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YIL SONU: Polis, 2022’nin son 14 gü-
nünde, nerdeyse ülkenin tüm sahil-
lerinden 75 kilo uyuşturucu topla-
dı. Sarı, mavi ve şeffaf bantlarla
muntazaman zulalanmış Hintken-
eviri türü uyuşturucu kolileri sahil-
de yürüyüş yapan vatandaşlar ta-
rafından rastgele tespit edildi. Uyuş-
turucu kaçakçılığında ilk kez rast-
lanan bu olay henüz çözülemedi

UYARI: Polis, konuyla ilgili şu
açıklamayı yaptı: Polis Genel
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ta-
rafından tüm bölge sahillerinde
yapılan kapsamlı aramalar ne-
ticesinde, 18 Aralık 2022-1 Ocak
2023 tarihleri arasında sahille-
re vuran toplam 75 kilogram
ağırlığında uyuşturucu madde
ele geçirildi

HER YERDE: Açık denizlerden
KKTC’nin farklı bölgelerindeki sa-
hillere vuran, kaynağı henüz tespit
edilemeyen kalıp halinde getirilmiş
uyuşturucu maddelerin uzun za-
mandır Polis Genel Müdürlüğü ekip-
lerinin bilgisi ve koordinesi ile sa-
hillerden toplandığı belirtildi. Va-
tandaşlara “dokunmayın, en yakın
karakola bildirin” çağrısı yapıldı

KKTC’deelegeçirilenuyuşturucununkatkat fazlasıson14güniçinde
sahillerdentoplandı.Polis75kilouyuşturucununkaynağınıaraştırıyor

Uyuşturucuda son numara

Eşref Çetinel yazdı / Sayfa 6

Yunanistan’a
akıl izan verile

Mahmut Sezinler yazdı / S. 14

Asgari ücret artışının
ekonomik etki analizi

Asgari ücret
sarmalı HAvADiS,TürKiyEvE

KKTC’DESOn5yıLDA
yürürLüğEGirEnASGAri
üCrETLEriKArşıLAşTırDı

5 YILDA BÜRÜT
7 BİN 285 TL:
KKTC’de asgari ücret 5 yıl-
da bürüt 7 bin 285 TL net
6 bin 321 TL arttı. 2018’de
bürüt 2 bin 600 TL, net 2
bin 279 TL olan asgari üc-
ret; 2022’de ise bürüt 9
bin 885 TL, net 8 bin 600
TL olarak belirlendi. 2023
yılının ilk asgari ücreti ise
hala pazarlık konusu

EN BASİT HESAP:
KKTC’de bir asgari üc-
retli net maaşı ile şu
anda tanesi 7 TL’den
bin 228 adet 200 gram
ağırlığında ekmek ala-
bilirken, TC’de bir as-
gari ücretli net maaşı
ile aynı ağırlıktaki ek-
mekten 5 TL’lik Türki-
ye fiyatı ile bin 700
adet alabiliyor

TC’DE BİREY
KKTC’DE AİLE:
Türkiye’de asgari ücret, işe
yeni girenlere veriliyor.
KKTC’de ise özel sektörde ça-
lışan binlerce insan yıllarca as-
gari ücret ödeniyor. Asgari üc-
retten de emekli oluyor. İşve-
ren, “Asgari ücret arttıkça ba-
tarız, ödeyemeyiz” derken, ça-
lışan da düşük maaşa isyan
ediyor Havadis Özel / Sayfa 8

T.C. ve KKTC 2011-2016 asgari ücretler (brüt)
YIL KKTC BÜRÜT KKTC NET T.C. BÜRÜT T.C. NET
2018 2,600 TL 2,279 TL 2.029,50 TL 1.603,12 TL
2019 3,400 TL 2.958 TL 2.558,40 TL 2.020,59 TL
2020 3,820 TL 3,323 TL 2.943 TL 2.324,70 TL
2021 4,970 TL 4,324 TL 3.577,50 TL 2.825,90 TL
2022 9,885 TL 8,600 TL 6.471 TL 5.500,35 TL
2023 9,885 TL 8,600 TL 10.750 TL 8.506,80 TL

3 gün
direnebildi
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Kadının
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tosladı

ZanlıFarruhAlihüseynov,
arabasınaaldığıgençkadını
bıçaklatehditederektecavüz
etmeyekalkıştı.Gençkadın

bıçağıelindenalıpkaçtı,
kurtuldu.Mahkemetutuklu
yargılanmasınakararverdi
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hayatı risk
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Polis’ten yapılan açıkla-
ma şöyle: 30.12.2022 tari-
hinde, Lefkoşa kuzey çev-
re yolu üzerinde meydana
gelen kazada ağır yarala-
nan ve Yakın Doğu Hasta-
nesi yoğun bakım servi-
sinde tedavi görmekte
olan araç sürücüsü Zafer
DOĞAN (E-31), yapılan
tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak 02.01.
2023 tarihinde yaşamını
yitirmiştir. Soruşturma
devam etmektedir.

Kaza nasıl olmuştu?
Saat 19.00 sıralarında,

Lefkoşa kuzey çevre yolu
üzerinde, Zafer DOĞAN
(E-31), yönetimindeki pla-
kası henüz tespit edile-
meyen salon araç ile batı
istikametine doğru sey-
rettiği sırada Lefkoşa- Gir-
ne Anayoluna bağlanan
kavşağa yaklaştığında di-
reksiyon hakimiyetini kay-
bedip önce çelik bariyer-
lere ardından kontrolsüzce
savrularak yolun solunda
bulunan beton duvara çar-
pıp alev almıştır.

Araçta meydana gelen
yangın itfaiye ekipleri ta-
rafından söndürüldü.

Yangın sonucu tamamen
yanan araç kullanılmaz
hale geldi.

Karayolları Dairesi, İske-
le - Gazimağusa, Tatlısu -
Girne, Çamlıbel - Girne,
Yenierenköy - Dipkarpaz
ile Gönyeli ile Hamitköy
kavşakları arasındaki yol-
larda işaretleme yapılaca-
ğını duyurarak, bu güzer-
gahları kullanacak sürü-

cüleri dikkatli olmaları ko-
nusunda uyardı.

Karayolları Dairesi’nden
yapılan açıklamaya göre,
yatay işaretleme ve yol

çizgi silim çalışmaları ya-
rın başlayacak.

12 gün sürecek çalışma-
lar 15 Ocak’ta tamamla-
nacak.

Bu güzergâhları kulla-
nacak sürücülerin dikkat-
li ve yavaş seyretmesi, tra-
fik işaret ve işaretçilerine
uyması istendi.

Güney Kıbrıs’ta yılbaşı
kutlamalarına Larnaka’da
yabancı uyruklular ara-
sında çıkan kavga dam-
gasını vurgu.

Rum haber sitelerinde
yer alan bilgilere göre, 31
Aralığı 1 Ocağa bağlayan

gecede Larnaka’nın ta-
nınmış sahil şeridi “Fini-
kudes” sahilinde toplanan
onlarca yabancı uyruklu
arasında çıkan kavgada
iki kişi ağır yaralandı.

Haberde, kavga sonu-
cunda 29 ve 26 yaşındaki

iki kişinin hastaneye kal-
dırıldıkları ve durumları-
nın ciddi oldukları belirti-
lirken, şahıslardan birinin
Güney Kıbrıs’ta yasadışı
şekilde bulunduğunun
tespit edildiği de vurgu-
landı.

Dikkatyollardaişçivar!

Larnaka’dakavgalı
kutlama2ağıryaralı

Lefkoşa Çevreyolunda 30 Aralık’ta meydana gelen trafik çarpışmasında ağır yaralanan 31 yaşındaki Zafer Doğan yaşam mücadelesini kaybetti

3 gün direnebildi
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Kamalı Haber

Cinsel Tecavüze Teşeb-
büs, Cinsel Dokunulmazlı-
ğı İhlal Amacıyla Kaçırma,
Yaralama, Cinsel Saldırı,
Cinsel Taciz, Şiddet Teh-
didi, Kanunsuz Bıçak Taşı-
ma, Korkutmak Amacı ile
Silah Taşıma ve Ciddi Darp
suçlarından tutuklanan
zanlı Farruh Alihüseynov
mahkeme huzuruna çıka-
rıldı. Mahkemede yeminli
şahadet veren polis me-
muru Ozan Kuşak, olgula-
rı aktardı.

