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Hem iyiliğin hem kötü-
lüğün at başı yarıştığı
koskoca bir yılı daha ge-
ride bıraktık.

Pandeminin yarattığı
ağır tahribat, ekonomide
yaşanan krizlerle birle-
şince halkımız için daya-
nılması zor koşullar orta-
ya çıktı.

Kuşkusuzdur ki hem
pandemi hem de ekono-
mik kriz sadece bizi değil
tüm dünyayı olumsuz et-
kiledi.

Fakat, bu durum yaşa-
nan zorlukların tesellisi

değildir ve olamaz da.
Dünyadan tecrit edilmiş

ve kendi ayakları üzerin-
de durma mücadelesi ve-
ren Kıbrıs Türkü her za-
mankinden daha çok ko-
rumaya ve kollanmaya
ihtiyacı vardır.

Her bir bireyin refahını
güvence altına almak, te-
mel hak ve özgürlükleri-
ni sağlamak, gençlerimi-
zin göç etmesini önle-
mek hükümet edenlerin
görevidir.

Neslimizin bu toprak-
larda sonsuza dek yaşa-

masını garanti altına al-
mak ise hepimizin görevi.

***
Basın-Yayın kuruluşları

yani medya açısından
zorlu bir yılı geride bı-
raktık. Yılın son günü tel-
evizyonların uydudan in-
dirilmesi tartışmalarıyla
geçti.

Televizyonların uydu-
dan indirilmesi demek as-
lında televizyonları sus-
turmak demektir.

Umarız ki hükümet en
kısa zamanda bu konuyu
çözer.

Yılın son döneminde
medyada görülen hare-
ketlilikler ülkemizde de
“havuz medyası” oluştur-
manın somut adımlarıydı.

Özgür basının gerile-
tilmesi ve yerine tek
adamlığa bağlı havuz
medyasının yaratılması
operasyonu başlatıldı.

Eminiz ki Kıbrıs Türkü
buna prim vermeyecek-
tir.

Bu noktada Havadis
Medya Grubu’nun tarih-
sel misyonuna yeniden
dikkat çekmek istiyoruz.

Gazetecilerin gazetesi
Havadis, gerçek gazete-
ciliğin, halkın yanında
olan gazeteciliğin mer-
kezi oldu.

Bundan dolayı destek
veren tüm okurlarımıza
en içten şükranlarımızı
sunarız.

***
2023 yılının, eski yılla-

ra oranlar daha iyi geçe-
ceğine ilişkin umutları-
mızı sizlerle paylaşarak,
sağlığın refahın ve mut-
luluğun bizimle olacağı
günler diliyoruz.

Halkımızın yeni yılı kut-
lu olsun…

Saygılarımla
Başaran Düzgün

Genel Müdür ve Genel
Yayın Yönetmeni

BAŞYAZI

Covid-19salgınınınetkileriningeçmesiyleKKTC’deçalışmaizinlinüfusda
arttı.2022HaziranayındaKKTCvatandaşısigortalıçalışanlarınpayıyüzde

60’ageriledi,çalışmaizinli toplamsigortalıçalışansayısıyüzde23arttı

ÇALIŞMA İZİNLİ SAYISI
YÜZDE 23 ARTTI:
Ocak 2021’de 105 bin 945 olan
kayıtlı çalışan sayısı Haziran
2022 itibarıyla 117 bin 390’a
yükseldi, çalışma izinli toplam si-
gortalı çalışan sayısı yüzde 23 ar-
tarak, 38 bin 340’dan 47 bin
147’e yükseldi. KKTC vatandaşı
çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten
70 bin 243’e yükseldi

KKTC YURTTAŞI
ÇALIŞAN AZALDI:
Covid-19 salgınının etkisiyle çalışma
izinli çalışan sayısı düştü, KKTC
vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı
yüzde 63,8’e yükseldi. 2022 yılı
başlangıcında salgın etkilerinin geç-
mesiyle çalışma izinli nüfus tekrar
arttı, 2022 Haziran ayında KKTC va-
tandaşı sigortalı çalışanların payı da
yüzde 60’a geriledi

31 BİN 613 TC,
15 BİN 534 YABANCI:
2020’nin başında 3 bin 767 olan
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu si-
gortalı sayısı, 2021’de 24 bin 711
oldu, 2022’de ise 31 bin 613’e yük-
seldi. Aynı dönemde diğer ülke va-
tandaşı sigortalı çalışanların sayı-
sı ise 16 bin 504’ten 13 bin 629’a
geriledi, sonrasında 15 bin 534’e
yükseldi � İç sayfalarda

Sigortalar
normale döndü

Çat kapı VIP ziyaret
Sayfa 2

Güney’in endişe
kaynağı Maraş

Sayfa 10

RumbasınıTürkiye’ninkapalı
Maraş’takibirsonrakiadımının“pilot

iadeler”olduğunuönesürdü

Ruhsatsız tabanca
başına dert oldu

Sayfa 4

Polis,mahkemeemriyleÖncelErol’un
evindeyaptığıaramadaruhsatsızve

kayıtsızBlowmarkatabancaelegeçirdi

Büyükelçi
Maraş’ı sevdi

Sayfa 14
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Yılbaşı Özel Çekilişi’nde
3 milyon TL'lik büyük ik-
ramiye, "108882" numara-
lı bilete isabet etti.

Piyangolar Biriminden
yapılan açıklamaya göre,
büyük ikramiyeye isabet
eden bilet Gazimağusa
bayisi Gökhan Yıldıran ta-
rafından satıldı.

Devlet Piyangosunun 15

Ocak tarihinde gerçekle-
şecek çekilişin biletleri 50
TL’den satışa çıktı. 15
Ocak’taki büyük ikramiye
500 bin TL olacak.

Piyangılar Birimi, resmi
web sitesi olan piyango-
lar.gov.ct.tr adresinden
tüm çekiliş sonuçlarına ve
güncel haberlere ulaşıla-
bileceğini hatırlattı.

YeniyılınşanslısıMağusa’da

Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye
108882 numaralı bilete çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Lefkoşa’da İsmail ve
Sabriye Alper ailesi ile
Sedat ve İmran Güzeloğ-
lan ailesini evlerinde zi-
yaret etti.

Cumhurbaşkanlığından
verilen bilgiye göre, yeni
yılın sağlık, huzur ve mut-
luluk getirmesini dileye-
rek ailelerin ve çocukların
yeni yıllarını kutlayan
Cumhurbaşkanı Tatar, zi-
yaretleri sırasında çeşitli
armağanlar da verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar,
ailelerin sıkıntılarını din-
ledi ve yeni yıl için iyi di-
leklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında
devletin başı olarak halkı-
nın her zaman yanında
olduğunu ve kendisine her
zaman ulaşabileceklerini
kaydeden Cumhurbaşka-
nı Tatar, çocukların eğiti-
minin ve ülke sevgisiyle
yetişmelerinin öneminin
altını çizdi.

Çat kapı VIP ziyaret





Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana ge-
len "Kanunsuz Ateşlı Sılah
Ve Patlayıcı Madde Ta-
sarrufu" suçlarından tu-
tuklanan zanlı Öncel Erol
mahkeme huzuruna çıka-
rıldı.

