hakaret, küfür, kiþilik
haklarýna ve onuruna saldýrýnýn yolu artýk
kapanmýþtýr.
Çünkü bu karar, böylesi suçlarda, yani
biliþim yasasý olmamasýndan yararlanarak
sosyal medyayý, küfür, hakaret, kiþilerin hak
ve onuruna saldýrý arenasýna dönüþtürmekle
suçlanan kiþilerin cezalandýrýlmasýnda emsal
teþkil edecektir.
Bir biliþim yasasý ivedilikle hayata geçirilene
kadar, mahkemenin verdiði Zaroðlu kararý,
sosyal medyada saldýrýya ve þiddete mâruz
kalmýþ maðdurlara da koruyucu bir zýrh olma
niteliðindedir.
***
Bu, tazminat davasýydý.
Þimdi sýrada savcýlýðýn açtýðý bir de ceza
davasý var.
Ve davalýlar arasýnda Zaroðlu'ndan baþka
Kenan Akýn, Latif Akça, Kemal Çakýrgöz, Ali
Tekin ve Rifat Yýldýz gibi isimler…
Kurtlarýn vahþi ulumalarý karþýsýnda kuzular
artýk sessiz deðil…
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Girne'yi þimdi deðil… 10 yýl
sonra görün, bir gece vakti
son virajý da aþýp,
ayaklarýnýz altýna alýnca.

KÖY KAZIÐI!..

MÝÞ-MIÞLAR
* Kýbrýs meselesinin ardýnda bir
seks skandalý yaþýyormuþ.
- Halen mi?
***
* 3 köyden 200 kiþiye kýrsal
kesim arsasý verilmiþ.
- Hani, kimdi o "hükümet
çalýþmaz" diyen kör ve saðýr?
***
* TKP Genel Baþkaný Çakýcý
"Faiz yasasý deðiþmeli" demiþ.
-Laf!..Ýþte fýrsat kapýda…
Çýksýn ve desin ki, "Faiz
yasasýný da deðiþtirecem,
Merkez Bankasý Baþkanýnýn
da Kýbrýslý Türk yapacam"…
Ýyi getirisi olur.
***
*Kýbrýs Türklerinin otantikliði
deðiþmiþ.
- Sadece insanlar deðil,
Kýbrýs da deðiþti… Dikilitaþ'ýn
çevresi bile 40 defa deðiþti.
***
* Kýbrýslý Türkler Rumlardan çok
þey çalmýþ.
- Çalýnan "cumhuriyet"
karþýsýnda devede kulak.
***
* TIP-ÝÞ "Hizmet durdurma"
eylemini askýya almýþ.
- Merak etmeyin, dolaba
kaldýrmadýlar…Çivide asýlý
duruyor... Hafta sonu
kaldýklarý yerden devam…
Grev için de mahana çok,
askýya almak için de.
***
*+ Kadýnlar geliþmiþ ülkelerde
de dövülüyormuþ.
- Her yerde geliþmemiþ
erkek bulmak mümkündür ne
yazýk!
***
* Bütün dünya Kýbrýs'ta çözüm
istiyormuþ.
- Bir Türk, pardon bir
Denktaþ dünyaya bedeldir
ama... (8 Mart 2004 /
LOLOLO'dan)

Geçen günleri
deðil, kalan
günleri sayabilsek
daha mý iyi
olurdu acaba?

Maðusa'da markete gittim.
Bir sepette, samanlarýn üstünde yumurta
vardý…
Bir düzine aldým.
Kasaya gittim…
- 12 TL dedi.
- Neee!..
Gerçekten þaþýrdým!
-12 TL, dedi bir daha.
O da benim þaþýrmama þaþýrdý!
-Niye böyle… Çift sarýlý mý?
-Yok… Köy yumurtasýdýr!
- Pahalý, dedim.
- Hep öyle satarýz, 1 lira tanesi. Alan,
isteyen çok.
***
Laf aramýzda, utandým, geri koyamadým.
Aldým çýktým.
Ah, keþke biraz daha cesur olup
býraksaydým.
Býrakamadým!
"Alan çok, isteyen çok..." deyince,
kamçýladý beni
Ne? O yiyenlerin caný benden daha mý
tatlý!
***
Soygunun, açgözlülüðün diðer adý da
"köy" oldu.
Köy ekmeði… Köy çöreði…
Köy bittasý…
Köy yoðurdu... Köy hellimi…
Köy tavuðu… Köy yumurtasý…
Hepsi birden oldu köy kazýðý.
Köy tavuðu dediðin, alt tarafý, kendi
sillirgasýný yiyen hayvan yahu!
Ama suç onlarda deðil!
Suç biz görgüsüzlerde…
Madem biz gözü kapalý alýp yiyoruz, onlar
niye sokmasýn aðzýmýza?

EMPATÝ…
Bana birþeyler oldu!
Huyum suyum deðiþti.
Kendimi hep
baþkalarýnýn yerine
koyuyorum þu son günlerde.
Empati yapýyorum anlayacaðýnýz.
Ve inanýn mutluluðu, huzuru yakaladým
sonunda.
***
Bir örnek vereyim hemen.
Diyelim ki, ben anayolda arabamla
gidiyorum.

BÖYLE BÝR ANDI

Bakýyorum ki bir baþka araba, yan yoldan
çýkýþ yapmak istiyor.
Arabanýn burnunu yarýya kadar çýkarmayý
da baþardý.
Anlayýþlý bir vatandaþ olarak durmam ve

yol vermem gerekiyor.
Eskiden böyle yapýyordum.
Empatiye baþladýktan sonra vazgeçtim.
Çünkü biliyorum ki, benim yerimde o olsa
durmayacaktý.

Fotoðraf:
Erdoðan BAYBARS

Baflýnýn Köþesi

GÜNLÜK
GÜNLÜK

Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

DESEM KÝ GÝRNE…
Duvarda Ýstanbul fotoðrafý….
Ýstanbul dedimse havadan çekilmiþ
þehir fotoðrafý deðil...
Simge…
Sirkeci'deki Yenicami…
Ve önünde Galata Köprüsü…
O köprüyü Leonardo Da Vinci
tasarlamýþ zamanýnda.
Sonra bir kenara koymuþlar projeyi…
Daha sonra birileri, "yapalým", demiþ,
yapmýþlar.
Böyle de bir hikayesi var
köprünün.
Biz sanýyorduk ki tarihte
hep baltalar belimizde,
nacaklar elimizde…
Kafalar kesilip duruyor...
Ülkelerarasý iliþkiler sýfýr...
Atý alan diðer ülkeye
dalýyor düþüncesindeydik.
O günkü tarih diye okutulanlar bunlardý.
Kimse bizlere kültürden bahsetmiyordu
tarih derslerinde.
Varsa da Çaldýran Savaþý yoksa da
Ýstanbul'un fethi.
Bir de Avusturya maceralarý vardý
okutulan.
Ezbere biliyorduk.
Ama bilmezdik ki köylü o zaman da
köylüydü…
Eker, biçer, satar, geçinemez…
Balýkçý öyle, rakýcý öyle…
Bir tedbil-i kýyafet gezip alkol alanlarý
mahveden padiþahlar vardý...
Bir de Nasreddin Hoca hikayeleri...
Baþka da kültürümüz yoktu öðretilen…
Ýþte duvarda da Osmanlý'dan kalma bir
köprü ve cami vardý Ýstanbul diye.
Hafif günbatýmýnda çekilmiþ, burasý
neresi diye sorsanýz…
Vallahi de Girne, billahi de Girne desem
inanýr mýsýnýz?
Zor…
Sonra...
Masa…
Masada çatal, tabak, peçetelik ve
bardaklar.
Ýstanbul'da gördüklerinizin aynýsý.
Ýçeride aþçýlar var…
Kafalarýnda bezler…
Elleri kýllý ama olsun saçlarý dökülmüyor
ya yemeklere...
Lahmacun yazýlarý orada, baþ köþede…
Sonra çið köfte resimleri…
Ve haliyle Ezo gelin çorbasý...
Menü geldi…
Menüye baktým...
Vay be, dedim týpkýsýnýn aynýsý.
Bizim Baðcýlar'da bir lokanta var...
Hem de kebapçý lokantasý…
Çorbalardan mercimek, yayla, bir de
paça…
Listeye baktým, aynýsý…
Deseler ki lokanta nerede?
Baðcýlar derdim…
Ama Girne…
Desem ki Girne…
Güleceksiniz…
Kebaplardan lahmacun, Adana, Urfa…
"Þeftali var mý gardaþ?"
"Yok abi…"
Menüye bakarken gözüme humus
çorbasý iliþti.
Hým, dedim, Kýbrýs...
"Peki ben humus içeceðim."
"Olur abi", dedi.
Olur abi, deyiþi Hatay…
Desem ki burasý Girne.
Ýnanmayacaksýnýz.
Çorba geldi...
Ýçtim…
Bildiðin tahýný ýsýttýlar, getirdiler.
"Ekþi getirir misin", dedim.
"Efendim", dedi.
"Ekþi ekþi" diye iki kere tekrar ettim.
"Bir dakika abi", dedi, þiþeden ekþi suyu
getirdi.
"Ekþi dedim yahu."
Yan masadaki düzeltti...
"Limon istiyor."
Ekþi dediðimi Ýstanbullu garson bilmez,
bu da bilmez.
Desem ki Girne, güleceksiniz.
Atý alan gitti vallahi...

"Aklý olan yurt dýþýna gitti,
olmayan tuzaða düþtü"

OKUL EKSÝKLÝÐÝNE GEÇÝCÝ ÇÖZÜM...

Denktaþ bir çýrpýda sorunu çözdü
n 83 ÖÐRENCÝ GAÜ ANAOKULUNDA EÐÝTÝME
BAÞLADI
n ELCÝL: "EÐÝTÝM ADINA ATILAN ADIMLARDAN
SENDÝKA OLARAK MUTLU OLDUK"
Girne bölgesinde var olan okul birlikte öðrenciler kendi
eksikliði konusunda olumlu adým okullarýna devam edecek.
atýldý. Milli Eðitim ve Kültür
Bunun dýþýnda Girne'ye yeni
Bakan Vekili,
Baþbakan okul yapýmý konusundaki
Yardýmcýsý ve Maliye Bakaný giriþimler konuþuldu. Girne liman
Serdar Denktaþ, önceki akþam yolunda 6 dönümlük bir arazi
saatlerinde
Kýbrýs
Türk okul yapýlmasý için Bakanlar
Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Kurulu'nca tahsil edildi.
Genel Sekreteri Þener Elcil ve
Karakum bölgesinde karkas
beraberindeki heyeti kabul etti.
durumundaki
ortaokulun
Baþbakan Yardýmcýlýðý ve bitirilmesi için de giriþim
Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan baþlatýldý.
açýklamaya göre, Elcil'e Girne
Geliþmeler çerçevesinde,
bölge okullarýnýn müdürleri, okul Çatalköy Ýlkokulu binasýnýn
aile birliði yöneticileri ile yenilenmesi ve ek bina yapýlmasý
"Çocuklar Okulsuz Kalmasýn için uzlaþýya varýldý. Girne'de okul
Ýnisiyatifi" temsilcileri eþlik etti. yapýlmasý için baþka arazilerin
Baþbakan Yardýmcýlýðý ve tahsis edilmesi için araþtýrma da
Maliye
Bakanlýðý'nda baþlatýldý.
gerçekleþen görüþmede, Milli
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
ELCÝL
Müsteþarý Rauf Ataöv de hazýr
Bakanlýk açýklamasýna göre,
bulundu.
eðitim adýna atýlan adýmlardan
Gündemde, Girne bölge sendika olarak mutlu olduklarýný
okullarýnýn sýkýntýlarý yer aldý.
ifade eden KTÖS Genel Sekreteri
Görüþmede ilk olarak, okullarýn Þener Elcil, Denktaþ'ýn görevi
açýlmasýnýn üzerinden bir ayý devralýr almaz sorunlara ivedilikle
aþkýn bir süre geçmesine raðmen, çözüm ürettiðini belirtti.
Girne'de 83 öðrencinin yeterli
Görüþmede, ayrýca Girne'nin
sýnýf ve okul olmadýðýndan okula özel bir ilgi beklediðini kaydeden
gidememesi konusu ele alýndý.
KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil,
Bakanlýk açýklamasýna göre, Girne'nin nüfusunun son
Milli Eðitim ve Kültür zamanlarda
daha
da
Bakanlýðý'na vekâlet eden Serdar kalabalýklaþtýðýna dikkati çekerek,
Denktaþ, göreve gelir gelmez ilk bu durumun okul eksikliðini de
olarak okula gidemeyen 83 meydana getirdiðini, üstelik
öðrencinin eðitimlerine devam 1974'den sonra bölgeye sadece
edebilmeleri için tedbir aldý. Bu bir ilkokul, bir de ortaokul
baðlamda Girne Amerikan yapýldýðýný hatýrlattý.
Üniversitesi
(GAÜ)
Elcil, bugün atýlan adýmlarýn
Anaokulu'nda boþ olan sýnýflar, sevindirici olduðunu kaydetti.
bugün itibarýyla kullanýlmaya
Heyet, Serdar Denktaþ'a
baþlandý. Öðretmen kadrolarý da duyarlýlýðýndan ötürü teþekkür
tamamlandý ve öðrenciler ders ederken, trafik baþta olmak üzere
baþý yaptý. Bu durum geçici bir var olan tüm sýkýntýlarý
süre olacak, mevcut okullarda gündemlerine taþýdý, fikir
yapýlan ek sýnýflarýn bitmesi ile teatisinde bulundu.

Komite 7 Ocak seçim
tarihini oyçokluðuyla onayladý
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk,
Siyasi Ýþler ve Dýþiliþkiler
Komitesi, "Cumhuriyet Meclisi
Seçimlerinin Yenilenmesine
Ýliþkin
Karar
Önerisi
Deðerlendirilmesi"ni oy çokluðu
ile kabul etti.
Hukuk, Siyasi Ýþler ve
Dýþiliþkiler Komitesi dün, UBP
Milletvekili Ýzlem Gürçað
baþkanlýðýnda saat. 09.30'da
toplandý.
Cumhuriyet
Meclisi

Baþkanlýðý'ndan
yapýlan
açýklamaya göre, komite
toplantýsýna CTP Milletvekili
Teberrüken Uluçay,
UBP
Milletvekili Erdal Özcenk, CTP
Milletvekili Asým Akansoy, DP
Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu,
CTP Milletvekili Erkut Þahali, CTP
Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP
Milletvekili Dursun Oðuz, UBP
Milletvekili Zorlu Töre, Baðýmsýz
Milletvekili Menteþ Gündüz
katýldý.

Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Cumhurbaþkaný ve
AKP Genel Baþkaný Tayyip Erdoðan
darbe giriþimine iliþkin devam eden yargý süreçlerine de
deðindi ve þöyle dedi: "Biz
meydanlarda çocuklarýnýzý
bunlarýn okullarýndan alýn,
paranýzý bunlarýn bankalarýna
yatýrmayýn diye haykýrdýðýmýz
zaman bunlarý boþuna
yapmadýk. Þimdi biz bunlarý
bilerek yapmadýk diyorlar. Neyi
bilerek yapmadýnýz? Arabanýzý
satýp oraya yatýrdýnýz. Bak akýllý
olanlar Türkiye'yi terk edip
gitti, aklý yetmeyenler burada
tuzaða düþtü. Diyorlar ki
bilmiyorduk. Hepsi hikaye.
Silahlý kuvvetlerde, polisimizde
nasýl örgütlendikleri, devletimize nasýl sýzdýklarý ortada.
Yargý ile birlikte hukukun kurallarý neyi gerektiriyorsa
sonuna kadar yapýp yolumuza devam edeceðiz. Devlet
mekanizmasýný bunlardan arýndýracaðýz. " Aklý olan
Türkiye'den kaçtý, aklý olmayan tuzaða düþtü diyor açýk
açýk. Tuzak ne oluyor bu durumda? Kaçan diktatörün
þerrinden kurtulur, kalan diktatörün tuzaðýna düþer yani...

DOÐA
Merter Refikoðlu sel
baskýnlarýyla ilgili "daha
bunlar iyi günlerimiz"
dedi. Meðer hükümetin
programýnda yüzlerce
çok katlý otel ve
üniversite projesi
varmýþ… Anlaþýlan yeþili
bir yana býraktýk, ne dere,
ne deniz kalacak
betonlaþmamýþ. Eh,
doðayla kavga kolay
deðil, çünkü galip gelen
hep doða oldu bugüne
kadar…

ANKETLER
Seçim sathýna girdik ya,
anketler havada
uçuþuyor. Dün de
açýklanan bir ankete
göre hükümetin karnesi
çok kýrýkmýþ… Tabii
hükümetin kýrýk karnesi
yanýnda
muhalefetinkilerde de
fark yokmuþ… Ankete ne
gerek vardý. Biz bunlarý
bilmiyor muyuz?

POLÝSLERÝMÝZ
Mamalý "Bizim
polislerimiz ise hukukun
ve insan haklarýnýn
yerlerde topalladýðý bir
örgütte çalýþtýrýlarak
'modern üniformalý
köleler' haline
getirilmiþlerdir" dedi.
Doðru da onlar da
bunun acýsýný
vatandaþtan çýkarýyorlar!

“Týrnak”...
"Gezici'nin ya Mayýs'taki
araþtýrmasý sakattýr ya da
Ekim'deki. Ýkisi birden doðru
olamaz, çünkü bir toplum bu
kadar kýsa zamanda ayný
konularda tutumunu bu kadar
köklü bir biçimde deðiþtiremez.
Açýklamayý okuduktan sonra
dedikodularýn doðru
olabileceðini düþündüm ve
'yazýklar olsun' dedim."
Metin MÜNÝR
(Diyalog)
" 'Hesabýna yüklü miktarda para
aktarýldýðý' iddiasýna karþý
Baþbakan Hüseyin Özgürgün
susmamalýdýr. Öyle 'suskun
sarmalý'yla geçiþtirilecek bir
mesele deðildir bu.
Konuþmalýdýr. Suskunluk,
kabullenmektir. 'Yalan'sa da
birileri sorumluluk almalýdýr.
'Gerçek'se de!"
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
"Baþlarýnda Gezici denen zat,
kimin ne idüðü ise, KKTC'de
olup biten kendisini ne halt
etmeye ilgilendiriyorsa,
parasýný kim ödüyorsa, kimin
borusunu kime ve neye göre
öttürüyorsa!!! Yasalarýn adam
gibi iþlediði bir memlekette
olsak, böyle bir giriþimi yapan
herifin veya þirketin
poposundaki donu bile tazminat
diye alýrlar, doðduðuna
doðacaðýna piþman ederler."
Ediz TUNCEL
(Detay)

Günün Kahramaný

ÝZZET ÝZCAN

GÜNEYDEN KAYIP ÞAHISLAR
KOMÝTESÝNE 265 BÝN EURO BAÐIÞ
Kayýp Þahýslar Komitesi Kýbrýs Rum Kesimi'nin Komiteye yaptýðý
265 bin Euro'luk baðýþ için teþekkür etti. Komiteden yapýlan yazýlý
açýklamada, 125 bin Euro'luk yýllýk baðýþýn yanýnda baðýþlanan 140
bin Euro'nun da arþiv araþtýrmalarýna kullanýlacaðý kaydedilerek, söz
konusu baðýþla birlikte Rum Yönetiminin 2005'ten bu yana yaptýðý
yardýmlarýn yaklaþýk 2 Milyon 801 bin Euro'ya ulaþtýðý kaydedildi.
Açýklamada þu ana kadar 832 kayýp þahsa ait kalýntýlarýn bulunarak
kayýp ailelerine teslim edildiði belirtilerek, Komitenin, kayýp ailelerinin
acýlarýnýn hafifletilmesi için baðýþlara güvendiði kaydedildi.

"Ünlü bir politikacýmýz
Çatalköy'de 950 bin
sterline bir malikane aldý"
þeklinde basýnda çýkan
haberlerden sonra
nedense mecliste hiçbir
parti "Kim bu politikacý"
diye sormadý…
Gazetemizde bu ünlü
politikacýmýzýn kim
olduðunu açýkladýktan
sonra da ondan hesap soran
ve açýklama isteyen olmadý. Bu
açýklamayý baþbakandan talep eden bir tek
Birleþik Kýbrýs Partisi lideri Ýzzet Ýzcan oldu…
Kendisini kutlarýz… Bazý aklýevveller de bizi özel hayata
girmekle suçladý… Özellikle Özgürgün'ün seçim
kampanyasýný üstlenenler. Onlara sormak gerekir o
zaman… Neden mal beyaný istersiniz siyasilerden? Özel
hayata girmez mi o da?
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8 Kasým 2017 Çarþamba
GÖNYELÝ'DE
ÝNÞAATTAN DEMÝR
HIRSIZLIÐI

GÖR DUY KONUÞ

Gönyeli-Yenikent'de önceki sabah
07.30 sýralarýnda Zümrütköy
Sokak'ta, A.Ö. (E-49), H.Ö.(E-24) ile
birlikte, Eray Erel'e ait inþaat
halindeki binadan 500 kilo demiri
araca yükleyerek çaldý.
Polis açýklamasýnda, bahse konu
þahýslarýn tutuklandýðý belirtildi.

PARA VE KAMBÝYO
YASASINA AYKIRI
HAREKET EDEN
ÞAHISA YASAL ÝÞLEM
Ercan Havalimaný'nda, dün 10.30
sýralarýnda M.Z.A.(E-53),
tasarrufunda 10 bin Euro muadili
Döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla
olan 22 bin ABD Dolarý nakit parayý,
yetkili makamlara beyan etmeden
KKTC'den çýkýþ yapacaðý sýrada
tespit edildi.
Polis açýklamasýnda bahse konu
þahýs hakkýnda yasal iþlem
baþlatýldýðý belirtildi.

KANUNSUZ BALIK
AVLAMA
Karpaz'da polis önceki gün
kanunsuz balýk avlayan þahýs
hakkýnda yasal iþlem baþlattý.
Polis Basýn Subaylýðý açýklamasýna
göre, önceki gün 16.30 sýralarýnda
Kumyalý'da, Karpaz Meslek
Lisesi'nin güneyinde, sahilde
isminin baþ harfleri H.D.(E-27) olarak
açýklanan þahýs, yasal sýnýrýn altýnda
olan 2 metre su derinliðinde,
teknesiyle profesyonel su ürünleri
avcýlýk izini olmadan að atarak
kanunsuz avlandý.

MAÐUSA'DA ASAYÝÞ
VE TRAFÝK
OPERASYONU
Gazimaðusa Polis Müdürlüðü,
sorumluluk sahasýnda önceki
akþam 18.00-22.00 saatleri arasý
asayiþ ve trafik operasyonu
gerçekleþtirdi.
Operasyon kapsamýnda bölgede
faaliyet gösteren kumarhanelerde
yapýlan kontrolde, kumarhaneye
girmeleri ve bulunmalarý yasak 16
kiþi tespit edilerek, aleyhlerinde
yasal iþleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafýndan yapýlan
denetimlerde ise 450 araç kontrol
edildi. Suç iþlediði tespit edilen 86
araç sürücüsü hakkýnda yasal
iþleme gidilirken, çeþitli suçlardan
dolayý 2 kiþinin tutuklandý ve 4 araç
da trafikten men edildi.
Operasyon kapsamýnda araçlarda
yapýlan aramalarda bir araçta
gümrüðü ödenmemiþ 15 kg.
aðýrlýðýnda "maraþ tütünü", 6 ayrý
araçta ise ahþap sopa, demir çubuk
ve benzeri alet bulunarak emare
olarak alýndý.
Bahse konu þahýslar hakkýnda yasal
iþlem baþlatýldý.

ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ
Yýlmazköy ve Dikmen Yüksek
Gerilim Þebekelerinde yapýlacak
bakým çalýþmalarý nedeniyle bugün
bazý bölgelere 7 saat elektrik
verilemeyecek.
Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden yapýlan
açýklamaya göre, 9.00-16.00 saatleri
arasýnda yapýlacak kesintiden þu
bölgeler etkilenecek:
"Dikmen, Boðaz, Aðýrdað, Taþkent,
Güngör ve Güngör Taþocaklarý
Bölgesi, Alayköy, Alayköy Sanayi
Bölgesi, Türkeli/Alayköy Çemberi
ile Alayköy/Gönyeli Çemberi
arasýnda kalan bölge, Metehan Sýnýr
Kapýsý Bölgesi, Türkeli, Gürpýnar,
Yýlmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su
Pompalama Tesisleri, Mevlevi,
Þahinler ve Gayretköy ile bölgedeki
Tesis ve Su Motorlarý"

ALO AFRÝKA HATTI
ÝKÝ TOPLUMLU ÇEVRE TEKNÝK
KOMÝTESÝ ÝLE SARAYDA TOPLANTI
Cumhurbaþkaný
Mustafa
Akýncý,
Þerife
Gündüz
baþkanlýðýndaki Ýki Toplumlu
Çevre Teknik Komitesi heyetiyle
komite çalýþmalarý hakkýnda bir
toplantý gerçekleþtirdi.
Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre, Komiteler Genel
Koordinatörü Meltem Onurkan
Samani'nin de hazýr bulunduðu

toplantýda, Akýncý'ya Kanlýdere'ye
yönelik hazýrlanan rehabilitasyon
projesi fizibilite çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verildi. Lefkoþa
Türk Belediyesi'nin de dahil
olduðu çalýþmalarda, Kanlýdere
boyunca yapýlmasý planlanan
parklar ve dinlenme alanlarýnýn yer
aldýðý fizibilite çalýþmasý ayrýntýlý
olarak Akýncý'ya aktarýldý.

LEFKOÞA'YA "DOÐA, KÜLTÜR
VE SPOR PARKI" YAPILACAK
Lefkoþa'da, Dr. Fazýl Küçük
Bulvarý ile Kemal Aksay
Caddesi'nin kesiþtiði bölgeye
"doða, kültür ve spor parký"
yapýlacak.
Baþbakanlýk tarafýndan proje
çalýþmalarý yapýlan parka "Mustafa
Defteralý" adý verilecek.
Baþbakanlýk'tan
yapýlan
açýklamada, "Mustafa Defteralý
Doða Kültür ve Spor Parký"
projesinin
çalýþmalarýnýn
tamamlandýðý belirtilerek, þunlar
kaydedildi:
"Baþbakanlýk olarak bir buçuk
yýllýk bir çalýþma yapýlan projeye,
Kýbrýs'ýn tümüne mal olmuþ, çok

önemli bir sporcu olan Mustafa
Defteralý ismi verilecek.
Bir buçuk yýlda büyük emeklerin
harcandýðý ve 2018 yýlýnda
baþlanacak olan proje, ihale
aþamasýna gelmiþtir.
Tüm Kýbrýs ve Lefkoþa bölgesi
için çok büyük bir proje olan
Mustafa Defteralý Doða Kültür ve
Spor Parký, 7'den 77'ye herkesin
düþünüldüðü alanlarýn mevcut
olduðu bir proje olarak hayata
geçiyor.
Baþbakan Hüseyin Özgürgün,
bu
muhteþem
projeyi
Baþbakanlýða baðlý Spor Dairesi
üzerinden yürütecek."

YÜKSEK ADLÝYE KURULU
ÜYELÝÐÝNE ÖZEN HÜRSES SEÇÝLDÝ
Yüksek Adliye Kurulu üyeliði için dün Cumhuriyet Meclisi'nde yapýlan
seçimi Özen Hürses kazandý. Meclis'in bugünkü birleþiminde ilk olarak
"Hukuk Siyasi Ýþler ve Dýþiliþkiler Komitesi'nin Yüksek Adliye Kurulu
Üyelik Baþvurularýnýn Deðerlendirilmesine Ýliþkin Raporu" görüþüldü.
Raporu Komite Baþkaný, UBP Girne Milletvekili Ýzlem Gürçað okudu.
Daha sonra aranan kriterlere uygun bulunan Özen Hürses ile Ezer Özsoy
arasýnda oylamaya geçildi. Yapýlan oylamada Yüksek Adliye Kurulu
üyeliðine, 25 oy alan Özen Hürses seçildi. Ezer Özsoy ise 20 oy aldý.