Polis, Cinsel Tecavüze
Teşebbüs, Cinsel Doku-
nulmazlığı İhlal Amacıyla
Kaçırma, Yaralama, Cinsel
Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet
Tehdidi, Kanunsuz Bıçak
Taşıma, Korkutmak Ama-
cı ile Silah Taşıma ve Cid-
di Darp suçlamalarıyla
methaldar olduğunu be-
lirtti.

Kuşak, 29.12.2022 tari-
hinde, saat 12.50 raddele-
rinde, Cihangir'de sakin
Farrukh Alıhuseynov’un
(E-46) adına kayıtlı EV 308
plakalı salon araç ile Lef-

koşa'dan Gazimağusa isti-
kametine doğru seyre-
derken, Haspolat çembe-
rinde Minareliköy de sakin
erkek arkadaşına gitmek
için otostop çeken Gir-
ne'de sakin R.P.B'yı (K-27)

aracına aldıktan sonra yol-
da seyir halinde oldukları
bir esnada, cebinde bulu-
nan parayı gösterip onun-
la cinsel ilişkiye girmesi
için teklifte bulunup rıza-
sı olmaksızın, cinsel saldı-

rıda bulunarak, aracı sür-
meye devam edip adı edi-
lenin araçtan inmek iste-
mesine rağmen durmaya-
rak Minareliköy Kır sokak
içerisinde toprak yolda
durup araç içerisinde ta-

sarrufunda bulundurmuş
olduğu 20 cm ağız toplam
32 cm olan sivri uçlu bı-
çağı sol eli ile müştekinin
karın kısmına dayayıp, sağ
eli ile de giymekte olduğu
eşofmanı indirip, cinsel te-

cavüze teşebbüs ettiğini
anlattı.

Polis, müşteki R.P.B.’nin
elleri ile karşı koyarak sa-
nığın elindeki bıçağı aldı-
ğı esnada elleri ile vücu-
dunun muhtelif suretiyle
vurmak suretiyle de adı
edileni ciddi bir şekilde
darp ettiğini belirtti.

Polis, R.P.B.’nin bıçağı
alırken avuç içlerinden ya-
ralandığını ve aracın kapı-
sını açıp kendisini yola atıp
kurtulduğunu anlattı.

Polis, zanlının ise kullan-
dığı araç ile olay yerinden
kaçtığını ve aynı gün araç
ile Cihangir'de tespit edil-
miş, poliste yapılan ilk so-
ruşturmada gönüllü ifade
verip suçlarını itiraf ettiğini
anlattı. Polis, zanlının etki
edebileceği tahkikatın ta-
mamlandığını belirtip, tu-
tuklu yargılanmasını ta-
lep etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren Yar-
gıç Nil Elodie Çeliker, zan-
lının 2 ayı aşmamak üzere
cezaevinde hükümsüz tu-
tuklu kalmasına emir ver-
di.

Zanlı Farruh Alihüseynov, arabasına aldığı genç kadını bıçakla tehdit ederek tecavüz etmeye
kalkıştı. Genç kadın bıçağı elinden alıp kaçtı, kurtuldu. Mahkeme tutuklu yargılanmasına karar verdi

Kadının direncine tosladı
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Köşemden

YUNANİSTAN’AAKILİZANVERİLE:
Takvimlerin hayatları-

mızı ne kadar değiştir-
diğini bilmem ama mil-
yonlarca insanın kendi
ülke iklimlerinin koşul-
larına uydurulduğunca
kendi zamanlarını ken-
dilerinin saptadığı, so-
nuçta o zamanları “mi-
ladi takvim” üzerine
kurguladıkları bir ger-
çek..

HEMEN tüm ülkelerin
yılları, ayları, haftaları
ve günleri ile dolayısıy-
la saat ayarları da bir
karmaşaya fırsat ver-
meden düzenleniyor
işte..

En azından diyorum
dünya insanlığı bu ko-
nuda savaşmadan, bir-
birlerini öldürüp öldü-
rülmeden bir dünyasal
uyuma vardılar!.

NASIL OLDU BU?
Çünkü aralarındaki tüm
rekabetlere, aykırılıkla-
ra karşın biliyorlar ki
sonuçta bu dünya üze-
rindeki tüm insanlar,
canlı cansız tüm var-
lıklardır asıl olan büyük
realite…

Kİ NE diyor tasavvuf
felsefesinde: “Allah ce-
berutu gayibesinde
müncezipti.

O secde edecek bir
gönül vecde gelecek bir
canlı yoktu.

Ve Allah eşrefi mah-
lukatı (yani insanı) ya-
rattı..

Ki kendisine secde et-
sinler vecde gelsinler
diye…”

KISACA tasavvuf da
olsa mistisizm de olsa
son bağlamda bir ilahi
“Kudret” var ki şu aklı-
mızın almadığı kâinatta
o nasıl bir düzense; ya-
rattığı yazı kışı, sonba-
harı ilkbaharı, gecesi
gündüzü…

İle öyle ve öylesi mü-
kemmel bir düzen ku-
rulmuş ki önce birbir-
lerini ite kaka kese doğ-
raya da olsa “dünya in-
sanlığı uymuş bu dü-
zene, sonra da bu dü-
zenle sokmuş kendini
yeniden yeni yeni dü-
zenlerei rejimlere dev-
letlere…

Kİ bu “dünyadır” ki
ne yaptılarsa insanlar
ne battı ne eksildi…

Ne yitip gitti gecesi
gündüzü ne mevsimle-
ri eksildi..

Kim bilir kaç milyon
yıldır devam ederken
kurulu düzeni.

HA HİÇ Mİ ARIZA-
LANMIYOR? Gene in-
sanlarının marifeti ne-
deniyle ama!

Nitekim 2023 de bu
yaratılan insanlık arıza-
larıyla girdik..

İşte bizim coğrafya-
dan bir örnek:

***

YUNANİSTAN DELİ
OLDU! “Türkiye” adı ile
kalkıyor Türkiye’nin adı
ile yatıyor..

Oysa eğer dürtmese,
onca fasaryayı çıkar-
masa, akıllı uslu davra-
nıp Allah’ın değil yan-
daşı ülkelerin kendine
hediye ettikleri Ege de-
nizi ve adalarıyla, Trak-
ya’nın Batısıyla, Doğu
Akdeniz’deki egemen-
lik alanları ile koskoca
bir kara ve deniz alanı
sahipliğinde sadece tu-
rizmden kısmetine dü-
şenle yetinse; büyüyüp
serpilecek, zenginleşip
refahı yakalayacak da
hayır!

İLLE komşusu Türki-
ye’yi diskalifiye edecek!
Vuracak, yenecek!.

VE dedirtecek ki dün-
yaya “işte gördünüz ben
Türkiye’den daha güç-
lüyüm büyüğüm!”

YANİ diyorum yeni
bir yıla girerken işte
karşımızda, Kıbrıs’ta bizi
de olumsuz etkileyecek
böyle bir Yunanistan
paranoyası var ki TC ile
savaşmadan, kanlar dö-
külmeden, topraklar
bombalar füzelerle hal-
laç pamukları gibi sav-
rulmadan, iki ülke ara-
sındaki siyasi dalaşmalar
devam edecek…

KISACA durum vazi-
yetler iyi değil!

Ki yansıması Kıbrıs’ı
da kapsamına alacak..

Sonuçta şunu yaza-
caktık.

Türkiye Yunanistan
savaşı (şu kadar gün
yada saat sürse de) ka-
çınılmazdır..

Elbette Kuzey’de ted-
birler alınmıştır..

Ki bizim kuşak böyle-
si arbedelerin yabancı-
sı değildir ama adada
asıl istediğimiz “Türk-
Rum halkları arasında
barışçı çözümdür.”

EĞER Yunanistan ak-
lını başına almaz Türki-
ye’ye sürünmeye de-
vam ederse Kıbrıs’ta
sağlanması gereken bu

barışçı çözüm fırsatını
yitireceğiz ki sonuç res-
men ve dünyasal bir si-
yasi kararla; bu kez ada-
da her halde Kuzey Gü-
ney arası yüksek du-
varlar, elektrikli hatlar
ve dizi dizi askerlerle
korunmaya alınmış
Türk-Rum bölgelerinin
oluşmalarıyla sonuçla-
nır..

Ki bugünlerin tatsız-
lıklarıyla soğuk savaşla-
rını bile aratır!..