Mahkemede mesele ile
ilgili olarak şahadet ve-
ren polis memuru Hayice
Emin olayla ilgili bulgula-

rı aktardı.
Emin, zanlı Öncel Erol'un

31 Aralık 2022 tarihinde
saat 15.00 raddelerinde
Lefkoşa’da, Marmara Böl-
gesindeki ikametgahında
mahkeme emri ile Lefko-
şa Adli Şube Amirliğinde
görevli polis ekiplerince
yapılan arama neticesinde
konu ikametgahın yatak
odasında bulunan duvar
dolabı içerisinde 1 adet

Kanunsuz Ateşli Silah olan
Blow marka tabanca ve
bu tabancaya takılı şarjö-
rü içerisinde kanunsuz
patlayıcı madde olan 2
adet 7.65 mm çapında
canlı mermiler bulundu-
ğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tabanca ile
ilgili kendinden istenilen
izahat ta "tabanca benim-
dir ve nerde bulduğum
beni ilgilendirir" diyerek

sözlü beyanda bulundu-
ğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tutuklan-
dığını vermiş olduğu gö-
nüllü ifadesinin teyit ve
tekzip edilmesi gerektiği-

ni ayrıca emare alınan ta-
bancanın incelemeye gön-
derileceğini belirterek ilk
etapta soruşturma mak-
satlı 3 gün poliste tutuklu
kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren Kı-
demli Yargıç Şerife Kâtip
zanlının soruşturma mak-
satlı 3 gün poliste tutuklu
kalmasına emir verdi.
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Polis, mahkeme emriyle Öncel Erol’un evinde yaptığı aramada

ruhsatsız ve kayıtsız Blow marka tabanca ele geçirdi

Ruhsatsız
tabanca
başına
dert oldu
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Köşemden

YENİYILABAŞLARKEN:
“Adalıyız” ya!
Heyecanlıyız, fa-

saryacıyız, dediko-
ducuyuz ama çok
da kanaatkâr bir top-
lumuz.

En zor koşulları ya-
şamış olsak da bitirip
sona geldik mi “ilahi
yarabbi şükür” de-
riz.

Ve hemen her yol-
culuğun ardından
vardık mı gideceği-
miz yere sanki bir
dünyadan çıkıp bir
başka dünyaya ayak
basmışız gibi “çok
şükür geldik” dedik-
ten sonra derin bir
nefes alırız.

Hatta “gittiğini” var
saydığımız için “ye-
nisinin” geldiğini san-
dığımız 365 günlük
bir sürenin ardından
bir yıldan bir yeni
yıla atlarken bile hep
öylesiyiz!

HEP umut doluyuz,
hep umut ederiz. “İn-
şallah deriz bu yıl
geçen yıldan daha
bereketli daha iyi
daha güzel olacak..”

Derin bir soluk alır
kendimizi mistisiz-
min duygularında bir
dua gibi ilâhileşen
bilinmedik gelecek-
lerin çoğu zaman o
kadersel kollarına bı-
rakırız.

“Artık ötesi Allah’ın
işidir” düşüncelerin-
de!

***

…YILIN bu ilk yazı-
sını rihter ölçeğiyle
sekiz şiddetinde
depreme uğramış
gibi darmadağın ol-
muş bilgisayarıma
bağlı klavyede ya-
zıyorum.

Çoğu tuşların “abe-
celeri” belirten harf-
leri parmak uçları-
mın sert vuruşların-
da silinip deforme ol-
dukları için tippex
ile üzerlerini yeni-
den yazıp belirtti-
ğimce tabi!

Fi tarihinden kal-
mış bir gazetecinin
bugünlere kadar sü-

rüklediği alışkanlık-
larıyla işte…

***

VE NEREDE KAL-
MIŞTIK? 2022’nin
son gününde!

Bugün yeni bir yı-
lın İlk günü ama!

Öyle mi zannedi-
yoruz yoksa öyle mi
gerçekten bilmiyo-
rum.

İnsanların geçen
zamanları dilim di-
lim kıyarak her biri-
ne bir yeni anlam
yüklediği muhakkak!

Kimileri takvim
yapraklarında, kimi-
leri tarih kitapların-
da..

Kimileri hayallerde
kimileri hatıralarda…

Geleceği göreme-
diğimizden “geçmiş-
le” yaşamak zorunda
kalmaktayız…

Dedikten sonra
gelelim “Vehbinin
kerrakesine!..”

***

TOPLUMSAL SO-
RUNLAR ARTIYOR:
Ve büyüyor!

Belki farkında de-
ğiliz ama bizim “ço-
cuklarımız, torunla-
rımız dediğimiz yeni
bir nesil yetişiyor..

Ki hatırlamamak
mümkün değil.

Mesela bizim nesil
(her zaman yazıp
seslendirdiğimce)
ağabeylerimizin kol-
tuk altlarında yeti-
şirdi..

Babalarımız anala-
rımız kadar bizler-
den sorumluydular.

Fakat o yıllarda ce-
maattik! Mesela he-
nüz yakın tarihin
1958’lerinde, hani
Eoka’nın faaliyete
geçtiği dönemlerde
nüfusumuz seksen
bin kişi var ya da
yoktu!

Zaten 1974’lerde
de 120 bin kişi falan-
dık..

Bu nüfusla ne köy
olunurdu ne kasaba!.

Oysa biz devlet de

olduk devletlu da!
Bugün dört yüz

binleri orsa etmişli-
ğimizle fakat hâlâ
kendimize yarım
milyon bile diyeme-
diğimiz gerçeklerde
tutun ki tüm kurum-
larımızla, seçimleri-
miz, anayasamız, ya-
salarımız hatta üni-
versitelerimizle fa-
lan…

Devletiz!
Devletiz ama siya-

si yönden tanınma-
mak gibi büyük bir
eksiklik ve aksaklık-
la!

Üstelik toplumsal
sorunlarımız da “üni-
versiteler” mertebe-
sine kadar ulaşmış
hiyarerşik yapılaş-
mamızdan dolayı
arttıkça artmaya de-
vam ettiklerince…
Şöyle ki:

***

HADİ ANLATAYIM:
Tam da yılbaşı arife-
siydi.. Sabah bir ar-
kadaşı aramak için
hiç uğramadığım bir
hahvehaneye uğra-
dım..

Baktım sırtlarında
okul çantaları ilkokul
öğrencisi oldukları
belli iki çocuk kendi-
lerinden az büyük-
çe bir başka kız öğ-
rencinin uzattığı si-
garaları yakmışlar fa-
sur fusur dumanlar
püskürtüyorlar!

Şaşmak bir yana
müdahale etmem ge-
rekir ama orada ya-
bancıyım. Üş beş kişi
ise masalarında ka-
yıtsız o çocuklara dö-
nüp bakmıyorlar bile.
Tezgâhın arkasındaki
Kahveciye “ne bu
hal” diyorum..

“Pöö” diyor..
Bu daga ne ki!
Bunlar esrar bile

çekerler!..”
UZUN UZUN yaz-

maya gerek yok!..
Ne diyordum yu-

karıdaki anlatımım-
da: “Biz ağabeyleri-
mizin koltuk altların-
da, onların koruma-

sında yetiştikti..”
Toplumun her bi-

reyi kendinden kü-
çüklerden sorumluy-
du..

En azından bugün-
kü gibi genç insanlar,
çocuklar ne sere ser-
pe öylesi sigara içe-
bilecek kadar özgür-
düler ne de sahipsiz
ve derbeder!..

