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Protokol müfettişleri bizim uşakları denetlemeye geldi Ankara'dan... Fuat Oktay işi sıkı tutuyor...
Ödevini yapmayan yandı!.. Bir şeftali kebabı ile müfettişlerin gönlünü alırlar herhalde!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 10 Haziran 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 697 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SİZ KENDİNİZİ ÖZGÜR MÜ
SANIRDINIZ?
n

2. sayfada

Protokolün uygulanıp uygulanmadığına bakmak için Türkiye adaya heyet gönderdi...

TC’den
koloni
memurlarına
Çavuşoğlu
da geliyor

l TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavıuşoğlu da
yarın adamıza geliyor...
l Çavuşoğlu'nun da
teftiş ekibine katılarak
protokolün
uygulanmasını
denetlemesi
bekleniyor... 2. sayfada

Meryem Özkurt'a
şimdilik af yok!

n Meclis Komitesi'nden yargı
henüz devam ettiği için,
Özkurt'a şimdilik af çıkmadı...
n Özkurt'un avukatı Feyzi
Hansel af dilekçesini geri
çekti...
7. sayfada

SIKI DENETiM

TC ile KKTC arasında imzalanan protokolün uygulanmasını denetlemek için Türkiye’den heyet geldi… Heyetle
bugün çok kapsamlı bir görüşme yapılacak ve ne kadar ilerleme kaydedildiği rapor edilecek… Birçok kurumun
çalışması ele alınacak ve değerlendirilecek… Tüm müsteşarlar da toplantıda hazır olacak…
3. sayfada
SOL KÖŞE

Polis yalanladı...

LİNÇTEN DE DAHA
AĞIR BİR SUÇ MU?

BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af
meselesini görüşen meclis komitesinden af çıkmadı. Yargı süreci
devam ediyormuş çünkü... Komitede
6 CTP'li, 4 de UBP'li vekil bulunuyor... Şartlı tahliye ile "Afrika"
saldırganlarını hapisten salıverenler
Meryem Özkurt'u affedemiyorlar!
Seçim yasağını delmek, bir gazeteye
karşı linç girişiminde bulunmaktan
daha ağır bir suç sayılıyor anlaşılan... Üstelik bu suçu işleyenlerin
başında Meryem Özkurt değil, Tatar
ve tayfası var!

200 kişilik çevik kuvvet
hayal ürünüymüş!

n Polis Genel Müdürlüğü
gazetemizin 200 kişilik çevşk
kuvvet ekibinin KKTC'ye
geleceği ile ilgili haber için
"asılsız" dedi...
n Erhan Arıklı ise KKTC'nin
güvenliğinden Türkiye'nin
sorumlu olduğunu söyleyerek
böyle bir sevkiyatın normal
olduğunu belirtti...

KÖŞECİ

SUÇ ORTAKLIĞI

İşgal altında

3. sayfada

KRAVATLI
KAVGA
OLMAZ...

Eylem var...

Zamlar ile protokol
protesto edilecek

n Toplumsal Varoluş
Platformu bu sabah saat
07.00'de başbakanlık
ışıklarında pankartlı bir
eylem yapacak ve bildiri
dağıtacak...
n Saat 18.00'de ise tüm
halkla birlikte bir yürüyüş
düzenlenecek...

BENZİN
ZAMMI

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Harley Davidson Riders Club Cyprus
24 Haziran'da Sarayönü'nde zamları
protesto eylemi yapacak...
2. sayfada

Balalan'da ceset bulundu

7. sayfada

Balıkçı barınağının 400 metre
ilerisinde kayalıklar üzerinde
bulunan cesedin cinsiyeti bile tespit
edilemedi...
2. sayfada

HEY GİDİ CTP!
NEREDEN
NEREYE?

TACAN
REYNAR’I
VERDİĞİNİZ
İÇİN DİLİNİZİ
İSTİYORLAR!

Mehmet Levent

Aziz Şah

İCAZETSİZ
yazılar...

Motosikletçilerden
zam protestosu

Akaryakıta yapılan yeni zam protesto edildi…

POLİSE SUÇ
DUYURUSUNDA
BULUNACAK OLAN
YOK MU?

Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

SUÇ ORTAKLIĞI
Toplum diyoruz, yokoluş diyoruz, varoluş diyoruz, mücadeleden söz ediyoruz,
“toplum bunu kaldırmaz” dediğimiz her
şeyi kaldırmadı mı bu toplum, “affetmez”
dediğimiz her şeyi affetmedi mi? Bir
süredir sorup duruyorum biz kimiz, bu
ülkenin nesiyiz, bu ülkede neciyiz diye…
Bir arada yaşıyoruz, sokakta markette
trafikte karşılaşıyoruz, zamlardan pahalılıktan hükümetten muhalefetten meclisten konuşuyoruz, ortaya küfrediyoruz,
homurdanıyoruz. Nasılız, iyi miyiz, soranlara memleket gibi diyoruz, memleket
gibi derken komik bir şey söylediğimizi
mi sanıyoruz, itiraf edelim hiç komik
değiliz, üstelik yalan söylüyoruz, çünkü
biz memleket gibi değiliz, tam tersine,
memleket bizim gibi, memlekete soralım
bakalım, nasılmış, soramıyoruz değil mi, neden soramıyoruz, çünkü memleketle
ortak bir dilimiz kalmadı,
memleketin dilini onun hatırını soracak kadar bile bilmiyoruz, memleketle olan
bağlarımız inceldiği yerden
koptu, o bağlar koparken, biz de memleket
de her tarafımızdan koktuk, memleket
bizi değil biz memleketi kokuttuk…
Birer nar gibi çatlamadık ve dağılmadık,
çatlasaydık ve dağılsaydık iyi olurdu,
kendimizi bulurduk, kendimize gelirdik,
ama hayır biz çok sıkı durduk, çatlamamaya çatlayıp da dağılmamaya direndik,
direndik ve çürüdük.
Biz bu ülkenin nesiyiz, bu ülkede neyiz
neciyiz sorusunun cevabı Murat Sevinç’in
diken’de yayımlanan “Biz kimiz ve temel
bir ilkemiz var mı?” başlıklı yazısında
ve o yazıda ODTÜ öğretim üyesi Necmi
Erdoğan’ın, Ekim 2015’te Birgün’de yayımlanan “Türkiye bir toplum mu?” başlıklı makalesinden aktardığı şu satırlardadır:
“Türkiye toplumunu bir arada tutan
pozitif bir etiko-politik içerik yoksa,
bir arada durduran şey ne peki? Bence
buna verilebilecek tek değilse de ana
cevap ‘suç ortaklığı’dır. Yani Türkiye
bir ‘toplum’ ise, olsa olsa suç ortaklığı
toplumudur. Saldırgan bir mülk edinici
bireyciliğin alenen hüküm sürdüğü,
bütün doğal ve tarihsel güzelliklerin
arsızca yağmalandığı ve dahi bütün
bunlar olurken gündelik hayatın hiçbir
şey olmuyormuş gibi devam ettirilebildiği bir yerde negatif de olsa asli
bağ suç ortaklığıdır.”
Türkiye toplumu başka biz başka mı
diyorsunuz? Neden? Bizi başka kılan
nedir? Yapmayın! Toplum falan değiliz
biz, çoğunlukla başka bir ülkeye kapağı
atamadığımız için buradayız, buraya ait
olduğumuz için burada değiliz, bir aradayız ama bizi bir arada tutan olumlu
hiçbir şey yok, kendimizi kandırmayalım…
Bizi bir arada tutan şey meclisi bir
arada tutan şeyle aynıdır, göze alınmayan
risklerin toplamı korkakça çürümeye
mahkûm etti bizi, çürüyoruz…
Bunca katliamı yağmayı talanı rezilliği
hırsızlığı yolsuzluğu cezasızlıkla ödüllendirenleri seyreden de biziz, onları
tekrar tekrar seçerek ödüllendiren de biziz…
Yargılanıp cezalandırılması gereken
hırsızlar hainler makam koltuklarında
otururken, ülke gözümüzün önünde öldürülürken, hiçbir şey olmuyormuş gibi
gündelik hayatlarımıza devam eden biziz…
KKTC gerçek bir devlet değil, biz de
gerçek bir toplum değiliz, sözüm hem
meclisten içeri hem meclisten dışarıdır,
meclisin dağılmasına engel olan şey ne
ise bizi bir arada tutan şey de odur: Suç
ortaklığı!

SİZ KENDİNİZİ ÖZGÜR MÜ
SANIRDINIZ?
Recep Tayyip Erdoğan'ın havuz
medyasına dahil olmayan kaç
gazetemiz, kaç ekranımız var?
20 Temmuz'a "Barış ve Özgürlük
Bayramı" demeyen...
Kıbrıs hükümetini "Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi" olarak tanımlamayan...
Kıbrıs'ın kuzeyinin Türkiye'nin işgali altında olduğunu yazıp söyleyen...
Buradaki yönetimin kukla bir yönetim ve meclisin de kukla bir meclis
olduğunu teslim eden...
Tayyip Erdoğan'a "faşist" ya da
"diktatör" diyebilen...
Kaç gazetemiz...
Kaç ekranımız var?
***
Tayyip Erdoğan rejiminin bizim
için hazırladığı yeni ceza yasası tasarıları var...
Bu yasaların faşist bir rejim tarafından hazırlanıp önümüze konduğunu söyleyen kaç kişi var?
Gazeteci arkadaşlarımız eyleme
başlamış...
Kavşaklarda pankart açtılar...
Pankartta ne yazıyor:
"Özgürlük senden büyük...
Dokunma"...
Anlamadım...
Kimden büyük?
Muhatap kim?
"Dokunma" sözünü de anlamadım...
Neye dokunmasın?
Özgürlüğümüze mi?
Yani biz özgür müyüz?
Ve bu yasalar geçerse mi kaybederiz özgürlüğümüzü?
***
Siz bu pankartın karşımızdaki vicdansız kuklaları ürkütüp onları gerileteceğini mi zannediyorsunuz gerçekten?

Biz 48 yıldır Türkiye'nin rehineleriyiz be arkadaşlar...
İşgal ve istila altındayız...
Özgür olduğumuzu nerden
çıkardınız?
Anlamakta zorlanıyorum doğrusu...
Demokrasi ve özgürlük sınırlarımızı işgalcimiz belirlemiş...
Çerçeveyi çizmiş...
Bu çerçevenin dışına çıkan
yanar...
Çıkmayı denediniz mi hiç?
Denemediniz değil mi?
Deneyin de görün öyleyse...
Biz çok denedik ve gördük...
En son ne dedik:
"Türkiye'den bir işgal harekatı
daha"...
Başımıza
neler
geldiğini
gördünüz...
Yağmur gibi yağdı taşlar...
Çerçevenin dışına çıkmamızdan
siz de pek hoşlanmadınız...
"Afrika da yazmasaydı" dediniz...
Yazdığımız için sanki bunu
hakettik!
Siz çerçevenin dışına çıkmaya cesaret edemediğiniz için çıkanları da
hazmedemiyorsunuz...
Siz de bu çerçeveyi deleceğinize,
delenleri ayağından yakalayıp kendi
hizanıza çekmeye çalışıyorsunuz!
***
"Özgürlük senden büyük"...
Kimden büyük?
İzah edin bana...
Özgürlük hakkında okuduğum en
absürt söz bu olmalı...
Anlamı yok çünkü...
Özgürlük zaten herşeyin üstünde...
Birinden daha büyük olduğunu
vurgulamaya hiç ihtiyaç duymayan
bir söz...
Yalnız birinden büyük olamaz...

Şener Levent

Açı
Herşeyden üstün...
Kıbrıslırum okurlarıma da bunu
söylüyorum hep...
Söylediğim şu:
"Siz toprağınızı kaybettiniz, biz
ise özgürlüğümüzü... Özgürlük
topraktan da üstün"...
O genç arkadaşların açtığı bir
pankart vardı ya...
"İşgalci Türkiye, Kıbrıs'tan
defol"...
Sizin pankartınızdan çok daha
etkili...
Ama siz Türkiye'yi burada işgalci
kabul etmediğiniz için, onu beğenmezsiniz...
"Ankara elini yakamızdan çek"
deseydiniz hiç olmazsa...
İşgalci, faşist bir rejime bunu bile
söyleyemezseniz çok yazık...
***
Ya içindesin...
Ya dışındasın çemberin...
Kusura bakmayın ama siz içindesiniz...
Bu işgal düzeninde işgalciyi
rahatsız etmeyen gazeteler çıkardınız,
ekranlar kurdunuz...
İşgalciye dokunmadığınız sürece
hep güvende olduğunuzdan emindiniz...
Hatta çemberin dışında olanlarla
bir olmadığınız ve onlara
katılmadığınız için işgalci tarafından
onurlandırılırdınız da...
Ancak hava döndü şimdi...
Nazım'ın karayılanı da farketti,
taşın altına ne kadar saklansa da
ölümün gelip onu bulacağını...
Siz de tehdit altındasınız
şimdi...
Size
bile
katlanamıyorlar
artık...
Bir gün susanlara da sıra geleceğini
en iyi siz bilirdiniz...
Keşke susmasaydınız...

BALALAN’DA
CESET BULUNDU
Balalan’da, dün saat 14.30
sıralarında, Balıkçı Barınağı’nın
400 metre batı kısmındaki
kayalıklar üzerinde bir ceset
bulundu. Polisten yapılan
açıklamada cesedin kimliğinin ve
cinsiyetinin henüz tespit
edilmediği tanınmayacak
durumda olduğu ifade edildi.
Polisin soruşturması sürüyor.

Akaryakıt zamlarını protesto
Bağımsızlık Yolu akaryakıt fiyatlarında
gerçekleşen zamlarla ilgili Hacıali LTD
binası önünde dün basın açıklaması yaptı.
“Durmaksızın devam etmekte olan
akaryakıt zamlarını protesto etmek için
buradayız” diyen Bağımsızlık Yolu Genel
Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu,
ülkedeki akaryakıt ithalatını tekelinde

bulunduran iki firma bulunduğunu ve bu iki
firmanın akaryakıt fiyatlarını kar elde etmek
için yükseltmek amacında olduklarını iddia
etti.
Akaryakıt fiyatlarının sürekli arttığını
söyleyen Rahvancıoğlu, buna karşın
aylardır asgari ücrete herhangi bir artış
yapılmadığını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu KKTC'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu KKTC'ye geleceğini söyledi. Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ilişkin henüz
resmi açıklama yapılmazken Çavuşoğlu’nun 10-11 Haziran’da Çek Cumhuriyeti’ni
ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Motosikletçiler,
zamları protesto
edecek
Harley Davidson Riders Club
Cyprus, zamları protesto etmek
için eylem düzenleyecek. Eylem,
Lefkoşa Sarayönü’nde 24
Haziran günü saat 18:00’da
yapılacak.
Harley Davidson Riders Club
Cyprus konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “İşbirliği ve el
birliğiyle yapılan fahiş zamlara
dur demek, çocuklarımızın
geleceği için yeter artık demek
için ordayız. Halkımız ve
motosiklet camiası davetlidir”
ifadeleri kullanıldı.
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200 çevik kuvvet geleceği haberlerini polis yalanladı...

Polisten zorunlu açıklama geldi

Polis Genel Müdürlüğü bazı yayın
organlarında
çıkan
Türkiye
Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik
Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu
açıkladı.
Açıklama şöyle:
Haberde iddia edilen böyle bir konu
Polis Teşkilatının gündeminde ve
düşüncesinde yer almamaktadır.
Toplumda kabul görüp bir yeri olduğu
iddia edilen kurum ve şahısların, böyle
bir oluşumu nasıl hayal edip sahiple-

nilmesi de insanı hayrete düşürmektedir.
Toplumda infial yaratmaya yönelik bu
tür asılsız haberlerin kimseye fayda
sağlamayacağı gibi Polis Genel
Müdürlüğü’nün de halkının nazarındaki
itibarına gölge düşürmeyeceği herkesçe
bilinmelidir.
Devletimizin en güvenilir kurumları
arasında yer alan Polis Genel Müdürlüğü
ve yetkilileri aleyhinde bu şekilde haber
yapanlar, konu ile ilgili gerçekleri yetkililerden araştırmak yerine, kulaktan dolma bilgileri yaymayı maalesef alışkanlık

haline getirmişlerdir.
Polis Genel Müdürlüğü, toplumun
genelini ilgilendiren olay ve bilgiler
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
üzere uygun yer ve zamanda basın
kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.
Polis yetkilileri ile temasa geçilmesi
durumunda da kendilerine Bilgi Edinme
Yasası tahtında gerekli bilgiler verilmektedir.
Polis Genel Müdürlüğü halkımıza
gerçek bilgileri vermeye devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Arıklı:

KKTC güvenliğinden TC sorumlu
“KKTC güvenliğinden TC so- bileceği iş, benim bilgim yok” dedi.
Arıklı tam olarak şunları söyledi:
rumlu, asker veya güvenlik
“Bakanlar Kuruluna herhangi bir bilgi
kuvvetlerine personel getirmesi gelmiş değil. Bu arkadaşlar bu bilgiyi
onların bileceği iş”
nerden almış bilmiyorum. Birkaç bakan
Bugün Kıbrıs - Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'den adaya gönderileceği iddia edilen 200
kişilik çevik kuvvet hakkında konuştu.
Türkiye’den 200 kişilik tam teşekküllü
birliğin toplumsal olaylara müdahale için
adaya geleceği iddialarını BRT’den Pembe
Paşaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı’ya sordu. Arıklı, KKTC’nin
iç ve dış güvenliğinden Türkiye’nin sorumlu olduğunu söyleyerek, “bu onların

arkadaşıma da sordum onların da bilgisi
yok. Bildiğiniz gibi KKTC’nin iç ve
dış güvenliği Türkiye Cumhuriyetinin
sorumluğunda dolayısıyla TC’nin buraya
asker ya da güvenlik kuvvetlerinin herhangi bir bölümüne personel getirecek
olması tamamen onların bileceği bir iş.
İkili anlaşma da buna cevaz veriyor.
Gelirse benim için herhangi bir sıkıntı
teşekkül etmez ama bu konuda gerçekten
herhangi bir bilgim yok.”

