
28 Aralık 2022 Çarşamba SAYI: 7465 YIL: 14 www.havadiskibris.com 5 TL (KDV Dahil)

7 KANAL SUSACAK:
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği:
Televizyon yayıncılığı için alter-
natif mecra oluşturulmadı. KKTC
Yayın Yüksek Kurulu’ndan izinli ve
lisanslı 7 özel TV kanalı birkaç gün
içerisinde yüksek bedeller ödeyip
Türksat ile sözleşme imzalamak ya
da yayınlarına son vermek ikile-
miyle karşı karşıya kalacak

KARASAL YAYIN YOK:
KTGB: Halk dilinde ‘normal anten’
olarak anılan alıcılarla ve tamamen
ücretsiz şekilde sunulan ‘karasal
yayınlar’, bandın GSM operatörleri-
nin 4G ve 5G kullanımına verilme-
si için yıllar önce durdurulmuştur.
TV yayıncılığı için alternatif mecra
yaratılacağı sözü verilmiş, bazı
adımlar atılmış, ancak sonuç yok

İŞSİZLİK KAPIDA:
KTGB: Şu anda KKTC devletinin,
YYK’nın verdiği lisans ve izinlerle
izleyiciye ulaşmak isteyen TV
kanallarına sunabileceği bir yol,
bir mecra yoktur. TV’lerin ek-
ranları kararmak, bu kurumlar-
da çalışan ve pek çoğu üyemiz
olan basın emekçileri ise işsiz kal-
makla yüz yüzedir Sayfa 8

GazetecilerBirliği “özel televizyonların31Aralık’tauydudanindirileceğini
duyurdu.GazetecilerBirliği özelyayıncılığıntehditaltında”olduğunubelirterek

Başbakan’danbasınözgürlüğüyaraalmadangereğiniyapmasını istedi

Beklenenyağışların
düşmemesi,çiftçiden

öncehayvancıları
endişeyesevketti.

HayvanÜreticilerive
YetiştiricileriBirliği

kuraklığakarşıönlem
alınmasınıtalepetti,
formülünüaçıkladı

Kriz
masası
ve ek
bütçe

Sayfa 8

Taksi ilesalonaraç
çarpıştı,Mercedes
taksihaşatoldu.
5kişiyaralandı

Kırmızı
ışıkta
durmadı
böyle oldu

Yanlarına
kalmadı

Sayfa 4

Sayfa 2

Lefkoşa
Dereboyu’ndagirdikleri

mağazalardanne
buldularsagötürdüler…

ATEŞ ETTİ: Belediye Başkanı Çelebi’nin uyardığı per-
sonel S.E, arabasının bagajından çıkardığı av tüfeği
ile ateş etti. Başkan Çelebi’yi çalışanlar koruma al-
tına aldı ve olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırı bü-
yük infial yarattı. Dev-İş saldırıyı net bir şekilde kı-
nadı. BES Başkanı Yalınkaya’nın “tasvip etmiyoruz,
ancak” şeklinde açıklaması tepki topladı Sayfa 12

DikmenBelediyeBaşkanıYükselÇelebi,işe
devamsızlıkvedisiplinkonusundauyardığı

personelitarafındanöldürülmekistendi

Dikmen’de
voyvodalık



Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana ge-
len hırsızlık meselesi ile
ilgili olarak tutuklanan
zanlılar Niewon Garbie ve
Issac Bkai mahkeme hu-
zuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şa-
hadet veren polis memuru
Ortunç Özbaylı, huzurda
bulunan zanlı 1 Niewon
Garbie, zanlı 2 Issac
Bkaı’nin sirkat suçundan
methaldar olduğunu be-
lirtti.

Polis, 26.12.2022 tari-
hinde saat 18.00 raddele-
rinde Lefkoşa'da Mehmet
Akif Caddesi üzerinde
"GUESS" isimli konfeksi-
yon mağazasında Lefko-
şa'da sakinler Niewon Gar-
bıe (E-22) ve Issac Bkaı’nin
(E-20) mağaza içerisinden
toplam değerleri 649 TL
değerinde olan siyah renk
erkek tshirtini sirkat et-
tiklerini belirtti.

Polis, aynı gün saat 18.15
raddelerinde Lefkoşa'da
Mehmet Akif Caddesi (De-
reboyu) üzerinde "Passi-
on" isimli konfeksiyon ma-
ğazası içerisinden toplam
değerleri 2550 TL değe-
rinde olan toplam 4 adet
erkek tshirt ve 1 adet er-
kek kot pantolonu sirkat
ettiklerini söyledi.

Polis, aynı gün saat 18.30
raddelerinde Lefkoşa'da
"VANS" isimli konfeksiyon
mağazası içerisinden top-
lam değerleri 2187 TL de-
ğerinde olan 3 adet erkek
tshirt'ü sirkat ettiklerini
belirtti.

Polis, aynı gün saat 18.45
raddelerinde Lefkoşa'da

"Kılıf&Kılıf" isimli telefon
aksesuarı mağazası içeri-
sinden toplam değerleri
1100 TL değerinde olan 1
adet cep telefonu kılıfı ve
Airpods 3 marka cep te-
lefonu kulaklığını sirkat et-
tiklerini söyledi.

Polis, bahse konu ema-
relerin emare alındığını ve
zanlıların mahkeme emri

gereğince temin edilen
derdest emri gereği tu-
tuklandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili ola-
rak zanlıların herhangi bir
gönüllü ifade vermedik-
lerini, tahkikatımız yeni
başladığını ve temin edil-
mesi gereken kamera ka-
yıtları ve temin edilmesi
gereken ifadeler olduğunu

belirtip, tahkikatın salimen
yürütülmesi için zanlıla-
rın poliste 3 gün tutuklu
kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren Yar-
gıç Nil Elodie Çeliker, tah-
kikatın salimen yürütül-
mesi için zanlıların poliste
3 gün tutuklu kalmasına
emir verdi.
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Kamalı Haber

Zorla İnsan Kaçırma,
Ciddi Darp, Tecavüzkar
Alet Taşıma suçlarından
tutuklanan zanlılar Nu-
rullah Batıray, Mehmet
Sert ve Mehmet Ali Kes-
kin dün teminat amaçlı
mahkeme huzuruna çı-
karıldılar.

Mahkemede yeminli
şahadet veren polis me-
muru Şefik Karabardak,
olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan
zanlı 1 Nurullah Batıray,
zanlı 2 Mehmet Sert, zan-
lı 3 Mehmet Ali Keskin’in
Zorla İnsan Kaçırma, Cid-
di Darp, Tecavüzkar Alet
Taşıma suçlarından met-
halder olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların;
21.12.2022 tarihinde

saat 10.30 raddelerinde
Lefkoşa Çağlayan Parkı
İçerisinde Lefkoşa” da
sakin Zanlı 1 in yöneti-
mindeki BMW marka
araca Lefkoşa Surlari-
çi’nden akrabalarını alay
ettikleri gerekçesi ile ko-
nuşmak için kandırarak
aldıkları Lefkoşa’da sakin
Mehmet Haraç isimli
şahsı Çağlayan Parkı’na
götürüp, burada araç-
tan indirerek vücudu-

nun muhtelif yerlerine
yumruk vurup, yere dü-
şürüp kafasını yere vur-
duktan sonra konu ara-
cın içerisinden çıkardık-
ları tahta sopayı göste-
rerek tecavüzkar alet ta-
şıma suçunu işledikleri-
ni anlattı.

Polis, adı edilen zanlılar
aynı gün Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nden temin
edilen derdest emri ge-
reği tespit edilerek tu-
tuklandıklarını belirtti.

Polis, etki edebilecek-
leri tahkikatın tamam-
landığını belirtip, mah-
kemenin uygun gerece-
ği bir temirata bağlan-
malarını talep etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren
Yargıç Nil Elodie Çeli-
ker zanlıların davasında
hazır olması maksadı ile
yurtdışına çıkışının ya-
saklanması, haftada 1 gün
en yakın polis karakolu-
na ispatı vücutta bulun-
ması, 10’ar bin TL nakit
taminat yatırması ve
KKTC vatandaşı mute-
ber ikişer kefilin 200 Bi-
ner TL değerinde şahsi
kefalet senedi imzalama-
sı koşulu ile tutuksuz
yargılanmasına emir ver-
di.

3’e1dövdüler,
teminatabağlandılar

Lefkoşa Dereboyu’nda girdikleri mağazalardan ne buldularsa götürdüler…

Adana merkezli 4 il ve
KKTC’de çıkar amaçlı suç
örgütüne yönelik operas-
yonda gözaltına alınan 41
şüpheliden 26'sı tutuklan-
dı.

