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Bu ceza yasa tasarıları geçerse hangi özgürlüğünüzü kaybedeceğinizden korkuyorsunuz? Biz bu yasalar
geçmeden mahkum olduk ve hapis yattık! Bu yasalar geçmeden tutuklandık! Yoksa bu sayılmaz mı?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 14 Haziran 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 701 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KIBRISLI KÜRTLER
n

2. sayfada

Bardağı iyice taşıran Mevlüt Çavuşoğlu CTP'li milletvekilleri ağır bir dille suçladı...

Icinizde
PKK'lı
Vekiller var!

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Çavuşoğlu'na sordu: "Biz federal çözümü savunuyoruz, lütfen bizim
görüşlerimizi de dinleyip kaale alın"... Çavuşoğlu, "Benim cumhurbaşkanım bu meclise geldiğinde siz meclise
gelmeyip onu yok saydınız, şimdi de biz sizi yok sayıyoruz... Biliyorsunuz, içinizde PKK'lı vekiller var" dedi...
SOL KÖŞE

HANGİ ÖZGÜRLÜK
Türkiye'de basın özgürlüğü dendi mi,
akla tek gelen gazete "Özgür
Gündem"dir... İktidar tayfasının en çok
baskılarına uğrayan, kurşunlanan,
bombalanan ve bazı yazarları öldürülen
gazete... Kıbrıs'ta basın özgürlüğü
denince ise "Avrupa-Afrika" gelir akla
en başta... Bu gazete Kıbrıs'ta basın
özgürlüğü olmadığının en canlı
kanıtıdır...
Bedelini
bomba
ve
kurşunlarla ödeyerek özgür olabilir
ancak... "Özgürlüğüme dokunma"
diyen arkadaşlar hangi özgürlükten
bahsediyorlar?

KÖŞECİ

İşgal altında

Gazeteciler eylemi sonlandırdı

Ünal Üstel yasa tasarılarının mecliste görüşülmeyeceğine ve
bir çalışma grubunda ele alınacağına söz verdi… 7. sayfada

BURALI OLANLAR
ORALI
OLMUYORLAR

BÖYLE Mİ
OLMALIYDI?

İCAZETSİZ
yazılar...
AK
LİSTE

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

BÜYÜKLENME
EY TAYYIP!
SENDEN BÜYÜK
ÖZGÜRLÜK VAR

Mehmet Levent

n Bunun üzerine Devrim
Barçın, "Sayın bakan,
bizi zan altında
bırakıyorsunuz, kim
olduğunu bize de
söyleyin" dedi...
n Mevlüt Çavuşoğlu'nun
buna karşılık cevabı ise
şöyle oldu: TC Elçiliğine
sorarsanız öğrenebilir ve
fotoğraflarını da
görebilirsiniz...
6. sayfada

TOKUN
ANKARA,
‘ÖZGÜRLÜKLERİMİZ’E
TOKUN!

Aziz Şah

İşte Çavuşoğlu’nun Beyaz Ev’e davet ettiği örgütler…

SİZ ÖZGÜR
İKEN
BAŞKALARI
LİNÇ
EDİLİYORDU
Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BURALI OLANLAR
ORALI OLMUYORLAR

Gazeteci Mehmet Ali Birand 2011 yılında ‘KCK Basın’ yargılamalarında cezaevine gönderilen Kürt gazeteciler için
şöyle yazmıştı:
“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.
Deliller yazılmış haberler,
haber fotoğrafları, haber
izlemek için yapılan seyahatlerden oluşuyor. Bu gazeteciler, fikirlerini yansıtmışlar. Evet, Kürt sorununda taraf
olmuşlar. Evet, bizim paylaşmadığımız
görüşleri yansıtmışlar.”
8 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır’da
20 gazeteci bir sabah ansızın düzenlenen
operasyonla gözaltına alındı.
Batının doğuya karşı sessizliği ve körlüğü en berbat ezberidir Türkiye’nin, en
büyük tabusudur ve tabutudur aynı zamanda…
Bir yandan Kürt siyasileri Türkiyeli
olamamakla kimlik siyasetine hapsolmakla
suçlarlar, bir yandan da Kürt gazeteciler
gözaltına alınınca, onları kendi devletleri
değil de uzaylılar gözaltına almış gibi
davranırlar…
Birand “Kimse oralı değil” diyor ya,
bu çok kıymetli bir özeleştiriydi o tarihlerde, oradan ileriye de yürüyebilirdi Türkiye, ancak film bir yerde koptu, film
hep aynı yerinden kopar zaten, kopar ve
başa sarar, ayar böyle, Türkiye şimdi
90’ların da gerisinde…
Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciyi İstanbul’daki gazeteci görmez, çünkü oralı değil, çünkü kendi ülkesine yabancılaşmış, kendisi için istediği özgürlüğü
Kürtler için istemez…
6 yıldır hapishanede rehine olarak tutulan Selahattin Demirtaş, sosyal medyada
gazetecilerin fotoğrafını paylaşarak şunları
yazdı:
“Gazetecilik suç değildir. Özgür basın
emekçileri onurumuzdur, derhal serbest
bırakılmalıdırlar.”
Demirtaş bu açıklamayı sadece oralı
olduğu için yapmadı, Demirtaş içeride
olduğu halde dışarıdakilerden daha özgür
olduğu için yaptı. Buradan Türkiye’ye
bakınca Toroslar görünmüyor ama dışarıdakilerin Demirtaş’tan daha içeride oldukları çok net görünüyor…
Avrupa-Afrika-Avrupa’da yaşadıklarımız geçiyor gözümün önünden, neler
oldu da oralı olmadılar, oralı olmayanların
hepsi buralıydılar…
Gazeteciler Lefkoşa’da meclisin önünden, tam da 22 Ocak saldırısının yaşandığı
yerden yayın yapıyorlar, ama o büyük
saldırıyı hatırlatmıyorlar bile, buralıdırlar
ama sözkonusu “Afrika”ya saldırı olunca,
oralı olmuyorlar…
Türkiye’deki İstanbul Diyarbakır’ı görmez, Kıbrıs’taki Mağusa Lefkoşa’yı görmez, Lefkoşa’da meclisin önünde oturup
özgürlük isteyen bir adım ötesini görmez…
Türkiye’de devletin Kürtlere yönelik
baskılar söz konusu olunca oralı olmuyorlar, belki bir kısmı da gerçekten oralı
olmadıkları için oralı olmuyorlar ama
Kıbrıs’ta buralı oldukları halde oralı olmuyorlar…
Derken eski politik acılardan biri beliriyor ekranda, politik ama acı, maşallah
gazeteci de oralı olmuyor, yalan söylediğini çarpık söylediğini bile bile kesmiyor
politik acının sözünü; “Siz ifade özgürlüğünü Türkiye devletinin bu ülkede yaptığı baskıları saldırıları örtmek, yok saymak için mi istiyorsunuz” diye de sormuyor. Yazık!
Birand’ın yaptığı özeleştirinin benzerine
burada da ihtiyaç var ama buralı olanlar
oralı olmuyorlar işte…

Şener Levent

Açı
Türkiye ile aynı paraleldeyiz...
Orda ne oluyorsa, burda da oluyor...
Basına ceza yasaları orda da
güncellendi, burda da...
Anası gibi yavrusu...
Geçtiğimiz hafta 21 gazeteci tutuklandı Türkiye'de...
Bir sabah operasyonuyla evlerinden
alındılar ve tek kişilik hücrelere
tıkıldılar...
Ama hayret!
Ses çıkaran pek yok!
Neden?
Tutuklanan gazetecilerin hepsi Kürt
de ondan!
***
Geçtiğimiz günlerde üç kız öğrenci
geldi gazetemize...
Üçü de Kürt...
Şikayet için falan değil...
Bizimle tanışmak için sadece...
Türkiye'deki hocaları tavsiye etmiş
bizi onlara...
-Gidin tanışın, Kıbrıs'ın Kürtleri orda,
demiş...
***
Kıbrıs'ın Kürtleri...
Ne yaman bir saptama...
Farkımız yok galiba...
Türkiye'de tutuklanan Kürt gazetecileri düşününce, bizim de burada
onlardan bir farkımız olmadığını anladım...
Onlar tutuklanınca kimse tepki göstermiyor mu?
Burada biz tutuklanınca da birkaç
kişi dışında tepki gösteren yok!
Kimse, "basına zincir vuruluyor"
diye bağırıp çağırmıyor...
Bizim dışımızda herhangi bir gazeteci
arkadaşımıza sosyal medyada veya telefonda bir tehdit gelse herkesi ayağa
kaldıranlar, o tehditin çok daha katmerlisi bize yapılınca susuyorlar...
Yani bizim tehdit edilmemiz, kurşunlanmamız veya bombalanmamız,
hatta linç edilmemiz gayet normal...
Biz suçlu bile çıkıyoruz bundan...

İşte Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
Beyaz Ev’e davet
ettiği örgütler

KIBRISLI KÜRTLER

"Onlar da yazmasalardı" diyorlar...
***
Son 25 yılda, yani gazeteyi çıkardıktan sonra başımıza gelenleri hatırladım...
Dava yağıyordu gazetemize daha ilk
aylarda...
Hem hukuk, hem ceza davaları...
Katlanacaktık özgür olmak istersek...
Her özgürlüğün bir bedeli var...
Gazetemizi dava eden Rauf Denktaş
duruşmaya geldi, tanık kutusuna girdi
de salonda tek bir gazeteci yoktu!
2000 yılında ben ve arkadaşlarım
"casus" diye tutuklandık...
"Delileri gördüm" diyen Denktaş yalan söyledi...
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
ilk kez temsilci gönderdi mahkememize...
Türkiye basınında tüm ünlü yazarlar
bunun bir komplo olduğunu teslim
etti...
Solcusu da, sağcısı da...
Dünyanın en saygın yayın organları
bizi savundu...
Güneyde tüm gazeteler özgürlüğümüzü talep ettiler...
Yalnız kuzeyden, bizim basından ses
çıkmadı...
Kimse bizi savunmadı...
***
2003'te kapılar açıldığında benim
kimliklerim hala tutukluydu ve güneye
geçemiyordum...
Bizim basınımızdan buna karşı da
bir ses çıkmadı... Güneydeki tüm gazeteciler ve siyasiler ise Ledra Palace'taki ara bölgede büyük bir eylem
düzenlediler benim için... Bu eylemden
sonra polis beni arayıp kimliklerimi
bana teslim etti...
***
İki kere kurşunlanmadan sonra, yönetimden silah ruhsatı talep ettim...
Bu düzende özgürlük ve demokrasi
olmadığı için ve güvenlik güçleri de
bizi hedef gösterenlerin yanında dur-

duğu için kendi kendimizi savunmaktan
başka çare olmadığını anladım...
Herkes karşımızdaydı...
Hükümet de...
Basın da...
Bizim ifade özgürlüğümüzü savunan
yorumlara rastlanamazdı bu basında...
Genellikle ekranlar da kapalıydı
bize...
2002 yılında bir yazıdan dolayı altı
ay hapse mahkum olunca ve içeri tıkılınca da kimse gayle edinmedi basın
özgürlüğünü...
Neden?
Biz Kıbrıslı Kürt'tük çünkü!
***
Çok uzatmaya gerek yok...
En son yaşanan linç girişimi...
Basın tarihimizin en büyük
yüzkarası...
İstisnalar hariç, böyle bir olay da
sessizce geçiştirildi basınımızda...
Kimse bir daha yazıp hatırlatmadı...
Kimse dokuz saldırganın neden
yakalanamadığını sormadı bizden başka...
Kimse Kıdemli Yargıç Tacan
Reynar'ın istifasının ardındaki gerçekler
üzerinde durmadı...
Bunları biz de yazmasak tamamen
unutulup gitmiş olurdu...
***
Ankara'daki mahkemenin bana bir
yıl hapislik cezası vermesi üzerinde
de kimse durmadı, önemsemedi ve
"gayet normal" karşıladı...
Dün meclis önünde basın özgürlüğü
hakkında konuşan arkadaşlar tüm bunlar
burada yaşanmamış gibi davrandı...
Biz basına baskı kapsamında değiliz
herhalde...
Biz Kıbrıslı Kürtleriz çünkü...
Onlar özgürlüklerine dokunulmamasını talep ediyorlar...
Biz ise henüz bu yasalar geçmeden
ödedik ve ödüyoruz bedelini...
Yitirilmiş özgürlüğümüzü geri almaya
çalışıyoruz...