Protokolün uygulanmasını denetleyecekler
İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması
çerçevesinde Türkiye’den gelecek olan heyet
bugün toplantılar gerçekleştirecek.
BRT’de Kritik Haber’e açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin
Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek olan heyetle
bugün saat 11’de geniş kapsamlı görüşme
yapacaklarını açıkladı.
Mali protokol çerçevesinde birçok alanlarda ilerlemelerin başladığını söyleyen
Amcaoğlu, “takdir edersiniz ki her iki tarafta,
protokolün resmi prosedürlerinin tamamlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden sadece
15-20 gün geçti” diye konuştu.
Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu, heyetler
arası teknik toplantıda birçok kurumun
çalışmasının masaya yatırılıp, karşılıklı
görüşlerinin paylaşılacağını ifade etti.
Amcaoğlu, ‘Ankara’da rapor halinde
sunduğumuz konuların hangilerinde ne
yapıldığını, yaşadığımız diğer sıkıntılar ,
mali sorunlar, Tarım Hayvancılık sektörüyle

olan sıkıntıları, bütçe konularını, protokolde
her alan kaynakların aktarılmasını maliye
bacağı gündeme getirilecek’ dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, Turizmle ilgili uçak
bileti fiyatlarının ucuzlatılması için THY’nın
sefer sayılarının artırılması gibi konularda
bir ilerleme olup olmadığını göreceğiz. A
Level’la bu yıldan sonra KKTC’li
öğrencilerin Merkezi Yabancı sınavla alımının
düzeltilmesi yönünde bir talebimiz olmuştu.
Gemi taşımacılığı ücretlerinin Dolar’dan
TL’ye çevrilmesi gibi taleplerimizi iletmiştik,
bunları görüşüp neler yapıldığını
öğreneceğiz.Özel sektörün taleplerini, düşük
faizli kredi taleplerini de yarın heyetler
arası görüşmede değerlendireceğiz” diye
konuştu.
Toplantıda, tüm müsteşarların yer alacağını
ve bu nedenle kendi alanlarıyla ilgili yoğun
bir çalışma içerisinde olduklarını da söyleyen
Amcaoğlu, “yarın ve Cumartesi günü, bir
buçuk günde tüm bunları ve bunların yanında
bazı konuları konuşacağız. Yeni talepler
olabilir, yarın tüm bunlar konuşulacak”
dedi..

Bugün eylem var
Toplumsal Varoluş Platformu basın
emekçilerine ve halka yaptığı çağrıda
herkesi eyleme davet etti...
Eylem bu sabah 07.00'de Başbakanlık
ışıklarında pankartlı ve bildiri dağıtımı,
akşam saat 18.30'da ise Lefkoşa Dereboyu Citroen ışıklarında toplanıp meclise
yürüyüş şeklinde gerçekleşecektir.
Toplumsal Varoluş Platformu'na bağlı
Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, Daü-Sen,
Daü-Bir-Sen, Dev-İş, Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası, Güç Sen, Kamuİş, Kamu-Sen, Koop-Sen, KTAMS,
KTÖS, KTOEÖS, Tıp-İş ve Türk-Sen
imzasıyla yayınlanan bildiri şöyle:
"Son dönemlerde yapılan zamları,

alım gücünün korunamamasını, imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı
Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri
protesto etmek için Toplmsal Varoluş
Platformu örgütleri olarak 10 Haziran

2022 Cuma günü (bugün) sabah 07.00'de
Başbakanlık ışıklarında pankartlı eylem
ve broşür dağıtımı, 18.30'da ise tüm
halkımızla
protesto
yürüyüşü
yapılacaktır."

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

POLİSE SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNACAK
OLAN YOK MU?

Meclis Komitesi, BRT Müdürü Meryem
Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci
tamamlanmadığı için gündeme almadı…
Başımızda öyle bir hükümet var ki kriz
çözmekten aciz…
Kendisi zaten krizin ta kendisi…
Mahkemenin BRT Müdürü hakkında verdiği iki aylık hapis cezasının ardından yetkililerin yaptığı açıklamalar içler acısı durumumuzu daha da görünür kıldı…
Yargının almış olduğu kararları hiçe saydıklarına tanık olduk…
Yüksek Seçim Kurulu kararlarını da hiçe
sayıp BRT müdürünü yayın yaparak suç
işlemeye teşvik edenler de zaten kendileri
değil miydi?
Benim anlamadığım şu…
Neden hiçbir siyasi parti, sendika veya
örgüt bu açılış törenine katılan siyasiler
hakkında şikâyetçi olmadı?
Polise neden suç duyurusunda bulunmadı?
***
Kendini yasaların da üstünde gören bu
zihniyetle çok daha kötü günler göreceğiz…
Bakın ne diyor Ersin Bey de:
“Bu topraklarda yaşayan herkes bilinçli
veya bilinçsiz bir şekilde bana saldırıyorsa
dolaylı yoldan devlete ve anavatana saldırıyor demektir”…
Bu nasıl bir büyüklenme…
Kendini yüceltme hali böyle…
Ustasından öğreniyor herhalde…
Ne demişti o da,
“Erdoğan gitsin demek devletin yıkılması demektir”…
Tatar da söylerse sakın şaşırmayın…
Oysa gidip baksalar görecekler…
Kendini vazgeçilmez sananlarla dolu mezarlıklar!
***
Türkiye’den bir ekip geldi dün…
Kuklaları denetlemeye…
Protokolü uygulamaya koyup koymadıklarına bakacaklar…
Apar topar meclisten geçirmeye çalıştılar
faşist yasaları…
Başaramadılar ama…
Bu yüzden kulaklarının çekileceği kesin…
Başbakanlık müsteşarı Amcaoğlu ne diyor?
“Takdir edersiniz ki protokolün prosedürlerinin tamamlanarak yürürlüğe
girmesinin üzerinden sadece 15-20 gün
geçti”…
Ne bu acele?
Kendi atadığı bakanlara, başbakana güvenmiyor mu AKP rejimi?
Bugün ve yarın toplantılar yapacaklarmış
TC’den gelen heyetle…
Bütün müsteşarlar hesap verecek anladığım kadarıyla bu toplantılarda…
-Yeni talepler de olabilir, diyor Amcaoğlu…
Eşit egemen devlet dedikleri de tam bu
işte…
Ankara talep etsin onlar yapsın…
Misyonları sadece bu…
Dünyanın, halkın ne söylediği ne düşündüğü umurlarında değil…
Teslimiyetten de öte bir şey bu…
Ruhlarını şeytana sattılar adeta…
***
Ne diyor Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye raporunda?
Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını…
Ve Türk tarafının iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmesini…
Sömürge Bakanı Fuat Oktay “Bu defter
artık kapanmıştır" diyor ama bu açıklamaya…
Her kapanan defter yerini yeni bir deftere
bırakır…
Ama Fuat Oktay gibiler bugün var yarın
yoktur…
Bu yüzden artık vazgeçin Ankara’nın
hizmetkârı olmaktan…
Kendi halkınıza ihanet etmekten…
Ki bir gün bu toplumun yüzüne bakabilesiniz utanmadan…
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Ona saldıran Türkiye'ye saldırıyor demekmiş
Yani Tayyıp demek Türkiye mi demektir?
Yarın belki peygamber, belki Allah da olurmuş
Son merhale belki de böyle kafayı yemektir

KALAY-KALAYCI

HAYAL ÜRÜNÜYMÜŞ!

TC'den 200 kişilik çevik kuvvet geleceği ve
Lefkoşa'daki Mücahitler Sitesi'nde konuşlanacağı ile ilgili manşet
haberimizi polis yalanladı. Hayal ürünüymüş bu! Protokol da mı hayal
ürünü? KKTC'nin güvenliği TC'ye emanet edilmedi mi? Protokolde iç
güvenliğimizin resmen TC İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı ilan edilmedi
mi? O halde ne? TC çevik kuvveti ile polisimizin takviye edilmesine
şaşılacak ne var? Polisin bu feveranı, gizli tutmaya çalıştıkları olay deşifre
edildiği için mi acaba?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

HEY GİDİ CTP!
NEREDEN NEREYE?

KRAVATLI KAVGA
OLMAZ...
Zam yağmuru devam ediyor...
Her şeye zam yapılıyor...
Kimsenin önlem alacak durumu yok...
Yani bize ya yeyeceksiniz ya da yeyeceksiniz deniliyor...
Dünya bir çalkantı içerisinde...
Emperyalizm kendisine yeni çıkar alanları
yeni maceralar arıyor..
Bunu yapmazsa bitti demektir çünkü...
Ve tabii ki ezilen de çalışanlar oluyor...
İşçiler, küçük esnaf, işsizler, dar gelirliler,
memurlar...
Bizim ülkemize yani işgal altındaki toprak
parçasında yaşayanlar olarak bizler bu yükün
altında katmerli olarak ezilmeye devam edeceğiz...
Pandemi bahaneydi, Ukrayna savaşı bahaneydi...
Emperyal güçlerin dünya hakimiyeti provalarıdır bunlar...
Pandemide bunu başardılar...
Bir virüs ile bizi teslim aldılar ve dünya
ekonomisinin anasını ağlattılar...
Daha güçsüz, daha zayıf toplumlar yarattılar...
Herşeyin silahla olmadığını gördüler...
Yakında daha başka virüslerle bizleri tam
esir alacaklar!
Ve biz bu ada yarısında bizim olmayan
bir paraya teslim olmuşluğumuz sayesinde
gittikçe kötüye gitmekteyiz...
Türkiye'ye bağımlı yaşamanın cezasını
katmerli çekiyoruz anlayacağınız...
O da eline göre bulduğu bizlerin ensesinde
büyük bir baskı oluşturmaya devam etmekte...
Herşeyimizle oynandı burada...
Yarım asırlık işgal ve istilanın meyvelerini
topluyor Türkiye...
Sessiz, ağzı var dili olmayan, beyni olmayan olsa bile çalışmasına izin verilmeyen
bir sistem üzerinde çalışıyorlar şimdi...
Meclise gönderilen ve adına ekonomik
protokol denilen anlaşmanın aslında ekonomiyle hiçbir alakası yoktur.
Buradaki işbirlikçilere "Alın bu yasaları
geçirin kimse ağzını açamasın ki biz de istediğimiz gibi oralarda at koşturalım... İstediğimiz korkuyu salalım yüreklerine" denildi..
Tabii karşılığında da sizi de göreceğiz denildi!
Bu yasaların bazılarını meclise getirdi
üçlü koalisyon...
Ancak ivedilik meselesi bir hafta sonraya
ertelendi..
Meclisteki muhalefet de bunu kendi başarıları olarak gördüler...
Hiç de öyle değil...
Bir hafta sonra bu konu tekrar meclise
getirilecek...
O zaman geçerse ne olacak?
O yasaları kararnameleri kanun tasarılarını,
adına ne derseniz deyin, geçirtmemeye sizin
gücünüz yetecek mi?
Yetmeyecek!
Herşey ortada...
O vakit halka ne diyeceksiniz, kendinizi
nasıl savunacaksınız?
Baylar bayanlar mecliste, ki güç onların
elindedir, hiçbir engel yapamazsınız, onlar
istemediği müddetçe...
İnin sokağa, kavga sokakta verilir...
Kravatlı kavga olmaz!

Tecavüzcüye 13 yıl daha

HK - Lefkoşa’da tecavüz
suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan ve 10 Ekim 2019 tarihinde 13
yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın,
aleyhinde bulunan üç ayrı tecavüz
davalarından bugünden başlamak
üzere 13 yıl hapis cezası daha aldı.
Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20
ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza
tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran
2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılanması süren
sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası
polis aracına bindirilirken elinde
kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat
içinde yakalanmıştı. Lefkoşa Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve
Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda
görüşülen davanın karar oturumunda,
KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila
Enver Etkin hazır bulundu. Dava
kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun,
Fasıl 154 Ceza Yasası’nda Cinsel
tecavüz suçuna müebbet hapis
öngörüldüğünü belirtti. Aksun, sanığın
işlediği 4 suç arasında cinsel tecavüz

suçunun ön plana çıktığının altını
çizdi. Aksun, cinsel dokunulmazlığın
önemli bir hak olduğuna değindi.
Başkan Fadıl Aksun sanık lehine
alınabilecek faktörler yargılama
safhası ve sanığın kişisel durumu ile
ilgili olduğunu Bu noktada sanığın
suçunu kabul ederek adalettin tecellisine katkı koyduğu ve böyle bir
suçun mağduru olan müştekiyi
mahkemeye getirme zorunluluğu ile
karşı karşıya bırakmamasını lehine
değerlendirdiklerini ve ıslah olması
halinde yeni bir gelecek hazırlaması
için elverişli yaşta olduğunu oluşunu
da lehine değerlendirdiklerini belirtti.
Başkan Fadıl Aksun netice itibari ile
sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri
davalardan 13 yıl hapis cezasına
çarptırdıkları ve cezanın tespitinde
diğer davaların ağırlaştırıcı faktör
olarak göz önüne alındığı ve sanığın
cezasının bugün itibari ile başlamasına
karar verdiklerini açıkladı.
Böylelikle sanığın bugüne kadar
cezaevinde yattığı süreler dikkate
alınmayıp cezası yeniden başlanmış
oldu.

Güneyde tüyler ürpertici vahşet
ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜKLERİ İÇİN AKRABALARINI YAKTI
Limasol’a bağlı Pirgo’da dün meydana gelen akrabalarını yakmakla
sonuçlanan ayrıca toplumda infial
yaratan olayın gerçek nedeni ortaya
çıktı. Fileleftheros gazetesi, 59
yaşındaki failin, amcası olan 79
yaşındaki adamı, 78 yaşındaki eşini
ve 73 yaşındaki kadın kuzenini, evi
ateşe vererek yaktığını, adamın
hayatını kaybettiğini diğer iki kadının
ise ağır şekilde yaralandığını yazdı.
Gazete aile üyelerinin tanıklığına
dayanarak 59 yaşındaki failin, eski
eşine yardım ettikleri ve onunla
görüşmeye devam ettikleri gerekçesiyle akrabalarını yaktığını belirtti.

59 yaşındaki failin olay sonrasında
arabasıyla açık bir alana giderek
yanında bulunan av tüfeğiyle
hayatına son verdiğini belirten
gazete, 59 yaşındaki adamın, son
zamanlarda tehditler savurduğunu
ancak kimsenin bu tehditlere
inanmadığını yazdı.
Gazete, 59 yaşındaki adamın
psikolojik sorunları bulunduğunun
da anlaşıldığını belirtti.
Politis gazetesi 59 yaşındaki
adamın, akrabalarının evine yakıcı
madde ve av tüfeğiyle gittiğini,
geçmişte de onları yakacağı yönünde
aileyi tehdit ettiğini yazdı.

Tayyıp Erdoğan ne diyor?
"Benim orada şehidim var, gazim var,
stratejik çıkarlarım var. Sen kimsin be
adam?!"
CTP'nin Şahali'si ne diyor?
"Türkiye Kıbrıs'ta Kıbrıslıtürkler vardır
diye vardır. Kıbrıslıtürkler yok olursa,
Türkiye'nin varlığı da son bulacaktır."
***
Tayyıp Erdoğan'a bakarsak, işgalci
Türkiye'nin buradaki varlığının Kıbrıslıtürklerin varlığı ya da yokluğuyla hiçbir
ilgisi yok!
Bunu işgalin ilk yıllarından beri çok
net biçimde dile getirmişlerdi şu sözlerle:
"Orada tek Türk kalmasa da Türkiye
Kıbrıs'a müdahil olmak zorundadır!"
Dolayısıyla Kıbrıslıtürkler, Türkiye'nin
Kıbrıs üzerindeki art niyetlerini gerçekleştirmek için sadece bir basamak!
Bir sıçrama tahtası!
Attıkları her hukukdışı adımda "Biz
Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını
korumak için oradayız" derler!
Oysa gerçekte tamamen kendi çıkarları
için 48 yıldır bu işgali sürdürdüklerinin
kılıfından başka birşey değildir bu!
Demek istediğim, bu adada Kıbrıslıtürkler vardır diye değil, Türkiye stratejik
çıkarları vardır diye buradadır!
Ve bu politika ile Kıbrıslıtürklerin yokoluş süreci tamamlanıp hedefine ulaştıktan sonra da Türkiye'nin buradaki varlığını daha da güçlendirerek sürdüreceğine
hiç kuşku yoktur!
Yani CTP'li vekilin söylediği gibi "Kıbrıslıtürkler bu adada yok olursa, Türkiye'nin buradaki varlığı da son bulacaktır"
sözü içi bomboş bir tenekeden başka
birşey değildir!
Ve Tayyıp-AKP iktidarının "Kıbrıs
Türk halkının haklarını koruyorum" bahanesi ve yalanına çanak tutmaktır!
***
Lâfa bak...
Biz burada varız diye Türkiye de varmış!
Ve biz yok olursak Türkiye de buradan
yok olacakmış!
Demek ki bizi çok seviyorlar öyle mi?!
Yokoluşumuzun acısına dayanamayacak
ve çekip gidecekler öyle mi sayın Şahali?!
Bize olan aşkları sırılsıklam bir karasevdaymış demek!
Varlıkları Kıbrıs Türk varlığına armağandır diyebilir miyiz buna?!
***
Ruhu hep ışıklar içinde yüzsün...
Sevgili Naci Talat, "Kimdir be bunlar?"
diye hançeresini yırtarcasına haykırdığında...
Meydanlar titrerdi...
Hey gidi günler!..
Hey gidi CTP!
Nereden nereye?!
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Onuncu köy
22 OCAK’TAKİ TÜRK!

