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Sonuç alınamayan eylemler toplumu eylemlerden soğutmak için mi yapılıyor? Yoksa burada demokrasi
olduğu ispatlanmaya mı çalışılıyor? Bizi ezenler bu tür eylemlerden korkup da hiç geri adım atar mı?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 13 Haziran 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 700 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
SON AŞAMA İLHAK
n

Memur-Sen’den...

Grev dalgası...

“Özgürlük için 24 Saat”...

Memur-Sen, bugünden itibaren
“Zamlara Hayır Diyoruz”
sloganıyla KKTC genelindeki
devlet dairelerinde eylem
yapacağını bildirdi...
3. sayfada

Basın Emekçileri Sendikası
bugün 10.00-12.00 saatleri
arasında grev kararı aldıklarını
açıklayarak, tüm üyelerini
meclis önünde buluşmaya
7. sayfada
çağırdı...

Gazeteciler Birliği dün akşam
saat 21.00’de meclis önünde
“Özgürlük için 24 Saat” eylemi
başlattı. Eyleme parti ve
örgütlerden destek...
3. sayfada

KKTC genelinde grev

Basın-Sen de grevde

Gazetecilerden eylem

2. sayfada

Gülgün Vaiz:

Ekonomik kriz kalbi vuruyor
Kardiyolog Gülgün Vaiz, son
zamanlarda ülkemizde artış
gösteren kalp krizi ve ani
ölümlerin bir nedeninin de
ekonomik kriz olduğunu
söyledi...
3. sayfada

Mevlüt Çavuşoğlu sivil toplum örgütleriyle Beyaz Ev’de toplantı yapmayı tercih etti...

Beyaz Ev dersleri

n Yeniden adamıza gelen
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu bazı sivil toplum
örgütleriyle Beyaz Ev'de
biraraya geldi...
n Toplantıda TC Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri ile TC Dışişleri
Bakan Yardımcısı Sedat
Önal da hazır bulundu...
n Toplantıya 22 örgütün davet edildiği şeklinde bir
bilgi sızmasına karşılık, bu örgütlerin hangi örgütler
olduğu açıklanmadı... Ancak Gazeteciler Birliği'nin
davet edildiği; Barolar Birliği, Tabipler Birliği gibi
örgütlerin davet almadıkları öğrenildi...
SOL KÖŞE

KARARTMA MI VAR?

KÖŞECİ

İşgal altında
yazılar...
DURSUN
OĞUZ:

AKSA’ya 500
milyon ödedik

n Çavuşoğlu toplantının ardından
sosyal medyada yaptığı paylaşımda
"Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara
geçit vermeyeceğiz" dedi...

7. sayfada

Bu başka rezalet...

Adamıza gelen TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun buralarda neler
yaptığı haberlere yansımadı pek... Sivil
toplum örgütleriyle Beyaz Ev'de
toplantı yapmış... Toplantıya 22 örgüt
davet edilmiş, ama bunların hangi
örgütler olduğu da açıklanmadı...
Birkaç
sızıntı
oldu
sadece...
Gazeteciler Birliği davet edilmiş
mesela, Ticaret Odası da davet
edilmiş... Barolar Birliği ile Tabipler
Birliği davet edilmemiş... Biri açıklasa
da öğrensek hiç olmazsa... Yoksa buna
da mı karartma var?

İCAZETSİZ

Sunat Atun:

Eskort kadın dolandırıcılığı

Alevi olmak

l Türkiye'deki bir dolandırıcılık şebekesi KKTC'den bazı
kişilere "eskort kadın" vaadiyle para karşılığı sahte
adresler veriyor ve onları dolandırıyor!
l Gönyeli Yenikent'teki bir apartmandaki bazı daireler de
adres gösterilince, daire sahipleri şikayetçi oldu ve olay ortaya
çıktı...
l Paralarını kaptıranlar aradıkları eskortu bulamayınca
kapıları tekmeliyor, yumrukluyor. Apartman sakinleri doldandırıldıkları
için çılgına dönen bu kişileri yatıştırmakta zorlanıyor...
l Söz konusu apartmanda ikamet edenler sosyal medyada "Dolandırıcılık
uyarısı" yaptı...
4. sayfada

ERDOĞAN
“KKTC’Yİ
İLHAK
ETTİM”DESE
AYAKTA ALKIŞLAR
HEPSİ

DAHA DA
KÖTÜYE
GİDİŞ VAR...

Canan Sümer

Ali Osman

BİR VARMIŞ BİR
YOKMUŞ
PLATFORMUNA
DOĞRU MU?!

Mehmet Levent

n Sunat Atun’a
göre pahalılığın
nedeni
dünyadaki
fiyatlar...
n “Yenikent ve
İskele’ye trafo
kuruluyor”
n “Türkiye’den 2 jeneratör
geliyor. Temmuz ayında
devreye girecekler” 10’da

Hüsnü Mahalli
n 2. Sayfada

YARGI SON KALE
Sezan Artun

n 6. Sayfada

Sokaklara dökülmeliyiz
artık…
Selma Bolayır
n 6. Sayfada

TC KIBRIS’IN
KUZEYİNİ İLHAK
EDİNCE BİZİM
TC’YE GİRİŞ
YASAKLARI DA
KALKACAK MI?
Aziz Şah

“Dere, Mesarya’nın yüzde 50’sini sulayabilecek kapasiteye sahip...”

ADA/M OLMAK
ZOR TATA

Tüge Dağaşan

n 8. sayfada
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Şener Levent

Açı
Kurmayı başardığı otoriter rejim sayesinde hayallerinin pek çoğunu gerçekleştirmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki önemli hedefi daha var...
Türkiye'de yeni bir cumhuriyetin kurucusu olmak...
Ve Kıbrıs'ı ilhak etmek...
Bunları da gerçekleştirmeden ölmek
istemez...
Gelecek yıl, yani 2023'te Mustafa
Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti 100 yaşında olacak...
Tayyip Erdoğan bu cumhuriyeti tarihe
gömüp yerine Türkiye İslam Cumhruiyeti'ni kurmak istiyor...
Yapabilir mi bunu?
Yapar...
Et de elinde, bıçak da elinde...
Gücünü koruyor hala...
Halkın çoğunluğu ona sırtını dönmüş
olsa da eski gücünden birşey kaybetmiş
değil...
Halen topraklarının yüzde dokuzunu
elinde tuttuğu Suriye'de yeni topraklar
elde etme peşinde...
Fetih marşları çalıyor yine...
Suriye'de fethettiği bölgelerde de adı
konmamış bir ilhak var... Aslında bu
toprakları da artık Türkiye'ye kattığına
inanıyor...
Hala Esad yönetimine diş bileyen
batı dünyası ise bu işgal ve istilaya
karşı sesini çıkarmıyor...
Kimse Tayyip Erdoğan'a,
-Suriye'den çık, demiyor...
Erdoğan Türkiye'nin ili haline getirdi
oralarını...
Okullarda öğretim Türkçe...
Valiler, kaymakamlar Türk...
Kullanılan para da Türk Lirası...
Her yerde Tayyip Erdoğan'ın fotoğ-

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Henüz adaylığını
açıklamamakla birlikte
Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği tartışma konusu
oluyor ve öyle devam
edecek gibi görünüyor.
Çok ayıp, yazık ve

tehlikeli.
2011 ve 2015 seçimlerinde mezhepsel söylemlerle seçim kampanyalarını yürüten Erdoğan ve arkadaşları öncesinde ve sonrasında Kılıçdaroğlu’nun Suriye politikasını
hedef alarak “Kendisi gibi Alevi olduğu için Esad’ı destekliyor” gibi
söylemlerle ona yüklenmişlerdi.
Bu da çok normal çünkü AKP ve
onunla birlikte hareket eden Arap
ülkelerinin kral, emir ve şeyhleri
Esad’a karşı savaşlarında sürekli
mezhepsel vurgular yapıyorlardı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği
Başkanı Yusuf Kardavi başta olmak
üzere yüzlerce din adamı “Alevi ve
Şiilerin katli vaciptir” ya da “Kadınlarına ve kızlarına tecavüz edebilirsiniz” türünden fetva veriyorlardı.
Bu fetvaları duyan ve mezhepsel
saplantıları kışkırtılan on binlerce
Suriyeliyi ayaklandırırdı. Bu da yet-

SON AŞAMA İLHAK

rafları var...
Yani Kıbrıs'ta ne yaptıysa oralarda
da öyle yaptı...
Anlaşılan Kıbrıs'taki modeli çok başarılı bulduğu için örnek alıyor...
***
Erdoğan'ın diğer hadefi Kıbrıs'ta işgal
ettiği toprakları ilhak etmek...
Fiili ilhak gerçekleşti zaten şu ana
kadar ve bunun da adı konmadı henüz...
Ama Türkiye'de gelecek yıl seçim
olacaksa o da konacak...
Erdoğan Kıbrıs'ın elindeki en büyük
kozlardan biri olduğunu biliyor...
Kıbrıs'ı ilhak ederek rahatlıkla ve
ezici bir çoğunluıkla alabilir istediğini...
İlhak etmese ve sadece edeceğini
söylese de olur...
Kıbrıs dendi mi beyinler durur Türkiye'de...
Akıl kalmaz...
Kıbrıs aklını başından alır hepsinin
de...
***
İşte bu yüzden Kıbrıslılar çok dikkatli
olmalı...
Kıbrıslıtürkler de...

Kıbrıslırumlar da...
Olası böyle bir tehlikeyi bertaraf
etmek için hazırlıksız yakalanmamalı...
Yoksa geriye dönüşü kolay olmayan
bir yola daha gireriz...
48 yıldır işgale dayanıyoruz...
En az bir o kadar da ilhaka katlanırız...
İlhak kuşkusuz onaylanmaz uluslararası arenada...
Herkes kınar...
Herkes karşı çıkar...
Ama hepsi o kadar...
Bildiri ve kınama düzeyinde kalır bu
yalnız...
Türkiye'ye bu yüzden yaptırım uygulanacağını bile sanmam...
1974'te ne kadar tepki olduysa o
kadar olur ancak...
Bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde herkes yanımızda gibi görünür,
ama daha fazlasını yapmaz...
Çıkar meselesi bunlar...
Hepsi de kendi çıkarına bakar...
Uluslararası hukuka bakmaz...
Küçük Kıbrıs uğruna büyük Türkiye'yi
yakmaz!..
***

İlhak için Kıbrıs'ta bir referandum
da düzenleyebilir Erdoğan...
Düzenlese ne olur?
Nasıl bir sonuç çıkar?
Ne dersiniz?
Biz kaybederiz ve Erdoğan kazanır
değil mi?
TC'li nüfus hepimizi katladı...
Kaç kat katladığını kimse tam olarak
bilmez...
Tümünün de ilhaka evet diyeceğini
sanmam...
Ama çoğunluk der herhalde...
Ya Kıbrtıslıtürkler?
İlhaka hayır der mi hepsi de?
Demez!
Önemli bir kesimin seve seve bunu
kabulleneceğinden hiçbir şüphem yok!
***
Türkiye'de seçimlere kadar Kıbrıs'ta
çözüm için Tayyip Erdoğan'ın masaya
oturmasını beklemeyin boşuna...
Oturmaz...
Güven yaratıcı önlemlere de bakmaz...
Elindeki Kıbrıs kozrunu zayıflatacak
hiçbir şey yapmaz...
Ayrıca, mevcut statükonun adada
artık her iki tarafça benimsendiğinin
de farkında...
Bunun için ilhak adımını da atabilir
rahatlıkla...
Göğüslemeye hazır mıyız bunu?
Hayır...
O halde ferman da padişahın, dağlar
da padişahın...
Kuzeyden rüzgar sert esince kamış
gibi eğilenler hala başımızdaysa...
Ve Kıbrıslılar siyasi mücadele için
hala ortak bir cephede bulıuşamıyorsa,
bu memleket bizim olmaz!

Alevi olmak
meyince yüz binlerce ruh hastası,
manyak ve sapık yaklaşık 100 ülkeden yola çıkarak Suriye’ye gitti.
Katar eski Başbakanı Hamed Bin
Casim’in itiraflarıyla hepsi Türkiye
sınırından girdi ve IŞİD, NUSRA,
ÖSO ve benzeri örgütlere katılarak
bildik katliamlarını gerçekleştirdi.
Nasıl olsa arkalarında bölgenin “Sünni” iktidarlarıyla onların patronu
ABD ve Batılı ülkeler ve elbette
İsrail vardı. Suriye ordusuyla savaşırken yaralanan “dini bütün” teröristleri İsrail helikopterleri gelip götürüyor ve tedavi edildikten sonra
tekrar savaş alanına bırakıyordu.
Aynı mezhepsel provakasyonlarla
Haziran 2014’de Musul’u ele geçiren
IŞİD on binlerce Şii’yi öldürdü, köylerini ve evlerini yaktı ve kadınları
kaçırıp köle pazarlarında sattı.
Ezidi kız ve kadınlara yaptığı gibi.
Din ve mezhep adına her türlü katliama imza atan ruh hastaları bununla
yetinmeyerek Suriye ve Irak’da Hıristiyanları da hedef aldı. Tarih boyunca katliamlardan haz alan Hıristiyan Batılı ülkeler kendi dindaşlarının
öldürülmesine, tecavüze uğramasına
ve tehcire zorlanmasına sesini çıkarmadı çünkü onlar “doğulu” Hı-

ristiyandı!
Yaptıkları katliamlarla yetinmeyen
ruh hastaları bu kez Mısır ve Libya’da
olduğu gibi kendileri gibi Sünnileri
öldürmeye başladılar. İşin ilginç olan
tarafı bu katil sürülerine ve Libya’da
savaşan gruplara destek veren ülkelerin hepsi Sünni.
Demek ki hikaye yalnızca bir Sünni-Alevi/Şii düşmanlığı değil. Hikaye
emperyalizmin ve onun bölgesel işbirlikçilerinin hizmetinde olup olmamaktır.
2011’de olayların daha ilk hafta
ve aylarında bu tehlikeli oyunlara
dikkat çekmek için “Ortadoğu’da
Kanlı Bahar” kitabımı yazdığımda
ve televizyon ve gazetelerde gerçekleri anlatmaya çalıştığımda ruh hastaları sosyal medya hesaplarından
beni öldürmekle tehdit edip durmuştu.
Onlara göre ben en iğrenç ifadelerle
“aşağılık bir Alevi ya da kafir bir
Şii’yim”.
Sünni olmam onları ilgilendirmiyordu.
Esad’ın Alevi ama eşinin Sünni
olması ruh hastaları için hiçbir şey
ifade etmiyordu.
Suriye’de öldürdükleri insanların

ezici çoğunluğunun Sünni olması ve
tarihin en gaddar saldırısına direnen
Suriye ordusunun en az % 80’inin
Sünnilerden meydana geldiğini umursamıyorlardı.
Çünkü birer ölüm makinesine dönüştürülen bu tiplerin bir tek derdi
var o da emrinde çalıştıkları ülke,
karanlık odaklar ve istihbarat örgütlerinin talimatlarını yerine getirmekti.
2011 Kanlı Arap Baharı’nın özet
hikayesi budur.
Sünni-Alevi düşmanlığıyla başlatıldı ama nerelere varıldığı ortada
ama her nedense aynı oyun şimdi
Türkiye’de oynanmak isteniyor.
Çok uzaklara, yani Yavuz Selim’e
kadar gitmenin bir alemi yok çünkü
en acılı anılarıyla Sivas-Madımak
katliamı henüz unutulmadı.
Türkleri Kürtlerle düşman etme
çabalarından sonra şimdi de SünniAlevi gerginliği yaratmanın hiç kimseye yararı yok ve olamaz. Bu söylemlerle herkes zarar görür ve bu
ülkeye yazık olur.
Kim neyi, neden ve kimin için
yapar bilinmez ama bu ülkenin onurlu
ve erdemli insanları bunca kötülüğü
haketmiyor.
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Memur-Sen bugünden itibaren KKTC genelinde eylem başlatıyor...

“Zamlara Hayır Diyoruz”

Memur-Sen, bugünden itibaren “Zamlara Hayır Diyoruz”
sloganıyla KKTC genelindeki devlet dairelerinde eylem yapacağını
bildirdi. Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetin
politikalarını protesto etmek için yarından itibaren “Zamlara Hayır
Diyoruz” sloganıyla ada genelindeki devlet dairelerinde eylem
yapacağını açıkladı. Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada,

eylem çerçevesinde el broşürü dağıtılacağı belirtilerek, çalışanların,
emeklilerin, asgari ücretlilerin ve devletten maaş alan diğer
kesimlerin sesi olunacağı kaydedildi.
Açıklamada, aynı hafta içerisinde 15 Haziran Çarşamba günü
Başbakanlık ışıklarında sabah 07.00-08.00 saatleri arasında eylem
yapılacağı da duyuruldu.

Bağımsızlık Yolu:

AKSA’nın sözleşmesi derhal feshedilmeli
Bağımsızlık
Yolu,
AKSA’nın
sözleşmesinin feshedilmesi ve Kalecik
Santrali’nin kamulaştırılması gerektiğini
belirtti.
Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi
üyesi Umut Ersoy tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “en son 2009 yılında Ferdi
Sabit Soyer hükümeti tarafından yenilenen
AKSA sözleşmesinin 2024 yılında sona
ereceğine” işaret edilerek, “Maliye Bakanı
Sunat Atun’un, Soyer hükümetinin sunduğu

sebeplerle sözleşmenin yenilenmesi
gerektiğini söylediği” öne sürüldü.
Kalecik Santrali’nin yap-işlet-devret modeli ile kurulmuş bir santral olduğu ifade
edilen açıklamada, AKSA’nın sözleşmesinin
derhal feshedilmesi gerektiği savunularak,
“Kalecik Santrali kamulaştırılmalı ve kâr
amaçlı değil kamusal fayda odaklı
işletilmelidir” denildi.
İlk iş olarak hem Kalecik hem de Teknecik
santrallerine filtre takılarak, yıllardır hem

çevreyi hem de halk sağlığını tehdit eden
kirliliğin önüne geçilmesi gerektiği belirtilen
açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu,
demokratik özerkliğe kavuşturularak,
yeniden yapılandırılmalı ve halkın denetimine açık hale gelmelidir” ifadeleri
kullanıldı.
Elektrik Kurumu’nun kamu eli ile işletilen
özel şirket gibi değil kamusal enerji ihtiyacını
karşılamaya yönelik faaliyet yürütmesi
gerektiği kaydedildi.

Gülgün Vaiz:

Kalp krizinin bir
nedeni de
ekonomik krizler
Kardiyolog Gülgün Vaiz,
son zamanlarda ülkemizde
artış gösteren kalp krizi ve
ani ölüm olayları ile ilgili
açıklama yaptı.
Kalp krizine bağlı ölümlerin
önlenebileceğine dikkat
çeken Vaiz şöyle devam etti:
Çok ciddi ekonomik
krizlerin olduğu dönemlerde
kalp krizi ve ani ölümlerin
arttığı biliniyor. Ülkemizde
de genç yaştaki
insanlarımızın kaybı büyük
bir trajedi. Kalp krizlerinden
ölüm önlenebilir. Göğüs
ağrısı veya mide ağrısı olan
30 yaşından büyükler,
sigara içiyorsa şeker,
tansiyon, kolesterolü, ailede
kalp sorunu varsa, aşırı
stres altındaysa mutlaka
hastanelerin acil
bölümlerine müracaat
etmelidir. Eğer ağrı çok
şiddetliyse ambulans
çağrılmalıdır. Kalp krizlerine
bağlı ritim bozukluğu ilk 2
saat içinde ortaya çıkar. Şok
cihazları ve kalp masajıyla
hasta kurtarılabilir...

