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KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ: Nijeryalı oldukları öğrenilen 4 öğrenciden yaşamını yitirenin adı henüz
tespit edilemedi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerin ise Abraham Ogheneovo Oribei (E-29),
Lucky Emenim (E-22) ve Marian Atamere (K-26) olduğu açıklandı �Sayfa 2

Mağusa’daöğrencilerinkaldığıbirevdesabahakarşıgazkaçağındandolayı
birkişiyaşamınıyitirdi3kişiiseyoğunbakımdayaşammücadelesiveriyor

Öğrenci evinde gaz faciası

425 BİN 460 YOLCU GELDİ: 2022 yılı üçüncü çey-
reğinde ülkeye gelen yolcu sayısı, 2021 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 100,8 artış göstererek 425 bin 460
olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte gelen yolcu sa-
yısının 329 bin 884’ü T.C. uyruklu, 95 bin 576’sı ise
üçüncü ülke vatandaşı

TESİSLER EYLÜL’DE 56,5 DOLDU: KKTC’de konak-
lama tesislerinde doluluk oranı 2022 yılı temmuz ayın-
da yüzde 63, ağustos ayında yüzde 67,9, eylül ayında
ise yüzde 56,5 oldu. 2021 yılının aynı döneminde bu
rakam temmuz ayında yüzde 25,5, ağustos ayında yüz-
de 37, eylül ayında ise yüzde 33,3 idi

9 AYDA 2,8 MİLYON KİŞİ GECELEDİ: KKTC’deki turistik
tesislerde konaklayan kişi sayısı 2021 ve 2022 yılları ilk do-
kuz ayında sırasıyla 206 bin 912 ve 749 bin 932 olarak ger-
çekleşti. Geceleme toplamları ise aynı dönemlerde sırasıyla
699 bin 243 ve 2 milyon 832 bin 438 olarak gerçekleşti.

GÜNEY’DEN 3.4 MİLYON GİRİŞ: 2021 yılının ilk dokuz
ayında, kara kapılarından ülkemize giren KKTC uyruklu-
lar hariç kişi sayısı 733 bin 932 iken 2022 yılının aynı dö-
neminde bu rakam geçişlerde yaşanan tüm sorunlara rağ-
men 3 milyon 484 bin 382 olarak gerçekleşti. 3 milyon 484
bin 382 kişiden 2 milyon 130 bin 687’si Güney Kıbrıs uy-
ruklu �Sayfa 8
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Gazimağusa - Lefkoşa
Anayolu Mutluyaka kav-
şağında dün meydana ge-
len kazada 3 kişi yaralan-
dı.

Polisten verilen bilgiye
göre, saat 09.00 sırala-
rında, Gazimağusa - Lef-
koşa Anayolu Mutluyaka
kavşağı üzerinde, Salih
Akdeniz (E-22) yöneti-
mindeki JT 261 plakalı
araç ile sağ şerit içerisin-
de Gazimağusa istikame-
tine doğru seyrettiği sı-
rada, önünde daha önce-
den meydana gelen başka
bir trafik kazası nedeniy-
le durmak zorunda kalan
Şükrü Çelik (E-58) yöne-
timindeki PS 948 mikser
aracın arka kısmına çarp-
tı. Kaza sonucu yaralanan
JT 261 plakalı araç sürü-
cüsü Salih Akdeniz ile
aynı araçta yolcu olarak
bulunan Düzgüncan Ay-
dın (E-17) ve Asil Al Dug-
hamat’ın (E-17) kaldırıl-
dıkları Gazimağusa Devlet
Hastanesinde tedavileri
sürüyor.

Kamalı Haber

Polisi Darp Görevinden
Men, Darp, Sarhoşluk Ra-
hatsızlık ve Uygunsuz Ta-
vir Ve Harakette Bulun-
ma suçlarından tutukla-
nan zanlı Metin Turunç
mahkeme huzuruna çıka-
rıldı.

Cezaevine gönderilmesi
talep edilen Metin Turunç,
duruşmada kısa süreli bay-
gınlık geçirdi.

Mahkemede yeminli şa-
hadet veren polis memuru
Soner Şaban, olguları ak-
tardı.

Polis, huzurda bulunan
Zanlı Metin Turunç’un Po-
lisi Darp Görevinden Men,
Darp, Sarhoşluk Rahatsız-
lık ve Uygunsuz Tavir Ve
Harakette Bulunma suçla-
rına methaldar olduğunu
belirtti.

Polis, 25.12.2022 tari-
hinde saat 20: 30 radde-
lerinde Lefkoşa'da umu-
mi bir yer olan Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hasta-
nesi Acil Servisi içerisinde
Lefkoşa'da sakin zanlı Me-
tin Turunç’un ( E- 40) aşı-
rı derecede alkol tesiri al-
tında bulunduğu bir esna-
da makul mazereti olmak-
sızın yüksek sesle bağırıp
çağırmak sureti ile rahat-
sızlık yapmasına ilişkin
kendisini uyarmak isteyen
PM. S.D. (E-52- Polis -
KKTC), PM H. C. ( E-32),
PM. C.A. (E 36 Polis -
KKTC), PM. K. G.'nin (E -

42 - Polis KKTC) muhtelif
yerlerine gelişi güzel elle-
ri ve ayakları ile vurmak
sureti ile görevli Polis'leri
darp edip görevlerinden
men ettikten sonra olaya
müdahale etmek isteyen
konu hastanede güvenlik
görevlisi olarak çalışmak-
ta olan M. A.T.'nin (E-29)
muhtelif yerlerine elleri
ve ayakları ile gelişi güzel
vurmak sureti ile adı edi-
leni darp edip olayın he-
men akabinde her iki elini
gelişi güzel yukarı aşağı
sallamak sureti ile uygun-
suz tavır ve harekette bu-

lunduğunu anlattı. Polis,
adı edilen zanlının suçüstü
hali gereği tutuklandığını
belirtti.

Polis, zanlının 12 tane
benzeri suçlardan sabıka-
sı bulunmakta ve halen
Polisi Darp ve Görevinden
Men suçlarından 2022 yılı
içerisinde teminatı bulun-
duğunu anlattı.

Polis, zanlının tutuklu
yargılanmasını talep etti.
Zanlının avukatı, Metin
Turnç’un psikiyatr dokto-
runu tanık olarak dinletti
ve çok ciddi ilaçlar kul-
landığı ayrıca bu ilaçları

doğru kullanmadığında
kontrolsüzce davranışlar
seyredebileceğini anlattı.

Duruşmada bayılan Me-
tin Turunç, ambulansla
hastaneye kaldırıldı.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren Yar-
gıç Nil Elodie Çeliker, zan-
lının halka ve polis teşkila-
tı için tehlike teşkil ettiği-
ni belirtip, 1 ayı aşmamak
üzere cezaevine gönde-
rilmesine ve Barış, Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastane-
si’nde doktor kontrolün-
den geçirilmesine emir
verdi.
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Gazimağusa’da gaz ze-
hirlenmesine maruz kal-
dıkları düşünülen 1 kişi
hayatını kaybederken, 3
kişi ise yoğun bakıma
kaldırıldı.

Polis basın subaylığın-
dan verilen bilgiye göre,
dün sabah saat 03.00
sıralarında, Gazimağu-
sa’da, Abraham Oghe-
neovo Oribei (E-29) ile
Lucky Emenim’in (E-
22)’in ikametgahında bu-
lunan Marian Atamere
(K-26) ile kimliği henüz
tespit edilemeyen bir

kadın muhtemelen gaz
zehirlenmesine maruz
kaldı.

Olay sonucu ismi tes-
pit edilemeyen kadın şa-
hıs olay yerinde yaşa-
mını yitirirken, gaz ze-
hirlenmesine maruz ka-
lan Abraham Ogheneovo
Oribei, Lucky Emenim
ve Marian Atamere kal-
dırıldıkları Gazimağusa
Devlet Hastanesi’nde ya-
pılan müdahalelerinin
ardından yoğun bakım
servisinde müşahede al-
tına alındı.