14 Haziran 2022_Layout 1 13.06.2022 22:25 Page 3

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

SİZ ÖZGÜR İKEN
BAŞKALARI LİNÇ
EDİLİYORDU

Gazetecilerden siyah bantlı protesto
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB),
“3 yasada yapılmak istenen değişikliklerin
ifade ve basın özgürlüğünü ortadan
kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına
alacağı” gerekçesiyle başlattığı eylemlerine
“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam
ediyor.
Eylem çerçevesinde dün Meclis Genel
Kurulu’nu izleyen gazeteciler, ağızlarını
siyah bantla kapatarak, 3 yasada yapılmak
istenen değişiklikleri protesto etti.
Cumhuriyet Meclisi önünde önceki akşam
saat 21.00’de başlayan gazetecilerin eylemi
dün saat 21.00’de sona erdi.
Toplumsal Varoluş Platformu çatısı
altındaki KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, BasınSen ve Bay-Sen de örgütlü oldukları medya
kuruluşlarında dün sabah 10.00-13.00 saatleri
arasında grev uygulayarak, eyleme destek
verdi.
Grevin uygulandığı saatlerde basın
mensupları Meclis önünde toplandı.
Bazı milletvekilleri ve aralarında eski
siyasetçilerin de bulunduğu bazı isimler de
Meclis önünde kurulan çadırı ziyaret ederek
eylemcilere destek belirtti.
Eylemde, mesleğe yıllarını vermiş duayen
isimlerin de katılımıyla “Özgürlük Fotoğrafı”
çekildi.
Fotoğraf çekiminin ardından basın
mensupları Meclis Genel Kurulu’na girerek,
seyirci locasından toplantıyı izledi.
Gazeteciler, ağızlarını siyah bantla kapatarak, 3 yasa değişikliğine karşı tepkilerini

ortaya koydu.
Bu sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanı
Zorlu Töre, Meclis İç Tüzüğü’nde yer alan
dinleyiciler kısmı ile ilgili bölümü okuyarak,
ağza bant konulmasının iç tüzük kurallarına

uygun olmadığı gerekçesiyle basın
mensuplarının dışarı çıkmasını istedi.
Muhalefet vekillerinin, basın mensuplarının
Genel Kurul çalışmalarını aksatmadığını
ifade ederek tepki göstermelerinin ardından
toplantı devam etti.
Basın mensupları da ağızları bantlı olarak
Genel Kurul’u izlemeyi sürdürdü.
Meclis önündeki eylem çerçevesinde,
“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma”
sloganıyla, “Ceza, Müfsidane Yayınlar ve
Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması” yasalarında yapılmak istenen
değişikliklere karşı eyleme destek veren
televizyon kanallarında ve Gazeteciler
Birliği’nin sosyal medya platformlarında
canlı yayınlar da yapılıyor.

Tasarılar komitede görüşülmeyecek
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan
üç yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlattığı
eyleminde başarıya ulaştı...
“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlayan
ve dün geceden bu yana Meclis önünde sürdürülen “Özgürlük
İçin 24 Saat” direnişi sonuç verdi.
Eylem sürerken Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla yapılan
görüşme sonucunda, Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın
ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki
değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesi, bu
yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesi
konusunda uzlaşıya varıldı.

KTGB Başkanı Emin Akkor, günlerdir süren mücadelenin
olumlu bir noktaya gelinmesini sağladığını açıkladı.
Akkor, mücadelenin bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar
devam edeceğini; Başbakan’la varılan uzlaşı uyarınca gerekli
çalışmanın süratle tamamlanması için üzerlerine düşeni
yapacaklarını söyledi.
Akkor, kaygılarının ortadan kaldırılmaması ve yasaların
çağdaş, demokratik ilkelerle düzenlenmemesi halinde eylemlilik
sürecine farklı mecraları da kullanarak devam edeceklerini ifade
etti. Akkor, yasalarla ilgili çalışmada Kıbrıs Türk Barolar Birliği
de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne hukuki destek sağlayacağını
açıkladı.

Ayaklanması gereken zamanda ayaklanmayan gazetecilerimiz şimdi hep
birden ayağa kalktı...
Ayağa kalkmak güzel, ama tam bir
kalkış da yok anlaşılan…
"Özgürlüğüme dokunma" diyorlar...
Hangi özgürlüğe?
Burada öyle bir özgürlük mü var?
Yani basın özgürlüğü olduğu için
mi elinizde tuttuğunuz bu gazete iki
kere bombalandı, iki kere kurşunlandı,
üç kere haczedildi, yazarları casus
diye tutuklandı, hapsedildi ve hakkında
yüzlerce dava açıldı?
Söyleyin ey özgür gazeteciler…
İfade özgürlüğü olduğu için mi oldu
tüm bunlar?
***
Ağızlarını bantlayarak meclise girdiler…
"Susmayacağız" diyorlar…
Susmamak güzel…
Sormak lazım ancak...
Neyi söylemekten vazgeçmeyeceksiniz?
Ne söylüyordunuz da şimdi bu yasalar geçtikten sonra da söylemeye
devam edeceksiniz?
Hangi gerçekleri?
Söylediğiniz o "gerçekler" yüzünden
başınıza ne geldi ki şimdiye kadar?
"Özgürlüğümüze dokunma" dediğinize göre kendinizi özgür saydığınız
anlaşılıyor…
Bu ceza yasaları geçerse mi bu özgürlüğünüzü kaybedeceğinizden korkuyorsunuz?
Hayret!
Sizi sokmayan yılan bin yaşadıysa
özgürlük müdür bu?
***
Meclis önündeki eylemde konuşan
çok…
Ama kimse bombalanan, kurşunlanan, linç edilen gazeteden bahsetmiyor…
Neden?
Bu gazete de toplumun malı değil
mi?
Yoksa hamasetçiler gibi, bu gazetenin
yazarını çizerini siz de mi Rumcu sayıyorsunuz?
İfade ve söz özgürlüğünden bahsedilecekse en başta bu gazetenin yaşadığı
inanılmaz baskı ve terörden bahsetmek
gerekmez miydi?
Dikkatinizi çekerim...
Bu gazete, bu yasalar henüz geçmeden yaşadı tüm bunları…
***
Basın özgürlüğü yurdumuzun özgürlüğü ile bir bütündür…
Asla ayrı düşünülemez…
Eğer yurdumuz işgal altındaysa, basının özgür olması mümkün değil…
Eğer işgal altında olmasak Çavuşoğlu
cesaret edebilir miydi CTP’ye“içinizde
PKK’lılar var” ya da “Biz sizi yok sayıyoruz” demeye…
Cesaret edebilir miydi vatandaşlıklar
konusunda ahkâm kesmeye…
Hadi devam edin siz halâ “işgal sözcüğü bizim terminolojimizde yok” demeye…
“Yok” diye diye yok olup gideceksiniz…
Özgürlük mü dediniz?
O da tek bir şartla mümkün...
Şairin dediği gibi:
"Kelle fiyatına hürriyet"…
Siz bu fiyatı ödemeyi göze almadıktan sonra ne yapsanız ne söyleseniz
nafile…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Uzmanlar diyor ki yaşanan ekonomik kriz
Hem kalbimizi vuruyormuş hem de beynimizi
Bu kadar çekmedik en kötü günlerde bile biz
Bir gün olursa arayan zor bulur izimizi

KALAY-KALAYCI

BEDELİNİ ÖDEMEDEN ÖZGÜR
OLUNABİLİR Mİ?

Siz özgür müsünüz de "Özgürlüğüme dokunma" diyorsunuz?
Biz de gazeteciyiz, ama nedense sizin gibi özgür hissetmiyoruz kendimizi... Bu
özgürlüğe ancak bedelini ödeyerek ulaşabiliyoruz... Siz böyle bedeller ödenmeden
nasıl başarıyorsunuz özgür olmayı? Anlatın bize de... "Siz de yazmayın" mı
diyorsunuz? Yani biz de ağzımızı bantlayalım mı? En konuşması gereken zamanda
konuşmayan insan nasıl özgür insan olabilir ki? Bir işgal düzeninde bedelini
ödemeden nasıl özgür olunabilir ki... Anlatın bize de!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BÜYÜKLENME
EY TAYYIP!
SENDEN BÜYÜK
ÖZGÜRLÜK VAR

BÖYLE Mİ OLMALIYDI?

Son sürat uçuruma doğru sürüklüyor bizi
Tayyip AKP iktidarı...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geldi sivil
toplum örgütü dediği rejime bağlı biatçı kesimleri çağırarak onlarla konuştu...
Çavuşoğlu konuşmaz sadece yapılması
ve nasıl davranmaları gereken talimatları
verir!
Bir de aile fotoğrafı çektirdi onlarla...
Lapta'da halkla buşluştu!
Tümünü izlemedim, sadece buraya birkaç
yıl önce gelenblerin şikayetlerini dinledim...
Vatandaşlıktan dem vurdular...
Çavuşoğlu onlara tüm sorunlarıunın çözüleceği ve büyük hedefler çizdiklerini söyledi...
Bir konuşmacı buradaki yönetimden söz
ederken ayrıcalık da istedi...
Diğer ülke vatandaşlarına göre TC'den
geldiği için bir ayrıcalığı olması gerektiğine
vurgu yaptı...
Kurtardılar ya, başımızın üstünde yerleri
olmalı...
Sadece Ankara'nın değil çeşitli nedenlerle
buraya gelenlerin de istekleri emirden sayılmalı...
Çavuşoğlu bu talep karşısında üzüldüğünü
söyledi ve gerekenin yapılacağının da
sözünü verdi...
Burada KKTC'nin kanunları yasaları olduğunu ama bunları bir şekilde iyileştireceklerini söyledi...
Ve Çavuşoğlu bana göre en önemli vurguyu
da yaptı...
"Bizim büyük hedeflerimiz var, böyle küçük şeylere takılıp kalmayacağız" dedi..
Nedir Ankara'nın buradaki büyük hedefleri?
Yahut genelde büyük hedefleri ne olabilir?
Ekonomiyi mi düzeltecekler?
Siyasal durumu mu yoluna koyacaklar?
Dünyada ve Ortadoğu'da bozdukları komşuluk ve barış ilişkilerini mi düzeltecekler?
İç siyasetteki ayrımcılığı mı durduracaklar?
Değil...
Bunların hiçbirini yapamazlar!
Çünkü bunların varoluşları savaş, ayırımcılık ve işgaldir!
Faşizmdir kısacası...
Dostluk değil düşmanlık vardır tiynetlerinde...
Protokol dedikleri maddeleri yasalaştırıp
geçirecekler ve zaten ellerinde koz olarak
blundurdukları adanın kuzeyini gerek AB'ye,
gerekse BM'ye karşı kullanacaklar!
Dünya uluslararası hukuku da bunu kınamayla geçiştirecek...
Bildiri yayınlanacak...
Ama hiçbir yaptırım yapılmayacak...
Emperyalizmin kontrolünde olan dünya
sadece kendi çıkarlarına bakar...
Buradaki bir milyon Kıbrıslıyı mı umursayacak yoksa 85 milyon Türkiye pazarını
mı?
Baksanıza, Türkiye üretmiyor, sadece tüketiyor...
O nedenle hayati ihtiyaç olan herşeyi onlardan almak zorunda...
Bu konuşmaların, açıklamaların bile büyük
bir infiale sebebiyet vermesi gerekliydi...
Ağızlarını bantlayıp meclis oturumunu izlemek çocukça bir eylem şeklidir...
Adam açıkça olmasa da burasının ilhak
edeceklerini söyledi.
Buna karşı eylem böyle mi olmalıydı?

Uyuşturucu olayında karar…

20 ay hapis cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu
madde ithal ve tasarruf etme"
suçlarından yargılanan ve denetimli
serbestlikten yaralanıp, uyuşturucu ithal
eden Süleyman Bulut’un aleyhindeki
karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda görüşülen davanın dünkü
karar oturumunda, Dava kararını
okuyan, Yargıç Murat Soytaç kararında
şöyle dedi:
“Sanığa ceza takdir ederken
Cezalandırma İlke ve Prensiplerini bir
bütün olarak değerlendirmek gerekir.
Bu bağlamda suçun ciddiyeti, vahameti,
neticeleri, sanığın kişisel durumu,
meseleye özgü cezaya tesir edecek tüm
faktörler birlikte ve bir bütün olarak
dikkate alınması gerekir.

Meseleye özgü olguları, bidayette
sunulan
olgular
Mahkemeye
çerçevesinde değerlendireceğiz.
Sanık mahkeme tarafından kendisine
bir fırsat verilerek denetimli serbestlik
sürecine tabi tutulmuş ancak kısa sürede
tekrardan uyuşturucu kullanmaya
başlayarak bu süreci ihlal etmiş vekamunun kaynaklarının israf edilmesine
sebep olduğu gibi kendisine verilen
fırsatı da tepmiştir. Dolayısı ile sanığın
denetimli serbestlik süreci içerisinde
tekrardan uyuşturucu madde kullanımına
yönelmesini ceza takdirinde sanık aleyhinde değerlendiririz.”
Yargıç Murat Soytaç, meseleye özgü
olgulara bakıldığında sanığın sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi
Güney Kıbrıs bölgesinden ithal edip
tasarruf ettiğini belirtti.
Yargıç Soytaç, sanığa oybirliği ile
20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Lapta Belediyesi’nde maaşlar hala ödenmedi
Özgür Gazete - Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi‘ne
bugün mesai bitimine kadar Mayıs ayı maaşlarının ödenmemesi durumunda
bugün itibariyle iş bırakma eylemine gidileceklerini belirten bildirim yaptı. Özgür
Gazete’nin ulaştığı bilgilere göre belediyeye, BES Başkanı mustafa Yalınkaya
imzalı bir uyarı ulaştırıldı. Buna göre, Haziran ayının ortasına gelinmesine
rağmen ödenmeyen mayıs ayı maaşlarının bugün mesai bitimine kadar ödenmemesi
durumunda, sendika bugün itibariyle “iş bırakma” eylemine gidecek.

5 gündür yaşam mücadelesi veriyordu...