Sonuçta söyleyeceği-
miz şu olmalı: “Allah Yu-
nanistan’a akıl izan ver-
sin!”

***

KISACA TAKILDIĞIM:
(GENE MARAŞ KONU-
SU!)

Son zamanlarda Top-
lumsal sorunlarımızın ar-
tarak kanunsuzluklara
dönüştüklerinden..

Gitgide polisiye va-
kaların artığından..

Aslında çapımıza dar
gelmesi gereken sorun-
lar furyası içinde bo-
ğulmakta olduğumuz-
dan..

Ve asıl büyük sorunun
“devlet olmaya hazır ol-
madığımız halde siyasi
sorunun baskısı sonu-
cunda kendimizi dün-
ya aleme devlet olarak
takdim etmemize karşın
fakat hâlâ bir devlette
olması gereken “dene-
tim mekanizmalarını”
çalıştıramadığımızdan
yakınıyordum…

MESELA hangi dünya
kültürü içinde yer al-
dıklarıyla alacakları bel-
li olmayan..

Adı sanı işitilmemiş
Afrika ülkeleri öğrenci-
lerini..

Sırf paralarını söğüş-
lemek uğruna ülkeye
yığmanın..

Hangi dünyasal eği-
tim standartlarında de-
ğer bulmakta oluğunun
bilinmezliklerinde...

MESELA ülkeye yük-
sek öğrenim için gelen
bazı üçüncü ülke öğ-
rencilerinin esrar tica-
retinden ötesi kanun-
suzluklara kadar türlü
çeşitli pislikler içinde
olduklarını, biz uydu-
rup yazmıyoruz!..

Medya haberlerinden
günlük yayımlanan po-
lis bültenlerinden öğre-
niyoruz..

Hem de her gün her

gün olagelen ayni ben-
zer vakalarıyla!

VE TAM BU SORUN-
LARLA UĞRAŞIRKEN…
Şimdi de kalktık kırk yıl
kapalı tuttuğumuz Ma-
raş’ı sanki onca yıl aklı-
mız başımızda değilmiş
de şimdi başımıza dön-
müşcesine bir kararla,
halkın ziyaretine açtı-
ğımız bir mahallesine
nazire, bu kez de olan-
casını imar iskâna aç-
maya karar verdik!

VE özellikle daha şim-
diden turizmin Las
Vegası, Monte Karlosu
benzetmeleri yaparak
kumarhanelerini devre-
ye sokmak amacıyla
yeni bir siyasi tasarruf-
ta daha bulunmaktan
söz ediyoruz!

OLMAZ MI? Tabi ki
olur! Tüm sahilindeki
onlarca turistik oteli res-
tore eder, kumarhane-
lerini devreye sokar,
sonra Güneydekilerle de
rekabete girerek Tür-
kiye’nin bile bugüne ka-
dar yasaklardan kurtu-
lamayan kumarhanele-
rine nanik çekerek biz
en görkemlilerini yapa-
rız!

Sonra gelsin TC des-
tekli ve bağlantılı kumar
paraları!

Köşe değil dünyayı
döneriz! Fakat:

HANGİ siyasi çözüm-
le?

Hangi dünya teşkila-
tının onay ve tasvibin-
de?

Ki her halde Rum Yu-
nan ikilisi uyumuyor,
dünyayı ayağa kaldıra-
caklar.

BM’ler ile AB’nin bize
yönelik tutumu ortada!..

Kaldı ki beraberine
refah saadet getirecek
de değil!

Ki ne getireceğini çok
iyi biliyoruz!

Kİ ÖYLESİ bir tasarruf
Kıbrıs’ta iki bölge ilişki-
lerini de olumsuz etki-
leyecektir bunun da si-
yasi sorunun çözümünü
daha çok sertleştirece-
ği ayan beyandır..

DAHASI tam da bu
siyasi ve ayni zamanda
adına “ekonomik” de de-
nen gelişmeler nere-
deyse Türk-Yunan sa-
vaşının çıktı çıkacak za-
man dilimi içinde yer
alıyor..

YANİ NE diyelim şim-
di?

Hayırlısı mı olsun!

EŞREF ÇETİNEL
esrefcetinel@havadiskibris.com

Tarım Dairesinin rutin
denetimleri çerçevesin-
de, biri ithal iki de yerli
numunede limit üstü bit-
ki koruma ürünü tespit
edildi.

Daireden verilen bilgiye
göre, 23-29 Aralık’ta ithal
ve yerli ürünlerden top-
lanan numuneler üzerinde
Devlet Laboratuvarında
yapılan analizler netice-
sinde, Bekir Cura’ya ait it-
hal Red Globe üzümde
limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildi, ürün
firmanın isteği üzerine
imha edildi, ithal ürün-

lerden alınan 34 numune-
den 33’ü temiz çıktı.

Yerli ürünlerden alınan
11 numuneden 9’u temiz
çıktı, Tatlısu köyü sakin-
lerinden Mahmut Çil’e ait
domateste üçüncü kez li-
mit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden
dolayı ürün imha edildi,
Yıldırım köyü sakinlerin-
den Cahit Vudalı’ya ait
Kapya biberde de limit
üstü bitki koruma ürünü
tespit edildiğinden dola-
yı ürünün hasadı bir son-
raki laboratuvar analizine
kadar durduruldu.

Sofraya
ulaşmadan
yakalandı

Tarım Dairesi’nin haftalık
denetimlerinde üç numunede limit

üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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5 YILDA BÜRÜT
7 BİN 285 TL:
KKTC’de asgari ücret 5
yılda bürüt 7 bin 285
TL net 6 bin 321 TL
arttı. 2018’de bürüt 2
bin 600 TL, net 2 bin
279 TL olan asgari üc-
ret; 2022’de ise bürüt 9
bin 885 TL, net 8 bin
600 TL olarak belir-
lendi. 2023 yılının ilk
asgari ücreti ise hala
pazarlık konusu

EN BASİT HESAP:
KKTC’de bir asgari üc-
retli net maaşı ile şu
anda tanesi 7 TL’den
bin 228 adet 200 gram
ağırlığında ekmek ala-
bilirken, TC’de bir as-
gari ücretli net maaşı
ile aynı ağırlıktaki ek-
mekten 5 TL’lik Türki-
ye fiyatı ile bin 700
adet alabiliyor

TC’DE BİREY
KKTC’DE AİLE:
Türkiye’de asgari üc-
ret, işe yeni girenlere
veriliyor. KKTC’de ise
özel sektörde çalışan
binlerce insan yıllarca
asgari ücret ödeniyor.
Asgari ücretten de
emekli oluyor. İşveren,
“Asgari ücret arttıkça
batarız, ödeyemeyiz”
derken, çalışan da dü-
şük maaşa isyan ediyor

HAVADİS ÖZEL

KKTC’de hayat şartları
her geçen gün daha da
ağırlaşıyor.

Ülkemizde Pazar çeşit-
liliğinin olmaması, asgari
ücretliyi de geliri yüksek
olan kişileri de aynı mer-
kezlerden alışveriş yap-
malarına zorluyor.

Geliri yüksek olanlar,
aylık masraflarını rahat-
lıkla karşılarken piyasa
pahalılığına ilaveten ülke-
mizde ev kirası başta ol-
mak üzere birçok şeyin
de bedelinin sterlin üze-
rinden belirlenmesi, Türk
Lirası ödenen asgari üc-
retlinin belini iyice bü-
küyor.

KKTC’de asgari ücret 5
yılda bürüt 7 bin 285 TL
net 6 bin 321 TL arttı.
2018’de bürüt 2 bin 600
TL, net 2 bin 279 TL olan
asgari ücret; 2022’de ise
bürüt 9 bin 885 TL, net 8
bin 600 TL olarak belir-

lendi. 2023 yılının ilk as-
gari ücreti ise hala pa-
zarlık konusu.

Havadis, Türkiye ve
KKTC’de son 5 yılda yü-
rürlüğe giren asgari üc-
retleri karşılaştırdı.

Asgari ücret
halen masada

Türkiye’de Ocak 2023
itibari ile yürürlüğe gi-
ren bürüt asgari ücret 10
bin 750 TL, asgari ücret-
linin eline geçen aylık net
maaşı 8 bin 506,80 TL.

KKTC’de ise 2022 yılı-
nın temmuz ayında asga-
ri ücret, brüt 9 bin 885 TL,
net 8 bin 600 TL oldu.