“Özgürlük için 24 Saat” eylemine CTP ile Hak-Sen’den destek
KTGB’nin Meclis önünde başlattığı “Özgürlük
için 24 Saat” eylemine CTP ve Hak-Sen’den
destek belirtti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB)
dün akşam saat 21.00’da Meclis önünde
başlatacağı “Özgürlük için 24 Saat” eylemine
ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
ile Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen) destek belirtti.
Cumhuriyeti Türk Partisi, yaptığı yazılı
açıklamada, “İfade ve düşünce özgürlüğüne hep
birlikte sahip çıkacağız” diyerek, Gazeteciler
Birliği'nin eylemine destek bildirdi.
Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği,
gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü
kısıtlama amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa
tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem
başlatmıştır. ‘Özgürlük Senden Büyük, #Dokunma’ kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya
mensuplarına, CTP olarak desteğimiz tamdır”
denildi. Açıklamada devamla şu ifadelere yer

verildi: “Müdahale mahsulü olarak göreve getirilen
gayri meşru Üstel hükümeti, bilindiği gibi
geçtiğimiz hafta Meclis’e bir asır öncesine ait
yasa önerileri getirmiş ancak bu öneriler muhalefetin dirayetli duruşu sayesinde geri çekilmişti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Brliği ise, üç yasada
yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın
özgürlüğünü ortadan kaldırıp düşünceyi suç
kapsamına almak isteyen yasalara karşı başlattığı
eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat”
eylemiyle devam edeceğini açıklamıştır. İfade
ve basın özgürlüğüne her daim sahip çıkan CTP,
bu eylemlerde gazetecilerin yanında yer alacaktır.
CTP, bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere
de kilit vurulmasına asla izin vermedi, bundan
sonra da vermeyecektir.”
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen) de yaptığı yazılı açıklamada,
"Haksen olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün
anlamının bilinci ile, bu akşam başlayıp 24 saat
sürecek eylemi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Girne-Alsancak Anayolu...

Yolun tamamlanması için ihaleye çıkıldı

Girne sahil şeridinin batı bölümündeki önemli altyapı
yatırımlarından bir olan Girne-Alsancak Anayolu II. Etabı’nın
tamamlanması için ihale açıldı.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru
tarihi 13 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık
26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan firmanın projeyi 180
iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden
dolayı bir türlü tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak
açılan ihale ile birlikte tüm altyapısı ile birlikte tamamlanarak
daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.
Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun
zamandır yolun tamamlanamaması nedeniyle zaman kaybediyor,
fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu.
İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir
nebze olsun giderilecek. Bölgeye ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun”
dedi.
Bakan Arıklı, bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan
Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu,
bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve
en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini ifade etti.
Girne Alsancak Bölünmüş Anayolu II. Etap yol yapım işinde,

Hasan Uzun Petrol önündeki dönel kavşaktan Yeşiltepe Benzin istasyonu arasındaki kesiminde eksik kalan işlerin tamamlanması
ve Yeşiltepe Benzin istasyonu ile Yeşiltepe kavşağı arasındaki
kesimin bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak.
Altyapı işleri, temel işleri, asfalt işleri, sanat yapıları, trafik
güvenliği işleri ve aydınlatma altyapı işlerinin yanı sıra su ishale
ve telekomünikasyon altyapı işlerini de içeren ihaleye, İnşaat
Encümenine Teknik işlerde kayıtlı I. Sınıf Teknik karnesi almış
Müteahhitler, bireysel, iş ortaklığı konsorsiyum oluşturarak
katılabilecek.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ERDOĞAN “KKTC’Yİ
İLHAK ETTİM”DESE
AYAKTA ALKIŞLAR HEPSİ
Ekonomik kriz pandemiden daha kötü
vurdu bizi…
Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız
tehlikede…
Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi
Dr. Abidin Akbirgün’den önemli bir tespit:
“Toplumda, ‘olan bize oluyor’ duygusu
hâkim, bu büyük tehlike toplumu yıkar…”
Alım gücünün düşmesinin…
Ve toplumda adalet duygusunun zedelenmesinin de ruh sağlığımız için tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor doktorumuz…
Hasta sayısının ikiye katlandığından…
Buna karşın iki doktor ile günlük sadece
40-50 hasta ile ilgilenilebildiklerinden ve
30 hastanın her gün bakılmadan geri gönderildiğinden de söz ediyor…
Sadece psikolojik sorunlarda mı artış…
Ani ölüm haberleri de oldukça sıklaştı…
Ve birçoğu da oldukça genç…
Kalp krizi olarak açıklanıyor bu ölümlerin
çoğu…
Kardiyolog Gülgün Vaiz de bir açıklama
yapmış bu konuda:
-Çok ciddi ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde kalp krizi ve ani ölümler arttığı
biliniyor, demiş…
Sorumluluk sahibi bir doktor olarak da
uyarıyor toplumu…
Kalp krizlerinden ölümlerin önlenebileceğini söylüyor…
Kalp sağlığımız için ne yapması gerektiğini
bilir birçoğumuz…
Sağlıklı beslenme…
Sigaradan uzak durma…
Egzersiz, yürüyüş falan…
Ama en önemlisi de sanırım stressiz bir
yaşam…
Bunu sağlamak kendi elimizde mi?
Pek öyle değil sanırım…
En azından birçoğumuz için öyle…
Hele bu içinde bulunduğumuz dönemde…
***
Yaşadığımız sorunları sadece ekonomik
olarak değerlendirme yanılgısına da düşmemeliyiz ama…
Sizi buna inandırmasınlar…
Ne diyor bazı kanaat önderleri…
-Bütün dünya ekonomik buhran içinde...
-Bizim de böyle olmamız normal…
Bakın Rusya’ya…
Savaşın başında düşen Ruble hızla değer
kazandı…
Hem de Rusya dünya tarihinde görülmüş
en büyük ekonomik yaptırımlara uğradığı
halde parası eski değerini geri kazandı…
Oysa Türk Lirası her gün biraz daha değer
kaybetmeye devam ediyor…
Erdoğan’ın cahilce yaptığı her ekonomik
açıklama bu düşüşü daha da hızlandırıyor…
Türkiye’ye tamamen bağımlı hale getirilen
KKTC de bundan fazlasıyla nasibini alıyor…
Kuyruktaki maşrapa olmanın bedelini ödüyor…
Ve ödeyecek de…
Kurtuluşumuzu sağlayacak tek bir şey
vardı…
Çözüm…
Bizi sömürgeciden de parasından da kurtaracak tek şey…
Ama ufukta öyle bir ışık da görülmüyor
artık…
Daha kötü olan da nedir?
Türkiye’yi iflas ettiren…
Ülkede üretimi bitirip birçok köklü kurumu
satan Erdoğan’ın gelecek seçimleri kazanabilmesi için yeni bir kahramanlık ve hamaset hikâyesine ihtiyacı var…
Yunanistan’a kafa tutmaya başladı…
Suriye’ye yeniden girmeyi planlıyor…
Ve tabii ki Kıbrıs…
Solcusuyla sağcısıyla Türk kamuoyunun
yumuşak karnı…
Erdoğan “Adanın kuzeyini ilhak ettim”
dese ayakta alkışlanacağına hiç kuşkunuz
olmasın…
Burdaki işbirlikçiler de dâhil bu alkışçı
güruha…
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İşte tam gaz gidiyoruz ilhaka doğru
Siyah kurdele asarak meclis gancellisine
Hep yanlış adrese gitmekten işimiz boru
Elçiliktir yürüyen ilhak tecellisine
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Ali Osman
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aliosmanus@yahoo.com

DAHA DA KÖTÜYE
GİDİŞ VAR...
Maliye Bakanı Atun kameraların
karşısına geçip bir müddet zorluklar
yaşanacağını ancak altı yedi ay sonra
ekonominin düzeleceğini söyledi...
Tabii biz de inandık!
Kullandığımız para işgalcimizin bize
empoze ettiği ve son protokolde bile
milli para olarak kullanmak zorunda olduğumuzu söylediği paranın kontrolü
bizde olmadığı için işimiz Türkiye'den
beter olacak...
Türkiye'de durum ne?
Ben ekonomist değilim ancak ekonomistlerin yani Tayyip'in değil, gerçek
ekonomistlerin söylediklerini paylaştıklarına bakarım...
Türkiye hazinesi büyük açık içerisinde...
128 milyar dolardan sonra 65 milyar
dolar daha arka kapıdan satıldığını söylüyorlar...
Ve hazinenin 60 küsur milyar dolarlarda açığı olduğunu belirtiyorlar...
Buna sebep olarak da Tayyip'in artan
açık nedeniyle IMF ile anlaşmaya yaklaşmadığını, nedeninin de IMF'in denetlemelerinden ortaya çıkacak olan
hortumlamaların hesabını veremeyecekleri olduğudur diyorlar...
Uyarıyorlar da...
Birkaç ay içerisinde batmış halde olan
Türkiye ekonomisine geçici bir ivme
kazandırmak için vatandaşın bankalardaki dövizlerine el konulmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıyorlar...
Dahası Haziran ayı sonunda ödenmesi
gereken milyarlarca dolar dış borcun
ödenememesi demek Türkiye'nin iflası
demek olduğunda ısrar ediyorlar...
Aslında Türkiye battı...
Seçim de yaklaştı...
Hala daha oralarda buralarda gaz buluyorlar, petrol buluyorlar diyerek insanlarla alay ediyorlar...
Türkiye tarihi boyunca ne böyle bir
soygun yaşadı ne de bu kadar kötü duruma düştü...
Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek için ülke ülke dolaşıyorlar ancak
yabancı sermaye Türkiye'nin güvenilir
bir ülke olmadığını söyleyerek onları
reddediyor.
Maliye Bakanı "Korkacak bir şey
yok Türk Lirası düşeceği kadar düştü"
diyerek acınacak hallerini ortaya koydu
bir süre önce gittiği ve yatırım istediği
bir Avrupa ülkesinde...
Bizimkiler de burada ahkam kesip
duruyorlar...
Batmış bitmiş bir Türkiye var karşılarında...
Şimdilik karşılıksız habire Türk Lirası
basıyor ki bu enflasyonu daha da körüğklüyor.
Karşılığı olmayan bir parayı basıp tedavüle sürmenin sonucunda yakında dövizin alınamayacak duruma geleceğini
göreceğiz...
74'te ana rahmindeki çocukların Kıbrıs
Lirası milyoneri olduklarının açıklamaları
arşivlerde duruyor...
Ve elli yılda Türk Lirası sayesinde
geldiğimiz nokta ortada...
Bunları yazmamak, söylememek için
de yasalar hazırlıyorlar ve adına da
TC-KKTC Ekonomik İşbirliği falan diyorlar...
Önümüzdeki günler ne getirir bilemem
ama hayırlı birşeyler getirmeyeceği ortada...

KALAY-KALAYCI

Güven Yaratıcı Önlemleri reddedenler çözümsüzlükten nemalanıyorlar. Onların
barışı çözümü reddedecek lüksleri vardır ama Kıbrıslıtürk toplumunun öyle bir lüksü
yoktur. Tatarların Kıbrıs’ın kuzeyindeki hukukdışılığı öpüp alınlarına koyacak lüksleri
olabilir ama Türk Lirası nedeniyle her gün biraz daha yoksullaşan Kıbrıslıtürklerin
öyle bir lüksü yoktur. Tatarlar Mağusa Limanı‘nın açılmasını kabul etmek yerine
müzakere bile etmeye yaklaşmıyorlarsa, Tayyipler öyle istiyor diyedir. Dolayısıyla
Tatar Kıbrıslıtürklerin cumhurbaşkanı değil Tayyip efendinin kayyumudur…

Adresi verilen kişiler,
büyük mağduriyet yaşıyor
Türkiye’deki bir şebeke, KKTC’den
bazı adresleri “eskort kadın merkezi”
diye vererek birçok kişiyi dolandırıyor.
Böyle kadınlar yok, adresler gerçek
ama oralarda eskort kadın yok…
HK - Türkiye’deki bir dolandırıcılık
şebekesi, KKTC’den bazı kişilere sahte
adresler vererek, “eskort kadın” (para
karşılığı seks yapan kadın) ayarlayacağı
vaadiyle para alıyor ama yönlendirilen
adresler sahte çıkıyor. Üstelik adresi
verilen kişiler de “eskort kadın” bulacak
diye gelenlerle kavga etmek zorunda
kalıyor.
Gönyeli Yenikent’teki “İrfan 13
Apartmanı”ndaki bazı daireler de
dolandırıcılar tarafından “eskort kadın”
adresi olarak veriliyor. Apartmanda
yaşayanlar sürekli olarak, dolandırılan
kişiler tarafından taciz ediliyor.
Türkiye’deki dolandırıcılara binlerce
lira kaptıran bazı kişiler, apartmanda
kapıları tekmeliyor, yumrukluyor. Apartman sakinleri, parasını kaptırdığı için
çılgına dönen bu kişilerle uğraşmak
zorunda kalıyor.
Huzurlarının kalmadığını, iki yıldır
hemen her gece bazı kişilerin apartmana
bu amaçla geldiğini, kavgalar çıktığını
söyleyen apartman sakinleri, şebekenin
Türkiye merkezli olması ve internet üzerinden insanları dolandırdığı için KKTC
polisi herhangi bir şey yapamıyor.
Apartman sakinleri, internet üzerinden “eskort kadın” ayarlanacağı
vaatlerine kimsenin kanmaması,
şebekeye para kaptırmaması uyarısında
bulundu.
“Kanmayın, Kıbrıs’ta bu
adreslerde eskort kadın yok”
Gönyeli Yenikent’teki “İrfan 13
Apartmanı” adresinin verildiğini ama
bu adreste aileler yaşadığını, böyle bir
hizmet verilmediğini ifade eden apartman
sakinleri, “Resmen canımızdan bezdik.
Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Biz
apartmanda kalanlar ciddi tehdit ve
tehlike altındayız” dedi.
Apartman sakinleri, Facebook’ta
yer alan “Sevim İrem Genç (Kıbrıs eskort/escort bayan) ve İlayda Özdemir
(Kıbrıs eskort/escort bayan)” adreslerinin
sahte olduğu ve bunlara kimsenin kanıp,
para kaptırmaması uyarısı yaptı.
“Taciz ediliyoruz”
Sosyal medya hesabından paylaşım

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

BİR VARMIŞ BİR
YOKMUŞ
PLATFORMUNA
DOĞRU MU?!

yapan apartman sakinleri “DOLANDIRICILIK UYARISI” başlığıyla hem
şebekeye para kaptırılmaması uyarısı
yapıyor, hem de yaşadıkları sıkıntıları
şu şekilde anlatıyor:
“Gönyeli Yenikent’teki İrfan 13
Apartmanı, iki yıldan beridir çirkin bir
dolandırıcılık tezgahına alet olmasından
dolayı kimliği belirsiz kişiler tarafından
apartman sakinleri taciz edilmektedir.
Bu kişiler internetten buldukları
eskort kadınlarla birlikte olabilmek için
binlerce Türk Lirasını Türkiye merkezli
bir dolandırıcı şebekesine kaptırmaktadır.
Fuhuş adresi olarak kendilerine İrfan
13 Apartmanı gösterilmektedir.
Plakaları da dahil olmak üzere
park edilmiş arabaların eşkaliyle ilgili
bilgi verilmektedir. Hemen hemen her
gün bu tip insanların tacizlerine maruz
kalmaktadırlar. Sabahın ikisinde bile
sakinlerin kapılarının çalındığı, zorlandığı
ve yumruklandığı zamanlar oldu.
Polise bilgi verilmiş olmasına
rağmen bir sonuç alınamadı. Polis,
Türkiye’deki muhataplarına yazı
yazdığını, para yatırılan hesap sahiplerinin isimlerine kadar bilgilerin
verildiğini, ancak Türk polisinden bir
dönüş alınamadığını belirttiler.
Dolandırıcılara para kaptıran
kişilerin, apartman sakinleri tarafından
dolandırıldıklarına inanmaları sebebiyle
apartmanda kalanlar ciddi tehdit ve
tehlike altındadır.
Bahse konu eskort sayfalarının
ekran görüntülerini paylaşıyorum. Lütfen
bu paylaşımımı siz de kendi sayfanızdan
paylaşınız.”

Aracın çarptığı bisikletli yaralandı
Mağusa'da dün akşam seyir halindeki aracın çarptığı bisklet sürücüsü
48 yaşındaki Ahmet Serin
yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Damla
Nailer (K-35), yönetimindeki SA
971 plakalı salon araçla 22.00
sıralarında 15 Ağustos Bulvarı'nda
seyir halindeyken Ahmet Serin (E48) kullanımındaki bisiklete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet
sürücüsü Serin, kaldırıldığı
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alındı. Soruşturma
devam ediyor.

TATARLARIN ÖYLE BİR LÜKSÜ
OLABİLİR…

"Bu memleket bizim" dedik yıllarca...
Hiçbir faydasını görmedik!
Zerre kadar kıymeti harbiyesi olmadı
işgalci Türkiye'nin gözünde!
Gülüp geçti!
Bir kulağından koyup ötekinden çıkardı!
Biz "Bu memleket bizim" dedikçe...
O daha da çok geldi, daha da çok
yerleşti memleketimize!
O varlığını yasa ve hukukdışı yollarla
böyle kökleştirdiçe...
Bizim köklerimizi biraz daha çürümeye,
dallarımızı budaklarımızı kurutmaya bizi
yoğa yazmaya başladı!
***
Dikkat ettiniz mi?
Artık "Bu Memleket Bizim Plâtformu"
ortalarda yok!
"Bu memleket bizim"diyen yok aslında!
Neden yok hiç düşündünüz mü?
Çünkü bu memleketin bizim olduğu
zamanların çok geride kaldığını, bunun
sadece nostaljik bir anı olduğunu çeke
çeke sürüklendiğimiz yokoluş noktasında
artık herkes anladı da ondan yok!
***
Evet bir yokoluş noktasındayız.
Ve işte bunun için toplumsal varoluş
kavgasındayız.
Bunun için geldik "Bu Memleket Bizim
Plâtformu"ndan "Toplumsal Varoluş Platformu"na.
Çünkü yokoluştur kapımızı tekmeleyip
duran!
***
Bizim kuklalar meclisinin önü, bir kez
daha toplumsal bir eyleme sahne oldu
geçtiğimiz Cuma günü.
Bir toplumsal varoluş eylemi.
Çünkü toplumsal yokoluşun eşiğindeyiz.
Son etap!
Son sahne!
O protokoldaki faşist yasalar geçerse...
Tabutumuza son çiviler de çakılmış
olacak!
***
Bu korkunç gerçeği bile bile tabutumuza
son çiviyi çakanlara değil, onların kuklası
olan meclise döndük yine yüzümüzü!
Diyeceklerimizi kuklacının yüzüne söyleyeceğimize, yine kuklalarına söyledik!
Siyah kurdeleyi elçiliğin kapısına bağlayacağımıza, yine meclisin kapısına bağladık!
Meclis bomboştu o sırada.
Vekillerimiz çoktan hafta sonu tatiline
çıkmıştı!
Uzaktan da olsa, patronları kuklacının
önünde kalkan oldular toplumsal varoluş
kavgasına karşı!
***
Ne dersiniz?
Bir sonraki aşama "Bir varmış bir yokmuş platformu" mu olacak?!
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Onuncu köy
KÜRSÜ
KAHRAMANLIKLARIYLA
YETİNEN MUHALİF CEPHE

TOKUN!