SOSYAL SÝGORTALARDA
SON ÖDEME TARÝHÝ 30 KASIM
Sosyal Sigortalar Dairesi, biriken
prim ve gecikme zammý borçlarý
bulunan, daireye yasal süre içinde
baþvurmuþ iþveren ve baðýmsýz
çalýþanlarýn ödeme süresinin 30
Kasým'da dolacaðýný hatýrlattý.
Daireden yapýlan yazýlý açýklamada,
16/1976 Sosyal Sigortalar Yasasý 4.
maddesi gereði sigortalý olup, 1
Ocak 2000 - 31 Aralýk 2016 tarihleri
arasý biriken prim ve gecikme
zamlarý ile 73/2007 Sayýlý Sosyal
Güvenlik Yasasý'nýn 5. maddesi

altýnda sigortalý olup 1 Ocak 2008 31 Aralýk 2016 tarihleri arasýnda
biriken prim borçlarýnýn 30/2017
sayýlý Kýbrýs Türk Sosyal Sigortalar
Yasasý altýnda düzenlenen
"Gecikmiþ Prim Borçlarý ve Gecikme
Zamlarýnýn Ödeme Planý ile ilgili
Kurallar" çerçevesinde ödeneceði
kaydedildi. Açýklamada, prim
borçlarýnýn peþin veya taksitli
ödeme planý çerçevesinde 30
Kasým'a kadar ödenebileceði
belirtildi.

Alsancak'tan gazetemize telefonla þikayet bildiren bir
bayan okurumuz, altý yýl önce evinin elektrik tesisatýný
döþeyen mühendisin planlarý krokileri hazýrlamadan
ortadan kaybolduðunu ve beþ yýldýr elektriksiz
yaþadýklarýný söyledi:
"Bir vatandaþým. Alsancak'ta yaþamaktayým. Yaþadýðým
bazý olaylarla ilgili þikayetimi dile getirmek istiyorum,
ancak isim vermekten de çekiniyorum. Nedeni de
sözlerimin içeriðinde belli… Ben Alsancak'ta bir ev
yaptýrdým. Ahým þahým bir ev deðil. Baþýmýzý sokabilecek
bir yer… Tam altý yýl önce oldu bu… Elektrikle ilgili bir
mühendis buldum, o da gelip iç tesisatý falan yaptý.
Ancak yaptýktan sonra kendisini bir daha göremedim. Bu
arada evimi yaptýrdýðým yerde bir elektrik direði vardý. Bu
direk nedense oradan kaldýrýldý ve baþka bir yere
nakledildi. Her neyse, ben evime elektrik baðlanmasý için
mücadele verirken bir de bu direk nedeniyle yüklü bir
para ödeyeceðim. Evimin elektriðini döþeyen mühendis
ortalarda yok. Ve ben beþ yýldýr elektriksiz
yaþamaktayým. Nereye gideceðimi bilemiyorum. Elektrik
Kurumu para yanýnda bir de bu mühendisin yaptýrdýðý
elektrik döþemesiyle ilgili planlarý istemektedir… Ama
ortada mühendis yok… Konuyu elektrik mühendisleri
odasý mýdýr, birliði midir oraya götürmek istiyorum. O
nedenle ismini þimdilik vermiyorum. Eðer verirsem
eminim gelip yarým býraktýðý iþi bitirmeyecek. Benim de
baþka mühendis bulup yeni bir plan çizdirmem için yeterli
param yok… Kendi birliðine müracaat etmeden önce
mühendisi bir kere daha bulup durumu anlatmaya
çalýþacaðým. Olmadý hem birliðe, hem de gazeteye
þikayette bulunacaðým."

SEÇÝME KATILMAMANIN NEDENLERÝ
Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir
vatandaþýmýz, seçime katýlmayacaðýný ve nedenlerini
yazdý…
"Bir vatandaþ olarak siyasilerin seçim arifesinde yollara
düþtüklerini ve her gördüklerine selam verip el sýktýklarýný
izlemekteyim. Oysa daha birkaç ay önce makamlarýna
gidildiðinde iþleri var, toplantýdadýrlar gibi sözlerle
karþýlaþýyorduk. Kapýlarý duvardý anlayacaðýnýz… Þimdi
halk adamý kisvesiyle sokaða indiler. Oy istiyorlar ki
yeniden seçilsinler ve yeniden kapýlarýný kapayýp
kendilerini seçenlerle aralarýna mania koysunlar. Ben
þahsen ne sandýða giderim ne de birisine oy veririm. Oy
vermediðim için yapýlan hatalarý görüp de 'elim kýrýlsaydý
da oy vermeseydim' demeyeceðim artýk… Bir daha
deneyelim
diyenlere de
kýzýyorum. Biz
BÝZÝM DUVAR
deneme tahtasý
mýyýz? Geleni
dene, gideni
dene… Her þey
ortada… Biz
gittikçe
fakirleþirken onlar
semiriyorlar,
zenginleþiyorlar…
O nedenle herkes
yoluna…"

C
KKT
KKTC
TELAFÝSÝ
YAN BÝR
OLMA
OLMAY
TA(Y)DIR
HA
HAT

Bizim Mandra

SERÝN VE NEMLÝ HAVA
SÜRECEK
Serin ve nemli hava kütlesinin
etkisini sürdürdüðü bölgede hafta
boyunca açýk az bulutlu veya parçalý
bulutlu havanýn etkili olmasý
bekleniyor.
Hava sýcaklýðý 24-27 derece
dolaylarýnda seyredecek.
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine
göre, 8-14 Kasým tarihleri arasýnda
hava az bulutlu veya parçalý bulutlu
olacak, cuma sabah saatlerinde iç
kesimlerde yer yer sis görülecek.
Rüzgar, orta kuvvette esecek.

BEÞ YILDIR ELEKTRÝK AKIMI YOK…

TDP Lefke Geniþletilmiþ Ýlçe Yönetim
Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke Geniþletilmiþ Ýlçe Yönetim
Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Genel Baþkan Cemal Özyiðit, Genel
Sekreter Asým Ýdris, Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Kamil Gilanlýoðlu, bazý MYK
ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda,
erken seçime yönelik deðerlendirmelerde bulunularak, izlenecek yol
haritasý belirlendi.

Sosyal medyada CTP milletvekili Doðuþ
Derya'ya cinsel içerikli küfür ve hakaretlerde
bulunarak, kiþilik haklarýna ve kadýnlýk
onuruna saldýran YDP Genel Sekreteri ve
Hataylýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Bertan Zaroðlu'nu mahkemenin 60
bin TL tazminata mahkûm etmesi mandra
halký arasýnda adaletin yerini bulmasý olarak
yorumlanýr. Sokaktaki adam "Demek ki bütün
kalelerimiz daha düþmedi" diye kendi
kendine söylenir.
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Arada Bir

Baðýmsýz Köþe
Özgün Kutalmýþ

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

Kadýnýn fendi (oyunu)
Tarih tekerrürden ibarettir denir.
Bilhassa siyasetçiler, siyasi tarihlerden
ders almalýdýrlar. Almazlarsa sonlarý
hüsran olur. Siyasetçilerin tarihten ders
almamalarý ve hüsrana uðramalarýna
sevinirim.
Bilhassa yolsuzluk ve kirli iþlere
bulaþanlarýn her zaman bir hüsran
yaþamalarýný isterim.
Yaþý küçük olanlar
hatýrlamaz. 1990'larýn
baþýnda Ýstanbul tarihinin
en büyük susuzluðunu
yaþadý. Belediye Baþkaný
1994'e kadar SHP'li
Nurettin Sözen idi.
Ýstanbul'a su temin
etmekle görevli ÝSKÝ
(Ýstanbul, Su, Kanalizasyon Ýþletmesi)
Genel Müdürü elli yaþýn biraz üstüne
veya elli yaþlarýnda kel bir adam olan
Ergun Göknel idi.
TRT haberlerinden sonra bu Ergun
denen zat, Ýstanbul barajlarýnda kaç
günlük su kaldýðý ile ilgili haber vermek
için, her gece evimize konuk oluyordu.
Yani tüm Türkiye ve KKTC'de yaþayanlar
bu zatý tanýyorlardý. Bu zat ansýzýn kýzý
yaþýndaki sekreteri Feray Haným'a
tutuldu.
Bu yüzden eþi ile arasý bozuldu.
Ayrýlmak için eþi Nurdan Hanýma tam 1
milyon dolar teklif etti. Bunu gururuna
yediremeyen eþi Nurdan Haným Göknel'in
ÝSKÝ'de yaptýðý tüm pislikleri basýna taþýdý.
Aldýðý rüþvetler, ihalelerdeki yolsuzluklarý
bir bir basýnda yer aldý.
Göknel ÝSKÝ'den istifa etmek zorunda
kaldý. Tutuklanan Göknel'in mal varlýðý ile
banka hesaplarýna el kondu. Ýsviçre ve
Almanya'daki banka hesaplarýndaki
paralarýn Türkiye'ye iadesi istendi.
Boþanmak için eski eþine verdiði 1 milyon
dolara da Mali Polis el koydu.
Yani Göknel de, sevgilisi Feray da ve
eþi Nurdan Haným da el elde, baþ baþta
kalakaldýlar.
Bizde baþlýða da aldýðým bir atasözü
vardýr. "Kadýnýn fendi, erkeði yendi" diye.
O hesap yani. Bu arada Belediye Baþkaný
Sözen aday olmazken, 1989 yýlýndaki
yerel seçimlerde SHP %36 oy alýrken,
1994'de %20 oy alabildi. 1994 yerel
seçimlerinde
Ýstanbul
Belediye
Baþkanlýðý'na Refah Partili RT Erdoðan
seçildi.
Erdoðan seçildikten sonra ise gök
yaðmur olup Ýstanbul ve barajlarýna
yaðdý.
***
Yukarýda yazdýklarým, isimlere kadar
aynen yaþanmýþtýr. Þimdi kýssadan hisse
çýkaralým. Benzer bir olay basýn haber ve
yorumlarýna göre KKTC'de de
yaþanmaktadýr.
Baþbakan Hüseyin eþi ile boþanma
aþamasýndaymýþ. Eþinin avukatý sevgili
dost Boysan Boyra, eþinin iddialarýna
karþýlýk, son günlerde tartýþýlan bir
siyasinin Çatalköy'de aldýðý 950 bin
sterlin deðerindeki villanýn evlilik
sürecinde Hüseyin tarafýndan 3. bir þahýs
adýna alýndýðýný söyleyerek yarýsýný talep
etti. Öfkeli eþ ayrýca Hüseyin'in Ýþ
Bankasý'ndaki bir hesabýna bir yerlerden
düzenli olarak para aktarýldýðýný da iddia
etti.
Boyra Hüseyin'in Ýþ Bankasý hesabýnýn
ekstrelerini Hüseyin'in avukatýndan talep
etti. Ancak ekstreler Boysan'a verilmedi.
Bunlar aslýnda ülkede deprem etkisi
yaratacak iddialardýr.
Kimse de bu özel hayata girer diyerek
bu konuyu es geçemez. Bu konunun
tarafsýz ve her türlü etkiden uzak
soruþturulmasý
için
Hüseyin'in
milletvekilliði dahil, tüm görevlerinden
istifa etmesi gerekmektedir.
Türkiye'de Göknel nasýl yargý önünde
hesap vermiþse, Hüseyin de yargýdan
kaçmamalýdýr. Bu halk da, týpký 1994'deki
Ýstanbul yerel seçiminde SHP'ye nasýl
hesap sormuþsa, 7 Ocak'taki genel
seçimde aynen UBP'ye hesap sormalýdýr.

EÐÝTÝMÝN ÜZERÝNDEN
KOCA BÝR YÜK KALKTI

HAK-SEN MAÐUSA'DA EYLEM YAPTI
Eþit Hak ve Adalet Sendikasý (HAK-SEN),
ek mesailer ve tahsisatlar aylardýr ödenmediði
gerekçesiyle dün 11.00-12.00 saatleri arasýnda
Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimaðusa
Þubesi'nde grev yaptý.
Sendika Baþkaný Ýzzet Türkmen yaptýðý
açýklamada, Kamu Görevlileri Yasasý ile
Anayasa'ya atýfta bulunarak, "Çalýþana
çalýþmasýnýn karþýlýðýnýn ödenmesi hem
Anayasamýzda hem de yasalarda amir
hükümdür. Mevzuat uyarýnca ek çalýþma
karþýlýðý ödendiði müddetçe kamu görevlisi
mesai saatleri dýþýnda verilen görevi yapmak
zorundadýr. Ancak karþýlýðý ödenmeyen ek
çalýþmayý da yapmak zorunda deðildir"

ifadelerini kullandý.
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü
bünyesinde sürekli kadrolarda görev yapan
personele kasa ve vezne tahsisatlarýnýn
verilmediðini kaydedip bunu eleþtiren
Türkmen, yetkililerin hiçbir tedbir almadýðýný
savundu.
Türkmen, sorunun sadece Gazimaðusa
Sigortalar Dairesi'nde deðil Sosyal Sigortalar
Dairesi genelinde yaþandýðýný, sorunun
çözülmemesi halinde diðer dairelerde de
benzer eylemlerin gündeme geleceðini
kaydetti. Türkmen, halkýn ve çalýþanlarýn
maðdur edilmemesi için en kýsa sürede
sorunun çözülmesini talep etti.