Aralık 2022’de Asgari
Ücret Tespit Komisyonu
toplandı ancak, yeni as-
gari ücret belirlenemedi.

KKTC’de bir asgari
ücret bin 228 ekmek

Pazar bakımından ol-
dukça çok çeşide sahip
olan Türkiye’de asgari üc-
ret alan bir kişi, 4 kişilik ai-
lesinin mutfak masrafını
rahatlıkla karşılayabilip bir
de elektrik, su gibi fatu-
ralarını ödeyebilirken
KKTC’de 4 kişilik bir aile-
si olan asgari ücretli, kıt
kanaat geçiniyor.

Basit bir hesaplama ile
KKTC’de bir asgari üc-

retli net maaşı ile şu anda
tanesi 7 TL’den bin 228
adet 200 gram ağırlığın-
da ekmek alabilirken,
TC’de bir asgari ücretli
net maaşı ile aynı ağırlık-
taki ekmekten 5 TL’lik
Türkiye fiyatı ile bin 700
adet alabiliyor.

KKTC’de reel ücret
kabul ediliyor

Türkiye ile KKTC ara-
sında asgari ücret sapta-
ma yöntemi de birbirin-

den çok farklı.
KKTC’de asgari ücret,

piyasada reel ücret gibi
uygulanırken Türkiye’de
asgari ücret en düşük ze-
min olarak algılanıyor.

Türkiye’de asgari ücret,
işe yeni giren, tecrübesi
olmayan veya işyerindeki
deneme sürecinde verili-
yor.

KKTC’de özel sektörde
çalışan binlerce insan yıl-
larca asgari ücret ödeni-
yor.

Binlercesi de asgari üc-
ret üzerinden emekli olu-
yor.

Yine Türkiye’de bireyin
alacağı asgari ücret belir-
lenirken KKTC’de 4 kişilik
ailenin geçini sağlayacak
asgari ücret belirleniyor.
Türkiye’de gelir
de gider de TL

Türkiye ile KKTC ara-
sında bir diğer fark da
maaşların cinsi ve piyasa
fiyatları arasında değişi-
yor. Türkiye’de maaşlar
TL cincinsen ödeniyor, pi-
yasada geçerli olan fiyat-
lar da TL üzerinden.

KKTC’de ise maaşlar,
Türk Lirası olarak ödenir-
ken ev kirası, araba satış
fiyatı ve daha birçok şeyin
bedeli sterlin üzerinden
belirleniyor.

Havadis, Türkiye ve KKTC’de son 5 yılda yürürlüğe giren asgari ücretleri karşılaştırdı

Asgari ücret sarmalı

YYIILL KKKKTTCC  BBÜÜRRÜÜTT KKKKTTCC  NNEETT TT..CC..  BBÜÜRRÜÜTT TT..CC..  NNEETT
2018 2,600 TL 2,279 TL 2.029,50 TL 1.603,12 TL
2019 3,400 TL 2.958 TL 2.558,40 TL 2.020,59 TL
2020 3,820 TL 3,323 TL 2.943 TL 2.324,70 TL
2021 4,970 TL 4,324 TL 3.577,50 TL 2.825,90 TL
2022 9,885 TL 8,600 TL 6.471 TL 5.500,35 TL
2023 9,885 TL 8,600 TL 10.750 TL 8.506,80 TL

T.C. ve KKTC 2011-2016 asgari ücretler (brüt)
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KTOEÖS Mali Sekrete-
ri Mehmet Güneyli, Gü-
zelyurt Meslek Lise-
si’ndeki fiziki şartlardan
dolayı endişeli oldukları-
nı söyledi.

KTOEÖS Mali Sekrete-
ri Mehmet Güneyli açık-
lamasında “Güzelyurt
Meslek Lisesi’ne ait elek-
trik bölümü binası eği-
tim/öğretim faaliyetleri-
nin yapılması için uygun
ve güvenli değildir.

Geçtiğimiz günlerde
okul binasından kopan bir
parçanın herhangi bir öğ-
renci veya öğretmenin
üzerine düşmemesi bü-
yük bir şanstır.” ifadeleri-
ni kullandı.

Açıklama şöyle:
“Yıkılmasına Ramak

Kaldı !!!
Peki Umurunuzda mı?
Bir okulumuzun daha

içler acısı durumunu or-
taya koymaktan duydu-
ğumuz üzüntüyü belirt-
mek ve uyarmak istiyo-
ruz.

Güzelyurt Meslek Lise-
si’ne ait elektrik bölümü
binası eğitim/öğretim faa-
liyetlerinin yapılması için

uygun ve güvenli değildir.
Geçtiğimiz günlerde

okul binasından kopan bir
parçanın herhangi bir öğ-
renci veya öğretmenin
üzerine düşmemesi bü-
yük bir şanstır.

Peki bundan sonra bi-
nada olabilecek bir yı-
kılmanın herhangi bir
faciaya neden olmaya-
cağından emin olabilir
miyiz?

Birçok okulumuzun

kötü fiziki durumundan
dolayı oldukça endişeli-
yiz, biz okullarımızın kötü
durumlarını sıcağı sıca-
ğına gündemde tuttukça
Eğitim Bakanlığı yetkili-
leri bazı adımları atmak

zorunda kalsalar da bun-
ların yeterli olmadığı gö-
rülmektedir.

Daha önce de belirtti-
ğimiz gibi tüm okulları-
mızın güvenli ve standart
bir hale getirilmesi konu-

sunda ciddi bir altyapı
çalışması yapılması kaçı-
nılmazdır. Aksi takdirde
oluşacak kötü bir duru-
mun birinci sorumlusu
eğitimi yönetenler ola-
caktır.”

KTOEÖS, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin içler acısı ve tehlike saçan durumunu, sendikanın web sitesinde
fotoğraflarla gözler önüne serdi. Tavandan kopan sıva parçaları her an birinin hayatına kast edebilir

Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında
Öğrencilerin hayatı risk
altında





Gönyeli-Alayköy Bele-
diye Başkanı Hüseyin Am-
caoğlu, en önemli sıkıntının
kanalizasyon olduğunu, ilk
etapta bu sıkıntılardan baş-

lamak gerektiğini belirtti.
Amcaoğlu, beldeyi ileri-

ye taşıma hedefinde ol-
duklarını vurguladı.

Belediyeden yapılan

açıklamaya göre, Zirve
Kıbrıs’ta soruların yanıtla-
yan Amcaoğlu, yoğun bir
seçim dönemini geride bı-
raktıklarını, belediye mec-

lis üyeleriyle hep birlikte
hareket edeceklerini, va-
tandaşı mağdur etmemek
için ellerinden geleni ya-
pacaklarını söyledi.

İki belediyenin birleşme
sürecini tamamlayacakla-
rını kaydeden Amcaoğlu,
bütün tüzüklerin değiş-
mesi gerektiğini de ifade
etti.

Hüseyin Amcaoğlu, zor-
lu bir sürecin kendilerini
beklediğini söyleyerek,
yeni hayvan barınağı ya-
pılana kadar mevcut barı-
nakta birtakım iyileştir-
melerin söz konusu olaca-
ğını kaydetti.

Amcaoğlu, hayata geçi-
receği projeler hakkında
da bilgi verdi. Alayköy
Sanayi Bölgesi’nde çok

ciddi çevre sorunları ol-
duğunun altını çizen Am-
caoğlu, sporla ilgili Gön-
yeli’ye bir kompleks ka-
zandırma projeleri oldu-
ğunu vurguladı.

Amcaoğlu, kapalı tenis
kortunu da hayata geçire-
ceklerini kaydetti.

Koltukta uzun süre kal-
manın olumsuz etkilerinin
olduğunu ifade eden Am-
caoğlu, hedefinin, söz ver-
diği projelerini, iki dönem-
de hayata geçirdikten son-
ra bayrağı başka birine
devretmek olduğunu söy-
ledi.
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Basın Emekçileri Sendi-
kası (Basın-Sen), “Kanal
Sim’e yayın mecrasız bıra-
kılmaması ve TÜRK-
SAT’taki yayınlarını son-
landırılmasının hükümetin
özgür medyayı susturma
operasyonu olduğunu” öne
sürdü.

Sendika Başkanı Ali Kiş-
mir, açıklamasında, karasal
yayınların kanalların elin-
den alınarak 4G ve 5G’de
kullanılmak üzere GSM
operatörlerine tahsis edil-
diğini ve yeni bir yayıncı-
lık mecrası yaratılacağını
sözü verildiğini ancak bu
sözün tutulmadığını söy-
ledi.