Mustafa Billur
KIBRIS'TA YAŞAYAN TÜRK!!!
Evet,
CTP
milletvekillerinin
akıllarındaki, arada heyecanlanınca dillerine de vuruyor...
Neymiş? CTP Girne Milletvekili Dr.
Ceyhun Birinci, uluslararası hukuka aykırı
olarak adaya yerleşimci olarak aktarılan
ve sonradan yerleşimci sömürgeciliğinin
muazzam bir emsalini teşkil etmek istercesine milletvekili de olan Erhan Arıklı'ya,
protokol ve uygulamasında kullanılacak
yasa değişikliklerinin meclisten geçmesine
KİMİN engel olacağını söylüyor bize.
Kim engel olup, meclisi Arıklı'nın
başına yıkacakmış biliyor musunuz?
Kıbrıs'ta yaşayan Türk.
Kıbrıs'ta yaşayan Türk'ün gücü, buna
engel olacakmış...
Sıkıştıkca KKTC'ye ve Türk
milliyetçiliğine
sarılacaklarını
söylemiştim...
*
22 Ocak 2018…
Bir devletin başındaki zat, sömürgesine
savaş suçu işleyerek aktardığı "Kuzey
Kıbrıslı Kardeşlerine" seslendi ve dedi
ki: Gereken cevabı vermeniz lazım!
Ve "Kuzey Kıbrıslı Kardeşleri", verilen
emri yerine getirdi ve Kıbrıslı aydınları
lince kalkıştı.
Lefkoşa'nın
göbeğinde
Sivas
Madımak'ta yaşananlar tekrar edilmek
istendi.
"Kuzey Kıbrıslı kardeşler" ile
Kıbrıslıların mücadelesi ne o gün başladı,
ne de bitti.
Ama 22 Ocak 2018, Türkçe konuşan
Kıbrıslılar için çok önemli bir dönüm
noktası oldu.
Afrika Gazetesi ve Kıbrıslı aydınlar
linç edilmek istenirken, CTP Genel
Başkanı Erhürman'ın kapı ardı, perde
aralığından nasıl korkarak dışarıya
baktığını gördüğümüz gündür o gün.
O gün ve ardından yaşananlar,
bilmeyenlere HİÇBİR tereddüte yer vermeyecek şekilde kimin kim, neyin ne
olduğunu öğreten bir turnusol kağıdıdır
tarihimizde...
Ve siz, pazar günü bu düzene OY
VERİP, sömürgeciye tasdik memurluğu
yapmaya, işgâl altında demokrasi, işgâl
altında sınıf mücadelesi, işgâl altında
ekonomik reform yapmaya hazırlananlar:
"Kuzey Kıbrıslı kardeşlerinizin" sizleri
de günü geldiğinde unutacağını
sanmayınız sakın...

KAMU VİCDANI

Mahmut Anayasa
Bu ülkede en gereksiz kurum BRT’dir,
hiç uğraşmayın, kapatın gitsin…
Rum’dan vericiyi çalarak yayına başladı,
60’larda bir misyonu vardı, bitti, gitti…
50 yıldır da UBP’nin siyasi çiftliği
olarak emir, komuta zinciri içerisinde
“Hezimet” vermektedir…
Hakkını vererek çalışan da var, evde
oturup maaş alan da…
*
“Rum’a yama olmayacağız” dediniz,
Kıbrıslı Türkleri Rum’a hizmetçi ettiniz…
Düzgün meslek sahibi, eğitimli yüzlerce
insanımız, mühendis, uluslararası ilişkiler
mezunu, öğretmen, iletişimci ve mimar,
Güney’de tuvalet temizliyor, yatak
onarıyor, çöpleri boşaltıyor…
Çalışmak ayıp değil ama insanın gücüne
gidiyor…
*
Kamu vicdanına göre de sen
Cumhurbaşkanı değilsin…
O nolaak…???

TEK ÇÖZÜM VAR
BU ADADA

TANIKLIKLARLA VE RAPORLARLA
KANITLANMIŞ BİR SEÇİME MÜDAHALE
Ümit İnatçı
Yani şimdi özgür müyüz ki
özgürlüğümüze dokundurmayacağız? Ellenmedik tarafımız kalmadı etimize girdiler
bundan sonra dokunsalar ne dokunmasalar
ne? Tamam kabul ediyorum bende bir
tuhaflık var...
*
"Kamu vicdanı" diyerek yargıyı hedef
aldılar... Kediler gibi sıçtıkları boku örtme
çabası... Merak etmeyin kimse peşinize
düşmez; meşru değilsiniz deseler de meşru
alanda kalıp yetki kullanmanıza ve şamata
yapmanıza izin verenler var. Bakın işte
hukuk seçime müdahaleyi tescil etti; alın
buradan yürüyün çünkü aynı hukuk esas
suçlulara ulaşma niyetinde değil. Aynı
hukuk müdahaleyi göre göre seçim
sonuçlarını geçerli saydı. Bir günah keçisi
üzerine ahkam kesmek kolay...
*
Hiyerarşik otokrasinin bürokrasiyi avucunda tuttuğu bir siyasi kültür ortamında
sadece emre itaat edeni cezalandırmak
"nerden baksan tutarsız, nerden baksan
aptalca". BRT yayın kurumu her zaman

resmi ideolojinin sesi oldu; zaman zaman
esnemeler olsa dahi. Şimdi, hükme bahis
olan suçun niteliğine baktığında bir emir
komuta silsilesinin vuku bulduğunu ve
sorgusuz emre itaatin gerçekleştiğini
görürüz. Hukuken suçun işlendiği sabit
olsa da suçun işlenmesine neden olan
otoritenin neden bunun dışında tutulduğu
anlaşılacak gibi değil. Üstelik birçok televizyon canlı yayını kendi kanalında
yayınladı; onlar suça ortaklık sayılmaz
mı? İnsan işlediği suçun cezasına katlanabilir ancak kurban olarak bir günah
keçisi durumuna düşmek de pek hoş değil.
İbretlik bir durum... YSK bu kadar duyarlı
ve yasaların üstünlüğünde bu kadar ısrarlı
idiyse neden tanıklıklarla ve raporlarla
kanıtlanmış bir seçime müdahale suçunu
idrak ederek seçim sonuçlarının geçersiz
olduğunu ilan etmedi? Hatta yargının aldığı
bu karar bile müdahalenin gerçekleştiğinin
bir kanıtı değil mi? Tüm bunlara rağmen
Tatar makamında oturmaya devam ederken
onun cumhurbaşkanlığı meşru sayılabilir
mi? Hukuk alanım değil ama akıl yürütüyorum işte...

BİZ ÖZGÜR FALAN OLAMADIK BABA
Nilgün Ecvet Orhon
Slogan üretme komitesi gibi bişeyik ha
bunun içinde… İşimiz gücümüz lololo…
İçi-altı boş sloganlarla kendi ömrümüzü
yedik… Yurdumuzdan olduk, hala büyük
laflı sloganlar üretme derdindeyiz…
*
“Özgürlük Senden Büyük, Dokanma”
da ne ki? Dokandırtma kardeşim…
48 senedir prangalandın, yedi yirmidört
tecavüze uğran, da şimdi geldi aklına
”Dokanma” deyesin…
Dokandırtma sıkıyorsa…
*
Mücahitler Sitesi yapılırken babam o
inşaatın başında durdu hep… O sitede
çok emeği var… Site bünyesinde bir de
Mücahitler Bankası oluşturmuşlardı…
Askeri yerleri sevmem ama o binayla
gönül bağım var… Tam karşısındaki evde
büyüdüm… Esir değiş tokuşundaki otobüsler oraya geldiğinde, belki babam
ölmedi de bir otobüsten iniverecek diye

günlerce o Sitenin karşısında, kapısında
bekledim çocuk aklımla… Başka
çocukların babalarına kavuşmalarını izledim özenerek… Kardeşim orada evlendi… Ve şimdi orayı işgal kuvvetlerinin
özel polis timine veriyorlarmış… Eylem
ve direnişlerde, bizi dövmek, coplamak,
tutuklamak için işgalcimiz 200 özel polis
gönderiyormuş oraya…
Baba, uyan lütfen… Yeterince uyudun…
Uğruna kanını döktüğün vatan ikiye
bölündü, çapaçulli insanlara peşkeş çekildi,
hani biz özgür yaşayalım diye öldün ya
sen ve silah arkadaşlarınız… Biz özgür
falan olamadık baba… Biz, tarihimizin
gördüğü en korkunç faşizmin baskısı
altındayız… O yüzden uyan baba… Al
arkadaşlarını ve bildir bu satılmış aşağılık
kayyumlara haddini…
Ben bana emanet ettiğin yurduma sahip
çıkamadığım için de beni affet lütfen…
Bu kadar satılmışın içinde beceremedik
ne yazık ki, özür dilerim…

Cemal Yıldırım
TC den getirtilip Mücahitler Sitesi'ne
yerleştirilecek polisler, en birinci KKTC
Polis Teşkilatı'nı ikiye böler. Önce zihniyet olarak böler…
Sonrası meçhul…
1974’de Kıbrıslırumlar bunu Makarioscu Polis, EOKA-B'ci Polis olarak
yaşadı. Belki de bizim de bu kırılmayı
yaşayıp aklımızın başına gelmesi
gerekiyor...
60 küsur sene fark ile...
Eee kolay değil gıbrızlıtürk olmak…
Hep geriden gelir, ama iki de bir geleceğe
gitmekten bahsederiz de günü yaşamayı
kaçırırız.
*
Adam diyor ki "bu defter
kapanmıştır"...
Defter dediği şey de 50 senedir
görüşülen federasyon…
İyi o zaman...
Demek ki sen de geldin bubanın
köyüne Uktay biyi..
Tek bir çözüm var bu adada:
O da, Kıbrıs Cumhuriyeti!
Hade marş marş…
Yetişir oyalanıp durduğun.
*
Biz dokunma dedik sonra,
Onlar daha sert dokunsunlar diye
TC'den 200 polisi adaya sokuyorlar.

İRADEMİZİ NÜFUS
TAŞIYARAK
ÇİĞNEYEN ANKARA
Hasan Ulaş Altıok
Daha önce de sinyallarini vermişti,
belli ki sırada bağımsız yargımız var.
Saldırılara karşı birlik olunca umut
oluyoruz. Birlikteliğimizi sürdürebilirsek
değerlerimize sahip çıkabiliriz. Ben hâlâ
inanıyorum.
Darbe ile koltuğa oturtulan kişi “kamu
vicdanının rahatlatılmasından” bahsediyor. O zaman istifa et!
Seçim yasaklarına uymayanların
cezalandırılması özgür iradenin sandığa
yansıması açısından çok önemli. Bu
mahkemelerin göreviydi, doğru olan
yapıldı.
Peki esas sorumlulara, irademizi
çiğneyip seçimlerimize darbe yapanlara
kim dur diyecek?
Sandığı
ve
demokrasiyi
anlamsızlaştıranları kim durduracak?
Tabii ki birlikte hareket etmeyi
başarabilen, sayıları çok azalsa da
örgütlü, kararlı, cesur bir toplum. Var
mı? Bence hâlâ var.
UBP bugün bir kez daha sadece
işbirlikçi, yalaka, ezik, zavallı olmadığını
ama aynı zamanda da Kıbrıs Türk
toplumunun düşmanı da olduğunu
kanıtladı.
Ama sorun UBP değil, sorunumuz
kukla UBP aracılığı ile özgürlüklerimizi,
özgün kültürümüzü, demokrasi
anlayışımızı, laik yapımızı, bağımsız
adalet yapımızı elimizden alıp bizleri
ilhak etmeye çalışan Ankara
siyasetindedir.
“Muhalefet” Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerini kısıtlamaya çalışanın ve bu
yönde yasalar hazırlayanın UBP
olduğunu sanıyor ve Mecliste
konuşmalar yapıyor. Üzücü.
Elektrik fiyatlarının yüksek olmasının
en önemli nedenlerinden olan AKSA
sözleşmesini uzatmak tek kelime ile
AH-LAK-SIZ-LIK-TIR!
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Maviş: Hükümet AKP’nin kuyruğunda
maşrapa olmayı tercih etmiştir!
Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) Genel
Sekreteri Burak Maviş,
UBP-DP-YDP
Hükümeti‘nin AKP’nin
kuyruğunda maşrapa
olmayı tercih ettiğini
söyleyerek, Kıbrıs’ın
AB’nin bir parçası,
Kıbrıslıtürklerin de AB
vatandaşı olduğunu
vurguladı
Maviş: UBP-DP-YDP
Hükümeti AKP’nin
kuyruğunda maşrapa olmayı
tercih etmiştir
Yazılı açıklama yapan Maviş,
UBP-DP-YDP Hükümeti‘nin
AKP’nin kuyruğunda maşrapa
olmayı tercih ettiğini, Kıbrıs Türk
toplumunun varlığını ve ülkeyi
yok etme pahasına AKP’nin istediği
kapitülasyonları ve yasal düzenlemeleri hayata geçirmenin birincil
vazifeleri olduğunu kaydetti.
Maviş, “Bu acınası tablonun
benzeri II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin işgali altındaki Fransa ve
Danimarka’da da ortaya çıkmış,
Vichy ve Quesling Hükümetleri
tarihe işbirlikçi olarak geçerek,
toplum
tarafından
affedilmemişlerdir. Bu Teslimiyet
Protokolüne, kapitülasyonlara ve
imtiyazlara imza koyanlar, bunların
hayat bulması için çabalayanlar
ve toplumsal varlığımızı pazarlık

konusu yapanları da halk affetmeyecek ve 2004’dekinin aksine
hem Kıbrıs’ta hem de AİHM’sinde
bunun hesabı sorulacaktır” dedi.
“Avrupa Parlamentosu’nun
2021 Türkiye Raporu’na
dikkat çekiyoruz”
Maviş şöyle devam etti;
“Zamlar altında ezildiğimiz, protokollerle varlığımızın sorgulandığı,
TC’den aktarma 200 kişilik çevik
kuvvet ile baskı altına alınmak
istediğimiz bu dönemde Avrupa
Parlamentosu’nun 2021 Türkiye
Raporu’na dikkat çekmek,
uluslararası dayanışma ve Kıbrıs
Türk toplumunun varlığının devamı
için önemlidir.
Rapordaki 44/45. maddeler
Kıbrıslı Türklerin uluslararası
statüsünü teyit etmekte ve
Türkiye’yi
adanın
meşru
toplumlarından biri olan Kıbrıslı
Türklere gerekli irade alanını ver-

mesi gerektiğine çağrı yapmaktadır.
Raporda Türkiye’deki temel
hakların kullanımı ve hukukun
üstünlüğü için endişe ifade
edilirken, teslimiyet protokolü olan
‘Ekonomik ve Mali Protokol’den
de ciddi endişe duyulduğu ifadesi
de yer almıştır.
Görüşmelerin yeniden başlaması
için tüm taraflara çağrı yapılırken,
Türkiye’ye tek taraflı eylemden
ve demografik dengeyi değiştirecek
eylemlerden kaçınması tavsiye
edilmiştir. Kıbrıs Rum Liderliğine
de Kıbrıslı Türklerin AB’ye
katılımını kolaylaştırma çabalarını
hızlandırmaktan sorumlu olduğu
hatırlatılmıştır.
“Kıbrıs Avrupa’nın bir
parçası, Kıbrıslı Türkler ise
Avrupa vatandaşıdır”
Aynen raporda da belirtildiği
gibi, Kıbrıslı Türk halkının 1960
yılında kazandığı uluslararası yasal
statüye, başta AKP olmak üzere
tüm taraflar saygı duymalıdır.
Adanın kuzeyinde Teslimiyet
Protokolü ile kimliğimizi,
kültürümüzü varlığımızı tehdit
edenlere karşı her alanda mücadele
edeceğimiz
gibi,
1960
Antlaşmalarından kaynaklı toplumsal haklarımızı kullanmak
noktasında da hukuk dahil her
türlü mücadeleyi vereceğiz.
Bilinsin ki, Kıbrıs Avrupa’nın
bir parçası, Kıbrıslı Türkler ise
Avrupa vatandaşıdır. Bizler irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz”

“Ne imar planı ne emirname, biz sizin arkanızdayız”
dedi, Tatar’a en güzel cevabı mahkeme verdi

Ara emri kararı kesinleşti

Bugün Kıbrıs - Mağusa-İskeleYeniboğaziçi İmar Planı hakkında
mahkemenin vermiş olduğu ara emri
kararı kesinleşti.
Katıldığı bir etkinlikte inşaat
firmaları sahipleri ve yatırımcılara,
“Ne imar planı ne emirname, biz
sizin arkanızdayız” diyerek
Anayasayı ve yasaları açık açık
çiğnemeleri için çağrıda bulunan
Cumhurbaşkanlığındaki Ersin Tatar’a
meslek örgütleri ve sivil toplum
kuruluşları sert tepki göstermişti,
Tatar’a bir cevap da mahkemeden
geldi.
Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar
Planı hakkında mahkemenin vermiş
olduğu ara emri kararı kesinleşti.
Bugünkü duruşmada davalılar (Şehir
Planlama ve Turizm Bakanlığı) ve
ilgili şahısın (Müteahhitler Birliğinin)
itirazları alındı. Mahkeme davacı
olan Şehir Plancıları Odasının
başvurusu üzerine açılan davada
vermiş olduğu ara emrini
kesinleştirdi.
Kararı
Bugün
Kıbrıs‘a
değerlendiren davacı tarafın avukatı
Öncel Polili, “Halihazırda var olan
bir imar planı vardı ve müteahhitler
memnun olmadığı için değiştirmeye
çalıştılar. Bu yasaya aykırı olduğu
için Şehir Planlama Dairesinde
çalışan hiçbir kamu görevlisi bunu
kabul etmedi ve yetkisiz bir şekilde
kendi dairelerinde çalışmayan bir
mimar
ve
şehir
plancıyı
görevlendirerek imar planını
değiştirip yürürlüğe sokmaya
çalıştılar. Bu tamamen Şehir Plan-

lama Dairesinin yetkilerini kötüye
kullanmasıdır. İmar planları sağlıklı
bir gelişme için çok önemlidir. Bizim
temennimiz ekolojinin de korunarak
şehir planlama ilkelerine uygun bir
şekilde imar planının yeniden düzenlenmesidir” dedi.