Cumhurbaþkanýna açýk mektup

Çaresiz baba Akýncý’dan destek istedi
Hasan Davutoðlu isimli vatandaþýmýz, evli
olduklarý dönemde eþinin borcuna kefil olduðu
için banka tarafýndan tüm maaþýna el konuldu.
Eþinin adadan ayrýlýp Türkiye'ye yerleþmesiyle
birlikte iki küçük çocuðu ile baþ baþa kalan
Davutoðlu tüm baþlvurduðu kapýlar yüzüne
kapanýnca çareyi KKTC Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý'ya baþvurmakta buldu…
Davutoðlu'nun sosyal medyada yayýnlanan
"Cumhurbaþkanýna açýk mektubu" þöyle:
"Sayýn Cumhurbaþkaný, Mahkeme emri
olmaksýzýn Türkiye ... Bankasý A.Þ.'nin
maaþýma el koymasý nedeniyle analarý
tarafýndan terk edilen 3 ve 6 yaþýndaki
çocuklarýma 161 gündür açlýk zulmü
uygulanýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Hamza Ersan Saner, sosyal devlet
gereði evlatlarýma sahip çýkmasý
gerekirken, "Bankadan borçlanýrken bana
mý sordun?" hakaretinde bulundu. Bakan
Saner
ve
bakanlýðý
aleyhinde
Cumhurbaþkanlýðý'nýza yaptýðým þikayetse
ayný bakanlýða iletilerek sonlandýrýldý.
Evlatlarým için Cumhurbaþkanlýðý'nýzdan
talep ettiðim 30.05.2017 tarihli yazýlý

yardýma da "Maliye Bakanlýðý, memura
yardým etmemize onay vermez!" sözlü
yanýtý iletildi. Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarýna Dair Sözleþme'nin 6. madde 1.
fýkrasýna göre, "Taraf Devletler, her
çocuðun temel yaþama hakkýna sahip
olduðunu kabul ederler." Ayný maddenin 2.
fýkrasýna göre de "Taraf Devletler, çocuðun
hayatta kalmasý ve geliþmesi için mümkün
olan azami çabayý gösterirler." Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti, 6/1996 sayýlý Çocuk
Haklarýna
Dair
Sözleþmenin
Onaylanmasýnýn Uygun Bulunmasýna
Ýliþkin Yasa'yla Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarýna Dair Sözleþme'yi kabul
etmesine, ülkede alkol ve uyuþturucu
madde baðýmlýlarýna bile "engelli"
statüsünde nakdi yardým aylýðý verilmesine
raðmen oðullarým 161 gündür açlýk zulmü
yaþýyor. Maðduriyetimizin hafifletilmesi
veya giderilmesi için acil yardýmlarýnýzý
rica eder, saygýlar sunarým."
Hasan Davutoðlu Mustafa Akýncý'dan
sonra eþi Meral Akýncý'ya da ayný þekilde
çaðrýda bulundu…

LTB'DEN 11 ÝÞLETMEYE BEYAZ YASEMÝN BELGESÝ
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýk Þubesi, Gýda Mühendisleri Odasý (GMO), Çevre
Mühendisleri Odasý (ÇMO), Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý (KTEZO) ve Kýbrýs Türk Ortopedik
Özürlüler Derneði iþ birliðindeki "Beyaz Yasemin" projesi kapsamýnda 3 iþletme ilk kez belge
alýrken 8 iþletmenin sertifikalarý da yenilendi. Deðerlendirme Komisyonu, dördüncü dönem
baþvurularýný belirlenen kriterlere göre deðerlendirdi. Beyaz Yasemin Deðerlendirme
Komisyonu, 100 kriter üzerinden iþletmeleri deðerlendirmeye tabi tutarken, 70 ve üzerindeki
kriteri saðlayan Eziç, Lavash ve Cafe No:3 sertifika almaya hak kazandý. Ayný deðerlendirmeye
tabi tutulan Califorian Restoran, Çaðdaþ Kebap, Dominos Pizza Lefkoþa, Hamur Restoran,
Johnny Rockets Lefkoþa, Segafredo Zanetti, Sabor Restoran ve Þefler Grill House'un ise
Beyaz Yasemin belgeleri yenilendi.

Eðitim yýlý 18 Eylül'de açýldý…
Ve o günden bugüne kadar biriken
sorunlarýn teki dahi Özdemir Berova
döneminde çözülmedi…
Çünkü adam sorun çözecek bir
kapasiteye sahip deðil!..
Tek örnekle; Girne ve çevre
bölgelerinde bulunan
okullardaki sýkýntýlar ve
83 öðrencinin yeterli
okul ve sýnýf olmadýðý
için eðitim alamamasý
konusunda
Berova
olumlu anlamda tek bir
adým dahi atmadý…
Umurunda bile olmadý…
Ne çocuklarýn maðduriyeti, ne de
ailelerin isyaný fayda etti…
Adamýn bu rezil durum karþýsýnda
kýlý dahi kýmýldamadý!..
Oysa Anayasa, "Zorunlu eðitim"
þartýný vatandaþýn önüne koyuyor…
Peki, bir hafta öncesine kadar
eðitimin baþýndaki adam ne yapýyor?
Yeterli okul ve sýnýf ihtiyacýna
cevap veremediði için zorunlu ve
ücretsiz eðitim alma zorunluluðu ve
hakký olan çocuklarýn evlerinde
oturmalarýna sebep oluyor!..
Ýþte adamýn vizyonu bu!..
Þimdi bu sorun geçici de olsa
çözülmüþ durumda…
Neden?
Çünkü
Berova
Eðitim
Bakanlýðý'ndan istifa etti de ondan!..
Resmen eðitimin üzerinden koca
bir yük kalktý ve tüm kesimler
rahatladý…
18 Eylül'den beridir ortada duran
bu sorunu Berova çözemedi ama 3
gündür Eðitim Bakanlýðý'na vekalet
eden Serdar Denktaþ geçici de olsa
çözdü…
En azýndan sorunu çözme adýna bir
adým attý…
Dedik ya, eðitimin üzerinden koca
bir yük kalktý…
***
Yalnýz eðitimde sýkýntý yaþayan tek
bölge Girne deðil…
Ülke genelindeki kamu okullarýnda
da benzer sýkýntýlar var…
Özellikle okullarýmýzýn kapasiteleri
artan nüfusa karþýlýk veremez
pozisyonda…
Peki, burada yapýlmasý gereken
nedir?
Yeni okullar açmak mý?
Yoksa orantýsýz ve abartýlý bir
þekilde artan bu nüfusa bir "Dur"
demek mi?
Yeni okullar yapmak ancak günü
kurtarýr…
Çünkü bu nüfus politikasý ile 3-4
yýl sonra yeniden ayný sýkýntýlar ortaya
çýkacak ve yeni okullar yapýlmasý talep
edilecektir…
Burada yapýlmasý gereken en
önemli
þey
nüfus
oranýný
düzenlemektir…
Yeni vatandaþlýk vermekten
vazgeçmektir…
Kýsacasý nüfus oranýmýz normale
çekilmeli ve var olan kaynaklarýn
yeterli
bir
hale
gelmesi
saðlanmalýdýr…
Kesin çözüm budur…
Diðer çözümlerin tümü geçicidir…
Yani günü kurtarmaktýr…
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

Memleketimden manzaralar

ARÞÝV

GORDÝON
DÜÐÜMÜ
Büyük Ýskender
Gordion düðümünü
sonunda kýlýcýyla
keserek "çözmüþ."
Bu bir çözme iþlemi
deðil, ama düðümün
sonunu da getirmiþ.
Türkiye'deki düðümü
kesecek kýlýç icat
edilmedi. O düðümü
daðýtacak kýlýcý tutup
kaldýrabilecek insan
henüz doðmadý.
Erdoðan partisini
temizleyeceðini ilan
etti ve baþka bir kýlýcý
sallayýp duruyor.
"Partili
cumhurbaþkaný" bir
rejim modeli olabilir.
Ancak bu deðiþikliðin
Erdoðan'a
kazandýrdýðý biricik
þey, AKP'nin içine
müdahale edebilmek.
Sonuç olarak
planladýðý adýmlarý
attýðýnda otoritesi
azalýyor! Kiþisel
yýpranma gözle
görülür ölçülerde.
Ama daha aðýrý,
hesaplaþmalarýn rant
kavgasýndan ibaret
olduðu, taraflarýn bir
baþka deðeri temsil
etmedikleri kanýsý
yerleþiyor. Bu
kanaatle seçim
kazanýlmaz.
Önümüzdeki seçim
süreçlerinde AKP'nin
kazanmasýnýn tek
koþulu karþýsýna
kimsenin
çýkmamasýdýr.
Rakipsiz yarýþ,
yarýþýn iptaliyle eþ
anlamlýdýr ve
Erdoðan'ýn
gönlünden bu
geçiyor olsa bile,
sürekli otoritesi
gerileyen bir lider bu
kadarýný ancak
rüyasýnda görür.
Aydemir GÜLER
(soL)

TARÝH 21 EKÝM 2016
Dün yaklaþýk 250 Ýngiliz askeri kamyonla
Larnaka'ya baðlý Ksilafagu köyü civarýna
giderek akasya ve efkaliptüs aðaçlarýný
kesmeye baþladýlar… Bunun üzerine 800
kadar Ksilafagu köylüsü bölgeye giderek
aðaç katliamý yapan Ýngiliz askerlerini kuþattý
ve esir aldý…

Gözden kaçmayanlar...
ÞEYTANLA MÜCADELE
Karaman'daki Karamanoðlu Mehmet
Bey Üniversitesi, Ýslami Ýlimler
Fakültesi'ne "Kur'an ve sünnet
rehberliðinde þeytanla mücadele
edecek insan eðitimi üzerine
çalýþmalarý bulunan" yardýmcý
doçent alýnacaðýyla ilgili ilan
yayýnlandý. Ýlanda aranan özellikler de
belirtildi… Ýslami Ýlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne
alýnacak yardýmcý doçent ilanýnda
'Kur'an ve Sünnet rehberliðinde
þeytanla mücadele edecek insan
eðitimi üzerine çalýþmalarý olma'
þartlarý arandýðý belirtildi… Ýþte bizim
sýðýnacaðýmýz limandaki eðitim…

DÝPNOT
Ýstanbul Aðýr Ceza
Mahkemesi, CHP
Milletvekili Enis
Berberoðlu
hakkýnda verilen
25 yýllýk hapis
cezasýna iliþkin
Adliye
Mahkemesi'nin
bozma kararýný,
usul ve yasaya
aykýrý bularak
reddetti.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Önerinin deklarasyon mu,
öneri mi olmasý gerektiðine
karar verilmelidir."
Sibel Siber
(KKTC Meclis Baþkaný)

VÝRGÜL...
HAKSIZ MI?
Anastasiadis bir söyleþide "Ýþgale ve
kolonizasyona son verecek, Kýbrýs'ý
yabancý askerlerden ve yabancý
baðýmlýlýðýndan kurtaracak, Kýbrýslýlarýn
beyan edilmiþ insan haklarýný ve temel
özgürlüklerini tesis edecek bir çözüm
sarsýlmaz mücadelemiz olmaya devam
ediyor" dedi. Þimdi Kýbrýslý olan herkesin
katýldýðý bir düþünce ve talep deðil mi bu?
Kim iþgal altýnda, militarizmin kollarýnda ve
insan hak ve özgürlüklerinden uzak
yaþamak ister ki…

ANAYASAYI
DEÐÝÞTÝRME
ÇALIÞMALARI…

"Ülkeyi kaosa
götürecek süreçte
CTP ile UBP
sorumluluðu üstlendi."
Serdar Denktaþ
(DP Genel Baþkaný)

"Erdoðan'a karþý Atatürk'ün yanýndayým!"
Cumhuriyet'i yýllar yýlý hiçbir
eleþtiri süzgecinden geçirmeksizin
en büyük bayram olarak kutladým.
Onca yýl Atatürk benim gözümde
'eleþtiri üstü'ydü.
1965'te üniversiteyi bitirinceye
kadar deðiþmedi bu bakýþ açým.
Üniversite sonrasý Atatürkçülük ve
Kemalizm tabelasý altýnda cunta ve
darbe iþlerine de karýþtým .
Ancak, 1970'li yýllarda Atatürk ve
Cumhuriyet'e iliþkin bazý kuþku
bulutlarý dolaþmaya baþladý
kafamda.
Cumhuriyet tarihini sorgulamak
12 Eylül darbesinden sonra
yoðunlaþtý.
1923'te Cumhuriyet kurulurken
yapýlan, sonra da devam ettirilen
bazý temel hatalarýn, Türkiye'de
hukuk devletinde taþlarýn yerli
yerine oturmasýný bugünlere kadar
nasýl geciktirdiðini görmeye
baþladým.
Bu hatalarýn Türkiye'de

demokrasiyi üçüncü sýnýflýða
mahkûm ettiðini fark ettim.
Neydi 1923'ün bu temel
yanlýþlarý?
Laiklik anlayýþýndaki otoriterlik...
Kürt yok Türk var!
Müslüman olmayanlara karþý
ayrýmcý politikalar...
Baþta tarih olmak üzere eðitime
damgasýný vuran aþýrý Kemalist
milliyetçilik...
Tahrif edilmiþ -icat edilmiþ- tarih
anlayýþýnýn 1915'e bakýþý...
Devleti ya da atanmýþlarý özellikle askeri- her zaman
'seçilmiþler'in tepesine oturtan
zihniyetin, askeri darbelerle her on
yýlda bir kazandýðý meþruiyet...
Bu temel hatalar Kürt sorununu
doðurdu.
PKK sahneye böyle çýktý.
Baþlangýçta,
cumhuriyet
devletine düþmanlaþan Ýslami
hareketler, çok partili rejimle
birlikte, usul usul seçim sandýðýný

Karikatür: cartoonmovement.com

ele geçirmeye, 'devlet'i kontrolüne
almaya yöneldi.
Erdoðan ve AKP böyle bir sancýlý
sürecin ürünüdür.
Erdoðan, Atatürk'ü sevmiyor.
Laik cumhuriyeti sevmiyor.
Kadýn-erkek eþitliðini sevmiyor.
Hukukun
üstünlüðünü
sevmiyor.
Demokrasiyi sevmiyor.
Peki, ne istiyor Erdoðan?
1923'ü tersine çeviren...
Ýslami çizgileri tümüyle aðýr
basan...
Seçim sandýðýndan çýkan ama
demokrasiyle ilgisiz bir rejimin
tepesine, seçim sandýðýndan çýkýp
baþkan baba olarak kurulmak
istiyor Tayyip Erdoðan...
Cumhuriyet'in kuruluþunda
yapýlmýþ olan temel hatalar eðer
yapýlmasaydý, ya da zaman içinde
düzeltilseydi.
Kürt sorunu demokrasi içinde
çözüm rayýna oturtulsaydý.
Laiklik, otoriter ve militan
çizgilerinden arýndýrýlsaydý.
Askerin darbelerde, siyasete
müdahalelerinde
nükseden
kurtarýcýlýðý kýrýlabilseydi.
Hukukun üstünlüðü devlete
hâkim kýlýnsaydý.
Baðýmsýz ve tarafsýz yargý
kurulabilseydi.
Cumhuriyet devleti daha çok
demokrasiyle tanýþtýrýlsa ve zaman
içinde gerçekten demokratik bir
cumhuriyet kurulsaydý, Türkiye
bugün bir barýþ ve demokrasi ülkesi
olurdu.
Þimdi tam ters yoldayýz.
Tayyip
Erdoðan,
laik
cumhuriyete de, demokratik
cumhuriyete de hayýr diyor, yüzünü
Batý'dan Doðu'ya dönüyor.
Erdoðan Cumhuriyet'in laik
olanýna da, demokratik olanýna da
karþý, Ýslami bir cumhuriyet
peþinde...
Sonuç olarak ben de diyorum ki:
Erdoðan'a karþý Atatürk'ün
yanýndayým!
(Bu yazý Hasan Cemal'in t24'te
yayýmlanan "Erdoðan'a karþý
Atatürk'ün yanýndayým!" baþlýklý
yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)
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dünya kazan, devrim kepçe
Bülent Kanol
Bakanlýk koltuðu, maddi veya siyasi ikbal için
baþýmýzý döndürürcesine siyasi parti deðiþenler...
Parti kurup parti bozanlar... Hala bugün hangi partide
olduklarý bile tam anlaþýlamayanlar... Bizimle alay
edercesine gene sahnede!
Siz hala bu insanlardan medet umun ve oyunuzu
esirgemeyin! Çünkü kendilerinden sýra gelirse sizi
de ihya edecekler!!