Kişmir, yeni bir mecra
yaratılana kadar Kuzey
Kıbrıs’ta yayın yapan tel-
evizyon kanallarının
TÜRKSAT uydu bedelleri-
nin devlet tarafından öde-
neceği de taahhüt edildi-
ğini ancak 1 Eylül tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile
uydu katkı paylarında

azaltmaya gidildiğini ve
kanallar ile TÜRKSAT’ın
karşı karşıya bırakıldığını
savundu.

“Özgür yayıncılığa
darbe vurmak adına
atılan bu adım kabul
edilebilir değildir”

Kişmir, “Kanalları TÜRK-
SAT’a büyük meblağlar
ödemekle karşı karşıya bı-
rakan hükümetin demok-
rasinin ve çok sesliliğin ol-
mazsa olmazı olan özgür
yayıncılığa darbe vurmak
adına attığı bu adım kabul
edilebilir olmamakla bir-
likte, kendine muhalif olan
tüm sesleri kısma girişimi
de faşizmden başka bir
şey değildir” dedi.

Kişmir, yayınlarına diji-
tal platformlarda, kesintisiz
bir şekilde devam eden
Kanal Sim emekçileri yal-
nız olmadığını, onların kı-
sılmak istenen sesinin, her-
kesin sesi olduğunu söyle-
di.

Özgürmedyayı
susturmaoperasyonu

Basın-Sen Kanal Sim’e yayın mecrasız
bırakılmaması ve TÜRKSAT’taki yayınlarını

sonlandırılmasına tepki gösterdi:

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon

Amcaoğlu’nun
ilk hedefi
kanalizasyon
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Analiz

ASGARİÜCRETARTIŞININ
EKONOMİKETKİANALİZİ

Asgari ücret bu ay
artırılacak.

Artırılmak zorun-
da.

Enflasyonun yük-
seldiği bir ortamda
asgari ücretin artı-
rılması kaçınılmaz bir
zorunluluktur.

Enflasyonun kont-
rol altına alınamadığı
bir yapıda sabit ge-
lirlinin satın alma gü-
cünde ortaya çıkan
kayıpların ücret artı-
rımıyla ayarlanması
gerekiyor.

Bu sadece sabit
gelirlinin satın alma
gücündeki iyileşme
değil aynı zamanda
ekonominin canlılığa
erişmesi açısından
gereklidir.

Çünkü satın alma
gücünün sürekli düş-
mesi insanların ta-
leplerinin düşmesi-
ne bu da büyüme
oranının düşmesine
yol açar.

Asgari ücret artışı-
nın ve de paralel ola-
rak diğer ücretlerin
de artmasının mikro
ekonomik etkileri
bulunmaktadır.

Ortaya çıkacak üc-
ret artışları piyasa
da talebi artıracak
tabi buna karşı da
eğer üretimi artırma
becerisi gösteril-
mezse talep fiyat ar-
tışını getirecek bu
ise tekrar enflasyon
yaratacak demek ki
asgari ücretin artı-
rılması ve satın al-
mada ortaya çıkacak
olan talep artışının
karşılanması için üre-
tim artışını da sağla-
mak lazım.

Gelelim ikinci etki-
ye; asgari ücretin ve

de diğer ücretlerin
artması sonucu or-
taya çıkacak olan ta-
lep artışı gelirlerin
de artmasına yol
açacak bu ise
GSYH’nın büyüme-
sini getirecektir.

Ekonominin can-
lanması, talebin ve
büyümenin artması,
reel kesim ciroların-
da artışlarda yarata-
cak.

Harcamalarda ki
artış vergi gelirleri-
nin de artmasını be-
raberinde getirecek
ve uzu dönemli etki-
ler de olumlu ola-
caktır.

Burada en önemli
unsur şudur;

Asgari ücret artışı
maliyet artışı geti-
recektir.

Bu bir doğru ama
aynı zamanda talep
artışını da yarata-
caktır.

Buda doğru.
Yaratılacak talep

artışı artı maliyet ar-
tışı mal ve hizmetle-
rin fiyatlarında artış
yaratabilecektir.

Buda doğru.
O zaman ekonomi

yönetiminin yapma-
sı gereken iki önem-
li unsur var.

1-) Doğacak mali-
yet artışının kısmen
dahi olsa önüne geç-
mek.

2-) Doğacak olan
mal ve hizmet talep-
lerinin arzını ona
göre yaratmalar.

Bu iki ekonomik
unsur ücret artışları-
nın gerek pahalılığa
gerekse enflasyona
yol açmaması için
alınması gereken ön-
lemlerdir.

MAHMUT SEZİNLER
mahmutsezinler@havadiskibris.com

Yerel sigorta sektörüne
hizmet vermek, sektörün
reasürans koruması anla-
mında yaşadığı olumsuz-
luklara çözüm üretmek ve
ülke ekonomisine katma
değer yaratmak amacıyla
2018 yılında faaliyetlerine
başlayan Kuzey Kıbrıs’ın
ilk ve tek reasürans şirke-
ti Trust Capital Reinsu-
rance, Uzun Vadeli Ulusal
Kredi Derecelendirme
Notu TR BBB+’dan TR A-
‘ya yükselterek dünya ça-
pında sayılı reasürans şir-
ketleri arasına girmeyi ba-
şardı.

Uluslararası Kredi Dere-
celendirme kuruluşu DRC
Rating tarafından değer-
lendirilen Trust Capital
Reinsurance Ltd’in Uzun
Vadeli Ulusal Kredi Dere-
celendirme Notu ‘TR A-’,
Kısa Vadeli Ulusal Kredi
Derecelendirme Notu ‘TR
A-2 ’, Uzun ve Kısa Vade-
li Ulusal Notlara ilişkin gö-
rünümleri ise ‘Pozitif’ ola-
rak belirledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde bir reasürans
firması açmanın vizyone-
ri ve bu adımın atılması
için her türlü imkanı se-
ferber etmiş olan Capital
Group Yönetim Kurulu
Başkanı Tekin Arhun de-
recelendirme ile ilgili yap-
mış olduğu açıklamada;
Trust Capital Reinsuran-
ce’ın elde ettiği bu başarı-
nın bir yıllık titiz bir çalış-
ma sonucu elde ettiğini
belirtti.

Trust Capital Reinsu-
rance’ın 2022 yılının üçün-
cü çeyreğinde net karının
geçtiğimiz yıla oranla
%744,5 oranında arttığını;
şirket nakit varlıklarının
öz kaynaklarından daha
yüksek seviyeye çıktığını
ifade etti.

Tekin Arhun; 2022 yı-
lında artış gösteren en-

flasyon ve küresel finans
piyasalarında meydana ge-
len olumsuz makroekono-
mik göstergeler karşısında
bir çok reasürans şirketinin
kotasyon tamamlama sü-
recinde zorluk yaşadığını,
ancak, Trust Capital Rein-
surance Ltd.’in dünyanın
önde gelen reasürans şir-
ketleri ile yaptığı retro-
sesyon anlaşmaları neti-
cesinde risklerini payla-
şarak kotasyon sürecini
başarıyla tamamladığını
söyledi.

Tekin Arhun, Trust Ca-
pital Reinsurance olarak
en büyük hedeflerinin
yurtdışından da risk ka-
bulüne başlayarak ülke
ekonomisine önemli bir
katma değer yaratmak ol-
duğunu belirtti.

Arhun, 2023 yılında da
istikrarlı büyümeyi devam
ettirmeye kararlı oldukla-
rını vurgulayarak, çalışma
arkadaşlarına da göster-
miş oldukları performans-
tan dolayı çok teşekkür
etti.

Halkın Partisi Genel Baş-
kanı Kudret Özersay, hü-
kümete, KDV ve fon indi-
rimde somut adım atma
çağrısında bulunarak, aksi
halde zamlara karşı hayat
pahalılığı artışının “mak-
yajdan öte” anlam taşıma-
yacağını kaydetti.

Özersay yazılı açıkla-
masında, zamlar nedeniy-
le dar gelirli vatandaşların

daha da fakirleştiğini ifade
ederek, temel ihtiyaç
ürünlerinin vergi ve fonla-
rının geçici olarak sıfırlan-
ması ve bunun raf fiyatla-
rına yansıması için dene-
tim yapılması gerektiğine
vurgu yaptı.