Keziban Konuş hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefke Anayolu‘nda geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik çarpışmasında
ağır yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş dün hayatını kaybetti
Polisten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü meydana gelen çarpışmada,
25 yaşındaki sürücü Hatip Sanmaz ve Keziban Konuş’un bulunduğu Ömer
Konuş‘un yönetimindeki araçlar yüz yüze çarpışmıştı.
Bu çarpışmada ağır yaralanan ve o günden bu yana Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında yaşam savaşı veren Keziban
Konuş dün hayatını kaybetti. Polisin soruşturması devam ediyor.

"Tabutumuza son çivi" diyoruz.
Kim çakıyor bu son çiviyi?
Türkiye'deki Tayyıp-AKP iktidarının
bize dayattığı 2022 protokolu!
***
"Özgürlük senden büyük, dokunma"
diyoruz.
Kim dokunuyor özgürlüğümüze?
Türkiye'deki Tayyıp-AKP iktidarının
bize dayattığı 2022 protokolu!
Kim hazırlayıp bir namlu gibi şakağımıza dayadı bu protokolu?
Tayyıp Erdoğan'ın talimatlarıyla yardımcısı Fuat Oktay!
***
Buraya kadar anlaştık mı?
Sanırım UBP, YDP ve DP dışında
buna itirazı olan yok!
Bu sadece bir varsayım. Yanılmış da
olabilirm.
Yukarıdaki sorular ve yanıtlardan hareketle soralım o zaman.
Madem ki tabutumuza son çiviyi Tayyıp-AKP iktidarının bize dayattığı 2022
protokolu çakıyor...
Ve madem ki Tayyıp-AKP iktidarının
dayattığı bu protokoldur özgürlüğümüze
dokunan...
Biz bunları protesto ve reddetmek için
neden yüzümüzü TC elçiliğine yani Tayyıp Erdoğan'ın vilâyet konağına değil
de, onun taşeronu olan KKTC meclisine
döndük?!
Protestomuzun ve tamamen Tayyıp
tayfası tarafından tek taraflı olarak hazırlanmış ve çift taraflı olarak imzalanmış
o protokolu reddettiğimizin simgesi olan
o siyah kurdeleyi neden elçiliğin gancellisine değil de...
Meclisin gancellisine bağladık?!
***
"Özgürlük senden büyük, dokunma"
diyoruz şimdi de.
Kime diyoruz?
Yanılmıyorsam Tayyıp-AKP iktidarına.
Ama bunu onların yüzüne karşı söyleme fırsatımız ve şansımız olduğu halde,
onlara sırtımızı dönüp, yine meclisin
yüzüne söylüyoruz!
Gazeteciler Birliği'nin "Özgürlük 24
saat" eylemini takdirle selâmlıyorum.
Eylem yeri olarak neden elçilik önünün
değil de meclis önünün açıklandığını
sormadan da edemiyorum.
"Ha meclis önü ha elçilik önü, ikisi
de aynı yerde" demesin kimse.
Çünkü kesinlikle aynı anlamı taşımıyor
iki yer.
***
Yıllardır "yanlış adres" diye diye dilimizde tüy bitti!
Sürükleye sürükleye yokoluşun eşiğine
getirdiler bizi!
Ama bunu yok edicinin yüzüne karşı
söylemekten hâlâ kaçınıyor olmamızı
anlamak mümkün değil.
Suçlu ayağa kalk demedikçe de toplumsal varoluşa giden yolu bulmak
mümkün olmayacak!
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Onuncu köy
EVET
EFENDİMCİLERE
KARŞI
Saadet Alpar
Ben dahil birçok meslektaşımızın işini
yapamamasının failleridir 'basın
özgürlüğü' üzerinden akşam akşam kendini aklamaya çalışanlar.
Bugün açsak, bugün yaralı, kırgın ve
öfkeliysek yine de onurumuz ve
haysiyetimizle ayaktaysak zamanında
onların 'evet efendimine' karşı 'hayır'
dediğimizdendir.
Bu nedenle kariyerlerini birtakım
karanlık siyasi ve sermaye çevrelerinin
kalem tetikçiliği üzerine kuran kişilerle
aynı kavgayı verdiğimizi sanacak kadar
çaresiz hissetmiyoruz.

TRAFİK
CİNAYETLERİ

YASADIŞI YERLEŞİMCİLERİN İŞGALİ
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 #tokan olmalı! Tokansınlar ki o vurulacak dibe vurulsun.
Görelim kaç kişiyiz...
*
YASADIŞI YERLEŞİMCİLER ADANIN KUZEYİNİ
SAHİPLENDİ...

ULUSA SESLENİŞ
Tacan Reynar
İlkokul öğretmenim 'boşuna girmesin de
kazanamayacak' dediği için olsa gerek kolej
sınavına girmedim.
Ortaokul matematik öğretmenim 'kafan
basmıyor senin, iş yok sende' dediği için
matematikten okul hayatım boyunca çok
çektim.
Lisede tarih öğretmenime ÖSS sorusu
sorduğumda bana 'boşver bunları gel sana
fıkra anlatayım' dediği için kendi kendime
çalıştım.
Okul hayatım boyunca bunlar kötü örnekler
olmasına rağmen çok değerli öğretmenlerim
de oldu.
Ben koleje gitmedim.
Çocuklar, okul dediğiniz size gelecek
sağlamaz.
Size milli eğitim sistemi içinde sadece
diploma sağlar.
Kendinizi, kendiniz geliştirirsiniz.
Nice okul birincileri gördük, nice fakülte
birincileri geldi geçti vs...
Size hayal satmaya çalışan ergenleri dinlemeyin.
Kendi hayallerinizin peşinde koşun.
10 yaşındaki çocuklara dair ulusa
seslenişim bundan ibarettir

KANSIZ SOYKIRIM
Kazım Denizci
KIBRISLITÜRKLERİ KENDİ YURTLARINDA YOKETMEK İÇİN İŞBİRLİKÇİ
KUKLALARINI KULLANARAK KANSIZ
SOYKIRIM VE ASİMİLASYON UYGULAYAN SANKİ RUM YÖNETİMİDİR.
Çavuş diyor ki, - Kıbrıs Türk halkının
haklarının geri verilmesi lazım. Bu haklar
inkâr edilemez. İnkâr etmek, Kıbrıs Türk
halkının özünü inkâr etmektir.

Kıbrıs burada, gerisine aldırma demeleri, sadece bu gerçeğin bir
ifade şekli.
ADANIN GÜNEYİNİ İSE KENDİ ELİMİZLE RUMCA
KONUŞAN KIBRISLILARA BIRAKTIK!
PEKİ, BİZ NEREYE GİDECEĞİZ?
a) cehenneme (mümkünse dibi olsun)
b) Güney'e gidip, toplumsal haklar olmadan bireysel haklarla
yetinip yama olacağız.
c) İngiltere, Amerika, Avustralya gibi İngilizce konuşan herhangi
bir ülkeye göç etmeye çalışacağız
d) AB ülkelerine dağılacağız
e) kendi ülkemizde ezik 4. sınıf vatandaş olmaya devam edeceğiz
P.S.: Birden çok yanıt mümkün olabilir!

TÜRKİYE KIBRISLI TÜRKLERİN
KİMLİĞİNİ GASP ETTİ
Cemal Yıldırım
Sivil toplum temsilcileri ile görüşme,
Laptalılarla buluşma
Beyaz Ev’de yeme içme.
Güçlü TC güçlü KKTC mesaj teatisi…
Estek köstek
Cart curt
.....Sterling 22....
GAME OVER
GO HOME!
DON'T LOOK AT YOUR BACK.
*
Çavuşoğlu'nun son ziyaretinde, özellikle
sergilediği tutum ve verdiği demeçlerden
şunu artık net olarak görebiliyoruz
1- TC için artık Kıbrıs Türkü’nün anlamı,
74’den sonra buraya taşınan nüfustur.
2- Toplumsal varlığı, 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne kadar dayanan ve bu hakkı
sebebi ile bugün AB vatandaşı olan ancak

adanın kuzeyinde yaşayan Kıbrıs Türkü,
eğer biat etmeyecekse, Kıbrıs Türkü veya
Kıbrıslıtürk tanımlamasına dahil değildir.
3-İkinci maddede tanımlananlar eğer
düzenden memnun değilse defolup gidebilirler. Onlar için yapacak bir şeyi yoktur.
TC’nin bu konuda gailesi de yoktur.
4-TC
artık
birinci
maddede
tanımlananların açık seçik ve aleni bir
şekilde yanındadır. Bundan sonra yapılacak
her türlü yatırım, planlama ve destek, bu
gruba dahil olanlar gözetilerek yapılacaktır.
5- Bu yazdığımla toplumu ikiye bölüp
kutuplaştırdığımı söyleyecek olan mutlaka
vardır.
Evet doğrudur. saflar bellidir.TC için
sadece bu toprakların değeri var ise, üzerinde yıllarca mücadele edenlerin zerre
değeri yok ise, suç bizde değildir.
Sorry ... Yapacak bir şey yok.

HAYAT SINAVI

Emel Kaya
O kolej sınavlarına girip kazanamayanlardandım. Çıkışta henüz bundan haberdar
değildim ama pek iyi geçmemişti sınav. Moralimin bozuk olduğunu görünce babam
beni bir dükkâna götürdü; bir satranç takımı aldık. O günden başlayarak satranç
oynamayı, her taşın farklı görevleri ve hareket biçimleri olduğunu, akıl yürütmenin
farklı biçimlerini, düşünerek hamle yapmayı, karşımdakinin hamlesini hesaplamayı,
risk almayı, alınan riskin bedelini ödemeyi, kazanmayı, kaybetmeyi vs. öğrenmeye
başladım. O zaman için gayet sıradan diyebileceğiniz ama bana çok şey kazandıran,
çoğu idealist öğretmenlerden oluşan kadrosuyla Bekirpaşa Lisesinde okudum. Bugün
de devam eden harika dostluklarım oldu. Üniversiteyi kazandım, yüksek lisans ve
doktoramı tamamladım. Çok çalıştım, yazdım çizdim. Merakım ve hevesim hiç
bitmedi ama bir gün bile o koleji kazanamadığım için pişmanlık, üzüntü duymadım.
Kolej sınavına girdiğim o gün, benim için satranç oynamayı öğrendiğim gündür.
Demem o ki, çocuklarınızı sınava değil, hayata hazırlayın....

Filiz Uzun
Önce adamızın değerli bisiklet
sporcusu Kemal Elektrikçi’ye çarpan
araç yaralanmasına, sonraki akşam da
Ahmet Serin’e çarpan araç yaşamının
sonlanmasına sebep olmuştur. Yıllardır
bisiklet süren biri olarak araçların bisiklet
sürücülerine daha saygılı olması
gerektiğini söyleyerek şartların
düzelmesini beklerken yollarda voyvoda
araba sürücüleri süratle artmakta.
Saygısızlık, ahlaksızlık, kuralsızlık
ülkenin her alanında olduğu gibi yollarda
ve trafikte de süratle artmakta. Yollar
sadece araba sürücülerinin değildir.
Bisiklet sürücüleri ve yayalarındır da.
Sevgili Kemal Elektirikçiye geçmiş
olsun der, bir an evvel sağlığına
kavuşmasını diliyorum. Yaşamını yitiren
Ahmet Serin’e de rahmet, ailesine de
sabırlar dilerim. Hükümet edenlere de
bir öneri; Başka işlerle uğraşmayı bırakın
ve trafik çarpışmalarının azalması için
kafa yorun lütfen. Çünkü trafik
çarpışmaları nedeniyle ölümler 1. sırada.

ÇAVUŞ
YÖNETMENLİKLE
VATANDAŞLIK
DAĞITIR
Hüseyin Yalyalı
Efendiler yasaları yönetmeliklerle
aşıyor.
Doğal, onlar için Da-ül Harp olan
Kıbrıs’ın kuzeyinde yasalar hiçbir şey
ifade etmez.
İşgal yok zinhar.

DOKUN GİTSİN
Mahmut Anayasa
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bir
taraftan “Özgürlüğüme dokunma” eylemi yaparken, bir taraftan da Birlik
Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Beyaz
Ev’deki toplantısına katılıyor…
Hem perhiz, hem lahana turşusu…
*
Finlandiya Dışişleri Bakanı, resmi
ziyarette bulunduğu Norveç’te, orada
yaşayan Finlandiyalılara, Norveç
vatandaşlığı sözü verdi…
Norveç Cumhurbaşkanı ve Başbakanı
da Finlandiya Dışişleri Bakanına
teşekkür ederek, şükranlarını sundu…
*
Geçmiş 48 yılı baz alırsak:
“Özgürlüğüme dokunma” - Romantik
& Ütopik…
“Parama dokunma” - Fantastik & Realistik…
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Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
Baba giderse sırtından kulağına
doğru morarır insan.
Kulakları kesilir
kangren oldu denir, sağır olur artık insan.
Yüzü kaybolur yüzünde;
çocuk yüzünü bir daha göremez
kimse.
Komik olan şeylere dahi gülemez
mesela bazen, bazen de her şey
komik gelir ve durmadan gülmek
ister; kimi sinirden der kimi neşeden.
Herkes herkesi kıskanırken öldüğünde, baba giderse ilk ölen
çocukluk olur.
Şarabın tadı gider, rakının
rengi.
Suyun şekli bozulur, kazağın
motifi.
Bir anda yaşlanır insan, bir anda
yüzü kırışır…
Kırk mevsimi yaşar teni, rengi,
nefesi..
Baba giderse, bahçesiz kalır
insan.
Ekecek bir fide bulamaz
mesela.
Mesela güneş yeni bir güne doğmaz.
Sulanmaz hiçbir çehre, gülemez
bir daha insan.
Bir anda yıkılır zaman, altında
kalır anılar.
Bir geçmiş zaman başlar, geçip
gitmez akıldan, akıl şuursuz kalır.