Gerçek Kýbrýslý- Küçükkaymaklý göçmen evleri, 1964
Ümit Ýnatçý
Hayatta hiçbir þey istediðin gibi olamaz;
kendin bile. Her þey bir "yaklaþýklýk"
seyri içinde var kýlýnýr; bu arada her kaza
bir belirme ve vücuda gelme vakasý
olarak sendeki eksik olaný sana hatýrlatýr.
Bu yüzden her tesadüf deðerlidir. Ýþte
böylesi muðlak bir varlýk salýmasý içinde
dokunulmaz kesinliklerle herhangi bir
doðruluk kuþanmasýna kalkýþmak ve
siyaseti sekter bir akýlcýlýkla senden
farklý duraný hiçleme eylemine
dönüþtürmek hiç de iyicil bir davranýþ
deðildir. Bu tür davranýþlarýn altýna kirli
bir benlik tortusu vardýr; genelde öz
sevginin hiç uðramadýðý.
***
Bumin Bezmen
SÝSTEM DEGÝÞECEKMÝÞ…
Yaþadýðý ülkenin nüfusunu bilmeyenler,
seçim listelerinin bir sürü yeni ilavelerle
þiþirildiðini, kendi halkýnýn artýk
azýnlýktan da öte tükenmeye doðru
gittiðini gözardý edip sandýk ve
seçimden medet bekleyip sistem
deðiþtireceðini iddia edenler, sadece
ama sadece rejimin ve sistemin devamýný
saðlarlar…
***
Bülent Mehmet
'Sizlere sunulacak bütün hizmetleri,
yardýmlarý alýn. Paþa gönlünüz kimden
yana ise o partiye tam bir mühür vurun.
Baþka bir þey gerekmiyor. Veya hiç
sandýða uðramayýn. Ailenizle güzel
vakit geçirin. Böylece bu çarký ya da
hiçbir zaman olmayan sistemi kökünden
deðiþtirebiliriz! Kim bilir belki de güç
sadece bizim elimizdedir?
***
Savaþ Bozat
Tv
programlarýna
çýkan
ve
kadrolarýnda eski bakan, eski
bürokrat,eski müdür olduðunu
söyleyenlere inanmýyorum. Bunlar
statükonun sürdürülebilir bir yapý
olduðundan bahsederken, yeni
dönemde yapacaklarýný iddia ettikleri
yeni
icraatlarýnda
sýkýntý
çekmeyeceklerini söylüyor. Yeni
düzeni varolan durumu yaratanlar
tarafýndan organize etme çalýþmanýz hiç
de samimi ve inandýrýcý olamaz...

Atamer Nuri Sýlay

YAÞADIKLARIMIZ
Ve bugün, yani tam 43 yýl sonra,
yaþanan deðiþim neredeyse dehþet
verici. O günlerde doðanlar
bugünlerde çoluk çocuk sahibi.
Özelleþtirmeciliðin, dinci gericiliðin
farklý kanallardan yarattýklarý
tahribat; bugün son derece
sistematik bir kuþatmayý bu ülkenin
ilericileri, emekçileri ve belki de en
önemlisi gelecek nesilleri üzerinde
hissetmemize neden oluyor.

Son 43 yýlda yaþadýklarýmýz son
derece sistematik ve örgütlü bir
saldýrýdýr. Öyle ki bu mekanizmalarýn
içerisindeki "iyi insan" olarak
nitelendirebileceðimiz binlerce kiþi
cehenneme giden yolu "iyi niyet"
taþlarý ile döþemektedir. Demek ki
iyi insan olmak veya iyi niyet
yetmemektedir. Sistematik ve
örgütlü saldýrýya karþý, sistematik ve
örgütlü olmak gerekmektedir.

Mahmut Anayasa

TRAFÝK KAZALARI
Bu ülkedeki trafik kazalarýnýn %90 sebebi cep telefonlarýdýr, bana kimse
martaval okumasýn... Az önce yoldaydým, yanýndan geçtiðim arabalarýn
þoförlerinin büyük bir bölümü, özellikle kadýnlar mübalaðasýz ya telefonda
konuþuyordu, ya da msj atýyordu... Ayni sahneyi þehirlerarasý yollarda da
görebilirsiniz...
Nedir yani, Japon sanayiciler ile fabrika kuracaksýn da ofis saatini mi
yakalamaya çalýþýyorsun? New York borsasýnýn açýlýþýna mý yetiþeceksin?
Alkollü sürüþe 3 ay ehliyet alýnýyorsa, cep telefonuna 6 ay alýnmasý
lazým, net...
Ülker Fahri

SAVAÞTAN DA BETER
Rakamlara dikkat ediniz.
Türkiye'de bir yýlda trafik
kazalarýnda, 7 bin 300 kiþi öldü,
303 bin 812 kiþi de yaralandý.
TÜRKÝYE, KARAYOLU
TRAFÝK KAZA
ÝSTATÝSTÝKLERÝ, 2016
2016 yýlýnda, Türkiye'de 185 bin
128 adet ölümlü yaralanmalý trafik
kazasý meydana geldi
Türkiye karayolu aðýnda 2016
yýlýnda toplam 1 milyon 182 bin
491 adet trafik kazasý meydana
geldi.
Bu kazalarýn 997 bin 363 adedi
maddi hasarlý, 185 bin 128 adedi
ise ölümlü yaralanmalý trafik
kazasýdýr.
Yýl içerisinde meydana gelen
ölümlü yaralanmalý trafik

kazalarýnýn %75'i yerleþim yeri
içinde, %25'i ise yerleþim yeri
dýþýnda meydana geldi.
Trafik kazalarý sonucunda 7 bin
300 kiþi öldü, 303 bin 812 kiþi
yaralandý
Türkiye'de 2016 yýlýnda
meydana gelen 185 bin 128 adet
ölümlü yaralanmalý trafik kazasý
sonucunda 3 bin 493 kiþi kaza
yerinde, 3 bin 807 kiþi ise
yaralanýp saðlýk kuruluþlarýna
sevk edildikten sonra kazanýn
sebep ve tesiriyle 30 gün içinde
hayatýný kaybetti. Ölümlerin
%48,3'ü, yaralanmalarýn %67,3'ü
yerleþim yeri içinde
gerçekleþirken, ölümlerin %51,7'si,
yaralanmalarýn ise %32,7'si
yerleþim yeri dýþýnda oldu.

Aziz Þah

Delikanlýlýk ve delilik
arasýndaki fark...
Ýki dava...
Ýki vaka...
Kadýnlarýn bu coðrafyadan intikamý gibi...
Özgürgünlerin boþanmasý...
Doðuþ Derya'ya hakaret davasý...
*
Boþanma davasý ile ayakkabý kutularý saçýldý
ortalýða...
Temiz toplum isterik diye dökülmedi kitleler
sokaklara...
Ara sokaklardan caddelere akmadý binler...
Nerden buldun, demedi kimse...
Çünkü herkes nerden bulunduðunu
biliyor...
Herkesin bulduðu yerden...
*
Doðuþ Derya'nýn kazandýðý davaya ise
çok sevinmeyin...
60.000 lira ne ki?
Vatan millet edebiyatý sizce bu kadar
ucuz mudur?
60.000 lira bezdirir mi faþizmin tetikçilerini?
*
Bol kadýn cinayeti ve kadýn davasý ile geçti bu yýl...
Art arda cinayetler...
Kürtaj davalarý...
Hem kadýn hem de emek davasý olan Veronika
davasý...
En pahalý boþanma davasý...
Doðuþ Derya'ya hakaret davasý...
Fakat bu yýl bize gösterdi ki nasýl ki iki bayram arasý
düðün olmazsa iki kadýn cinayeti arasý mücadele de
olmaz...
Ýllâ ki art arda kadýnlar öldürülecek!
Ýki kürtaj arasý da mücadele olmaz...
Ýllâ ki birileri içeri girecek...
Ýçeri girip girmemelerinin de bir önemi yok.
Mahkeme sonuçlanmadan tavýr alýnmaz...
Bu sene bunu da gördük. Melis'in kürtaj davasý
sürerken Afrika gazetesi dýþýnda hiç bir yerde destek
yazýsý çýkmadý. Ancak mahkemeden sonra...
*
Yine de bu iki dava, hem KKTC'den hem de
kadýnlarýn sömürgeleþtirilmesinden sorulan hesap
gibi...
60.000 lira sömürgeciliðin fiyakasýný bozmaz ama
ortaya saçýlan tapular az biraz cýzar...
Þunu da unutmayýn: Faþizmin meskeni facebook
deðildir...
Facebook'da yazýlan cümlelere kesilen fatura
geriletmez onlarý...
Ansýzýn bir sokak arasýndan Dereboyu'na tekbirlerle
çýkýyorlar mý?
Çýkýyorlar!
Üniversiteler kýþlalarý, kýþlalar garantörleri, tarikatlar
karargâhlarý mý?
Evet!
Bir futbol maçý, TC'de referandum, seçim ya da
"kýz kavgasý" yüzünden terör estirmiyorlar mý?
Estiriyorlar!
Onlarý karþýsýnda gören polisin dizinin baðý çözülüyor
mu?
Çözülüyor!
O zaman kaldýrýn kafalarýnýzý aptal kutusu akýllý
telefonlardan ve sokaða bakýn...
*
Derya'ya hakaret davasýndan sonra klavye
delikanlýlýðýný parasý olanlar yapacak...
Klavye delikanlýlýðý yapmayanlarýn fikri deðiþecek
mi?
Sanal delikanlýlýk yapamadýklarý için daha da
hýrçýnlaþacaklar...
Ýçlerindekini kusmak isteyecekler...
Bundan sonra parasý olan delikanlýlýk yapacak...
Parasý olmayan delilik yapacak...
*
Kesilen 60.000'lik ceza ne ki...
Feda olsun vatan millet edebiyatýna...
Erdoðan'ýn attýðý her nutuktan sonra oynayan döviz
kurunun kiþi baþýna düþen borçlara yaptýðý bindirmenin
yanýnda 60.000 devede kulak bile deðil...
Dövizde oynayan her rakamýn kulaðý etmez
60.000...
Vatan saðolsun! Burjuva edebiyatý masraflýdýr...
Biz bu yüzden emekçi edebiyatýndan yanayýz...
Ne varsa ayak takýmýnda var...
Ve ayak takýmýnýn edebiyatýnda...
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Rüzgara karþý
Bülent Tümen

BÝRLÝK YOK, MÜCADELE RUHU
YOK, DAYANIÞMA HÝÇ YOK…
Önceki gün sosyal medyada resimli bir mesaj
paylaþtý arkadaþlarýmýzdan biri… Mesajda,
“Küçükkaymaklý Göçmen Evleri… Tarih
1964…” yazýyordu…
Aslýna bakarsanýz o yapýlar Belediye Evleri’nin
arasýnda kalan, o günlerde bizlerin “Barangalar”
(sac barakalar) diye tabir ettiðimiz yapýlardý…
Daha önce Ýngiliz Askerleri için yapýldýklarýný
söylemiþti bir büyüðümüz… Ýçerisi soleteks kaplý,
elektrikli aydýnlatmasý olan
barakalardý…
Ortadan ikiye bölünerek, iki
göçmen aile için birer hane
yapýlmýþtý…
Kahramanlar Caddesi ile Hilâl
Sokaðýn kesiþtiði yerin, cadde
üzerindeki belediye evlerinin
arkasýnda, þu anda çocuk parký olan
yerdeydi o barangalar…
1963 Yýlý Ýngilizlerin yazýp sahnelediði
Kýbrýs’ýn bölünmesi oyunu sonrasý, Türkçe
konuþan Kýbrýslýlarýn ‘Getto yaþamý’na baþladýðý
günlerin bir yansýmasýydý o fotoðraf…
Bilgisayar ekranýnda o mesajý görünce,
yaþadýðýmýz o günler gözümüzün önünde yeniden
canlandý…
O travma unutulmazdý;
O resim, büyük ablam Hamide’nin oturduðu evin
önünden,10 metre ötesini gösteriyordu…
O barangalarda 1974 yýlýna kadar, yaklaþýk 11
yýl süreyle Kýbrýslýtürk göçmenler yaþadý…
***
Bazý sýnýf arkadaþlarým, o barangalarda
büyümüþtü… Özellikle kalabalýk aileler çok büyük
zorluklar çekti…
Ýrfan Ziya (Özdamar) onlardan birisiydi… Öyle
olmasýna raðmen sýnýfýmýzýn en çalýþkan
öðrencilerindendi…
Beden eðitimi dersinde yaptýðý zor hareketler hâlâ
aklýmýzda…
***
Unutmadýk, 1965 yýlý elektrikçiliðe
baþlamýþtýk…
Lefkoþa Türk Belediyesi’nde gece bekçiliði
yapan Hasan dayýnýn (Çolak Hasan) baranga evine,
elektrik arýzasý için gitmiþtik rahmetli eniþtem
Erden Talat (Pekri) ile…
5 Amperlik prizi arýzalanmýþtý, o prizi
deðiþtirmek için diðer taraftaki þalterden sözde
elektriði kesmiþtik…
Meðer aþýrý yükten dolayý þalter yapýþmýþ “off”
olmadý, dolayýsýyla elektrik akýmý kesilmemiþti…
Biz çocuk aklýmýzla kestiðimizi zannederek prizi
deðiþmeye koyulduk, sonrasý malum elektriðe
kapýldýk…
Ýyi ki yerler tahtaydý ve ýslak deðildi… Gerçi
Hasan dayý yanýmýzdaydý olayý fark etmedi, ama
bizim elimiz bayaðý uyuþmuþtu…
Arkadaki hanede bulunan eniþteme durumu
anlattýk, üzüldü…
Tatlý sert, bize fena kýzdý:
“Elinde tester (kontrol kalemi) yok muydu,
bakmadýn mý ceryana?” dedi…
Bakmýþtýk, ama sýrma (kablo) rengine göre
deðildi enerji taþýyan uç, tersti…
O yaþadýðýmýz çarpýlma, çok büyük ders olmuþtu
bize… Azrail’in, elektrikçilikte hep yanýmýzda
olduðunu, ona çok dikkat etmemiz gerektiði
söylemiþti, ilk ustamýz eniþtemiz…
***
O resimdeki çamurlu sokak yaþamý, o balçýk
tarlasý avlu, o “Getto yaþamý” içerisinde
barangalarda ikamet, Türkçe konuþan
Kýbrýslýlarýn moralini bozamamýþtý…
Yokluklar, içerisinde bulunulan çaresizlik
ortamý, sanki umurunda deðildi kimsenin…
Toplumun yardýmlaþmasý; birlikte, omuz omuza
yaþanan o mücadele yýllarý, bu günler için miydi
acaba?
Nereden, nereye geldik? Günümüzde bu
mukayeseyi kaç kiþi yapabiliyor?
O göçmenlik üzerine, 1974’te baþka
göçmenlikler daha eklendi; peki ne için yaþandý
o günler, kimin için?
1964’te Rum’un esiri, azýnlýðý olmadýk!
Peki, þimdi özgür ve çoðunlukta mýyýz?
1964’teki o çamur deryasý yaþamý, bu gün
yaþanmýyor mu?
O günlerde, Kýbrýslýtürklerin varoluþu için
mücadele ediyorduk toplum olarak…
Ne acýdýr, benzer bir mücadele bu gün yine
yapýlmalý…
Ancak þartlar o günlere hiç benzemiyor, þimdi
“Birlik yok! Mücadele ruhu yok! Dayanýþma hiç
yok!”
Gene gonuþuruk buraþda.