Mustafa Billur
Bu hallerin tek bir nedeni olabilir. O
da hâlâ "tuzumuzun kuru" olması.
Türkçe konuşan Kıbrıslıların büyük
çoğunluğunun eline hâlâ onbinlerce
TL geçiyor. Bankadaki birikmişler,
sahip olunan arabalar, evler...
Üzgünüm ama konformist bir toplum,
zaten gelene ağam, gidene paşam demeye alışmıştır. Yeter ki kendi çıkarına
tokanılmasın! O yüzden "#dokunma"
yanlış stratejidir. Doğrusu #tokun
olmalı! Tokunsunlar ki o vurulacak
dibe vurulsun. Görelim kaç kişiyiz...

Ümit İnatçı
Kürsü kahramanlıklarıyla yetinen, laf
bindirme marifetleriyle tatmin olan bir
muhalif
cephenin
çözüme
ve
özgürleşmeye yönelik "direniş" şekli belagatta kalmaya mahkumdur. Somut
girişimci eylemlere ihtiyaç vardır. Örneğin
Anastasiadis'in Güven Yaratıcı Önlemler
önerisi çözüm adına bir cephe kazanmak
için önemli bir fırsattır. Bunun ileriye
götürülerek toplumsal bir tazyik
oluşturulması gerekirken meseleyi abluka
altındaki Silihtar'ın keyfine bırakmak
ölümcül bir hatadır. "Protokol" (yani talimatname) protektoral üst yönetimin bir
gerekliliği olarak bize dayatılırken istedikleri tam da budur: bizi sorunun özünden
uzaklaştırmak, esas yapılması gerekeni
düşünmekten alıkoymak. KKTC kader
değildir GYÖ bu kaderin dağılma nedenine dönüşebilir; bunu savmak rejimin
vazifesiyken çözüm cephesinin karşıt
hamlesi ne olmalı? Bütün mesele bu!
*
Meclisteki hükümet muhalefet
didişmelerini izliyorum; "faşist yasalara
geçit vermeyeceğiz" gibi edebi çıkışlar
kulağa hoş geliyor. Peki bu yasaları dayatan ve ivedilikle geçmesini isteyen kim?
Artık kendi iradesini Sultanın emrine
amade kılan bir UBP'yle kavga etmenin
ne anlamı kaldı? Ne zaman silüeterle
değil
de
hakiki
bedenlerle
yüzleşebileceğiz? Bugün bu performans
sanatı kıvamındaki itirazları hala sergileyebilirsiniz belki. Ya iki seçim sonra mecliste
esameniz bile okunmadığı zaman ne olacak? Vatandaşlıklarla, ekonomik ablukayla, siyasi dayatmalarla ve göçlerle daha
da azınlığa düşüp direncimiz kırıldığında
ve hepten hiçe sayıldığımızda ne olacak?
Söyleyim ilhak; dünyanın da umurunda
olsa...

EĞİTİM

Nuray Özgeçen
Çocuklara, hayattaki esas meziyetin
iyi değerlerle donatılmış, yetenekleri,
ilgileri doğrultusunda kendini
gerçekleştirmiş bir birey olmanın önemli
olduğunu bu sınav yarışından önce
öğretebilseydik keşke. Hayatta başarı
ve mutluluk için tek bir yol olmadığını
bilerek büyümeliler. Ayrıca başta kendilerine ve etrafındaki tüm insanlara karşı
saygılı, sevgi dolu olmanın, hayattaki
problemlerle başa çıkabilmenin herhangi
bir sınavda alınan sonuçtan çok değerli
olduğunu anlamaları çok önemli. KGS’den başarılı olup da hayatını rekabete
adamış, etrafındakilere zorbalık yapabilen gençlerin durumuna üzüldüğüm
gibi bu elemeci sisteme rağmen hayatta
ne istediğini bulabilmiş, olumlu
değerleri ilke edinmiş gençleri görmek
de umut vericidir. Aileler üzerinde artan
ekonomik yük, kolejler için olan rekabeti artırdığı, bu yük çocuklara büyük
bir stres olarak aktarıldığı için tüm
çocuklara nitelikli kamusal eğitimi
sağlamayıp özel okulları teşvik etmek
için uğraşan yetkililerin tümü çocuklara
karşı suç işlemektedirler.

DİRENMEK

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
İKTİDARA UZAK OLANLA MÜCADELE YEŞEREBİLİR!
"Direnme biçimleri yaratma konusunda,
kadınların daha elverişli konumda
olduklarını savunmak da olasıdır; çünkü
kadınlar, ezilen bir grup oldukları ölçüde,
toplumun merkezinde değil, çevresinde,
marjında yer alırlar ve dolayısıyla iktidar
odağına uzaktırlar." Fatmagül Berktay
*
"Binlerce yıl boyunca bir alışkanlık
olarak yinelenegelen 'Toprak Anamız'
sözünün, sonradan 'Göklerdeki Babamız'a'
yakarışın erkeğe sağladığı türden bir
saygınlığı kadına sağlamamış olması
düşünülebilir mi?" Tek Tanrılı Dinler
Karşısında Kadın, Fatmagül Berktay

TÜRKİYE’DE DURUM

Ozan Çakır
Kürt basın yayın organlarında çalışan
emekçiler gözaltında! Onların kapıları
kırıldaysa, geri kalan herkesin kapıları
şimdilik kırılmıyor ama işaretleniyor.
Abone deseni ve log kayıtları alınarak.
313 internet sağlayıcı şirketten, hangi
sitelere hangi saatte girdiğinizin ve ne
kadar süre kaldığınızın bilgisini her saat
başı BTK'ya göndermesi isteniyor. Sadece
bu bilgiler değil, 75 ayrı kalemde kişisel
verileriniz. Profil çıkarmaya hizmet eden
bilgiler bunlar. Rejim için 85 milyon
Kürt, 85 milyon gazeteci, 85 milyon
suçlu! Sömürülenlerin, ezilenlerin sesini
duyuran emekçilere özgürlük! Dijital
faşizmin görünmez kelepçelerine karşı
tüm halka özgürlük! Kelepçeler seçim
öncesi karşı-devrimci hazırlık yapan rejim
suçlularına!

İŞGAL

ADALET MAHKEMESİ

Ahmet Said Sayın
TEFECİLERE VE YASA TANIMAZ
FİNANS KURULUŞLARINA GÖZ
YUMANLARA YÖNELİK DARB-I
MESELDİR...
Olay 1506’da Frankfurt’ta kayıt altına
alınmıştır.
Bir tüccar 800 lonca kaybeder. Yoldan
geçen bir marangoz da tesadüfen bu
tüccarın çantasını bulur. Son derece dindar olan marangoz cüzdanı bulduğunu
kimseye söylemez ve bu kadar çok para
kaybının farkedilmesinin mümkün
olmadığını değerlendirir ve sahibinin
bu parayı arayacağını düşünür.
800 lonca ne kadardır? O zaman, 40
lonca için iyi bir at satın alınabildiğinde
yaklaşık 20 at bedeli kadardır.
Bir gün marangoz kiliseye gider.
Rahip, vaaz öncesinde Frankfurt’a giren
tüccarın 800 lonca kaybettiğini ve bulanın
100 lonca ile ödüllendirileceğini duyurur.
Bunun üzerine marangoz parayı getirir
ve Rahibe teslim eder.
Tüccar gelir ve çantayı alır. Ancak
marangoza, vadetmiş olduğu 100 loncayı
ödemeyi reddeder. Marangoza 5 lonca
uzatır. Marangoz tüccara sözünü
tutmasını söyler. Açgözlü tüccar, vaat
edilen 100 loncayı vermemek için

cüzdanında 800 değil 900 lonca olduğunu
iddia eder. Marangozun çantadan para
aldığını iddia eder. Rahip, marangoz
için ayağa kalkar. Marangozu tanıdığını
ve onun dürüst bir adam olduğunu
söyler. Asla böyle bir şey yapmayacağını
söyler. Tartışma kızışır. Rahip, tüccarı
ve marangozu Frankfurt mahkemesine
götürür.
Hakim süreci başlatır. Tüccara, İncil’e
elini koyarak 900 lonca kaybettiğini
yemin etmesini söyler. Tüccar tereddüt
etmeden elini İncil’e koyar ve yemin
eder. Yargıç, marangoza 800 lonca
bulduğuna yemin etmesini söyler.
Marangoz da elini İncil’e bastırarak
yemin eder.
Herkes merakla hakimin kararını beklemektedir. Hakim her şeyin gün gibi
açık olduğunu belirterek, “Marangoz
800 lonca buldu ve tüccar 900 lonca
kaybetti. Yani marangozun bulduğu kese
tüccarın değil. Dolayısıyla marangozun
bulduğu para, sahibi çıkmadığına göre
Marangozun kendisine aittir. Tüccar ise
kaybettiği 900 loncasını aramaya devam
edebilir” kararını verir.
Fakir bir marangozun haklarını reddeden cimri bir tüccar adil bir yargıç
tarafından cezalandırılmış ve bu olay
Frankfurt tarihine geçmiştir.

Münür Teralı
Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas,
Nikos Anastasiadis ile görüşmek için
Kıbrıs Cumhuriyetini ziyarete geliyor.
Aynı dertten muzdarip iki devlet...
Her ikisinin da başkentleri dahil,
topraklarının büyük bir kısmı işgal
altında. Uluslarararısı hukuka göre her
iki devletin de egemenlikleri altında
olması gereken topraklar, silah zoruyla
ellerinden alınmış.Paçalarından ana
akım cahillik akanlar, bu habere ya
çok şaşırdılar ya da ateş püskürdüler.
Halbuki daha düne kadar hepsi Filistindi. İkiyüzlülük deycem ama
çelişkinin farkına varamayacaklar...

CESARET

Feriha Altıok
Sabah saat dört sularında iyi sallandık.
Ayaktaydım. İlaç çantamı, telefonumu
aldım balkona çıktım. Sokakta birileri
varsa aşağıya inecektim. Korkulu
değildim. Yine de bir ürküntü yürek
kapımda bekliyordu. Her an içeri girebilirdi ve bu defa depremlerin en büyüğü
orada, kalbimin derin katmanlarında
başlayabilirdi. Balkondan yola baktım,
etrafı dinledim; ne ses. ..ne hareket.
"Aferin benim cesur Kıbrıslım. İşte bu
"dedim ve içeri girip bir kahve yaptım.
"Biz ne korkular eskittik... cesarete en
çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde de
hiçbir deprem sarsmayacak bizi . İşte
bu
cesaretle
özgürlüğümüze
dokundurmayacağız. Bir süre sustuk.
İyi yapmadık. Hiç iyi yapmadık.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Kıbrıs’ın işgal edilmiş Kuzey
yarısında yaşamak zorunda tutulan
gerçek Kıbrıslılar…
Yaşadıkları olaylar nedeni ile
gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini
kestirmekte zorlanıyorlar.
Devlet adı altında yaratılan kukla
sistemin çürüklüğü adım başı
karşınıza çıkar.
Kazara ve çoook olumlu
davranıp, “Kuzeyde bir devlet
olabileceği” düşüncesini kafanıza
sokmaya çalıştığınız bir anda…
Bu düşünceniz nedeni ile kendi
kendinizi suçlamaya neden olacak
skandallarla yüz yüze kalırsınız.
BRT
yayını
ve
sonrası
yaşananlara, hukuk devleti ve

YARGI SON KALE

devlet adamlığı olan yerde
rastlamak mümkün değil.
Bağımsız yargı, nerede ise hain
ilan edildi.
Çürümüşlüğünün pis kokularını
oluşturan siyasilerin her ağızlarını
açışlarında
çıkan
mide
bulandırıcı…
Ve “egemen devlet” iddiasında
olanların
söylemlerindeki
tezatlığına
anlam
vermekte
zorlanırsınız.
Devlet – Hükümet – Egemenlik
- Hukuk Devleti - Bağımsız Yargı
- Hukukun Üstünlüğü - İnsan
Hakları - Uluslararası Hukuk…
21. yüzyıl insanı ve toplumları,
bu değerleri kendisine rehber

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

Sokaklara dökülmeliyiz artık…
Doğası gereği insan,
özgür olmak için
yaratılmıştır…
Ve de seçim yapma
gerekliliğinden kaçınamaz…
“Alman
işgali
sırasında özgür olduğumuz kadar
özgür olmadık hiç" der Sartre…
Sahici ve uç bir tercih yapmak
zorunda kalmıştık… Ya direnişçi
olacaktık ya da işbirlikçi”….
***
Özgürlük, yaşamın her anının
insanın kendini, yoktan var etmesidir…
Her ne ise o olması değil…
Her türlü değişmez kimlikten
kaçmasıdır…
O yüzden denir zaten, "İnsan on
sene değişmeden yaşamışsa… Hiç
yaşamamış sayılır” diye…
Bizde örnekleri çoktur hem de
üst makamlarda…
Evet insan özgür olarak doğar
ama nedense özgür olmak çoğu
insanı ürkütür..
Ve de kendilerine yakıştırdıkları
veya yakıştırılan rollere sığınarak
huzur bulurlar…
***
Özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur insan …
Her yerde köledir ve de köle olanlar yalnız ezilenler değil….
Aynı zamanda ezenlerdir…
Çünkü onlar, para ve mevki
hırslarının, doymak bilmez aç gözlülüklerinin kölesidirler…
Almayı hesapladıkları oyların
kölesi..
Onları o koltuklara oturtanların
kölesi oldukları için de
itaatkârdırlar……
***
Bir insana, bir diktatöre, bir kuruma veya bir iktidara itaat, teslimiyettir…
Bağımsızlığınızdan vazgeçip, bir
dış iradenin yazgısını kabul etmektir…
Aynen UBP ve hükümet
ortaklarının yaptığı gibi…
Gene de, özgür ve bağımsız devlet
“ezberini” kullanmaktan utanç duymazlar…
***
İtaati teslimiyet olmaktan çıkarıp
özgürlük yapmanın tek yolunun
ise yasalara itaat etmek olduğunu
söyler Rousseau...
Böylece yasalara itaat, herkesin
bağımsızlığının güvencesi haline

gelmiş olur…
Haddini bilmezlerin keyfiliğinden
ve bencilce tutkularından arınarak
toplum içindeki her türlü eşitsizlik
yerine hukuksal eşitlik gelir…
***
Gelin görün ki yasama, yürütme
ve yargı bağımsızlığına saygılı
olması gereken cumhurun başı,
Ankara’ya itaat etmekte kusur
işlemezken, keyfi davranışlarla
yasalara itaat etmiyor ve mahkemenin BRT Müdürü hakkında
verdiği iki aylık hapislik kararının
kamu vicdanını zedelediğini söylüyor..
Halbuki Tatar’ın, mahkeme
kararının kamu vicdanını rahatsız
ettiği şeklindeki yasalara müdahale
niteliğindeki beyanatlarıdır esas
kamu vicdanını rahatsız eden…
Çünkü BRT Müdürü Meryem
Özkurt hanım, Geçitköy Barajı ve
Maraş’ın açılışı görüntülerinin, TC
Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiğini
söyleyerek…
Uyarıldığı halde yayını kesmediği
için suç işlediğini kabul etmiştir…
Meryem hanım üstlerine hayır
diyememenin ve de sistemin
yarattığı işinden olma korkusunun
kurbanıdır.
Dileyelim de bu bir örnek olsun
kamu görevlilerine…
***
Kıbrıslıyı yok sayan zihniyete
karşı yollarda olmamız gerektiğini
Erhürman da artık kabul etti…
“İş birliği protokolü” adı altında
TC -KKTC'nin atanmışları
arasında imzalanan anlaşma ile
temel hak ve özgürlüklerimiz budanmaya…
Sosyal, kültürel ve ekonomik
hayatımız çağdışı normlarla
değiştirilmeye çalışılıyor..
Hükümetse bir hiç olmanın
dayanılmaz hafifliği ile mecliste
köşe kapmaca oynuyor…
Çoğu insan açlık sınırı altında
yaşar, gençler adayı terk ederken....
İnsana yaraşır onurlu bir hayat
isteyen herkes Gazeteciler
Birliği'nin başlattığı eylemi desteklemeli…
Sokaklara dökülmeliyiz artık…
AB, BM kapılarını aşındırıp
sorumluluklarını hatırlatmalıyız…
Yalnız o değil…
AKP Hükümeti ve TC elçiliğine
de sorumlulukları hatırlatılmalıdır…
“İyi niyet yoksa, iyi denebilecek
hiçbir şey yoktur” çünkü…

edinmiştir.
Kıbrıs’ın özgür gösterilmeye
çalışılan, ancak tutsak olan, işgal
altındaki bölgesinde…
Yukarıdaki değerlerin hiçbirine
sahip olmayan kukla sisteme…
Devlet yakıştırması yapmaya
çalışmayın.
***
BRT
müdürünün
yasadışı
yayınını cezalandıran mahkeme
kararına talimatçı takımdan büyük
tepkiler geldi.
Seçim döneminde özellikle ikaz
edilmiş olmasına rağmen yayın
yapan kurumun ve kurum
yöneticilerinin
yasa
dışı
davranışları dokunulmaz mıdır?
Yayını yapma emrinin “yüksek
yerden” geldiği malum.
Bu “yüksek yer” Ers’ten de
Ataoğlu’ndan da Üstel’den de
üstün.
Yasalardan, anayasadan da
üstün.
Yargı,
“yüksek
yer”
beklentisinden farklı, adil bir karar
alınca, olanlar oldu.
Devlet var diyenler, devlet
sorumluluğu
dışına
çıkıp,
adaletsizliğin
görmezden
gelinmesini istedi.
Hal böyle olunca devlet
komedisine ne gerek var?
Resmileştirin valiyi, olsun bitsin.
Millet, halefini selefini bilsin.
Devlet, temelinde hukuk varsa
ayakta durabilen bir yapıdır.
Çağdaş devlet tanımlanırken,
Devletten önce, HUKUK ifadesi
eklenir.
RTayyipE ağzı ile konuşanlar,
kararın, halkın vicdanını rahatsız
ettiğini iddia ediyorlar.
Tam
aksine
yasadışılık
karşısında
yargı,
ayrıcalık
tanımaksızın verdiği karar ile
halkın güvenini kazanmıştır.
Yargı iktidarın organı gibi değil,
yasalara dayalı ve halkın vicdanı
gibi karar vermiştir.
Şimdi işbirlikçiler, yargının
kararını bay pas etmek için kolları
sıvadılar bile.
Tıpkı Afrika Gazetesi’ne kaşı
yapılan linç girişiminde, faşist
zorbalara getirilen af gibi.
Türkiye’de
olan
Kıbrıs’ın
Kuzeyi’nde de olacak politikasına
uygun olarak adli reformdan söz
edilir.
RTayyipE’nin halkoylamasında,
500 bin oyun, dengeleri ters yüz
edeceği oylamada…
2.5 milyon mühürsüz oy
pusulasını geçerli sayan ve
talimatla karar veren “RTayyipE
Hukuku” gibi bir hukuk özleniyor.
RTayyipE, bir süre önce Anayasa
Mahkemesi’nin Kuran Kursları ile
ilgili kararına
“ KKTC,
Türkiye’deki uygulamalar neyse
bunları
uygulama
safhasına
geçirmek durumundadır.” diyerek
Ers’e “gerekli adımları atması”
bildirildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı’na
Türkiye’deki
uygulamaları
öğrenmesini tavsiye etti.
Yargının,
siyasetin
organı
olmasına yönelik olan bu hamleler
karşısında toplumun, yargı yanında
saf tutmalı…
Son sığınak olan Adalet
Kapısı’nın siyasallaşmasına izin
vermemeli.
Bu kapı da kapanırsa, olacakları
düşünmek bile ürkütücü.