BABA GİDERSE…

Adanın yarısı daha bir yarımlaşır.
Yarım doğmuş insan giderek yalnızlaşır.
Güneye gitmenin, dağlara çıkmanın anlamı kaybolur gözlerde.
Kulaklar zaten artık duymaz,
kimseyi de dinlemez zaten insan
baba giderse..
Bir şarkıya gizler onu bir ağaca
ya da belki bir eşyaya.
Kimse için bir şey ifade etmeyen
şey onun için en anlamlı ifadeye
dönüşür.
İfadesi alınan zaman ensenden
kuyruk sokumuna kadar iner…
El uzaktan bakarken kim olduğunu seçemez sen de seçilmek istemezsin zaten…
Yüzün gibi kaybolur bedenin
de…
Elli bir dişin ile gülemezsin böylece çünkü artık otuz iki değil elli
bir dişin vardır elden dolayı ağzının
içinde.
Çiğneyip durursun zamanı otuz
iki diş yetmez zamanı çiğnemeye.
Omurgamız eğrildi skolyoz olduk
her birimiz böylece.
Belki de bu yüzden kısa sürdü
ömrümüz.
Yolun durağı olup olmadığı fark
etmez baba giderse.
Hiçbir durakta dinlenmek istemezsin varsa bile.
Hiçbir ağaç seni mutlu edemez,
hiçbir ağaç meyve vermez ve yediğin meyvenin de tadı yoktur
baba giderse..

Sana bıraktığı düşlerden bir taç
yaparsın saçlarına takmak için.
Saçlarının olmadığını o zaman
anlarsın.
Çünkü baba giderse saçları dökülür insanın.
Dökülen saçlarına yazdığı şiirleri
koklar boş sokaklar.
İçi dolar yolların içi dolar kaldırımların her mahalle ağlar.
Sen bir mahallenin bir sokağında
gözlerini açarsın kaldırım kenarında.
Arkana bakma boşuna, arkada
duran ev artık senin değil.
Baba giderse evsiz kalır insan,
yersiz kalır, ne dese eksik kalır.
Yaşayacağı zamanı giderek daraltır yüreğinde.
Çünkü yüreği artık bedenine sığmaz. Dolaba asar bu yüzden duygularını ve kapatır kapısı yetmez
gibi bir de kilit vurur üstüne.
Nefes alması ancak böyle kolaylaşır.
Ve hiçbir nefes nefesine karşılık
vermez.
Baba giderse bir orman yangına
durur, bir insan yanmaya durur,
bir çift göz sonbahara vurur rengini
sonunda.
Kül olur vasiyeti, kül olur emaneti, kül olur mirası, kül olur
şarabı ve içtikçe her bir hücresine
yangın dağılır.
Sonunda patlamaya yüz tutar yüzünden gözleri.
Baba giderse bir yanardağa döner
kişinin kendi.

Çavuşoğlu’ndan CTP’li vekillere:

İçinizde PKK’lı vekiller var, elçiliğe sorun öğrenin
Kıbrıs gerçek - Dün
mecliste soğuk rüzgarlar esti...
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
CTP’li vekiller arasında geçen
diyalog şok etkisi yarattı.
CTP Milletvekili ve Meclis
Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin Çavuşoğlu’na; “Biz
federal çözümü savunuyoruz
lütfen bizim görüşlerimizi de
dinleyip kaale alın” demesi
üzerine; Çavuşoğlu, “Benim Cumhurbaşkanım bu
Meclise geldiğinde siz Meclise gelmeyip onu yok
saydınız, şimdi de, biz sizi yok sayıyoruz. Biliyorsunuz
ki içinizde PKK’lı vekiller de var” dedi.
Bakan Çavuşoğlu’nun bu söylemlerinin ardında De-

vrim Barçın’ın, “Sayın Bakan Bizi zan altında
bırakıyorsunuz, kim olduğunu bize de söyleyin” dediği,
ardından ise Çavuşoğlu “TC Elçiliğine sorarsanız kim
olduğunu öğrenebilir ve fotoğraflarını da görebilirsiniz”
yanıtını verdi.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINA…

"DERHAL ÜLKEYİ TERK EDİN!"
Topuz Gazetesi - İsrail,
Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından
dün
yapılan
açıklamada,
Türkiye'deki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısı yapıldı.
İsrail hükümeti, İran'ın İsrail
vatandaşlarına yönelik terör
saldırısı tehdidi gerekçesiyle
Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı
yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid,
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "İran'ın İsraillilere
yönelik terör saldırısı düzenleme
girişimleri nedeniyle İsrail
vatandaşlarına İstanbul'a ve
Türkiye'ye seyahat etmemeleri
çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Lapid, "Gerçek ve

yakın bir tehlike mevcut.
Halihazırda İstanbul'daysanız, en
kısa zamanda İsrail'e dönün. İstanbul'a seyahat planınız varsa da
iptal edin.
Hiçbir tatil canınızdan önemli
değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de bulunan İsraillilerden
de ülkelerine dönmesini isteyen
Lapid, şunları kaydetti:
"Umarız bu uyarı uzun süre
geçerli olmaz. Bu dönem turizm
sezonu. En kısa sürede güvenliğin
sağlanması, İsraillilerin Türkiye'ye
gelmesi ve burada keyifli vakit
geçirmelerini sağlamak için tüm
çabalar ortaya konuyor."
Lapid, Türk hükümetine "İsrail
vatandaşlarının
güvenliğini
sağlamak için ortaya koyduğu
çabadan dolayı" teşekkür etti ve

Türkiye ile turizmin iki ülke için
de önemli olduğunu vurguladı.
Daha önce Jerusalem Post
gazetesine konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, İran'ın Türkiye'yi
ziyaret eden İsrail vatandaşlarına
saldırı girişiminde bulunduğunu
öne
sürmüştü.
Haberede,
Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı
bir grubun, geçen ay İsraillilere
yönelik saldırı planlarının Türk
ve İsrailli güvenlik birimleri
tarafından önlendiği kaydedilmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu
komutanlarından Albay Hasan
Seyyad Hodayi’nin geçen ay
evinin önünde silahlı saldırıya
uğrayarak öldürülmesi sonrasında
İsrail yönetimi, vatandaşlarına
“Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında
bulunmuştu.

GÜNLÜK
ÇAVUŞOĞLU: CTP’DE PKK’Lİ
VEKİLLER VAR!
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019’da Kıbrıs’a geldi.
“Kim Kıbrıs’ta garantörlüğün modası geçti diyorsa bilin ki gaflet
ve ihanet içindedir” dedi Karpaz’da konuşma yaptığı Türkiyelilere… Sonra da “Böyle TİPLERİ görmekten üzüntü duyuyoruz”
dedi… Ardından da Lefkoşa TC Büyükelçiliği’nde kameranın
karşısına geçti. Hasan Kahvecioğlu, Rasıh Reşat ve Hasan Erçakıca
ile yaptığı programda Kıbrıslı yurtseverleri “Türkiye düşmanları”
diye bir kez daha hedef gösterdi… 2019’da TC Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu bu kez yeni imam hatip okullarının açılacağını ilan
etti… Muhalefet hep sessiz kaldı bunlara! Tufan Erhürman, Çavuşoğlu yeni imam hatipler yapılacağını duyurduğunda, bunu
basit bir ‘okul inşaatı’ gibi gösterip “bütçe” meselesi olarak lanse
etti: “Ekonomik olarak ayakta durma meselesini çözemedik. Çözemediğimiz için de Maraş toplantısının sonrasında, yeni hastane
yapılması müjdesini halkımıza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı verdi… Eğer biz bütçemiz içerisinde bir yatırım bütçesi
yaratmayı başaramazsak, o zaman bugüne kadar olduğu gibi hastanelerimizi yapamayacağız. Okullarımızı yapamayacağız. Yollarımızı
yapamayacağız”… Bu mudur Tufan için mesele, bütçe-para meselesi
mi?.. İşgali ve sömürge düzenini inkâr etmek, insanı böyle rezil
eder! Muhalefet alttan alınca, işgalci de pervasızlaşır! KıbrısGerçek’in
haberine göre, CTP’li Fazilet Özdenefe’nin Çavuşoğlu’na; “Biz
federal çözümü savunuyoruz lütfen bizim görüşlerimizi de dinleyip
kaale alın” demesi üzerine; “Benim Cumhurbaşkanım bu Meclise
geldiğinde siz Meclise gelmeyip onu yok saydınız, şimdi de, biz sizi
yok sayıyoruz. Biliyorsunuz ki içinizde PKK’lı vekiller de var”
dedi… AKP’ye göre CTP’de PKK’liler var…
ZATEN SUSKUN DEĞİL Mİ?
Bu ceza yasa tasarıları ile
basını susturmak istiyorlar
diye kıyametler kopuyor...
Basın zaten suskun değil mi?
Birkaç yayın organı dışında
konuşan mı var? Bakıyoruz da
bu eylemde Tayyip Erdoğan'ın
havuz medyasına dahil olanlar
en ateşli ifade özgürlüğü
savunucusu haline gelmiş!
Görülmeye değer!
JET ÜNAL SÖZ VERMİŞ
Gazeteci arkadaşlarımız 24
saat eylemini sonlandırmışlar
vaktinden önce... Neden? Ünal
Üstel'den söz almışlar diye...
Üç ceza yasa tasarısı
görüşülmeyecekmiş
komitede... Başka bir çalışma
grubu ele alacakmış bunları...
Yasaları geri çekme yok,
süreyi biraz uzatma var
sadece!
EMİN AKKOR
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyaz
Ev'deki toplantısına
Gazeteciler Birliği Başkanı
Emin Akkor da davet edilmiş
ve gitmiş... Emin Akkor daha
sonra da meclis önündeki
eyleme katılmış... Keşke
Çavuşoğlu ile neler
konuştuklarını topluma
açıklasaydı da öğrenseydik...
Ancak bu toplantıya davet
edildiğine göre Çavuşoğlu'nun
kara listesinde değil demek
ki...
PKK'LI VARMIŞ
Mevlüt Çavuşoğlu CTP'li
vekillere "İçinizde PKK'lı var"
demiş... Nerden
öğrenebilirlermiş kimler
olduğunu? "Elçilikten" diyor
Çavuşoğlu! Daha neler...

“Tırnak”...
"Güzel günler görme hayalini
taşımak o günleri yaşamak kadar
güzel olmasa da hayal sahibi
olmamaktan güzel yine de.
Şehrin uğultusu kuş seslerine
karışıyor, ağaçlar çiçekler de
sessizlikleriyle direniyorlar
hayata. Bir Pazar günü için
yazımı yazıyorum ben. Dışarıdan
kahve kokusu geliyor, ben de
kahve yapmalıyım kendime. Her
şeye rağmen güzel hayat.
Bozulmayan ama eskiyen bir
hayat. Eskimenin estetiğini de
içinde taşıyabilen, zamanın
yıkımına direnen bir hayat."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"İyi haber yok. Ne dünyada ne de
ülkede huzur var. Her iki yerde
de fakirleştirici rüzgârlar hızını
artırıyor. Zengin fakir, genç yaşlı
herkesin gözüne toz kaçırıyor bu
rüzgârlar. İnsan kendini bunlara
kaptırırsa düşüncelerini karartıp
sürekli bir bunaltı içinde
yaşayabilir. Dünya değişir gibi
görünür ama hep aynıdır, çünkü
insan değişmez. Avcılık ve
toplayıcılığı bırakıp yerleşik
hayata geçtikten sonra insanın
altın çağının olmadığını,
dünyanın her zaman bugünkü
gibi olduğunu bilecek kadar
tarih biliyorum."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

KKTC

TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun
Lapta ziyaretinde 1
senedir Kıbrıs’ta olan
ve vatandaş
olamamaktan şikayetçi
kadın şöyle dedi: ‘‘İkinci
sene yeniden oturma
izni almak zorunda
kalıyoruz. Burada bir sene
yaşamış olmamıza rağmen bizi
sağlığa gönderiyorlar… Biz çok büyük sorun
çekiyoruz… Kimimiz 74'de geldik, kimimiz 90'da
geldik, kimimiz benim gibi iki yıl önce geldi’’… 1
senedir burada, vatandaş olamadığı için şikayet
ediyor. Çavuşoğlu da ona vatandaşlık sözü veriyor!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