Öğrencievindegazfaciası

Mağusa’da öğrencilerin kaldığı bir evde sabaha
karşı gaz kaçağından dolayı bir kişi yaşamını yitirdi
3 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

KİMLİĞİ TEPSİ EDİLEMEDİ:
Nijeryalı oldukları öğrenilen 4 öğrenciden
yaşamını yitirenin adı henüz tespit edileme-
di. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren-
lerin ise Abraham Ogheneovo Oribei (E-29),
Lucky Emenim (E-22) ve Marian Atamere (K-
26) olduğu açıklandı

Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana
gelen hırsızlık meselesi
ile ilgili olarak tutuklanan
zanlılar Niewon Garbie
ve Issac Bkai mahkeme
huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli
şahadet veren polis me-
muru Arif Özyürekliler,
huzurda bulunan zanlı 1
Niewon Garbie, zanlı 2 Is-
sac Bkaı’nin sirkat su-
çundan methaldar oldu-
ğunu belirtti.

Polis, 26.12.2022 tari-
hinde saat 18.00 radde-
lerinde Lefkoşa'da Meh-
met Akif Caddesi üze-
rinde "GUESS" isimli kon-
feksiyon mağazasında
Lefkoşa'da sakinler Nie-
won Garbıe (E-22) ve Is-
sac Bkaı’nin (E-20) ma-
ğaza içerisinden toplam
değerleri 649 TL değe-
rinde olan siyah renk er-
kek tshirtini sirkat ettik-
lerini belirtti. Polis, aynı
gün saat 18.15 raddele-
rinde Lefkoşa'da Meh-
met Akif Caddesi üze-
rinde "Passion" isimli kon-
feksiyon mağazası içeri-
sinden toplam değerleri
2550 TL değerinde olan
toplam 4 adet erkek
tshirt ve 1 adet erkek
kot pantolonu sirkat et-
tiklerini söyledi. Polis,
aynı gün saat 18.30 rad-

delerinde Lefkoşa'da
"VANS" isimli konfeksi-
yon mağazası içerisin-
den toplam değerleri
2187 TL değerinde olan 3
adet erkek tshirt'ü sirkat
ettiklerini belirtti. Polis,
aynı gün saat 18.45 rad-
delerinde Lefkoşa'da "Kı-
lıf&Kılıf" isimli telefon ak-
sesuarı mağazası içeri-
sinden toplam değerleri
1100 TL değerinde olan 1
adet cep telefonu kılıfı ve
Airpods 3 marka cep te-
lefonu kulaklığını sirkat
ettiklerini söyledi.

Polis, bahse konu ema-
relerin emare alındığını
ve zanlıların öğrenci sta-
tüsünde olduklarını be-
lirterek, mahkemenin uy-
gun gereceği bir temira-
ta bağlanmasını talep
etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren
Yargıç Nil Elodie Çeli-
ker zanlılarındavasında
hazır olması maksadı ile
yurtdışına çıkışının ya-
saklanması, haftada 1 gün
en yakın polis karakolu-
na ispatı vücutta bulun-
ması, 5’er bin TL nakit ta-
minat yatırmaları ve
KKTC vatandaşı mute-
ber iki kefilin 150 bin TL
değerinde şahsi kefalet
senedi imzalaması koşu-
lu ile tutuksuz yargılan-
masına emir verdi.

Mağazafareleri teminatabağlandı

“Boksör”hücredeçalışacak

4 polisi ve 1 güvenlik görevlisini darp eden Metin
Turunçlu yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Dikkatsizliğin bedeli
ağır





Asgari Ücret Saptama
Komisyonu 2023 yılının
ilk asgari ücretini belirle-
mek üzere dün saat 16.30
sıralarında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığında ger-
çekleşen toplantıya işveren
tarafı katılmadı.

İşveren tarafı Bakanlığa
gönderdiği yazılı gerek-
çede işverenlerin bir kıs-
mının yurt dışında olması
ve iş yoğunluğu nedeni ile
toplantının yeni yıl sonra-
sına kalmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Hasan Taçoy,
bunun üzerine işçi tarafına
toplantının haftaya erte-
lenmesine ilişkin görüşünü
sordu. İşçi tarafı ise top-
lantının bugün (dün) yapıl-
masını talep etti..

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Bakan Ta-
çoy, geçen hafta yapılan
toplantıda gizlilik kararı
alındığını belirterek, taraf-
lara gizlilik kararına uy-
dukları için teşekkür etti.

Masayı 12 bin 650 TL
brüt ve 11 bin TL net öne-
risi ile açan Taçoy, bu ra-
kama ulaşırken gerekli he-
saplamaların yapıldığını
vurguladı.

Hür İş Federasyonu Baş-
kanı Ahmet Serdaroğlu Ba-
kan Taçoy’a bu hafta top-
lanmaya yönelik verdiği
sözü tuttuğu için teşekkür
etti. Serdaroğlu, işveren ta-

rafını ise toplantıya katıl-
madıkları için kınadı.

Bakan Taçoy’un ortaya
koyduğu 11 bin TL net üc-
retin yüzde 28 artış demek
olduğunu ve bunun 5 aylık
hayat pahalılığına bile denk
gelmediğini söyleyen Ser-
daroğlu, bu rakamı kabul
etmelerinin mümkün ol-

madığını kaydetti.
Bakanın ortaya koyduğu

rakama “evet” demeye-
ceklerin, yineleyen Serda-
roğlu, “ Masadan kalkma-
yacağız, masada elimiz-
den geleni yapacağız daha
sonraya kalmasını istemi-
yoruz bunu tartışmak, ne-
den olmayacağını anlat-

mak istiyoruz” dedi.
Yeniden söz alan Bakan

Taçoy, verilerini ortaya ko-
yup tartışacaklarını belir-
terek “ Tabi ki esnekliğimiz
olacaktır dedi.

Uzlaşı sağlanamadı
Asgari Ücret Saptama

Komisyonu’nun yaklaşık

üç saat süren toplantısında
uzlaşı sağlanamadı. Devlet
kanadının 11 bin TL olarak
masaya koyduğu ve 11 bin
500 TL’ye yükselttiği öne-
riyi, işçi kanadı temsilcisi
Hür-İş Federasyonu Baş-
kanı Ahmet Serdaroğlu,
sendikanın yetkili organla-
rında görüşmek istedi. Ko-

misyon, 3 Ocak Salı günü
saat 8.30’da yeniden top-
lanacak.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu ikinci toplantısında da
sonuca varamadı. Çalışma Bakanı net 11 bin TL önerisini,

11 bin 500 TL’ye çekti ancak işçi tarafı kabul etmedi
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Köşemden

YILLARGELİPGEÇERKEN…
xxx1974’den bu ya-

nadır siyasetin tüm
raconlarını keserek,
atraksiyonlarında yer
alarak demokratik bir
devlet oluşun sınav-
larını veriyoruz.

Üstelik doymak bil-
mez bir iştaha ile se-
çimlerden seçimlere
atlayarak.. Ki o nis-
pette de yelpazenin
her yerinde soldan
sağa yer alan siyasi
partilerimiz vardır…

Sadece bu siyasi
yapılanmamız ve Ku-
zey coğrafyasında or-
ganize bir siyasi or-
gan haline gelmemiz
bile; “kendimiz hak-
kında kendi siyasi ka-
derimizi saptama
hakkımızın olduğu-
nu” da çakar…

FAKAT tuhaf bir sü-
recin sonucu olmalı-
dır: Cemaat yöne-
timlerinden Devlet
oluşa geçtiğimiz do-
layısıyla neyse bir
demokratik devletin
siyaset yelpazesinde
yer alması gereken
organlarını oluştur-
duğumuz halde…

Nedense bütünsel-
likli bir çözüm kara-
rını bugüne kadar
hiç veremedik!.

ZAMAN zaman or-
talara lafı atılsa, üze-
rinde özellikle hu-
kukçularımız tara-
fından yorumlar ya-
pılsa da bir konuda
hep tutuk kaldık!