ŞEHİR PLANCILARI
ODASININ KARARLA İLGİLİ
AÇIKLAMASI ŞÖYLE
“Bilindiği gibi, Aralık 2021’de
Resmi Gazetede yayınlanmış olan
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi
İmar Planına Odamız, (Şehir
Plancıları Odası) tarafından dava
dosyalanmış ve Yüksek İdare
Mahkemesi tarafından ara emri
verilmişti.
Odamız; söz konusu imar planının
usule ve yasalarımıza aykırı bir
şekilde yetkisi olmayan kişiler
(Müteahhitler Birliği’nin sözleşmeli
personeli) tarafından hazırlandığı,
2019 yılında hazırlanan Gazimağusa,
İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı
aradan 2 yıllık bir süre geçmesine
rağmen hiçbir veri güncellemesi
yapmadan, hiçbir bilimsel açıklaması
olmayan bir şekilde, belirli çevrelerin
çıkarlarına fayda sağlamaya yönelik
planın esas kararlarının temelden
değişikliğe uğratıldığı gerekçesi ile
İmar Planının iptali için dava
dosyalamış ve ara emrine
başvurmuştu.
Mayıs 2022’de Şehir Planlama
Dairesi ve Müteahhitler Birliği ara
emrine itiraz etmiş, bunun üzerine
ara emrinin kesinleşmesi için

duruşmalar yapılmıştır. Bugün (8
Haziran 2022) Yüksek İdare
Mahkemesi kararını açıkladı ve daha
önce verilmiş olan ara emrinin
kesinleştiğini taraflara bildirdi.
Bu konuda Yüksek İdare
Mahkemesi; Aralık 2021’de
yayınlanan Gazimağusa, İskele ve
Yeniboğaziçi İmar Planının yetkisiz
kişiler tarafından yapıldığı, imar
planlarının yapılmasında mevzuatın
öngördüğü kurallara uyulmadığı ve
yapılan imar değişiklikleri ile ilgili
halkın katılımına gidilmediği
dolayısıyla imar planının yasal
olmadığı kanaatine vardığını ifade
etmiştir.
Odamız usulsüzce yapılmak istenen bir işlemin önüne bir kez daha
geçmiştir.
Bundan sonraki süreçlerde de hem
Şehir Planlama mesleği ilkelerinin
ve uluslararası standartların, hem
de yürürlükte olan yasa ve tüzüklerin
doğru uygulanmasını sağlamak
amacı ile çalışmalarını sürdürecektir.
Şu an yürürlükte olan ve
vatandaşların uyması gereken mevzuat “Gazimağusa, İskele ve
Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi
Bölgeleri İmar Düzeni”dir. Odamız;
ülkenin uzun süreli Emirnameler ile
değil kamu yararı için bilimsel ve
yasalarımıza uygun yapılacak İmar
Planları ile gelişmesini ve bunun
için mücadeleye devam edeceğini
tüm kamuoyuna saygılarımız ile
duyururuz.”

GÜNLÜK
MAHKEMEDEN TATAR’A CEVAP

Ankara’nın dayattığı Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası
için Faiz Sucuoğlu, “Oy çokluğu ile Anayasa’yı ihlal ediyoruz”
demişti… 2018’de Mağusa emirnamesi toplantısında sermaye
erbabı kavga çıkarmıştı. “Memleketi yönetemezler, planmış
yapacaklar” diye bağırıyordu bir tane müteahhit… “Gerekirse
50 katlı bina yapacağız ve kabul edeceksiniz” dedi bir diğer
ganimet yağmacısı... Şehir Planlama Dairesi Müdürü de cevap
olarak “Siz bu ülkede hükümet kurup bozan bir ailenin ferdi
olarak” deyince hengame koptu… 4 sene önce oldu bunlar!
Ersin Tatar ise geçtiğimiz Nisan ayında bu sermayedarlara yol
vererek, inşaat firmalarına, ‘‘Ne emirname ne imar planı, biz
sizin arkanızdayız’’ dedi… Önceki gün (Çarşamba) Mağusaİskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında mahkemenin vermiş
olduğu ara emri kararı kesinleşti. Davalılar (Şehir Planlama ve
Turizm Bakanlığı) ve Müteahhitler Birliği’nin itirazları duruşmada alındı. Mahkeme davacı olan Şehir Plancıları Odası’nın
başvurusu üzerine açılan davada vermiş olduğu ara emrini kesinleştirdi. Bugün Kıbrıs’a konuşan avukat Öncel Polili: “Halihazırda var olan bir imar planı vardı ve müteahhitler memnun
olmadığı için değiştirmeye çalıştılar. Bu yasaya aykırı olduğu
için Şehir Planlama Dairesi’nde çalışan hiçbir kamu görevlisi
bunu kabul etmedi ve yetkisiz bir şekilde kendi dairelerinde
çalışmayan bir mimar ve şehir plancıyı görevlendirerek imar
planını değiştirip yürürlüğe sokmaya çalıştılar. Bu tamamen
Şehir Planlama Dairesinin yetkilerini kötüye kullanmasıdır.
İmar planları sağlıklı bir gelişme için çok önemlidir”… Tatar’ın
‘‘Ne emirname ne imar planı, biz sizin arkanızdayız’’ sözünün
üzerini çizdi mahkeme!
MERYEM ÖZKURT'A AF
YOK
BRT Müdürü Meryem
Özkurt'un avukatı Feyzi
Hansel'in af dilekçesi
direkten döndü... Meclis
Komitesi "Dava henüz
sürüyor" diyerek affı
reddetti. Dava sürüyor ne
demek? Yani istinaf var
daha! O halde hiç istinafa
gitmeseydi keşke Meryem
Hanım... İstinaf
görüşülene kadar en az
bir ay hapiste kalır!
HAPİSTE İKİ MÜDÜR
Bir haftada iki önemli
kurum müdürü hapse
kondu. Biri Kıb-Tek eski
Genel Müdürü Gürcan
Erdoğan, diğeri BRT
Müdürü Meryem Özkurt...
Rejim kendi yavrularını da
yiyor demek artık...
KADINLAR KOĞUŞUNDA
YER VAR
Meryem Özkurt merkezi
cezaevine kondu... Gürcan
Erdoğan ise polis
karakolunda tutuklu...
Neden? Erkekler
koğuşunda yer yokmuş!
Her gün hapis cezası
veren mahkeme,
mahkumları nereye
yolluyor o halde? Ayrıca
kadınlar koğuşunda boş
yer olduğu için mi Meryem
Hanım cezaevine kondu
acaba?
KAMU VİCDANI
Meryem Hanım hapiste,
Tatar sarayda! Kamu
vicdanı çok, ama çok
rahatsız!

“Tırnak”...
" Farklı toplumların
deneyimlerinden, bilgilerinden
ve fikirlerinden faydalanmak
gerekir.
Ancak önemli olan,
kaynak olarak alınan
desteklerden de yararlanıp,
kendi toplumunuza uygun olan
sentezlemenizi, kendi toplum
derinliklerinizden çıkararak,
halkın beklentilerine dönük bir
şekilde ortaya koymanızdır.
Çünkü sağlıklı bir toplum,
bir öykü içerisinde ve sosyal
uzlaşı yoluyle inşa edilebilir…"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
" Özet olarak, bir yazıya
sığamayacak kadar hak ihlali
yaratan ve ekonomik uçurumu
daha da keskinleştiren adımlar
atacaklar. Toplumu hem sosyal
hem de ekonomik manada yok
oluşa sürükleyen bir planda,
tabi ki aksi bir ses çıkmasını
istemeyecekler. Çünkü
atacakları her bir adım,
ülkedeki demokratik dokuyu
ortadan kaldırıp,
otoriterleşmeye zemin
yaratacak. Bu yüzden acilen
ve ivedi olarak bu tasarıları
getirdiler ki, sebep olacakları
yıkıntıya kimse karşı çıkma
cesaretini gösteremesin."
Aslı MURAT
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

EMİNE DİZDARLI

Ersin Tatar beğenmediği
mahkeme kararı için, ‘‘yetkili
mercilerin gereken adımları
ivedilikle atacağına
inanmaktayım’’ dedi… Eski
Ombudsman Emine
Dizdarlı ise, hiçbir organ,
makam, merci veya kişinin,
yargı yetkisinin
kullanılmasında
mahkemelere ve yargıçlara
emir ve talimat veremeyeceğini,
genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve
telkinde bulunamayacağını vurgulayarak, ‘‘Görülmekte olan
bir dava hakkında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. Yasama ve
Yürütme organları ile devlet yönetimi makamları, Mahkeme
kararlarına uymak zorundadır’’ dedi…
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Murat Kanatlı

TACAN REYNAR’I VERDİĞİNİZ
İÇİN DİLİNİZİ İSTİYORLAR!
BRT Müdürü seçim yasaklarını çiğneyerek TC Devleti’nin 2020 ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı’ seçimine
müdahalesinin propagandasını ekranda yaptığı için
mahkum oldu.
En tepeden en aşağıya kadar UBP kadroları pervasızca
mahkemeye saldırıyor…
UBP ‘ilelebet yaşayacak’ dediği KKTC’nin mahkemesine, yargı sistemine, sistemin vücut bulduğu kamu
görevlilerine saldırıyor…
Muhalefetin UBP’ye yapabildiği tek eleştiri ‘‘KKTC
anayasasını paspas ettiniz, kurumlarını
yok ettiniz, teammüllerini ortadan
kaldırdınız’’dır…
İşin acısı, bugün UBP’ye karşı ‘devleti
savunan’ muhalefet, 22 Ocak linç
saldırganları mahkemede yargılanırken
yargıya müdahalenin aracı oldu!
Ankara için kişisel olarak hiçbir
önemi olmayan BRT Müdürü için
mahkemeye aleni bir şekilde pervasızca
uygulanan baskıya bakın!
Ankara için kişisel olarak her birinin ayrı ayrı önem
taşıdığı AKP-MHP’li linç saldırganları için perde
arkasından yapılan baskıyı hayal edin şimdi de…
22 Ocak linç saldırganlarının yargıladığı davada
mahkemenin gördüğü baskıyı anladınız mı şimdi?
Tersten söyleyeyim:
22 Ocak linç saldırganlarının yargılandığı davada
Kıdemli Yargıç ölüm tehditleri alırken, televizyon
ekranlarında tehdit edilirken, mahkemeye polis
korumasında gidip gelirken, mahkeme avlusunda
yerleşimci faşistler miting yaparken, yükseklerden telefonlar gelirken, bugün ‘hukukperver’ olan
kesimlerin/muhalefetin sesi çıkmıyordu…
22 Ocak linç saldırganları yargılanırken ‘bir cübbeden
ibaret olan’ Kıdemli Yargıca yapılan saldırılar karşısında
sesiniz çıkmadığı için bugün BRT Müdürü Yüksek
Seçim Kurulu’nun yasaklarını çiğnediği için kanunen
cezalandırıldığında
mahkemeye
pervasızca
saldırıyorlar…
22 Ocak’tan sonra mahkemeye sahip çıkmadığınız
için 2022’de ödüyoruz bedelini!
Siz Tacan Reynar’ı verdiniz, onlar sizden dilinizi
kesmenizi istiyor!
Bıçak kemikte değil, dildedir dilde!
Tacan’a sahip çıkacaktınız…
Tacan’ın herşeye rağmen hapse attığı linççi faşistleri
Ankara’nın bir talimatıyla Şartlı Tahliye Kurulu marifetiyle ‘iyi hâl’den serbest bırakmayacaktınız…
İşte biz o ‘dün’de, bugün olacaklar için bağırıyorduk!
22 Ocak Rejimi’nin niteliğini görmezden gelmeseydiniz, bugün bu noktada olmazdık. Trajik olan ise
bugün hâlâ gerçekleri yarım yamalak söylüyorsunuz:
Altın ile altın suyuna batırılmış teneke aynı değildir!
O gün ‘‘Baroların neden sesi çıkmıyor?’’ dediğimizde
avukatlar çok kızdı…
22 Ocak 2018 linçinden sonra camları tuzla buz
olmuş gazete binasında yazı yazarken, “Mahkemenin
camlarını kim koruyacak?” diye sormamız çok
yadırgandı.
Mahkemelere yapılan her saldırıda inatla sordum:
“Mahkemenin camlarını kim koruyacak?”…
-‘‘Mahkemenin varlığını kim koruyacak?’’ diye
sorduğumda bugünler için soruyordum…
Mahkemenin olması ile olmaması arasında fark
vardır: İnsan haklarının savunulabilmesi ile ağza dahi
alınamamasıdır bu fark. Savunmak yapma hakkı ile
yargısız infaz arasındaki farktır bu.
“Mahkemenin camlarını kim koruyacak?” ve ‘‘Mahkemenin varlığını kim koruyacak?’’ sorularına bir soru
ekledi, Avrupa-Afrika’ya Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nda dava açıldıktan sonra eski Kıdemli
Yargıç Tacan Reynar:
-“Buradaki mahkemeler ellerinden yargılama erki
alınınca ne yapacaklar?”
22 Ocak linççileri için mahkemeye müdahale edildi.
Ağır cezada yargılanması gereken suçlular alt
mahkemede yargılandı. Sustunuz!
Kıdemli Yargıç “Söyleyin o yargıca herhangi bir
ceza verirse verdiği cezanın kat be katını ona ödeteceğiz,
karşılığını bulacak” diye resmi ağızdan tehdit edildi.
Sustunuz!
Yargıç istifa ettiğinde, Tufan Erhürman “İstifası
yargıcın kişisel meselesidir” dedi. Üstüne de CTP’nin
başkanlığında Şartlı Tahliye Kurulu tarafından linççiler
“iyi hâl”den serbest bırakıldı…
22 Ocak sürecinde yargıya müdahalenin parçası
oldunuz, BRT Müdürü yargılanırken yargıya müdahaleye
şaşırıyorsunuz!
Tacan Reynar’ın ‘‘Söyleyin o yargıca’’ diye tehdit
edilmesinden, Tatar’ın “Yetkili mercilerin gereken
adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım” diye
mahkemelere ayar çekmesine geldik.
Tacan’ın sorduğunu soralım:
-“Buradaki mahkemeler ellerinden yargılama erki
alınınca ne yapacaklar?”

LİDER PARTİSİ HP,
KUDRET’İN PARTİSİ

Özkurt’a şimdilik af yok
Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, aralarında, seçim
yasakları kurallarına aykırı yayın yapma
ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından
verilen karar ve tedbirlere uymama
gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi
tarafından hakkında iki ay hapislik
cezası verilen Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem
Çavuşoğlu Özkurt için özel af
hazırlanması talebiyle sunulan dilekçe
de dahil bazı dilekçeleri ele alma gündemiyle toplandı.
Komite tarafından Meryem Özkurt
adına avukatı tarafından yapılan özel
af dilekçesine ilişkin toplantı sonrası,
“Mahkeme süreci tamamlanmadığı
görülmektedir. Komitemiz istinaf süreci
ile ilgili olarak Davanın taraflarından
yazılı beyan gelmesi halinde konu
yeniden değerlendirilecektir” açıklaması
yapıldı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün
saat 09.00’da Komite Başkanı UBP
Milletvekili
Hüseyin
Çavuş
başkanlığında toplandı.
Açıklamada, Dilekçe ve Ombudsman
Komitesi gündeminde bulunan bazı
dilekçelerin karara bağladığı belirtildi.
Komite, ayrıca gündeminde bulunan
“Sayın Meryem Özkurt adına Avukat
Feyzi Hansel’in sunmuş olduğu Özel
Af Yasası Hazırlanmasına İlişkin
Dilekçe”ye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Anayasamızın ‘Mahkemelerin
Bağımsızlığı’ ile ilgili kuralları
düzenleyen 136’ncı maddesinin (3)’üncü
fıkrası ‘Görülmekte olan bir dava
hakkında, Cumhuriyet Meclisinde yargı
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru
sorulamaz; görüşme yapılamaz veya
herhangi bir demeçte bulunulamaz.
Yasama ve Yürütme organları ile Devlet
Yönetimi makamları, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır. Bu organ
ve makamlar, mahkeme kararlarını hiçbir
surette değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez’ şeklindedir.”
Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:
“Ayrıca yurttaşların Cumhuriyet

Meclisine dilekçe vermesine ilişkin
kuralları düzenleyen 30/1976 Sayılı
Yurttaşların Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Meclisine Dilekçeyle
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını
Düzenleyen Yasanın Özel Af Dilekçelerine ilişkin kuralları düzenleyen 11’inci
maddesi ile Özel Affın Kapsamı ve
Sonuçlarına
ilişkin
maddeleri
incelediğimizde, özellikle 11’inci
maddede
kesinleşmiş
ifadesi
kullanılmaktadır. Bunun yanında, Fasıl
155, Ceza Muhakemeleri Usul Yasasının
Kaza Mahkemesi Mahkumiyeti Aleyhine
İstinafa ilişkin kuralları düzenleyen
133’üncü maddesi, bir kişi hukuki bir
meseleden ötürü, kararın açıklandığı
tarihten başlayarak on gün içinde bir
istinaf ihbarnamesi sunmak suretiyle
istinafa başvuru yapabileceğini düzenliyor. Aynı yasanın 137’nci maddesi
de, kararın verildiği tarihten başlayarak
14 gün içinde istinaf edilecek kararı
veren Kaza Mahkemesi Mukayyidine
bir istinaf ihbarnamesinin Başsavcı
tarafından sunulabilmesini düzenlemektedir. Bu bağlamda, mahkeme kararının
7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz
önünde alındığı zaman, sürecin
tamamlanmadığı
görülmektedir.
Komitemiz istinaf süreciyle ilgili davanın
taraflarından yazılı beyan gelmesi
halinde
konu
yeniden
değerlendirilecektir.”
UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş
başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite
Başkan Vekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP
Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.
Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut
Şahali, Armağan Candan, Ürün Solyalı
ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay
da yer aldı.
BRTK Müdürü Özkurt'a ilişkin özel
af diklekçesinin de ele alındığı toplantıyı,
müdürlerine destek olmak amacıyola
bir grup BRT çalışanı da izledi.

Çiftçiler tahıl fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istedi...