NE VAR Kİ artık
medyada sık sık ya-
yımlanan haberler-
den de öğreniyoruz.

Yetişmekte olan
gençlerimiz esrarın
pençelerindeymiş!

Üstelik ve yanı sıra
az biraz yetişmiş pa-
lazlanmış kızların da
sorumsuzluğu çakan
sorunları büyümek-
teymiş!..

KISACA yarının
“büyükleri” dediği-
miz bu yeni nesil
gençler toplumsal er-
demle ulusal haslet-
lerin ötesinde başı-
bozuk yetişmekte!

***

TABİ Kİ yeni bir yıla
girerken bismillah
deyip bunları yazıp
konuşmayacktık ama
daha yeni yıl girme-
den başta Sn. Başba-
kan olmak üzere, tüm
öteki Hükümet yetkili
ve sorumlu kişiler
“aydınlık yarınlardan”
söz ettiler!..

OYSA ne diyordu
büyük düşünür Ziya
Gökalp: “Yarınları
görmek için elimizde
rasat aletleri falan
yoktur.

Fakat yetişmekte
olan çocuklarımıza
gençlerimize baktı-
nız mıydı o gelecek-
leri görmeniz müm-
kündür!..”

NE diyorsunuz?
Görmeye başladık
mı?

…HER şeye karşın
2023 hepimize kutlu
olsun..

İnşallah siyasi çö-
zümü de görürüz
genç neslin KKTC’ye
basiret ve sevgi ile
sahip çıktığına da…

EŞREF ÇETİNEL
esrefcetinel@havadiskibris.com

Meclis Genel Kurulu’nda
2023 Ekonomi Mali Yılı
Bütçe Yasa Tasarısı gö-
rüşmelerine bugün kaldı-
ğı yerden devam edile-
cek.

Saat 10.00'da toplan-
ması beklenen Meclis Ge-
nel Kurulunda Cumhur-
başkanlığı, Cumhuriyet
Meclisi, Başbakanlık, Baş-
bakan Yardımcılığı Turizm
Kültür Gençlik ve Çevre
Bakanlığı bütçeleri ele alı-
nacak

Ekonomi Maliye, Bütçe
ve Plan Komitesi’nde 35

milyar 850 milyon TL ola-
rak onaylanan “2023 Mali
Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın
Genel Kurul’daki görüş-
meleri 27 Aralık’ta başla-
mış ve ilk gün tasarının
bütünü üzerinde görüşme
gerçekleştirilerek 2023
Mali Yılı Bütçe Yasa Tasa-
rısı’nın 1. maddesi oy çok-
luğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul daha son-
ra 28-29 Aralık birleşim-
lerinin ertelenmesi ve bir
sonraki birleşimin 2
Ocak’ta devam edilmesini
oy birliğiyle onaylamıştı

Tuzla’da yaşayan Yusuf
Gülseren’in yatak odasında
sobanın yatağa temas et-
mesi sonucunda Cumar-
tesi saat 16.00 sıralarında
meydana gelen yangında
4 şilte, 2 yatak, 1 klimanın
iç ünitesi tamamen yandı;
diğer eşyalar ve duvarlar
ise islenerek zarar gördü.

Ev sakinleri tarafından
söndürülen yangında du-
mandan etkilenen ev saki-
ni dört kişi Gazimağusa
Devlet Hastanesinde ya-
pılan tedavilerinin ardın-
dan Dâhiliye Servisinde
müşahede altına alındı.

Gönendere’de ise yine
Cumartesi saat 21.30 sıra-
larında, Mustafa Çorba’ya
ait evin oturma odasında
şömineden sıçrayarak ha-
lıya düşen kıvılcımların ha-

lıyı tutuşturmasıyla yangın
meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülen yangın so-
nucunda oturma odasın-
daki muhtelif eşyalar kıs-
men yanarak, tüm odaların
duvarları ise islenerek za-
rar gördü.

Diğer yandan Gemiko-
nağı’nda ise dün sabah
saat 02.45 sıralarında Ni-
kuze Monique evinin mut-
fağında yemek yaparken
tavada bulunan yağın alev-
lenmesi sonucunda yan-
gın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülen yangında
bir aspiratör ve gazocağı
ile mutfak dolapları yana-
rak zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruş-
turma devam ediyor.

11 saatte 3 evde
yangın çıktı

Bütçekaldığıyerden
devamedecek





ÇALIŞMA
İZİNLİ SAYISI
YÜZDE 23 ARTTI:
Ocak 2021’de 105 bin
945 olan kayıtlı çalışan
sayısı Haziran 2022 iti-
barıyla 117 bin 390’a
yükseldi, çalışma izinli
toplam sigortalı çalışan
sayısı yüzde 23 artarak,
38 bin 340’dan 47 bin
147’e yükseldi. KKTC
vatandaşı çalışan sayısı
ise 67 bin 605’ten 70
bin 243’e yükseldi

KKTC YURTTAŞI
ÇALIŞAN AZALDI:
Covid-19 salgınının et-
kisiyle çalışma izinli
çalışan sayısı düştü,
KKTC vatandaşı sigor-
talı çalışanların sayısı
yüzde 63,8’e yükseldi.
2022 yılı başlangıcında
salgın etkilerinin geç-
mesiyle çalışma izinli
nüfus tekrar arttı, 2022
Haziran ayında KKTC
vatandaşı sigortalı ça-
lışanların payı da yüz-
de 60’a geriledi

31 BİN 613 TC,
15 BİN 534 YABANCI:
2020’nin başında 3 bin
767 olan Türkiye Cum-
huriyeti uyruklu sigor-
talı sayısı, 2021’de 24
bin 711 oldu, 2022’de ise
31 bin 613’e yükseldi.
Aynı dönemde diğer
ülke vatandaşı sigortalı
çalışanların sayısı ise 16
bin 504’ten 13 bin 629’a
geriledi, sonrasında 15
bin 534’e yükseldi.

Havadis Özel

2020 yılında tüm dün-
yayı etkileyen Covid-19
salgını nedeniyle toplam
aktif sigortalı çalışanların
sayısında yaşanan düşüş
2022 yılı itibarı ile artma-
ya ve salgın öncesi ra-
kamlara yaklaşmaya baş-
ladı.

Covid-19 salgını önce-
sinde 119 bin 568 olan ka-
yıtlı çalışan sayısı, 2021
yılı ocak ayına gelindiği
zaman 105 bin 945’e geri-
ledi, 2022 yılı haziran ayı

itibarıyla 117 bin 390 sevi-
yesine yükseldi.

Aynı dönemde çalışma
izinli toplam sigortalı çalı-
şan sayısı yüzde 23 arta-
rak, 38 bin 340’dan 47 bin
147’e, KKTC vatandaşı ça-
lışan sayısı ise 67 bin
605’ten 70 bin 243’e yük-
seldi.

SALGIN BİTTİ KKTC
VATANDAŞI SİGORTALI
ÇALIŞAN SAYISI DÜŞTÜ

KKTC vatandaşı sigortalı
çalışanların toplam sigor-

talı çalışanlar içindeki payı
2008 yılından 2020 yılına
kadar yüzde 55 ile yüzde
58 arasında değişkenlik
gösterirken, Covid-19 sal-
gınının etkisiyle çalışma
izinli çalışan sayısındaki
düşüş sonrası, 2021 yılında
yüzde 63,8’e yükseldi.