GÜNLÜK
run’ demek yasaktı, çünkü Sultan Abdülhamid’in burnu büyüktü. ‘Burun’ deyenleri Sultan’a muhalif sayarlardı. Yasak
işleri ‘akıl’ işi değildir! Özdenefe, “Bu yasadaki değişiklikler
bu şekilde yapılırsa CTP Anaysa Mahkemesi’ne elbette götürecektir” dedi…

GAZETE TAŞLAYAN
STÖ’LER Mİ?
Temaslarda bulunmak
üzere adaya gelen TC
Dışişleri Başkanı Mevlüt
Çavuşoğlu, sivil toplum
örgütü temsilcileri ile
Beyaz Ev’de görüşmüş.
Hangi sivil toplum
örgütleriymiş bunlar?
“Afrika”yı taşlayanlar mı?
*
TAYYİP’E RET
Finlandiya şu ana kadar
PKK ve Gülen cemaati ile
bağlantılı olduğu iddia
edilen kişileri Türkiye’ye
iade etmeyi reddetti. Tabii
ki reddedecek… Tayyip’in
PKK’lı ve Fetöcü ilan
etmediği bir muhalif kaldı
mı?
*
GOFLA NATO
NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, “Hiçbir
NATO müttefiki terör
saldırılarından Türkiye
kadar çekmedi.
Türkiye'nin gündeme
getirdiği endişeler
meşrudur” diye konuştu.
Gofla NATO, gofla!
Saddam’ı da öyle
gofladınız zamanında…
*
KİMİ KASTEDİYOR?
Erdoğan’ın eski yol
arkadaşı şimdiki Gelecek
Partisi Başkanı Ahmet
Davutoğlu “Terörle
mücadele defterleri
açılırsa birçok kişi insan
içine çıkamaz” derken kimi
kastediyor acaba?

“Tırnak”...
"Yüksek Seçim Kurulu seçim
sürecinde yasal görevleri
görevleri bulunan BRT’ye de
kutlama töreni alanından canlı
yayın yapmaması uyarısında
bulundu. BRT’de icranın başında
olan ve yasal olarak sorumluluğu
bulunan Müdür, Yüksek Seçim
Kurulu’nun bu ikazını dinlemedi
ve tören alanından canlı yayın
yaptırdı. Canlı yayın sürdüğü
sırada Yüksek Seçim Kurulu özel
ulak çıkararak yayının derhal
kesilmesi emrini ileti.
Müdür, “bir şey olmaz devam
edin” diyerek bile-isteye Yüksek
Seçim Kurulu’nun emrine
uymadı."
Başaran DÜZGÜN
(Havadis)
"Ülke fakirleşiyor... Vatandaşın
alım gücü her geçen gün daha
fazla düşüyor ve daha fazla
azalıyor... Olumsuz duygu,
düşünce ve davranışlar, yaratılan
ve yaşatılan toplumsal stresten,
gerginlikten her geçen gün daha
fazla yükseliyor, sağlık sorunları
artıyor... Tüm bu yaşanılan
sorunları özel anlaşmalarla,
protokollerle, birtakım yasalarla
çözemezsiniz! Globalleşen
dünyada daha iyi tedarik
zincirleri, iş birlikleri geliştirmek
zorundasınız ki ülkenizin
yaşam standartlarını ve alım
gücünü yükseltebilesiniz..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
ara,1974’te Türkiye
Cumhuriyeti olarak
dönmesini bir türlü
hazmedemediler’’ dedi…
CTP Mustafa Akıncı’ya
kavgacı derdi; Ankara ile
kavgayı CTP çıkarıyor
şimdi… Çabuk Tufan,
kucakla Arıklı’yı, ‘gel be
bura öpecem seni’ de,
barıştır genneri!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
1974’ten beridir Kıbrıs’taki
TC işgali konusunda hiç kelam etmemiş Türkiyeli gazeteciler, Gezi İsyanı’ndan sonra
gerileme dönemine giren
Erdoğan istibdadının Kıbrıs’ın
kuzeyini ilhak edeceğini
söylemeyi marifet sayarlar.
Gezi’den beridir tarih vererek Erdoğan’ın ‘son çare’ olarak Kıbrıs’ın
kuzeyini ilhak edeceğini söylerler.
Son verdikleri tarih 2023!
Maya takvimi gibi bir ‘ilhak takvimi’
var…
Dünyanın sonunun kehanetleri gibi
Kıbrıs’taki işgal bölgesinin ilhak edileceği
kehanetleri liberal gazetecilerin hobisi oldu
Türkiye’de…
Bazıları ‘‘Erdoğan Kıbrıs’ı ilhak edecek’’
dediklerinde AB-ABD’nin umurunda olacak
zanneder… Bazılarının da içten içe Kıbrıs’ın
kuzeyinin ilhak edilmesini istediklerini
düşünüyorum…
AB-ABD’nin Kıbrıs’ta olanları zerre
umursadığını düşünüyorsanız eğer, ‘sol
liberal çocukluk hastalığı’ndan çıkamadığınız
içindir.
***
Erdoğan rejiminden kaçıp Türkiye’nin
işgali altındaki Kıbrıs’a yerleşen Türkiyeli
varlıklı muhaliflerin durumu trajikomedidir.
Türkiye’deki rejimden kaçmak için
Türkiye’nin işgali altındaki bir toprak
parçasına yerleşmeleri komedidir.
Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olmadığını
söylerler; ardından ‘‘Türkiye’nin işgal

TC KIBRIS’IN KUZEYİNİ İLHAK EDİNCE BİZİM
TC’YE GİRİŞ YASAKLARI DA KALKACAK MI?

etmediği’’ Kıbrıs’ın kuzeyini Erdoğan’ın
ilhak edeceğini iştahla anlatırlar. İşte bu da
trajedidir.
Bir toprak parçasını ilhak etmek için önce
işgal etmeniz gerekir.
Aynı şekilde, Türkiye’ye FETİHÇİ ya da
İLHAKÇI deyinde ruhu okşanıyor faşist
takımın, İŞGALCİ deyince kuduruyorlar.
Ama bu üç kavram aynı kapıya çıkar!
İşgal olmadan ilhakın nasıl olacağını
açıklayabilecek bir Allah’ın kulu da yoktur!
***
‘Muhalif’ gazeteciler için ‘‘Erdoğan
Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak edecek’’ demenin
bir bedeli yoktur… Ancak ‘‘Türkiye 1974’ten
beridir Kıbrıs’ın kuzeyini işgal altında
tutuyor ve Kıbrıslı Türkleri de diplomasi
masalarında rehine olarak kullanıyor’’ deseler,
dava açılmasa bile, okuyuculardan ve izleyicilerden hakaret küfür yağar!
‘‘Erdoğan Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak edecek’’
dediğinizde hem Türk milliyetçiliğinin
‘toprak kazanma’ saplantısını kaşıyorsunuz,
hem de Erdoğan rejimini eleştirmiş oluyorsunuz…
Kıbrıs gerçeğinin farkında değilsiniz.
Türkiye’nin ABD yargısında bir Halkbank
davası var. İran’a yönelik yaptırımları delme
suçundan… Kıbrıs’ın kuzeyinde Halkbank
davasına parmak ısırtacak kaç tane yaptırım
delme, kara para, kayıp para (Vatikan’ın
kayıp paralarının işgal bölgesinde duman
olduğu söyleniyordu) ve benzer suç dosyaları
vardır sizce?
TC Devleti, Mağusa ve Ercan limanlarının
uluslararası denetime açılarak, Kıbrıs’ın

kuzeyine doğrudan yolcu gelmesini ve
doğrudan ithalat-ihracat yapılmasını dahi
kabul etmiyor. Çünkü 1974’ten sonra kurulan
SUÇ SÖMÜRGESİnin limanlarında
uluslararası denetim istemiyor!
Kontrgerilla tetikçisi Sedat Peker olmasa
Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine kurduğu
SUÇ SÖMÜRGESİ aklınıza gelmeyecek…
Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki
limanların uluslararası tanınması teklifini
neden reddettiğini dahi sorgulamıyorsunuz.
AB ile BM Kıbrıslı Türklere uygulanan
ambargo ve izolasyonların kalkmasını teklif
ediyor, Türkiye reddediyor. Burasının
SADECE KENDİ DENETİMİNDE bir
KARA DELİK olmasını istiyor çünkü…
Türkiye 1974’te işgal ettiği BM üyesi
Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin topraklarını
Misak-ı Milliye dahil edecek; Erdoğan’ın
son çaresi KARA DELİK’i ilhak etmek mi
diyorsunuz?
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi
toplantılarına katılıp TC’nin Kıbrıs’ta işgalci
olmadığını anlatan ‘KKTC Meclisi’ feshedilecek, TC’nin çıkarlarını TC’den iyi
savunan (cumhurbaşkanı diye adlandırdıkları)
Silihtar kuklaları perdeden indirilecek ve
Türkiye dünyanın önüne geçip ‘‘1974’ten
beridir bana işgalci diyordunuz, evet
işgalciyim ulan, kuklaları perdeden indirdim’’
diyecek…
Hiç fena değil! Bence Erdoğan bizi ilhak
etsin. INTERPOL da gelsin bunun içinde
ne kadar saklanan suçlu varsa toplasın…
Sayın Ankara: Siz Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak
edince bizim TC’ye giriş yasakları da kalkacak mı?

Çavuşoğlu’nun görüştüğü sivil toplum örgütleri açıklanmadı
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temasları
çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev’de bir araya geldi.
Görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri ve TC Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı.
Geçit vermeyeceğiz
Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan görüşmenin
ardından sosyal medya hesabından
paylaşımda bulundu ve şöyle dedi: “Kıbrıs
Türk sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya
geldik” diyen Çavuşoğlu mesajında, “Dün,

bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi
bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!”...
Beyaz Ev’deki toplantıda Türkye’nin

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat
Önal da yer almıştı.

Kolej sınavları...

KTÖS çocuklardan toplum adına özür diledi
KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, kolej giriş sistemini eleştirerek,
“Tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi
yaşadıkları için toplum adına özür dileriz”
dedi.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener,
kolej giriş sistemini eleştirerek, çocukların,
gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen
bir ölçme değerlendirme modeli talep etti.
Gelener, “Tüm çocuklarımızdan böyle bir
stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz” dedi.
Gelener yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır
adil bir kolej giriş sınav sistemi
yaratılmadığını belirterek, mevcut kolej giriş
sisteminin, hem eğitim sisteminde hem de
okullarda çeşitli sorunlar yarattığını, ayrıca
birçok önemli toplumsal sorunu da beraberinde getirdiğini kaydetti.
“Sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta
olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat
eşitsizliği artık ciddi bir şekilde
tartışılmalıdır” diyen Gelener, şöyle devam
etti:
“Sosyal sorunların yanı sıra, mevcut sistem
pedagojik olarak da sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Tamamen sınavda kullanılan

çoktan seçmeli test yöntemi üzerine
odaklanılması, öğrencilerin belli bir konu
üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve
sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama,
çözümleme
ve
konu
üzerinde
değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz
yönde etki etmektedir.”
“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 30’UNA
KOLEJLERE KAYIT HAKKI
VERİLDİ”
Mevcut sınav sisteminin, özellikle şehir
merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden
olduğunu, öğretmenliği teknisyenliğe
çevirdiğini ve çocuklara da travmalar
yaşattığını ifade eden Süleyman Gelener,
“Sınava giren öğrencilerin bu yıl ancak
yüzde 30’una kolejlere kayıt hakkı
verilmiştir” dedi.
“KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 70’inden
fazlasının başarısız olarak sayılacağı bir
kolej giriş sınav sistemi yerine, çocukların
gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen
bir ölçme değerlendirme modeli arzu etmektedir” ifadelerini kullanan Gelener,
şunları kaydetti:
“Yabancı dil öğretimine ağırlık veren
kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal

eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha
fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej
müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel
düzenlemeler hayata geçirilmeli; kolej
müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda
ulaşabileceği
bir
şekilde
yaygınlaştırılmalıdır.”
KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener
açıklamasında, “Çocuklarımızı yıllardır bu
şekilde bir yarışmaya ittiğimiz için üzgünüz.
Böyle bir düzen içerisinde emek harcayan
her
çocuğumuzu
kucaklar
tüm
çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları
için toplum adına özür dileriz” ifadelerine
yer verdi.
Gelener, KTÖS’ün, mevcut kolej giriş
sistemine alternatif yöntemleri tüm
paydaşların katılımıyla tartışmaya ve
çocukların eşit şekilde ulaşabileceği bir
kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu
belirtti.
Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı’na
da tüm paydaşların temsil edildiği ve 286
kişinin katıldığı 5’inci Eğitim Şurası’nda
kolej giriş sistemi ile ilgili alınan kararlara
sahip çıkması ve uygulamaya koyması
çağrısını yineledi.

Basın-sen’den
grev kararı
Basın Emekçileri Sendikası (Basınsen), bugün 10.00-12.00 saatleri arasında
grev kararı aldıklarını açıklayarak, tüm
üyelerini Meclis önünde buluşmaya çağırdı
Basın-sen Örgütlenme Sekreteri Növber
Gürtay
sendika
adına
yaptığı
açıklamasında, Basın-sen olarak toplumsal
özgürlüklere yapılmak istenilen müdahale
ve kısıtlamaya karşı tepki göstermek,
kesinlikle
özgürlüklere
dokundurmayacaklarını gerekli yerlere
iletmek için kamu – özel fark etmeksizin
tüm basın kuruluşlarında Pazartesi 10:0012:00 saatleri arasında iki saatlik grev
kararı aldıklarını belirtti. Gürtay, “Bu
doğrultuda tüm üyelerimizi belirttiğimiz
saatlerde iş bırakarak Cumhuriyet Meclisi
önünde bileşeni olduğumuz Toplumsal
Varoluş Platformu’nun eylemine katılmaya
çağırırız” dedi.

Basın-Sen Umman’da
temsil edildi
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) 31. Dünya Kongresi, Umman’ın
Maskat kentinde gerçekleşti. Kongreye
92 ülkeden gazeteci sendikaları ve derneklerini temsil eden 250’den fazla üye
katılırken, Basın Emekçileri Sendikası (
BASIN-SEN) Dış İlişkiler Sekreteri Ali
Kurtoğlu temsil etti.
Kongrenin ana temaları arasında gazetecilerin gözetimi ve medya çalışanlarına
karşı işlenen suçların cezasız kalmasına
son verecek eylemler yer aldı. Umman
Gazeteciler Derneği’nin (OJA) ev
sahipliğinde düzenlenen Dünya Kongresi,
31 Mayıs Salı günü, Covıd 19 salgınının
gazetecilik ve haber odaları üzerindeki
etkisi ve IFJ iştiraklerinin son iki yılda iş
ve hayat kurtarma eylemleri üzerine üst
düzey bir tartışmayı içeren bir konferans
ile başladı. Panelde her kıtadan sendika
liderleri yer aldı.
Bazı Avrupa ülkeleri medya
çalışanlarını destekledi
Panelde EFJ Başkanı Mogens Blicher
Bjerregård panelde yaptığı konuşmada
bazı Avrupa hükümetlerinin salgın
sırasında medya çalışanlarını desteklediğini
dile getirdi.
IFJ’nin Avrupalı üyeleri bu desteği
sağlamak için büyük çaba harcadığını
kaydeden Başkan Mogens Blicher Bjerregård hükümetleri serbest çalışanlar da
dâhil olmak üzere medya çalışanlarına
yardım etmeye ikna ettiklerini ifade etti.
IFJ Toplumsal Cinsiyet Konseyi ve Yönlendirme Komitesi, kadın gazetecilere
yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, cinsiyetler arası ücret farkının kapatılması
ve kadınların medyada lider rollere
erişiminin teşvik edilmesi için yeni kampanya ve eylemlerin düzenlenmesi
konusunda hem fikir olduğunu açıkladı.
Eşit işe eşit ücret
Sendikacılıktaki en iyi uygulamalar
hakkında ilham verici bir tartışmada tekrar
bir araya gelen delegeler sendikaların
işleri kurtarma, eşit ücret sağlama ve
ücret ve koşulları iyileştirme konusundaki
kazanımlarını vurguladı.
Basın-sen Başkanı Kişmir’e destek
92 ülkeden gazeteci sendikalarının ve
derneklerin katıldığı IFJ’nin 31. Dünya
Kongresi’nde Türkiye’ye girişine izin
verilmeyerek İstanbul Havalimanı’nda
bir süre alıkonulan ve defalarca basın ve
ifade özgürlüğü tahakküm altına alınmaya
çalışılan BASIN-SEN Başkanı Ali
Kişmir’e ve genelde ise basın ve ifade
özgürlüğüne sahip çıkmak için kongrede
“gazeteci olmak suç değildir” sloganıyla
IFJ’ye örgütlü tüm basın sendikaları el
dövizleri açarak eylem yaptı. Yapılan
eylemin EFJ Genel Kurulu’ nda deklarasyon olarak yayınlanacağı belirtildi.
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ADA/M OLMAK ZOR TATA

Tüge DAĞAŞAN
Bak gördün mü Tata bu
da evde süt var mı diye soracağına ev halkına, siz beni
hiç aldattınız mı diye soran
şuursuz adam adada. Ada’m
değil Tata, adam. Adamızdan
bahsetmiyorum, adamdan
bahsediyorum bir defa da anla. Bu arada
söyle de bir de adamlık kursu açsınlar hani
kadınlar için kadınlık kursu açmışlar ya. Ama
doğru ya adam cinsiyet değildir her neyse
konumuz da zaten bu değil. Biz seni aldatmadık da sen bizi hep aldattın be Tata.
Bak bu da ruhunu karartmış kadının yetmedi
halen devam ediyor karartmaya. Artık bırak
da nefes alsın desene, bırak da yüzüne bakacak
yüzün olsun desene ona. Sözde adam o da.
Hayır, ada’m değil Tata, adadan bahsetmiyorum.
Bak bu da elinde bir balyoz yıkıp duruyor
insanı ve bu kadar yıktıktan sonra özellikle
de kadını, hazımsızlık yaşıyor adada. Çünkü
ondan önce de vardı, ondan sonra da olacak
bu insan, her şeyi kendi kurdu yıkana karşı
yine baştan başlar kurmaya insan. Eksilerek
devam etmektense artıları ile yeniden çıkmış
bile yola baksana bu halk. Farkında olan insanı, özellikle de kadınları sen de seviyorsun
değil mi Tata. Yok Tata yok, farkındalık
günü değil bugün. Ama sana bir sır vereyim
hazır konuyu yine anlamamışken sen, kadınlar
daha çok ölmesin diye öldürür. Evet, evet
kimse katil değil Tata. Herkes masum. Filmdeki replik sanki senin repliklerini hiç dinlemiyorum bu arada sesin bile kulağımda
değil.
Gel, gel bak bu da evde hasta insana bir
yudum su vermeyip o insanı seven başka bir
adam aslında hepsi aynı adam. Peki, nedeni
ne dersin? Kafasındaki düşünceler tabi ki ve
karşısındaki kadına bak, adamın düşüncelerinden habersiz. Adam kendince düşünmüş
kurmuş kudurmuş kadının haberi yok. Utan
kendinden be adam desene. Utan da belki
yüzün kızarır. Sen bu kadının yüzüne nasıl
bakacaksın be ada’m desene ona. Evet, burada
adayı düşünebilirsin çünkü hem adamdan
hem de ada’mdan bahsediyorum şu an. Sen
bizim yüzümüze nasıl bakacaksın Tata? Nasıl