“Biz üretmezsek sizler var olamazsınız”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel
Başkanı Mehmet Nizam, Tarım
Bakanlığına çağrı yaparak, tahıl
fiyatlarının tekrar düzenlenmesini talep
etti.
Yazılı açıklama yapan Nizam, “Hasat
henüz devam ediyorken kaç kez
akaryakıt fiyatı değişti? Bizler 7 TL
talep ettik siz 5.50 TL verdiniz.. O
günkü mazot fiyatı 18 TL idi. Bugün
27 TL. Ama bizim zahire fiyatlarımız
halen daha yerinde duruyor” dedi.
Nizam, hasat dönemi rekoltelerine
bakıldığında ülkenin iki aylık tahıl
ihtiyacının karşılanacağına işaret ederek, mazotun fiyatının 18 TL civarında
olduğu dönemde arpa alım fiyatının 7
TL olmasını talep etiklerimi ancak
bunun kabul görmediğini belirtti.
Nizam, yetkililerin 5 TL’ye arpa bularak
hayvancıya onun getirileceğinin
söylediğini ve sübvansiyenin de ortadan
kaldırıldığını kaydederek,
‘üre-

timin bitme noktasında geldiğini’ kaydetti.
Dünya genelindeki krizden dolayı
bugün hiçbir fiyatın sabit kalmadığını
belirten Nizam, tahıl fiyatlarının gözden
geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Üretimin devamlılığı ve bu ülkenin
geleceği için tahıl fiyatlarının tekrar
düzenlenmesi gerektiğini belirten
Nizam, gelinen noktada hasata ilk
başlanılan günle bugünkü biçerdöverlerin günlük yakıtı arasındaki farka
işaret etti.
Nizam, “Biz üreticiler bir depo mazotta 3 bin TL fark ettiğini ve bu
miktarın her gün kendi hakedişimizden
kaybettiğimizin farkındayız. Hasat
dönemi içerisinde mazotta 10 TL’ye
yakın bir zam aldık bu da üreticinin
suçu değil sizin beceriksizliğinizdir.
Biz üretmezsek sizler var olamazsınız
bunun bilincine varın” ifadelerini
kullandı.

Halkın Partisinin veya başka herhangi bir partinin aldığı kararlar
kendilerini bağlar, diğer siyasi partiler de doğal rekabet süreci olarak
bunu eleştirebilir. Bu ayrı bir konu
ancak HP ilk kurulurken iddialı sözler ettiydi, bu kısım direk olarak
bizi de bağlar diye cevap hakkı
doğuyor. Orda denmişti ki delege
sisteme değil direk üyenin etkin
katılımı ile kararlar alınacak bu
nedenle Kurultaylara tüm üyeler
katılacak falan... Ki YKP'nin
Kurultayları ilk kurulduğu günden
itibaren yani 1989'dan beri üyeye
açıktı, ancak o gün HP'nin bu sözleri
heyecan uyandırdı, onların imajını
parlattı, ilçe örgütleri olmayacak
dendi, esas üye olacak, isim de
buna özel seçildi de dendi... YKP,
her seçimi kendi koşullarında uzunca bir süredir değerlendirmekte,
her seçim zamanı rutinimizi koruyoruz, her üyemizin katılıp görüş
verebileceği toplantılar organize
edip, bunun neticesinde kararlar
alıyoruz... HP'de ne oldu?
Son olayın ilk aşamasında, haber
basına düşerkenden 2 milletvekili
tepki gösterdi, bu başkanın görüşü
PM'de konuşulmadı dendi, üyeye
açık toplantılar da yapıldıysa halka
paylaşılmadı. Sonra PM karar aldı
dendi, biz çekildik diye açıkladılar,
geçmişte örneğin 4lü'den çekilme
sürecinde basına açıklama yapıldı.
PM gündemi bu dendi, basın oraya
gitti ve toplantı sonucu beklendi
ve gelişme an ve an basınla
paylaşıldı.
Örneğin CTP Erdoğan geldiğinde
meclise girip girmemeyi PM'de
görüştü, görüşme hem de basına
verildi, üyelerin lobi de yapması
fırsatı verildi, sonra karar üretildi...
Onca iddialı laflar sonrası gelinen
aşamada, DP'nin kötü kopyası hali
ile Halkın Partisi’nde kapalı kapılar
ardında başkanın ricası ile üye etkin
şekilde katkı koymadan karar üretildi, ki bunu nerden görüyoruz, çeşitli
HP'li seçilmişlerin (belediye meclisi
üyesi vb) paylaşımlarında karara
katılmasak da başkan arkandayız
deniyor, demek ki yeteri kadar
taban bunu konuşmadı…
Bu kadar tepki varsaydı, tabana
devreye girseydi, değişme ihtimali
olacaktı ama kopya DP haline
dönüşen HP başkan ricası ile PM
kararı alıyor... Yetmiyor, örgüt kararı
olmaksızın başkan vekiller mecliste
konuşamaz diyor, her parti tüzüğü
meclis grubunu özerk tutar, şimdi
Kudret yok ama başka vekil var
yani meclis grubu kendi sözcüsünü
seçmesi gerek, bu olması istenmiyorsa, tedbirli olarak disipline sevk
eden, üyelik haklarını kısıtlardın,
ben başkanım ne istersem yaparım
halleri ilk kuruluştaki halkın katılımı
ile siyasetinin ne kadar uzağına
düşüldüğünü gösterir...
Bu da biz neden HP'yi eleştiririzin
de cevabıdır...
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Sosyal Medya
Mustafa Ertanın

92 BİN ŞİLİN
KARŞILIĞINDA
KIBRIS’IN VERİLMESİ

GAZETECİLER BİRLİĞİ “ÖZGÜRLÜK SENDEN BÜYÜK
#DOKUNMA!” SLOGANIYLIA EYLEMLERİNE BAŞLADI
Sosyal medyada dün başlatılan
“Özgürlük Senden Büyük Dokunma”
sloganlı paylaşımların ardından dün
sabah da Başbakanlık kavşağında
pankartlar açıldı...
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
(KTGB), Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın
Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane
Yayınlar yasalarında yapılmak istenen
değişikliklere karşı eylemlerine başladı.
Önceki akşam saatlerinde sosyal medyada başlatılan “Özgürlük Senden
Büyük Dokunma” paylaşımlarının
ardından bu sabah da Başbakanlık
ışıklarında aynı sloganın yer aldığı
pankartlar açıldı.
Dün sabah 07.00-08.00 saatlerinde
pankart açan gazetecilere, trafikteki
vatandaşlar
kornalarıyla
ve
selamlamalarıyla destek verdi.
Gündeme getirilen üç yasa tasarısının
yarattığı tehlikeye karşı toplumsal
duyarlılık ve bilinçlenme sağlamayı
amaçlayan eylemler bugün de devam
edilecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Salı
akşamı üç yasaya karşı verilecek mü-

cadelenin yol haritasını çizmek üzere
üyelerinin, diğer basın örgütlerinin,
hukukçuların ve bazı milletvekilleri ile
siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla
toplantı düzenledi.
Birlik lokalinde yer alan toplantıda
oluşturulan eylem komitesinin aldığı
karar uyarınca dün geceden itibaren
eylemlere başlandı.

Kıb-Tek: “Mayıs ayı faturalama
işlemlerinde gecikme oldu; işlemler
24 saat içerisinde tamamlanacak”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), mayıs ayı
faturalama işlemlerinde teknik sıkıntılardan dolayı
gecikme yaşandığını, işlemlerin 24 saat içerisinde
tamamlanması için çalışıldığını bildirdi. Kıb-Tek’ten
yapılan yazılı açıklamada, abonelerin geç okumadan
kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı belirtilirken, borçtan dolayı kesme işlemlerinin de cuma
günü başlatılacağı hatırlatıldı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklama şöyle:
“Mayıs ayı tüketimlerinin faturalama işlemleri bazı
teknik sıkıntılardan dolayı gecikmiştir. Mayıs ayı
tüketimleri 1 Haziran 2022 tarihi tüketimlerine göre
30 günlük olacak şekilde ve mevcut tarife ücretleri
ile hesaplanmaya başlamıştır.
Abonelerimizin geç okumadan kaynaklı herhangi
bir mağduriyeti olmayacağını saygı ile belirtirken faturalama işleminin en geç 24 saat içerisinde
tamamlanması için yoğun olarak çalışmakla birlikte,
08-Haziran-2022 tarihinde duyurusunu yapmış
olduğumuz borçtan dolayı kesme işlemlerimizi de
aynı yoğunlukla 10-06-2022 Cuma günü başlatacağımızı
ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için
abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan
gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden
özür dileriz.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza,
Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması ve Müfsidane Yayınlar
Yasaları’nda
yapılmak
istenen
değişikliklere, toplumdaki bireyler ve
kurumların sosyal medya dahil her
mecrada özgür düşüncesini dile getirmeyi
engellemeye yönelik oldukları gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanlığında değişim...

Amca yerine Akyiğit atandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KıbTek) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Hasan Akyiğit getirildi.
Bakanlar Kurulu kararınca, KıbTek Yönetim Kuruluna Başkan olarak
atanan Prof. Dr. Hasan Amca görevden
alınarak yerine Akyiğit getirildi. Hasan
Akyiğit, Bakanlar Kurulu kararınca
atanan Kıb-Tek yönetim kurulu
üyelerindendi. Akyiğit'ten boşalan
yönetim kurulu üyeliğine de Ersan
Karataş'ın atanmasına karar verildi.
Karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Amca’dan açıklama: DAÜ’deki
görevime geri döndüm
Öte yandan Hasan Amca sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
Maliye Bakanı Sunat Atun’un önerisiyle atandığı KIB-TEK yönetim kurulu başkanlığından kişisel nedenlerle
ayrılmak durumunda kaldığını belirtti.
Amca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) görevine döndüğünü belirtti.
Amca, kendisini bu göreve layık

gören, danışman olarak kendisiyle
çalışma teklifinde de bulunan Bakan
Atun’a teşekkür etti.
Hasan Amca, “Kıb-Tek’in sürekli
yakın takip isteyen iş yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürekli ve tam
zamanlı bir yönetim kurulu başkanının
yapmasının daha uygun olacağı da
bakanımızın bilgisine sunmuştum”
dedi.

Ruslara
KARŞI
YARDIM
KARŞILIĞI; AÇIKÇASI 1878, 3
MART’ta Ruslar karşısında Osmanlının
uğradığı ağır yenilgi sonrası İstanbul a
kadar ilerleyip büyük askeri yığılım yapan Ruslardan İstanbul’u ve Osmanlı
Devletini KURTARMAK İÇİN, SAN
STEFANO (BUGÜNKÜ YEŞİLKÖY)
anlaşması karşılığı İngilizler Osmanlı’nın
Rusya’ya ödemesi gereken harp
tazminatını (92 bin şilin)öder.
Kiralama değil, şartlı protektora olarak
Kıbrıs İngiltere'ye ipotek edilir.
Temel şartlar arasında Osmanlı bu
borcu yıllık taksitlerle geri ödeyene
kadar taraflar birbirlerine cephe açamaz,
bu şartların ihlali durumunda koloni
olacak.
Osmanlı borcu ödemez ayrıca 1.
Dünya Harbi’nde de sözleşmesine aykırı
olarak İngiltere’ye karşı savaş başlatır,
1914’te ada koloni olur.
Malum o savaşı da kaybeden Osmanlı
Berlin ve bir dizi anlaşma ile , adayı
İngiltere'ye devreder ve ada Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, kabulünü
ve topraklarını tanıyan uluslararası
anlaşmalar ile Türkiye sınırları dışında
bırakılır ve Türkiye'nin rızası ile İngiltere
ve İrlanda krallığının toprağı olur.
1923 Lozan…
Yani ver Kıbrıs’ı kurtul politikasını
uygular. İstanbul Ruslardan, Osmanlı
yok olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti de
işgalcilerinden kurtulur.
Lütfen bilgilerimizi 100 yıldır yalan
söyleyen siyasetçi ve sözde tarihçilerin
yarattıkları kirletmeden arındırmaya
çalışalım.
O zaman belki Kıbrıs da huzuru bulur...

Sosyal Medya
Songuç Kürşad

TİMSAH
GÖZYAŞLARI
BRT müdürü Meryem hanıma ikaz
edildiği halde, seçim yasakları olmasına
rağmen, bazı siyasilere avantaj
sağlayacak canlı yayını kesmeyip devam
ettirdiği için, mahkeme 2 ay 20 gün
hapis cezası verdi.
Mahkemenin yasalara dayanarak
verdiği kararı tartışacak kadar aptal
değilim.
Meryem hanımın günah keçisi olarak
bu cezayı almasına üzülmeyecek kadar
vicdansız da değilim.
Ancak Meryem hanıma destek vermek
için sıraya giren siyasiler kadar ikiyüzlü
de değilim.
Dokunulmazlığın arkasına sığınarak
bağımsız yargıyı tartıştıracak kadar
kağıttan kaplan da değilim.
Siz nasıl insansınız ki o dönemde
emir verdiğiniz bürokrat yasalara göre
doğru bir ceza alırken timsah gözyaşları
dökersiniz.
Siz nasıl insansınız ki insanların acıları
üzerinden siyaset yaparsınız.
Siz nasıl kalleş bir kurşun gibi
önünüzde duranın sırtından vurursunuz.
O kadar dürüstseniz bu emri biz verdik,
biz destekledik, biz istedik deyiniz ve
hepimiz Meryem’iz sloganları ile cezaevinin yolunu tutunuz.
Allah sizi bildiği gibi yapacak.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

PARANI DA
ASKERİNİ DA
AL VE GİT
“AYŞE”
KISACA...



NEDEN?
2020 seçimine istihbarat ve TC
devletinin müdahalesi Mustafa Akıncı,
Serdar Denktaş, birkaç gazeteci ve
Silihtar’da Akıncı’nın en yakınlarının
tanıklıklarıyla raporlaştırıldı. Kayda
geçti! Yüksek Seçim Kurulu için bunlar
delil sayılmaz mıydı? Akıncı tüm
çağrılara rağmen neden YSK’ya
itirazda bulunmayarak Muharrem İnce
gibi ‘‘Adam kazandı’’ dedi? Buradaki
‘adam’ Erdoğan’dır, Tatar değil. Yanlış
anlaşılmasın…

Bizim Mandra
TC'den 200 kişilik çevik
kuvvet getirilip
surlariçindeki Mücahitler
Sitesi'nde
konuşlandırılacağı ve
toplumsal hak arama
eylem ve gösterilerini
bastırmakta ve etkisiz hale
getirmekte kullanılacağı
yolundaki haber mandrada
büyük dehşet ve infial
yaratırken polisin haberi
yalanladığı öğrenilir.
"Bizim Çevik'lerin suyu
mu çıktı, yoksa yeterince
çevik değiller mi?" diyen
vatandaşlar, "Ama
unutmayın ki burası gezi
değil" diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
54 farklı ülkeden ve
Türkiye’nin farklı
bölgelerinden 6000’den fazla
kadın, Aysel Tuğluk ve
binlerce hasta mahpus için
özgürlük çağrısı yaptı.





Tarih 10 Kasım 2021

“Süperiz, uçuyoruz, şahlandık, kükredik, bir
bakışla herkesi kendimize bağladık”
Herkes bir eğleniyor, bir eğleniyor hiç
sormayın. Kimisine göre alanı ekonomiye
değen, alanı ekonomi olanlardan haberler
hep iyi geliyor. Nasıl bir yalnızlık ve yalıtım
içinde yaşıyorlarsa, nasıl bir farkındalık
farkındasızlığı yaşıyorlarsa artık, onlara
göre ülke pırıl pırıl. Ülke cillop, ülke bal
dök yala… Herkes hâlâ bizi kıskanıyor,
yabancı devletler ve duj güçler “Ya bu
Türkler nasıl bir şov yaptı arkadaş” diye
evde geceleri kuru sulu karıştırıp, vergisi
düşük bir şekilde kafalarını düzleyip, bizi
kıskanıyor. Keyfimiz paşada yok, halimiz
Norveç’ten beter şeklinde takılıyoruz.
Aslında güç zehirlenmesi işte tam da
böyle bir yalnızlık getiriyor güç sahiplerine.
Güç de bir bağımlılık sonuçta. Mesela ben
Türk Tipi Başkan olsam, vatandaşımın elinden sigarasını alacağıma, gücünü alırdım.
Fazla güç kimseye yakışmıyor. Güç herkese
eşit uzaklıkta ve mesafede olmadıkça da
sadece yanlış işler yaptırıyor. Belli ve apaçık
ortada…
Bal bal demekle ağız tatlanmadığı gibi,
süperiz, uçuyoruz, şahlandık, şaha kalkmışken kükredik, bakışımızla mekândaki
herkesi kendimize bağladık demekle de bu
işler olmuyor. Bir yandan çevreye çalışmayan termik santrallar yapıyoruz, bir yandan yanan ormanlarımız yerine oteller dikiyoruz, bir yandan NASA’nın bile teyzeye
bağladığı “Ayakkapnan girilmez” dediği
Salda Gölü’nü feci bir yere dönüştürüyoruz.
Bu da yetmiyor Avrupa’nın çöpünü alıyoruz,
sanki ülkemizde çöpe büyük bir açlık varmışçasına.
Hayat pahalılığı ve 24 saat içinde birkaç

VİRGÜL

BİR CEBİNDEN DİĞERİNE
Ersan Saner “Dünyadaki ülkelerin IMF’si var, bizim
IMF’miz yok, Türkiye’miz var” demişti…
Dünya
halklarının
tefecisidir
IMF…
Borçlandırarak
kamu
varlıklarını
özelleştirmesi ve sağlıktan eğitime hakların paralı
hale getirilmesi için fakir ülkeleri mengeneye alır
IMF. Türkiye de bize tam olarak bunu yapar… Bir
farkla: IMF vadettiği parayı verir, karşılığında ‘kamu
reform’ları talep eder. TC ise askerini bile bize
ödetir, bize verdiği borcu da TC buradaki
harcamalarına aktarır! Parayı bir cebinden çıkarıp
diğerine koyar…

MAĞUSA VE
ERCAN
LİMANLARI
KONUSUNDA
SÖZÜNÜZ
YOK?