TOKUN ANKARA,
‘ÖZGÜRLÜKLERİMİZ’E
TOKUN!
Tokun, Ankara tokun!
Sayın Ankara, kötü kalpli üvey ana!
Sadece Avrupa-Afrika gazetesini yargılama…
4*4 süren gazetecileri de yargıla…
Mafyadan ödenekli gazetecileri de yargıla…
Yoldan çevirdiğini yargıla…
Dudduğunu sok içeri…
Tokunulmadık
bırakma
bun’çinde…
Haçanabir Ali Osman ile Şener
Levent’i sokacan sanık kutusunun
içine…
Şener Levent’in içinde bigla
ağacı çıktı mahkeme önünde sandviç yemekten…
Ali Osman’ın midesinde kargalar uçuşur portakal suyu içmekten…
Sandviççi bir villa yaptırdı mahkeme önünde
yediğimiz sandviçlerden…
Tokuk biz Ankara…
Biraz da geriye kalanlara tokun…
Çeyrek asırdır Avrupa-Afrika gazetesinin
yargılandığı davalara zahmet edip muhabir bile
yollamayan gazeteleri de yargıla!
‘‘Katil Bush’’ diye attığımız manşetten bile
‘yabancı devlet büyüklerine hakaret’ten
yargılandık. El insaf…
‘Polis geldi, gazetemize yeni davalar okudu’
diye çektiğimiz manşeti ekranda okurken bizimle
dalga geçen gazetecileri de yargıla!
Bilirim, sabah akşam sana ‘işgalci’ diyen
bizim gibiler ilk göz ağrındır ama biraz da
yalakalarını yargıla…
Ankara’dan abim gelmiş, istibdad yasaları
getirmiş, sus edecekmiş Kıbrıslı Türkleri!
Yaşasın istibdad, kahrolsun hürriyet!
Yaşasın susanlar için cehennem…
İşte o gün geldi, derlenip dürülsün takım elbise…
Herkes girecek o kutucuğun içine!
***
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ‘24 saat özgürlük nöbeti’ tuttu TC Sömürge Valiliği’nin
karşısında…
48 senedir işgal altında olan bu topraklarda
24 saatlik özgürlük nöbeti!
Neresinden bakarsak tutarsızlık neresinden
bakarsak absürd…
Gazeteciler Birliği Başkanı önce Kıbrıslı
Türkleri aşağılayan TC Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu’nun Beyaz Ev davetine gitti, sonra
da TC Sömürge Valiliği’nin karşısında ‘özgürlük
nöbeti’ tuttu…
Ankara’dan abim gelmiş Ceza, Müfsit Yayınlar
ve Özel Hayatın Gizliliği istibdad yasalarını
getirmiş…
Zamanında sömürgeci İngiliz’in Rum
direnişçilere karşı çıkardığı yasaları, TC
sömürgeciliği direnmeyen Kıbrıslı Türklere
karşı güncelliyor, ‘ya direnirlerse’ diye!
Ankara’dan gelen üç istibdad yasası, üç maymunu ‘özgürlük nöbeti’nde buluşturdu.
Durum o kadar vahim ki, İfade özgürlüğü
dendiğinde ‘‘ama-fakat’’ diye karşı çıkan ve
bizim gazetenin taşlarla linç edilmesini ‘normal’
kabul eden, bizim gazete mahkemede beraat
ettiğinde yargıca karşı ‘‘bu ifade özgürlüğü
değildir’’ diye yazı yazan zat-ı muhteremler
‘özgürlük nöbeti’ tuttu…
Durum o kadar vahim!
22 Ocak 2018’de Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla
Lefkoşa’da gerçekleşen Madımak katliamı
provasından sonra, ‘‘Ama onlar da yazmasaydı’’,
‘‘Az bile yaptılar’’ ve ‘‘Afrika gene bütün ilgiyi
üstüne topladı’’ gibi cümleler kurarak ifade
özgürlüğüne tecavüz eden gazeteciler ‘özgürlük
nöbeti’ tuttu!
22 Ocak’ta gazete binamızı yerle bir eden
taşlar değil, Ankara’dan gelen üç adet istibdad
yasası nöbete durdurdu gazetecileri!
1974’ten beridir esir olduğunun farkında
olmayanların ‘özgürlükleri’ne biraz daha tokun
Ankara!
Tokun Ankara, biraz daha tokun…

KTGB’nin “Özgürlük Için
24 Saat” Eylem Sonuç Bildirisi
KTGB olarak üç gün önce “Özgürlük
Senden Büyük #Dokunma” sloganı ve
posteri ile başlattığımız eylemimizi nihai
sonuca ulaşmasak da hükümetin uzlaşı
niyetini beyanıyla şimdilik noktalama
kararı aldık.
Ceza, Müsfidane Yayınlar ve Özel
Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması yasalarından hareketle
hükümetin ifade özgürlüğüne sınır ve
ceza getirme girişimi, birliğimizin
başlattığı mücadele olmasa bugün ivedilikle komitede görüşülüyor olacaktı.
Birliğimiz, halkın ifade özgürlüğü için
Meclis içi, Meclis dışı siyasi partiler,
sendikalar, birlikler ve sivil toplum örgütlerinden aldığı destekle ifade özgürlüğünü
sınırlayıcı ve cezalandırıcı hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğini “Özgürlük
için 24 saat” eylemi ile bir kez daha
güçlü bir şekilde ortaya koymuştur.
Eylemlilik sürecine girdiğimiz andan
itibaren toplumun çok farklı kesimlerinden gördüğümüz destek, halkın
büyük bedeller ödeyerek kazandığı ifade
özgürlüğüne en az bizler kadar hassasiyetle yaklaştığını göstermiştir.
Halkın güçlü desteği ile ortaya konan
kararlılık sonucunda, hükümet ivedilikle
hayata geçirmek istediği değişikliklere

gösterdiğimiz tepkiyi alarak müzakere
yolu açmıştır.
Başbakan Ünal Üstel, KTGB’nin acil
görüşme talebine olumlu yanıt vererek
ilgili üç yasadaki hassasiyetlerimizi
dikkate alacak düzenlemeleri yapmaya
hazır olduklarını söyledi.
Başbakan Üstel, ilerleyen süreçte
oluşturulacak ortak çalışma grubunun,
birliğin hassasiyetlerini dikkate alarak
yeni bir yasal düzenleme yaparak
komitenin gündemine getirilmesi
konusunda söz verdi.
Hükümet bu noktaya birliğin
öncülüğünü yaptığı halkın gücü sayesinde
gelmiştir. Temkinli olmakla birlikte
iyimserliğimizi koruyarak verilen söz
ve taahhütler çerçevesinde çalışmakta,
aksi bir gelişme halinde ise yeniden
eylemlilik sürecine girmekte kararlıyız.
Bu aşamada bugün saat 21:00’e kadar
devam edecek yayınlarımızı iyi
niyetimizin göstergesi olarak şu andan
itibaren noktalıyoruz.
Bunu yaparken meclis önündeki
eylemlilik sürecimizde her türlü lojistik
desteği veren toplumun farklı kesimlerine
ve yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz.
KTGB Yönetim Kurulu

Maliye-Sen'den, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin
“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine destek
Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası
(Maliye-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat”
eylemine destek verdiğini duyurdu.
Maliye-Sen’den yapılan açıklamada,
Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel
Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması yasalarında yapılmak istenen
değişikliklerle, düşünce ve ifade
özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışılmasının
kabul edilemez olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Reform Hükümeti olarak
yola çıktığını iddia eden UBP – YDP –
DP Üstel Hükümeti’nin ilk icraat olarak
özgürlükleri keyfi ve muğlak ifadelerle

kısıtlamaya çalışması kabul edilemez”
denildi.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
buhranın gün geçtikçe derinleştiğini,
insanların döviz ve enflasyon altında
ezilirken, zamları ve fakirleşmeyi önlemek adına hiçbir adım atmayan hükümetten hoşnut olmadığını kaydeden MaliyeSen, “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla yapılan eylemlere desteklerinin tam olduğunu açıkladı.
Açıklamada, toplumu baskı altına alarak,
hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışan
her türlü eylem ve düşüncenin her zaman
karşısında olacaklarını vurguladı.

Özersay’dan gazetecilerin eylemine destek
Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği
“Özgürlük Senden Büyük! Dokunma”
eylemine katılarak destek veren Halkın
Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi olarak biz sizin
yanınızdayız, çağdaş, laik, demokratik,
açık fikirli, özgürlükten yana her ne
varsa biz ordayız ve bundan sonra da
orada olmaya devam edeceğiz” dedi. “Mesele üç yasa tasarısından öte bir zihniyet meselesidir”
HP’den yapılan
açıklamaya göre, Gazeteciler Birliği’nin
basın özgürlüğünü kısıtlayıcı içeriklerin
yer aldığını iddia ettiği yasa tasarısını
protesto amacıyla düzenlediği eyleme
katılan Özersay, burada yaptığı
konuşmada meselenin sadece üç yasa
tasarısından ibaret olmadığını, asıl meselenin zihniyet meselesi olduğu; bir ülkenin
yönetimine, halkının geleceğine bakış
açısı olduğunu belirtti.
Özersay, “Meclis’e üç tane yasa tasarısı
geldi. Tepki gösterilince ivediliği geri

çekildi, komiteye gönderildi. Ama süresi
dolduktan sonra görüşülebilir bir hal
alacak. Bunun kavgası komitede belki
de Genel Kurul’da devam edecek” ifadesini kullandı.
“Aslolan, bu zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir”
Özersay, hükümetin sahip olduğu
çoğunluk anlayışı ve demokrasiye bakış
açısıyla bunu geçirmeye çalışacağını belirtti ve “Bu iş belki de Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi çerçevesinde
mahkemeden dönecek ya da mahkemelerde devam edecek. Aslolan üç yasa
tasarısını engellemek değil, daha sonra
gelecek memleketin ileriye gitmesini engelleyecek, gerici zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir. Bu, toplumsal asgari müştereklerde birleşmekten
geçen bir mücadele ile mümkün olacak
bir şeydir. Halkın Partisi olarak biz sizin
yanınızdayız” diyerek sözlerini
tamamladı.

Sosyal Medya
Altantema Fadime Irkad

İLHAK ALENİ
KONUŞULUYOR
Geldiğimiz en son kertede adaya
TC Polisinden 200 Çevik Birlik
Personelinin gelecek olması ya da
muhtemel bir aktarma olayını Erhan Arıklı kendine has uslubu ile
gerçeği ortaya serdi..
Ne diyor Arıklı?
Güvenlik ve asayişten Türkiye
sorumlu. İsterlerse buraya personel
yığabilir.... Ama acı bir İŞGAL
gerçeğini de yüzümüze vurdu bu
FAŞİST....
Tüm dünyada artık yasaklanmaya
giden hastalıklı fikirlerin ırkcılık
gibi akımların delilik olduğu kabul
edilirken Maalesef İŞGAL'in tetikcileri hem de hükümet kanadında
bakanlık koltuğunda oturan bir
yerleşik kendisi..
Olası bir Savaş Suçluları
ayırdında Kıbrısın Kuzeyinde yer
alan SOY SÜRÜM gibi evrensel
suçlar kapsamı gereği tutuklanıp
yargılanacaklar arasında yer alan
Arıklı şimdi de bakanı olduğu KKTC'nin yasalarına aykırı yabancı
bir devletin artık Avrupa Birliği
toprağı olduğu da kesinlikle vuurgulanan Kuzey Kıbrıs'a polis
gücü getirilmesini kuvvetle
istediğini çekinmeden ortaya koyabiliyor...
İşte anayasadaki geçici 10'uncu
maddenin neden derhal kaldırılması
gerektiğini haklı kılan delice
atılımlar.
Seneye ya da bu senenin sonuna
doğru
Türkiye'de
Cumhurbaşkanlığı seçimleri var...
Son anketler Ekrem İmamoğlu...
Mansur Yavaş ve hatta Meral
Akşener'in Tayyıb'ın önünde
olduğunu gösteriyor...
Dolayısıyle son bir şans yaratmak
bağlamında Tayyıp bir savaş
çıkartıp seçimleri iptal etmeyi
deneyeceği konuşulurken Kuzey
Kıbrıs'ın ilhakı yönüne de
gidebileceği
artık
aleni
konuşuluyor.
Son geçirilmek istenen yasalarda
UBP'nin de AKP'ye yardımcı
olacağı hususunda kuvvetli belirtiler var.
İnsan Hakları ve Özgürlükler
bağlamında tam anlamı ile faşizan
bir ortam yaratılmasına yönelik
girişilen oyunların perde gerisinde
bir de bu Çevik Birlik olayı gündeme gelince ilhak konusunda
Tayyıb'ın kesin bir adım atmak
niyeti bu çıkarılmak istenen
yasalardan da belli oluyor...
Bir kere halkın direnç gücü ortadan kaldırılacak ki yapılmak istenenlere kolayca ulaşılsın.
Ege...
Doğu Akdeniz ve Suriye
topraklarında savaş hazırlıkları
var... Tayyıp için seçimde zafere
ulaşmak için yapılacak her şey
mübah..
İşte Erhan Erıklı gibi faşistlerin
tüm dünyaya ve bilhassa AİHM'ne
alenen şikayet edilmesi son derecede önemli...
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Mayıs 2022 raporuna
göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk
sınırı 19602 TL, açlık sınırı da 6017
TL.'ye yükselmiştir.
Kıbrıs'ın kuzeyındeki
yasa dışı, de facto devletin
geçmiş
gelmiş
ve
cumhurbaşkanları
başbakanları hedeflerinin
toplumun refah düzeyini
artırmak olduğunu iddia
ettiler. Özellikle de şimdiki toplum
lideri Tatar ile Başbakan Üstel bunu
çok sık, neredeyse her demeçlerinde
tekrar etmektedirler.
Gerçekte ise Kıbrıs Türk toplumu
Türkiye'nin idaresi altına girdiği günden
bu yana sürekli olarak yoksullaşmıştır.
Refah düzeyi artmamış sürekli
gerilemiştir. Nihayet son devalüasyonlar
ve zamlarla asgari ücretli yoksulluk
seviyesinden açlık seviyesinin altına
düşmüştür. İşte bundan dolayıdır ki
Tatar efendi ikide birde bize Türkiye'nin
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TÜRKİYE'DE DÖVİZ KURLARİ VE
KUZEY KIBRIS'A YANSIMALARI (2)
himayesi altında yaşamanın ekonomik
refahtan daha önemli olduğunu ve
bunun en önemli özgürlük olduğu
palavrasını sıkmaktadır! Kıbrıs'ın
kuzeyinde yaşayan halkın artık bu
palavralara karnı tok. Biz halk olarak
bu sefil yaşam seviyesini ne kendimize
ne de Türkiyenin emekçi halkına layık
görüyoruz. Evine ekmek götüremeyen,
eğitim almaktan mahrum olan, sağlık
sorunlarını çözmekten aciz olan bir insan, bir aile özgür olabilir mi?
Her ay dört beş bin Euro aylık alan
siyasiler halkın ne durumda olduğunu
düşünmeden, bol keseden hamaset
nutukları atabilir.
Ama vatandaş artık size "eksik olsun
sizden gelecek özgürlük de egemenlik
de! Ailemiz, çocuklarımız aç yaşarken
sizin özgürlük safsatalarınıza inananı
da..!" diye haykırıyor.
Ankara'nın ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki
işbirlikçilerinin artık göz göre göre
soygun ve şehir eşkiyalığına dönüşmüş
olan ekonomi politikaları kaçabilen