2022 yılı başlangıcında
salgın etkilerinin geçme-
siyle tekrar artan çalışma
izinli nüfus ile birlikte,
2022 Haziran ayında
KKTC vatandaşı sigortalı
çalışanların payı yüzde

60’a geriledi.

TÜRKİYELİ
SİGORTALILARIN
TOPLAM SİGORTALILAR
İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 27

Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu sigortalıların top-
lam sigortalılar içindeki
payı 2008 yılında yüzde
40,8 iken bu oran 2021 yı-
lında yüzde 23,3’e gerile-
di, 2022 yılında ise yüzde
27’ye yükseldi. Diğer uy-
ruklu sigortalıların payı ise
aynı dönem içinde yüzde

13,8’den yüzde 12,9’a düş-
tükten sonra 2022 yılı ile
birlikte tekrar yüzde 13
seviyesine yükseldi.

ÜÇÜNCÜÜLKE
VATANDAŞI 15BİN534
SİGORTALIÇALIŞANVAR

2020 yılında 50 bin 271
olan toplam çalışma izinli
sigortalı sayısı, 2022 yılı
haziran ayı itibarı ile 47 bin
147’ye geriledi.

Çalışma izinli sigortalı
sayısındaki bu değişimde
en büyük pay Türkiye

Cumhuriyeti uyruklu si-
gortalıların sayısındaki de-
ğişimden kaynaklanıyor.

2020 yılı başında 3 bin
767 olan Türkiye Cumhu-
riyeti uyruklu sigortalı sa-
yısı, 2021 yılında 24 bin 711
kişiye geriledi, 2022 yılın-
da ise yüzde 27,9 artarak
31 bin 613’e yükseldi. Aynı
dönemde diğer ülke va-
tandaşı sigortalı çalışan-
ların sayısı ise 16 bin
504’ten 13 bin 629’a geri-
ledi ve sonrasında 15 bin
534’e yükseldi.
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Covid-19 salgınının etkilerinin geçmesiyle KKTC’de çalışma izinli nüfus da arttı. 2022 Haziran ayında KKTC

vatandaşı sigortalı çalışanların payı yüzde 60’a geriledi, çalışma izinli toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 23 arttı
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Sigortalar normale
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Rum basınında bu baş-
lıkla yer alan bir habere
göre, Ankara’nın, arka plan-
da Kıbrıslı Rum malları ol-
mak üzere, kapalı bölge
Maraş’ta atılacak bir son-
raki adımlar üzerinde ça-
lıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesin-
de yer alan ve Kostas Ve-
nizelos’un kaleme aldığı
habere göre, bazı Kıbrıslı
Rum ailelerin kapalı bölge
Maraş’a “pilot” bir şekilde
geri dönmeleri ve Taşın-
maz Mal Komisyonu’nun
güçlendirilmesinin Türk
tarafının üzerinde çalıştığı
bazı senaryoları teşkil et-
tiği, aynı zamanda bunla-
rın Ankara’nın bir sonraki
hareketlerinin çerçevesini
teşkil etme ihtimalinin çok
yüksek olduğu öne sürül-
dü.

“Konu hakkında bilgisi
bulunan kaynaklara” da-
yanarak, Türkiye’de “Maraş
Planı” ve bölgenin açılma-
sının tamamlanmasıyla il-
gili kararın hayata geçiril-
mesinin ilerlemesi için bazı
senaryolar üzerinde çalı-
şıldığını ileri süren gazete,
Türkiye’nin kapalı bölge
Maraş’ta atacağı bir son-
raki adımların büyük öl-
çüde belirlendiğinin ba-
riz olduğunu ve birçok şe-
yin Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın hamle yapmayı se-
çeceği zamana bağlı ola-
cağını iddia etti.

Gazete “konu hakkında
bilgisi bulunan kaynaklara”
dayanarak, Türkiye’nin
yaklaşmakta olan eylem-
lerin hazırlığı çerçevesin-
de sessiz çalıştığının açık
olduğunu ve bu eylemlerin
büyük olasılıkla Güney
Kıbrıs’taki başkanlık se-
çimlerin ardından ve Tür-
kiye’deki seçimler önce-
sinde ortaya çıkacağını
öne sürdü.

Yeni hamlenin Mart ile
Haziran ayları arasında or-
taya çıkabileceğinin tah-
min edildiğini ve bunun
göreve başlama ve inti-
bak döneminin ilk aşama-
sında bulunacak olan Gü-
ney Kıbrıs’taki yeni hükü-
meti şaşırtmayı amaçla-
yacağını kaydeden gazete,
“diplomatik kaynaklara”
dayanarak, kapalı bölge
Maraş konusunu şahsen
ele alan Recep Tayyip Er-
doğan’ın, kapalı bölge Ma-
raş’ın yerleşime açılması
konusunda sonuna kadar
gideceğini beyan ettiğini
iddialarına ekledi.

Gazete Türk tarafının,
kapalı bölge Maraş’taki ta-
şınmazların değerlendiril-
mesiyle Las Vegas gibi
kozmopolit bir bölge mey-
dana getirileceği söylenti-
sini yaydıklarını da iddia-
larına ekledi.

Gazete Türkiye’nin ka-
palı bölge Maraş’ta ataca-
ğı bir sonraki adımlar ko-
nusunda nasıl hareket et-
mesinin beklendiğini ise
kısaca şöyle özetledi;

“İlk olarak, farklı hamle-

lerden görüldüğü üzere,
Ankara’nın KKTC’de kur-
duğu sözde Taşınmaz Mal
Komisyonu ekonomik ola-
rak güçlendirilecek. Eko-
nomik sorunlarla karşı kar-
şıya bulunan Komisyon,
“Maraş” planını yönetebil-
mek için ekonomik açı-
dan yaşayabilir hale gel-
melidir. Bu Türkiye tara-
fından ekonomik açıdan
güçlendirilmesiyle, aynı
zamanda KKTC devleti-
nin Kıbrıslı Türklere koya-
cağı vergilerle gerçekle-
şecek. Esas amaç Kıbrıslı
Rum mülk sahiplerine çok
cazip olmayan fiyatlarla
birlikte tazminat vermek-
tir, ancak bu son fırsat ola-
rak sunulacaktır. Türki-
ye’nin hedefi, kentin bazı
bölümlerinin yeniden in-
şasına devam etmenin yo-
lunu açmak için, sınırlı sa-
yıda tazminat verilmesidir.
Aynı zamanda bu süreçte
zamanla ne kadar oynaya-
cakları meselesi de gün-
deme geliyor; yani baş-
vuruların incelenmesi sü-
resi uzun mu olacak, yok-
sa hızlı prosedürler takti-
ği mi izlenecek. Bunun
ötesinde, bir diğer mesele
de EVKAF’ın konuya mü-
dahil olmasıdır. Türk tara-
fı kapalı bölge Maraş’taki
taşınmazların EVKAF’a ait
olduğunu savunarak, ezel-

den beridir bunu kullanı-
yor.