“İngiltere, potansiyeli
olan bir ihracat
noktası konumunda...”
Ali Kamacıoğlu
(Sanayi Odası
Başkanı)

kere zamlanan ürünlerin vatandaşta oluşturduğu huzursuzlukla karışık “Nasıl hayatta
kalacağız” tedirginliği dedelerin duymayan
kulaklarına bile gitmiş durumda. Ülke yokuş
aşağı başka hiçbir yerde ve zamanda görülmemiş bir hızda dibin de dibini görürken,
bir başka yerden idarenin başı hiçbir şekilde
matematiğe, bilime sığmayan heveslerle
“Faizleri indiriyoruz” diyebiliyor. Bunu neden, niçin yapıyor, bilinmez. Belki de milleti
iyice çıldırtmak istiyor.
Gücün fazlası garantili dakikalarca geçiş
yapan bir konvoy gibi, akıl ve hayat trafiğimizi tıkıyor. Çakarlar yüzünden hiçbir
şey göremez hale geliyoruz. Ama bütün
bunların sorumlusu 9 yıl önceki Gezi gösterileriymiş. Yani Nass filan da değilmiş.
Neyse artık dönüşlere alıştık, dön bebeğim,
dön çaresiz başım.
Bu da yetmezmiş gibi skecinden daha
komik olan bakanlar, anlamsız açıklamalar
yapan başka zevatlarla da günümüz gün
oluyor. Her gün daha da kararıyor geleceğe
dair umutlarımız. Ülkenin doktorlarına “Giderseniz gidin” diyebilen, memleketini bu
derece düşünen bir idare bir noktada ateşini
bile ölçemeyecek hale gelirse ona hangi
doktor bakacak, o da ayrı bir muamma.
Bunun yanı sıra günlük öfke ve mutsuzluğumuz da malum döviz kuru gibi yükseldikçe yükseliyor. Kimse de halka “Nasıl
yardımcı olabiliriz” diye sormuyor.
Neyse ki zenginler zenginleşiyormuş.
Ona da şükür.
(Bu yazı Kaan Sezyum’un Birgün’de
yayımlanan “Şakalarla yola devam
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Mağusa’da Laguna Beach bölgesinde
bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait 5
bloktan oluşan ve yüzlerce kişinin
yaşadığı Deniz Yıldızı Apartmanları
için jet hızıyla yıkım kararı alındı…

Gözden kaçmayanlar...
KONUŞ!
Kudret Özersay madem ki makas
değiştirdi, en azından değiştirdiğini
söylüyor, o zaman 2020 seçimlerinde
perde gerisinde yaşadıklarını da
açıklasın! ‘Müdahalenin İstihbarat
Tablosu’ raporunda Kudret Özersay ve
Tufan Erhürman’ın ifadesi yoktu!
Erhürman önce ifade vermişti, daha
sonra
da
ifadesinin
raporda
yayınlanmasını, yani kamuoyu ile
paylaşılmasını
kabul
etmemişti…
Raporda Akıncı ve Serdar Denktaş’ın
ifadeleri yer alırken Erhürman’ın ifadesi
izin vermediği için yayınlanmadı, Kudret
Özersay ise hiç konuşmadı… Hazır sinei millete dönmüşken konuş içinde
kalmasın!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“60 yıldır Kıbrıs’ta iki
ayrı devlet vardır…”
Ersin Tatar
(62 yıldır Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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GERÇEKLERİ
UNUTMAK
Tarihinin hiçbir döneminde Kıbrıs’ın kuzeyindeki petrol fiyatları Türkiye’deki petrol
fiyatları ile ayni düzeyde olmadı.
Açın, bakın eskilere.
Korona geldi, diyerek, bir sürü saçma
sapan zamlar geldi kapımıza.
Savaş var, denilerek, abuk sabuk fiyatlarla
karşılaştık.
Sonra TL’nin kapanmaz açıklarını karşıladık...
Euro veya sağlam para birimimize (Kıbrıs
Lirası) geçmedikçe bu zayıflama devam edecek.
Ve sıkıntı yaşamaya devam
edeceğiz.
TL’den ne zaman kurtulacağız?
Kurtulmamız gereken çok
şey var aslında.
Önce kafamızdaki örümcekten kurtulmalıyız.
Örümcek kaplamış her yanımızı.
Bir topluluk görüp, içine girince ya rahatlarız, ya da, artık bu iş, bitti diye ağlarız.
“Nedir bu durum?” derseniz.
Topluluktakiler Kıbrıslıtürkse, rahatız.
Çünkü aynı şakalar, takılmalar, sıcaklıklarla
ülkemizde olduğumuzu hatırlarız.
Oysa bunu hep yaşamak, bizim elimizde.
Elimizde de bunu bile örümcek bırakmıyor.
Tatar mesela.
Kime hizmet için o koltuğa seçtirildi?
Üstel de öyle.
Üstel Ankara’ya apar topar giderken düşünmüş müdür dersiniz ki, “Buraya beni
neden çağırdılar?”
Sanmam.
Gidecek, futbolculara verilmiş taktik gibi
taktik emri alıp dönecek.
Ardından acil kodu ile kararlar almaya,
toplumun yaşamını değiştirmeye kalkacak.
Mecburen.
Neden mecburen, onu da bilmiyor.
O ve onun gibileri emirleri uygulamanın
iş yapmakla aynı olduğunu düşünüyorlar.
Gelecek kaygısını unutmuşlar, bu ülkede
yaşadıklarını da.
Anavatan, diye tutturup giderlerken, önlerindeki lukkoları göremiyorlar.
Ancak her işbirlikçide olduğu gibi, bunların
da ömürleri çok kısa olacaktır.
Kaç zamandır ki Tatar, anavatanım, dediği
Türkiye’ye çağrılmadı?
Ne dersiniz?
Oradaki sivil toplumlar, muhtarlar mı bitmiş?
Veya Tatar’a yılın siyasetçici ödülünü verecek bir kuruluş mu kalmadı?
Geçiniz bunları.
Her şey olacağına varır, deriz de, düşünmeyiz ki olacakları bile birileri kurgular.
Petrol fiyatları hiçbir dönemde Türkiye’deki gibi olmadı.
Yaklaşık yarı fiyattaydı buralarda.
Çünkü Kıbrıs’ın kuzeyinde toplu taşıma
yok ve herkes arabalara mecbur.
Benzine zam hiçbir bahaneye sığdırılamaz.
Yapılması gereken, petrolden alınan vergide
kesintiye gidilmesi.
Yapamazlar.
Ellerine verilen taktik emir kağıtçığında
hem maaşlardan kesin, hem vergilerde artırma talimatı var.
Biz ne yapıyoruz?
Çevik kuvvetin geleceği haberlerine kızarken gerçekleri yine unutuyoruz.
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TL son sürat raydan çıkıyor
"Erdoğan'ın rezervi bitti ve yakında
liranın kontrolünü kaybedecek. Yıl sonuna kadar Türk Lirası büyük ihtimalle
olağanüstü değer kaybedecek ve
Türkiye'nin temerrüde düşmesi de
mümkün. Erdoğan ve çevresindeki zır
cahil dalkavuk zümresi iktidardan
düşmediği müddetçe Türkiye için işler
iyiye gitmeyecek."

Bugün Kıbrıs - Türk Lirası’nın Mayıs
başından bu yana devam eden değer kaybı
bu hafta hız kazandı. Mayıs’ta 14,70 seviyesinde olan Dolar/TL kuru bugün
17,20’yi aştı. Euro/TL kuru 18,45’i, Sterlin/TL kuru da 21,56’yı gördü. Gram
altın da 1000 TL’yi geçti.
Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Türkiye ve dünyadan ekonomistler
TL’nin değer kaybını Türkiye’nin düşük
faiz politikasına ve CDS risk priminin
rekor seviyeye yükselmesine bağladı.
ABD’li ekonomist Mohamed El-Erian,
TL’nin dünkü değer kaybının Türkiye
Recep
Tayyip
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın faizlerin artmayacağı, hatta
düşebileceği yorumunun ardından
geldiğini hatırlattı.
Allianz ve Barclays yöneticilerinden
El-Erian “Ekonomi açısından, yaşananlar
ekonominin temel bir yasasının yok
sayıldığı bir deneyin devamı” ifadelerini
kullandı.
Bloomberg ve Financial Times’ta köşe
yazarlığı da yapan El-Erian, “Türkiye’nin
para birimi zayıflamaya devam ediyor”
dedi.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi (devlet
tahvillerinin temerrüde karşı sigorta primi)
dün 740 puanla 2008 krizinden beri en
yüksek seviyeye çıktı.
Bunun ardından Dolar/TL kuru akşam
ve gece saatlerinde yükselmeye devam
etti.
ATİLLA YEŞİLADA: MERKEZ
BANKASI MÜDAHALE ETMELİ
Ekonomist Atilla Yeşilada, bunun
dolar/TL için kritik bir gece olduğunu
söyledi ve ekledi:
“TCMB bu gece NYC-Asya seansında
müdahale etmek zorunda, yoksa Aralık
2021 yeniden yaşanabilir.”
Türk Lirası Aralık 2021’de tarihinin
en düşük seviyesine gerilemiş, Dolar/TL
kuru 18,36’ya yükselmişti.
Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre
de CDS priminin 14 yılın zirvesine
çıktığını belirterek, “Dolar borçlanma
maliyetimiz yaklaşık yüzde 10,9 yükselmiş
durumda, hayırlı olsun” dedi ve ekledi:
“Dövizde tekrar parabolik hareketlere
neden olmasından korkuyorum.”
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş
Ekonomisti Robin Brooks da Türkiye’nin
CDS priminin geçmişte Brezilya ve Güney
Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere paralel

hareket ettiğini fakat 2018’den bu yana
uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle
ayrıştığını yazdı.
Brooks, “Tekrarlanan kredi teşvikleri,
büyük cari açık ve devalüasyon
Türkiye’nin risk primini çok daha yüksek
bir seviyeye taşıdı” dedi.
TEKRAR BÜYÜK BİR DEĞER
KAYBI KAÇINILMAZ
IIF Baş Ekonomist Vekili Sergei Lanau
da, “Geçen Kasım’daki [TL’nin] büyük
değer kaybına rağmen Türkiye’nin dış
ticaret açığı büyüdü. Petrol ve altın harici
ithalatta bile kayda değer bir düşüş yok”
dedi ve ekledi:
“Merkez Bankası rezervlerinin düşük
seviyesi ve dışardan gelen paranın az
miktarda olması göz önünde bulundurulunca TL’nin tekrar büyük bir değer kaybı
yaşaması kaçınılmaz gözüküyor.”
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu S&P Global, Türk Lirası’nın
değer kaybetmesiyle Türkiye’nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risklerin
arttığını söyledi.
Reuters haber ajansına göre S&P analisti
Maxim Rybnikov, S&P’nin Nisan ayında
Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi
notunu düşürme kararının ek sermaye
kontrolleri getirileceği endişesini
yansıttığını belirtti.
SON SÜRAT RAYDAN ÇIKMA
ABD’li yatırım fonu yöneticisi Will
Slaugher ise “Erdoğan’ın rezervi bitti ve
yakında liranın kontrolünü kaybedecek.
Yıl sonuna kadar Türk Lirası büyük ihtimalle olağanüstü değer kaybedecek ve
Türkiye’nin temerrüde düşmesi de
mümkün” ifadelerini kullandı.
Slaughter, “Temerrüdü sermaye kontrolü
ve vatandaşların dövizlerine el koyarak
önlemeleri mümkün” dediği paylaşımına
şöyle devam etti:
“Fakat ne olursa olsun Türkiye
makroekonomik olarak son sürat raydan
çıkmaya doğru ilerliyor. Erdoğan ve
çevresindeki zır cahil dalkavuk zümresi
iktidardan düşmediği müddetçe Türkiye

için işler iyiye gitmeyecek.”
Slaughter’ın paylaşımını alıntılayan
gelişmekte olan ülkeler ve para birimleri
uzmanı Paul McNamara ise temerrüt ihtimali görmediğini fakat yorumların geri
kalan kısmına katıldığını söyledi.
Slaughter’ın paylaşımını alıntılayan bir
diğer ekonomist olan Renaissance Capital
Baş Ekonomisti Charlie Robertson,
“Türkiye için işler iyi gitmiyor. Fakat
turist otelleri için umut ışığı olabilir”
dedi.
İngiltere’de tüketicilerin kıyafet
harcamalarını kıstığını ve bunun Asya’daki
Bangladeş, Sri Lanka, Vietnam ve Türkiye
gibi tekstil ihracatçılarını etkileyebileceğini
yazan Robertson Bangladeş takasının da
dolar karşısında değer kaybettiğini, Nisan
başında 86 civarında olan kurun 92,3’e
yükseldiğini aktardı.
Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti
Hakan Kara ise Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati’nin yaptığı açıklamalar
hakkında “Ekonomi yönetimi büyüme
için enflasyona göz yumulduğunu ima
etmiş. Yani bu politikaların enflasyona
yol açacağı önceden biliniyormuş diye
anlıyorum” dedi ve ekledi:
“Eğer öyle ise “enflasyon görünümündeki bozulma geçici” denilirken bilinçli
şekilde yalan mı söylenmiş?”
DÜNYA BANKASI’NDAN
STAGFLASYON UYARISI
Öte yandan Dünya Bankası da önceki
gün küresel ekonominin 1970’lerdekine
benzer bir stagflasyon, yani enflasyonla
eş zamanlı ekonomik küçülme riskiyle
karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Yıllık büyüme tahminini yüzde 4,1’den
2,9’a çeken Dünya Bankası, dünyanın
büyük kısmında yatırımların düşük seviyede seyrettiğini ve bunun da önümüzdeki 10 yıldaki ekonomik büyümenin potansiyelinin altında seyretmesine yol açacağını
belirtti.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass,
stagflasyonun düşük ve orta gelirli ülkelerde siyasi istikrarsızlığa da yol
açabileceğini söyledi.

Özkunt: Süratle fakirleşiyoruz
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt,
başarısız para politikasının bedelini Türkiye yanında ve üstelik artan oranlı
bir etkiyle ödendiğine vurgu yaptı
Yazılı açıklama yapan Özkunt, Türkiye’nin bankacılık sektöründe yabancı
para+kur korumalı mevduat oranının yüzde 71,8’e ulaştığına, kur korumalı
mevduat uygulamasının dolarizasyonu düşürmediğine, tam aksine artırdığına
değinen Özkunt, dolar kurunun bugün 17.40 TL olduğunu ve kur korumalı
mevduat uygulamasının tam bir başarısızlık hikayesi olduğunu ifade etti.
Öte yandan mevduatı olmayan insanların, mevduatı olan insanlara ve
bankalara TC hazinesi eliyle adil olmayan devasa kaynak aktarımının da
büyük bir handikap olduğunu dile getiren Özkunt; gerçek enflasyonun ve
kur artışının yüzde 100’leri aştığı bu durumda, ülkedeki çıkış noktasının
protokolde belirtilenin aksine, süratle TL kullanımından vazgeçmek
olduğunu belirtti.
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı

Harper Orhon

Bülent Tümen

SUS Kİ SIRA SANA
GELMESİN!

ELEKTRİK İŞKENCESİ…
Çarşamba akşamı yine kesildi elektrikler;
televizyon, internet sustu…
Akşamüzeri bahçeye çıktım, ot sinekleri
tarafından saldırıya uğradım…
Komşuma sordum:
-Senin tarafta ot sineği yok mu?
-Bugün yok, kaç gündür vardı, dün onları
korkuttum, kaçtılar, deyinca, duyduklarıma
inanamadım, şaştım kaldım “vallahi”!
Teknoloji ilerledi, KKTC’de
“ot sineklerini yönlendirenler”
bile çıkıyor aramızdan demek…
Baksanıza,
komşum,
üzerimize
saldırttı
ot
sineklerini demek…
Sıkıcı bir hava vardı yine…
Azacık uğraşıp terleyinca, ot
sineklerinin üşüştüğü bir mekân mı olduk,
yoksa onların saldırısına mı uğradık, karar
veremedim!
Üstelik konmak için ıslak yerleri ararmış ot
sinekleri, “bilmezdim”…
Ha, komşumun bir da nasihatı oldu:
“Bir vantilatör -serinlik- varsa çıkar
bahçeye, yanına koy ve aç; havayı dağıtırsan
onlar da dağılır, uzaklaşırlar, yanına
gelmezler,” dedi…
-Ama elektrikler kesik, deyinca…
-O zaman şansına küs, dedi…
***
Kıbrıslı, doğduğu günden, ecel vakti gelene
kadar hep şansına küser zaten bu adada…
Bazı istisnalar hariç…
Daha önce de -29 Mayıs 2019- bu köşede
yazdım…
Herkes, bir zamanların atanmış Kıbrıs Valisi,
“Klavyalı Oduncu Kör Baki” beyefendi gibi
olamaz ya!
Tarihte ne Kıbrıslılar vardı be gâvvole…
Kimler geldi, kimler geçti bu adacıktan?
Adı üstünde Klavyalı, Kıbrıs’ın güneyinde
Larnaka (İskele) kazasına bağlı, 1974 savaşı
öncesi Kıbrıslıtürklerin yaşadığı bir köy
ismidir Klavya (değiştirilmiş adıyla Alaniçi)…
Gerçi şimdilerde da bazılarının “işleri” fena
sayılmaz, ancak “nedendir bilinmez”(!)
Kıbrıslı bir vali atanmıyor…
Konu konuyu açar…
-Şimdi bu konu da nereden çıktı,
diyenlerinizi duyar gibiyim…
Bu aralar, “gaipten sesler” duyuyor
tanıdığımız bazı Kıbrıslılar…
Yakında deniz aşırı bir yerlerden, bir da
resmi Kıbrıs valisi atanırsa, hiç şaşmayın…
Burası KKTC’dir, buralarda olmaz, olmaz!
***
Dönelim elektrik işkencesine…
-Neden gündüz vakti, herkes işte okulda
iken kesilmez bu elektrikler da şimdi bu
saatlerde kesilir, diye bir soru yönetti
komşum…
-O zaman kesinti fark edilmez, eğer ahali
farkına varmaz ise o kesinti, kesinti mi olur?
-Haklısın, olmaz, dedi…
Herkese çektiriyorlar bu işkenceyi, üstelik
kesinti süreleri da uzadı!
Sahi, Elektrik Kurumu’nun yeni yöneticileri
atandı mı?
Sokakta söylenenlere/ sosyal medyada
yazılanlara bakılırsa, iki nazır arasında
sorunlar varmış, hâlâ çözülememiş, diyenler
çoğaldı…
“Anlaşsınlar” canım, ikisi da aynı partiden
değil?
O konuyu da sordum komşuma:
-Eğer doğruysa ne olacak, bu iki nazır
anlaşabilecek mi?
-Yahu komşu, senin deyiminle Baflı Başnazır
bile, Mağusalı Malliye Nazırı Hacı’yı görevden
alamadı da, şimdi sıradan bir nazır ile ters
düştü diye, Gönyelili o nazırın dediği mi
olacak?
Hus, öyle şeyler söyleme da gülerler saa…
-Gülsünler komşum, ben duyduklarımı
söylerim…
Keşke duyduklarımızın içinde Kıbrıslının
faydasına bir şeyler da olsa…
Gene gonuşuruk buraşda.