"ÞÝDDETE KARÞI DÝREN PROJESÝ" KAPANDI
Kadýndan Yaþama Destek Derneði
(KAYAD) Baþkaný Meral Akýncý, ev içi
þiddetle ilgili gerçekleþtirdikleri anketin
sonuçlarýný hatýrlatarak, toplumsal
cinsiyet eþitsizliðine iþaret etti.
KAYAD, Kýbrýs Türk Barolar Birliði ile
yürüttüðü "Þiddete Karþý Diren
Projesi"nin kapanýþýný basýn toplantýsýyla
gerçekleþtirdi.
Basýn
toplantýsýnda
Avrupa
Komisyonu Görev Yöneticisi Charlotte
Goyon, KAYAD Baþkaný Meral Akýncý,
Þiddete Karþý Diren Projesi'nin
Koordinatörü Mine Atlý ve diðer dernek
yetkilileri hazýr bulundu.
Basýn
toplantýsýnda proje süresi boyunca
gerçekleþtirilen çalýþmalar anlatýldý.
AKINCI
KAYAD Baþkaný Meral Akýncý
etkinlikte yaptýðý konuþmada KAYAD'ýn
20 yýlý aþkýn süredir kadýn çalýþmalarý

yürüttüðüne iþaret etti.
"Yirmi yýlý aþkýn bir süredir en tabu
konularý ele alýp toplumda dönüþüm
saðlayan projelere imza attýk" diyen
Akýncý, þöyle devam etti:
"Þiddete Karþý Diren Projesi de bu
projelerden bir tanesiydi. Ülkemizde ev
içi þiddeti bu boyutu ile ele alan ilk proje
olarak edindiðimiz deneyimler ve
tecrübelerle öncelikle biz kurum olarak
güçlendik, sonra da bu gücümüzü
ülkemizin deðerli kurumlarýyla paylaþtýk."
Þiddet konusunda yaptýklarý anketlerin
sonuçlarýnýn ülkede büyük yanký
uyandýrdýðýný dile getiren Akýncý, ortaya
çýkan tablonun sorunun toplumsal
cinsiyet eþitsizliðinin ürünü olduðunu
ortaya koyduðunu kaydetti.
3 yýllýk projenin sonuna gelindiðini ifade
eden Akýncý, þunlarý kaydetti:
"Uyguladýðýmýz proje sürecinde bir
yerel yönetim, hem Toplumsal Cinsiyet

Eþitliði Birimi hem de sýðýnma evi hizmeti
veren Kadýn Dayanýþma Evi kurmuþtur.
1/1998 Aile Yasasý'nýn koruma emri
maddesi, kýsa adýyla Ýstanbul Protokolü
olarak bilinen Kadýnlara Yönelik Þiddet
ve Ev Ýçi Þiddettin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleþmesi ile uyum saðlayan þekilde
yeniden düzenlenmiþtir. Mahkemeler artýk
bu yönde yapýlan tüm baþvurularýn
kaydýný tutmaktadýr.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele için
ilk çalýþtayýný gerçekleþtirerek ilk kez ev
içi þiddet maðdurlarý için adli yardýmýn
bütçeye konduðunu, ülkenin ilk Kadýna
Yönelik Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planý'ný açýkladý." Avrupa Birliði, Vodafone
ve Barolar Birliði baþta olmak üzere
projeye destek verenlere teþekkür eden
Akýncý, Aile Ýçi Þiddet Yasasý için
çalýþmalara devam edeceklerini kaydetti.

"TENEKE EVLER" TAMAMLANDI VE TANITIMI YAPILDI
Yeþil Barýþ Hareketi (YBH) tarafýndan, Avrupa Birliði'nin
"Kýbrýslý Sivil Toplum Ýþ Baþýnda Hibe Programý V." kapsamýnda
yürütülen "Umut Tenekeleri" projesi çerçevesinde yaptýrdýðý
"Teneke Ev"ler (Geri Dönüþüm Kumbaralarý) tamamlandý ve
tanýtýmý yapýldý.
Teneke Ev'ler, AB Bilgi Merkezi'nde saat 16:00'da yapýlan
törende halk ve belediyelerle buluþturuldu.
Açýlýþta yapýlan konuþmalarda, kafeslerin (Teneke Evler)
ilerleyen günlerde KKTC çapýnda farklý yerlere yerleþtirileceði
ve bu þekilde geri dönüþüm anlamýnda kazanç saðlanacaðý

belirtildi.
Halkýn teneke meþrubat kutularýný bu kafeslere atmasý istenilen
konuþmalarda, geri dönüþümün önemine dikkat çekildi ve
KKTC'de atýklarýn çok fazla olduðu ve azaltýlmasý gerektiði ifade
edildi. Konuþmalarda, ülkede geri dönüþüme önem verilmediði
de kaydedildi.
Projenin Lefkoþa bacaðýnýn LTB tarafýndan yürütüldüðü
belirtilen konuþmalarda, atýklara sadece çöp olarak bakýlmamasý,
ekonomik deðerleri olduðunun unutulmamasý istendi.
Törenin sonunda folklor gösterisi ve resepsiyon yer aldý.

KIRSAL KESÝM ARSASI DAÐITIMINA DEVAM
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn çalýþmalarý
kapsamýnda 5 köyden 260 kýrsal kesim
arsasý hak sahibine belgeleri daðýtýldý.
Büyükkonuk, Yedikonuk, Pamuklu,
Aðýllar ve Turnalar köylerini içeren toplu
daðýtým
töreni
Büyükkonuk'ta
gerçekleþtirildi.
Toplu daðýtým törenine Baþbakan
Hüseyin Özgürgün, bazý bakanlar ve
milletvekilleri de katýldý.
ÖZGÜRGÜN
Baþbakan Hüseyin Özgürgün, törende

yaptýðý konuþmada,
hükümetin
çalýþmalarýnýn hiçbir zaman seçime yönelik
olmadýðýný, bir buçuk yýllýk hükümet
döneminde kýrsal kesim arsa çalýþmalarýný
ilk günden baþlattýklarýný ve daðýtýmlarý
sýrasýnda baskýn seçimin gündeme
geldiðini kaydetti.
Baþbakan Özgürgün, hükümetin halka
ulaþmak için kýsa sürede önemli projeleri
hayata geçirdiðini, bunlarýn en
önemlilerinden birisinin de kýrsal kesim
arsalarýnýn hak sahiplerine verilmesi
olduðunu söyledi.

Baþbakan Özgürgün, 40 köyde kýrsal
kesim arsasý çalýþmalarýný tamamladýklarýný
ve bunlarý zaman içerisinde hak sahiplerine
vermeye devam ettiklerini, devletin
devamlýlýðý açýsýndan bu çalýþmalarýn
devam edeceðini kaydetti.
Baþbakan Hüseyin Özgürgün, bugün
yüzlerce gencin topraklarýna, kendi
köyüne sahip çýkmasý adýna ilk adýmý
attýklarýný, bunu önemli gördüklerini,
çalýþmalarýnýn daha çok gençlerin ülkeye
sahip çýkmasý adýna el uzatmak olduðunu
söyledi.
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KTÖS: GÝRNE'DEKÝ
OKUL SORUNU
GEÇÝCÝ OLARAK
ÇÖZÜLDÜ
Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý
(KTÖS), Girne'de okul ve sýnýf
yokluðundan dolayý 83 öðrencinin
okula gidememe sorununun geçici
olarak çözüldüðünü açýkladý.
KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil,
konuyla ilgili açýklamasýnda,
eleþtirilerde bulunduðu eski Milli
Eðitim ve Kültür Bakaný Özdemir
Berova'nýn görevden ayrýlmasýnýn
ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý ve
Maliye Bakaný Serdar Denktaþ ile
yapýlan toplantýdan olumlu sonuçlar
çýktýðýný ifade etti.
Elcil, bakanýn giriþimi sonunda sýnýf
olmadýðýný için okula gidemeyen
öðrencilerin, öðretmenleriyle birlikte
bölgedeki bir özel okulun boþ
sýnýflarýnda ders baþý yaptýðýný kaydetti.
Karaoðlanoðlu
ve
Maarif
Anaokulu'ndaki derslik inþaatlarýnýn da
tamamlandýðýný kaydeden Elcil, ek
dersliklerin, mefruþatý tamamlanýr
tamamlanmaz hizmete gireceðini belirtti.
Yeni ilkokul binasý yapýlmasý için
Bakanlar Kurulu'nca Girne'de 6
dönümlük bir arazi tahsis edildiðini ve
ihale için gerekli çalýþmalarýn
baþlatýldýðýný kaydeden Elcil, Çatalköy
Ýlkokulu'nun geliþtirilmesine yönelik
çalýþmalarýn da baþlatýldýðýný ifade etti.
Bu olumlu adýmlara toplum adýna
teþekkür eden Elcil, Çocuklar Okulsuz
Kalmasýn Kampanyasý çerçevesinde
yeni okullar yapýlýp, mevcut olanlar
geliþtirilinceye kadar okul aile birlikleri
ve Girne Ýnisiyatifi ile her türlü eylem
ve giriþim yapma kararlýlýðýný
sürdüreceklerini kaydetti.
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KTOEÖS hukuki mücadele baþlattý
n TÜRKÝYE'DEN GÖNDERÝLEN ÖÐRETMENLERLE ÝLGÝLÝ EYLEMSEL
VE HUKUKÝ MÜCADELE BAÞLATILDI
Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler
Sendikasý (KTOEÖS) Türkiye'den KKTC'ye
görevlendirilmek istenen öðretmenlerle ilgili
eylemsel ve hukuki mücadele baþlatýldýðýný
açýkladý.
KTOEÖS Baþkaný Selma Eylem yaptýðý
yazýlý açýklamada, "Öðretmen olan ve iþ
bekleyen öðretmenlerimizle 30 Ekim 2017
tarihinde toplantý yapýlmýþtýr. Siyasi ve
ideolojik amaçla TC'den gönderilen ve
okullarýmýza görevlendirilmek istenen 167
öðretmen dayatmasýna karþý gerek eylemsel

boyutta, gerekse hukuki boyutta mücadele
baþlatýlmýþtýr" dedi.
Eylem açýklamasýnda, karar, iptal edilerek,
iþsiz öðretmenlerin tüm kadrolar eksik
kalmayacak þekilde atanmasý gerektiðini
kaydetti.
"Bu dayatmaya seyirci kalýnmayacak
gerekli mücadele verilecektir" ifadelerini
kullanan Eylem,
toplantýya katýlan
öðretmenler arasýnda
bir komite
oluþturularak sendika ile birlikte hareket planý
oluþturulmasýna karar verildiðini de ifade etti.

Çevre Platformu yarýn eylem yapýyor
n PLATFORM, BAKANLIÐIN KARPAZ'DA DÜZENLEYECEÐÝ
TOPLANTIYLA EÞ ZAMANLI OLARAK BAKANLIK ÖNÜNDE
EYLEM DÜZENLEYECEK
Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu, Turizm ve
Çevre Bakanlýðý'nýn yarýn Dipkarpaz'da saat
10.30'da gerçekleþtireceði toplantýyý protesto
için eþ zamanlý olarak bakanlýk önünde eylem
düzenleyeceðini açýkladý.
Platform adýna açýklama yapan Hasa
Sarpten, bakanlýðýn Dipkarpaz köyünde
"sözde halkýn katýlýmý" toplantýsý
düzenleyerek ,Karpaz'ýn yapýlaþmasýnýn
önünü açacak "Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Yönetim Planý" deðiþikliklerini hayata
geçirmek istediðini iddia etti.
"Bu göstermelik toplantýyý protesto
ediyoruz" diyen Sarpten, Turizm ve Çevre
Bakanlýðý önünde gerçekleþtirecekleri
eylemde hükümetin "Karpaz'ýn doðasýný yok
edecek adýmlarýný kamuoyuna tek tek
açýklayacaklarýný" kaydetti.
Sarpten, hükümetin seçim öncesinde doða
ve çevre üzerinde olumsuz sonuçlar
doðuracak, gizli gündemleri olduðunu
savunarak, UBP-DP hükümetinin göreve

geldiði günden beri doðayý ve çevreyi hiçe
sayarak, almýþ olduðu çeþitli kararlar ve
hayata geçirdiði çok sayýda uygulama
olduðunu iddia etti. "Hiçbir çevre politikasý
olmayan ve tek bildiði çevreyi alabildiðine
talan ederek doðayý olabildiðince sömürmek
olan mevcut anlayýþýn gizli gündem maddesi
ise Karpaz'dýr" diyen Sarpten, her dönem
birilerinin iþtahýný kabartan Karpaz'ýn doðal
güzelliklerinin bir kez daha seçim malzemesi
yapýlarak, sözde kalkýnma adý altýnda
geleceðin yok edilmesi için çalýþmalarýn
hýzlandýrýldýðýný kaydetti.
Karpaz'ýn doðasýný koruyan 3 enstrümanýn
Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doðal ve
Arkeolojik SÝT Alaný ve Karpaz
Emirnamesi'yle yapýlaþmaya kapalý olmasý
gerektiðini kaydeden Sarpten, bu üç
enstrümanýn hükümet tarafýndan bertaraf
edilmek ve Karpaz'ýn yapýlaþmasýnýn
önündeki tüm yasal engellerin adým adým
kaldýrýlmaya çalýþýldýðýný ileri sürdü.