TC İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, 5 kişinin öl-
dürülmesi ile "kasten ya-
ralama", "nitelikli yağma"
ve "kişiyi hürriyetinden
yoksun bırakma" gibi çok
sayıda suça karışan çıkar
amaçlı silahlı suç örgütüne
yönelik 23 Aralık'ta Adana,
İstanbul, Nevşehir ve Ga-
ziantep ile KKTC'de ger-
çekleştirilen operasyon
kapsamında aranan bir
zanlının daha yakalanma-
sıyla gözaltı sayısı 41'e
yükseldi.

Zanlılardan 4'ü, emni-
yetteki işlemlerinin ardın-
dan savcılık talimatıyla
serbest bırakıldı, 37'si ad-
liyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen zanlı-
lardan ise de aralarında
suç örgütü elebaşları ol-
duğu öne sürülen C.İ. ile

oğlu Y.İ'nin de bulunduğu
26'sı tutuklandı, 11'i adli
kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı.

Polis, soruşturma çerçe-
vesinde haklarında gözal-
tı kararı verilen ancak ad-
reslerinde bulunamayan 5
şüpheliyi yakalamak için
çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon
Adana Emniyet Müdür-

lüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, 5 kişinin öl-

dürülmesi ile "kasten ya-
ralama", "nitelikli yağma"
ve "kişiyi hürriyetinden
yoksun bırakma" gibi çok
sayıda suça karışan çıkar
amaçlı silahlı suç örgütüne
yönelik teknik ve fiziki ta-
kip başlatmıştı.

Kimlikleri belirlenen 46
zanlının yakalanması için
23 Aralık'ta özel harekat
polislerinin desteğiyle
Adana, İstanbul, Nevşehir
ve Gaziantep ile KKTC'de
belirlenen 58 adrese ope-
rasyon düzenlenmiş, suç

örgütü elebaşları olduğu
öne sürülen C.İ. ile oğlu
Y.İ'nin de arasında olduğu
40 şüpheli gözaltına alın-
mıştı. C.İ, KKTC'de sözde
iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de
İstanbul'da lüks evinde ya-
kalanmıştı.

Bu kişilere ait ev ve iş
yerlerinde, 2 kalaşnikof pi-
yade tüfeği, 3'ü makineli
36 tabanca ve 7 av tüfeği
ile bu silahlara ait mermi-
ler, sinyal kesici cihaz ve
bir miktar uyuşturucu ele
geçirilmişti.

BiriKKTC’desaklanansuçörgütülideri toplam26tutuklu

Türkiye’de suç örgütü kurdu, işler kötüye gidince KKTC kaçtı burada saklandı
Adana merkezli 4 il kapsayan operasyonunda yakalandı mahkemeye çıkarıldı

Mağazaları
tırtıkladılar
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Girne-Alsancak anayo-
lunda meydana gelen ka-
zada 5 kişi yaralandı.

Polis kazayla ilgili şu
açıklamayı yaptı:
27.12.2022 tarihinde, saat
14.30 sıralarında, Girne-
Alsancak Anayolunun 2-3
kilometreleri arasında çift
şeritli yolda sağ şerit içe-
risinde seyreden Saadet
ÇAK (K-23), yönetiminde-
ki PD 038 plakalı salon

araç sürücüsünün tarafın-
da kırmızı ışık yandığı hal-
de dikkatsizce karşıdan
gelen ve düz gitmekte
olan araçlara öncelik hak-
kı vermeden sağ tarafında
bulunan Su Kemerleri so-
kağına dönüşe geçmesi
sonucu o esnada karşı is-
tikametten gelmekte olan
İzzettin ÇOBANLAR (E-
53) yönetimindeki TSA
401 plakalı aracın önünü

tıkaması sonucu çarpış-
mışlardır. Çarpanın etkisi
ile PD 038 plakalı araç
yolun güzey kısmından
dışarıya çıkarak durmuş-
tur. Kaza sonucu PD 038
plakalı araç sürücüsü, TSA
401 plakalı araç sürücüsü
ile ayni araçta yolcu olarak
bulunan Semanur ÇAV-
DAR (K-18), Melisa BOZ-
KURT (K-18), Nermin SÜZ-
MEDEMİR (K-18) yarala-

narak Girne Dr. Akçiçek
Hastanesine kaldırıldılar.
Burada görmüş oldukları
ilk yardım tedavisinden
sonra PD 038 plakalı araç
sürücüsü ve Semanur
ÇAVDAR Lefkoşa Devlet
Hastaanesine sevk edile-
rek müşahede altına alı-
nırken diğer üç yaralıda
Girne Akçiçek hastaane-
sinde müşahede altına
alındılar.

Taksi ilesalonaraççarpıştı,Mercedestaksihaşatoldu.5kişiyaralandı

Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
Kırmızı ışıkta durmayınca
böyle oldu
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Köşemden

SORUNVEOLAYNE“SOLDURNESAĞ!” (VEKISACATAKILDIĞIM)
Seçim oldu bitti

derken ve sonuçlar
ortalara dökülüp
üzerlerine yorumlar
faslı gelince baktım,
artık medyadaki ha-
berlerde “1970’ler-
den kalma çoktan
unutulup gitmesi ge-
reken iki “izm”li keli-
me yine sahneye sü-
rülmüş, üstelik iddia-
ları ile!

AZICIK araştırdım
“hayır bizden kay-
naklı değil!” Aramız-
daki bazı TC muhabir
ve yazarlarının telaf-
fuzlarından kaynak-
lanmış!”

Ki seçim sonuçları-
nı TC’deki mensubu
oldukları medya or-
ganlarına geçerler-
ken nicedir unutul-
duğunca “sol partile-
rin sağ partiler kar-
şında zafer elde et-
tiklerini” yazdılardı!

BİR ara gerçekten
öyle mi diye şüpheye
düştüm..

Çünkü ne zamandır
artık kafa yapıları
“solda” olanların bile
konumlarını ifadele-
rinde yer almayan bu
bir zamanların top-
lumu kaynatan tar-
tışmalı “kelimeleri”
işitilmiyordu!.

YANİ artık “ne kim-
se kimseleri Moskova
yolcusu” yapıyordu
ne de kimseler “kapi-
talistler” diyerek za-
ten son yıllarda canı
çıkan iş insanlarına
“mütegallibe” olarak
bakıyordu..

KISACA ülkenin ka-
deri “sağ-sol” tercih-
lerinin tartışmaların-
da değil.. “Dirayetli
yönetimlerle oluştu-
rulacak, “denetimle-
rin” öncülüğü ile cid-
diyetlerinde gelişti-
rilecek “üretim”
odaklı ekonomiler
vurgularında değer-
lendiriliyordu..

YANİ insanları
“ideolojileriyle” ay-
rımcı gayrımcı tu-
tumlarda değil; top-
lum katlarında ken-
dilerine ait ve kendi-
leri için biçilen görev
ve yetkilenmelerin-
de, sadece ve ciddi-
yetle işlerini en iyi-
siyle gerçekleştire-
cekleri realitelerde
değerlendirirken bu
“Sağ-Sol danerden
çıktı diye şaşırdımdı
doğrusu!

YANLIŞ ANLAŞIL-
MAYA! Namusu ve
kurallar kanunlar çer-
çevesinde “işini gör-
evini en iyi şekilde
alaveresiz dalavere-
siz yapan yurttaşlar-
dan söz ediyorum…

NE var ki hem de
yerel seçimlerde so-
nuçlar ortalara dö-
küldükte TC’ye geçi-
len haberlerde “ka-
zanan tarafın misyo-
nunu belirtmek söz
konusu olmuş olmalı
bir kez daha “CTP’ye
Sol, UBP’ye de Sağ
kanatları takılarak se-
eçmenleri bir kez
daha “cepheleştir-
meye” çalıştılar!

Oysa:

***

SEÇİM SONUÇLA-
RININ açıklanmasın-
dan bu yanadır ya-
zıyorum: Sandıktan
çıkan sonuçlar (yerel
Yönetimlere de de-
ğil) seçmenin resmen
öncesi ve şimdilerin
mevcut koalisyon hü-
kümetlerinin yeter-
siz eksik hatta “kötü”
denecek yönetimle-
rini protesto eden ar-
tık yeter diyen bir
ulusal tepkinin sonu-
cuydu!