Erdoğan: Yetki alanlarımızda bize rağmen
işlem yapılmasına izin vermeyeceğiz
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da
gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. Erdoğan
Kıbrıs ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Diğer taraftan Kıbrıs'ta Rum tarafının ikircikli ve dayatmacı tavrı adada bize eşit,
egemen, bağımsız iki devletli yöntem dışında bir çözüm yolu bırakmamıştır.
Papazlara ağır silah eğitimi vermekten, terör örgütlerine ofis açmaya kadar Rumların
yaptığı her tasarruf bu kararın isabetini göstermektedir. Doğu Akdeniz'deki
hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizi de Birleşmiş Milletler uygulamaları
ve diğer uluslararası teammüllere uygun şekilde sürdüreceğiz. Yetki alanlarımızda
bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi

Türkiye Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, 'darbe' iması
yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına
ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık,
Başbuğ’un ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar
hapis cezasını talep etti.

“Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı
Kültür Dairesi Lefkeliler Hanı’nda
“Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği
gerçekleştirdi. Kültür Dairesi’nden verilen
bilgiye göre, etkinlik, Lefkoşa’yı şiirler
ve şarkılarla buluşturdu. Sol Anahtarı
isimli müzik grubunun "Lefkoşam" isimli
şarkıyı seslendirmesiyle başlayan
etkinliğin açılış konuşmasını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptı.
Zaimağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul’un “Unutma ki, şairleri
haykırmayan bir millet, sevenleri toprak
olmuş öksüz çocuk gibidir” dizelerine
atıfta bulunarak, bu gecenin genelde
sanata ancak özelde şiire ve şairlere bir

vefa gecesi olduğunu vurguladı.
Açış konuşmasının ardından anı
hediyelerini almak üzere onur şairleri
Mehmet Kansu, Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit, Feriha Altıok ve Mahmut
İslamoğlu sahneye davet edildi.
Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit ve
Feriha Altıok’un katılamadığı gecede
Neriman Cahit’in hediyesi kızına takdim
edildi. Mehmet Kansu ile Mahmut
İslamoğlu’nun kendi şiirlerinden seçtikleri
şiirleri okumalarının ardından Eski Eserler
ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Cet,
Fikret Demirağ’ın Tayfa isimli şiiri için
bestelediği şarkıyı seslendirdi. Gecede
hayatta olmayan ülkemiz şairlerinin şiirleri
okundu.

Erhan Arıklı’nın bu yasayı haftaya getireceğiz ve buradan da
geçirteceğiz dediği yasa içinde ne
var?
Öncelikle ben ve benim gibilerin
en az 30 yıl hapis yatması var.
Siz kurtuldunuz sanmayın
FARZ EDİN Kİ!!!
Arabanız ile yolda giderken tekerlek bir çukura düştü ve tekerlek
patlayıp rims eğildi.
Siz de içine düştüğünüz çukurun
ve lastiğin fotoğrafını çekip altına
da şu yorumu yazdınız:
BENİM ZARARIMI KİM
ÖDEYECEK…
Yollardan sorumlu bakan da
sizin
bu
paylaşımınızdan
rahatsızlık duyup polise şikayet
etti.
En az 5 yıl hapis cezası ile
yargılanacaksınız.
Meclis de meclis başkanı çıktı
ve dedi ki bu millete bu yapılanlar
az biledir.
Siz de sordunuz ki meclis
başkanı bu söylemi ile ne demek
istiyor?
5 YIL
Maliye bakanı çıktı ve dedi ki
emeklilik yaşı 70 olmalıdır…
Sizde ölümden sonra emekli mi
olacağız diye facebook da
paylaşım yaptınız.
5 YIL
Kısaca içinde küfür yok şiddet
yok hiç bir taşkınlık yok ama bu
yazdığım paylaşımlar nedeni ile
en az 5 yıl hapis cezası ile
yargılanabileceksiniz.
Çıkıp dediniz ki Erhan Arıklı
nasıl profesör oldu?
Bir başkası da Cumhurbaşkanı
askerlik yaptı mı diye sordu?
Bir
diğeri
dedi
ki
Cumhurbaşkanlığındaki örtülü
ödenek nerede kullanıldı merak
ediyorum?
10 YIL
Değerli
dostlar
benim
yaşımdakiler hatırlayacaklar. 12
Eylül faşist darbesinden sonra bile
mizah dergileri çok sert eleştiriler
yapıyor liderler çeşitli şekillerde
alaya alınıyordu.
SİMDİ BU YOK
PEKİ NEDEN YOK…
İşte yukarıda yapılmak istenen
yasaların yarısının kullanılması
nedeni ile yoktur.
Adamlar istedikleri gibi iş yapacaklar rüşvet yiyecekler, yolsuzluk hırsızlık, usulsüzlük, yapacaklar ve siz bu yapılanların
hakkında
bir
satır
bile
yazamayacaksınız.
GELECEĞE YÜRÜMEK İŞTE
BÖYLE OLUYOR.
FAŞİZMLE…
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Günün Manisi - Emine Hür

Rakamın adı sayı
Gördüm oynar aç ayı
Sana simgesel sövdüm
Ağnan ya Ali Dayı

Sosyal Medya
Hayat Hüseyin
Emperyal Ankara otoritesi ve
iktidarları’nın Kıbrıs’ta türklük sözleşmesiİLHAK için organize ettiği Toplama
Kampı “yerleşimci kolonize rejim KKTC”de hayat bulan, doğal değil "Gönüllü,
İstençli ve bu anlamda Ahlâkî Kötülüklerin
Sırandanlığı"nın anlamı ve amacını
anlamalıyız.
Ancak ilk önce ‘Kötülüğün Sembolü’
olan bu toplama kampı’nın emperyal
Ankara otoritesi ve iktidarları için ‘anlamı’
ve ‘amacı’ nedir onu sorgulamı ve doğru
değerlendirmeliyiz.
EMPERYAL ANKARA OTORİTESİ
VE İKTİDARLARI...
Bu Toplama Kampı üzerinde demokratik
ve hukuk'un üstünlüğünün var olduğu bir
yönetim değil içerisinde insanların önemsiz, gereksiz olduğu bir sistem tesis etmektir amaç. Toplama Kampı’ndaki
“bütünlükçü sistem”in ve dolayısıyla da
“tek vücut iktidarın inşası ve idamesi”ni
ancak “yargının kendiliğindenliği”nin en
küçük bir emaresinin dahi olmadığı, “şartlı
tepkiler” ve “kuklalar”ın dünyasında
mümkün görüyor.
Tüm kurum ve organları ile birlikte
toplumu ancak güdülen sürü haline geldiği
zaman bütünüyle tahakküm altına alabilmeyi hedefliyor.
Bundan dolayı toplumumuzda halen
var olan tüzel kişiliği ve devamında ise
ahlâki kişiliği yani bir anlamda da vicdan’ı
hedefliyor. Tüzel ve ahlaki kişiliklerini
yok ettikten sonra geriye kalan vicdani
bireyselliklerini yitirmiş “hepsi Nazi Toplama Kampları"ndaki tutsaklar gibi davranan,
kendi ölümlerine *gaz odalarına+ giderken
bile kusursuz uyumla karşılık veren ve
tepkimeye girmekten başka bir şey yapmayan “Kuklalar”ının, yaşayan cesetlerini
fiziksel olarak hapse gönderiyor. Bu gidişle
bakalım sıra kime gelecek?

DÜN

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

"Dürüst insanlar sessiz
kalırsa, meydan bencil,
bilgisiz, zalim
yöneticilere kalır."
Nelson Mandela

GİDELİM
BURALARDAN
MUHLİS
Ali İpek
Roman
İletişim Yayınları

Tecavüz edenler
öz kızlarına
ve çocuklarına
kim bunlar?

ANKARA ÖTORİTESİ`NİN ZAFERE
DOĞRU YÜRÜYÜŞÜ
Emperyal bir ideoloji olan “Kıbrıs’ta
Türklük Sözleşmesi-İLHAK” hedefinde,
1974'te Adalı Kıbrıslı Rum, Maronit ve
Ermeni,’lerin Etnik Temizliği’nden sonra
74 sonrası Adalı KıbrıslıTürkler’in aşamalı
imha sürecini oldukça başarılı bir şekilde
yürütüyor ve zaferle amacına doğru ilerliyor. İşgalci Emperyal Ankara Otoritesi,
adalı Kıbrıslıtürkleri; birer potansiyel
suçlu olarak bu Toplama Kampında tutmaya devam edecek. Bunun için, alt
yapısını oluşturmaya başlattığı ve devam
ettirdiği aşağılama ve ötekileştirme siyaseti
ve beraberindeki kanuni düzenlemeler ve
baskılarla temel hak ve özgürlükler’inden
yoksun bırakmaya ve böylece hukuk önündeki tüzel kişilik’lerini yok etmeye
başlamıştır.
Son yapılan iki seçim döneminde ve
sonrasında gayri ahlâki, akla ve vicdana
sığmayan seçim ayarlamaları ve partiler
içindeki oyunlarda (örneğin, kendi
ölümünü erteleme veya onun yerine geçme
vaadi karşılığında başkalarının ölüm
sürecindeki işlere yardım etme, ya da
öldürülmek üzere olan iki kişi’den birini
seçmeye) zorlayarak kötülüğe ortak edip
ahlâki kişiliği öldürme stratejisi izlemiştir
ve halen devam etmektedir....

Dahası Adalı Kıbrıslıtürklerin 1960
ANAYASI’ndaki TOPLUMSAL TÜZEL
KİŞİLİĞİ- (Kıbrıs Türk Toplumu- Turkish
Cypriot Community) doğasına kastederek
beş bin yıllık ortak yaşamın kültürel
kaynaklarından hareketle yeni bir şeylere
başlama gücü olan “ADALI YURTTAŞ
KIBRISLI” gücünü ortadan kaldırma
çabasındadır.
Nihai olarak da ADALI KIBRISLILIK
Tüzel ve Ahaki Kişiliğini niteliklerinden
arındırılarak gereksiz görülenler de
geçmişte yapılanlar gibi fiziksel olarak
imha ve/veya buralardan sürülerek, olmaz
ise demografik yapı içerisinde hiç etmeye
çalışacaktır.
İşte emperyal Ankara otoritesi ve
iktidarının tüm adalı Kıbrıslıları dehşete
düşüren ve ‘Kıbrısta Türklük SözleşmesiİLHAK’ Zaferi Yürüşü’nde oluşturduğu
kötülüğün sembolü “toplama kampı”nın
anlamı ve amacı’nın kısa özeti budur
TEKRAR SORALIM: Tüm bu hiç ve
yok ediş strtejisi karşısında adalı yurttaş
Kıbrıslılar 1960 ANAYASASI’ndaki
toplumsal tüzel kişiliği-(Kıbrıs Türk
ToplumuTurkish
Cypriot
Community)`nin doğası’na ve gücü’ne
nereden ve ne zaman başlamalı.

Akaryakıt fiyatlarına yaklaşık
2,5 TL ile 5 TL arasında zam
Akaryakıtta yeni fiyat düzenlemesine gidilerek 95 ile 98 oktan benzinin
litresine yaklaşık 2,5 TL, Euro Dizel ile yaklaşık 5 TL’lik artış yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak dün yürürlüğe giren emirnameye göre, 95
oktan kurşunuz benzinin litresi 23.54’ten, 26 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin
litresi 23.81’den 26.28 TL’ye, Euro Dizelin litresi 22.19’dan 27 TL’ye, gazyağının
litresi 21.58’den 25, 50 TL’ye yükseldi. Akaryakıt fiyatları en son 26 Mayıs’ta
düzenlenerek, 27 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti.

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

DOLAR
Alış Satış

17.17 17.33

EURO
Alış Satış

18.40

18.60

S.T.G.
Alış Satış

21.52 21.73

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B
Lefkoşa
2281540
Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi
Şht. Hüseyin Amca Cad. N0:77
Dükkan 2 Gönyeli
Tel:2236750
Umut Öksüz Eczanesi
Şht. Mustafa Ruso Cad.Muhtar
Yusuf İş Merkezi No:17
Tel:4448688
GİRNE
Melis Uzun Eczanesi
Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı
Girne
Tel:8159777
Mehmet Gaziköylü Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
Tel:05338431899
Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
Dük.N0:5 Alsancak Girne
Tel:05338463330
MAĞUSA
Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz
Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
Tel:3656838
Veli Nurluöz Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
Tel:3653631
GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
Tel:7144790
LEFKE
Altıncı Eczanesi
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4
A Denizli Lefke
Tel:05488891707
İSKELE
Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele
Tel:3712224

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

M. Kansu
"Ağlamaklı bir 'Acappella'"
adlı şiirinden

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sayıştay yasasında düzenleme... Yeni düzenlemede başkan ve
üyelerin emeklilik yaşının 60’tan 65’e yükseltilmesi de öngörülüyor
Sayıştay yasası yeniden düzenlenerek
Resmi Gazetede yayımlandı ve halkın bilgisine getirildi.
Buna göre, Sayıştay (Değişiklik) Yasa
Tasarı’nda Sayıştay’ın denetimlerinin
dünyada takip edilen standartlarda olması
ve kamu mali yönetiminin işlevselliğinin
artırılmasına katkı sağlanması öngörülüyor.
Düzenlemede, Sayıştay Başkanı ve
üyelerinin mecburi emeklilik yaşının 60’tan
65’e yükseltilmesini de yer alıyor.
-Eğitim avlağı oluşturuldu
Resmi Gazetede yayımlanan bir diğer
düzenlemeye göre, Yukarı Taşkent bölgesinde, Güngör çöplüğünün batısıyla
Haspolat ağıllar bölgesinin kuzeyinde yer
alan bölge eğitim avlağı olarak

kullanılacak, avcılar ya da avcı adayları
burada av hayvanı avlayabilecek.
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında Eğitim Avlakları
(Değişiklik) Tüzüğü’ne göre eğitim
avlağında eğitim faaliyetlerine katılmak
isteyen kişiler av hayvanı yetiştirilmesi
ve av hayvanlarının nesillerinin devam
ettirilmesi projelerinde kullanılmak üzere
200 TL tutarındaki katkı payını
kaymakamlık veznesine yatıracak.
Eğitim avlağında eğitim almak isteyenler
ödemeyle ilgili makbuzu eğitim avlağı
görevlisine ibraz edecek. Eğitim avlağına
girişte Avcılık Federasyonu makbuzu
karşılığında 150
TL’lik giriş ücreti de
ödenecek. Avcılık Federasyonu’na üye
herhangi bir avcılık birliği veya derneğin

üyesi olduğuna dair belge ibraz edenler
bu ücretin yarısını ödeyecek.
-Bazı belediyelerin 2022 mali yılı
bütçeleri onaylandı
İnönü Belediyesi, emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatını ödeyebilmek
için Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan 36 ay
vadeyle 500 bin TL borçlanmasını
onayladı. Karar, Resmi Gazetede
yayımlandı.
Öte yandan Bakanlar Kurulu, 15
belediyenin 2022 Mali Yılı bütçesini
onayladı. Buna göre, Vadili, Yenierenköy,
Mehmetçik, Yeniboğaziçi, Paşaköy,
Akdoğan, Serdarlı, İskele, Gönyeli, Lapta,
Tatlısu, Güzelyurt, Alsancak, İnönü ve
Dikmen belediyelerinin bütçeleri
onaylandı.

MEYDANA GELEN
YANGINLARDA AĞAÇLAR,
BİÇİLMEMİŞ ARPA VE
BALYALAR YANDI

Ülkede önceki gün meydana
gelen yangınlarında ağaçlar,
biçilmemiş arpa ve balyalar
yandı. 4 kişi de bina açma ve
hırsızlık suçundan tutuklandı.
Polisin verdiği bilgiye göre,
Gazimağusa’da, bir binadan 2
derin dondurucu, 3 çelik tezgah,
1 buzdolabı ve jeneratör çalındı.
Geçtiğimiz ocak ayında olan
hırsızlığın polisin bilgisine
gelmesiyle R.T. (E-38)
yakalandı.

MÜŞTERİNİN
DÜŞÜRDÜĞÜ
BANKAMATİK KARTIYLA
ALIŞVERİŞ YAPTI

Gazimağusa’da faaliyet
gösteren iş yerinde, müşterinin
düşürdüğü bankamatik kartını
alarak, 236 TL’lik alışveriş
yapan T.K.(E-20), A.K.(E-19) ve
İ.K.(E-21) tutuklandı. Olayın 2
Haziran’da meydana geldiği
belirtildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÜÇ
ŞAHSA ALKOLLÜ İÇKİ
SATILDI

Yeniboğaziçi’nde alkollü içki
satış ruhsatı bir iş yerinde 18
yaşından küçük üç şahsa
alkollü içki satıldı. E.T.(E-24) ve
Ş.O.(E-40), 18 yaşından küçük
kişilere alkollü içki satışı yapma
ve alkollü içki satış ruhsatı
olmadan alkollü içki satma
suçlarından dün tutuklandı.

EV VE ARAZİ YANGINLARI

Lefkoşa’da, Şehit Mustafa
Ahmet Ruso Caddesi’nde,
Mohamed Bashra Khairy
Mohamed’in evinde dün sabah
çıkan yangında maddi hasar
oluştu.
Ocağın yakıldığı esnada
muhtemelen gaz kaçağının
parlaması sonucu meydana
gelen yangının itfaiye ekipleri
ve apartman sakinleri
tarafından söndürüldüğü
açıklandı.
Gazimağusa-Lefkoşa
anayolunda, İnönü köyü
yakınlarında dün öğleden sonra
çıkan yangında 50 dönüm
biçilmemiş arpa, 45 dönüm
biçilmiş anız, 145 rulo balya, 30
büyük kare balya yandı. Yangın
itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Gazimağusa’da,
Surlariçi bölgesinde dün
öğleden sonra çıkan yangında 4
zeytin, 3 limon ve 8 hurma ağacı
ile 1,5 dönümlük alandaki kuru
ot yandı. Yangın itfaiye ekibi
tarafından söndürüldü.