herkesi kuzey Kıbrıs'tan uzaklaşmaya
teşvik ediyor.
Son yıllarda gençlerimizin çoğu Avrupa ülkelerine, ve hatta Kıbrıs Rum kesimine yerleşiyor. Ekmeğini, geçimini
başka yerlerde arıyor. Hatta kuzey
Kıbrısa yerleşmiş Türkiye kökenli
emekçiler de Rum kesimi veya Avrupa
ülkelerine yerleşebilmek için siyasi
sığınma hakkı dahil, bulabildikleri her
fırsatı kullanıyorlar.
Türkiye içinden de yurt dışına çok
göç var. Ankara'nın sürekli devalüasyonlara dayalı dış ticaret rejimi artık
sürdürülebilir değildir. Bu koşullarda
ne aile planlaması ne de ülke
kalkınmasının planlamasını yapmak
mümkün değildir. Bu politikalardan
kurtuluşun tek çaresi sınıf mücadelesidir.
İşçi sınıfının başta sendikalar olmak
üzere her seviyede örgütlenmesi şarttır.
Kurtuluşumuz örgütlü sınıf mücadelesiyle mümkündür. Gözü doymaz,
vahşi burjuvaziyi alt etmenin tek yolu
örgütlü sınıf mücadelesidir.

Mahkumlar cezaevinde açlık grevine son verdi
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sabah
erken saatlerde Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ni
ziyaret ederek mahkumların sorunlarını
dinledi. Görüşmenin ardından mahkumlar
açlık grevine son verdi.
Hafta sonu medyada “cezaevinden mektup
var” ve “mahkumlar açlık grevine giriyor”
başlıklarıyla kamuoyuna yansıyan sıkıntıların
çözümü için cezaevini bizzat ziyaret ederek
sorunları
yerinde
inceleyeceğini,
mahkumların sorunlarını dinleyeceğini daha
önce açıklayan Bakan Öztürkler, sabah
erken saatlerde Merkezi Cezaevi’ne ziyarette
bulundu.
Öztürkler, burada önce cezaevi idaresi
ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi
yaptıklarını, bundan sonraki süreçte atılması
muhtemel adımlar ve mahkumların evrensel
değerler çerçevesinde haklarının korunması,
yapısal sıkıntıların kısa vadede aşılması

yönünde bir görüşme gerçekleştirdiklerini
ifade etti.
Mahkumların sorunlarını dinlemek üzere
cezaevinde açlık grevi başlatan koğuşları
da ziyaret eden Bakan Öztürkler,
“mahkumların sorunlarını ve taleplerini
kendilerinden dinlemek, cezaevi idaresi
olarak neler yapılabileceği konusunda durumu ele almak için buradayız” dedi.
-“İnsanlık onuru mahkum edilmemelidir”
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
Öztürkler, cezaevi ziyaretinde yıllardır mevcut cezaevinin yapısal ve kapasite
bakımından ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu,
burada cezaevi şartlarının eldeki imkanlar
dahilinde devamlı iyileştirmelerle
sürdürüldüğünü fakat gelinen aşamada en
erken zamanda yeni cezaevine geçmek için
çalıştıklarını belirterek “Birincil konunun

cezaevinde bir sebeple yatmakta, cezasını
çekmekte olan kişilerin özünde insan
olduklarını, cezalarını çekerken özgürlüklerinin hukuksal olarak kısıtlandığını ve
insanlık onurlarının mahkum edilmemesi
gerektiğini unutmamalıyız” dedi.
Öztürkler’in ziyareti sonrasinda açlık
grevine son verildi
Açlık grevi başlatan bir kısım mahkum
ile de görüşen Bakan Öztürkler, talep edilen
konularda hukuki çalışma ve değerlendirme
yapılması için talimat vereceğini, özellikle
mahkumların cezalarını çektikleri süre
zarfında devletin gözetimi altında olduklarını,
bunun da ciddi bir sorumluluk olduğunu,
bu bilinçle hareket edilerek, evrensel
mahkum haklarının korunarak adım atılması
için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Öztürkler’in ziyareti sonrasında açlık grevine
son verildiği açıklandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm
Fakültesi, bu yıl Turizm Günleri Etkinliğinin
23’üncüsünü düzenledi.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, bu yılki
konsepti “Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedelim – Explore North Cyprus” olarak belirlenen ve
yedi gün süren etkinlikler kapsamında,
Adanın tanıtımı amacıyla geziler düzenlendi.
Yurtdışından konuşmacıların da katıldığı
Turizm Günleri’nde, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Canbulat İlkokulu
öğrencilerine yönelik etkinlikler de yer aldı.
23. Turizm Günleri, DAÜ Turizm Fakültesi
TH 108 salonunda sabah sineması gösterimi
ile başladı. Etkinlik kapsamında; Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika Hilton Otelleri Kıdemli
Yönetici İşe Alım Müdürü Björn Olthof
“Turizm ve Otelcilikte Dünya Çapında
Uluslararası Kariyer Olanakları – Hilton
Otelleri” başlıklı çevrim içi seminer ve
Fethiye Liberty Fabay Hotel Genel Müdürü
M. Nihat Tümkaya “Pandemi Sonrası Turizm
Sektörü ve İş Olanakları” başlıklı seminer
verdi.
Aynı zamanda DAÜ Turizm Fakültesi,
Turizm ve Otel İşletmeciliği iki ve dört
yıllık program öğrencilerinin Yüksek Şeref
ve Şeref Töreni düzenlendi. Sonrasında,
akademik personel, araştırma görevlileri ve
yönetsel personele teşekkür belgeleri takdim

edildi.
Etkinliğin ikinci gününde Girne ve Lefkoşa
gezileri düzenlendi. Gezi kapsamında Girne
– Tatlısu Miniatürk, Girne Kalesi ve Lefkoşa
Suriçi ziyaret edildi.
Etkinliğin üçüncü gününde ise Gazimağusa
gezisi yapıldı. Üçüncü gün, Canbulat İlkokulu
öğrencilerine yönelik düzenlenen Turizm
Haftası Çocuk Şöleni ile devam etti. Geziler
dördüncü ve beşinci günde Güzelyurt, Lefke,
Gemikonağı ve Yeşilırmak’ta konaklamalı
olarak devam etti.

Etkinliğin yedinci ve son gününde Ronay’s
Deli Chef’in sahibi Şef Ali Ronay, “Gastronomide Yeni Trend: Sıfır Atık” başlıklı
seminer verdi. Sonrasında DAÜ Turizm
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
ile Pastacılık ve Ekmekçilik programı
öğrencilerinin Yüksek Şeref ve Şeref Töreni
düzenlendi.
DAÜ Turizm Fakültesi 23. Turizm Günleri
etkinliği, yarışmalarda başarılı olan
öğrencilere sertifikalarının verilmesinin
ardından sona erdi.

23. Turizm günleri etkinliğini tamamladı

OZANKÖY VE AKÇAY’DA
YANGIN
Ozanköy’de bir depoda çıkan
yangın çeşitli makine ve eşyaların
yanmasına neden oldu.
Akçay’daki arazi yangınında ise
ağaçlar yandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre,
Ozanköy’de Osman Türkay
Caddesi üzerinde bulunan Nesrin
Hasan Taşkıran’a ait ikametgahın
güney kısmında bulunan depoda
meydana gelen yangın sonucu,
depo içerisinde bulunan çim
biçme ile ot biçme makinesi,
matkap, vantilatör ve muhtelif
malzemeler yanarak zarar gördü.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü.
Önceki gün saat 16.00’da AkçayZümrütköy arasındaki yolun
solunda bulunan Aydemir Ayken’e
ait arazi içerisinde meydana gelen
yangın sonucu, 7 adet narenciye
ağacı, incir, ceviz ve zerdali
ağaçları, damlama lastikleri ve
elektrik direği yanarak zarar gördü.
Yangın İtfaiye tarafından
söndürüldü.

ERENKÖY’DE TRAFİK
KAZASI
Yenierenköy’de önceki gün İstiklal
Caddesi üzerinde, Onur Yiğit (E-24)
yönetimindeki CF 435 plakalı araç
ile kuzeybatı istikametine doğru
seyrettiği sırada dikkatsizliği
sonucu yolun solundan çıkarak,
cadde üzerinde bulunan bir
ikametgahın bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Onur Yiğit,
sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
yapılan tedavisinin ardından yoğun
bakım servisinde müşahede altına
alındı.

BİR HAFTADA
81 TRAFİK KAZASI,
3 ÖLÜ, 14 YARALI
KKTC'de 6 - 12 Haziran tarihlerini
kapsayan süre içerisinde, toplam
81 trafik kazası meydana geldi. Bu
kazalarda 3 kişi öldü 14 kişi
yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen
trafik kazalardaki toplam hasar
miktarı 1 milyon 786 bin TL oldu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan
açıklamaya göre, lazaların ilçelere
göre dağılımı Lefkoşa 25,
Gazimağusa 17, Girne 34,
Güzelyurt 3, İskele 2 olarak
gerçekleşti.
-Bir haftada trafikte 1033 kez cezai
işlem uygulandı
Öte yandan aynı dönem içerisinde
polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde 1033
kez cezai işlem uygulandı.
PGM açıklamasında göre, cezai
işlemlerin dağılımı şöyle:
Sürat ( 218 ) , Tehlikeli Sürüş (7),
Dikkatsiz Sürüş (36), Seyrüsefer
Ruhsatsız Araç Kullanmak (73),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak
(5), Alkollü Araç Kullanmak (23),
Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile
Konuşmak (224), Emniyet Kemersiz
Araç Kullanmak (108), Trafik Levha
ve İşaretlerine Uymamak (93),
Trafik Işıklarına Uymamak (1),
Muayenesiz Araç Kullanmak (18),
Sigortasız veya Kapsamı Dışında
Araç Kullanmak (34), "A" Yol
Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak
(12), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç
Kullanmak (5), Tonajından Fazla
veya Tehlikeli Yük Taşımak (1),
Koruyucu Miğfer Başlıksız
Motosiklet Kullanmak (4), Takside
Taksimetre Bulundurmamak veya
Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi
Çalıştırmamak veya hileli
çalıştırmak (2) ve 169 diğer trafik
suçları.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

SEFALET KADER
DEĞİLSE TÜRK
LİRASI DA KADER
DEĞİL
KISACA...

HUKUK!

Bu rejim hangi hizmetkarlarını
yutmadı ki! Denktaş’ı bile yuttu…
Aldığı talimatla seçim yasaklarını
çiğnediği için hapis cezasına
çarptırılan BRTK Müdürü Meryem
Özkurt için UBP vekili Ahmet
Savaşan, “Biz hukuk devletinde
yaşıyoruz. Atadığımız herkes de
yasaya, anayasaya uymak
durumunda… Aslolan hepimizin
hukuka uygun davranmasıdır. Yoksa
kaotik bir ülke olur” dedi.