ANKARA’nın onca
parasal yardımlarına
karşın sorunlarını çö-
züp gelişeme olanağı
bulamayan KKTC’nin
UBP ağırlıklı Koalis-
yon Hükümetlerine
sandıklarda verilen
tepkisel cevaplardı..

Ki bu kesimlerin
içinde çiftçi de vardı
esnaf da.. Öğretmen
de vardı memur es-
naf da..

Ki biliyoruz: Kaç
zamandır memleket-
te tüm çalışan ke-
simlerin hoşnutsuz-
luğunda kıyasıya
eleştirilen yönetim
zafiyetleri yanı sıra
batıp giden ekono-
milerin feryat halinde
çıkan sesleri işitil-
mektedir!

Dün de yazdım: Ge-
çen yerel seçimler
oylamaları bu bo-
zuk düzenlere “artık
yeter” denilerek ve-

rilen cevaplardı!
YANİ ne Sağ’dı ne

de Sol!
Ki çoktandır bu

“izm”leri unutmuştuk!
Nasılsa seçimde

öne çıkan CTP’nin
marifeti olduğuna
inanmıyorum ama
toplumu uzun yıllar
sonra “sol-sağ cenah-
larda” kurtuluş ara-
yan insanlar ayırım-
larında kategorize et-
mek sorunlara yeni
sorunlar eklemekten
öte değildir!

Ki artık bu memle-
kette hayvancı da
mağdurdur kasap da!
et satın almak iste-
yen yurttaş da! Hep-
sinin de ortak sorunu
“kaybetmek” üzeri-
nedir!

***

ELBETTE bu sıkın-
tılı günler de gelip
geçecektir…

Öncesi dönemlerde
olduğu gibi..

Fakat ülkede tüm
kesimlerce evelenip
gevelendiği halde
eğer tüm sektörlerde
ve toplum katlarında
istikrar sağlanamı-
yorsa yüz kere dü-
şünmek gerekir çün-
kü ne çölde yaşıyo-
ruz ne deryalarda..

Toprağımız da var-
dır ekilip biçilen se-
ralarımız da vardır
bahçelerimiz de…

Sanayi tesislerimi-
zin, inşaat sektörle-
rimizin, turizmimizin

hatta para basan para
yutan kumarhanele-
rimiz bile varsa bizim
yapacağımız bunla-
rın çarklarını çevire-
rek para basmaktır!

Oysa TC’den kat-
kısı olmasa hep bir-
likte aç kalacağız!

Böyle bir düzen
yada devlet olmaz
olamaz!

***

KISACA TAKILDI-
ĞIM: (YUNANİSTAN
ÇILDIRDI!) Gün geç-
miyor ki medya ha-
berlerinde yer alma-
sın!

Egede ttbikat ya-
pan Türk uçaklarına
bile radar kilidi ata-
rak tacizliği hat saf-
haya diken Yunan
savbaş uçakları res-
men tacizde bulunu-
yorlar.

Adeta “hadi Türki-
ye vur beni, en azın-
dan bir savaş uçağımı
düşür” dercesine tah-
riklerini yoğunlaştı-
rıyor ki büyük olası-
lıkla “seni bir saatte
yerle yeksan ederiz”
diyen Türkiye’deki il-
gili yetkililer şimdilik
“ya sabır” çekmekte-
ler!

NEREYE kadar!
Çünkü söz konusu
Yunan tahrikleri kar-
şılık görmediklerin-
den azgınlaşırlarken
tahammülleri de tü-
ketiyorlar..

Bir gün kıyamet ko-
pacak hiç hoşlarına

gitmeyecek!
VE sonrasında hem

TC Yunan cephesin-
de hem de Kıbrıs’ta o
meşum dediğimiz
“karanlık günler dö-
nemi başlayacak!”

Kİ Yunanistan’da on
dört üssü bulunan
Amerika’nın ne yapa-
cağı..

NATO’nun iki üye
ülke arasındaki da-
laşmayı nasıl durdu-
rup sakinleştirireceği
de bilinmiyor..

BİLDİĞİMİZ Yuna-
nistan’ın bu düşman-
ca tahrikleridir ki
Türkiye sonunda
Uçak gemisi sahibi
de oldu hem de en
donanımlarından.

Üstelik artık tank
da yapıyor İnsansız
savaş uçakları da..

Kısaca Doğu Akde-
niz’de kopacak bir
Yunan Türk arbedesi
yirmi dört saatte bi-
ter ama gerisinde yıl-
larca sürecek hm si-
yasi hem sosyoeko-
nomik yıkıntılar bıra-
kır!

***

FAKAT galiba Ba-
tı’nın da Amerika’nın
da istediği budur.

Yoksa başka türlü
Türkiye’nin sürekli
yükselişini durdura-
mayacaklar..

Dolayısıyla Yuna-
nistanı zoka olarak
kullanıyorlar!

Kısaca gidişat hiç
de iyi değil!

EŞREF ÇETİNEL
esrefcetinel@havadiskibris.com

Değirmenlik-Akıncılar
Belediyesi Başkanı Ali Ka-
ravezirler, “Değirmenlik-
Akıncılar Belediyesi'ni
yine birlikte yönetecek,
yine birlikte başaracağız”
dedi.

25 Aralık yerel seçi-
minde Değirmenlik-Akın-
cılar Belediyesi Başkanlı-
ğına yeniden seçilen Ali
Karavezirler, yaptığı yazı-
lı açıklamada, seçmenlere
teşekkür etti.

Karavezirler, “Değir-
menlik Akıncılar Beledi-
yesi'ni yine birlikte yöne-
tecek, yine birlikte başa-

racağız. Yine birleştirici,
uzlaştırıcı olacak, kararlı-
lıkla çalışacağız.

Bizlere güveniniz, des-
teğiniz ve sevginiz için
teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

“Yerel seçim süreci ta-
mamlandı ve önümüzdeki
dört yıl boyunca 22 kö-
yümüze yine eşitlik, dü-
rüstlük ve adaletle hiz-
met vereceğiz” diyen Ka-
ravezirler, seçimlerde hal-
kın takdiriyle sorumluluk
üstlenecek Belediye Mec-
lis Üyelerini, muhtar ve
azaları kutladı; seçimde

yarışan tüm adaylara de-
mokrasiye ve beldeye
katkıları nedeniyle teşek-
kür etti.

Açıklamasında, “Seçim-
lerde bize güvenen insa-
nımızı mahcup etmeye-
cek, tercihini farklı aday-
lardan yana kullanan seç-
menlerimizin de gönlünü
kazanacağız” diyen Ka-
ravezirler, şöyle devam
etti:

“En üst değerimiz De-
ğirmenlik Akıncılar Bele-
diyesi'nde mutlu, huzurlu
ve hizmet kalitesi yüksek
bir yaşam olacak.

Yeni dönemde projele-
rimizi hayata geçirecek,
sahip olduğumuz değer-
lerimizi gözbebeğimiz
gibi koruyacağız. Kalavaç,
Cihangir, Beyköy, Akın-
cılar, Yeniceköy, Meriç,
Kırıkkale, Erdemli, Balıke-
sir, Çukurova, Düzova,
Gökhan, Demirhan, Yiğit-
ler, Minareliköy, Dilekkaya,
Gaziköy ve Değirmen-
lik'deki tüm yurttaşları-
mızı sevgi ve saygılarım-
la kucaklıyorum.

Söz verdiğimiz gibi ye-
niden birlikte, çok daha
güzel günlere...”

Karavezirler’denseçmeneteşekkür





7 KANAL SUSACAK:
KTGB:TV yayıncılığı
için alternatif mecra
oluşturulmadı. KKTC
Yayın Yüksek Kuru-
lu’ndan izinli ve lisan-
slı 7 özel TV kanalı
birkaç gün içerisinde
yüksek bedeller öde-
yip Türksat ile sözleş-
me imzalamak ya da
yayınlarına son ver-
mek ikilemiyle karşı
karşıya kalacak

KARASAL
YAYIN YOK:
KTGB: Halk dilinde
‘normal anten’ olarak
anılan alıcılarla ve ta-
mamen ücretsiz şekil-
de sunulan ‘karasal ya-
yınlar’, bandın GSM
operatörlerinin 4G ve
5G kullanımına veril-
mesi için yıllar önce
durdurulmuştur. TV
yayıncılığı için alter-
natif mecra yaratıla-
cağı sözü verilmiş, bazı
adımlar atılmış, ancak
sonuç yok

İŞSİZLİK KAPIDA:
KTGB: Şu anda KKTC
devletinin, YYK’nın
verdiği lisans ve izin-
lerle izleyiciye ulaş-
mak isteyen TV ka-
nallarına sunabileceği
bir yol, bir mecra yok-
tur. TV’lerin ekranları
kararmak, bu kurum-
larda çalışan ve pek
çoğu üyemiz olan ba-
sın emekçileri ise işsiz
kalmakla yüz yüzedir

Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği, Bakanlar Kurulu
kararıyla özel televizyon
kuruluşlarına Türksat için
verilen katkının azaltıl-
masını eleştirerek, Baş-
bakan Ünal Üstel’i ve hü-
kümeti basın özgürlüğü
yara almadan gereğini
yapmaya çağırdı.