İkinci olarak, Ankara ta-
rafından üzerinde çalışı-
lan bir senaryo ise, az sa-
yıda Kıbrıslı Rum ailenin
askeri alan olarak addedil-
meyecek bölgelere “pilot”
şekilde geri dönmeleri se-
naryosudur. Bu hamle ke-
sinlikle etkileyici bir un-
sura sahip olacak, aynı za-
manda Ankara’nın tazmi-
natların ötesinde iade pa-
rametresini de göz önüne
aldığı konusunda üçüncü

taraflara bir mesaj gönde-
recek. Üçüncü parametre
olan takasla ilgili olarak
ise, bu da çerçevede var
gibi görünüyor. 1974 yı-
lında Rauf Denktaş’a bağ-
lı ‘işgal rejimi’ Kıbrıslı Türk-
lere Kıbrıslı Rum malları
verdiği zaman, Kıbrıslı
Türkler Rum tarafındaki
kendi mallarının idaresine
‘sahte hükümetin’ sahip
olacağına imza attılar. Do-
layısıyla (Türk tarafı) her
an mülk takasına gidebilir.

Açıkçası Türkiye bu

hamleleriyle birlikte, kapalı
bölge Maraş’ın aşamalı bir
şekilde açılmasıyla başla-
yan Toprak başlığını ka-
patıyor.

En azından kapalı bölge
Maraş’la ilgili olarak, Tür-
kiye, küçük, sessiz ve
mümkün olduğunca kita-
bına uygun hamleler yap-
mayı seçiyor, ama her şey-
den önce kalıcı hale geti-
recek oldubittiler dayat-
mayı tercih ediyor.

Bu planlamalar ve daha
sonra gerçekleşecek di-

ğerleri, rahatsız edilme-
den ve tepki olmadan ger-
çekleşiyor. Türkiye’nin ha-
tırını kırmayan Birleşmiş
Milletler (BM), tepki ver-
meyecek gibi görünen
Lefkoşa Rum kesimi gibi
zor durumda kalıyor.”

“Planın yöneticisi
Türkiye’nin yeni
büyükelçisi”

Gazete bu alt başlıkla
yer verdiği haberinde ise,
kapalı bölge Maraş’taki bü-
tün faaliyetlerin yöneti-
mini Türkiye’nin KKTC’de-
ki yeni büyükelçisi Metin
Feyzioğlu’nun üstlendiğini
ve Feyzioğlu’nun görevini
devralmadan önce konuy-
la ilgili hukuki meselelerle
ilgilendiğini iddia etti.

Feyzioğlu’nun Erdoğan
tarafından KKTC’ye atan-
masının kapalı bölge Maraş
konusuyla bağlantılı oldu-
ğunu öne süren gazete,
Feyzioğlu’nun işlerin akı-
şını takip ettiğini (çalış-
malar vs), öte yandan ön-
celikle mülkler konusuyla
meşgul olduğunu öne sür-
dü. Gazete Feyzioğlu’nun
kamuoyunda yer alan
açıklamalarında “mülki-
yet meselesinin çözüme
kavuşması için, tapuların
incelenmesine gerektiği-
ne” dair sözlerine de yer
verdi.
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Güney’in endişe
kaynağı Maraş

Rum basını Türkiye’nin kapalı Maraş’taki bir sonraki adımının “pilot iadeler” olduğunu öne sürdü
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Güney Kıbrıs’ta, “Mağu-
sa” bölgesinde bulunan
Protara’da, kıyıya büyük
miktarda uyuşturucu
madde vurduğu haber ve-
rildi.

Rum polisinden elde et-
tiği bilgilere dayanarak,
şu ana kadar söz konusu
bölgede 28 kilo uyuşturu-
cu tespit edildiğini yazan
Haravgi gazetesi, aynı bil-
gilere dayanarak, uyuştu-
rucuların KKTC’de karaya

vurduğu iddia edilen
uyuşturucuyla bağlantısı
olduğu iddiasında bulun-
du.

Gazete “elde ettiği bil-
gilere dayanarak”, benzer
bir olayın birkaç gün önce
bir kez daha meydana gel-
diğini ve bunun uyuştu-
rucuların KKTC’deki bir
deniz bölgesinden denize
atıldığına dair şüpheleri
güçlendirdiğini iddialarına
ekledi.

28kilouyuşturucu
kıyıyavurdu

Gazimağusa Başkonso-
losluğu Gazimağusa İs-
met İnönü Bulvarı üze-
rinde bir bina kiralanarak
burada faaliyet vermeye
başlıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce açıl-
masına karar verilen an-
cak çeşitli sebeplerden
dolayı sürekli ertelenen
konsolosluk binası yeni

yılda hizmete girmeye
hazırlanıyor.

Mağusa,Karpaz, İskele
bölge halkına hizmet ve-
recek olan konsolosluk,
birçok vatandaşın artık
Lefkoşaya gitmeden işle-
rini daha yakın olan Ga-
zimağusa konsolosluk
binasından halledebile-
cek.

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için
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Elçilik Mağusa
konsolosluğu için
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Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı

Elçilik Mağusa
konsolosluğu için

kolları sıvadı
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Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Taşkent’te şehit ai-
lelerini ziyaret ederek
yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından
verilen bilgiye göre, ziya-
retleri kapsamında Cum-
hurbaşkanı Tatar, sırasıy-
la Neriman Makinistoğul-
ları, Cemaliye Şoförel ve
Ömer Özyıldırım’ı evle-
rinde ziyaret etti.

Yeni yıl için iyi dilekle-
rini ileten Cumhurbaşka-
nı Tatar, Kıbrıs Türk hal-
kının bağımsızlığı ve ege-
menliği için canı pahasına
verilen mücadelenin ve
yapılan fedakârlıkların asla
unutulmayacağını söyledi
ve tüm şehitleri bir kez
daha yad etti, ailelere sa-
bır diledi, gazilere minnet
duygularını dile getirdi.

“Şehit ailelerinin acısı
bizim acımızdır” diyen
Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, 1974 öncesine Kıbrıs
Türk halkının asla dön-
meyeceğini vurguladı.

Yeni yılın tüm halk için
güzel bir yıl olması te-
mennisinde bulunan

Cumhurbaşkanı Tatar, şe-
hit ailelerine her yıl oldu-
ğu gibi ziyaret gerçek-
leştirdiğini söyledi top-
rakları kanları ile vatan
yapan şehitleri hiçbir za-
man unutmayacağını be-
lirtti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi
(KSP), dünya halklarının,
yeni bir yıla daha, yılı ba-
rış ve huzur içinde karşı-
lamak mutluluğundan
yoksun olarak girdiğine
dikkat çekti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi
Genel Sekreteri Mehmet

Birinci yeni yıl mesajı ya-
yımlayarak dünyanın bir-
çok yerinde çevre katli-
amlarının sürdüğünü, dağ-
ların oyulduğunu, akarsu-
lar ve denizlerin kirletil-

diğini ve doğanın parça-
sı olan bir çok canlı türü-
nün yok edildiğini ifade
etti.

Birinci sosyalist, komü-
nist bir dünya düzeninin

kurulması yolunda müca-
dele azmi dilediği yeni
yıl mesajında “Yeni yılda
halkımıza ve tüm dünya
halklarına sağlıklı, mutlu
barış içinde aydınlık ve

güzel bir yıl, işçi ve emek-
çi kitlelerimize, ilerici,
devrimci aydınlarımıza,
ülkemizin ve halkımızın
yeniden birleştirilmesi, ül-
kemizde ve tüm dünyada

istikrarlı ve kalıcı barışın
sağlanması; insanlığın te-
mel ihtiyaçlarını esas alan,
adil ve barışçı bir top-
lumsal düzen temenni
ediyoruz” dedi.