TÖREN ÝÇÝN
AKREDÝTASYON
ÝSTENÝYOR
"15 Kasým, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nin 34. Kuruluþ Yýldönümü
Kutlama Etkinlikleri" çerçevesinde
gerçekleþecek resmigeçit törenini takip
etmek isteyen medya mensuplarýnýn 13
Kasým'a kadar Enformasyon Dairesi'ne
akredite olmalarý gerekiyor.
Enformasyon Dairesi'nden yapýlan
açýklamaya göre, basýn yelekleri 14 Kasým
mesai bitimine kadar Enformasyon Dairesi
sekreterliðinden, kimlik ibrazýyla
alýnabilecek.
Resmigeçit töreni BRTK tarafýndan canlý
yayýnlanacak ve oluþturulacak havuz
sistemi sayesinde diðer televizyon
kanallarýna ücretsiz servis edilecek.
Enformasyon Dairesi'ne 2283365
numaralý telefondan 2284847 numaralý
fakstan ya da i.samanci@hotmail.com
elektronik
posta
adresinden
ulaþýlabileceði kaydedildi.

KSP, SEÇÝMLER ÝÇÝN
ADAY BAÞVURUSU
KABUL EDÝYOR
Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), erken
genel seçim için aday baþvurusu kabul
ettiðini duyurdu.
KSP'den yapýlan yazýlý açýklamada,
partinin yürüttüðü mücadelede yer almak
isteyen tüm yurtsever, demokrat ve
devrimcileri saflarýnda aday olmaya,
seçimleri birlikte gerçek bir mücadele
aracýna dönüþtürmeye davet edildi.
Açýklamada, ayrýca, tüm iþçi ve emekçi,
ilerici ve demokrat aydýnlar, sendikalar,
meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri
ve sivil toplum kuruluþlarý, KSP ile
mücadeleye çaðrýldý.
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Sadece akýlsýzlarýn
saati durmadan çalýþýr

Akdoðan'da Çocuk Parký ile Kültür ve Gençlik Merkezi açýldý
Akdoðan Belediyesi, Çocuk Parký ile Kültür ve Gençlik Merkezi
Projelerini eþ zamanlý olarak tamamlanýp hizmete açtý.
Belediye'den yapýlan açýklamaya göre projeler için açýlýþ töreni
düzenlendi. Akdoðan Çocuk Oyun Parký'nýn açýlýþ töreninde konuþan
Akdoðan Belediye Baþkaný Ahmet Latif, çaðdaþ bir oyun parký
açmanýn mutluluk verici olduðunu söyledi.
Latif, parkta çocuklarýn aileleriyle birlikte güvenli ve saðlýklý bir
ortamda kaliteli vakit geçirebileceklerini kaydetti.
Latif, Akdoðan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nin

açýlýþýndaki konuþmasýnda ise beldenin en büyük eksikliklerinden
biri olan Kültür ve Gençlik Merkezi Projesini Akdoðan'a
kazandýrmanýn gururunu yaþadýklarýný belirtti.
Artýk Halk Danslarý ekiplerinin, çocuk korolarýnýn, kadýn
derneklerinin, okullarýn çalýþmalarýný yapabilecekleri bir hizmet binasý
olduðunu kaydeden Latif, bu projeyle halkýn çok amaçlý bir salona
kavuþmuþ olduðunu ifade etti.
Latif, projelerin hayata geçmesindeki katkýlarýndan dolayý T.C.
Kalkýnma ve Ekonomik Ýþbirliði Ofisi'ne de teþekkür etti.

Akýncý'dan Baþsavcý Ýlgen'e ziyaret
n AKINCI: "DEMOKRATÝK
HUKUK DEVLETÝNÝN EN
ÖNEMLÝ MÜESSESELERÝNDEN
BÝRÝ"
n "BAÞSAVCILIÐIN ÇOK ÝYÝ
ÇALIÞMASI DEMOKRATÝK
HUKUK DEVLETÝNÝN ÝYÝ
ÝÞLEYÝÞÝYLE YAKINDAN
ALAKALI"
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Baþsavcý
Aþkan Ýlgen ve ekibinden, Baþsavcýlýðýn
(Hukuk Dairesi) çalýþmalarý ve yürütülen
davalar konusunda bilgi aldý.
Cumhurbaþkaný Akýncý, Baþsavcýlýðýn
demokratik hukuk devletinin en önemli
müesseselerinden biri ve devletin hukuk
danýþmaný
olduðunu
vurgulayarak

"Baþsavcýlýðýn çok iyi çalýþmasý ve iþlevini
yerine getirmesi, demokratik hukuk devletinin
iyi iþleyiþi ile yakýndan alakalýdýr" dedi.
Cumhurbaþkanlýðý basýn bürosunun
açýklamasýna göre, Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý, bugün Baþsavcý Aþkan Ýlgen'i
makamýnda ziyaret etti.
Cumhurbaþkaný Akýncý, Baþsavcýlýðýn
demokratik hukuk devletinin en önemli
müesseselerinden biri ve devletin hukuk
danýþmaný olduðunu söyleyerek, Meclis'ten
geçen tüm yasalarýn Cumhurbaþkaný
imzasýndan önce Hukuk Dairesi'ne intikal
ettiðini hatýrlattý.
"Baþsavcýlýktan gelen deðerlendirmeler
ýþýðýnda hareket ediyoruz" diyen
Cumhurbaþkaný Akýncý, hukuki alanda
herhangi bir tereddüt olduðu zaman da
baþvurulan merciinin yine Baþsavcýlýk
olduðunu belirtti.

Cumhurbaþkaný Akýncý, görüþmede
Baþsavcýlýðýn mekan dahil diðer sorunlarýný
da deðerlendireceklerini söyledi.
ÝLGEN
Baþsavcý Aþkan Ýlgen de, Baþsavcýlýðýn
devlet aleyhine açýlan yoðun miktardaki
davalarda devleti temsil ettiðini,
itilaflarda hukuki görüþlere mütalaa
verdiðini anlattý.
Ýlgen, gerekli görülen konulardaki
aksaklýklarý ilgili birimlere ilettiklerini de ifade
etti.
Cumhurbaþkaný Akýncý, Anayasal
kurumlara ziyaretleri kapsamýnda geçtiðimiz
haftalarda Meclis Baþkanlýðý, hükümet
partileri, Meclis'te temsil edilen muhalefet
partileri, Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý, Yüksek
Yönetim Denetçisi (Ombusdman) ve
YÖDAK'a ziyaretler yapmýþtý.

Girne'de Hayvan Barýnaðý ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi
Girne Belediyesi'nin sokak hayvanlarýna yönelik Karaman
bölgesinde inþa ettiði Hayvan Barýnaðý ve Rehabilitasyon Merkezi,
dün törenle hizmete girdi.
Merkezin açýlýþýný Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü
gerçekleþtirdi.
Girne Çevre Yolu'nun güneyinde aþaðý Karaman bölgesinde yer
alan Hayvan Barýnaðý ve Rehabilitasyon Merkezi, Hakan Dinçyürek'in
bakanlýðý döneminde, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan

belediyeye tahsis edilen 10 dönümlük araziye inþa edildi.
Projenin, 4 dönümde yer alan birinci etabýnda, hayvan aktivite
alanlarý, misafirlerin hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceði aktivite
alaný, çocuk oyun parký, idari bina, klinik ve ameliyathane, hayvan
bakým üniteleri, kafeterya, mutfak, 20 araçlýk park yeri, bekçi odasý,
duþ ve tuvalet bulunuyor.
Hayvan Barýnaðý ve Rehabilitasyon Merkezi'nde þu an itibarýyla
30 köpek bakým görüyor.

Bazen, söylenmeye deðer her þeyin
çok eskiden söylendiðini düþünüyorum.
Eski Ahit’te “Her þeyin
mevsimi,
göklerin
altýndaki her olayýn
zamaný vardýr,” yazýyor.*
O zaman da öyleydi,
bugün de, yarýn da ve her
zaman böyle olacak.
Ýhtiras zamaný var,
ihtirastan arýnma zamaný var.
Kazanma zamaný var, kaybetme
zamaný var.
Biriktirme zamaný var, harcama
zamaný var.
Alma zamaný var, verme zamaný var.
Aðýrlaþma zamaný var, hafifleme
zamaný var.
Ýlerleme zamaný var, durma zamaný
var.
Baþ kaldýrma zamaný var, kabul etme
zamaný var.
Gürültü zamaný var, sessizlik zamaný
var.
Kalabalýk zamaný var, tenhalýk zamaný
var.
Birliktelik zamaný var, yalnýzlýk zamaný
var.
Büyük iþlerin zamaný var, küçük iþlerin
zamaný var.
Kitap satýn alma zamaný var, kitap
daðýtma zamaný var.
Ütülü pantolon zamaný var, paçalarý
çamurlu pantolon zamaný var.
Boyalý ayakkabý zamaný var, boyasýz
ayakkabý zamaný var.
Yaðmurdan kaçma zamaný var,
yaðmur bekleme zamaný var.
*
Ýnsanlar hiç deðiþmedi ve hiç
deðiþmeyecek. Sýradan olanlar,
yeteneklilerin
omzuna
basýp
yükselecek. Haris olanlar, iyi niyetli
olanlarýn önüne geçecek. Kötüler
cezalandýrýlmayacak,
iyiler
ödüllendirilmeyecek. Dünya yumuþak
baþlýlara miras kalmayacak.
Eþkýya, dünyaya hükümdar olacak.
Eski zamanlarýn görmüþ geçirmiþ
kiþileri biliyordu: “Önce ne olduysa, yine
olacak,” dediler. “Önce ne yapýldýysa,
yine yapýlacak. Güneþin altýnda yeni bir
þey yok.”
Bütün uðraþmalar boþunadýr:
“Kendimi bilgi ve bilgeliði, deliliði ve
akýlsýzlýðý anlamaya adadým,” dediler.
“Gördüm ki, bu da yalnýzca rüzgârý
kovalamaya kalkýþmakmýþ. Çünkü çok
bilgelik çok keder doðurur, bilgi arttýkça
acý da artar.”
*
Lefkoþa’da, surlar içindeki Þandris
lokantasýnýn duvarýnda, “Sadece
akýlsýzlarýn saati hiç durmadan çalýþýr,”
yazar.
Saatin peþinde koþma zamaný var,
saati yavaþlatma zamaný var, saati
durdurma zamaný var.

TEKNE ÝLE
BALIK TURU
Orkinos ve
palamut
Tel: 0542 8693288
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz
Sok. Çaðlayan Ýtimat Otobüs
Ýþletmeleri Yaný Tel:2276181
Harika Ortað Eczanesi: Cebeci
Sok. No:25 Yenikent Gönyeli
Ziraat Bankasý ve Ýþ Bankasý
Yaný Tel:2240415
Maðusa
Emir Eczanesi: Cahit Sýtký
Tarancý Sok. Þafak Plaza No:2
Gülseren Yolu Tel:3655454
Girne
Aþar Eczanesi: Mustafa
Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi
No:32 Su Dairesi Yaný
Tel:8157075
Emin Eczanesi: No:136/C Girne
Alsancak Yolu Ýleli
Süpermarket Karþýsý
Tel:05338701946
Güzelyurt
Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý
Bulvarý No:1 Otobüs Terminali
Karþýsý Tel:7143252
Ýskele
Ersu Adan Eczanesi: Dr. Fazýl
Küçük Bulvarý Noyanlar Sitesi
8 Dük. No:4 Ötüken
Tel:3788887-05338692983

BULMACA
Soldan Saða:

ÝLAN

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Herhangi bir
1
2
çatýþmada,
çekiþmede yenilmek
1
(iki kelime). 2-Müzikte
dörtlü. Gözde sarýya
2
çalan kestane rengi.
3-Masallarda geçen,
3
gerçekte var olmayan
iri bir kuþ. Aday.
4
4-Radyum'un
kýsaltmasý. Ters
5
okunuþu "Eski dilde
yemek, yiyecek".
6
5-Eski Mýsýrlýlarýn, Nil
nehri kýyýsýnda yetiþen
7
ayný isimli bitkinin
liflerinden yaptýklarý
8
kâðýt. Borudan kol
almakta kullanýlan
9
baðlantý parçasý.
6-Uzaklýk bildirir. Bir
10
gýda maddesi. Bir
sporda eriþilmiþ
11
derecelerin en
üstünü. 7-Erden
baþgedikliye kadar askerlerin genel
adý. Beyaz. En kýsa zaman.
8-Tekerleklerin merkezinden geçen
ve taþýtýn altýna enlemesine
yerleþtirilmiþ mil, dingil. Vilayet.
Kalay'ýn kýsaltmasý. 9-Bin metrelik
uzunluk ölçü birimi. 10-Çoðalma. Söz
dinleme, boyun eðme, buyruða uyma.
11-Bir zamanlar halkýn olan, ancak
þimdilerde bir otele verilen Girne'nin
doðusunda bir plaj. Geniþ karýnlý,
mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk
müziði çalgýsý. Baþa "A" konursa
"Operalarda solistlerden birinin
orkestra eþliðinde söylediði þarký"
olur.