Söz verilmesine, bazı
adımlar atılmasına rağ-
men TV yayıncılığı için
alternatif mecra yaratıl-
madığını belirten Kıbrıs
Türk Gazeteciler Birliği
yönetimi, “KKTC Yayın
Yüksek Kurulu’ndan izin-
li ve lisanslı 7 özel TV ka-
nalı birkaç gün içerisinde
yüksek bedeller ödeyip
Türksat ile sözleşme im-
zalamak ya da yayınları-
na son vermek ikilemiyle
karşı karşıya kalacak”
açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği Yönetim Kuru-
lu’nun konuya ilişkin açık-
laması şöyle:

“Yeni bir yıla girmeye
hazırlanılan bu günlerde,
Kıbrıs Türk demokrasisi-
nin önemli unsurlarından

özel televizyon yayıncılı-
ğı ciddi bir tehditle kar-
şı karşıya olduğunun ifa-
de edildiği Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği Yöne-
tim Kurulu açıklamasında,
şunlara yer verildi:

Bakanlar Kurulu’nun bir
süre önce aldığı bir ka-
rarla, TV’lerin tek mecrası
durumundaki Türksat
uydusu yayınları 31 Ara-
lık gece yarısı durdurul-
ma noktasına gelmiştir.

Ülkenin yaşadığı eko-
nomik kriz ile devletin kıt
bütçe imkanları ortada-
dır ve her türlü tasarruf
tedbirinin alınması el-
bette gereklidir.

Bu çerçevede özel ya-
yıncı kuruluşların Türk-
sat’tan yayın yapabilme-
leri için verilen katkının
azaltılmasının mantığını
anlamak da güç değildir.

Ancak burada ciddi bir
eksiklik vardır: KKTC Ya-
yın Yüksek Kurulu (YYK)

tarafından yayın izni ve
lisansı verilen KKTC TV
kanallarının TV yayıncılı-
ğı yapabilecekleri bir
mecra şu anda yoktur.

Halk dilinde ‘normal
anten’ olarak anılan alıcı-
larla ve tamamen ücret-
siz şekilde sunulan ‘kara-
sal yayınlar’, GSM opera-
törlerinin 4G ve 5G kul-
lanımına verilmek üzere
yıllar önce durdurulmuş,
TV yayıncılığı için alter-
natif mecra yaratılacağı
sözü verilmiş, bazı adım-
lar atılmış, ancak bugüne
kadar yeni bir TV mec-
rası (karasal analog/ka-
rasal dijital/kablolu vs)
devreye sokulamamıştır.

BRTK tarafından AB hi-
beleriyle başlatılan DVB-
T (karasal dijital) yayın
altyapısının yılın ortasına
hazır olunacağı biliniyor.

KKTC YYK’dan izinli
ve lisanslı toplam 7 özel
TV kanalı birkaç gün içe-

risinde yüksek bedeller
ödeyip Türksat ile söz-
leşme imzalamak ya da
yayınlarına son vermek
ikilemiyle karşı karşıya-
dır. Bazı kanalların öneri-
len meblağları karşıla-
mak için imkanlarını zor-
lamaya çalıştığı, ancak
bazı kanalların bunu yap-
maya gücünün yetmedi-
ği anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk medyası-
nın, özellikle TV kanalla-
rının Türkiye TV’lerinin
haksız rekabetiyle karşı
karşıya olduğu çok uzun
yıllardır herkesin malu-
mudur. Bu konuda özel-
likle YYK’nın KKTC ve
TC hükümetleri nezdin-
de yaptığı girişimler ne
yazık ki sonuçsuz kal-
mıştır.

Şu anda KKTC devleti-
nin, kendi kurumu olan
YYK’nın verdiği lisans ve
izinlerle izleyiciye ulaş-
mak isteyen TV kanalla-

rına sunabileceği bir yol,
bir mecra yoktur. TV’le-
rin ekranları kararmak,
bu kurumlarda çalışan
ve pek çoğu üyemiz olan
basın emekçileri ise işsiz
kalmakla yüz yüzedir.

YYK’nın hükümet yet-
kililerine ilettiği ve ka-
muoyuyla da paylaştığı
açıklamasında vurgulan-
dığı gibi, Bakanlar Kuru-
lu aldığı kararı acilen
gözden geçirmeli ve al-
ternatif mecra, yani
BRTK’nın yürüttüğü ve
AB tarafından finanse
edilen DVB-T projesi ta-
mamlanıncaya ve TV’ler
yayınlarını bu mecradan
izleyiciye ulaştırıncaya
kadar Türksat yayınları
devam ettirilmelidir.

Başta Sayın Başbakan
olmak üzere hükümeti
basın özgürlüğü açısın-
dan yeni bir yara açıl-
madan gereğini yapmaya
çağırıyoruz.”
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Krizmasası
veekbütçe

Hayvan Üreticileri ve Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı
Mustafa Naimoğulları, ku-
raklığa karşı kriz masası
kurulması ve ek bütçe
oluşturulması gerektiğini
belirtti.

Yazılı açıklama yapan
Naimoğulları, hayvancılık
sektörünün sıkıntılı bir yıla
girmek üzere olduğunu be-
lirterek, “Ne yazık ki birçok
bölgede ot dahi bitmemiş
ve çimlenen ekinler de ar-
tık sıkıntılı bir duruma gir-
miştir” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa işaret eden
Naimoğulları, hükümet ve
Tarım Bakanlığı’nın hay-
vancı ve çiftçiler için alın-
ması gereken önlemleri Ba-
kanlar Kurulu’nda görüşüp
acil kararlar alması gerek-
tiğini söyledi.

Naimoğulları, “Birkaç ay
sonra ülke hayvancısının
balyası ve samanı kalma-
yacak. Hemen önlem alın-
mazsa 1-2 ay içerisinde bir-
çok hayvancı hayvanlarını
satarak kasaplara teslim
olacak. 1-2 ay içerisinde
dengesiz beslenmeden ve
açlıktan birçok hayvan te-
lef olacak. Şuanda bile bir-
çok hayvancımız iç piya-
sada çok yüksek fiyatlara
dahi balya ve saman bula-
mamaktadır” dedi.

Yetkililere 2023 yılına
girmeden önlem almaya
başlama çağrısında bulu-
nan Naimoğulları, şunları
kaydetti:

“Çiğ süt fiyatlarını iyileş-
tiriniz. Ülke hayvancısının
kaba ot ve saman ihtiyacı-
nı karşılamak için destek
kalemleri oluşturunuz.

Hayvancımıza yem des-
tekleri verebilmek için büt-
çe imkânlarınızı hazırlayıp,
çalışmalara başlayınız. Kü-
çükbaş hayvancıyı meraya
dahi çıkarabilecek durum-
da değiliz. Ot dahi bitme-
di. Bitenlerde kurudu. Aci-
len yem desteği verilmesi
gerekir. Uyuyarak veya
saklanarak sorunlara çö-
züm bulamazsınız. Çok geç
olmadan gerekli girişimle-
ri yapınız. Su imkânlarının
nasıl değerlendirilebilece-
ği konusunda planlama
oluşturunuz”

Beklenen yağışların
düşmemesi, çiftçiden önce

hayvancıları endişeye
sevk etti. Hayvan

Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği kuraklığa karşı

önlem alınmasını talep etti,
formülünü açıkladı

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Özel
televizyonlar
susuyor

Gazeteciler Birliği yönetim “özel
Televizyon yayıncılığının tehdit altında”
olduğunu belirterek Başbakan’dan basın

özgürlüğü yara almadan gereğini
yapmasını istedi





28 Aralık 2022 Çarşamba 0392 620 00 00 www.havadiskibris.com10

Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği, “ALO hekim sor-
gulama” ihbar hattı ku-
rulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’nden yapılan yazılı
açıklamada, Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği bünye-
sinde kayıt dışı hekimleri
ve hekim olmadan he-
kimlik yapan kişileri bil-
dirmek için “ALO hekim
sorgulama” ihbar hattı
kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son dö-
nemlerde, doktora yap-
mış ve “Dr.” ünvanı kul-
lanan doktor olmayan
başka meslek grubun-
dan kişilerin sayısının gi-
derek artmış olması, bu
ünvanların yaygın ola-
rak kullanılması ile tıp
fakültesi mezunu biz he-
kimlerin doktor ünvan-
ları arasında sürekli ka-
rışıklık oluşmakta ve za-
man zaman suiistimal
edilmesi nedeniyle halk
sağlığı açısından risk
oluşturan bu duruma
karşı tedbir alınması,
aynı zamanda mesleğin
korunması açısından da
önem arz etmekte olun-
duğu kaydedildi.