KSP:Biryeniyıldahabarışvehuzurdanuzakkarşılandı

Türkiye’nin Lefkoşa Bü-
yükelçisi Metin Feyzioğ-
lu, Maraş ı ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu, Mağu-
sa Seracılar Birliği Baş-
kanı Veli Bayır, Mağusa
Esnaf Ve Zanaatkarlar
Birliği Başkanı Hacı Mah-
mut Koruk, Maraş Birlik
ve Dayanışma Derneği
Baskanı Ufuk Özel, Yörük
Türkmen Derneği Baska-
nı Ferit Ergün ve bölge
halkı ile görüşerek bilgi-

lendirme toplantısı ger-
çekleştirdi.

Toplantıda derneklerin
mevcut sorunları dinlen-
di ve çözüm önerileri ele
alındı.

Feyzioğlu görüşmede,
Türkiye’nin daima vatan-
daşlarının ve Kıbrıslı Türk-
lerin yanında olduğunu
belirtti ve 'Vatandaşımız
bize emanet' dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu'na
Maraş ziyareti sırasında

KEİ Ofisi Koordinatörü
Ömer Cihan, TC Büyük-
elçiliği Gençlik ve Spor
Bakanlığı Koordinatörü
Mithat Tekçam, TİKA Ko-
ordinatörü Havva Pınar
Küçükçavuş, Karayolları
Müdürlüğü Kıbrıs İşleri
Koordinatörü Aykut Mut-
lu, TC DSİ Müdürlüğü
KKTC Proje Müdürü Yu-
suf Şahin ve ilgili kurum-
ların uzmanları ile bölge
muhtarları eşlik etti.

BüyükelçiMaraş’ısevdi

Tatar’dan Taşkent’teki şehit
ailelerine yeni yıl ziyareti
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Eğitim Yorum
BARIŞ UZUNAHMET
barish13@hotmail.com

Sürdürülebilireğitim
hedeflerive2023

Yeni yılın ilk günle-
rinde eğitim adına iyi
şeyler söylemek ister-
dim ancak 2022’de ya-
şananlar ve 2023’e ak-
tarılan sorun nedeniyle
2023 için de umutlu
konuşmak mümkün
görünmüyor.

2022’de öğretmen
sendikaları ile Milli Eği-
tim Bakanlığı arasında
ilişkilerin kopma nok-
tasına geldiği, öğret-
menlerin bakanlık
önünde eylemleri hala
akıllarda…

2023’te Meclis’te
bekleyen Öğretmenler
Yasası’nda yapılmak is-
tenen değişiklik yine
baş ağrıtacak. Sendi-
kalar ile bakanlık ara-
sında ciddi gerilime ne-
den olan bu yasa de-
ğiştirme girişimi öğ-
retmenler tarafından
kabul görmediği gibi
Atatürk Öğretmen
Akademisi’ni de direkt
olarak etkileyecek bir
değişikliktir.

Bu değişikliğin Ata-
türk Öğretmen Akade-
misi’nin sonunun geti-
rileceğine inanılmakta-
dır. Milli Eğitim Bakan-
lığı “Akademi kapatıl-
mayacak” demek dı-
şında kamuoyunu cid-
di anlamda tatmin ede-
cek açıklama yapmak
zorunluluğundadır.

Halbuki öğretmenler
covid 19 salgını sırasın-
da canla başla çalışarak,
bu sürecin en az ka-
yıpla kapatılması için
uğraş verdi. Aileler ile
sürekli temas halinde
oldu. Buna rağmen Öğ-
retmenler Yasası’nda
yapılmak istenen de-
ğişiklik ile öğretmenlik
mesleğinin itibarı ze-
delenmeye çalışılıyor.

20 yılı aşkındır eği-
timle ilgili yazılar yazı-
yorum ama hademele-
rin eylem yaptığını ha-
tırlamam. 2022’deki
hademe eylemleri de
akıllarda kalacak. Ha-
demelerin eylemleri
dolayısı ile uzunca bir
süre okullarda hijyen
koşulları sağlanamamış
ve çocuklar sağlıksız
koşullarda eğitime de-
vam etmek zorunda
kalmıştı. Yeni yılda ne
olur bilemem.

Dünyadaki tüm çağ-
daş ve demokratik eği-
tim sistemlerinde var
olan barış kültürü an-
layışı ile yürütülen
“imagine” programı uy-

gulamadan kaldırıldı.
Güney Kıbrıs’ta cinsel
eğitim dersi için mec-
listen yasa geçirilirken
bizde bırakın dersi, bir
kitabın içindeki resme
takılıp kaldık.

2023’te eğitim adına
beklentilerimiz arasın-
da 45 farklı ülkeden
öğrencinin eğitim gör-
düğü okullarımızda
anadili Türkçe olma-
yan çocuklar için de bir
programın hazırlanma-
sıdır. Bu sorun ciddiye
alınmak zorundayız.
Çünkü eğitim sürecini
ciddi şekilde etkiliyor.

Covid 19 salgını son-
rası tüm dünyada ço-
cuklarda ciddi davranış
bozuklukları gözlem-
lendi. Çağdaş batılı eği-
tim sistemleri bunlara
çareler bulmak için ça-
lışıyor ve çeşitli prog-
ramlar uygulamaya
koydu. Bizde de son
zamanlarda okulları-
mızda şiddet olayları
arttı, çocukların dav-
ranışlarında değişimler
yaşandı. Buna rağmen
ilkokullarda hala reh-
berlik hizmeti verilmi-
yor.

Yıllardır çözüleme-
yen sorunlarımız var.
“Her okula ayrı bütçe”
konusu yıllardır konu-
şuluyor ancak bir türlü
hayat bulmuyor. Okul-
lar, okul idareleri ve
okul aile birliklerinin
topladığı bağışlar ile
ayakta duruyor.

Bir de çok fazla ko-
nuşmadığımız öğret-
men yardımcılığı me-
selesi var. Öğrenci sa-
yısının 30’un üzerinde
olduğu sınıflarda bile
tek öğretmen ile eğiti-
mi sürdürmeye çalışı-
yoruz. Örneğin İngil-
tere’de her sınıfta en az
bir yardımcı öğretmen
var. Sınıftaki öğrencile-
rin durumuna göre bu
sayı 2 veya 3 de olabi-
lir. Bizde ise devlet
okullarının 4 yaş sınıf-
larında “abla” denilen
yardımcılar vardır ki
onların da ücretleri ai-
leler tarafından karşıla-
nıyor. KKTC eğitim sis-
teminin artık uzun va-
deli ve sürdürülebilir
hedefler doğrultusun-
da düzlüğe çıkabilir.
Gündelik palyatif çö-
zümler ile eğitimi ileri-
ye taşımak mümkün
değildir. Umarım 2023
doğru adımların atıldığı
bir yıl olur.

Avrupa’da her 100 öğ-
renciden 23’ü okula de-
vam ederken aynı zaman-
da çalışıyor.

Milli gelirin yüksek ol-
duğu bazı Avrupa ülkeler-
de iş gücüne katılan öğ-
renci oranı yüzde 70'e ka-
dar çıkarken, Genç İşçi
Derneği’nin üç ilde yaptığı
ankete göre Türkiye'de öğ-
rencilerin yüzde 36'sı ça-
lışma hayatına katılıyor.