“SELF determinas-
yon!” Yani “ulusların
yada etnik kimlikli
toplumların kendi si-
yasi kaderlerini tayin
hakkı” gibi BM’lerin
tanıdığı bir hakkı hiç
kullanmak istemez-
ken zaten teşebbüs
bile etmedik!”

DENECEK ki “şimdi
bunlar da nerden çık-
tı?” “Kaldı ki Kuzey
Kıbrıs Türk Devletini
oluşturmak..

Anayasasına uygun
siyasi ve sosyoeko-
nomik yapısallığı ile
sistematiğine uygun
planlarla programla-
rını yapmak.. En ba-
siti demokratik tea-
müllerin bir tamamı-
na uygun Devlet or-

ganlarını oluşturup
seçimlerden seçimle-
re atlamak..”

Bir toplumsal kader
bütünsel l iğindeki
“Devlet” başlığıyla
rüştünün ispatı değil
midir?”

İŞTE DEĞİLDİR!
Çünkü hâlâ hem Tür-
kiye’den hem de Ku-
zey’deki KKTC’den
hesap soruyorlar? “Ni-
çin ayrılıkçı hale gel-
diniz” diye?.

Eee biz mi geldik
getirdik? Yoksa Rum
tarafı bizi ite kaka,
öldüre süre, evlerimi-
zi köylerimizi yaka
yıka göç yollarına .te
süre mi geldik bu-
gün adanın Kuzey’in-
deki yerimize?

Yani Kıbrıs Cumhu-
riyetini biz mi yıktık
Rum tarafı mı?

***

TUTUN ki çok va-
him bir siyasi kıyı-
mın sonucunda Ku-
zey’e sığınmak zo-
runda bırakıldığımız
halde yarım asırdır
işte bu gerçeği bile
ne “beşten büyük ol-
mayan BM’lere ne de
aslında bir “Hristiyan
kulübü” olan AB’ye
anlatamadık!

ONLAR da bu ne-
denle olmalı tek bir
şey anladılar: “Ada-
nın Kuzey’inin Türki-
ye’nin işgali altında
oluğunu!”

KÜLLİYEN yalan
ve riya BM’ler ve AB
adına rezilane bir si-
yasi tutum da olsa
maalesef aradan ne-
redeyse yarım asır
geçti Kuzey’deki
haklı konumumuzu
dolayısıyla KKTC’yi
anlatamadık, Devlet
olduğumuzu kabul
ettiremedik!

VE KİM NE söyler-
se söylesin bu ne-
denle “Kıbrıs siyasi
sorunu” 1974’den be-
ridir suçlu sandalye-
sine oturtulan KKTC
ile anavatanı TC’nin
de töhmet altında tu-
tulduğu gerçeklerde
olanca rizikolarıyla
hem de aleyhimize

gelişmelerle sürüp
gitmektedir!

Dolayısıyla imar is-
kânı, siyasi organları,
seçimleri makamları
ile şişirilse de KKTC
hâlâ tek fiskelik do-
kunuşla patlayacak
balon gibidir ve bu
haliyle “geleceğinin
aydınlıklarından” söz
etmeye imkân yok-
tur!

***

Eee! NE YAPALIM?
“Bu öyle geldi böyle
gider kaderi nasıl de-
ğiştirelim?”

Doğrusu bu soruya
her halde en son ce-
vap verebilecekler-
den biri de benim!

Yetkim ve haddim
gereği tabi!

BUNA karşın diyo-
rum ki “hâlâ ulusal
halkların kendi ka-
derlerini tayin hakla-
rı vardır ve BM’lerce
kabul görmektedir..

ŞU anda zaten TC
ile entegrasyon için-
deyiz.. Kararı verir-
sek “vilayeti” bile olu-
ruz..

YADA hâlâ tüm ada
egemenliği hayali ku-
ran komşu ile Fede-
rasyonu yeniden
hortlatabiliriz. NE ka-
dar yürürse!

Sonrasında zaten
KKTC’yi devralacak
olan yeni yetişen
gençler, doğan ço-
cuklarımızdırlar..

Biraz da ne olma-
mız gerektiğini onlar
düşünecekler!

VE üçüncü bir al-
ternatif: Komşu ile
yeniden “iki devletli
iki bölgeli siyasi eşit-
liklere dayalı bir fe-
deral sistemi hortla-
tabiliriz!

***

YANİ çareler tü-
kenmez bizde ise ça-
reler gani gani!

Yeter ki toplumca
karar verebilecek bir
siyasi çözüm alterna-
tifini benimseyelim..

İŞTE buna kazır de-
ğiliz bütün sorun da
bu!.

Son söz mü?
Bu adada iki toplum

barışmaz..
Tasada ve kıvançta

kader birliği yapmaz..
Sadece kendi böl-

gelerinin değil, tüm
adanın coğrafi den-
gelerinde birlikte ha-
reket etmez, iki halk
arasındaki barışçı ko-
ordinasyonu sağlaya-
cak makul insancıl
anlaşmalarda buluş-
maz, her konuda iş-
birliği yapacak dü-
zeye gelmezlerse…

KUSURA bakmayın
ama bu davanın öte-
sini göremiyorum za-
ten bu nedenle ola-
cak bir gün bizim gi-
biler ölürlerken bu
adadan gözleri açık
göçecekler!

***

KISACA TAKILDI-
ĞIM: “Stresli” yerel
seçimler yavaştan ge-
ride kalırken “günlük
sorunlar” da yeniden
gündemdeki yerleri-
ni almaya başladılar.
Neydi onlar?

Tümü de denetim-
sizliklerden” kaynak-
lı “pahalılıklar..

Üretim yetersizli-
ğinden kaynaklı dar-
lıklar..

TC’den kaynaklı
ilaç gibi emtialardaki
aldı başını giderken
durdurulamaz artan
fiyatlar..

Hepsinin üzerinde
bir hükümet gelme-
den giderken yerine
gelenler de gitmeye
hazırlanırlarken asla
sağlanamayan “de-
vamlılığın” devamı
nedeniyle rölantiye
yatırılan yatırımlar!

Her doğan güne
“durun bakalım bu-
gün ne olacaktır”
beklentilerinde za-
man tüketilen za-
manlar!..

ÖTEKİLERİ de her
halde benden çok
daha iyi bileceksiniz
siz tamamlayın..

Bakalım son nokta-
yı koyacağınız so-
runların son noktanı-
zı koyacağınız ucuna
varabilecek misiniz?

EŞREF ÇETİNEL
esrefcetinel@havadiskibris.com

İrlanda Cumhuriyeti,
Kayıp Şahıslar Komite-
si’ne (KŞK), 25 bin Euro
bağışta bulundu.

Komiteden yapılan
açıklamaya göre, İrlanda
Cumhuriyeti salı günü ko-
miteye 25 bin Euro ba-
ğışladı.

Bu bağışla birlikte İr-
landa Cumhuriyeti,
2006’dan bu yana top-
lamda, 425 bin Euro’luk
mali yardımda bulunmuş
oldu.

2023’te bu fonların,
uzun yıllardır aileleri et-
kileyen bilinmezlik duru-
munun sona erdirilmesini

amaçlayan Kıbrıs'taki Ka-
yıp Şahıslar Komitesi’nin
Genel Kazı, Kimlik Tespi-
ti ve Kayıp Şahısların Ka-
lıntılarının İadesi Projesini
destekleyeceği bildiril-
di.

Şimdiye kadar her iki
toplumdan bin 28 kayıp
kişinin kimliği tespit edi-
lerek, cenaze töreni için
ailelerine iade edildiği
kaydedildi.

KŞK açıklamasında, ko-
mitenin kayıp ailelerinin
acılarını hafifleten iki top-
lumlu projeyi uygulamak
için bağışçı desteğine gü-
vendiği ifade edildi.

KayıpŞahıslar
Komitesi’ne
İrlanda’dan
5binEurobağış

Bakanlar Kurulu, dün
Başbakan Ünal Üstel baş-
kanlığında toplandı.

Başbakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, toplantı

saat 10.20 sıralarında baş-
ladı.

Yaklaşık 45 dakika süren
toplantı sonrasında açıkla-
ma yapılmadı.

45dakikalık
toplantıvesessizlik





KKTC bankacılık sektö-
rü, turizm, bütçe ve en-
flasyon gelişmeleri başlık-
ları altında toplanan 2022
yılının üçüncü çeyreğine
ilişkin bülten yayınlandı.

Merkez Bankası’nın bül-
tenine göre, 2021 yılında,
Covid-19 salgınına karşı
alınan önlemlerin devam
etmesine bağlı olarak ül-
keye giren yolcu sayısı
düşük seyretmeye devam
etti, 2022 yılının ilk altı
ayında ise salgın öncesi
seviyelere yaklaşılmaya
başlandı ve 2022 yılı ikin-
ci çeyreğinde yükselme
gösterdi.

Hava ve deniz yolu ile ül-
keye gelen yolcu sayısı
2022 yılının Temmuz,
Ağustos ve Eylül ayların-
da sırasıyla 125.790,
134.394 ve 165.276 olarak
gerçekleşti.

Salgının olmadığı 2019
yılının aynı döneminde bu
rakamlar 152.247, 159.250
ve 192.123 idi. Bu rakamla-
ra göre 2022 yılının üçün-
cü çeyreğinde ülkeye gi-
ren yolcu sayısı, 2019 yılı-
nın aynı dönemine göre
yüzde 15,51 daha düşük
gerçekleşti.

2022’nin ilk dokuz ayı
ile 2019 yılının ilk dokuz
ayı kıyaslandığında ise
yüzde 24,19 geride olduğu
görülüyor.

2022 yılı üçüncü çey-
reğinde ülkeye gelen yol-
cu sayısı 425.460 olup,
2021 yılının aynı dönemi-
ne göre yüzde 100,8 artış
gösterdi.

Üçüncü çeyrekte gelen
yolcu sayısının 329.884’ü
T.C. uyruklu, 95.576’sı ise
üçüncü ülkelerden gelen
yolculardan oluşuyor.

2022 yılının üçüncü
çeyreğinde gelen yolcu
sayısı 2019 yılına benzer-
lik göstererek artmaya de-
vam etti ve temmuz ayın-
da 125 bin, ağustos ayında
134 bin seviyesini buldu.

Eylül ayı itibarı ile 2019
yılına benzer bir biçimde,
son dokuz aya göre zirve
yaparak gelen yolcu sayı-
sı 165 bine yükseldi.

Gelen yolcuların son beş
yıllık ortalaması temmuz

ayı için 98.573, ağustos
ayı için 109.414 ve Eylül
ayı için 132.308’dir.

2022 yılında gelen yol-
cu sayısı, mart ayı itibarı
ile beş yıllık ortalamanın
üzerine çıktı. Eylül ayında
gelen yolcu sayısı son beş
yılın ortalamasına kıyasla
yüzde 24,9 daha yüksek-
ken, 2019 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 13,9
daha düşük.

GÜNEY’DEN
KKTC’YE 9 AYDA
3 MİLYON 484 BİN
382 GİRİŞ

2021 yılının ilk dokuz

ayında, kara kapılarından
ülkemize giren KKTC uy-
ruklular hariç kişi sayısı
733 bin 932 iken 2022
yılının aynı döneminde bu
rakam 3.484.382 olarak
gerçekleşti.

2022 yılının üçüncü
çeyreğinde kara kapıla-
rından girişlere bakıldı-
ğında önceki yılın aynı
dönemine göre Güney
Kıbrıs uyruklu kişilerin
832 bin 670’e, diğer ülke
vatandaşlarının girişleri-
nin ise 608 bin 792’ye
yükseldiği görülüyor.

2022 yılının ilk dokuz
ayında kara kapılarından

Güney Kıbrıs uyruklu ki-
şilerin giriş toplamı 2 mil-
yon 130 bin 687 oldu.

TESİSLER EYLÜL’DE
YÜZDE 56,5 DOLDU

Ülkemizde bulunan tu-
ristik tesislerin doluluk
oranı, 2022 yılı temmuz
ayında yüzde 63,0, ağus-
tos ayında yüzde 67,9 ve
Eylül ayında ise yüzde
56,5 oldu.

2021 yılının aynı döne-
minde, salgından dolayı
gerçekleşen kapanma ne-
deniyle doluluk oranları
temmuz ayında yüzde
25,5, ağustos ayında yüz-

de 37,0 ve Eylül ayında ise
yüzde 33,3 oldu.

YATAK SAYISI YÜZDE
2,4 AZALDI

Sektörün 2021 yılı sonu
itibarıyla 26.244 olan ya-
tak kapasitesi, bazı tesis-
lerin lisanslarını yenile-
memesi nedeni ile 2022
yılının üçüncü çeyreği
sonu itibarıyla 25.978’e
düştü.

Yatak sayısında 2021 yılı
üçüncü çeyreği sonuna
kıyasla 2022 yılının üçün-
cü çeyreğinde yüzde 2,4
azalış gerçekleşti.

TESİSLERDE
KONAKLAMA SAYISI
749 BİN 932

KKTC’deki turistik te-
sislerde konaklayan kişi
sayısı 2021 ve 2022 yılla-
rı ilk dokuz ayında sıra-
sıyla 206.912 ve 749.932
olarak gerçekleşti. Gece-
leme toplamları ise aynı
dönemlerde sırasıyla
699.243 ve 2.832.438 ola-
rak gerçekleşti.

Gecelemeler toplamının
turistik tesislerde konak-
layan kişi sayısına bölün-
mesi ile elde edilen orta-
lama konaklama süresi
2021 yılının ilk dokuz
ayında T.C. uyruklular ve
diğer ülke vatandaşları
için 4 gece olarak hesap-
landı. Bu rakamlar, 2022
yılının ilk dokuz ayında
T.C. uyruklular için 3 gece,
diğer ülke vatandaşları
için ise 5 gece olarak he-
saplandı.
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2022yılınınüçüncüçeyreğindeülkeyehavavedenizyoluylaKKTCyurttaşıhariç425bin460yolcu
geldi.Karakapılarındanülkemizegirenturistsayısı3,4milyon.Otellerineylülayıdolulukoranıyüzde56,5

Güney’den “turist” yağıyor
425 BİN 460 YOLCU GELDİ: 2022 yılı üçüncü çeyreğinde ülkeye gelen
yolcu sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 100,8 artış göstere-
rek 425 bin 460 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte gelen yolcu sayı-
sının 329 bin 884’ü T.C. uyruklu, 95 bin 576’sı ise üçüncü ülke vatandaşı

TESİSLER EYLÜL’DE 56,5 DOLDU: KKTC’de konaklama tesislerinde do-
luluk oranı 2022 yılı temmuz ayında yüzde 63, ağustos ayında yüzde 67,9,
eylül ayında ise yüzde 56,5 oldu. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam
temmuz ayında yüzde 25,5, ağustos ayında yüzde 37, eylül ayında ise yüz-
de 33,3 idi

9 AYDA 2,8 MİLYON KİŞİ GECELEDİ: KKTC’deki turistik tesislerde ko-
naklayan kişi sayısı 2021 ve 2022 yılları ilk dokuz ayında sırasıyla 206 bin
912 ve 749 bin 932 olarak gerçekleşti. Geceleme toplamları ise aynı dö-
nemlerde sırasıyla 699 bin 243 ve 2 milyon 832 bin 438 olarak gerçekleşti

GÜNEY’DEN 3.4 MİLYON GİRİŞ: 2021 yılının ilk dokuz ayında, kara ka-
pılarından ülkemize giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 733 bin 932
iken 2022 yılının aynı döneminde bu rakam geçişlerde yaşanan tüm so-
runlara rağmen 3 milyon 484 bin 382 olarak gerçekleşti. 3 milyon 484 bin
382 kişiden 2 milyon 130 bin 687’si Güney Kıbrıs uyruklu





Gazimağusa Belediye-
sinde başkanlık görevinin
devir teslim töreni dün
saat 10.00’da belediye bi-
nasında gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediye-
si’nden yapılan yazılı açık-
lamaya göre, 8,5 yıl baş-
kanlık görevinde bulunan
İsmail Arter, CTP adayı
olarak seçimi kazanan ve
mazbatasını alan Süley-
man Uluçay’a başkanlık
görevini devretti.