Bu sebeplerle tabip
üyelerin doktor ünvan-
larıyla birlikte isimlerinin
sonuna “medikal doktor”
kısaltması olan “MD” ün-
vanını da kullanmaları
genel kurulda kararlaş-
tırıldığı dile getirilen
açıklamada, KTTB üyesi
hekimlerin isimlerinin
sonunda MD ünvanı kul-
lanılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifade-

lere yer verildi:
“Unutulmamalıdır ki,

botoks, dolgu, yüz ger-
me, askı vb. tarzı estetik,
güzellik işlemleri güzel-
lik merkezlerinde değil,
kayıtlı, tecrübeli hekim-
ler tarafından klinik veya
hastane ortamlarında ya-
pılmalıdır.

Ayrıca düşünüldüğü
gibi masum olmayan,
tıbbi bir tedavi olan bu
tedavilerin komplikas-
yon, yan etki riski oldu-
ğu için hekimlerce uy-
gulanması hasta güven-
liği ve sağlığı açısından
gereklidir, ayrıca yasal
bir zorunluluktur.

Kıbrıs’ın kuzeyinde
hekimlik mesleğini icra
edebilmek için KTTB’ye
üye olmak yasal zorun-
luluktur.

Son dönemde gelen
ihbarlar, duyumlar ülke-
mize kaçak, kayıt dışı
çalışan hekimler ve he-
kim olmayan kişilerce
tıbbi müdahaleler yapıl-
dığı yönündedir.

Eğer muayene, tetkik
ve tedavi olduğunuz he-
kimin kayıtlı olup olma-
dığı ile ilgili şüpheleriniz
varsa veya hekim olma-
dığını düşünüyorsanız
‘ALO hekim sorgulama’
hattımız 0392 223 3990’ı
mesai saatleri içerisinde
arayarak bilgi alabilir, ih-
barda bulunabilirsiniz.

Sağlığınız, güvenliği-
niz için her zaman yasal
olan, kayıtlı olan hekim-
lerde ve sadece hekim-
lere kendiniz, sevdikle-
rinizi emanet ediniz.”

“ALOhekim
sorgulama”

Ercan Havalimanı yeni
yıl öncesi ve sonrasında
özel uçaklar hariç, 304
uçağa ve giriş-çıkış ya-
pan binlerce yolcuya hiz-
met verecek.

T&T Havalimanı İşlet-
meciliğinden yapılan açık-
lamada, Ercan Havalimanı
29 Aralık 2022 ile 2 Ocak
2023 tarihleri arasında
304 uçağa ev sahipliği ya-
pacak.

Ercan Havalimanı yeni
yıl öncesi ve sonrasında ol-
dukça yoğun trafik yaşa-
yacak. T&T Havalimanı İş-
letmeciliği yolcuların
uçuşlarını güvenli ve rahat
gerçekleştirebilmeleri için
sektör ile birlikte tüm ön-
lemleri aldı.

Havaalanında en fazla
yoğunluk 29 ile 30 Aralık
2022 ve yeni yılın ilk günü
olan 1 Ocak Pazar günü ya-
şanacak. Gelişler olduğu
kadar gidiş seferleri de
yoğun geçecek.

Ercan Havalimanı’na
uçuş gerçekleştiren Türk
Hava Yolları, Pegasus Hava
Yolları, ve Anadolujet Hava
Yolları yeni yıl nedeniyle
ek seferler koymuş du-
rumda. Ayrıca, yılbaşı ne-
deniyle özel charter se-
ferler de gerçekleştirile-
cek.

En fazla uçuş
30 Aralık 2022’de

Ercan Havalimanı 30
Aralık 2022’de yoğun bir
uçak trafiği yaşayacak. 30
Aralık’ta 44 geliş ve 40 gi-
diş olmak üzere 84 uçağa
hizmet verilecek.

Yeni yılın ilk günü ise 29
geliş ve 32 gidiş olmak
üzere 61 uçak Havalimanı-
na iniş yapıp kalkacak.

Gidiş seferinde Ercan
Havalimanı’nda yatan üç

uçak yolcu alıp sefer ger-
çekleştirecek.

29 Aralık Perşembe
günü Ercan Havalimanı’na
32 uçak teker koyarken 32
uçak da havalimanından
ayrılacak.

30 Aralık Cuma günü
Ercan’a 44 uçak gelip 40
uçak olmak üzere 84 uçuş
gerçekleştirilecek.

4 uçak havalimanında
yatacak ve ertesi günü
uçuş gerçekleştirecek.

Senenin son günü olan 31
Aralık’ta ise havalimanına
22 uçak gelirken, 22 uçak
olmak üzere 44 uçağa hiz-
met verilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1
Ocak 2023’te Ercan Ha-
valimanı’na 61 uçak gelip
gidecek.

1 Ocak’ta 29 uçak gelir-
ken, 32 uçak da havalima-
nından ayrılacak.

3 uçak havalimanında
yatacak.

2 Ocak Salı günü ise 26
uçak geliş 25 gidiş olmak
üzere toplam 51 uçak Er-
can’a gelip gidecek.

1 uçak havalimanında
yatacak ve ertesi gün yol-
cularını alarak alandan ay-
rılacak.

Özçelik: Yeni yıl
yoğunluğu için tüm
önlemlerimizi aldık

T&T Havalimanı İşlet-
meciliği Genel Müdürü M.
Serhat Özçelik, yeni yıl
dolayısıyla Ercan Havali-
manı’nı kullanan yolcula-
rın rahat, güvenli ve sağ-
lıklı bir yolculuk yapma-
ları için gerekli tüm ön-
lemlerin alındığını söyledi.

Yılın son günleri ile yeni
yılın ilk günlerinin Ercan
Havalimanı’nda çok yo-
ğun geçeceğini ifade
eden Özçelik, “Yolcuları-
mıza bugün olduğu gibi
yeni yıl öncesi ve sonra-
sındaki günlerde de her
zamanki gibi en iyi hiz-
meti vermeye devam edi-
yoruz.

Bir yılı daha geride bı-
rakacağımız bu günlerde
ülke turizmine ve eğiti-
mine katkı koyan hava-
yollarımıza, ülke turizmi-
ne katkı sağlayan tüm
paydaşlarımıza özellikle
incoming yapan turizm
firmalarına, otellerimize,
üniversitelerimize, ayrıca
sağladıkları hizmette tu-
rizme destek olan ulaşım
firmalarına katkıda bulu-

nan tüm paydaşlara te-
şekkür ediyorum” dedi.

1 Ocak 2023’te 61 sefer
Özçelik, Ercan’ın 5 gün-

de ek seferler dâhil 304
uçağa hizmet vereceğini
ifade ederek, 2023’ün ilk
günü olan Pazar günü ge-
lip giden 61 uçağa hizmet
verileceğini ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yo-
ğun bir trafik bekledikle-
ri için yeni yıl öncesinde
Sivil Havacılık Dairesi, Türk
Hava Yolları (THY), Pegasus
Hava Yolları ve AnadoluJet
Hava Yolları ile diğer char-
ter sefer yapacak hava
yolları ile birlikte Bayın-
dırlık ve Ulaştırma Bakan-
lığı, Sivil Havacılık, İstanbul
Handling, polis, muhaceret
ve Gümrük Dairesi ile ko-
ordinasyonun yapıldığını
ve gerekli tedbirleri al-
dıklarını belirtti.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı
daha geride bırakarak yeni
bir yıla umutlarla girile-
ceğini kaydeden Özçelik,
yolcuların yanında KKTC
ve Türkiye halkı ile tüm in-
sanlığa yeni senenin sağlık,
huzur, mutluluk ve esenlik
getirmesini diledi.