Bumin Bezmen
bakıyorsun? Neler kuruyorsun sen de o güzel
kafanda? Neler kurdurtuyorlar o güzel kafanda? Seninki de ne güzel kafa; ne içiyorsan
halka da dağıtsana. İşimiz beklemek hep
bizim. Godot’u bekler gibi bekleriz hep.
Birlik mücadele dayanışma. Aman ne olur
sen bize artık karışma.
Bak bu da affetmeyen bir kadın. Çünkü
inanmıyor affetmenin büyüklük olduğuna.
Dün de inanmadı bugün de inanmıyor ve
yarın da hiç inanmayacak. İnanmamayı öğretecek insanlığa ve en çok da affetmemeyi.
Sen inanıyor musun Tata? O zaman affetmeye
kendinden başla. Ada da seni affetmeyecek
nasıl olsa.
Ancak rezil, zavallı insanlardır insanı rezil
ettiğini zanneden Tata. Kimi vezir ederken
kimini, kimi de rezil şekilde dilden dile umursuzca dolamak yolunda kimini. Sevginiz batsın. Öyle batsın ki sevginiz altında kalın.
Kimseyi sakın böyle sevmeyin desene onlara.
Sen de sakın böyle sevme Tata. Doğru sevmiyorsun zaten. Sen de sevgiden ne anlarsın
ki konuşuyorum sana.
Bak sana ne diyeceğim Tata; evinin ve ruhunun balkonunu çiçeksiz bırakıyorsa bir
kadın anla ki çok yordunuz demektir. Kabul
edin içinin çiçeklerini yoldunuz kökten demektir.
Adanın elden gidiyor oluşunu asla kabul
etmeyin ama bir kadının gitmişse gitmiş olduğunu kabul edin Tata. Siz kendini bilmez
şuursuz kelimeler enkazı yaratırken üzerinde
insanın, onlar hep koştu yazılarının ve yazgılarının peşinde. Kendi insanınızı yazsız
kışsız baharsız bıraktınız ve şimdi de umursamazlığınızla umutsuz bırakıyorsunuz. Dillerinde hep tüten umutlar artık yok onlarda.
Sözlüklerinde de boşuna arama. Parmaklarındaki kuşlarla birlikte sildiler onu da göklerinden.
Bak Tata bu da tüm çocuklara kapısını
açacak olsa da kendi çocuğuna el gibi davranan
ama sokak kedilerine köpeklerine barınaklar
kuran. Yetmez gibi diline ahlâksızlık dolayan.
İşte o dili sök at onun ağzından Tata. Mutluluğa
kapısını kapatmıştı ya şu insanlar, değmez
siz gibiler yüzünden bunu yapmalarına. Yapmasınlar de Tata. Yapmasınlar.

Bakmaya devam et. Aynaya dönüp baksanız
ve yüzleşseniz kendinizle, hatayı önce kendinizde arasanız, özellikle sen kendinle yüzleşsen, anlattıklarını zamanında duysan insanların ve bu kadının ve adanın hatta bu
halkın! Unutuyorsan yaz bir kenara, hayatınızda olan kişi her gün sizin dengesizliklerinizi
dinlemek zorunda değil. İnsanı insan yanından
uzaklaştırmak için tüm çirkin yanlarınızı sergilemekten vazgeçin. Güzel kalabilmek erdemdir bu arada.
Kişi kendini bilir Tata. Sen bilmezsin o
ayrı dava. Kişi kendini kendinden bilir. Sen
kendinde değilsin o ayrı dava. Özünden bilir.
Ne özünüzden başka davranın ne de özünüzden etmeye çalışanlara kanın. Sana da bu
yüzden kanmıyoruz Tata. Asla kendiniz olmaktan, kendinizi gerçekleştirmekten vazgeçmeyin. Çünkü kendiniz olmaktan vazgeçerseniz her gün evim deyip girdiğiniz yer
mezarınız olur ada da olsa. Bizi her gün
mezara sokuyorsun Tata.
Sevmek bir insanın boğazına yapışıp sevgi
dilenmek değildir ya da ütopyanızda yaşadıklarınızı gerçek sanıp karşınızdakini ona
göre şekillendirip aylarca günlerce yıllarca
karşınızdakinin burnundan getiremezsiniz
hayatı Tata. O kişi ve kişileri bir çırpıda
böyle yok edemezsiniz, deneseniz de başaramazsınız artık anla.
Kabul etmek de bir erdemdir. Bazen yüzün
kalsın da sus ve gör diyedir Tata.
İnsanı çileden çıkaran yine insanın kendidir
unutma.
Bundan gayri ne bizi ne kendinizi çileden
çıkarmayın.
Bu kalemi durmadan uçlatmayın.
Bizi uçurum ağızlarında ağırlamayın.
Ödünüz patlıyorsa sahte sahte davranmayın.
Öd patlarsa uzun kuyruklu iki kulaklı eşek
olur unutmayın.
Tıpkı ada gibi.
Ve adanın kuyruğu giderek bozuluyor aklınıza yazın.
Adasız adamlar olacağımız günler belki
de yakın.
Yine de adamsız bir ada olmasından iyidir
kadının ve de halkın. İyidir değil mi Tata?

Manşet haberimize ilişkin polis açıklama yaptı...

“Türkiye’den gelen eğitmenler ile birlikte kapılarda uygulamalar yapıldı”

Polis Genel Müdürlüğü, Avrupa Gazetesi’nde yer alan “Kapılarda Kontrolü TC’li
Polis Ekibi Mi Yapıyor?” başlığı altında,
kuzey ile güney arasında serbest geçiş
yapılan kapılarda kontrol yapmak için ülkemize Türkiye’den özel polis ekipleri geldiği
yönündeki haber tamamen asılsız ve gerçek
dışı olduğunu açıkladı.
Polis Genel Müdürlüğü Basın
Subaylığı’ndan konuyla ilgili açıklama şöyle:
“Polis Genel Müdürlüğü personelinin
gelişimine yönelik olarak yıllık eğitim planı
çerçevesinde, merkez ve taşra birimlerinde
görev yapan toplam 26 personele geçtiğimiz
hafta içerisinde TC Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden ülkemize gelen üç eğitmen
tarafından “Risk Analizi ve Arama
Teknikleri” konularında hizmet içi eğitim
verilmiştir. Haberde bahsi geçen aramalar
ise, bu eğitim kapsamında sınır kapıları ile

deniz ve hava limanlarında gerçekleştirilen
uygulamalı bir eğitimden ibaret olup, aramalar eğitime katılan KKTC Polis Genel
Müdürlüğü personeli tarafından yapılmıştır.
İlgili yayın kuruluşunun yayınlarının halkı
doğru bir şekilde bilgilendirmekten ziyade
bu ve benzer konularda gündemi sürekli
saptırarak Polis Genel Müdürlüğü’nün
başarılarını görmezden geldiği ve kurumun
itibarını zedeleyecek nitelikte araştırmadan
ve yetkililerden doğrulatmadan gerçek dışı
yayınlar yapmaya devam ettiği görülmektedir.
Kıbrıs Türk Polis Teşkilatının, son yıllarda
suçla mücadelede gerek kaçakçılık, gerek
narkotik ve sair suçları önlemede ve suçları
aydınlatmada göstermiş olduğu üstün performans, ulaştığı yüksek seviye kamuoyunun
hafızasında tazeliğini korumaktadır.
Özellikle son iki yılda, Narkotik suçlarında

geçmişe oranla kilo bazında ele geçirilen
uyuşturucular sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerimiz, TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de
yapmış oldukları işbirliği sayesinde
uyuşturucu çetelerine yönelik sınır aşan operasyonlara da katkı koymaya devam etmektedirler.
Polis Genel Müdürlüğü, çağımızın sürekli
gelişen ve değişen koşullarına göre kendini
sürekli yenilemeye devam eden, seçkin personelini plan çerçevesinde sürekli eğiterek
gelişmiş ülke polis teşkilatları düzeyinde
tutmayı ilke edinmiş ve bu yönde gayretlerini
sürdürmektedir.
Kime ve kimlere hizmet ettiği belli olmayan bu tür yayınları yapanların Polis
Genel Müdürlüğü’nün başarılarını sekteye
uğratamayacağı gibi, halkının nazarındaki
saygınlığına da gölge düşüremeyecektir”

Dere Mesarya’nın %50’sini sulayabilecek

Kıbrıs’ın en büyük deresi olan ve bir
dönem 30 bin dönüm arazinin sulanması
için kullanılan ancak özelliklerini zaman
içinde yitiren Çakıllı Dere’nin düzenlenmesi
projesinin birinci etabı tamamlanmak üzere.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, projenin tamamlanmasıyla 30 bin
dönümlük tahıl ekili araziye takviye su
verilebileceğini söyledi.
Su İşleri Dairesi tarafından yürütülen,
“Çakıllı Derenin Düzenlenmesi, Köprü
Geçişlerinin Yapımı, Sanat Yapılarının
Tamiratı Projesi”, Türkiye Kalkınma ve

Sosyal Medya

Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından finanse
ediliyor.

Derenin kuzeydeki bölümü
21 kilometre
Güney Kıbrıs’tan beslenen Çakıllı
Dere’nin Kuzey’deki 21 kilometrelik
bölümü için ıslah çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar derenin temizlenmesi, şevlerin
yapılması (derenin eski haline getirilmesi)
yanında çiftçiler için köprüler, su kuyularını
beslemek için ıslah sekileri, suyun akışını
yavaşlatmak için var olan setlerin tadilatını

içeriyor. Çalışmanın ilk etabında derenin 8
kilometrelik bir bölümü tamir ediliyor.
Bakan Oğuz, Gaziköy’de derenin ıslah
çalışmalarını inceledi. Oğuz, inceleme ziyaretinde TAK’a yaptığı açıklamada, “Proje
yüzyılın projesidir. Çalışmalar yağmur suyunun yolunda gitmesi, arazilere zarar vermemesi ve sulamada kullanılabilmesidir.
1960’lara kadar Güneyden gelen derelerle
tarlalar sulanıyordu, bunun da rekoltede
büyük getirisi oluyordu, özellikle kurak
yıllarda… Yapılan müdahale ile dere eski
şeklini alacak” dedi.

SONUNDA
AÇIKLAMA GELDİ!
CTP'den en sonunda GYÖ konusunda
açıklama geldi, hem de çok sert bir
şekilde!
Erol Baycan soruyordu, ''Ben CTP'den
şimdiye kadar bu konuda açıklama
duymadım, diye CTP'li belediye
başkanına soru sormuştu''
Sevgili dost Erol Baycan, al sana
açıklama be gardaş , açıklama geldi CTP'den!
Kimden?
Kadınlar örgütünden!
Kadınlar günü değil, anneler günü
değil, ağır ekonomik
şartları yaşadığımız bu
günlerde,
nefes
alabileceğimiz, Varosha'ya
karşılık Mağusa ve Timbu'nun açılması bizim
toplum için önerilirken
(hem de sağcı, enosisci denilen Anastasiadis tarafından yapılırken) güya
çözüm ve federal Kıbrıs isteyen CTP'nin
hukukçu başkanı, genel sekreteri, parti
meclisi, MYK'sı varken, kadın örgütü
açıklama yapıyor!
GYÖ konusuna verdiği değer bu kadar
demek ki... Türkiye'nin istemediği,
onaylamadığı konularda CTP'nin bilinen
her zamanki taktiği!
Açıklama yapılacaksa ya Gençlik
Örgütü, ya Kadınlar Örgütü, diğerlerinden
ses yok!
Erol Baycan CTP'den GYÖ için
açıklama duymadım deme artık, bak
Kadın Örgütü açıklama yaptı, hem de
çok sert açıklama...
Bütün suç Tatar'daymış, Tatar
görüşmüyormuş bu önerileri!
TC yöneticileri, bu önerileri reddederken onlara tek kelime edemeyenler,
atama, kukla dedikleri Tatar'a yükleniyorlar!
Güya ya Tatar, ya da kendileri atama
olursa bu önerileri görüşebileceklermiş
gibi!
Kökeni, dini, cinsiyeti ne olursa olsun
herkesi mücadeleye çağırıyorlar!
Bize oy verin da kim olursanız olun,
Türkiye'nin her tarafından taşınan nüfus
onlar için mübah, çünkü oyları var,
başka kökeni olan, azınlık toplum
Karpaz'daki Rumlar, Kormacit'teki Maronitler için kısıtlamalar için mücadele
çağrısı yok, çünkü onların verecekleri
oy yok!
Eh işte bunların solculuklar buraya
kadar, enternasyonalı bilmezler, takmazlar, bunların bildiği sol sadece kapılarına
astıkları , Türk ve KKTC'liyim diyenler
için!
Başka ne diyor CTP kadın örgütü?
TL kullanımı yüzünden ağır bir
yoksulluğun içine itildik!
Be bayanlar, hiç kusura bakmayın,
parti binalarınız Türk bayraklarıyla dolu,
her örgütünüzün, her binanızın önünde
dalgalanıyorlar, dağlar, taşlar Türk ve
KKTC bayraklarıyla dolu, gece bile
dağda ışıl ışıl parlıyorlar, Türkiye'nin
fiili garantörlüğü olmazsa olmaz, diye
söylemleriniz var, hiçbirinden rahatsız
olmuyorsunuz, sizleri tüm bunlar rahatsız
etmiyor, bir tek Türk Lirası mı rahatsız
ediyor?
Parti binalarını Türk bayraklarıyla
döşeyenler, dağlardaki bayrak fetişizmi
için konuşmayanlar, geceleri parlayıp
yanan Türk bayrakları için ses
çıkarmayanlar, Türk Lirasi için şikayette
bulunurlarsa onları kimse kaale almaz,
sadece güler!
Erol Baycan işte öğrendin artık CTP'nin GYÖ konusunda açıklama yapıp
yapmadığını, kadın örgütü açıklama
yaptı, yetmez mi?!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

ALLAH
ÇARPMAZ,
KURAN
ÇARPMAZ,
TL ÇARPAR


KISACA...



Bana göre tamamen kalkmalı. Bu
yasadaki değişiklikler bu şekilde
yapılırsa CTP Anayasa
Mahkemesi’ne götürecektir” dedi.
Barolar ve insan hakları dernekleri bir
zahmet ses versin!

Bizim Mandra
200 kişilik TC çevik birliği
konusu kapanmadan ve
Ünal Üstel CTP milletvekili
Ongun Talat'ın konu ile ilgili
meclis kürsüsünden
sorduğu sorulara hiçbir
yanıt vermeden KKTC'deki
geçiş kapılarındaki
kontrolün TC'den gelen özel
polis ekipleri tarafından
sağlandığı yolundaki
haberler mandrada derin
şok ve sarsıntı yaratır.
Vatandaşlar "Kıbrıs'ın
ilhakına giden adımlar
bitmek bilmiyor" derken
sokaktaki adam "Sadece
kuzey değil, hedef bütün
Kıbrıs'tır" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
CHP milletvekili Candan
Yüceer’in hazırladığı rapora
göre Türkiye’de 23 milyon
çocuktan 2 milyonu
çalışıyor ve son 9 yılda 571
çocuk çalışırken öldü.





“21 Kürt gazeteci gözaltına alındı ama
kimseler oralı değildi”
“KCK tutuklamaları çerçevesinde 35 gazeteci içeri alındı. Bu meslektaşların büyük
bölümü DİHA ve Özgür Gündem gibi yayın
organlarında çalışıyorlardı. Yayınladıkları
mektupla haykırışlarını seslendirdiler. Ancak
kimseler oralı değil. Bu gazetecilerden hiçbiri
terör faaliyetine katılmış değil. Bu gazetecilerden hiçbiri silah taşımamış, tetik çekmemiş,
insan öldürmemiş. Bu gazeteciler, fikirlerini
yansıtmışlar. Evet, Kürt sorununda taraf olmuşlar. Evet, bizim paylaşmadığımız görüşleri
yansıtmışlar.”
Bu sözler, 2011 yılında ‘KCK Basın’ yargılamalarında cezaevine gönderilen Kürt gazetecileri köşesine taşıyan usta gazeteci Mehmet Ali Birand’a ait… Birand, gazetecilerin
suçlamaları için, “Deliller yazılmış haberler,
haber fotoğrafları, haber izlemek için yapılan
seyahatlerden oluşuyor” diyordu.
Ve aradan 11 yıl geçiyor, 2022’deyiz. Kürt
basınından tam 21 gazeteci bir sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınıyor. Kürt
gazeteci Abdurrahman Gök, Mehmet Ali Birand’ı anıyor: “2000’li yıllarda Mehmet Ali
Birand, Kürt gazetecilere karşı sessiz kaldıkları için bir özeleştiri yazısı kaleme almıştı.
Bugün de sessiz kalıyorlar.”
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla büyük bölümü Mezopotamya Haber Ajansı
(MA) ve JinNews’ten olmak üzere 21 gazeteci
gözaltına alındı.
Tek bilinen, sabaha karşı yapılan operasyonun haberini 08:00 sularından itibaren
servis eden Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas
Haber Ajansı (İHA) kaynaklı bilgiler.
O kadar gazetecinin gözaltına alındığı bu
operasyon basın ve ifade özgürlüğüne yapılan
büyük bir darbe olarak görülmeliydi.
Çalışma arkadaşları gözaltına alınan Me-

VİRGÜL
ü kutladı! “Gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil,
temiz bir dünya bırakmak için çevre sorunları
konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması
konusunda hepimize önemli görevler
düşüyor’’ dedi… Girne’yi yediniz, İskele
bölgesini betona açtınız, denize bok
akıtırsınız…

YENİ
TAŞOCAĞI
İZİNLERİ
VERİN SİZ!