Dünkü bulmacanýn çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1955 Tereke Tenfiz Kaideleri
Kaide 9 Tahtýnda
Tereke Ýdare Memuru Tayini Ýçin Ýstida
Lefkoþa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Tereke Ýstida No: 134 / 2017
Merhum Ayþe Hasip n/d Ayþe Beyazbayram meselesi hakkýnda.
Yukarýda baþlýðý verilen tereke ile ilgili olarak iþbu ilanýn yayýnýndan itibaren 8 (sekiz)
gün hitamýnda tereke idare memuru tayini için Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne baþvurulacaðý
duyurulur.
Altay Beyazbayram
(Müstakbel Tereke Ýdare Memuru)

KÝRALIK EV
Lefkoþa Marmara bölgesi 27. sokak 9 A, 1+1
eþyalý yardýmcý ev. 500 TL. Tel: 0533 8307206

YATILI BAYAN ARANIYOR
Yukarýdan Aþaðýya:
1-Kiraya verilerek gelir getiren ev,
dükkan gibi mülk. Bir yerde öteden
beri olagelen davranýþlar. 2-Türlü
eðlence ve oyun kuruluþlarý
bulunan alan. Radyum'un
kýsaltmasý. 3-KKTC'nin resmi haber
ajansý. Ordunun yalnýz er
rütbesinde olan bölümü. 4-Ýki
deðnek ile çalýnan küçük davul.
Dolaylý anlatým. 5-Binek hayvaný.
Ýlgilendiren, ilgili. Beraber. 6-Bir
þeyin, bir yerin bitiþ kýsmý veya
yakýný. Telefonu açýnca söyleriz.
7-Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu ulu önder. Türkiye Milli
Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý.
8-Selenyum'un kýsaltmasý.
Topraðýn kayýp akmasýný veya
suyun yayýlmasýný önlemek için
yapýlan kalýn duvar. 9-Ýçki içilirken
yenen yiyecek. Kütleleri tartan bir
tartý aleti. 10-Sona "T" konursa "Bir
el iþini veya mekanik bir iþi
gerçekleþtirmek için özel olarak
yapýlmýþ nesne" olur. Bin
kilogramlýk aðýrlýk ölçü birimi. Tren,
tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde
hareket ettiði demir yol. 11-Arasýna
yað veya kaymak sürülerek
katlanmýþ yufka ekmeði. Ticaret
malý, sermaye.

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

Tel: 0542 8580347

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

Tel:0542 8518279
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.850

EURO
Satýþ
3.880

Alýþ

Satýþ

4.450

4.480

S.T.G.
Alýþ
5.055

Satýþ
5.085

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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HAFTANIN PANORAMASI
Haftanýn Takýmý:

GENÇLÝK GÜCÜ
Haftanýn On Biri:

Haftanýn Futbolcusu:

Haftanýn Teknik Adamý:

Haftanýn Hakemi:

HASAN ...... (M.A. YEÞÝLOVA)
TAYFUN ........................... (GG)
AHMET CAN ................. (GG)
CANDY .................... (LEFKE)
HERMAN(GAÜ ÇETÝNKAYA)
PETER ................... (BÝNATLI)
MALÝK ............. (G.BÝRLÝÐÝ)
ALLEN ..................... (LEFKE)
LUA LUA . (M.A. YEÞÝLOVA)
UÐUR ............... (KAYMAKLI)
ÞENOL .............. (G.BÝRLÝÐÝ)

K-PET SÜPER LÝG PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1.GAÜ Çetinkaya
2.K.Kaymaklý
3.Binatlý
4.G. Birliði
5.Yenicami
6.Lefke
7.D.T. Birliði
8.Y. Boðaziçi
9.M.A. Yeþilova
10.G. Gücü
11.B.Ü. Yurdu
12.T. Ocaðý
13.Cihangir
14.Ozanköy
15.Yalova
16.M.T. Gücü

O
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

G
5
5
4
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
0

B
0
0
2
4
2
2
2
3
5
2
1
1
1
3
2
4

M
2
2
1
0
2
2
2
2
1
3
4
4
4
3
4
3

A
17
20
16
14
17
14
13
6
10
7
16
10
9
7
15
8

Y
11
16
10
9
15
12
11
7
9
10
15
14
16
12
17
15

P
15
15
14
13
11
11
11
9
8
8
7
7
7
6
5
4

SERHAN ÞÝMÞEK
(M.A.YEÞÝLOVA-CÝHANGÝR MAÇI)

AHMET CAN
(G.GÜCÜ)

HASAN TOPALOÐLU
(G.BÝRLÝÐÝ)

Haftanýn Kareasý

8. HAFTA PROGRAMI

AHMET CAN ................... (GG)
LUA LUA . (M.A. YEÞÝLOVA)
UÐUR ............... (KAYMAKLI)
ÞENOL .............. (G.BÝRLÝÐÝ)

10 KASIM CUMA-YENÝCAMÝ-DTB
11 KASIM CUMARTESÝ- MTG-GAÜ ÇETÝNKAYA,
G.GÜCÜ-BÜY- 12 KASIM PAZAR-CÝHANGÝRKAYMAKLI, G.BÝRLÝÐÝ-LEFKE, BÝNATLIY.BOÐAZÝÇÝ 13 KASIM PAZARTESÝ- TOLM.A.YEÞÝLOVA, YALOVA-OZANKÖY

SONUÇLAR
Doðan Türk Birliði-Yalova: ..... 3-2
Küçük Kaymaklý-Yenicami: ...... 4-2
Lefke-Maðusa Türk Gücü: ..... 1-0
Yeni Boðaziçi-Gençlik Gücü: .. 0-1
M. A. Yeþilova-Cihangir: ........ 4-1
GAÜ Çetinkaya-Türk Ocaðý: .. 2-1
Ozanköy-Binatlý: ...................... 1-3
BÜY-G.Birliði: ......................... 1-3

Özer Hatay anýlýyor
Merhum gazeteci yazar Özer Hatay
ölümünün dördüncü yýldönümünde bugün
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.

KKTC U-21 Takýmý ile KKTC Ordu Milli Takýmý karþýlaþýyor

Girne’de buluþacaklar
n KKTC U-21 takýmý ile Ordu
milli takýmý bu akþam
19.30'da 20 Temmuz Mete
Adanýr Stadyumu'nda
karþýlaþacak. Ordu milli
takýmý daha sonraki günlerde
KKTC milli takýmý ve Türkiye
ordu milliler ile maçlar
yapacak.
15 Kasým Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri
çerçevesinde, KKTC U-21 Takýmý ile KKTC
Ordu Milli Takýmý bu akþam saat 19.30'da 20
Temmuz Mete Adanýr Stadyumu'nda
karþýlaþacak. KKTC Ordu Milli takýmý daha
sonraki zamanlarda ise KKTC Milli ve
Türkiye Ordu Milli takýmý ile maçlar yapacak.
Gerçekleþtirecekleri dostluk maçý ve 15 Kasým
2017, Çarþamba günü Londra Türk Toplumu
Futbol Federasyonu karmasý ile yapýlacak
müsabaka için belirlenen KKTC U-21 Takým,
Ordu Milli Takým Kadrosu ve Teknik Kadro
aþaðýdaki gibidir:
KKTC U-21 TAKIM KADROSU
Ozan Moroðlu Yenicami
Erdoðan Nay Baf Ülkü Yurdu
Dursun Cem Ateþ Mersin Ýdman Yurdu
Kaan Savaþkan Lefke
Yasin Açikel Yenicami
Doðukan Ateþ Mersin Ýdman Yurdu
Ýlker Ýnceler Türk Ocaðý
Fetin Beyitoðlularý Mormenekþe
Mustafa Dayý Yenicami
Emre Soytürk Esentepe
Tayfun Doðan Gençlik Gücü
Mehmet Gürlü Maðusa Türk Gücü
Berk Öreç Lefke
Selçuk Dilik Yalova
Zihni Temelci Göztepe
Tuðrul Çiftçioðlu Küçük Kaymaklý

Fenerbahçe
Aykut'la devam
kararý aldý
n Hedef þampiyonluk
olarak açýklandý

Doðukan Altuntaþ Türk Ocaðý
Ali Savaþan Doðan Türk Birliði
Uvanç Recaioðlu Çanakkale
Mehmet Göreli Maðusa Türk Gücü
Mustafa Ýnanç Y.Boðaziçi
Ahmet Sivri Galatasaray
Mehmet Altýn Yenicami
Mehmet Göçben Küçük Kaymaklý
Salihcan Arslan Ýstanbulspor
Mejdi Direniþ Merit Alsancak Yeþilova
Fikret Yaðcýoðlu Ozanköy
KKTC U-21 TAKIMI TEKNÝK KADRO
Hüseyin KINACI TEKNÝK DÝREKTÖR
Serhat DENÝZ YRD. TEKNÝK DÝREKTÖR
Hüseyin MERTOL KALECÝ ANTRENÖRÜ
(Dumlupýnar TSK)
Lemi ERTÜZ MALZEMECÝ

Berkan Sünmez (Dipkarpaz),
Ümit Genç (Dumlupýnar),
Sinan Öðüt (Gençler Birliði),
Ferhat Oðlak (Gençlik Gücü),
Erdoðan Murat (Girne Halk Evi),
Hasret Devir, Sabri Uzkanbaþ, Rifat Kanýöz
(Göçmenköy),
Tacettin Köse (Gönyeli),
Musa Þanlýer (K.Kaymaklý),
Kasým Taðman (Lefke),
Deniz Kibar, Cenker Yazar (M.A.Yeþilova),
Mehmet Gürlü (M.Türk Gücü),
Uður Aktaþ (Mehmetçik),
Rifat Hacýarif (Serdarlý),
Ali Gürtaç (Vadili),
Emin Atabay, Mehmet Altýn (Yenicami),
Yusuf Solak (Binatlý)

KKTC Ordu Milli Takýmý
Cemal Avvat, Koray Keleþ, Ogün Dursun
(Akova),
Hüseyin Hürben (Baf Ülkü Yurdu),
Nurettin Gecekuþu, Enver Ýyici (Cihangir),
Ali Öztürk (Çanakkale),
Yusuf Kumaþ, Osman Þah (Deðirmenlik),
Salih Beyoðlu (Denizli),

ORDU MÝLLÝ TEKNÝK KADRO
Teknik Direktör: Hasan Topaloðlu
Hüseyin Ulak (Genel Kaptan)
Ozan Uzunoðlu (Kaleci Antrenörü)
Halil Deniz (Antrenör)
Mehmet Demir (Antrenör/Kondisyoner)
Ýbrahim Karaca (Malzemeci)
Ömer Akgün (Saðlýk Görevlisi)

ÝBRAHÝM ARCANLI
TÜRKÝYE'DE OLUMLU
SÝNYALLER VERDÝ
Futbol hayatýný Türkiye'de sürdürmek isteyen genç
eldiven Ýbrahim Arcanlý, denenmek aþamasýnda olumlu
sinyaller verdi. 1-4 Kasým tarihleri arasýnda Türkiye'ye
denenmek için giden genç ve yetenekli kaleci Ýbrahim
Arcanlý'ya kondisyoneri Kemal Soybir ve Ailesi de eþlik
etti.
Kondisyoner Kemal Soybir, Fenerbahçe, Beþiktaþ,
Ýstanbulspor U16 hocalarý ile yaptýðý görüþmeler
neticesinde Ýbrahim Arcanlý'nýn videolarý gönderilerek,
beðenilmesi sonucunda denenmek için davet edildi.
Ýstanbul'da ilk olarak Fulyadaki tesislerde Beþiktaþ
antrenmanýna katýlan Ýbrahim Arcanlý reaksiyon ve refleks
testlerinden geçirildikten sonra takýmla birlikte 2 saatlik
þut testinden geçerek olumlu sinyaller verdi.
Ýkinci gün sabah Büyük Çekmece Belediye kompleksinde
Ýstanbulspor, öðleden sonra da Fenerbahçe altyapý
tesislerinde Fenerbahçe U16 takýmý ile antrenmanlara
katýlan genç kaleci Ýbrahim Arcanlý yorucu geçen
antrenmanlara raðmen baþarýlý performansý ile beðenilerek
Þubat tatilinde 10 günlük kampa davet edildi.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

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

Fenerbahçe, Osmanlýspor maçý
sonrasý istifa sinyalleri veren teknik
direktör Aykut Kocaman'la ilgili bir
açýklama yaptý ve "Hocamýz takýmýn
baþýnda, henüz kaybedilmiþ bir þey
yok" denildi. Sarý Lacivertli ekip,
Aykut Kocaman'ýn görevde kalýp
kalmayacaðý yönündeki tartýþmalara
son noktayý koydu. Kulüpten
yapýlan açýklamada, Hocamýz takýmýn
baþýnda, henüz kaybedilmiþ bir þey
yok" denildi.
Ýþte o açýklama:
"04 Kasým 2017 günü,
deplasmanda oynadýðýmýz
Osmanlýspor karþýlaþmasýnýn
ardýndan, maç sonucunun vermiþ
olduðu üzüntü ve duygu
yoðunluðu nedeniyle, Teknik
Direktörümüz Sayýn Aykut
Kocaman, ulusal basýn önünde
birtakým ifadeler kullanmýþ; bu
ifadelerden yola çýkarak birçok iddia
ortaya atýlmýþtýr. Gelinen noktada,
Fenerbahçe Profesyonel Futbol
Takýmý'nýn Teknik Direktörü Sayýn
Aykut Kocaman'dýr ve hocamýz
bugünkü idmanda takýmýmýzýn
baþýndadýr. Kaybedilen puanlar,
puan tablosundaki durum tabi ki
hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek
cinsten deðildir; ancak
unutulmamalýdýr ki, henüz
kaybedilmiþ bir þey yoktur.
Geçmiþte örneklerine þahit
olduðumuz gibi, futbol takýmýmýzýn
geriye düþtüðü zamanlar olmuþ,
ancak büyük taraftarýnýn koþulsuz
desteðiyle ayaða kalkmasýný bilmiþ
ve þampiyonluk kupasýný gururla
kaldýrmýþtýr. Bugün de hedefimiz
þüphesiz ÞAMPÝYONLUKTUR.
Kamuoyundan ve medyadan
beklentimiz, dedikodu haberciliði ve
manipülasyonu bir tarz edinmiþ
gazetecilikten ziyade,
kulübümüzden yapýlan açýklamalar
baz alýnarak gündem
oluþturulmasýdýr. Mevcut durumda,
futbol takýmýmýz, Sivasspor
karþýlaþmasý için çalýþmalarýna
Teknik Direktörümüz Sayýn Aykut
Kocaman önderliðinde
baþlayacaktýr. Kamuoyunun
bilgisine sunarýz."

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