Meclis üyelerinin de
yer aldığı devir teslim tö-
reni Başkanlık makamında
gerçekleşirken, başkanlık
görevini devreden İsmail
Arter ile görevi devralan
Süleyman Uluçay birbir-
lerine karşılıklı çiçek tak-
diminde bulundu.

İsmail Arter’in beledi-
yenin kapısında karşıladı-
ğı yeni başkan Süleyman
Uluçay burada yaptığı ko-
nuşmada, “İnşallah bundan
sonra da Mağusamızın ve
belediyemizin sorunları
hakkında çözümler arar-
ken mutlaka onun da gö-
rüşlerini alacağız.” diye-
rek, Gazimağusa halkı adı-
na İsmail Arter’e teşekkür
etti.

İsmail Arter ise, de-
mokrasilerde her 4 yılda
bir görevin ya yenilendi-
ğini ya da bayrak yarışı
gibi devredildiğini,
2014’ten 2022’ye kadar
8.5 yıl personel ile Gazi-
mağusa halkına hizmet
vermek için çalıştıklarını
söyledi.

Özellikle pandemi dö-
neminde Gazimağusa'nın
kahrını belediye çalışanla-
rının çektiğini, tarihin bunu
böyle yazacağını ifade
ederek, tüm personele te-
şekkür etti. Çalışanların
bundan sonra da yeni baş-

kan Süleyman Uluçay ile
de aynı motivasyonla çalı-
şacağından emin olduğu-
nu ifade eden Arter, “Sü-
leyman Bey’e yeni gör-
evinde sizlerle beraber ba-
şarılar dilerim, Mağusamı-
za ülkemize hayırlı uğurlu
olsun Allah yolunuzu açık
etsin.” dedi.

Başkanlık makamında
ilk konuşmayı yapan baş-
kan Süleyman Uluçay,
aday olduğunu açıkladığı
1,5 yıl öncesinden başla-
yarak İsmail Arter’in hem

misafirperver hem kibar
davrandığını ve kendileri-
ne yardımcı olduğunu, İs-
mail Arter’in belediyedeki
belgeleri incelemeleri ko-
nusunda açık davrandığı-
nı ifade ederek, “Ben şah-
sım adına da her zaman
misafirperver ve yardım-
severliğinizden dolayı çok
teşekkür ederim. Mağusa
halkı zaten sizi biliyor, ta-
nıyor benim anlatmama
gerek yok, eminim insanı-
mız da sizleri minnetle
anacaktır.” diye konuştu.
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Mağusa’da teşhis
tamam tedavi başlıyor

Gazimağusa Belediyesinde
görev devir teslim töreni

yapıldı. Arter görevi
Uluçay’a devretti

İskele Belediye Başkanı
Hasan Sadıkoğlu, perso-
neliyle yeni yıl yemeğinde
bir araya geldi. Personelin
yeni yılını kutlayan Sadı-
koğlu, yeni yılın İskele ve
köyleri başta olmak üzere
tüm ülkeye hayırlı olması-
nı diledi.

İskele Belediyesi’nden
yapılan açıklamaya göre
Sadıkoğlu, mazbatasını al-
masının ardından bugün
İskele Belediyesi Piknik
Alanı’nda bulunan Piknik

Restoran’da, İskele Bele-
diye personeli ile bir ara-
ya geldi.

Tüm çalışanların tek tek
yeni yılını kutlayan Başkan
Sadıkoğlu, İskele ve köyleri
için daha çok çalışacakla-
rını, çalışanlarla her za-
man birlik ve beraberlik
içerisinde olacaklarını kay-
detti.

Başarının ekip işiyle
mümkün olabileceğini ifa-
de eden Sadıkoğlu, İskele
Belediyesi’nin de çok iyi

bir ekibe sahip olduğunu
belirtti.

Yeni yılın çalışanlara ve
ailelerine hayırlı olmasını
dileyen Başkan Sadıkoğlu,
İskele ve köylerinin yanı
sıra tüm halkın da yeni
yılını kutladı.

İskele Belediye perso-
neli de, yeniden başkanlı-
ğa seçilen Hasan Sadıkoğ-
lu’nu tebrik etti.

Yeni yıl yemeğinde
meclis üyeleri de Başkan
Sadıkoğlu’na eşlik etti.

Yeniyılyemeğindebuluştular





Girne Belediyesi’nde de-
vir teslim töreni bugün
yapıldı. Girne Belediyesi
yeni hizmet binasında yer
alan törende Murat Şenkul,
Belediye Başkanlığı gör-
evini Nidai Güngördü ’den
devraldı.

Girne Belediyesi’nden
yapılan açıklamaya göre,
törene CTP Girne İlçe Baş-
kanı ve Milletvekili Ongun
Talat, CTP Girne Milletve-
kili Fikri Toros, Girne Be-
lediyesi eski başkanı Sü-
mer Aygın ve yeni dö-

nemde göreve seçilen be-
lediye meclisi üyeleri ka-
tıldı.

Devir teslim döneminde
konuşan Girne Belediyesi
eski belediye başkanı Ni-
dai Güngördü, yerel se-
çim ve propaganda süre-
cinin Girne’de son derece
olgun ve demokratik bir
ortamda geçtiğini, kentte
hiçbir olumsuzluk yaşan-
madığını belirterek, bu-
nun Kıbrıs Türk halkının bu
konudaki gelenek görene-
ğinin ne kadar iyi noktada
olduğunun göstergesi ol-
duğunu ifade etti.

Girne belediye Başkan-
lığına seçilen Murat Şen-
kul’a ve yeni belediye
meclisi üyeleri, muhtar ile
azalara başarılar dileyen
Nidai Güngördü, ülkede
ve kentte güzle işler ya-
pacaklarına inanç belirtti.

Şenkul: “Bayrağı aldığı-
mız yerden daha ileriye ta-
şımak için uğraşacağız”

Girne Belediye Başkanı
Murat Şenkul da, seçimin
ardından Pazartesi günü
Nidai Güngördü ile bir ara-
ya geldiklerini dile getire-
rek, devir teslimde bele-
diyede gergin bir hava
yaşanmamasında Güngör-
dü’nün çok büyük bir et-
kisi olduğunu söyledi.

Belediye başkanları gö-
revlerini devretse de, be-
lediye personelinin her za-
man işlerinin başında ola-
cağını vurgulayan Şenkul,
personelden herhangi bir
endişe yaşamamalarını is-
teyerek belediyede sade-
ce yönetsel değişikliğe gi-
deceklerini söyledi.

Göreve seçilen belediye
meclis üyeleri, muhtar ve
azaları kutlayarak, birlikte

Girne’de güzel işler yapa-
caklarını dile getiren Şen-
kul, Güngördü’nün 8 bu-
çuk yılda yaptığı işleri
daha ileriye taşımak için
ellerinden geleni yapa-
caklarını söyledi.

“Bu bir bayrak yarışıdır,
başkan, belediye meclisi
ve kent halkıyla birlikte,
bayrağı aldığımız yerden
daha ileriye taşımak için
uğraşacağız” diyen Şen-
kul, Girne Belediyesi’ne
başkanlık yapan tüm isim-
lerin tecrübe, tavsiye ve
bilgi birikimlerinden fay-
dalanacaklarını vurguladı.

Girne Belediye binasının
herkesin evi olduğunu ve
kapısının her zaman tüm
başkanlara açık olduğunu
kaydeden Şenkul, seçim
sürecinde yaşanan demo-
kratik kültürü 4 yıllık gö-
rev süreci içerisinde de
yaşatmayı ve kentte her-
kesin birbiriyle barışık ol-
masını istediklerini belirt-
ti.