Bizim Mandra
Para kazandırma
dolandırıcılığından sonra,
mandra şimdi de eskort
kadın dolandırıcılığı ile
tanışır. Merkezi Türkiye'de
olan şebekenin, "eskort
kadın" vaadiyle para
karşılığı sahte adresler
verdiği, dolandırılan
kişiler bu adreslere
gidince belli olur.
Vatandaşlar, "Bu
dolandırıcılara inanıp para
kaptıran enayiler hâlâ var
mı?" diye tepkilerini dile
getirirken, sokaktaki adam
"Bu zamanda bu kadar
enayilik..." diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Alman Gazeteciler Birliği
(DJV), Türk hükümetinden
muhalif gazetecilere yönelik
"eziyete" son vermesini ve
gözaltında tutulan Kürt
gazetecilerin derhal serbest
bırakılmasını talep etti

Fotoğraf: Jinnews

“Neden bu haberleri yaptın ulan!”
diye bağırmışlardı…
Bugüne kadar gazeteci arkadaşım Ömer
Çelik’in adının geçtiği kaç yazı yazdım,
kaç tweet attım acaba. Başlangıcı 2016
Aralık. Redhack davası olarak bilinen, dönemin Enerji Bakanı, Erdoğan’ın damadı,
Berat Albayrak’ın hack’lenen maillerinden
kamu yararı içeren bilgileri haberleştirdikleri
için evlerine polis baskını yapılan altı gazeteciden biriydi. 24 gün gözaltında tutuldular. Ardından tutuklanıp “hükümet hakkında olumsuz yargı oluşturmak” gibi trajikomik bir gerekçeyle cezaevine konuldular.
İlk duruşmaları ancak 24 Ekim 2017’de,
304 gün sonra görüldü. Çelik tahliye oldu
ancak gözaltında uğradığı işkence hakkında
verdiği suç duyurusu dosyada yer almadı.
Davanın kalan iki tutuklusu Tunca Öğreten
ve Mahir Kanaat’in serbest kalması için,
onlar içeride biz dışarıda, iki ay daha beklememiz gerekti. AİHM, Öğreten ve Kanaat’in başvuruları neticesinde 2021 yılında
“ifade ve basın özgürlüğü” ve “özgürlük
ve güvenlik hakları”nın ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni mahkûm
etti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi,
Derya Okatan’ın “kişisel verileri hukuka
aykırı olarak ele geçirme” ile “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamalarından,
Eray Sargın, Mahir Kanaat, Metin Yoksu,
Ömer Çelik ve Tunca Öğreten’in “terör
örgütü propagandası yapmak” suçlamasından beraatına karar verdi. Sargın, Kanaat,
Yoksu, Çelik ve Öğreten “kişisel verileri
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasından ise birer yıl sekizer
ay hapis cezası aldı, cezaları ertelendi.
Ömer Çelik’in evi tahliyesinden bir sene
sonra Ekim 2018’de baskına uğradı, kendisi

VİRGÜL

KUKLALARIN İPLERİ

2020 protokolüyle tüm bakanlıklara asgari üç
yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip
Komisyonları adıyla kayyum atandı…
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu,
Mali Protokol için Türkiye’den heyet geldiğini
söyledi. ‘‘Ankara’da rapor halinde sunduğumuz
konuların hangilerinde ne yapıldığı’’ konuşulacak
dedi… 2020’de bakanlıklara kayyum atandı,
Çalışma Bakanı Koral Çağman bakanlıkta yapılan
yasalarda sözü geçmiyor diye istifa etti. 2022’de de
kayyuma bir de heyet eklendi. Ankara kuklalara
güvenmiyor, iplerini sıkı tutuyor…

ÇAVUŞ, KKTC
VATANDAŞLIĞI
DAĞITIR!

‘‘Sonuçta KKTC'nin de
kanunları var. Ama
oturumla ilgili yönetmelikler
var ve bunlar kolayca
değişebilir…’’
Mevlüt Çavuşoğlu
(TC Dışişleri Bakanı)

evde değildi, kapısı kırıldı. Gazeteci Sedat
Yılmaz Gazete Duvar’da yayınlanan yazısında aynı masayı paylaştığı arkadaşı için
“Ömer’in evine gittiğimde kapı numarasına
bakmıyorum, polisin kapıda bıraktığı darbelerin izlerine bakarak doğru adreste olduğuma karar veriyorum” diyordu.
Safiye Alagaş, Jinnews Haber Müdürü,
Gülşen Koçuk editörü, gözaltına alınanlar
arasındalar. Ben onlardan çok şey öğrendim.
Türkiye'nin ilk kadın haber ajansını JINHA’yı 2012’de kurdular.
29 Ekim 2016'da KHK ile kapatıldılar.
Sujin olarak devam ettiler, kapatıldılar.
Yılmadılar, Eylül 2017’de Jinnews olarak
yola çıktılar.
Ömer Çelik’i 2016’da gözaltına alan polisler “Neden bu haberleri yaptın ulan!”
diye bağırmışlardı, Çarşamba sabahı Jinnews’ın bürosunun kullanılmaz halini görünce bir kere daha o ses kulaklarımızda
patlıyor. Hem Kürt’e hem de Kürt kadın
hareketine yükseliyor o ses.
Seçim yaklaştıkça baskıların artacağını
biliyoruz, sansür diyoruz dezenformasyon
yasasının altında, fakat “hükümet hakkında
olumsuz yargı” oluşturmanın suça dönüştürüldüğünün farkındayız. Ancak bu iktidarın yıllardır tekrar eden repertuarında
hep tekliyoruz. Bu lanet şarkı hep aynı
yerden başlıyor ve biz hep aynı yerde
detone oluyoruz.
İktidar, Kürt gazetecilerin bilgisayarlarını
sökerken yanı sıra hepimizi fişliyor. Kapıyı
‘şimdilik’ kırmıyor ama işaretliyor.
(Bu yazı Ceren Sözeri’nin Evrensel’de
yayımlanan “Kapısı kırılan gazeteciler”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 14 Kasım 2021
“Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla “Bu
Memleket Bizim Platformu”nun İnönü
Meydanı’nda uzun bir aradan sonra
düzenlediği mitinge beklenen yoğun bir
katılım olmadı... Meydan eski 40 binlik,
hatta 80 binlik zamanlarını özlüyor...

Gözden kaçmayanlar...

AZAR-AYAR
Mevlüt Çavuşoğlu CTP’li Fazilet
Özdenefe ve Devrim Barçın’ı tazyikli
soğuk suyla yıkadı! Özdenefe, “Biz
federal çözümü savunuyoruz lütfen
bizim görüşlerimizi de dinleyip kaale
alın” dedi Çavuş’a… ‘Kaale alın’
nedir? İşgalciye bu nasıl bir yalvarma
halidir? Çavuşoğlu da “Benim
Cumhurbaşkanım
bu
Meclise
geldiğinde siz Meclise gelmeyip onu
yok saydınız, şimdi de, biz sizi yok
sayıyoruz. Biliyorsunuz ki içinizde
PKK’lı vekiller de var” dedi… Barçın
ise, “Sayın Bakan bizi zan altında
bırakıyorsunuz” dedi…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Dar gelirli vatandaşın
da desteklenmesi
gerekiyor…’’
Sunat Atun
(Maliye Bakanı)

Karikatür: Shahid Atiqullah
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HEDEF
Bir ülkenin dışişleri bakanı ülkeye
geliyor...
Dilediği kişileri, STÖ ’leri çağrıyor,
herkes koşarak gidiyor...
Çağırmadıkları sitemde bulunuyor...
Aynı kişi ülkenin bazı bölgelerini
gezip, burası ülkenin en güzel yeri burada bulunmaktan gurur duydum, diyor
oradakiler seviniyor.
Kısaca, bir başka ülkenin dışişleri
bakanı gelince ülkede herkes ayağa
kalkıp sessizce dinliyor.
Aynı şekilde KKTC’nin dışişleri
bakanı o bakanın ülkesine
gittiğinde neler oluyor?
Kimsenin haberi bile
olmuyor.
Bu basit örnek bile,
nereye getirildiğimizin
en güzel örneği.
Başbakan...
Diğer bakanlar.
Ve
haliyle,
“KKTC’nin
Cumhurbaşkanı oldum” diyerek sevinç
gösterisinde bulunan Tatar.
Ülkeyi ne hale getirdiğinizin farkında
mısınız?
Toparlanın, desem duymayacaklar...
Bu böyle gitmemeli, desem anlamayacaklar...
“Gerekenler ne?” diye sorsam,
düşünürken unutacaklar...
Böyle günlerden geçerken ülkenin
sahipleri
yönlerini
bulmakta
zorlanıyorlar.
Şimdi her kesim grevde, eylemde.
Ki; zamlara hayır, özgürlük zamanı...
Oysa yapılacak eylemlerin tek hedefi
olmalı...
O da Kıbrıs Cumhuriyeti.
Eski siyasetçi ile ayaküstü sohbetim
oldu.
Hayır ayaküstü değildi sohbet.
O koltukta otururken ben yanındaki
sandaylenin kenarına iliştim.
Şöyle baktı, şöyle baktım.
Tanıdı gibi gülümsedi ama
tanımadığını biliyordum.
Kendimi tanıttım.
Hım, dedi.
yanlışlarının olduğunu söylemekte
neden zorlanıyor eskiler ve de yeniler?
Düşünemiyorum artık.
Adamın yaşı 90...
Ne yargı alabilir içeriye ne mahkemeye
verilebilir.
Ancak, yanlış anlaşılır, başım belaya
girer diyerek o da konuşamıyor, ne
olması gerektiğini söylemekten çekiniyor.
Bugün iyice düşündüm ve anladım
ki bir daha...
O tarihi günü siz de düşünün.
Tam da tarihi günleri....
Koptuk yerlerimizden, baslara bindik,
kuzeye geçtik.
Aynı şekilde kuzeyde yaşayanlar güneye gittiler.
Ve ülke bölündü gibi oldu.
Geçici sandık bu durumu başlarda.
Meğer geçici olmayacağını hep biliyordu bölenler.
Bugün eylemlere bakınca zamları,
kısıtlamalrı, özgürlüksüz kalmayı görüyoruz da...
görmemiz gerekeni göremiyoruz.
Oysa gün gelecek.
Azınlığa düşmüş Kıbrıslıtürkler ufak
ufak, kopup geldikleri güneydeki evlerine
geri dönecekler ancak kuzeyden güneye
gidenler geri dönemeyecekler.
Geleceğimiz son nokta bu.
Eylem yapanlar özgürlük isteyenler.
Hedef ne özgürlük ,ne zam, ne de
başka olmalı.
Hedef Kıbrıs Cumhuriyeti olmalı.
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KTÖS: Çavuşoğlu'nun ziyareti masum değildir!
Kıbrıs
Türk
Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri
Burak Maviş, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu
"ayrılıkçı" söylemler kullanmakla
eleştirdi.
Maviş yaptığı yazılı açıklamada,
Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’deki
ziyaretinde “ayrılıkçı” söylemler
savundu
ve
kullandığını
“Çavuşoğlu’nun ziyareti masum
değildir. Kıbrıslı Türk Toplumu’nu
yalnızlaştırmak, bağımsız hareket etmemesini sağlamak ve adanın üzerindeki emellerinin devamına yönelik
yapılmış bilinçli bir ziyarettir.
Çavuşoğlu’nun söylemlerini protesto
eder, bir an önce toplumlararası müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı
yaparız” dedi.
Maviş’in açıklaması şöyle:
"Avrupa Parlamentosu’nun 2021
Türkiye İlerleme Raporunda Türkiye’yi
adanın meşru toplumlarından biri olan
Kıbrıslı Türklere gerekli irade alanını
vermesi gerektiğine dair çağrı yapıldı.
Bir kez daha bu ifade ile Kıbrıslı
Türklerin uluslararası statüsü teyit
edilmiş ve bu statüye saygı duyulması
istenmiştir.

Aynı raporda imzalanan “iktisadi ve
mali” protokolden ciddi endişe
duyulduğu ifadesinin de yer aldı.
Sivil toplum örgütlerinin teslimiyet
protokolü olarak ifade ettiği bu belgenin AP tarafından “endişe” verici
olarak bulunması, mücadeleye
uluslararası bir anlam katmıştır.
Raporda Türkiye’ye tek taraflı eylemden ve demografik dengeyi değiştirecek
eylemlerden kaçınması tavsiye
edilmiştir.
Teslimiyet protokolünü tek taraflı
bir eylemdir ve bir toplumun kültürünü,
kimliğini, varlığını tehdit etmekle beraber, yok etmek için yerli işbirlikçileri
ile birlikte zemin hazırlanmaktadır.
Raporda Kıbrıs Rum liderliğine de
Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını
kolaylaştırma
çabalarını
hızlandırmaktan sorumlu olduğu
hatırlatılmıştır. Annan Planı ve Crans
yaşanan
hayal
Montana’da
kırıklıklarının aksine, Kıbrıslı Türklerin
AB vatandaşı olduğu yeniden teyit
edilmiş ve çözümün önemli bir parçası
olduğu işaret edilmiştir. Ayrıca raporda
müzakerelerin yeniden başlaması için
tüm taraflara çağrı yapılmıştır.
Belli ki, Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ‘İl-

erleme Raporu’ndaki Kıbrıs Türk
Toplumu’nun statüsünün teyit edildiği
ifadelerden ve teslimiyet protokolünün uluslararası karşı sağlanan
toplumsal uzlaşı da kendisine rahatsız
etmiştir.
Bu bağlamda acil adanın kuzeyine
gelerek ayrılıkçı söylemlerine devam
etmeyi bir görev bilen Çavuşoğlu, teslimiyet protokolü ile de teyit edilmiş
olan
TC
Kıbrıs
İşleri
Koordinatörlüğü’nün uygun gördüğü
“sivil toplum örgütleri” ile buluşarak
iki devlet masalına devam etmiştir.
ÇAVUŞOĞLU’nun ziyareti masum
değildir. Kıbrıslı Türk Toplumu’nu
yalnızlaştırmak, bağımsız hareket etmemesini sağlamak ve adanın üzerindeki emellerinin devamına yönelik
yapılmış bilinçli bir ziyarettir.
Çavuşoğlu’nun söylemlerini protesto
eder, bir an önce toplumlararası müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı
yaparız.
Sendikamız 1960 Antlaşmalarından
doğan ve müzakere süreçlerinde üzerinde uzlaşılan toplumsal haklarımızın
kullanımı ve toplumsal statümüzün
devamı için her türlü hukuk ve eylem
yolunu izlemekten çekinmeyecektir."