2021 yılında Avrupa Bir-
liği (AB) ülkelerinde 15-29
yaş arasındaki öğrencilerin
yüzde 23’ü çalışırken yüz-
de 73’ü ise işgücüne dahil
olmadı. Avrupalı öğrenci-
lerin yüzde 3,3’ü ise çalış-
maya hazır olmasına rağ-
men iş bulamadı. Türki-
ye’de giderek artan enflas-
yon ve hayat pahalılığı se-
bebiyle öğrenciler ve aile-
lerini zor durumda.

Barınma ise öğrencilerin
sorunlarının başında geliyor.
Avrupa ülkelerinde kişi
başına milli gelirin yüksek
olduğu ülkelerde öğrenci
istihdamının daha yüksek
olması dikkat çekiyor.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eu-
rostat) 2021 yılı verilerine
göre 15-29 yaş arasındaki
öğrencilerin çalışma duru-
mu ülkeden ülkeye büyük
değişiklik gösteriyor.

Bazı ülkelerde çalışma
hayatı daha erken yaşlarda
başlarken bazı ülkelerde
öğrenciler hafta sonları yarı
zamanlı çalışmayı tercih
ediyor.

Milli gelirin yüksek
olduğu ülkelerde öğrenci
istihdamı yüksek

Öğrenci istihdamının en
yüksek olduğu Avrupa ül-
kesi yüzde 70 ile Hollanda.
İzlanda’da öğrencilerin yüz-
de 63’ü çalışırken bu oran
İsviçre’de yüzde 60. Bu ül-
kelerin ardından Danimar-
ka (yüzde 49), Norveç (yüz-
de 47), Almanya (yüzde
42), Avusturya (yüzde 41)
ve Finlandiya (yüzde 39).
AB ortalaması ise yüzde 23.

Avrupa’da kişi başına mil-

li gelirin yüksek olduğu
ülkelerde çalışan öğrenci
oranının yüksek olması dik-
kat çekiyor. Öğrenci istih-
dam oranının en düşük ol-
duğu ülke ise yüzde 2 ile
Romanya. Romanya’yı yüz-
de 4 ile Slovakya, yüzde 5
ile Bulgaristan, yüzde 5
Macaristan ve yüzde 6 ile
Yunanistan takip ediyor.

İşgücüne
katılmayan
öğrenciler

İşgücüne katılmayanlar
yani çalışmaya hazır olma-
yan veya istemeyenlerin
oranı en yüksek yüzde 97
ile Romanya’da. AB ortala-
ması yüzde 73 olurken en
düşük oran yüzde 23 ile
Hollanda’da.Avrupa’nın eko-
nomik olarak iyi durumda
olan ülkelerinin yanı sıra İs-
kandinav ülkelerinde işgü-
cüne katılmayanların oranı
daha düşük. Bu durum bu
ülkelerde iş hayatının daha
erken başladığına işaret
ediyor.

Öğrencilerde
işsizlik: İskandinav
ülkeleri zirvede

Öğrencilerde işsizlik ora-
nının en yüksek olduğu
ülke ise yüzde 14,2 ile İsveç.

Ardından yüzde 8,8 ile İz-
landa, yüzde 8,6 Finlandiya
ve yüzde 7,5 ile Norveç ge-
liyor. Bu oran çalışmaya
hazır ancak iş bulamayan
öğrencileri gösteriyor.

Öğrencilerde işsizlik ora-
nının en yüksek olduğu ül-
kelerin İskandinav ülkeleri
olması dikkat çekiyor.

Öğrencilerde işsizliğin en
düşük olduğu ülkeler ise
yüzde 0,4 ile Çekya ve
yüzde 0,6 ile Macaristan ve
Romanya.

Nüfusa göre en çok
üniversite öğrencisi
Türkiye’de

2019 yılı itibariyle Türki-
ye’de bin kişiden 95’i üni-
versite öğrencisi.

Türkiye bu alanda Avru-
pa’nın önde gelen ülkeleri-
ni açık farkla geride bıra-

kıyor. Almanya ve Fran-
sa’da bin kişiye düşen üni-
versite öğrenci sayısı 40.
Bu oran İngiltere’de 39; Av-
rupa Birliği’nde (AB) ise 38.

Türkiye’de durum ne?
Eurostat’ın veri setinde

Türkiye yer almıyor. Bu
yüzden Türkiye’de öğren-
cilerinin ne kadarının hem
çalışıp hem okuduğu bilgisi
yok. Türkiye’de bu konuda
açık kaynaklarda resmi ve-
riye ulaşamadık.

Bu konuda Genç İşçi Der-
neği’nin bin öğrenci ile yap-
tığı anket bulunuyor.

Ancak metodoloji ve hata
payı farklılığından dolayı
Eurostat’ın Avrupa ülkele-
ri verisi ile kıyas etmek
mümkün değil. Genç İşçi
Derneği’nin İstanbul, An-
kara ve Kocaeli’ndeki üni-
versitelerde okuyan bin
öğrenci ile yaptığı ve 16
Ocak 2018’de açıkladıkları
ankete göre Türkiye’de öğ-
rencilerin yüzde 36’sı hem
okuyor hem de çalışıyor.

Avrupa’da
öğrencilerin
%23’ü çalışıyor
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Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Psikolojik Danışman-
lık ve Rehberlik Kulübü ta-
rafından “Sağlık İçin El Ele”
temalı kermes düzenlendi.

Üniversite kampüsü içe-
risinde gerçekleştirilen ker-
mes Cengiz Topel Hastanesi
diyaliz hastalarına yönelik
yapıldı. Kermesten elde
edilen gelir ile diyaliz has-
talarına moral ve destek
olabilmek adına yeni yıl
öncesi hediyeler alındı.

Cengiz Topel Hastane-
si’ne yapılan ziyarette Psi-
kolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Kulübü ve Kulüp Da-
nışmanı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Behiye Akacan ta-
rafından diyaliz hastalarına
hediyeler teslim edildi.

Lefke Avrupa Üniversi-
tesi (LAÜ) bünyesinde dü-
zenlenen “Yaratıcı Yılbaşı
Ağacı Poster Tasarımı Ser-
gisi” İletişim Bilimleri Fa-
kültesi fuaye alanında açıl-
dı.

Etkinlik, Yrd. Doç. Dr.
Derin Işıkören’in öncülü-
ğünde, Yeni Medya ve İle-
tişim, Görsel İletişim Tasa-
rımı Bölümleri ikinci ve
dördüncü sınıf öğrencile-
rinin ortak çalışmaları ile
ortaya konuldu.

Sergi, ”Yeni yıldan bek-
lenti ve dileklerinizi içeren
bir ağaç tasarlamak” mot-
tosu ile kompoze edilen
otuz adet farklı ağaç pos-
terini içerdi.

Sergi, aynı zamanda ya-
bancı öğrencilerin noel
bayramını da kapsamayı
amaçladı.

Çok farklı görsel yo-

rumlarla sergiye iştirak
eden Lefke Avrupa Üni-
versitesi İletişim Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin
yılbaşı dilekleri, sağlık,
gençlik, sonsuz sosyal
medya erişimine kadar
pek çok farklı dileği yan-

sıttı.
Bu kapsamda kavramsal

olarak kurgulanmış ağaç
kompozisyonları zengin
bir dilekler paketini oluş-
turmakta ve görülmeye
değer bir görsel zenginlik
içerdi.