“Sürdürülebilir çevre
için hükümetimize
önemli görevler
düşüyor…”
Ahmet Savaşan
(UBP)

zopotamya Haber Ajansı editörlerinden Sedat
Yılmaz, ertesi gün attığı tweette sitem etmişti:
“Beğenirsiniz beğenmezsiniz dün 20 Kürt
gazeteci gözaltına alındı. Yeni Yaşam’ın
manşeti, Evrensel’in sürmanşeti bir de Birgün’ün hatırı sayılır bir satırlık haberi dışında
gören tek bir mecra olmadı.”
Sedat haklıydı. Ama Birand’ın dediği gibi,
“kimseler oralı değildi.”
Mezopotamya Haber Ajansı editörü Sedat
Yılmaz şöyle diyor:
“Bizim dilimiz hoşunuza gitmeyebilir ama
biz savaş coğrafyasında, şiddet ve baskının
hakim olduğu bir coğrafyada haber yapıyoruz.
İnsanların kaçırıldığı, enselerine kurşun sıkıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben
de isterdim başka haberlerden bahsetmeyi
ama savaş bitmeden yapamıyorum ki. Dağı
taşı, suyu, köyleri, yaylası yasaklı olan bir
coğrafyada haber yapmaktan bahsediyoruz.
Aynı yasalarla, aynı hukuk düzeniyle yönetilmiyoruz. Diyarbakır’da, Van’da, Hakkari’de polisler silahlarını göstere göstere
geziyor. Bu bir mesajdır. Devlet sopasını
göstere göstere beliriyor. Bunu yazıyoruz.
Elbette konularımız, bakış açılarımız farklı
olacak. Çünkü aynı şeyleri yaşamıyoruz.
Önyargısını bir kenara bırakıp kendi gözüyle
görmesi lazım. Ama konforunu bozmak istemiyor. Bu ülkenin bütün sorunlarının kaynağında Kürt sorunu var. Bize olmayan bir
basın özgürlüğü size de yaramayacak, bu
sorun çözülmedikçe gerçek bir basın özgürlüğü olmayacak.”
(Bu yazı Sibel Yükler’in
mlsaturkey.com’da yayımlanan “21 Kürt
gazeteci gözaltına alındı, ‘kimseler
oralı değil’” başlıklı analizinden
kısaltılmıştır…)

TARİH 13 Kasım 2021
Toplumumuzu sarsan ölümün Covid-19’dan
ileri geldiğini iddia eden yetkililer, çocuğa
dokuz saat neden hiçbir müdahalede
bulunulmadığını izah edemiyorlar… Buna
karşılık “her türlü müdahaleye rağmen
kurtarılamadı” şeklinde açıklama yapmaktan
hiç çekinmiyorlar...

Gözden kaçmayanlar...
, çünkü ne siyasi partiler ne de
müteahhitlerin umurunda kurallar ve şehir
planlama… Altyapısız inşaatların sonucu
boktur, bok!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
z bir çevre yaratmayı
hedefliyoruz…”
Fikri Ataoğlu (Taşocağı izni
veren Hükümetin ortağı)

Karikatür: Nuhsal Işın
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DEPREM
Geceydi...
Sıcaktı...
Ancak gündüzün sıcaklığına bakarsan serinceydi de denebilirdi…
Öyle bir geceydi.
Geceleri hiç belli olmaz buralarının.
Bazen çok sıcak, sinekli, bazen eh işte serince...
Bugünlerde hava durumu değişik.
Bir sıcak tam terlersin, bir serin yorgana
bile hayır demezsin.
Bahar iyice gitti…
Yaz henüz tam uyanamadı.
Ama olsun, kabak da olsa
karpuz, denize düştü.
Rüzgârın esmesi ile sinekler
yönlerini bulamaz oldular.
Kıbrıs şimdilik bu havalarda.
Soruyorlar İstanbul’dan arkadaşlar, “Gelirsek denize girebilir miyiz?”
Çünkü İstanbul hala soğuk.
Oradan bakınca Kıbrıs da soğuk sanılır.
Geceydi.
Ne soğuk,ne sıcaktı.
Televizyonu kapatıp yatayım, dediğimde,
masa üstünde yatay duran gülşurubu şişesini
gördüm.
Gül şurubu rengiyle çekici.
Süte karıştırısın soğuk soğuk ne güzel gider.
Muzla karıştırırsın başka bir tat.
Su muhallebisine çok iyi gider.
Çoktandır da yemedik ya...
Şimdi özlediğimi anladım Kıbrıs tüten muhallebiyi.
Birileri yapsa da yesek.
Şişeye baktım, o anda nereden geldiyse
geldi aklıma…
Dedim ki; ya deprem olursa.
İşte güzeli şişe kırılacak etraf şerbetle dolacak.
Yapış yapış.
Aldım, buzluğa koydum, odadan çıktım.
Çok geçmedi.
Belki iki belki üç saat.
Şak, diye her yer sallanmaya başladı.
O da ne?
Deprem.
Mağusa açıklarında ki çok da açıklarında
değil, 5,0 şiddetinde deprem oldu.
Baf depremi geldi önce, karşımda durdu.
Yoktum.
Daha doğmama birkaç yıl vardı.
Taş evler, kerpiç evler epeyce hasar görmüşlerdi.
Çadır kentleri öğrenmiş oldu Baflılar, Kıbrıslılar…
Yokluktu, sefillikti.
Sonradan daha sağlam evler yapılmaya
başlandı.
Ki deprem gerçeği.
Zaman geçti.
Yerleşim yerleri kalabalıklaştı.
Ve savaş.
Ve taşınan nüfus…
Ve dileyen her yabancıya dört ev alma
hakkı yanında promosyon olarak oturma izni.
Ve müteahhitlerin doyumsuzluğu.
Deprem oldu.
Aklıma İstanbul geldi…
İstanbul’da apartman yaşamı, apartman altında kalan canlar.
Mağusa, Girne, Lefkoşa.
Eritilen Beşparmak dağları.
Yokedilen Kıbrıslıca yaşam.
Geceydi.
Sıcaktı.
Aklıma nereden geldiyse ya deprem olursa
düşüncesi...
Az sonra da oldu. Mağusa’da yükselen rezaletlere bakıyorum.
Aklınız başınıza alın.
Ve diyorum ki, YETER.
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AKSA’ya 500 milyon TL ödendi

n “YENİKENT VE
İSKELE’YE TRAFO
KURULUYOR”
n “TÜRKİYE’DEN 2
JENERATÖR GELİYOR…
TEMMUZ AYINDA
DEVREYE GİRECEKLER”
n “PAHALILIĞIN NEDENİ
DÜNYADAKİ FİYATLAR”

“Elektrik kesintilerinin başlıca nedeninin yapılamayan yatırımlar, arızalar
ve mali güçlükler olduğuna” işaret eden
Maliye Bakanı Sunat Atun , “Yapılan
çalışmalar ve Türkiye’den gelecek 2
jeneratörün Temmuz ayının ilk 10 günü
içinde devreye girmesiyle beklenmedik
durumlar haricinde elektrik kesintilerinin
sona erecek. Yapılamayan diğer yatırımlar
ve anlaşmaların yapılmasıyla da sorun
geride kalacak” şeklinde devam etti.
Maliye Bakanı Atun, kesintilerin başlıca
nedenlerinden biri olan İskele ve Gönyeli
Yenikent’in sorunlarının aşılması için
her geçen gün gelişen bu iki bölgeye
acilen 20-25 megavat kapasiteli trafolar
kurulacağını belirtti.
Atun, KKTC’nin mevcut elektrik enerjisi üretimi, yaşanan sorunlar ve
yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bir
açıklama yaptı.
Sunat Atun açıklamasında şunları kaydetti:
“KKTC’nin çözülemeyecek hiçbir
sorunu yoktur. Akıllı davranır gerekenleri
yapar, Anavatan Türkiye ile yakın
işbirliğini sürdürürsek kısa zamanda
birçok konu sorun olmaktan çıkacaktır.
Şu anda KIBTEK’in 256 MW; AKSA’nın
148 olmak üzere toplam 404 MW kurulu
gücümüz vardır. Arızalı makina ve düzenli bakım süreçleri nedeniyle şu anda
toplam 320 MW operasyonel üretim kapasitemiz vardır.
Buna ilaveten, konvansiyonel olarak
kabul edilmeyen kurulu yenilenebilir
enerji (GES) kapasitemiz de 95 MW
olup, PUVANT olarak adlandırdığımız
en üst üretimin olduğu saatlerde azami
W oranında üretimimize katkı
sağlamaktadır. Bunun karşılığı yaklaşık
55 MW’tır.
KKTC olarak en üst üretim noktamız,
2022 yılı kış döneminde 374 MW
olmuştur. Yıllık tüketimimiz ise yaklaşık
1,5 milyar kws’tir. İhtiyacımız giderek
artmaktadır. Dolayısı ile yapmamız
gereken kısa ve orta vadeli çalışmalarla
üretim
kapasitemizi
artırmak,
arızalarımızı gidermek, yatırımlarımızı
yapmaktır.
Vatandaşımız haklı olarak kesinti istememektedir. Biz de istemiyoruz ama
ortaya çıkan zorunluluklar KIBTEK’i
buna mecbur etmektedir. Kesintilerin
iki temel sebebi vardır. Bunlardan biri,
üretim yetersizliği, diğeri ise yerleşimin

arttığı bazı bölgelerde dağıtım kapasitesinde oluşan yetersizliktir. Maalesef
özellikle son dört yılda, yenilenebilir
enerji (GES) dışında üretim ve iletim
ile dağıtım alanlarına hiç yatırım
yapılmamıştır.
“YENİKENT VE İSKELE’YE
TRAFO KURULUYOR”
Tamamlamış olduğumuz yatırım
planlamamıza göre, İskele ve GönyeliYenikent bölgelerine acilen 20-25 MW
kapasiteli trafo yatırımları ile bölgesel
olarak trafo yatırımları yapılacaktır. Bu
yatırımlar, 10 yıllık bir öngörü ile 2016
yılında yine bakanlığım döneminde
planlanmıştır. Yatırımların 2020 yılında
tamamlanması gerekmekteydi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığım dönemimde 2016-2017 yıllarında, 2020 yılına
ait yatırımların bir bölümünü erkenden
yapmıştık. Kalan yatırımların müteakip
4 yıl içinde yapılmaması nedeniyle bölgesel güç yetersizlikleri oluşmuş
durumdadır. Kesintilerin temel nedenlerinden biri de budur.
“TÜRKİYE’DEN 2 JENERATÖR
GELİYOR… TEMMUZ AYINDA
DEVREYE GİRECEKLER”
Bu arada şunu da açıklayayım ki,
Türkiye’den 25 MW kapasiteye sahip 2
jeneratör, Anavatanımız tarafından
kullanımımıza verilmiştir. Jeneratörlerin
tarafımıza tahsis edilmesi ile ilgili
anlaşma, Aralık 2021 tarihinde Ekonomi
ve Enerji Bakanı olduğum dönemde
yapılmış ve imzalanmıştır.
Anavantan Türkiye Enerji Bakanı Sn.
Fatih Dönmez’le yaptığımız son telefon
görüşmesinde, jeneratörlerin nakliyesine
ilişkin ihalenin tamamlandığını ve içinde
bulunduğumuz hafta dahilinde yüklemesinin yapılacağını kendileri bana
bildirmiştir.
Bu takvime göre Temmuz ayının ilk
10 günü içerisinde kurulumları tamamlanarak devreye girmesini öngörüyoruz.

“ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN
AKSA’YA BORÇLAR ÖDENDİ”
Öte yandan elektrik enerjisi üretimimizde önemli bir yer tutan AKSA ile
yaşanan sıkıntılar da aşılmaktadır.
Elektrik kurumunun, Mays 2022 tarihi
itibarı ile AKSA’ya olan ve yaklaşık 1
senedir ödenmemiş 1,2 Milyar TL
tutarındaki borç stoku bulunmakta idi.
Enerji arz güvenliğimizin muhafaza
edilmesine yönelik olarak ilgili şirkete
olan bu borç stoku, Kamu borcuna
dönüştürerek 500milyon TL’lik bir
bölümünü bütçemizden ödemiş bulunuyoruz. Geri kalan borç için de ilgili şirkete
vadeli Bono ihracı yapılmış ve borcumuz
kapatılmıştır. Bu Şekilde Maliye
Bakanlığı olarak KKTC tarihinin ilk
Bono isdarını gerçekleştirmiş olduk.
AKSA sözleşmesi Şubat 2024 tarihinde
tamamlanacaktır. Şu anda ödenen kira
bedelinden indirime gidilmesi ve kapasite
gelişimine devam edilerek yeni bir
sözleşme
yapılması,
içinde
bulunduğumuz durum için en uygulanabilir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Konu etraflıca ele alınmaya devam edecektir.
“SOLAR ENERJİDE CİDDİ
BAŞARI SAĞLADIK”
KKTC olarak solar Enerjide önemli
bir başarı hikayesi oluşturduğumuzu
düşünüyorum. 2011 yılında Ekonomi
ve Enerji bakanı olduğum dönem, tüm
itiraz ve engellemelere rağmen halkımızın
faydasına olacak olan çevre odaklı Güneş
Enerji santrallerinin kurulumunu gerek
evler gerekse işyerleri için uygulanır
hale getirdik.
Şu anda aktif olarak üreten,
mahsuplaşan 95 MW kurulu güç olup,
izin verilmiş toplam 145 MW GES kapasitesi vardır. Gelecek için hedefimiz,
bu alandaki yeni teknolojinin ülkemizde
yaygınlaşmasını teşvik etmek, depolamaya yönelik stratejimizi geliştirmek
ve Smart Grid System olarak anılan
akıllı şebeke sistemlerini yerleştirerek
üretim ve tüketimin daha etkin ve verimli
hale gelmesi ve bu yolla kapasitemizi
daha da artırmaktır.
“PAHALILIĞIN NEDENİ
DÜNYADAKİ FİYATLAR”
Halkımız ve sektörlerimiz elektik
faturalarından yakınıyor ama pahalılığın
nedeni dünyadaki fiyatlardır Elektrik
ücretlerinde temel belirleyici unsur, halk
arasında Mazot diye anılan Fuel Oil’dir.
Fuel oil bedeli, elektrik fiyatının p75’ini oluşturuyor. Gerçekçi olmak
zorundayız. Piyasa koşullarına uymazsak
elektrik enerjisi bulamaz, yatırım yapamaz duruma geliriz.
Ama tabii bu halkımızı ve sektörlerimizi bu pahalılık karşısında
ezdireceğimiz anlamına gelmez.
Herkesin bildiği üzere yaşanan enflasyon
ve hayat pahalılığı karşısında halkımızın
alım gücünü korumak, sektörlerimizi
desteklemek için halen devam eden
çalışmalarımız söz konusudur.
“ELEKTRİK SORUNUNU
ÇÖZECEĞİZ”
Kısacası, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının
karşılanmasının artık sorun olmaktan
çıkması için çalışıyoruz.
Bunun için kısa ve orta vadede sonuç
verecek çalışmalara başlamış bulunuyoruz.
Elektrik sorunu yaşamak bizim kaderimiz değildir. 2017’deki gibi bu sorunu
çözeceğiz”
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Türk Lirası, değer
yitirmeyi sürdürüyor!
Eskiden maaşlar, 15
gün
ancak
yeterdi,
şimdilerde bir hafta için
yeterli
olursa,
“hoşnutluk”
getirip
sevinmeliyiz…
Cumartesi döviz kurlarına baktım:
1 Euro = 18,416 TL.
1 Sterlin = 21,558 TL.
1 ABD Doları = 17,512 TL.
Türkiye’yi yönetenler hâlâ, “Faiz
sebep, enflasyon sonuçtur!” söylemini
sürdürüyorlar…
Türkiye’deki enflasyon, neredeyse 3
rakamlı
büyüklüğe
ulaşacak!
Öyleyken TC yetkilileri, “hayat
pahalılığı ile TL’nin yabancı para
birimleri karşısında önlenemez şekilde
değer yitirmesinin ilişkili olmadığı
düşüncesindedirler”…
Ekonomist değilim, mühendisim,
yine de yıllar boyu aldığım
kurslar/derslerdeki ekonomi bilgim;
günümüzde TL kullanımından dolayı,
yaşamakta olduğumuz feci durumun,
gelecekte daha da kötüye gideceği
yönünde, yol almakta olduğunu
söyleyebilecek yeterliliktedir!
***
Dün de yazdım, bugün biraz daha
ileri gidecek olursam, kimse kusura
bakmasın ama TL’deki bu erime;
yakında,
Kıbrıs’ın
kuzeyinde

KKTC’DEN “HOŞNUT”
OLMALIYIZ (!)

yaşayanların, sokakta avuç açıp
dilenmesine sebep olabilir…
Çocukluğumuzda,
ellerinde
ürettikleri şişlerden tutan ve o şişlerin
karşılığı olarak, esnaftan para isteyen
birkaç gurbet dışında, hemen hemen
hiçbir Kıbrıslı dilenmezdi…
Şeher’de dilenen bir-iki engelli
insanımız vardı, “Hasanagi” gibi…
Ancak onlar, kimseye avuç açmazdı!
Birileri, gönlünden ne koparsa,
“verilmiş sadaka” niyetine, birkaç
şilin verirdi onlara kimse görmeden…
Yarım asır öncesinde, çok az sayıda
olsa da muhtaç Kıbrıslılar yok
muydu?
Olmaz olur mu, vardı elbette…
Ancak
o
yerleşim
yerinde
yaşayanların,
ayni
ve
nakdi
yardımlarıyla böylesi hususlar, etrafta
duyulmaz, görülmezdi…
Örneğin, dedemin köyü Aynikola’da
-adını
buraya
yazma
gereği
duymuyorum- yaşayan, sıra dışı bir
köylümüz, sokakta size rastladığında,
eğer
tanıdığı
birisiyseniz,
parmaklarıyla pantolonunuzun bozuk
para cebine dokunarak, “şilincik
vardır?” diye seslenirdi…
***
1974 sonrası yurtdışından Lefkoşa’ya
gelenlerden kimilerinin elinde, hasta
akrabasının tedavisi için, Türkiye’deki
bir hastaneden alındığı belli kâğıtla, raporla- karşınıza dikilip, sizden nakdi

yardım talep edenlere, muhakkak
rastlamış olmalısınız…
Son günlerde bu davranışlar, köylere
kadar yayılmaya başladı…
Geçen gün sabah sabah komşum, bu
şekilde davranan, konuşmasından
Kıbrıslı olmadığı belli olan genç bir
kadını, evinin arka avlusunda
yakalayıp, kovduğunu söyledi…
“Hanımefendi”
evdekilere,
ön
kapıdan çağırmış, cevap veren
olmayınca, arka tarafa doğru
yürümüş…
Acil para yardımına ihtiyacı
varmış…
Avlusunda onunla konuşan komşum
anlattı: “Sabah sabah sinir oldum!”
diyerek…
***
Ne olursa olsun, bizler KKTC’den
hoşnut olmalıyız(!)…
Ve bizi yönetenler için, kesenin ağzı
hep açık!
Onların, yakıt ve araç derdi yok!
Geçtiğimiz Cumartesi akşamüzeri,
yurtdışından gelen siyasi “misafirleri”
taşıyan,
ambulansı
dâhil
tam
teşekküllü uzun konvoy, kırmızı ışık
falan dinlemeksizin, önünde ve
arkasında çakar lambalı, sirenli polis
arabaları eşliğinde, rüzgâr gibi geçti
yanımızdan…
Geçen araçları sayamadım, çok
süratliydiler!
Gene gonuşuruk buraşda.