Yeni yıl öncesi ve sonrasında Ercan Havalimanı yine yoğun bir hafta
geçirecek. Havalimanı 2023’ün ilk günü 61 uçağa hizmet verecek.

5 günde 304 sefer





Dikmen’de dün sabah
bir belediye personeli ta-
rafından Başkan Yüksel
Çelebi’ye silahlı saldırı
gerçekleştirildi.

Personelin silahlı saldı-
rısında Başkan Çelebi, baş-
ka belediye çalışanları ta-
rafından olay yerinden ka-
çırılarak kurtarıldı, Çele-
bi’nin bu sırada ayak bile-
ğinden yaralandığı öğre-
nildi. Çelebi, kontrol
amaçlı hastaneye kaldı-

rıldı.
Dikmen’de işçilerin bu-

lunduğu garajda gerçek-
leştirilen toplantı sırasında
meydana gelen saldırıda,
bir personelin de ayak bi-
leği zedelendi.

Akıllara durgunluk ve-
ren olayın ,‘kurallara uyup
çalışmalısın, kuralları ihlal
ediyorsun’ uyarısından
çıktığı ifade edildi.

Silahlı saldırıda bulunan
belediye çalışanı ise, yine
diğer işçiler tarafından
ikna edilerek etkisiz hale
getirildi, akabinde Polis
tarafından tutuklandı.

Olay sırasında çıkan ar-
bede ve kaçış sırasında
yaralanan başkan ve baş-
kanı korumaya çalışan Ha-
san Altunoğlu hastaneye
götürüldü. Ayağı incinen
başkan taburcu edildi. Ar-
dından Altıoğlu da ayağı
alçıya alınarak taburcu
edildi.

Polis: “Olayla ilgili
S.E. tutuklandı”

Polis, Dikmen Belediye
Başkanı Yüksel Çelebi’ye
silahlı saldırıda bulunan
45 yaşındaki S.E’nin tu-
tuklandığını açıkladı.

Dikmen'de, saat 08.45
sıralarında, Belediyeye ait
şantiye alanı içerisinde
S.E. (E-45), Belediye Baş-
kanı Yüksel Çelebi ile ara-
larında çıkan tartışma son-
rası aracından aldığı av
tüfeğini yere doğrultarak
bir el ateş açtığını belirt-
ti.

Olayda herhangi bir ya-
ralanma olmadığı bilgisini
de paylaşan Polis, S.E’nin
tutuklandığını, soruştur-
manın devam ettiğini kay-
detti.

BES Başkanı Mustafa
Yalınkaya: "Tasvip
etmeyiz, ancak…

Belediye Emekçileri
Sendikası (BES) Başkanı
Mustafa Yalınkaya, Dik-
men Belediye Başkanı
Yüksel Çelebi’nin silahlı
saldıraya uğraması sonra-
sı, “Dikmen belediyesinde
yaşanan bu üzücü olayı
tasvip etmemiz asla müm-
kün değil, Ancak emekçi-
nin onuru, gururu haysi-
yeti ve ekmeğiyle oynan-
maz” dedi.

Dev-İş: "Ne olursa olsun,
kabul edilebilir değil"

Dev-İş, Dikmen Beledi-
yesi'nde bu sabah yaşa-
nan silahlı saldırıyı kınadı.

Dev-İş, Başkan Yüksel
Çelebi’ye ve belediye ça-
lışanı Hasan Altunoğlu’na
geçmiş olsun dileklerini
iletirken, tüm çalışanları
da sükunete davet etti.

Dev-İş Başkanı Koral

Aşam yaptığı yazılı açık-
lamada, sebebi ne olursa
olsun, çalışan bir perso-
nelin belediye başkanına
silah çekmesinin kabul
edilebilir bir durum ol-
madığını belirterek, bu
konuda polisin gerekli
tedbirleri alacağına ve
olayın sorumlusunu veya
sorumlularını adalete tes-
lim edeceğine inandıkla-
rını kaydetti.

25 Aralık yerel seçim-
lerinin bittiğini hatırlatan
Aşam, DEV-İŞ olarak tüm
kazanan belediye baş-
kanlarını tebrik ederek,
kaybeden adaylara da ol-
gun bir demokrasi anlayı-
şı gösterdiklerinden ve
yaptıkları hizmetlerden
dolayı teşekkür etti.

Önemli olanın hiçbir be-
lediyede çalışma barışının
bozulmaması olduğunu
ifade eden Aşam şöyle
devam etti;

“Seçimler geride kal-
mıştır.

Belediyelerde çalışan-
ların huzurunu bozacak,
tehdit, baskı,sürgün ve
gereksiz görev değişikle-
rinden kaçınılmalıdır. Be-
lediye çalışanlarına hu-
zurlu, mutlu ve güvenli
çalışma ortamı yaratılma-
lıdır. Böylesi olayların ya-
şanmaması için DEV-İŞ
belediye çalışanlarıyla
birlikte sorumlu davran-
maya devam edeceğini
ve hertürlü yasadışılığa
karşı duracağını belirtir.

Toplumumuzun daya-
nışmaya, farklı düşünce-
lere saygıya, hoş görüye,
sevgiye en çok ihtiyaç
duyduğu bir dönemden
geçmekteyiz. Bu anlamda
belediye başkanlarımızı,
meclis üyelerini ve tüm
çalışanları sağduyu ile ha-
reket etmeye çağırırız”
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ATEŞ ETTİ:
Belediye Başkanı
Çelebi’nin uyardığı
personel S.E, ara-
basının bagajından
çıkardığı av tüfeği
ile ateş etti. Başkan
Çelebi’yi çalışan-
lar koruma altına
aldı ve olay yerin-
den uzaklaştırdı.
Saldırı büyük infi-
al yarattı. Dev-İş
saldırıyı net bir şe-
kilde kınadı. BES
Başkanı Yalınka-
ya’nın “tasvip et-
miyoruz, ancak”
şeklinde açıklama-
sı tepki topladı

Dikmen’de voyvodalık





28 Aralık 2022 Çarşamba 0392 620 00 00 www.havadiskibris.com14

Kıbrıs Türk Ticaret
Odası (KTTO), asgari üc-
retin vergi dışı kalmasının
yasal düzenleme ile gü-
vence altına alınması ge-
rektiğini kaydetti.

Odadan yapılan yazılı
açıklamada, ülkede asga-
ri ücretin ne kadar olaca-
ğının ciddi tartışmalara
neden olduğu ifade edile-
rek, asgari ücretin vergi
dışı olmasının yasalar ile
güvenceye bağlanması-
nın da gündeme alınması
ve böyle bir yasal düzen-
lemenin en erken zaman-
da Cumhuriyet Meclisi ta-
rafından hayata geçiril-
mesi gerektiği belirtil-
di.

Enflasyonist ortam ne-
deniyle asgari ücretin tam

bir yıl boyunca sabit kal-
masının mümkün olama-
dığı ve yakın bir gelecek-
te de mümkün olmayaca-
ğı kaydedilen açıklamada,
şöyle devam edildi:

“2022 yılı içinde yaşa-
nan bu tür anomali ve
tartışmalara baktığımız
zaman, asgari ücretin ne
olursa olsun ve yılda kaç
kez belirlenirse belirlensin
vergi dışı kalmasının sağ-
lanması ve bu gelire denk
geliri olanlardan vergi
alınmaması için yasal dü-
zenlemeye ihtiyaç olduğu
görülecektir.”

Mevcut durumda mali

yıl içinde asgari ücrette
yapılacak değişikliklerin
vergi tartışmalarına ne-
den olduğu ifade edilen
açıklamada, asgari ücret
alanların vergiden muaf
tutulsa bile benzer sevi-
yede geliri olanların vergi
yükümlüğü ile karşı kar-
şıya kalabildiği kaydedil-
di.

“Hükümetten beklenti-
miz, asgari ücret düzen-
lemesiyle birlikte asgari
ücretin ve asgari ücret
düzeyindeki gelirlerin
vergiden tam anlamı ile
muaf olmasını sağlayacak
yasal düzenlemeleri ive-

dilikle Cumhuriyet Mec-
lisi’ne sevk etmesidir” de-
nilen açıklamada, böyle

bir düzenlemenin bütün
siyasi partiler tarafından
destekleneceğine ve dar

gelirli yurttaşların yaşa-
mını az da olsa kolaylaştı-
racağına inanç belirtildi.