Yrd. Doç. Dr. Derin Işı-
kören bu etkinliğin her yıl
tekrarlanarak geleneksel
hale geltirilmesinin amaç-
lanmakta olduğunu belir-
terek, öğrencilere sergiye
katılımlarından dolayı te-
şekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Mü-
dürlüğü ile DAÜ Sanat
Koordinatörü Zehra
Şonya organizasyonun-
da, DAÜ Halkla İlişkiler
ve Medya Müdürlü-
ğü’nün katkılarıyla dü-
zenlenen “DAÜ Sanat
Günleri” kapsamında
Ekim ayında Gazimağu-
sa’da açılan sanatçı Os-
man Keten’in 44 yıllık
sanat serüvenini içeren
“Belirlenmemiş ve Şekil-
lenmemiş Öz” adlı ret-
rospektif sergisi, yoğun
istek üzerine Lefkoşa’ya
taşınıyor.

4 Ocak 2023 Çarşam-
ba günü, saat 18:00’de,
İsmet V. Güney Sergi
Salonu’nda açılacak olan
sergi, 13 Ocak 2023
Cuma gününe kadar me-
sai saatleri içerisinde zi-
yaret edilebilecek.

“DAÜ İçin Sanat Her
Zaman Önemli Bir
Değer Olmuştur”

Küratörlüğünü DAÜ
Sanat Koordinatörü Zeh-
ra Şonya’nın üstlendiği
serginin iki dilde oluştu-
rulan kataloğunun metin
yazarlığı Derya Ulubaltı
ve Mine Keten tarafın-
dan kaleme alındı.

Konuya ilişkin DAÜ Sa-
nat Koordinatörü Zehra
Şonya tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “Retrospektif
sergisi, sanatçının ilk
günden bugüne yarattı-
ğı tüm eserlerine, külli-
yatına bakmak anlamını
taşımaktadır.

Sanatçının yaşamı bo-
yunca geçirdiği tüm ev-
releri, gelişim/değişim

sürecini, ele aldığı konu-
ları işleyiş biçimini ve
onları farklı boyutlara
taşımasını içeren sergide
bu sürecin görünür ol-
ması önemsenmektedir.

Bana göre Osman Ke-
ten yaratım süreci bo-
yunca çok çeşitli yol-
lardan ve aşamalardan
geçmiş olsa da odağında
hep insan olmuştur ve
kendini/insanlığı sorgu-
lamaktan hiçbir zaman
vazgeçmemiştir.

Bu sorgulamada kimli-
ğini, özünü ve benliğini
hiçbir zaman yitirme-
miştir.

Son aşamada kendini
daha çok belirgin eden
öz-varlık, hiçlik-yokluk
gibi kavramlar çevresin-
de dolanması ise yaşadı-
ğımız coğrafya ve so-
runlar düşünüldüğünde
kendini yeniden var et-
menin bir yolu olarak
gözükmektedir.

DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Aykut Hocanın’ın kata-
loğun önsözünde belirt-
tiği gibi sanatçılarımıza
ait koleksiyon oluşturul-
ması yanında eserlerin
arşivlenmesi, kayıt altına
alınması, yayınlar ile ir-
delenerek gelecek ne-
sillere taşınması üniver-
site olarak önemsen-
mektedir.

Osman Keten Retros-
pektif Sergisi de verilen
bu önemin bir göster-
gesidir.

Eğitimde ve bilimde
öncü olan DAÜ için sanat
her zaman önemli bir
değer olmuştur.

DAÜ bu değerin art-
ması için gerekli faali-
yetleri sürdürmekte ıs-
rarcı olacaktır.”

DAÜ Sanat Günleri kapsamında açılan
Osman Keten Retrospektif Sergisi yoğun

istek üzerine Lefkoşa’ya taşınıyor

Keten’e
Lefkoşa’dan
özel ilgi

LAÜ’de“YaratıcıYılbaşıAğacıPosterTasarımıSergisi”açıldı

LAÜ’lü
öğrencilerden
örnek davranış
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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 Atletizm Federas-
yonu, 2023 yılının ilk or-
ganizasyonunu yapıyor.
Federasyon 5-6 Ocak
2023 tarihlerinde Atatürk
Stadı’nda KKTC Atlamalar,
Atmalar ve Sprint Şampi-
yonası düzenliyor.

U14, U16, U18, U20 ve
büyükler kategorilerinde
yapılacak şampiyonanın
teknik toplantısı bugün
saat 13.00’te federasyonun
fitnes salonunda gerçek-
leştirilecek.

Şampiyona iki ayaktan
oluşacak ve lig usulü dü-
zenlenecek. Yalızca bü-
yükler kategorisi lig şek-
linde olacak ve iki ayak so-
nunda oluşacak puanla-
mayla dereceler belirle-
necek. Diğer yaş kategori-
leri federasyon seçme ya-
rışları olarak değerlendiri-

lecek.
Organizasyonun atma-

lar kısmı atletizme uzun
yıllar hizmet veren Orhan
Demircan adına gerçek-
leştirilecek. Demircan anı-
sına geçtiğimiz yıl ilk kez
düzenlenen Atmalar Ku-
pası aynı zamanda Türkiye
Atletizm Federasyonu ta-
rafından düzenlenen Nu-
rullah İvak ve Seyfi Alanya
Atmalar Kupası organizas-
yonlarının seçmeleri ola-
cak. Gülle, disk ve cirit
atma branşları ana branş
olacak ve puanlamaya da-
hil olacak. Çekiç atma ise
tasnif dışı olacak ve puan-
lamaya dahil olmayacak.

Organizasyonun sprint
kısmının 60 metre ve 300
metre branşları salon seç-
mesi şeklinde yapılacak.
100, 200 ve 400 metre,

kadınlar 100 metre engel-
li ile erkekler 110 metre en-
gelli branşları puanlamaya
dahil branşlar olarak açık-
landı. Atlamalar kısmında
sırıkla atlama kısmı tasnif
dışı olacak. Uzun, yüksek
ve üç adım atlama branş-
ları ise puanlamaya dahil
branşlar olacak.

Şampiyonanın U14, U16,
U18, U20 yaş kategorile-
rinde ayrıca okulların spor-
cuları da katılıp yarışabi-
lecek. Sporcular Milli Eği-
tim Bakanlığı lisansı ile ya-
rışlara katılım gösterebi-
lecek. Bu yaş kategorile-
rinde yarışlar federasyon
deneme yarışı olarak yapı-
lacak. Yapılan açıklamada
detaylı bilgilerin federas-
yonun Facebook sayfasın-
dan paylaşılacağı duyu-
ruldu.

Suudi Arabistan Birin-
ci Futbol Ligi takımla-
rından Al Nassr'dan 2,5
sezon için 500 milyon
avro alacağı öne sürülen
Cristiano Ronaldo, yıl-

lık maaşı en yüksek
sporcu olacak.

Reklam anlaşmalarıy-
la beraber yılda 214 mil-
yon dolar alacak Ronal-
do böylece 2017'nin ka-

sım ayında Barcelona ile
yaptığı sözleşmeyle se-
zon başına 168,5 milyon
dolar kazanan Arjantin-
li futbolcu Lionel Mes-
si'ye ait rekoru kırdı.

Ronaldo maaşı
ile rekor kırdı
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