Girne doğumlu ilk bele-
diye başkanı olmaktan
mutlu olduğunu dile geti-
rerek Girne’de başlayan
yeni dönemde hedefleri-
nin kenti ayağa kaldırmak
olduğunu vurgulayan Şen-
kul, yeni dönemde Gir-
ne’nin belediye yönetimi
ve halk tarafından daha
fazla sahiplenilmesi ge-
rektiğini ifade etti.

Devir teslim töreni so-
nunda, Girne Belediyesi
yeni başkanı Murat Şenkul,
eski başkan Nidai Gün-
gördü ’ye teşekkür plake-
ti sundu.

Törenin ardından ise Ni-
dai Güngördü, belediye
çalışanlarıyla vedalaşarak,
hizmet binasından ayrıldı.
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Girne’de bir devir kapandı
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Bilgi Teknolojileri Ha-
berleşme Kurumu (BTHK)
Telsim’e 4 G/ 5G için yet-
kilendirme belgesi verdi.

Bilgi Teknolojileri Ha-
berleşme Kurumu’nda dü-
zenlenen törende konuşan
Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı Erhan Arıklı, 4
G’nin kalıcı bir nokta ol-
mayacağını, 6 ay içinde 5
G’ye geçmek zorunda ol-
duklarını kaydederek, “Çağ
‘5 G’ diyor. Çin 6 G’yi de-
niyor. Biz hala Afrika’nın
birkaç ülkesiyle birlikte 3
G’yi kullanmaya devam
edemezdik” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı ola-
rak kararlı bir tavır sergi-
lediklerini söyleyen Arıklı,”
Bize dışardan yapılan bas-
kılara, tehditlere pabuç bı-
rakmamalıydık. Bu ihaleyi
gerçekleştirmek zorun-
daydık, bunu başardık”
dedi.

2023’ün projeleri arasın-
da “evden eve fiber optik”
teknolojisi olduğunu kay-
deden Arıklı, Gönyeli’yi pi-
lot bölge olarak belirle-
diklerini, bu teknolojiyi ilk
önce burada sonra da di-
ğer bölgelerde uygulaya-
caklarını belirtti.

Törende Bilgi Teknoloji-
leri Haberleşme Kurumu
Başkanı Kadri Bürüncük,
Telsim Genel Müdürü Sefer
Tüz, Maliye Bakanı Alişan
Şan da konuşma yaptı.

İlk sözü alan Bilgi Tek-
nolojileri Haberleşme Ku-
rumu Başkanı Kadri Bü-
rüncük, 4 G/ 5 G’nin ilk iha-
lesinde bir operatörün yet-
kilendirme aldığını anım-
satarak, 272 Megahertzlik
yeni ek frekans ihalesinin
27 Aralık’ta sonuçlandığını,
ihalenin 222 Megahertzlik

kısmının Telsim tarafından
alındığını kaydetti.

17 milyon 791 bin 177
Dolara bağlanan ihalenin
seçilen ödeme yöntemine
göre yaklaşık 30 ile 40
milyon dolar arasında bir
ödemeyle gerçekleşece-
ğini belirten Bürüncük, bu
sürecin özellikle Maliye
Bakanı Alişan Şan ve Ba-
yındırlık ve Ulaştırma Ba-
kanı Erhan Arıklı’nın gös-
terdiği siyasi kararlıkla so-
nuca vardığını söyledi.

Telsim Genel Müdürü
Sefer Tüz, Vodafone’un kü-
resel deneyiminin Kuzey
Kıbrıs’a taşınacağını, Vo-
dafone olarak 14 ülkede 5
G, 21 ülkede de 4 G ve 4.5
G hizmeti verdiklerini be-
lirtti.

Vodafone grubunun bir
parçası olarak KKTC’ye

140 milyon dolar yatırım
yaptıklarını, frekans ihale-
sinin ülkeye yaptıkları ikin-
ci en büyük yatırım oldu-
ğunu söyleyen Tüz, Ku-
zey Kıbrıs’ta her haneye
4.5 G hizmetini sunmak
için var güçleriyle çalışa-
caklarını belirtti.

Sefer Tüz, “İhalenin ar-
dından atılması gereken
en önemli adım fiber optik
alt yapısının yaygınlaştı-
rılması olacak” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan
ise, kısa süre önce 4 G/ 5G
ihalesinin bir kısmının ta-
mamlandığını, bu ihalenin
gönüllerinde yarım kalan
bir tarafı olduğunu, bugün
onu tamamlamanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade
etti.

2023 bütçesinin tekno-
lojiye erişimin önemi ko-

nusundaki farkındalıkla ha-
zırlandığını da belirten Şan,
bazı şeyleri el yordamıyla
denetlemenin ve icra et-
menin mümkün olmadığı-
nı, bilgiye, teknolojiye ve
iletişime büyük ihtiyaç du-
yulduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Şan, iki
mobil şirketinin kısa süre
içinde bu alandaki faali-
yetlerine başlayacaklarını
söyleyerek, 4 G/5 G’nin
vatandaşların da özel sek-
törün de önünü açacağını
dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı Erhan Arıklı, 4 G/
5G ihalesi konusunda fırtı-
nalı bir süreç yaşandığını,
iki operatörle Maliye Ba-
kanlığı ile Ulaştırma Ba-
kanlığı arasında ciddi kriz-
ler, restleşmeler, gel-git-
ler olduğunu belirterek,

sürecin bu şekilde sona
ermesinin herkesi mutlu
ettiğini belirtti.

Bu yılki bütçe açığının 13
milyar olduğunu, ek kay-
naklarla halka yüklenme-
den, zam yapmadan bu
bütçe açığını kapamak du-
rumunda olduklarını söy-
leyen Arıklı, devletin 4 G/5
G ihalesinden ciddi bir ge-
lir elde ettiğini, ilk taksitin
toplamda 200-250 mil-
yon civarında olduğunu
kaydetti.

Arıklı, 4 G’nin kalıcı bir
nokta olmayacağını, 6 ay
içinde 5 G’ye geçmek zo-
runda olduklarını kayde-
derek, “Çağ ‘5 G’ diyor.
Çin, 6 G’yi deniyor. Biz
hala Afrika’nın birkaç ül-
kesiyle birlikte 3 G’yi kul-
lanmaya devam edemez-
dik. Ulaştırma Bakanlığı

olarak kararlı bir tavır ser-
gilemeliydik. Bize dışar-
dan yapılan baskılara, teh-
ditlere pabuç bırakmama-
lıydık.

Bu ihaleyi gerçekleştir-
mek zorundaydık, bunu
başardık” dedi.

2023’ün projeleri ara-
sında “her eve fiber optik”
teknolojisi olduğunu kay-
deden Bakan Arıklı, Gön-
yeli’yi pilot bölge olarak
belirlediklerini, bu tekno-
lojiyi ilk önce burada son-
ra da diğer bölgelerde uy-
gulayacaklarını belirtti.

Telsim Vodafone yöneti-
cilerinin, Telsim çalışanla-
rının ve bürokratların da
katıldığı, konuşmaların ya-
pıldığı tören Telsim’e yet-
kilendirme belgesi veril-
mesi ve anı fotoğrafı çe-
kilmesiyle tamamlandı.

Gönyeli - Alayköy Bele-
diyesi ilk meclis toplantı-
sını bugün belediye bina-
sında gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüse-
yin Amcaoğlu ve meclis
üyelerinin katıldığı top-
lantıda asbaşkan ve as-
başkan yardımcısı belir-
lendi.