Görevmeclisin

TC Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, "Mil-
letimizle yeni bir müjde-
yi daha paylaşmanın se-
vincini ve gururunu yaşı-
yoruz. Fatih Sondaj Ge-
mimiz, Çaycuma-1 sonda-
jında denizin 3 bin 23
metre altında 58 milyar
metreküplük doğal gaz
rezervini keşfetti." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'ndeki Ka-
bine Toplantısı'nın ardın-
dan millete seslendi.

"Yeni düzensiz göçmen
girişini önemli ölçüde en-
gellediğimiz gibi ülke-
mizdeki mevcut göçmen-
lerin gönüllü dönüşlerini
de hızlandıracağız." diyen
Erdoğan, bunun için Suri-
ye'de yeni yerleşim yer-
lerinin kuruluşunu teşvik
edeceklerini ve destek
vereceklerini belirtti.

Erdoğan, organize suç
örgütlerinden uyuşturu-
cu tacirlerine kadar mil-
letin huzuruna kasteden
hiçbir yapıya göz açtır-
mayacaklarını vurgula-
dı.

Enerjide dışa bağımlılı-
ğın azalması için yerli
kaynakların daha fazla
kullanımını temel hedef-
lerden biri olarak belirle-
diklerinin altını çizen Er-
doğan, yerli ve yenilene-
bilir kaynaklara yaptıkla-
rı devasa yatırımlardan
ülke içi dağıtım şebeke-
lerinin geliştirilmesine,
uluslararası iş birliklerine
kadar hayata geçirdikleri
kritik projelerle hedefle-
rine adım adım ilerledik-
lerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu anlayışla petrol ve
doğal gaz aramalarına
başladıklarında nice şan-
taja, yıldırma çabasına,
ambargoya, içeriden ve

dışarıdan gizli açık tehdi-
de maruz kaldıklarını ama
mücadeleden asla vaz-
geçmediklerini, geri adım
atmadıklarını, karşılarına
çıkartılan her engeli daha
büyük bir azimle aştıkla-
rını vurgulayarak, "Bizi ge-
riletmek için oynanan her
oyunu sabır ve dirayetle
bozduk.

Türkiye'yi kendi gemi-
leriyle, kendi insan kay-
nağıyla, kendi ekipmanla-
rıyla kimseden izin alma-
dan, kimseye müdana et-
meden bu işleri tek başı-
na yürütecek imkana ka-
vuşturduk." dedi.

Bu kararlı ve dik du-
ruşlu çabalarının karşılı-
ğını Karadeniz'deki 320
milyar metreküplük ilk
keşifle aldıklarını belirten
Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaman içerisinde yeni
keşiflerle birlikte bu sa-
hadaki rezervimiz 540
milyar metreküpe ulaştı.

Yerli doğal gazımızı
2023'te milletimizin hiz-
metine sunmak için şu
anda gece gündüz çalışı-
yoruz.

Gemileri görüyorsunuz.
Bunlar sondaj gemileri.
Ayrıca iki tane de sismik
var.

Deniz altı ve kara tesis-
lerinin inşasına da başla-
dık ve bir kısmını da ta-
mamladık.

Sadece deniz yetmez
dedik, kara da olacak.

Bir zamanlar karada bu-
luyorlardı, ondan sonra
'Burada bir şey yok' deyip
betonu atıyorlardı.

İşte biz şimdi onların
hepsini yeniden hayata

geçirdik.
Bu arada Sakarya gaz

sahasında yeni sondajlar
da yaptık.

Fatih Sondaj Gemimiz,
29 Ekim günü Cumhuri-
yetimizin 99'uncu yıl dö-
nümünde Çaycuma-1 sa-
hasında yeni sondajına
başladı.

Ekiplerimizin yedi gün
yirmi dört saat esasıyla
yürüttüğü yoğun çalış-
malar neticesi bugün, mil-
letimizle yeni bir müjde-
yi daha paylaşmanın se-
vincini ve gururunu yaşı-
yoruz. Fatih Sondaj Ge-
mimiz, Çaycuma-1 sonda-
jında denizin 3 bin 23
metre altında 58 milyar
metreküplük doğal gaz
rezervini keşfetti."

Erdoğan, açacakları
yeni tespit kuyularıyla bu

rakamın yukarı yönlü re-
vize edilmesini bekledik-
lerini söyleyerek, "Yaptı-
ğımız yeni keşfimiz, böl-
geye komşu diğer jeolojik
sahalardaki benzer keşif-
lerimize de kapı aralaya-
caktır. Toplanan verileri
analiz ettikten sonra en
kısa zamanda yeni son-
dajlara başlayacağız." dedi.

Karadeniz gazına dair
bir diğer müjdeli haber-
lerinin de daha önceki re-
zervle ilgili yeniden de-
ğerleme çalışması oldu-
ğunu bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları
kaydetti:

" Yeni keşfimiz ve mev-
cut rezervin son değerle-
mesiyle birlikte Karade-
niz'de keşfettiğimiz do-
ğal gazın bugünkü ra-
kamla uluslararası piya-

salardaki karşılığı 1 tril-
yon doları bulmaktadır.
İşte onun için 2023 çok
önemli.

85 milyon hep birlikte
Cumhuriyet tarihinin en
büyük ekonomik değeri-
ni ülkemize kazandırmış
olmanın gururu ve mut-
luluğu içindeyiz. İnşallah
önümüzdeki dönemde
Karadeniz'de daha fazla
alanda arama kuyusu aça-
cağız, iki tane sismik araş-
tırmayla birlikte.

Bununla yetinmeyecek,
Akdeniz'deki keşif çalış-
malarımıza da ağırlık ve-
receğiz.

Rabbimizin yardımı ve
milletimizin desteğiyle
2023'te ve sonrasında da
sürekli yeni müjdelerle
kamuoyunun huzuruna
çıkmayı ümit ediyoruz."

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin, Çaycuma-1 sondajında denizin
3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfettiğini duyurdu

1 trilyon dolarlık masal
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İskele Belediyesi Halk
Plajında, Noel kapsamında
denize girme etkinliği dü-
zenlendi.

Dünyanın pek çok ye-
rinde her yıl Noel’de yar-
dım maksadıyla düzenle-
nen denize girme etkinli-
ğinin geliri bu yıl Kuzey
Kıbrıs’ta Kanser Hastaları-
na Yardım derneğine ve-
rildi.

Etkinlikte pasta kesildi,
Kanser Hastalarına Yardım
Derneği İskele Bölge gö-
nüllüleri de Golifa yaparak
ikramda bulundu.

Etkinliğe Kanser Hasta-
larına Yardım Derneği Baş-
kanı Raziye Kocaismail de
katıldı.

İskele Belediyesi Halk
Plajında Noel’de denize

girme etkinliği düzenlendiNoel’de deniz
hastalara katkı oldu

Lefkoşa, 27 Aralık 22
(TAK): Kuzey Kıbrıs Kanser
Yardım Derneği, Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi Onkoloji
Merkezi'ne bağışta bulun-
du.

Kuzey Kıbrıs Kanser
Yardım Derneği, Çocuk
Onkoloji Servisi’ne 10 in-
füzyon pompası sağlar-
ken, dernekle işbirliği için-
de Bio-RAM Biomedikal
Solutions Ltd. de ihtiyaç
duyulan çeşitli tıbbi mal-
zeme bağışladı.

Onkoloji Merkezi'nde ya-
pılan bağış törenine Sağlık

Bakanı İzlem Gürçağ Al-
tuğra ve Lefkoşa Dr. Bur-
han Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi Başhekim Yar-
dımcısı Hasan Birtan da
katıldı.

Sağlık Bakanı İzlem Gür-
çağ Altuğra, sivil toplum
örgütleri, dernekler ve ha-
yırsever insanların toplu-
ma sağladığı yararların
önemine işaret ederek,
yaptıkları bağışların haya-
ti önem taşıdığını vurgu-
ladı.

Kalp-damar hastalıkları
ve kanserin ölüm nedenleri
arasında ilk iki sırada ol-

duğuna işaret eden Al-
tuğra, sağlıklı beslenme
ve sporun yaşam biçimi
haline getirilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Yapılan bağış için te-
şekkür eden Altuğra, 2023
yılının sağlık ve huzur ge-
tirmesini diledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nal-
bantoğlu Devlet Hastane-
si Başhekim Yardımcısı Ha-
san Birtan da ölüm ne-
denleri arasında tüm dün-
yada kalp damar hasta-
lıklarının ilk kanserin ise
ikinci sırada yer aldığını
söyledi.