Komite Üyesi Salahi Şahiner:

E-devlet'te kamu ortak veri yönetiminin
özel şirket TÜRKSAT’da olması sakıncalı
İlgili komitede CTP’nin üyesi olan
Salahi Şahiner, e-devlet ile ilgili genel
kurula sevk edilen yasalarla ilgili itirazlara
karşın komitede “herhangi bir ikna edici
veri ortaya konamadığını” dile getirdi.
Kıbrıs Postas’na konuşan Şahiner, “Edevlet kapısının olduğu kamu ortak veri
yönetiminin özel şirket TÜRKSAT’da
olması sakıncalı” dedi.
KP - Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler
Komitesi dün toplanarak, e-devlet konusunda
gündemindeki iki yasa tasarısını onayladı.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler
ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili
Yasemi Öztürk Başkanlığında dün toplandı.
Toplantıda, e-devlet konusunda iki yasa
tasarısını onaylanarak, Genel Kurul’a sevk
edildi.
MECLİS SONRAKİ HAFTA
GÖRÜŞECEK
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan
açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet
Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin
(Onay) Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti
ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği
Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa T asarısı”nı
ele aldı. Komite, söz konusu yasa tasarılarını
oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’a
sevk etti.
Komite toplantısına davetli olarak,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan
Feride Gözek ve E-Devlet Yürütme Kurulu
Başkanı Suat Yeldener de katılarak, görüş
ve önerilerini komiteye aktardı.

Söz konusu tasarı ik hafta sonra genel
kurulda görüşülecek.
İŞLETME VE OPERASYONA
YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ
AMAÇLANIYOR
Temmuz 2021’de imzalanan Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında EDevlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine
İlişkin İşbirliği Protokolü ile yeniden gündeme gelmişti.
Söz konusu protokolle KKTC’de e-Devlet
Programı’nın gerçekleştirilmesi, yürütülmesi
ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilebilmesi,
mali suçlar ile ekonomik güvenliğe yönelik
risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi
adına detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi,
mevzuat danışmanlığının ve alan
uzmanlığının sağlanması, uygulamaların
geliştirilmesi, teknik altyapının hazırlanması,
sayısallaştırma ve veri aktarımı çalışmalarının
yapılması, test ve eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri
sunularak sürdürülebilir bir yapı kurulabilmesi ve proje yönetim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için işletme ve operasyona

yönelik iş birliği yapılması amaçlanıyor.
“VERİ YÖNETİMİNİN ÖZEL BİR
ŞİRKET OLAN TÜRKSAT’DA OLMASINI SAKINCALI BULUYORUZ”
Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili
Salahi Şahiner, KKTC’yi 5 yıllığına
bağlayıcılığı olan söz konusu yasa tasarılarına
karşı olduklarını kaydetti.
Şahiner, konu hakkında Meclis Genel
Kurulu’nda da kapsamlı itirazlarını dile getireceklerini açıkladı.
Bu konuda Ulusal Birlik Partili milletvekillerin de çekinceleri olduğunu bildiğini
kaydeden Şahiner, “elbette Türkiye ile bilgi
alış verişinde bulunacağız ve bulunmalıyız.
Ancak onay protokolünde e-devlet kapısının
olduğu kamu ortak veri yönetiminin özel
bir şirket olan TÜRKSAT olması; yargıdan,
sağlıktan, eğitime kadar gözlemlenen bir
ortam sağlanmasına karşı olduklarını” söyledi.
İlgili komitede CTP’nin üyesi olan Salahi
Şahiner, bu tip itirazlara karşı da komitede
herhangi bir done, ikna edici argünan ve
everi de ortaya konmadığını özellikle belirtti.

SERHATKÖY’DE
TEDBİRSİZLİK SONUCU
YANGIN
Serhatköy’de önceki gün bir
kişinin tedbirsizliği sonucu çıkan
yangında 15 dönümlük alandaki
kuru otlar yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, F.İ.(K48), dün saat 14.00 sıralarında
evinin bahçesinin temizliğini
yaptığı sırada gerekli emniyet
tedbirlerini almadan başlattığı
ateşin kuru otları tutuşturmasıyla
yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından
söndürülen yangında 15
dönümlük alandaki kuru otlar
yanarak zarar gördü. Bahse konu
şahıs aleyhinde yasal işlem
başlatıldı.
-Pınarlı’da çıkan yangın zarara
neden oldu
Pınarlı köyünün doğusunda dün
saat 20.00 sıralarında henüz tespit
edilemeyen sebepten dolayı
yangın meydana geldi.
Yangında, Mehmet Kırgız’a ait
yaklaşık 7 dönümlük arazi
içerisinde bulunan anız ve Kaan
Gürler’e ait 1 adet 2,5inç 3
metrelik siyah kelepçeli su borusu
yanarak, zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü.

LAPTA’DA EVRAK
SAHTELEME
Lapta’da L.E (K-41), kirasında
bulunan evin elektriğinin mal
sahibinin talebi üzerine ilgili
kurum tarafından kestirildiği
gerekçesiyle sahte bir kira
sözleşmesi hazırlayıp, sözleşmeyi
mal sahibi adına imzalamaktan
tutuklandı.
2022 yılı Mayıs ve Haziran ayları
içerisinde meydana gelen olayla
ilgili soruşturma sürüyor.

KASTİ HASAR
Gazimağusa’da elektrikli kapı
bariyerini hasara uğratan kişi
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, dün saat
02.30 sıralarında Laguna Balıkçı
Barınağı olarak bilinen bölgede
Gazimağusa’da sakin K.B (E-51),
yoldan geçişini engellediği
gerekçesiyle elektrikli kapı
bariyerini kasten ve kanunsuz
olarak hasara uğrattı. K.B
tutuklandı.

GİRNE’DE PORTRE
KARİKATÜR ÇALIŞMASI
ETKİNLİĞİ
21.Uluslararası Zeytin Festivali
2022 kapsamında düzenlenen “11.
Uluslararası Karikatür Yarışması”
için Girne’ye gelen misafir
karikatürcüler Girne Ramadan
Cemil Meydanı’nda portre
karikatür çalışması yaptı.
Kıbrıs Türk Karikatürcüler
Derneği’nden yapılan açıklamaya
göre, etkinliğe, vatandaşlar,
turistler ve genç çizerler yoğun
ilgi gösterdi.
Etkinliği ziyaret eden Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü
de, karikatür sanatçılarını kutladı.
Portre karikatür çalışması
etkinliğinde Spiro Radulovic
(Sırbistan), Marian Avramescu
(Romanya), M. Serhan Gazioğlu
(Kıbrıs), Saeed Sadeghi (İran),
Aşkın Arancıoğlu (Türkiye), Sevda
Deniz Anıl (Türkiye), Ali Rastroo
(İran), Mehmet Selçuk (Türkiye)
yer aldı.
11.Uluslararası Karikatür
Yarışması, Girne Belediyesi ile
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
tarafından düzenleniyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Çok garip gelir akla
Şişman atamaz takla
Bak herkes merak eder
Ağzından çıksın pakla

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

TAŞLAR
ÜLKESİNE
YOLCULUK
Vasili Grossman
Aras Yayınları

"İhtiras bir kere adamın
yakasına yapıştı mı mantık
ağlayarak ve tehlikeyi haber
vererek onu terk eder."
A. De Musset

Ulaşsın isterim sana
yalnızlık iniltilerim
sensizliğin çınladığı odalarda
kırılan resim
Neşe Yaşın
"Harflerin Arkeolojisi" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Laika Gökçekuş Eczanesi
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
Tel:2240988
Akdora Eczanesi
Mumcu Tepe Sos. Anittepe Hamitköy
Tel:2253355
Papatyam Eczanesi
Şht.Gültekin Şengör Sok.
Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
Tel:2282330

Aladağ’da yaşamın ardından fotoğraf maratonu...

Kadraja yansıyan görsel şölen

Mustafa Erkan - Geçtiğimiz hafta
Adana’nın doğası ile öne çıkan bir ilçesi
olan Aladağ’a fotoğraf yolculuğu düzenlendi. Adana'dan Aladağ’a gitmek için
Seyhan Nehri üzerindeki yeni köprüyü
geçince eski köprü üzerinde yer alan
Köprübaşı kafenin yöresel yiyeceklerin
de sunulduğu ve altınızdan kocaman bir
ırmak akarken keyifle yenilen
kahvaltısıyla gün devam etti.
Aladağ Belediyesi tarafından, Belediye
Başkanı Mustafa Akgedik’in katkılarıyla
düzenlenen “Aladağda Yaşam”adlı
fotoğraf maratonuna FODER de katıldı.
Aladağ'da yaşamı, ormanları, akarsuları,

DÜN

şelaleleri ve maden tesisi farklı bakış
açıları ile yorumladılar.
Dağ yamaçlarından birbiri ardına akan
şelaleler huzur veren sesiyle, serinleten
buz gibi sularıyla oluşan görsel şölenin
cazibesi fotoğraflara konu oldu.

İlçenin, farklı rotalarda dokusu ve
sosyal yaşamı gibi unsurları, yani
Aladağ’da yaşam bol bol kadraja
alındı.Foto maratonun ardından
benim karelerime yansıyan bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum.

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

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DOLAR
Alış Satış

16.95 17.20

EURO
Alış Satış

17.82

18.10

S.T.G.
Alış Satış

20.85 21.23

MAĞUSA
Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
Tel:3651847
Halkın Eczanesi
2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri
B Blok Dük.1 Mağusa
Tel:3650112
GÜZELYURT
Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
Güzelyurt
Tel:7144894
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
Tel:05428726974
İSKELE
Avicenna Eczanesi
Bakçeler Köyü Bereket Sok.
No:2/4 Kordonboyu cad.İskele
Tel:05428550115

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GİRNE
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Tel: Mustafa Çağatay Cad.
N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
Tel:8152150
Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
Girne
Tel:8151150
Aydın Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
Tel:8213361

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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Miçotakis Cuma günü Kıbrıs’a geliyor
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, DİSİ’nin 17-18 Haziran’da
gerçekleştirilecek kongresine katılmak üzere
Güney Kıbrıs’a gideceği ve Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’le koordinasyon
görüşmesi yapacağı bildirildi.
Fileleftheros’un “Atina ve Lefkoşa Koordine Oluyor… Miçotakis ve Anastasiadis,
Türk Provokesini Ele Alacak” başlıklı haberine göre, Miçotakis ile Anastasiadis cuma
günü saat 11.00’de Rum Başkanlık
Sarayı’nda görüşecek.
Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Sözcüsü
Andreas Yosif, Saray’daki görüşme için
“özellikle bu dönemde kapalı Maraş’ta
devam etmekte olan Türk provokesi ve
Türkiye’nin gerek Kıbrıs’a gerek Yunanistan’a yönelik kabul edilemez ve
tahrikkar tavrı ile Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne dair revizyonist yaklaşımı
masaya yatırılacak” ifadelerini kullandı.
Gazete, Anastasiadis ve Miçotakis’in aynı
gün akşam saatlerinde başlayacak ve Miçotakis dışında diğer AB siyasi şahsiletlerinin
davet edildiği DİSİ kongresine katılacağını
yazdı.

Anastasiadis’in salı günü de Filistin Devlet
Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacağı, Abbas’la görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın Filistin
meselesinin BM Güvenlik Konseyi
kararlarına uygun çözümüne desteğini
sürdüreceğini, Türkiye hakkındaki
şikayetlerini ve Kıbrıs sorununun çözümüne
yönelik bilinen tezlerini yineleyeceği
kaydedildi.
Aynı gazete “Yunanistan İçin Seçenek
Tek ve Bir… Yunan Başbakan’ın Kıbrıs’a
Yıldırım Ziyaret Düşüncesi Doğru” başlıklı
analiz yazısında ise, Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Efes 2022 tatbikatı kapsamında,

Rum yönetimi ve Yunanistan’ı uyardığı
açıklamaları sonrasında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yoğun hareketlilik saptayan”
Yunanistan’ın en üst teyakkuz durumuna
geçtiğini yazdı.
“Bu elbette, Atina’nın gerilemesi ve Ankara
tarafından
Yunan
adalarının
silahsızlaştırılması müzakerelerine çekilmesi
gerektiği anlamına gelmiyor. Yunanistan’ın
tek ve bir seçeneği vardır ve Başbakan
Miçotakis bunu biliyor” ifadesi kullanılan
analizde şu vurgu da yapıldı:
"Erdoğan, hem baskı gördüğü, hem de
Yunan donanması ve hava kuvvetinin üstün
olduğunu anladığı için dikkatini Kıbrıs’a
çevirme olasılığı, Yunan hükümeti tarafından
en üst düzeyde tartışılmış bir olasılıktır.
Yunan Başbakanı’nın Kıbrıs’a bir yıldırım
ziyaret düşüncesi doğrudur. ‘Bahanesi’ DİSİ
Başkanı’nın başkan adaylığını desteklemek
olsa dahi, bunu yapmalıdır. Kıbrıs’ın gerçek
bir desteğe ihtiyacı var. Miçotakis, Ada ile
ilgili kararlarını bildirmelidir. Kıbrıs’a bir
Türk saldırısının Helenizm’in tamamına
saldırı olacağını yabancı muhataplarına izah
etmelidir.”

Neofitu: Kıbrıs sorununun anahtarı, enerji ve NATO üyeliği
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
ve diğer AB’li yetkililerin katılımıyla 1718 Haziran’da kongre yapmaya hazırlanan
DİSİ'nin 2023 başkanlık seçimindeki adayı,
DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Kıbrıs sorununun kilidinin Enerji ve NATO ile
açılacağını” söyledi.
Neofitu, Politis’e verdiği özel söyleşide,
Kıbrıs sorunun kilidini açacak iki şey
bulunduğunu, bunların, Avrupa’nın ve
dünyanın sorunu olan güvenlik ve enerji
krizi olduğunu belirtti.
Averof Neofitu, “Masada iki silah var.
Birincisi: Kıbrıs sorununun çözülmesiyle
bütün komşu ülkelerimizin -tekrar ediyorum, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle

Türkiye dâhil bütün komşularımızın- katı
ticari şartlarla ve doğal gazın paylaşımı
ekseniyle enerji denklemine girmesi. İkincisi: Kıbrıs’ın NATO’ya girmesi. Kıbrıs
sorununun çözüm perspektifinin kilidini
açabilecek iki şey bunlardır” dedi.
Neofitu, DİSİ'nin de tezi olup, Anastasiadis’in de atıf yaptığı "desantralize
federasyon"u üçüncü tez olarak ekleyerek,
"İki oluşturucu devletçiğe tam özerklik”
yorumunda bulundu.
Neofitu, özetle şöyle devam etti:
“Maalesef 1974’te istila oldu, 74’ten
beri işgal altındayız ama kendi ayrı yönetimimizde yaşıyoruz. Kıbrıslı Türkler de
yasadışı da olsa 1964’ten beri kendi yöne-

timi altında yaşıyor. Ve maalesef Kıbrıslı
Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da buna alıştı.
Kıbrıslı Türkler Rumların, Rumlar da
Kıbrıslı Türklerin kendi iç konularına
karışmasından korkuyor. Gündelik meselelerde özerklik verirsek merkezi hükümetin
yöneteceği ne kalır? Çok daha zor konular
aşamalı olarak Brüksel’e gider. Dolayısıyla
merkezi hükümete, kuralları şu veya bu
şekilde belirlenen tek egemenlik, tek
uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlık,
doğal kaynaklar ve üniter ekonomi kalır.
Böylece Kıbrıslı Türklerin gündelik
konularında özerkliği ve federal hükümet
düzeyinde siyasi –sayısal değil- eşitliği
olacak.”

Petridis: ABD silah ambargosu çağ dışı
Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis, 1980’li yıllardan beri ABD
tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah
ambargosunun çağ dışı olduğunu söyledi.
Petridis, Kathimerini gazetesinde yer
alan söyleşisinde, ABD’ye yaptığı ziyareti
değerlendirdi. Petridis, ABD’nin uyguladığı
kısıtlamaların tamamıyla kaldırılması konusunun Washington’daki temaslarının gündem
maddelerinden birini oluşturduğunu ifade
etti.
Habere göre, ABD ziyareti kapsamında,
1980’li yılların sonundan itibaren geçerli
olan silah ambargosunun tamamıyla
kaldırılmasını talep ettiklerini net bir şekilde
ifade ettiğini söyleyen Petridis, ziyaretinde
ayrıca silah ambargosu yasasının, çağ dışı
olduğunu ve savunma iş birliğinin hayata
geçirilmesi için engeli teşkil ettiğini belirtti.
ABD’li Senatör Robert Menendez’in ABD

ile olan ilişkilerin geliştirilmesine ve İsrail
ile 3+1’in oluşturulmasına katkı sağladığını
kaydeden Petridis, ABD ziyaretinde Menendez ile de görüşme imkanı bulduğunu ve
kendisine savunma işbirliği konusunda bilgi
verdiğini söyledi.
ABD’nin büyük bir silah sanayisine sahip
olduğunu, bu nedenden dolayı bunlara
erişmek istediklerini söyleyen Petridis, RMMO’nun askeri malzeme konusundaki
gereksinimlerini
ABD
pazarından
karşılamayla ilgilendiğini ifade etti.
Petridis, söyleşisi sırasında Güney Kıbrıs
ile İsrail arasında yapılan “Agapinor 2022”
tatbikatının başka bir ülkeye karşı yapılmış
olmadığını ve tüm faaliyetlerinin uluslararası
hukuka saygı temelinde olduğunu söyledi.
Petrdis bu tatbikatın ayrıca iki ülke arasındaki
iş birliğinde bir istasyonu teşkil ettiğini belirtti.
Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının tat-

bikata tepki göstermesi nedeninin sorulması
üzerine Petridis, Güney Kıbrıs’ın silahlı
kuvvetlerinin, İsrail kuvvetleri ve AB
içerisinde ve dışındaki başka ülkelerle,
eğitim için gerekli seviyeye, kapasiteye ve
hazırlığa sahip olduğunu anladıkları için
Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının buna
tepki gösterdiğini savundu.
Petridis açıklamasında ayrıca “Agapinor”
tatbikatının, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına,
Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrar hedefiyle
son yıllarda inşa ettikleri işbirliği ve
dışadönüklük mesajı da verdiğini ileri sürdü.
Türkiye’nin Ege ile ilgili sözlü meydan
okumaları artırdığına dair bir soru üzerine
Petridis, tüm gelişmeleri ve meydan
okumaları yakından takip ettiklerini, bununla
birlikte her durumun yönetilmesi için Yunanistan hükümeti ile sürekli temas halinde
ve hazırlık içerisinde olduklarını da ifade
etti.

"Ara bölgede bölücü uygulamalar"
Politis gazetesi “Ara Bölgede İçişleri
Bakanlığının Bölücü Uygulamaları-Düzensiz
Göçmenlere Karşı Babutsa ve Demir
Parmaklıklı Kapı” başlıklı haberinde, İçişleri
Bakanlığının, ara bölgeye yakın köyleri
böldüğünü belirtti.
Politis gazetesi, uluslararası alanda
Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü konusunda şikayette
bulunulurken aynı anda da devletin kendi
elleriyle ara bölgeye çok yakın köyleri
böldüğünü, nöbet yerleri inşa ettiğini,
insanları izole ettiğini ve serbest dolaşım
hakkını engellediğini yazdı.
“Big Brother” haline gelen devletin
insanların kişisel verilerinin korunmasını
denetleyeceğini, giriş ve çıkışları kontrol

edeceğini yazan gazete, Peristerona-Akaki
bölgelerine yaptıkları gezintinin gerçekleri
ortaya koyduğunu belirtti.
Bölge sakinlerinin, “devlet, evlerimize
ve mülklerimize yönelik serbest dolaşımda
şartlar koyarak, köylerimizi bölüyor,
köyümüzde serbest dolaşımı engelliyor,
insan haklarımızı kısıtlıyor” şeklinde
şikayetlerde bulundukları kaydedildi.
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ara
bölgedeki “delikleri” kapatmak için içte
sınır oluşturduğunu, dikenli teller
yerleştirdiğini ve şimdi de sadece bölge
halkının giriş-çıkış yapacağı demir
parmaklıklı kapı inşa etmeye giriştiği belirtildi.