Gönyeli – Alayköy Be-

lediye Başkanı Hüseyin
Amcaoğlu, meclis toplan-
tısı sonrası basın bürosu
aracılığı ile yaptığı açıkla-
mada, Asbaşkanlığa Ulusal
Birlik Partili (UBP) Meclis
Üyesi İsmail Kofalı, Asbaş-
kan Yardımcılığı görevine
ise Cumhuriyetçi Türk
Partili (CTP) Meclis Üyesi
Hülya Akbil’in oy birliği ile

seçildiklerini söyledi.
Açıklamada, Başkan

Amcaoğlu, 8’i UBP’li, 6’sı
CTP’li 14 meclis üyesi ile
çok uyumlu bir şekilde
Gönyeli, Yenikent, Alay-
köy, Yılmazköy ve Kanlı-
köy için çalışacaklarını
vurguladı, Asbaşkan Kofa-
lı ve Yardımcısı Akbil’e
başarı dileğinde bulundu.

Amcaoğluhızlıbaşladı

Telsim 4 G/ 5G’de artık yetkili
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Emekve
mücadeleleri
ileanıldılar

Halk Sanatları Der-
neği’nin 1977 yılında
kurucu üyeleri arasın-
da yer alan Mustafa
Serdengeçti ile Sezer
Kaşer, ölüm yıldönüm-
lerinde HASDER üye-
leri ve sevenlerinin ka-
tılımıyla HASDER‘in
Küçük Kaymaklı’daki
çalışma merkezinde
anıldı.

Gece boyunca geç-
mişte yaşanan olaylar,
hoş anekdotlar payla-
şıldı.

Dernekten verilen
bilgiye göre, HAS-
DER’in Şeref Üyesi de
olan Mustafa Serden-
geçti halk dansları ala-
nında yetiştirdiği eğit-
menler nedeniyle “Ho-
caların Hocası” olarak
biliniyordu.

HASDER Yönetim
Kurulu üyesi Sonay
Anıl’ın açılış konuşma-
sından sonra, Mustafa
Serdengeçti Hoca ve
Sezer Kaşer ile uzun
yıllar birlikte çalışmış
olan HASDER Müte-
velli Heyeti Üyesi Meh-
met Birinci, HASDER
için bu iki ismin öne-
mini anlatan bir ko-
nuşma yaptı.

Daha sonra önce Ser-
dengeçti Hoca’nın ai-
lesi adına oğlu Tuğrul
Serdengeçti ve daha
sonra ise Sezer Kaşer’in
ailesi adına kızkardeşi
Gülay Kaşer duygu ve
düşüncelerini aktar-
dıkları birer konuşma
gerçekleştirdi.

Serdengeçti Hoca ve
Sezer Kaşer’in halk
dansları çalışmaların-
da uzun yıllar yanla-
rında olan, ortak çalış-
malar yürüten arka-
daşları Aytaç Çağın,
Mehmet Kansu, Meh-
met Levent, Kader Ka-
raoğlan Hafız, Selçuk
Garanti, Murat Kanatlı
ve Ulus Beledoğlu bir-
likte yaşadıkları anıla-
rını izleyicilerle pay-
laştı.

Etkinlik her biri Se-
zer Kaşer ve Mustafa
Serdengeçti’nin isim-
lerini taşıyan 2 bahçe
koltuğunun ve 2 ağa-
cın HASDER Çalışma
Merkezi Bahçesine
yerleştirilmesiyle son
buldu.

Halk Sanatları
Derneği’nin 1977
yılında kurucu
üyeleri arasında
yer alan Mustafa
Serdengeçti ile

Sezer Kaşer, ölüm
yıldönümlerinde

andı

Kıbrıs Türk Karikatürcü-
ler Derneği, Nidai Güngör-
dü'ye veda ve teşekkür zi-
yaretinde bulundu. Der-
nekten yapılan açıklamaya

göre Dernek Başkanı M.
Serhan Gazioğlu, gerek
Girne Belediye Müdürü ge-
rekse Girne Belediye Baş-
kanı olarak görev yaptığı

yıllar içerisinde, Kıbrıs Türk
karikatür sanatına ve mi-
zahına yaptığı katkılar do-
layısıyla Nidai Güngördü'ye
teşekkürlerini iletti. Ziya-

rette, Kıbrıs Türk Karika-
türcüler Derneği Başkanı
M. Serhan Gazioğlu, Genel
Sekreter Hüseyin Çakmak,
Uluslarararsı Zeytin Mizah

Şenliği Düzenleme Komi-
tesi Üyesi Aysun Çelik, Se-
len Selışık ve Girne Beledi-
ye Meclisi Eski Üyesi Der-
ya Hoca hazır bulundu.

Surlariçi yerleşkesinde
eğitim faaliyetlerine de-
vam eden Kıbrıs Ameri-
kan Üniversitesi, 2022-
2023 Akademik Yılı Bahar
döneminde Alayköy Kam-
püsü’nün de açılışını ya-
pacağını bildirdi.

Üniversite’den yapılan
açıklamada, yeni açılan
bölümler ve artan öğren-
ci sayısı nedeniyle, kam-
püsü genişletme kararı
alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Alayköy
Kampüsü’nün Sağlık Mes-
lek Yüksekokulu’na ait fiz-
yoterapi, podoloji labora-
tuvarları, yeni teknolojiye
uygun Anestezi ve Ecza-
ne Hizmetleri bölümlerine
ait laboratuvarlar, son tek-
nolojiye göre donatılan
Meslek Yüksekokulu Aş-
çılık bölümüne ait endüs-
triyel mutfak gereksinim-
leri, öğrenciler için sosyal
alanlar, modern kafeterya
ve yemekhane hizmetleri
ile spor merkezlerinin yer
aldığı 3510 m2 kapalı alan
ve 26929 m2 açık alana

sahip olacağı belirtildi.
Üniversitenin, Surlariçi

yerleşkesinde “KAÜ Güzel
Sanatlar Kampüsü” adı al-
tında Güzel Sanatlar Fa-
kültesi bölümlerinin eği-
tim faaliyetlerine ve Sü-

rekli Eğitim Merkezi kurs-
larının eğitim programla-
rına ev sahipliği yapmaya
devam edeceği ifade edi-
len açıklamada, iki farklı
yerleşkede çalışmaların
sürdürüleceğine işaret

edildi.
Açıklamada, “Büyük

üniversite olma yolunda
hızla ilerleyen Kıbrıs Ame-
rikan Üniversitesi’nin ku-
ruluşundan bu yana tari-
hi ve kültürel dokuyu ko-

ruyarak eğitim faaliyetle-
rini sürdürürken, modern
kampüs anlayışı ile geç-
miş ve gelecek arasında
bir köprü olacak atılımlar
yapmaya devam edeceği”
vurgulandı.

KarikatürcülerGüngördü'yevedaetti

KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
KAÜ Alayköy’e
açılıyor
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Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) Sağlık Hizmet-
leri Yüksekokulu tarafın-
dan, 22 Aralık Paramedik-
ler Günü kapsamında Pa-
ramedik Sempozyumunun
dördüncüsü gerçekleşti-
rildi.

DAÜ’den verilen bilgi-
ye göre, DAÜ Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı ve
Sağlık Hizmetleri Yüksek-
okulu Müdürü Prof. Dr.
Mehtap Malkoç’un da açı-
lışta konuşma yaptığı sem-
pozyumda, öğrenciler uz-
manlardan uygulamalı eği-
tim alma fırsatı da yakala-

dı.
“Taktik Tıp Oturumu”

başlıklı birinci panelde Öğ-
retim Görevlisi Tarık Bal-
cı’nın “Taktik Acil Yaralı
Bakımı” ve “Taktik Acil-
lerde Tahliye Yöntemleri”,
Paramedik Arzu Şahin’in
“Taktik Tıpta Kanama Dur-
durma Yöntemleri” ile Pa-
ramedik Murathan Kaya
ve Paramedik Sercan Gök-
pınar’ın “Vaka Uygulama-
ları” başlıklı sunumları ger-
çekleşti. Birinci panelin
moderatörlüğünü, DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı ve Sağlık Hizmet-

leri Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehtap Malkoç
yürüttü.