Derneğe bağıştan ötürü
teşekkür eden Birtan, kalp
ve kansere yönelik farkın-

dalık yaratmaya çalışıldı-
ğını, bu hastalıklarla mü-
cadele noktasında der-

neklerin bağışlarının
önemli katkısı bulunduğu-
nu belirtti.

Kanserlesavaşasivildestek
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Lefke Avrupa Üniversi-
tesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Özel Eği-
tim Öğretmenliği Bölümü
tarafından “Erişilebilir Sa-
nat ve Edebiyat” etkinliği
düzenlendi. Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel
Tatar’ın teşrifleriyle ger-
çekleşen etkinliğe, Kıbrıs
Türk Ortopedik Özürlüler
Derneği (KTOÖD) Başkanı
Günay Kibrit, Orhan Boz-
kurt, Faize Erdoğan ve
Mehmet Geçit katılım gös-
terdi.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eği-
tim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kara-
kartal’ın moderatörlüğünü
yaptığı etkinlikte Mehmet
Geçit’in müzik dinletisi,
Faize Erdoğan’ın şiirleri ve
Orhan Bozkurt’un “Tiyatro
ve Sanat” ile ilgili söyleşi-
si yer aldı.

LAÜ Özel Gereksinimi
Olan Çocuklar Uygulama,
Araştırma ve Eğitim Mer-
kezi (ÖÇEM) Müdürü Prof.
Dr. Ayşegül Ataman da
etkinlikte yaptığı konuş-
masında “Bilimi öne çıkar-

dığımızda ve bilimsel ge-
lişmeleri dikkate aldığı-
mızda toplumu oluşturan
bireylerin hiçbirinin biri-

birine benzemediğini ka-
bul ettiğimizde farklılıkla-
ra saygı duyduğumuzda
toplum olarak ileriye gi-

deriz” diyerek, farklılıklara
saygı gösteren ve onu öne
çıkaran bir bilim dalı ola-
rak “Özel Eğitim”in önem-

li olduğunu ve insanlık ta-
rihi oldukça özel eğiti-
minde var olacağına dik-
kat çekti. Ataman son ola-
rak, “Yetersizlikten etkile-
nen bireyler toplumun çi-
çekleridir. Onlara iyi bak-
mak uygun alt yapıyı oluş-
turmak ve eşit bireyler
olarak toplumda yer al-
malarını sağlamak tüm bi-
reylerin görevidir" diye-
rek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte yapmış oldu-
ğu konuşmada engelli bi-

reylerin yaşadığı sorunla-
rın, toplumun en önemli
sorunlarından olduğunun
ve devlet denetimleri çer-
çevesinde çözüme kavuş-
turulması gerektiğinin al-
tını çizen Sibel Tatar, ge-
rekli yasaların ivedilikle
çıkarılmasının ve engelli-
lerin hayatını kolaylaştı-
racak uygulamaların ya-
pılması gerektiğinin öne-
mine değindi ve katılım-
cılara etkinlik sonunda te-
şekkür belgesi takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Hasan Ta-
çoy ve beraberindeki ba-
kanlık bürokratları, yeni
yıl dolayısıyla Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hasta-
nesi Çocuk Onkoloji Mer-
kezini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Basın ve
Halkla İlişkiler Birimi’nden
yapılan açıklamaya göre
Taçoy, Çocuk Onkoloji

Merkezi’ndeki çocukların
ve sağlık çalışanlarının
yeni yılını kutladı. Çocuk-
lara hediyeler de dağıtan
Bakan Taçoy, çocukların
yeni yıl dolayısıyla eğlen-
celi bir gün geçirmesini di-
ledi.

"Onkoloji Merkezi’ndeki
çocuklarımızın morale çok
ihtiyacı var. Onları neşe-
lendirmek, eğlendirmek
için bir yılbaşı kutlaması

yaptık. Çocuklarımızın
mutluluğu, iyileşmelerin-
de önemli rol oynadığı için
hastanede yatarak tedavi
görmelerine rağmen sos-
yal hayattan kopmamala-
rı adına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı olarak
her zaman onlara destek
vermeye devam edeceğiz
" diyen Taçoy, yeni yılın
tüm hastalara şifa getir-
mesini temenni etti.

Bando takımı, pamuk şe-
keri standı ve palyaçoların
hazır bulunduğu ziyarette,
çocuklar gönüllerince eğ-
lenerek keyifli dakikalar
yaşadı.

Çocuk Onkoloji Uzm. Dr.
Dilek Bilgen ise etkinlikte,
Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Hasan Taçoy’a
Çocuk Onkoloji Merkezi’ne
katkılarından dolayı te-
şekkür belgesi takdim etti.

LAÜ’de “Erişilebilir Sanat ve
Edebiyat” etkinliği düzenlendi

ÇocukOnkolojiMerkezi’neyeniyılziyareti





Tel: (0392) 620 00 00 Fax: (0392) 228 70 85 www.havadiskibris.com e-mail: havadis@havadiskibris.com reklam@havadiskibris.com Adres: Şair Nedim Sokak, Adnan Cemaler Apt. No:3-4 Çağlayan/Lefkoşa - KKTC

Öntaç Düzgün
Yayın Kurulu Başkanı

Hasan Düzgün
Haber Müdürü

Eliz Kaymaklılı
Müessese Müdürü

Tahir Gazi
Dijital Yayınlar Müdürü

Ahmet Özsoy
Spor Müdürü

Hakan Topaloğlu
Magazin Müdürü ve

Görsel Yönetmen

KKTC Atletizm Fede-
rasyonu’nun Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliğinde dü-
zenlediği 27 Aralık Ata-
türk Yol Koşuları’nın Lef-
koşa bölgesi yarışmaları
yapıldı.

Küçük kızlar ve erkek-
lerde Yakın Doğu İlkokulu,
yıldız kızlarda Levent Ko-
lej, yıldız erkeklerde At-
leks Sanverler Ortaokulu,
genç kızlarda Yakın Doğu
Koleji ve genç erkeklerde
Bülent Ecevit Anadolu Li-
sesi takım sıralamasında
birinci olma başarısı gös-
terdi.

Ferdi ve takım sırala-
maları şu şekilde oluştu:

FERDİ SIRALAMA
Küçük Kızlar (800
metre)

1. Zehra Demir (Gönye-
li İlkokulu)

2. Eylem Nur Demir
(Gönyeli İlkokulu)

3. Beray Tımbıl (Levent
Primary School)

Küçük Erkekler (1000
metre)

1. Zeka Mahirel (Yakın
Doğu İlkokulu)

2. Erol Belge (Levent
Primary School)

3. Demir Galip Dağdelen
(9 Eylül İlkokulu)

Yıldız Kızlar
(1500 metre)

1. Girne Umut Yereba-
kan (Levent Kolej)

2. Melinay Yücetürk
(Şht. H. Ruso Ortaokulu)

3. Günay Akgür (Levent
Kolej)

Yıldız Erkekler (2000
metre)

1. Mehmet Ali Kürdü
(Atleks Savnerler Orta-
okulu)

2. Mustafa Ege Erbaş
(Atleks Sanverler Orta-
okulu)

3. İbrahim Yalçınkaya
(Değirmenlik Lisesi)

Genç Kızlar (2000
metre)

1. Nilgün Akbulut (Yakın
Doğu Koleji)

2. Tara Bay (Levent Ko-
lej)

3. Eliz Yeşilkuşak (Yakın
Doğu Koleji)

Genç Erkekler
(3000 metre)

1. Salih Ünveren (Yakın
Doğu Koleji)

2. Ahmet Esef Aksoy
(Hala Sultan İlahiyat Kole-
ji)

3. Cuma İlkbahar (Lef-
koşa Türk Lisesi)

TAKIM SIRALAMASI
Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu İlkokulu
2. Gönyeli İlkokulu

3. Levent Primary Scho-
ol

Küçük Erkekler
1. Yakın Doğu İlkokulu
2. Gönyeli İlkokulu
3. Levent Primary Scho-

ol

Yıldız Kızlar
1. Levent Kolej
2. Şht. Hüseyin Ruso Or-

taokulu
3. Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkekler
1. Atleks Sanverler Or-

taokulu
2. Yakın Doğu Koleji
3. Demokrasi Ortaokulu

Genç Kızlar
1. Yakın Doğu Koleji
2. Bülent Ecevit Anado-

lu Lisesi
3. Levent Kolej

Genç Erkekler
1. Bülent Ecevit Anado-

lu Lisesi
2. Yakın Doğu Koleji
3. Sedat Simavi E. M.L.

Başkent öğrencileri
“Atatürk” için koştu
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