Zamlarla ilgili hüküme-
te eleştirilerde bulunan
Özersay, peşin KDV uygu-
lamasının sona erdirilmesi

ve enflasyon muhasebesi-
ne geçilmesi gerektiğine
işaret etti.

Ekonominin kamu ma-
aşlarından ibaret olmadı-
ğını ifade eden Özersay,
kamu maaşlarına verile-
cek hayat pahalılığı artışı-
nın yasal bir zorunluluk
olduğunu ama en geç iki
ay içerisinde eriyeceğini
ve anlamını yitireceğini

kaydetti.
Zamlardan hayati oran-

da olumsuz etkilenen özel
sektör çalışanları ve özel-
likle asgari ücretliler ol-
duğunu ifade eden Özer-
say, bu nedenle maaş artı-
şı düşüncesinden çok,
“zamları nasıl önleyece-
ğim” düşüncesine odak-
lanmak gerektiğini belirt-
ti.

Özersayfonvevergideindirimistedi

Trust Capital Reinsurance Ltd.’nin, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu ‘A-‘, Kısa Vadeli
Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ‘A-2’ ve görünümünü ‘Pozitif’ olarak güncellendi

Tekin Arhun:
Önemli bir başarı





Cumhurbaşkanlığı’nın
143 milyon 205 bin 100
TL’lik bütçesi Cumhuri-
yet Meclisi’nde oy çoklu-
ğuyla onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda
bugün Cumhurbaşkanlığı,
Cumhuriyet Meclisi, Baş-
bakanlık, Başbakan Yar-
dımcılığı Turizm Kültür
Gençlik ve Çevre Bakanlı-
ğı bütçeleri ele alınıyor.

CTP Milletvekili Erkut
Şahali, Cumhurbaşkanı Er-
sin Tatar’ın Anayasayı ihlal
ettiğini, tarafsız olmadığı-
nı iddia etti.

Tatar’ın ortaya koydu-
ğu mesainin Kıbrıs Türk
halkının kaynaklarını israf
ettiğini savunan Şahali, Ta-
tar’ın temel görevi taraf-
sızlık olması gerekirken
bir siyasi taraf olmayı hak
gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın
yerel seçimlerde kapı kapı
gezerek UBP adaylarının
propagandasını yaptığını
iddia eden Şahali, bütçede
Cumhurbaşkanlığı için ay-
rılan kaynakların israf edil-
diğini ileri sürdü.

Şahali, Tatar’ın Cumhur-
başkanlığı makamıyla yan
yana gelmesi zor etkin-
liklere katıldığını, turistik
faaliyetlerde bulunduğunu,
kendi devletini uydu dev-
let haline getirmekten çe-
kinmediğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı büt-
çesinde ayrılan paradan
Kıbrıs Türk halkının bir
fayda görmeyeceğini ileri
süren Şahali, örtülü öde-
neğe ayrılan parayla ilgili
eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin
yeni yaklaşımın çelişkiler-
le dolu olduğunu iddia
eden Şahali, ne murat et-
tiği anlaşılmayan Cum-
hurbaşkanlığı’nın bugün
söylediğini yarın inkar
edecek bir şekilde dav-
randığını savundu.

Şahali, Cumhurbaşkanı-
nı Anayasal sınırlar çerçe-
vesine davranmaya davet
etti.

Türk dünyası ile ilişkiler
noktasında da eleştirilerde
bulunan Şahali, gerçekçi
olmak ve buna uygun tu-
tum belirlemek gerekti-
ğini, gerçekçi tutumun BM
belgelerinde net bir şekil-
de yer aldığını, bu belge-
lerde Denktaş ve Eroğ-
lu’nun imzası bulunduğunu
kaydetti.

CTP Milletvekili Ürün
Solyalı, Cumhurbaşkanı-
nın Anayasa’daki görevle-
rini değerlendirerek, Ta-
tar’ın Cumhurbaşkanlığı
makamındaki duruşunu
eleştirdi.

Solyalı, Tatar’ın yerel se-
çimlerde bir siyasi partinin
propagandasını yaptığını,
Türkiye’deki ziyaretlerinde
federasyon isteyenleri “ha-
inlikle” suçladığını, bazı
Kıbrıslı Türklerin Türki-
ye’ye girememesi konu-
suyla da ilgili olduğunu
iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın
sosyal medya konusunda

ekip kurduğunu, danış-
manları bulunduğunu dile
getiren Solyalı, bu danış-
manların basın reklam sos-
yal medya alanında çalış-
tıklarını, buraya da bütçe
ayrıldığını söyledi.

Solyalı, Tatar’ın tarafsız-
lık namına bir adım atma-
dığını, hükümetin ve
UBP’nin sesi olduğunu, öte-
kileştirme üzerinden siya-
set güttüğünü savundu.

Cumhurbaşkanlığının
Kıbrıslı Türkleri için özel
bir makam olduğuna işaret
eden Solyalı, bu makamın
izolasyonlar altındaki halk
için anahtar bir makam
olduğunu, Kıbrıslı Türkle-
ri siyasi eşitlik temelinde
federal bir çözüme ulaş-
tırmak için adımları atma-
sı gerektiğini belirtti.

Solyalı, Avrupa Birli-
ği’nin yılda 30 milyon Euro
gönderdiğini, bu anlamda
Güney Kıbrıs’a yapılan yar-
dımlarının gerisinde kalın-
masının kabul edilemeye-
ceğini, Cumhurbaşkanlı-
ğının bu konuda uyarı yap-
ması gerektiğini belirtti.

Enterkonnekte sistem ve
Euro kullanımı, Doğrudan
Ticaret Tüzüğünü hayata
geçmesi, Yeşil Hat Tüzü-
ğü’ne ilişkin girişimlerin
yapılması noktasında
Cumhurbaşkanlığı’nın so-
rumluluğu bulunduğunu
dile getiren Solyalı, yeni
geçiş kapılarının açılma-
sıyla ilgili girişimler yapıl-
ması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Arma-
ğan Candan, Kapalı Ma-
raş’a ilişkin Rum başvuru-
larının Maraş açılımından
önce de yapıldığını, açı-
lımdan önce veya sonra
da bir ilerleme yaşanma-
dığını, normalin dışında da
bir başvuru bulunmadığı-

nı söyledi.
Candan, Cumhurbaş-

kanlığından herhangi bir
beklentisi olmadığını söy-
leyerek, bugüne kadar
elde edilen kazanımlar ne
kadar korunursa o kadar
iyi olacağını düşündüğünü
belirtti.

“Bu devran dönecek
başka yolu yoktur” diyen
Candan, bağımsız olama-
yan bir Cumhurbaşkanı
bulunduğunu, Cumhur-
başkanının yerel seçim-
lerde UBP militanı olarak
görev yaptığını iddia etti.

Cumhurbaşkanının ulus-
lararası toplumla ilişkileri
zor soktuğunu iddia eden
Candan, Cumhurbaşkanı-
nın iki yılda yeni bir kaza-
nım sağlayamadığını, ge-
lecek yıllarla ilgili beklen-
tisi de olmadığını söyledi.

Candan, Maraş açılımının
seçime yönelik yapıldığını,
hiçbir ilerleme olmadığını
bundan sonra da Maraş,
Ercan ya da yeni kapıların
açılması konularında Kıb-
rıslı Türklerin faydasına
olacak bir adım atılmadı-
ğını savundu.

Berova Tatar’ı savundu
UBP Milletvekili Özde-

mir Berova, ana muhalefet
partisinin Cumhurbaşka-
nının itibarını zedeleme
amaçlı konuşmalar yaptı-
ğını, UBP’nin bunu kabul
etmesinin mümkün olma-
dığını söyledi.

Kıbrıs politikası ile ilgili
Crans Montana sürecin-
den sonra o dönemin
Cumhurbaşkanı dahil tüm
kesimlerin federal bir çö-
züm olma ihtimalinin or-
tadan kalktığını beyan et-
tiklerini belirten Berova,
KKTC’nin bu vesile ile iki
devletli çözüm eşit statü

üzerinden politika üretti-
ğini ifade etti.

Berova, bu politikayla
Ersin Tatar’ın Cumhurbaş-
kanı seçildiğini söyledi.