LEFKOŞA TRENYOLU
POLİKLİNİĞİ AŞI MERKEZİ
AÇILIYOR

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı
Merkezi bugün yeniden hizmete
açılıyor. Kuzey Kıbrıs
Toplumsal Hizmet Kulüpleri
Federasyonu Genel Sekreteri
Esen Yalın Aktoprak’ın yaptığı
açıklamaya göre, Federasyon,
üye lions kulüpleri ve Sağlık
Bakanlığı iş birliği ile yeniden
düzenlenen Lefkoşa Trenyolu
Polikliniği Aşı Merkezi’nin açılışı
saat 11.30’da gerçekleştirilecek.
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10 Haziran 2022 Cuma
BASIN-SEN’DEN
GAZETECİLER BİRLİĞİ’NİN
EYLEMİNE DESTEK

Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen) Genel Başkanı Ali Kişmir, Fasıl
154 Ceza Yasası kapsamında
yapılması istenilenin yasal
değişiklikler konusunda Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylem
sürecine destek belirtti.
Kişmir yaptığı açıklamada, “Fasıl 154
Ceza Yasası kapsamında yapılması
istenilenin ve ivediliği talep edilen
yasal değişikliklerin sadece
gazetecilerin değil tüm toplumun ifade
ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya
yönelik bir girişim olduğunu anlamak
zorundayız. Toplumsal bir mesele olan
bu dayatmalara karşı hep birlikte
savaşmamız gerekmektedir.”
ifadelerini kullandı.
Ali Kişmir, “Bu bağlamda Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği’nin başlattığı
eylemliliği selamlıyor, desteğimizi
belirtiyor ve bu süreçte paydaş
örgütlerimizle ortaklaşa hareket
edeceğimizi kamuoyunun bilgisine
getiriyoruz. İrademiz özgürlüktür”
dedi.

TELEFON DAİRESİ’NDEN
BORÇ UYARISI

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Nisan’a
kadar olan borçların en geç 13
Haziran’a kadar kapatılması
gerektiğini duyurdu.
Daire Müdürü Enis Alagöz’ün
açıklamasına göre, hesaplarını
kapatmayan ve açık hesabı bulunan
abonelerin ses, data ve internet
hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla
kesileceğini belirtti.
Ayrıca, 6 fatura dönemi ve üzerinde
borcu olan tüm abonelerin hatlarının
ise iptal edileceği kaydedildi.

SÜT BEDELLERİ
ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30
Nisan devresinin küçük ve büyükbaş
çiğ süt bedellerinin yüzde 70'ini dün
ödediğini açıkladı.
SÜTEK’e süt veren 869 üretici için 31
milyon 257 bin 316 TL'lik çiğ süt
bedelinin üreticilerin banka
hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

Tatar: İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok

n Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ceza (Değişiklik),
Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik)
Yasa Tasarılarına işaret ederek, "İfade
özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz
yok.” dedi...
n “Hoşnutsuzluk’, ‘soğukluk’ bunlar
zaten mevcut yasada zaten var.
Sadece tadilatı gündemde... Benim
böyle bir talebim olmadı. İlk
gördüğümde “kim yazdı, kim
çıkardı” diye sordum. Ama zaten
bunlar mevcut yasada var. Kimseye
böyle bir yasa geçirin demedim...”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TV
ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın
hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa
katıldı.
Tatar, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye
hakkında hazırladığı 2021 yılı raporunda, Kıbrıs’ta
iki devletli çözümden vazgeçme çağrısında bulunulmasını
değerlendirdi.
Tatar, bu kararın AB’nin siyasetinin devamı olduğunu söyleyerek,
“Avrupa Birliği hiçbir zaman tarafsız olamadı. Çünkü içerisinde
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan var” dedi.
Tatar, “Bizim için önemli olan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin
söylediğidir. Türkiye Cumhuriyeti bizim siyasetimizi tamamen
desteklemektedir” ifadelerini kullandı.
“60 yıldır Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Cumhurbaşkanı
Tatar, şöyle devam etti:

“Eğer egemen eşitliğimiz kabul görürse, Kıbrıs konusunu
kapsamlı bir şekilde görüşülmesine, resmi müzakere sürecine
başlama durumunda olabiliriz. Ama egemen eşitliğimizin kabul
görmesi şarttır. Ancak buna sıcak bakmıyorlar. Arzuladıkları, tek
egemenlik çatısı altında zaman içerisinde bizleri asimile etmektir,
yok etmektir.”
Tatar, “Bu iki devletin, konfederal ya da federal
bir çatı altında birleştirilmesi mümkün değildir”
diye konuştu.
“BİZİM İFADE ÖZGÜLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ GİBİ BİR NİYETİMİZ
YOK”
Cumhurbaşkanı Tatar, Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik)
Yasa Tasarılarına işaret ederek, şöyle devam
etti:
“Hoşnutsuzluk’, ‘soğukluk’ bunlar zaten mevcut
yasada zaten var. Sadece tadilatı gündemde...
Benim böyle bir talebim olmadı. İlk gördüğümde
“kim yazdı, kim çıkardı” diye sordum. Ama
zaten bunlar mevcut yasada var. Kimseye böyle bir yasa geçirin
demedim. Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’,
‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün... Böyle bir rezillik olabilir mi? İnternetle ilgili yasada herhangi bir şey yok. Benim tek istediğim
bunlara bir çare bulunmasıdır. Başka bir şey istemiyorum.
Kimsenin ifade özgürlüğüne engel koyma gibi bir niyeti de
yok. Sadece yasaya sosyal medya yönü eklenmeye çalışılıyor.
Adamın biri bir yerden canlı yayın yapıyor, dilediği gibi konuşuyor,
hakaret ediyor. Bunun neresi demokrasi? İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok.”

EMİLİANİDU İÇİN 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Geçirdiği beyin aort damarı anevrizması nedeniyle 6 Haziran’da hayatını kaybeden
Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu için 3 günlük yas ilan
edildiği bildirildi. Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, dünden
başlamak suretiyle cenazenin gerçekleşeceği yarına kadar 3 gün süreyle yas ilan edilmesinin
kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, yas süresince tüm resmi etkinliklerin erteleneceğini, bayrakların yarıya
indirileceğini, devlet yetkililerinin herhangi bir etkinliğe katılmayacağını ve Çalışma
Bakanlığı’nda taziye defteri açılacağını kaydetti.

SERPİN ONAY
DEMİRCİLER’İN HAYATI
BELGESEL OLUYOR
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER),
kadın öykülerinden oluşacak
belgesellerin çekimlerini tanınmış
eczacılardan Serpin Onay
Demirciler’in hayatıyla sürdürüyor.
"Hayata değer katan kadınların" yer
aldığı belgesel projesinde, ülkenin
eğitimli ilk kadın eczalarından Serpin
Onay Demiriciler’in hayatı belgesel
oluyor. Belgeselin çekimleri Koopbank
sponsorluğunda yapılıyor.
Ülkeye değer katan kadınların yaşam
öykülerini derlemek, her birinden
belgesel hazırlamak, yazıya dökerek
kitaplaştırmak amacıyla çalışma
başlatan KÖDER’in projesiyle, kadın
öykülerinin kayıt altına alınması,
geçmişin geleceğe taşınması, yeni
kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal
hafızaya katkı koyması amaçlanıyor.

KTFKD’DEN MÜZİK
BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği
(KTFKD) geleneksel olarak her yıl
Fransa ve yaklaşık 120 ülkede
kutlanan Müzik Bayramı kapsamında
profesyonel ve amatör sanatçılarının
da katılımıyla etkinlik
gerçekleştirecek. KTFKD’den yapılan
açıklamaya göre, bu yıl 18’incisi
düzenlenen Müzik Bayramı etkinliği
11 Haziran Cumartesi günü saat
19.30'da dernek binasında yer alacak.
LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla
başlayacak olan gece, Fransa’dan,
Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve
amatör müzisyenlerin katılımları,
tango gösterileri ve genç yeteneklerin
seslendirecekleri şarkı ve müzik
dinletileriyle devam edecek.

GÜNEYDE KORONA
CEZALARI ÖDENMİYOR
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs
tedbirlerini ihlal edenlere kesilen
cezaların üçte ikisinin
ödenmediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin 26
aylık süre zarfında 44 bin 344
para cezası kestiğini; ancak
bunlardan yalnızca 17 bin
466’sının ödendiğini yazdı.
Haberde, ödenmeyen cezalar
nedeniyle mahkemelerin ceza
davalarıyla “boğulacağı” ifade
edildi.

FİLİSTİN'İN KIBRIS
ELÇİLİĞİNDEN ELEŞTİRİ

“Ödül ve Görev Devri” töreni
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nde “Ödül ve
Görev Devri” töreni dün akşam Girne Colony
Hotel - The Garden’de yapıldı. Lefkoşa Merkez
Lions Kulübü’nün açıklamasına göre, kulüpte,
1 Temmuz 2022 tarihinde Gülsün Madi
başkanlığındaki yeni yöneticiler göreve
başlayacak. Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon
Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy’un yönetiminde
gerçekleştirilen törene, Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan
Kuran’ın yanı sıra federasyon yönetim ve onur
kurulu üyeleri ile federasyona bağlı kulüplerin başkan ve üyeleri katıldı. Törende, görev
süresi 1 Temmuz’da tamamlanacak olan Kibriye Güneş Kaya’ya “Melvin Jones Dostu”
ödülü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne “Club Excellence Award”, geçen dönem
başkanı Pervin Gürler’e “Mükemmel Kulüp Başkanı” ödülü takdim edildi. “Melvin
Jones Dostu” ödülü, uluslararasında 4 yıldan bu yana tescilli olan Lefkoşa Merkez Lions
Kulübü’nde daha önce Kurucu Başkan Ezcan Özsoy ve Geçen Dönem Başkanı Pervin
Gürler’e verilmişti. Ödül, bu yıl 3’üncü olarak Kibriye Güneş Kaya’ya verildi.

Filistin’in Kıbrıs’taki elçiliğinin,
İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad
Erdan’ın BM Genel Kurulu
Başkan Yardımcılığına
seçilmesine tepki gösterdiği
belirtildi.
Haravgi gazetesine göre Filistin
Elçiliği yaptığı açıklamada,
BM’nin bu kararının hayal kırıklığı
yarattığına işaret ederek “İsrail
işgal devletinin temsilcisinin,
insan haklarının korunmasıyla
ilgili temsilci seçildiğine” dikkati
çekti.

İNGİLİZ OKULUNA
MECLİS MÜDAHALESİ
Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin,
İngiliz Okulu’nda personel
çıkarmayla ilgili şikayetlere
müdahale etme girişiminde
bulunacağı belirtildi.
Haravgi gazetesi Meclis Eğitim
Komitesi’nde, dün yapılan
toplantıda İngiliz Okulu’nda
yaşanan işten çıkarma
olaylarının ardından ortaya çıkan
sorunları ele alındığını yazdı.
Habere göre Eğitim Komitesi,
okul idaresine ve Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’e
mektup göndererek bu konunun
çözümlenmesine katkıda
bulunmayı hedefliyor.
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Erdoğan Gürhan U10
turnuvası yapılıyor

Çetinkaya Kulübü’nde uzun yıllar hizmet etmiş
Merhum Erdoğan Gürhan U10 anı turnuvası
12 Haziran pazar günü saat 17.00 de Çetinkaya
Mustafa Defteralı tesislerinde gerçekleşecek.
Turnuvaya Doğan Türk Birliği Akademi, Baf
Ülkü Yurdu Akademi, Mağusa Türk Gücü
Akademi, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi
takımları katılacak.

İnçay Türkiye’de rekorla birinci
Levent Primary İlkokulu
ve Necat British İlkokulu
Türkiye İlkokullar Atletizm
Şampiyonası’nda
yarışıyor...
Milli Eğitim Bakanlığı ile
KKTC Atletizm Federasyonu
işbirliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finallerinde şampiyon olan
Levent Primary İlkokulu erkek
takımı ile Necat British İlkokulu
Diyarbakır’da
düzenlenen
Türkiye İlkokullar Atletizm
Şampiyonası’nda katılım gösterdi.
İnçay rekorla birinci,
Bradley dördüncü
Levent Primary İlkokulu adına
yüksek atlama branşında yarışan
Erdinç İnçay, elde ettiği 1.53’lük
derecesi ile hem Türkiye
şampiyonu oldu, hem de daha
önce 1.50 olan KKTC rekorunu

kırdı.
Necat British İlkokulu’ndan
Sofia Bradley ise uzun atlama
branşında elde ettiği 4.45’lik
derecesi ile Türkiye dördüncüsü
olarak kürsüde yer aldı.
Antrenörünün rekorunu
kırdı
Levent Primary İlkokulu atleti
Erdinç İnçay geçtiğimiz ay
ülkemizde düzenlenen final
yarışlarında da birinciliği elde
ettikten sonra rekor denemesi
yapmış ancak yüksekliği
geçememişti.
Genç sporcu Diyarbakır’da
1.53 atlayarak hem rekorla birinci
oldu, hem de güzel bir tesadüfe
de imza attı.
Daha önceki 1.50’lik rekor şu
anda antrenörlüğünü yapan
Mehmet Baykent’e aitti. İnçay
bu başarıyla antrenörünün rekorunu kırarak birincilik kürsüsüne
çıkmış oldu.

Futbol Kulüpler Birliği spor
fonunun gerçek sahiplerine
aktarılmayıp bu fondan
alınacak payın
iyileştirilmemesi halinde
ligleri başlatmayacaklarını ve
her türlü mücadeleyi sokakta
vereceklerini açıkladılar...

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Ralliciler Ardahan'a

TIRMANACAK
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2022 Basel
Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası
2. yarışı 12 Haziran pazar günü Ardahan Köyünde gerçekleşecek.
Saat 11.00 da start verileceği yarışta ekipler 3 kez Ardahan dan Kantara yönüne
doğru tırmanacaklar. Limon,Genpower,Eurol,Polaris,Gopro,Basel Energy,Rinata
Oil&Parts ve Near East Bank katkıları ile de gerçekleşecek 2. tırmanma yarışı
Ahmet Kişmir Ralli Kupası'na da puan verecek.
Doğa Koyuncu Lider
İlk yarışı kazanan Doğa Koyuncu şampiyonada lider durumda bulunuyor. Onu
Methoidis Arygorou 2. olarak ve Ahmet Bağrıaçık 3. olarak takip ediyor.
Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu,
Cumartesi günü etkinliklerine bir yenisini
ekleyecek. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi
Federasyonu, 11 Haziran Cumartesi günü
genel klasmanda en iyi 8 yıldız kız ve
erkek kategorilerinde turnuva düzenleyecek. Federasyon salonunda sabah
10.00’da başlayacak olan müsabakalara
ilginin yoğun olması bekleniyor. Oynanacak olan maçlar sonrasında dereceye
giren sporculara ödülleri verilecek.

Federasyonları
bünyesine alamayan
MOK, federasyonlara
destek mesajı verdi

Kulüplerden
tehdit!

KKTC Futbol Kulüpler Birliği
Başkanı Aytaç Karavezirler imzası ile
yapılan basın açıklamasında spor fonunda kulüplere ait olan paranın başka
maksatlar için kulanılması devam ederse
her türlü eyleme başlayacaklarını belirtti.
Açıklama şöyle: “Kulüpler Birliği
olarak dün yüksek bir katılım ile yapmış
olduğumuz toplantıda almış olduğumuz
kararı uygulamak için büyük bir
kararlılık göstereceğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizde yaşanan ekonomik
sıkıntılar ve yüksek enflasyon göz
önüne alındığında pandemi döneminde
spor fonunun diğer alanlarda
kullanılmasına, sağlık ve ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak
saygı duyduk.Ancak gelinen noktada
bu sürekli hale getirilmek istenmektedir.
Bilinmelidir ki tüm kulüplerimiz Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu ile birliktedir.
Bu bağlamda spor fonunun gerçek
sahiplerine aktarılmayıp bu fondan
alacağımız payın iyileştirilmemesi
halinde ligleri başlatmayacak ve her
türlü mücadeleyi sokakta vereceğimizi
tüm spor kamuoyunun bilgisine
sunarız”.

Masa tenisinde
yıldızlar karşılaşacak

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli
Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK)
yapmış olduğu kamuoyu açıklaması ile,
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı
Hasan Sertoğlu'nun, Spor Fonu’nun adil
kullanımı ile ilgili haklı serzenişi
karşısında eylem çağrısını doğru bularak
destek verdi.
Uzun zamandır federasyonların MOK
çatısı altında üyeliklerini yapmalarını
bekleyen MOK bundan sonuç alamadı.
Federasyonları kendi çatısı altına alamayan MOK, eylem beyan eden federasyonlara destek vereceğini söyledi.
KKTC MOK adına başkan Dursun
Koç imzalı yapılan açıklamada, KKTC
MOK’un ülke sporunun sağlam temeller
üzerine oturuncaya kadar, gençlik ve
spor adına yapılacak her türlü mücadelenin de yanında olacağı vurgulandı.
KKTC MOK konuyla ilgili
açıklamasında ayrıca, ülke gerçeklerine
dayalı, adil ve sürdürülebilir bir devlet
politikasıyla ülke sporunun yönetilmesini
temenni ederken gençlik ve sporun
bugüne kadar siyasi menfaatler
doğrultusunda heba edilmesini de sert
bir dille eleştirerek, ülke sporunun çıkar
ve menfaatlerden kurtulup samimiyet,
kararlılık ve irade koyarak yönetilmesi
gerektiğini önerdi.
KKTC MOK duyurusu şu şekilde;
“KKTC Milli Olimpiyat Komitesi
olarak, yaklaşık 10 yıldır yasal dayanaklı
olan devlet katkısının ödenmediği ve en
önemlisi neden ödenmediğine yönelik
herhangi bir bilgilendirmenin dahi
yapılmadığı gerçeğinden de hareketle;
Spor Fonu'nun adil kullanımı ve
dağıtımının yapılmamasına yönelik Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın
Hasan Sertoğlu'nun haklı serzenişini ve
eylem çağrısını doğru buluyor ve destekliyoruz. Ülke sporumuz, gerçekçi ve
sağlam temeller üzerine oturuncaya kadar
mücadeleye devam edeceğiz ayrıca,
gençlik ve spor adına yapılan her mücadelenin de yanında olacağız.”
“Önerimiz şudur; kimse yasadışı, yalan,
yanlış ve çarpık yöntemlerle çıkar elde
etmeye kalkmasın, bunun yerine sadece
bir şeyi başarmak için samimiyet,
kararlılık ve irade koyarak başarmaya
çalışsın, bu ilkelerle başarı yakalanırsa,
zaten kazanan siz olursunuz.”
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