“Afet Tıbbı Oturumu”
başlıklı ikinci panelde ise;
Yeditepe Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Acil Tıp Anabi-
lim Dalı Dr. Öğretim Üye-
leri Mustafa Feridun Çe-
likmen’in “Afetlerden Ko-
runma ve İlk Yardım”,
Emin Gökhan Gençer’in
“Afetlerde Karşılaşılan Baş-
lıca Tıbbi Sorunlar” ve
Mustafa Yazıcıoğlu’nun
“Afetlerde Triyaj” başlıklı
sunumları gerçekleşti.
4’üncü Paramedik Sem-

pozyumu, panellerin ta-
mamlanmasının ardından
Özel Oturum ile devam
etti.

Özel Oturum’da Para-
medik Gülşah Aşkar’ın
“KKTC’de Acil Yardım
Ambulansında Çalışmak”

ve Paramedik Arzu Şa-
hin’in “KKTC’de Paramedik
Olmak” başlıklı konuşma-
ları yer aldı.

Paramedikolmakzor
DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Paramedik Sempozyumu düzenledi

İskele Evkaf Türk Maa-
rif Koleji’nde İyilik Proje-
si kapsamında öğrenciler
tarafından yetiştirilen
sebzelerin hasadı yapıldı.
Sebze satışından elde
edilen gelir de okula ba-
ğışlanıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi
(Evkaf’tan) yapılan yazılı
açıklamada, Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi Genel Müdür’ü
Prof. Dr. İbrahim Benter’in
de hasada yardım ettiği
belirtildi.

Benter, Okula gerçek-
leştirdiği ziyarette yaptı-
ğı konuşmada, çocukların
küçük yaşlarda üretmeyi
hayatlarının bir parçası
haline getirmesinin çok
önemli olduğunu, üret-
menin ne kadar güzel ve
zevkli bir şey olduğunu
küçük yaşta görmeleri-
nin gerektiğini belirt-
ti.

Benter, “Sağlıklı bir top-
lum olmak istiyorsak sa-
dece tüketen değil üreten
nesiller yetiştirmek mec-
buriyetindeyiz.

İskele Evkaf TMK’da ya-
pılan bu örnek projeyle
çocuklarımız hem üret-
meyi hem de ürettikle-
riyle okullarına destek ve-
rerek karşılıksız iyilik yap-
mayı öğreniyor.

Bu gibi projelerin tüm
okullarda yapılmasını
ümit ediyoruz ve Evkaf
olarak bu tip projelere
olan desteklerimiz devam
edecektir” dedi.

İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
İskele Evkaf TMK’da
örnek proje
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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 Futbol Süper Lig ve 1.Lig’de
2022-23 sezonu ilk devre karşılaşmala-
rı dün sona erdi. Aksa liglerinde 15. Haf-
ta maçları çarşamba ve Perşembe gün-
leri oynandı. İlk devrenin son maçlarının
ardından Süper Lig’de yenilgisiz lider olan
Mağusa Türk Gücü galibiyet serisini 13
maça çıkardı ve yine kendisine ait olan
13 maç ardı ardına lig maçı kazanma re-
korunu egale etti. MTG ligde en yakın ra-
kibi Cihangir’in 7 puan önünde ilk dev-
reyi tamamladı.

Son 3 sırada başkentliler
Süper Lig’de ilk devrenin tamamlan-

masının ardından puan durumunda son 3
sırayı başkent takımları oluşturdu. Son sı-
rada 8 puanla Gönyeli, onun üzerinde 9
puanda Çetinkaya ve 14.sırada 10 puan-
la China Bazaar Gençlik Gücü yer aldı.

1.Lig’de de puan farkı 7
Futbol 1.Lig’de ilk ilk devre sonun-

da liderlik koltuğunda bulunan takım
ile ikinci sıradaki takım arasındaki
puan farkı, Süper Lig’deki gibi 7 oldu.
1.Lig’de lider Miracle Karşıyaka 37 puanla
devreyi lider tamamladı. İkinci sırada ise
30 puanla Baf Ülkü Yurdu oldu.

İşte son haftanın maç sonuçları ve
puan durumları:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MTG 15 14 1 0 49 11 38 43
2.Cihangir 15 11 3 1 35 17 18 36
3.Mesarya 15 9 4 2 27 8 19 31
4.M.Değirmenlik 15 9 4 2 34 17 17 31
5.Yenicami 15 8 5 2 30 19 11 29
6.Y.Dumlupınar 15 8 5 2 21 14 7 29
7.DTB 15 7 4 4 32 17 15 25
8.Lefke 15 7 2 6 20 17 3 23
9.K.Kaymaklı 15 4 2 9 17 29 -12 14
10.Göçmenköy 15 3 4 8 22 38 -16 13
11.M.A.Yeşilova 15 3 4 8 18 34 -16 13
12.Hamitköy 15 3 2 10 16 27 -11 11
13.TürkOcağı 15 3 1 11 15 26 -11 10
14.C.B.G.Gücü 15 2 4 9 18 30 -12 10
15.Çetinkaya 15 2 3 10 9 32 -23 9
16.Gönyeli 15 2 2 11 17 44 -27 8

Aksa Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.Karşıyaka 15 12 1 2 52 13 39 37
2.BafÜlküYurdu 15 9 3 3 34 16 18 30
3.P.L.G.Birliği 15 8 5 2 30 16 14 29
4.Yeniboğaziçi 15 8 4 3 32 18 14 28
5.Yalova 15 7 4 4 18 16 2 25
6.Esentepe 15 6 5 4 31 20 11 23
7.Düzkaya 15 6 4 5 26 22 4 22
8.Binatlı 15 6 4 5 25 21 4 22
9.Lapta 15 6 2 7 25 24 1 20
10.Mormenekşe 15 5 5 5 26 26 0 20
11.GHE 15 6 1 8 16 18 -2 19
12.M.H.Y.köy 15 5 4 6 22 27 -5 19
13.Ü.Maraş 15 5 2 8 30 34 -4 17
14.İncirli 15 2 4 9 14 36 -22 10
15.Dörtyol 15 2 2 11 9 36 -27 8
16.Yenierenköy 15 1 2 12 18 65 -47 5

Aksa 1.Lig Puan Durumu

Kıbrıs Türk Futbol Fede-
rasyonu (KTFF) tarafından
organize edilen Northern-

land Kıbrıs Kupası'nda 1.tur
kura çekimi gerçekleşiyor.
6 Ocak 2023 Cuma günü

saat 15.00'te başlayacak
olan kura çekimi KTFF Ah-
med Sami Topcan Toplantı

Salonu'nda yapılacak. AKSA
Süper Lig ekiplerinin seri
başı olarak katılacağı kura

çekiminin ardından kupa
mesaisi 21-22 Ocak 2023 ta-
rihinde başlayacak.

Kupa kuraları 6 Ocak’ta çekiliyor

Süper Lig
Mağusa T. Gücü–M.A. Yeşilova ......: 3-1
Çetinkaya–Mesarya ............................: 0-5
Cihangir–Doğan T. Birliği ..................: 3-2
Değirmenlik–Türk Ocağı ..................: 0-0
Gönyeli–Yenicami ................................: 2-2
C.B. Gençlik Gücü–Hamitköy ........: 0-3

Kaymaklı–Göçmenköy ........................: 4-1
Lefke–Y. Dumlupınar ............................: 1-2

Birinci Lig
Yalova–M.H.A.Yılmazköy..................: 0-0
Ü Maraş–Yenierenköy ..........................: 7-1
Lapta– P.L. G. Birliği..............................: 3-1

Yeniboğaziçi–Düzkaya ........................: 1-1
Mormenekşe–Esentepe......................: 0-2
Girne H. Evi–M. Karşıyaka ................: 0-3
Baf Ü. Yurdu–Dörtyol ..........................: 2-1
İncirli–Binatlı ............................................: 2-1

Futbolda 15.haftanın toplu sonuçları:

Futbolda ilk
devre bitti
Futbolda ilk
devre bitti
Futbolda ilk
devre bitti
Futbolda ilk
devre bitti
Futbolda ilk
devre bitti
Futbolda ilk
devre bitti
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