Berova, Maraş konusun-
da Rumların her türlü
hamleyi yapmaya çalış-
tıklarını AB Konseyine
önerge sunduklarını, ra-
por hazırlanmasını talep
ettiklerini, raportörün ada-
yı ziyaret ettiğini, Maraş’ın
kamusal anlamda açılımı
konusunda KKTC ve Tür-
kiye’yi kınayıcı öğenin or-
tada olmadığını uluslar-
arası arenada Kıbrıs ko-
nusunda iki devletli ulus-
lararası eşitlik politikası-
nın bilinir hale geldiğini
ifade etti.

Berova, algı oluşturmak
üzere Cumhurbaşkanlığı
makamının itibarsızlaştı-
rılmasını doğru bulmadık-
larını, Cumhurbaşkanının
iki bölgeli uluslararası eşit-
lik temelindeki politikası-
nı desteklediklerini belirt-
ti.

Hasipoğlu: Federasyon
için ışık yok

UBP Milletvekili Oğuz-
han Hasipoğlu, Kıbrıs so-
rununda federasyon ze-
mini ve BM parametrele-
rinin de görüşüldüğünü,
her Cumhurbaşkanının
kendi ekibini belirlediğini
ancak Rumların paylaşma
niyeti olmadığını bu ne-
denle başarılı olunmadığı-
nı söyledi.

Hasipoğlu, federasyon
anlamında tünelin ucunda
bir ışık görünmediğini bu
nedenle iki devletli çözü-
mün ve Maraş açılımının
gündeme geldiğini ve
Cumhurbaşkanlığına Er-
sin Tatar’ın seçildiğini be-
lirtti.

Doğrudan Ticaret Tü-
züğü’nü kaldırmak için
Rum tarafının çaba harca-
dığını AB’nin de Rum ta-
rafının doğrultusunda ha-
reket ettiğini dile getiren
Hasipoğlu, Maraş konu-
sunda da uluslararası hu-
kuka aykırı bir adım bu-
lunmadığını kaydetti.

Bütün Maraş’ın açılma-
dığını, bölgede kurumların
ve şahısların mülkleri bu-
lunduğunu söyleyen Hasi-
poğlu, bu nedenle açılma-
dığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi
kararlarına atıfta bulunan
Hasipoğlu, Taşınmaz Mal
Komisyonu bağlamında
hak ve hukuku gasp et-
meden başvuruların de-
ğerlendirileceğini, sürecin
devam ettiğini, dosyaların
hızlanacağını söyledi.

“Bir yol açıldı Maraş açıl-
madı” iddiasının doğru ol-
madığını sürecin devam
edeceğini söyleyen Hasi-
poğlu, BM idaresine dev-
retme düşüncesinin söz
konusu olmadığını belirtti.

Güvenlik Konseyi karar-
larının ihlal edilmediğini
söyleyen Hasipoğlu, AİHM
kararlarının Güvenlik Kon-
seyi kararları üzerinde ol-
duğunu kaydetti.

Hasipoğlu, “40 yıl önce-
ki Güvenlik Konseyi ka-
rarlarına takılı kalmayın”
dedi.

Müzakere masasında
enerji konusunda komite
kurulması önerisinde bu-
lunduklarını anımsatan Ha-
sipoğlu, Anastasiadis’in ko-
miteye karşı çıktığını be-
lirtti.

KKTC’nin, Türk Devleti
Teşkilatı’na gözlemci üye
olduğunu belirten Hasi-
poğlu, Tatar’ın yabancı
ülke diplomatlarıyla ger-

çekleştirdiği görüşmelere
değindi.

Hasipoğlu, tanınma mü-
cadelesi verme anlamında
doğru zemin ve zamanla-
mada olunduğunu söyledi.

Derya: Tatar’ın tavırları
itibarsızlık yaratıyor

CTP Milletvekili Doğuş
Derya, yapılan konuşmala-
rın itibarsızlaştırma için
yapılan konuşmalar olma-
dığını, Cumhurbaşkanlığı-
nın Ersin Tatar’ın tavırları
nedeniyle itibarsızlık ya-
şadığını savundu.

Tatar’ın “tarafsızlığı ayak-
lar altına aldığını” iddia
eden Derya, Cumhurbaş-
kanının UBP kurultayında
UBP’li olduğunu söyledi-
ğini belirtti.

Derya, Tatar’ın ifade öz-
gürlüğüne müdahale etti-
ğini, özgür medyanın sesi
kısılırken, Kanal T’nin
TÜRK-SAT tarafından ta-
lep edilen miktarı nereden
bulacağını sordu.

Maraş ile ilgili bir açılım
olmadığını, yapılmak iste-
nen tazminat yükünü
azaltmak için bir formül
bulmak olduğunu, bölge-
nin bazı iş adamlarına ve-
rilmek istendiğini savunan
Derya, AK Parti’nin Kıbrıs-
lı Türklerin ihtiyaçlarını
dikkate almadığını iddia
etti.

Derya, Türkiye ile
KKTC’nin çıkar birliği yap-
ması, KKTC’nin de çıkar-
larının korunması gerekti-
ğini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyo-
nu’nu kurulurken UBP ve-
killerinin şikayet ettiğini
savunan Derya, bugün ha-
maset yapılıp bilgi çarpı-
tıldığını savundu.

Taçoy: Maraş
vakıf malıdır

UBP Milletvekili Hasan
Taçoy, Maraş’ın vakıf malı
olduğunu söyledi.

Taçoy, Maraş’ın hukuk
davası olarak çözüleceği-
ni söyleyerek, Maraş’taki
malların Türkiyeli iş adam-
larına peşkeş çekileceği
iddialarının doğru olma-
dığını kaydetti.

AB ve AİHM’in Kıbrıslı
Türklere verdiği hangi
sözü tuttuğunu soran Ta-
çoy, Doğrudan Ticaret Tü-
züğü konusunda ne yapıl-
dığını ne olduğunu sorarak,
hiçbir şey olmadığını, bu
konunun buzluğa saklan-
dığını gündeme gelmedi-
ğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün hakkı-
nı araması gerektiğini dile
getiren Taçoy, bu hakları
her platformda aramaya
devam edeceklerini be-
lirtti.

Taçoy, TÜRKSAT’ın ha-
vada kaldığını, 3 yıldır
uzatmaların oynandığını,
tedbir alınmadığını, uyarı-
ların dikkate alınmadığını
söyledi.

Konuşmaların ardından
Cumhurbaşkanlığı bütçe-
si oy çokluğuyla onaylan-
dı.
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143 milyon 205 bin 100 TL’lik
Cumhurbaşkanlığı bütçesi Meclis’ten

oy çokluğuyla onaylandı. Bütçe
görüşülürken Cumhurbaşkanı’nın

Anayasa ihlalleri gündem oldu

Cumhurbaşkanının
“tarafsızlığı” meclise
gündem oldu





Kuzey Kıbrıs Turkcell
tarafından dijital sosyal
sorumluluk platformu ola-
rak hayata geçirilen go-
nuldenbagliyiz.biz içeri-
sinde yer alan, Kıbrıs Hay-
van Hakları Derneği’nin
“Onların tek sesi biziz! Ge-
lin birlikte ikinci şansları
olalım. Bir el uzat bir can
kurtar” sloganıyla açmış
olduğu projesi hedefine
ulaştı. Sokakta yaşamak
zorunda kedi ve köpekle-
re yardımcı olamayı
amaçlayan proje ile der-
nek bu projedeki hedefi-
ne Kuzey Kıbrıs Turk-
cell’in desteğiyle ulaşmış
oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell
Genel Müdürü Murat Kü-
çüközdemir, Kıbrıs Hay-
van Hakları Derneği Say-
manı Cemaliye İnan bu
anlamlı iş birliği kapsa-
mında bir araya gelerek
önemli mesajlar verdiler.

Küçüközdemir:
“Kuzey Kıbrıs Turkcell
ailesi olarak sevimli
dostalarımızı çok
önemsiyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in
ev sahipliğinde gerçek-
leşen görüşmede, Kuzey
Kıbrıs Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Küçüközde-
mir, gonuldenbagliyiz.biz
platformuyla ilgili açıkla-
malarda bulunurken bu
projeyi ayrıca önemse-
diklerinin altını çizdi.

Ülkemizde sokaklarda

ve bakıma muhtaç çok
hayvan olduğuna işaret
eden Küçüközdemir bu-
nun üzücü olduğunu söy-
ledi.

Bu projeyi ayrıca önem-
sediklerini dile getiren
Küçüközdemir “Turkcell
ailesi olarak sevimli dost-
larımız bizim için çok
önemlidir, o yüzden eli-
mizden geldiğince katkı-
larımız devam etmekte-
dir” ifadelerini kullandı.