Bölge sakinlerinin açıklamalarına
dayandırılan habere göre, elektronik
kapılardan geçmek isteyen kişiler, cep
telefonlarına yükleyecekleri uygulama
aracılığıyla kapıları açıp, geçiş yapabilecek.
Kapılardaki sistem sadece bölge sakinlerinin telefon numaralarını tanıyacağından,
bölgeyi ziyaret edenler bu kapıların açılması
için sahiplerini aramak zorunda olacak.
Habere göre, gazeteye konuşan bölge
sakinleri, bölgelerinde ne dikenli tel, ne de
kapı istemediklerini ifade etti.
Gazete haberinde Denya bölgesine, mülteci
akının durdurulması için babutsaların
ekileceğini de yazdı.

MARİ’DE YÜREKLERİ
AĞIZA GETİREN YANGIN
Vasiliko “Enerji Merkezi”
kapsamındaki çimento fabrikası
yanında, Mari-Kalavaş arasındaki
bölgede faaliyet gösteren bir atık
lastik işleme merkezinde öğle
saatlerinde çıkan yangın yürekleri
ağıza getirdi
Politis ve diğer gazeteler, atık
lastik işleme merkezindeki
parçalama makinesinde çıkan
arıza nedeniyle başlayan ve Sivil
Savunma Teşkilatı’nın bütün
devlet birimlerini kendi yetkigörev alanları çerçevesinde
eyleme çağırdığı yangın büyük
güçlükle söndürüldü.
Habere göre, merkezde işlenmek
üzere bekletilen çok sayıdaki oto
lastiğinden çıkan siyah duman
bölgeye ve Limasol kenti içerisine
kadar yayıldı. Zehirli siyah
dumanın insan sağlığı ve çevre
açısından çok tehlikeli olması
nedeniyle civar köylere “kapı ve
pencerelerinizi kapatın” ve
“tahliyeye hazır olun” uyarısı
yapıldı.
Lastiklerin yanıcı ve tehlikeli
maddelerin depolandığı doğu
kısmında olmaması ve itfaiyeyle
diğer birimlerin yoğun
çabalarından dolayı yangın zor da
olsa kontrol altına alınıp
söndürüldü.

RMMO NİKİTİS-DİMİTRA
TATBİKATI TAMAMLANDI
Rum Milli Muhafız Ordusu’nun
(RMMO) “Nikitis-Dimitra 2022”
kod isimli geniş ölçekli askeri
tatbikatının tamamlandığı
belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, RMMO
Komutanlığından yapılan
açıklamaya dayandırdığı
haberinde, geniş ölçekli askeri
tatbikatın bütün askeri gücün
katılımıyla karada, denizde ve
havada icra edildiğini yazdı.
Tatbikatın bazı aşamalarına
seferilerin de katıldığını yazan
gazete, RMMO’ya destek sağlayan
devlet birimlerinin de Savunma
Bakanlığı’na bağlı “Merkezi Acil
Durum Planlama
Hizmeti”(KİPSEA) himayesinde
tatbikata dahil olduğunu belirtti.
Gazete, tatbikatın amacının karar
alma süreçlerinde personeli
eğitmek, bir gerilim, kriz ve
operasyon döneminde bunları
talimat ver emirlere
dönüştürmeleri, operasyon
senaryolarında departmanları
eğitmek, operasyonel araçları ve
seferi sistemini değerlendirmek,
lojistik sistemini hayata geçirmek
ve denemek olduğunu da yazdı.
Alithia gazetesine göre tatbikatı
başta RMMo Komutanı Korgeneral
Dimokritos Zervakis olmak üzere
diğer kuvvet komutanları da
izledi.

LİMASOL PİRE FERİBOT
HATTI BAĞLANTISI
HAYATA GEÇİRİLİYOR
Limasol-Pire (Yunanistan) hattı
feribot seferleri 19 Haziran’da
başlıyor.
Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı
Basın Bürosu'ndan yapılan
açıklamaya dayanarak, LimasolPire arasındaki ilk feribot
seferinin Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in katılacağı
etkinlikle 19 Haziran sabahı
yapılacağını yazdı.
Gazete haberinde, seferi yapacak
“M/V Daleela” 1991 yapımı
feribotun 400 yolcu ve 110 araç
kapasiteli olduğunu da belirtti.
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Dr. Umut Altunç: El ayak
hastalığı, havaların
ısınmasıyla yeniden
hortladı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GENELGE NO:MİA 1/2022
MERKEZİ CEZAEVİ
İLK ATAMA KADROLARI MÜNHAL İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU
Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi
IV.Derece Erkek Gardiyan Eri
20
IV.Derece Kadın Gardiyan Eri
2
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.
1. Başvurular
(1) Münhal mevkilere başvuru yapmak isteyen kişilerin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun resmi web sayfasından (khk.gov.ct.tr)
Online Randevu almaları gerekmektedir. Online Randevu Sistemine ÇİPLİ KKTC Kimlik Kartlarında yer alan 10 rakamlı kimlik
kartı numarasıyla giriş yapılabilmektedir. ÇİPLİ KKTC Kimlik Kartı bulunmayanlar ise 1 Mayıs, 2019 tarihinden itibaren alınmış
olan doğum kayıt belgelerindeki 10 rakamlı kimlik kartı numarasıyla Online Randevu Sistemine giriş yapabileceklerdir. Sistemden
randevu almayan kişilerin müracaatları alınmayacaktır.
(2) Konu münhal kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan kişilerin online randevu aldıktan sonra8 Haziran 2022 – 5 Temmuz
2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvuru yapmaları gerekmektedir.
NOT: Başvuruların son haftasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek adına başvuru yapacak müracaatçıların
randevularını geciktirmeden almaları büyük önem arz etmektedir.
(3) Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını
doldurarak, randevu aldıkları gün ve saatte Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.
(4) Münhal mevkilere başvuracak adayların, 5 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 30 (Otuz) yaşından gün almamış olmaları
gerekmektedir. (5 Temmuz 1993 veya bu tarihten sonraki bir tarihte doğmuş olmak)
2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri
Yukarıda belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacaktır.
Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinden önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.gov.ct.tr
adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır.
Başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu
ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır
3. Sınava Başvuru Ücreti
Sınava başvuru ücreti, başvuru yapılacak olan tarihte yürürlükteki mevzuatta öngörülen tutar olup, bu tutarın başvurudan önce
Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir.
4. Aranan Nitelikler
A) Münhal kadrolar için aranan GENEL KOŞULLAR:
Konu münhal kadrolara başvuracak adayların Kamu Görevlileri Yasası’nın 62. maddesinde yer alan kamu görevine alınacaklarda
aranan Genel Koşulları taşımaları gerekmektedir.
B) Münhal kadrolar için aranan ÖZEL KOŞULLAR:
Konu münhal kadrolara hizmet dışından başvuracak tüm adayların en az ALT DÜZEY yeterlik sınavını geçme koşulu yanında
aşağıda belirtilen nitelikleri de taşımaları gerekmektedir.
IV.DERECE ERKEK GARDİYAN ERİ İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
(1)
Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak.
(2)
(A)
30 (otuz) yaşından gün almamış olmak;
(B)
Boyu en az 170 cm (yüz yetmiş santimetre) olmak; ve
(C)
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13 (on üç)’ten fazla, 17
(on yedi)’den az olmamak.
(3)
İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.IV.DERECE KADIN GARDİYAN ERİ İÇİN ARANAN
NİTELİKLER:
(1)
Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak.
(2)
(A)
30 (otuz) yaşından gün almamış olmak;
(B)
Boyu en az 160 cm (yüz altmış santimetre) olmak; ve
(C)
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13 (on üç)’ten fazla, 17
(on yedi)’den az olmamak.
(3)
İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;5. Münhal Kadroların Doldurulmasına İlişkin
Kurallar:
Konu münhal kadrolar için aranan “Genel” ve “Özel” Koşullara haiz adaylar başvurularını, sınava başvuru için gerekli olan
belgeler ile birlikte bu genelgede belirtilen başvuru tarihleri arasında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapmaları
gerekmektedir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılan başvuru sonrasında konu kadroların “Aranan Nitelikler”
kısmında yer alan (2)(B) ve (2)(C) maddelerindeki koşullara haiz olup olmadıklarının tespiti amacıyla adayların boy ve kilo
ölçümleri yapılacaktır.
Aranan “Genel” ve “Özel” koşulların tümüne haiz adaylar, düzenlenecek olan yazılı yarışma sınavına katılmaya hak
kazanacaklardır.
6. Münhal Kadroların Baremi
1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin
Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi kuralları uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir.
7. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler
(1) Başvuru Formu
(2) Sınav Ücreti Makbuzu
(3)(a) ÇİPLİ KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (Aslı ve Fotokopisi) veya
(b) Normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs, 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve
üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri gerekmektedir (Aslı ve
Fotokopisi)
(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)
(5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
* Oluşturulacak başarı listesinde eşit puan alanlar arasındaki sıralama ilgili mevzuat uyarınca öncelikle lise
diploma tarihleri dikkate alınarak yapılacağından, Üniversite mezunu adaylar da Lise diplomalarının
fotokopilerini eklemelidir.
(6) Bir adet resim
(7) Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) (Erkek adaylar için)
Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.
Adaylar, sınav konuları, sınav yerleri, sınav yöntemi, sonuçların açıklanması ve diğer konulardaki daha ayrıntılı bilgiyi
Komisyonumuzun http://khk.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından öğrenebilirler.
BZK/DMK

KP - Dr. Umut Altunç, el ayak
hastalığı, havaların ısınmasıyla
yeniden hortladığının altını çizerek,
"Çocuklarımızı bu ve benzeri virüs
enfeksiyonlarından korumak için
hastalardan uzak tutmak, içtikleri
suyun kalitesine dikkat etmek,
ellerini ve ağızlarını temiz içme
suları ile yıkamak ve dondurma,
yumurta benzeri sıcakta
bozulabilen gıda ürünlerini
tüketirken satıldıkları yerde uygun
koşullarda saklandıklarından emin
olmak gerekmektedir." dedi.
Dr. Umut Altunç, havaların
ısınmayısla el ayak hastalığının
yeniden ortaya çıktığını belirtti.
Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Altunç, kreş çağı
çocuklarında vakaların artmaya
başladığına işaret etti.
Hastalığın çocuktan çocuğa direkt
temas ya da oyuncak, çatal gibi
araçlarla bulaşabileceğini belirten
Altunç, "Bu virüs türleri aynı
zamanda kirlenmiş su kaynakları,
uygun şartlarda saklanmayan süt
ürünü ve yumurtalardan da
bulaşabilir." dedi.
"HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ, 10-14
GÜNÜ BULABİLİR"
Altunç, hastlığın tam olarak
iyileşmesinin 10-14 günü
bulabileceğine de vurgu yaptı. Dr.
Umut Altunç, hastalığa yönelik
koruyucu aşı veya virüse özgün bir
anti-viral ilaç tedavisi
bulunmadığını da belirtti.

İskele Evkaf Türk Maarif
Koleji bünyesinde geri
dönüşüm yarışması
yapıldı

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji
bünyesinde gerçekleştirilen geri
dönüşüm yarışmasında konuşan
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter,
“Hem memleketinize, hem de
insanlığa katkılar koyabileceksiniz”
dedi.
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji
bünyesinde gerçekleştirilen geri
dönüşüm yarışması, öğrencilerin
birbirinden güzel projesiyle renkli
görüntülerin oluşmasına vesile
oldu. 2022 yılını ilim yılı olarak
belirleyen Kıbrıs Vakıflar
İdaresi'nin sponsorluğunda
gerçekleştirilen yarışmada çok
sayıda geri dönüşüm çalışmasına
imza atılırken, öğrencilere de
ödüller verildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda
bulunan proje sorumlularından
fizik öğretmeni Resmigül Yakar,
çevre kirliliği günümüzün en
önemli sorunlarının başında
gelmektedir. Bu proje yarışması
kapsamında çocuklarımızdan
evlerinde, çevrelerinde en çok
tükettikleri atıkları toplayarak
aslında geri değil, ileri dönüşüme
çevirmelerini istedik. Ortaya da
inanılmaz projeler çıktı, ifadelerini
kullandı. Okul müdürü Dr. Betül
Yıkıcı, ortaya çok ilginç şeyler çıktı.
Hatta çocukların teorik bilgiyle
pratik bilgiyi birleştirebildiklerini,
bizim bile bakamadığımız çeşitli
alanlara çok rahat yönlendiklerini
gördük, diyerek geleceğe dair
güzel temennilerini belirtti. Projeye
sponsor olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Benter ise ben de sizler gibi Türk
Maarif Koleji mezunuyum. Bu
şartlardan çıkarak Amerika'nın en
iyi hastanesinde çalıştım. Siz çok
daha güzel işler
başarabileceksiniz. Çok daha
müthiş buluşlar yapabileceksiniz.
Hem memleketinize, hem de
insanlığa katkılar koyabileceksiniz,
şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe’de yeni
dönem başlıyor
Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna
oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını
başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde
bugün bir araya gelecek sarı-lacivertliler,
hazırlıklarına başlayacak.

Andrea Pirlo
Karagümrük'te
Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük,
ses getirecek hamleyi resmileştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük
pozisyonuna Andrea Pirlo'nun getirildiğini
açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak
Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u
çalıştırdı.
Juventus’la
Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan
Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan
sözleşmeyi imzaladı." Andrea Pirlo, 14
Haziran günü basın mensuplarının
karşısına çıkacak.

Galatasaray’da yeniden
başkan seçilen Özbek:
Takımı bozmayı
düşünmüyoruz

Yiğitcan ve Buse’den...

Başarılı performans

n Bursa'da 4x100 metrede pistte çıkan başarılı sprinter Yiğitcan 4. adam olarak koştuğu
Bayrak yarışında ENKA takımı 39.04 derece ile birincilik elde etti. Yiğitcan Hekimoğlu , dün
100 metre serisinde derecesini geliştirmek için tekrardan piste çıktı. Yiğitcan bu yarışta da
10.53 gibi iyi bir derece yaparak dünü geride bıraktı...

n ENKA’nın kadın takımında yer alan bir diğer elit atletimiz Buse Savaşkan da başarılı bir
yüksek atlama yarışı geçirdi. Buse elde ettiği 1.82’lik atlayışı ile birinci olma başarısı gösterdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu
tarafından Bursa’da düzenlenen Süper
Lig 1. Kademe yarışlarında ülkemiz
elit atletleri Yiğitcan Hekimoğlu ve
Buse Savaşkan takımları ENKA adına
yarıştı. Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 metrede birincilik, 100 metrede ise
serisinde ikincilik elde etti. Buse
Savaşkan ise yüksek atlama branşında
birinci olma başarısı gösterdi.
Yiğitcan Cumartesi günü ilk günde
ENKA adına 4x100 metre bayrak

yarışında piste çıktı. Takım olarak
39.03’lük derece ile ENKA birinci
olurken, Yiğitcan son adam olarak
yarıştığı yarışta bu birinciliğe katkı
sağladı.
Organizasyonun ikinci gününde
Yiğitcan 100 metrede yarıştı. Elit atlet
yağış altında koşulan serisini +0.8 rüzgarla 10.53’lük derecesi ile ikinci
tamamlama başarısı gösterdi.
Buse’den birincilik
ENKA’nın kadın takımında yer alan

bir diğer elit atletimiz Buse Savaşkan
da başarılı bir yüksek atlama yarışı
geçirdi.
Buse elde ettiği 1.82’lik atlayışı ile
birinci olma başarısı gösterdi. Her iki
temsilcimiz elde ettikleri derecelerle
takımları ENKA’ya ilk kademede
önemli puanlar kazandırdı.
Süper Lig’in final ve son kademe
yarışları 25-26 Ağustos tarihlerinde
Konya’da yapılacak ve sezonun dereceleri belli olacak.

Masa tenisinde İleri ve Özbay şampiyon
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 11 Haziran Cumartesi
günü genel klasmanda en iyi 8 yıldız kız ve erkek kategorilerinde
turnuva düzenledi ... Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
tarafından 11 Haziran Cumartesi günü federasyon lokalinde
gerçekleştirilen ferdi en iyi 8 yıldız masa tenisçinin lig usulü
yarışmasından sonra erkeklerde Ali İleri, kadınlarda Cansu Özbay
şampiyon oldu. 2021-2022 masa tenisi sezonunda yıldız ferdilerde
en iyi sekiz sporcu arasında dereceye giren isimler şöyle:
Kadınlar
1.Cansu Özbay (GAÜ)
2.Saliha Şahin (GAÜ)
Erkekler
1.Ali İleri (ARUCAD ANKA)
2.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)
3.Ardav Alat (Karşıyaka)
3.Onur Yücel (ARUCAD ANKA)

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Galatasaraylılar Derneği tarafından
düzenlenen Geleneksel Pilav Günü,
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Pilav Günü'ne Galatasaray Kulübü'ne 4
yıllık aranın ardından başkan seçilen
Dursun Özbek de katıldı. Salonda yer
alan en yaşlı üye Oktay Aras etkinlik
kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı.
Daha sonra açıklamalarda bulunan
Dursun Özbek, "Seçim dönemleri,
Galatasaray'da çok keyifli bir dönem.
Şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün
de öyle oldu. 4 bin 500, 5 bine yakın
Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle
görüşüp, sohbet ettiler. Galatasaray'da
seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de
pilav günümüz. İki tane bayram gününü
bir arada yaşadı Galatasaray, çok keyifliydi" diye konuştu. 3 veya 4 tane nokta
transfer yapacaklarına değinin Özbek,
"Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer
gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar
değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye
konuştu.

Real Madrid Marcelo
ile yollarını ayırdı
Real Madrid sözleşmesi sona eren
takım kaptanlarından Marcelo ile devam
etmeyeceğini açıkladı. İspanyol devi
Brezilyalı efsane oyuncusu için veda
töreni düzenleyecek. 34 yaşındaki
Marcelo'nun yeni durağı merak
uyandırıyor. Konuyla ilgili bir iddia ise,
İspanyol Marca gazetesinden geldi. Haberde Marcelo'ya Birleşik Arap Emirlikleri,
Katar ve Türkiye'den teklif geldiği yazıldı.

GHE’nde Mali Genel
Kurul yapılıyor
Girne Halk Evi Kulübü Olağan Mali
Genel Kurulu bugün saat 19.00’da kulüp
binasında yapılacak. Genel Kurul’da gündem maddeleri şöyle:
Açılış ve Saygı Duruşu
Divan Başkanlığının oluşumu
Mali Raporun Sunumu ve Aklanması
Dilek ve Temenniler

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri
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No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
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