İletişim ve teknoloji ala-
nındaki liderliğin yanında
yıllardır birçok sosyal so-
rumluluk projesi gerçek-

leştirdiklerini aktaran Kü-
çüközdemir şunları söy-
ledi: “Sosyal sorumluluğu
dijitale taşıma fikriyle do-
ğan ve gonuldenbagli-
yiz.biz platformu olarak
hayat bulan bu projenin
gün geçtikçe başarıya
ulaşması gurur vericidir.

Yola çıktığımız 8 proje-
nin ardından açılan proje-
ler ve hedefine ulaşan 5
farklı proje ile yüzlerce in-
sanımıza, canlımıza do-
kunmanın sevincini yaşı-
yoruz. “İyilik paylaştıkça
çoğalır” sloganı taşıyan
platformda görüyoruz ki

gerçekten iyilikler bağış-
larla büyüyor ve birçok
insana fayda sağlıyor.

Bizler de bu yıl sevimli
dostlarımız sokaklarda ya-
şayan dostlarımız için kü-
çük bir iyilik yapmak is-
tedik.

Yeni yılda herkesi böy-
lesi iyiliklere vesile olma-
ya davet ediyor, herkesin
bir kez daha yeni yılını
kutluyorum.”

İnan:
“gonuldenbagliyiz.biz
platformu ile hedefimize
ulaştık. Yeni hedefimiz

yine sokaklarda yaşayan
dostlarımızın ihtiyaçlarına
yönelik olacak”

Kıbrıs Hayvan Hakları
Derneği Saymanı Cemali-
ye İnan ise görüşmedeki
konuşmasında şunları söy-
ledi: “Kıbrıs Hayvan Hakları
Derneği olarak Kuzey Kıb-
rıs Turkcell’in hayata ge-
çirdiği bu platformda yer
almaktan onur duyuyo-
ruz.

Bugün projemizin saye-
nizde hedefine ulaşmış ol-
ması bizler için büyük
mutluluk. Çünkü hayvan-
lar bizim için vazgeçil-

mezdir. Olar için küçücük
katkılar bile çok önemlidir.
Fakat ülkemizde çok fazla
sokak hayvanı olduğun-
dan ve maalesef gerekli
yasalar bu konu için çalış-
madığından hem zorlanı-
yoruz hem de sokakta ya-
şayan hayvanlarımızın sa-
yısı giderek artıyor. İlgili
mercilerin denetimleriyle
caydırıcı cezalarla illaki
daha farklı şeyler konuşa-
biliriz fakat henüz o aşa-
maya gelmiş durumda de-
ğiliz.

Barınakların kötü ve ye-
tersizliğinden hayvanların
kısırlaştırılmasına kadar
her türlü konuda müca-
delemiz devam ediyor. Az
sayıda gönüllüler olarak
çabalarımız devam eder-
ken sizin gibi kurumların
bize destek çıkması da
ayrıca önemlidir.

Dernek adına size ve
tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell
ailesine bu duyarlı davra-
nışınızdan dolayı teşek-
kürlerimi sunarım. Herke-
sin yeni yılını içtenlikle
kutlarım.”
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Kulübümüz olağanüstü genel kurul tarihi 17
Ocak 2023 Salı günü saat 19:00’da kulüp lo-
kalinde yapılacaktır.

GÜNDEM
Açılış
Divan kurulunun oluşturulması
Faaliyet Raporu
Mali Rapor
Yönetim Kurulunun Belirlenmesi
Disiplin Kurulunun Belirlenmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış

Tepebaşı Spor
Kulübü Olağanüstü
Genel Kurulu ilanı

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin “Bir el uzat bir can kurtar” projesi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hedefine ulaştı

gonuldenbagliyiz.biz
platformu iyiliği çoğaltıyor

Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (DAÜ-SEM) Bale ve
Dans Okulu öğrencileri-
nin Yıl Sonu Gösterisi, Rauf
Raif Denktaş Kongre ve
Kültür Sarayı’nda düzen-
lendi.

DAÜ’den verilen bilgiye
göre, Tuğçe Doygunel’in
eğitmenliğinde uzun sü-
redir çalışmalarını sürdü-
ren DAÜ-SEM Bale ve
Dans Okulu öğrencileri
gösteri yaptı.

Gösteriyi DAÜ-SEM
Başkanı Prof. Dr. Metin Er-
soy da izledi.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Bale ve Dans

Okulu eğitmeni Tuğçe
Doygunel, uzun bir süredir
emek verdikleri gösteriyi
ailelerle buluşturacak ol-
manın heyecanını yaşa-
dıklarını belirterek, minik
kalplerin ortaya koyduğu
emeğin gönülden takdir
edildiğini vurguladı.

Doygunel, Akare Dans
ve Spor Merkezi’ne de te-
şekkür ederek, gösteri
kostümlerini hazırlayan
Zehra Çevikel’e de şük-
ranlarını sundu.

Bale ve Dans Okulu öğ-
rencilerine katılım ve te-
şekkür belgeleri okulun
eğitmeni Tuğçe Doygu-
nel ile Prof. Dr. Ersoy ta-

rafından takdim edildi.
DAÜ-SEM Başkanı Prof.

Dr. Metin Ersoy da, kültür,
sanat ve sosyal aktivitele-
rin DAÜ-SEM çatısı altın-
da toplanmasından mutlu
olduklarını ifade ederek,
gelecek yıllarda bu tür
gösterileri daha geniş bir
kitleyle buluşturmak is-
tediklerini belirtti.

DAÜ-SEM’in DAÜ’nün
üniversite dışındaki yüzü
olduğunu belirten Ersoy,
dans ve bale eğitmeni
Tuğçe Doygunel’e ortaya
koyduğu muhteşem ko-
reografi ile minik kalplerin
neler yapabileceğini gös-
terdiği için teşekkür etti.

DAÜ-SEM Bale ve Dans Okulu’ndan yıl sonu gösterisi ilgiyle izlendi

İzleyenleribüyülediler
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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

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının Kıbrıs saa-
tine göre programı şöyle:

Bugün:
16.00 HangiKredi ümraniyespor- Atakaş Hatayspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

YArın
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih
Karagümrük

19.00 Arabam.com Konyaspor-Demir grup Sivasspor
19.00 galatasaray-MKE Ankaragücü

5 OCAK PErşEMBE:
16.00 gaziantep FK-Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor
19.00 Trabzonspor-Bitexen giresunspor

Türkiye’de 17.
haFTa başlıyor

China Bazaar Gençlik
Gücü'nde teknik so-
rumlu Tolga Güçsoy
Dervish ile yollar karşı-
lıklı olarak anlaşmalı şe-
kilde ayrıldı.

AKSA Süper Lig'de
ilk devreyi 10 puanla
14'üncü sırada tamam-
layan başkentin yeşil
beyazlı ekibi China Ba-
zaar Gençlik Gücü'nde
takımın teknik sorum-

lusu Tolga Güçsoy Der-
vish ile yollar karşılıklı

olarak ayrıldı. Başkent
ekibi yeni teknik di-

rektör arayışlarına baş-
ladı.

GG’de ayrılık

Futbolda ara transfer zamanıFutbolda ara transfer zamanıFutbolda ara transfer zamanıFutbolda ara transfer zamanıFutbolda ara transfer zamanı

Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu (KTFF)
tarafından düzenlenen
AKSA liglerinde ilk
devrenin tamamlan-
masının ardından ara

transfer dönemi bu-
gün başladı.

Federasyon tarafın-
dan daha önce yapı-
lan açıklamada ara
transfer döneminin

yerli futbolcular için
3-13 Ocak 2023 tarih-
leri arasında gerçek-
leştirilebileceği belir-
tildi.

Yabancı futbolcu

transferi için ise ku-
lüpler 3-20 Ocak 2023
tarihleri arasında
transfer işlemlerini
gerçekleştirebileceği
duyurulmuştu.

21 Ocak’ta kupa maçları
Lige verilecek devre

arasının ardından ta-
kımlar ilk resmi maçla-
rına 21-22 Ocak 2023 ta-
rihlerinde Northernland

Kıbrıs Kupası 1.tur maç-
larıyla çıkacak.

28-29 Ocak 2023 ta-
rihlerinde de AKSA Lig-
leri’nde ikinci devre baş-
layacak.

Futbolda ara transfer zamanı
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