Kürtler Limasol’da protesto yürüyüşü yaptı
Kürtlerin, Türkiye’nin Suriye topraklarının bir bölümünü
alma çabasını protesto etmek için Cumartesi günü Limasol’da yürüyüş yaptıkları bildirildi.
Politis gazetesi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği partisinden
bir heyetin de destek verdiği yürüyüşte, Kürtlerin Türkiye’nin

bölge ülkeleri aleyhindeki “yayılmacı politikasını” protesto
etmek için slogan attıklarını ve “Grigoris Afksendiu
Meydanı”na kadar yürüdüklerini yazdı. Haberde, Kürtlerin
yürüyüşün ardından bir süre daha bölgede kaldıkları ve
olaysız dağıldıkları kaydedildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı
bir dönem daha Güvenç Yüksel
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği
(İSG-Bir’de) önceki gün olağan genel
kurul toplantısını yaptı, toplantıda
başkanlığa tek aday başkan Güvenç Yüksel
oldu ve üyelerin onayını aldı.
İSG-Bir’den verilen bilgiye göre toplantı
11 Haziran Cumartesi KTMMOB lokalinde
yapıldı. İSG-Bir başkanlığına tek aday
Güvenç Yüksel yeniden oy birliği ile
başkan seçildi.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada

Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği
kavramına yabancı bir toplumda bilinç
oluşturmak, devlet ve özel sektör başta
olmak üzere her kesimi İş Sağlığı ve
Güvenliğinin hayati önem arz ettiği
konusunda uyarmak ve harekete geçirmek
için kısıtlı imkânlara rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.
Faaliyet raporu ve mali raporun
onaylandığı genel kurul toplantısında yetkili kurullarda görev alacaklar da belirlen-

di.
İSG-Bir Yönetim Kurulu: Özge
Özbekoğlu, Mete Keleş, Fatoş Anter, Uğur
Ergün, Gülcan Kulle Yalınca, Zeliş
Demirkıran, Mustafa Sarıgül (yedek Üye)
ve Hatice Tüzel (Yedek üye).
Denetim Kurulu: Niyazi Hepgüler, Birgül
Beyatlı, Hasan Özyel (yedek üye).
Disiplin Kurulu: Aziz Gürpınar, Tunç
Adanır, Tezel Baykent, Damla Sarper Karadeniz (yedek üye)
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

PAZAR YERİ
Çok eskiden Şeher’de, Cuma günleri pazar
yeri kurulurdu…
Şeher’in (Surlariçi’nin) merkezi sayılan
Bandabuliya’da…
1930’lu yıllardan, sanırım 1980’li yıllara
kadar, yarım asırlık bir zaman diliminde; belki
de çok daha fazla bir süre…
Daha sonra, surlar dışına çıktı pazar yeri,
merkeze uzak-yakın birkaç yeri da dolaştı…
Bilirsiniz, yıllardan beridir,
Pazar günü “pazar yeri”
kurulur Lefkoşa’da…
Önceleri,
Otobüs
Terminali’nin
içerisinde
kurulurdu pazar yeri…
Orası,
zaman
içerisinde
Lefkoşa’nın artırılan nüfusunu
karşılayamaz hale geldi…
Gerek Lefkoşa’da yaşayanlara, gerekse
pazarcı esnafına o alanın dar gelme nedenleri
arasında, sadece artırılan nüfus değil,
Kıbrıslının her gün daha da fakirleşmesinin
etkileri da vardır…
Son dönemki Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
Başkanı, Küçük Kaymaklı toprağı olduğu
söylenen güzel ve şimdilik yeterli bir yer buldu
ve Lefkoşa’nın pazar yerini, oraya şimdiki
yerine taşıdı…
O tarihten bu yana, küresel salgının da
etkisiyle, pazar yeri kurulduğu günlerde oraya
hiç gidemedim… Pazar yerinin kurulmadığı
günlerde, oraya bir kez gittim…
Belediye Başkanı, dedim da aklıma düştü…
Sahi, KKTC’deki belediye seçimleri ne
zaman yapılacak?
Söylenenlere
bakılırsa
Kasım
ayına
ertelenmiş…
Ancak
hâlâ
belediyelerin
sayısının
azaltılması yasası gündeme gelmedi…
Acaba kaç belediye kalacak KKTC’de?
Eğer belediye sayısı çok azaltılacaksa, bölge
pazarlarının kurulması da gündeme gelecek!
***
Pazar günü Facebook’ta bir ileti paylaşıldı…
-KKTC
Cumhurreisi
E.
Tatar’ın
Lefkoşa’daki pazar yerini ziyaret ettiği,
duyuruldu…
İletiyi okuyunca, “vallahi” çok maraz ettim;
keşke Pazar günü cumhurreisinin ziyaret
saatlerinde,
ben
da
oralarda
bulunabilseydim…
En azından ekselanslarını, “yakından
görmüş” ve kendileriyle “sohbet etmiş”
olurdum…
“Kısmet olmadı!”
E. Tatar’ı ilk kez, Cumhurreisi olmadan önce,
Maliye Nazırı olduğu günlerde, hani o şu,
maaşları ödeyemediği günün akşamıydı; işte o
gün, Maarif Koleji’nde kızımın diploma
töreninde yaptığı konuşmada yakından
gördüm…
Aradan uzun zaman geçti…
En son, 22 Ocak 2018 günü, gazetemize -o
zamanki adıyla Afrika’ya- faşistlerin saldırıda
bulunduğunda
ve
o
linç
eylemine
katılanlardan iki tanesinin, KKTC Meclisi’nin
damına çıktıkları gün, UB Partisi Genel
Başkanı iken, -henüz Cumhurreisi olmamıştı“yakından” gördüm…
Yakından dediysem aramızda 100 metre
vardı…
Kendilerini “görmeyeli” 4 yıldan fazla bir
süre geçti…
Siz olsanız, “üzülmez miydiniz?”
“Üzülürdünüz, üzülürdünüz!”
***
Bir fıkra düştü aklıma:
“Nasreddin Hoca, kadılık yaparken yanına
iki adam getirmişler.
Davacı:
-Bu adam, demiş, benim kulağımı ısırdı.
Öteki:
-Hayır, ben ısırmadım, demiş, o kendi
kulağını ısırdı.
Hoca onlara, ‘biraz bekleyin’ diyerek içeri
girmiş, kendi kulağını ısırmaya çalışmış. O
sırada sırtüstü düşüp başı yarılmış.
Mahkemeye dönünce davacı yine söz almış:
-Kadı efendi, insan hiç kendi kulağını ısırır
mı?
-Isırır, ısırır, demiş Hoca. Hatta ısırırken
düşüp başını bile yarar!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Tatar-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı…

Çavuşoğlu: Maraş KKTC toprağıdır

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ile dünkü görüşmesinin ardından
yaptığı
açıklamada,
daveti
ve
misafirperverliği nedeniyle Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a teşekkür etti, KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu
dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini
belirten Çavuşoğlu, TC ile KKTC
arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini
söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, uluslararası
platformda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk
halkının haklarını savunmak için ilave
hangi adımları atabileceklerini ve KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğü
için hangi çabaları sarf edeceklerini
değerlendiklerini belirtti.
KKTC’nin, Türk devletleri teşkilatında
gözlemcilik statüsü başvurusu olduğuna
işaret eden Çavuşoğlu, yılsonunda Özbekistan’da gerçekleştirilecek zirvede bunun
karara bağlanacağını belirterek, bu konuda
da çalışmalarını birlikte sürdürdüklerini
kaydetti.
“KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMEN EŞİTLİĞİ VE EŞİT STATÜSÜ
TESCİL EDİLMELİ”
Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetiyle verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden
Çavuşoğlu, “Kıbrıs meselesinin çözümü
konusundaki vizyonumuz ortaktır. Adada
yeni bir müzakere sürecinin başlaması
için ve bu müzakerenin de başarılı olabilmesi için gereken bellidir. Kıbrıs Türk
halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü
tescil edilmelidir” dedi.
“Kıbrıs Türk halkı bu haklara zaten
sahiptir. Müzakerelerle bu hakları
kazanmadı” vurgusu yapan Çavuşoğlu,
1960’ta teyit edilen ama daha sonra gasp
edilen bu hakların en başından bu yana
Kıbrıs Türk halkının var olan hakkı
olduğunun altını çizdi.
“MÜZAKERE EŞİTLER ARASINDA OLUR YOKSA HERHANGİ BİR
ANLAMI DA OLMAZ”
“Bu haklar inkar edilemez. Bunu inkar
etmek Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve
özünü inkar etmek demektir. Buna da
müsaade etmemiz mümkün değil” diyen
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Müzakere eşitler arasında olur yoksa
herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç
getirmez aksini zaten 54 yılda tecrübe
ettik. Sonuçta eşitliği reddeden kim? O
da gayet açık, net bir şekilde belli… Daha
önce de vurguladığımız gibi kaybedecek
bir 50 yılımız daha yoktur.”
Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçen yıl
Cenevre’de ortaya koyduğu vizyon ve
öneriyi desteklediklerini kaydeden
Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım
desteğimiz o gün nasıl tam ise bugün de
desteğimiz tamdır. Sizin vizyonunuzu,
önerilerinizi her platformda desteklemeye,
özellikle Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde
desteklemeye devam edeceğiz” diye
konuştu.

“BUNDAN SONRA MÜZAKERE
OLACAKSA İKİ TOPLUM DEĞİL
İKİ DEVLET ARASINDA
OLACAK”
Bundan sonra bir müzakere olacaksa
bunun iki toplum değil iki devlet arasında
olacağını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Önce iki tarafın statüleri müzakere
odasında değil, dışında eşitlenmelidir.
Ardından adada nasıl bir iş birliği modeli
uygulayacaklarına kendileri karar verecektir. Bu vizyon, bir müzakere pozisyonu

da değildir. Sahadaki gerçeklerin ve tarihi
tecrübelerin dikte ettiği tek çözüm yoludur.
Bu konuda kararlılığımızı birlikte
sürdüreceğiz çünkü bu Kıbrıs Türk halkının
iradesidir. İradesini de ortaya Kıbrıs Türk
halkı koymuştur.”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
sözcülüğünü yapan Avrupa Birliği’nin
(AB), bu iradeyi yok sayarak, herhangi
bir çözüm modeli dikte etme hakkı
olmadığını vurgulayan
Çavuşoğlu, “Rum tarafı bu gerçekleri
unutturmaya ve dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyor. Bunun da farkındayız.
Buna da müsaade etmeyeceğimizi bir kez
daha söylemek isterim” dedi.
“MARAŞ AÇILIMINDAN
DUYDUĞU RAHATSIZLIĞIN BİR
REFLEKSİ”
Rum tarafının, miadı dolmuş eski güven
artırıcı önlemleri yeni ve ilk defa söylenmiş
gibi satmaya çalıştığını ifade eden Mevlüt
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Avrupa Birliği nezdinde uluslararası
toplumda da bunu yeni bir fikirmiş gibi
satmaya çalışıyorlar. Gerçekten içinde
yeni bir fikir olsa bunları biz her zaman
konuşuruz. Türkiye olarak biz de buna
destek veririz, değerlendiririz ama bunlar
Sayın Anastasiadis’in de Cenevre’de
kağıttan okuduğu, yeni bir fikir ortaya
koyamadığı için eski defterleri karıştırarak,
bir bir okuduğu önerilerdir. Bu öneriler
esasen müzakere sürecini sulandırmak
için yapılmıştır ve Maraş açılımından
duyduğu rahatsızlığın bir refleksidir. Bunu
da açıkça görüyoruz.”
“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
TÜRK TARAFI DA İŞ BİRLİĞİ
ÖNERİLERİ SUNACAK”
İlerleyen günlerde Türk tarafının da iş
birliği önerileri sunacağını kaydeden
Çavuşoğlu, bu konuda bir çalışma
yapıldığını söyledi. Bu önerilerin KKTC
ile Rum tarafı arasında iş birliğini
geliştirecek öneriler olduğunu belirten
Çavuşoğlu, “Sadece Kıbrıs adasını değil
esasen tüm bölgeyi ilgilendiren, tüm bölgenin istikrarı ve kalkınması için önemli
ve bölgedeki sorunların çözümüne katkı

sağlayacak önerilerdir” diye konuştu.
“Rum tarafı gerçekten iş birliği yapmak
istiyorsa bunlara olumlu bakar. Türk
tarafıyla oturur, konuşur, değerlendirir.
Eğer niyeti yoksa Türk tarafı yoluna
devam edecektir. Biz yolumuza devam
edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, diğer taraftan
Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hem kendi
haklarını hem de KKTC’nin ve Kıbrıs
Türk halkının haklarını savunmaya devam
edeceğini kaydetti.
HİDROKARBON KONUSU…
Kıbrıs Türk halkının, özellikle
hidrokarbonların hakça paylaşımı konusunda yaptığı teklifler olduğuna işaret eden
Mevlüt Çavuşoğlu, bu tekliflerin hala
masada olduğunu belirterek, “Biz iş
birliğinden yanayız” dedi.
KKTC’nin yaptığı bu teklifi başta AB
ve BM olmak üzere her platformda
savunduklarını ifade eden TC Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu, “Bir iş birliğine varmak
istiyorsa Rum tarafı buna ‘hayır’ dememelidir, ‘evet’ demelidir” diye konuştu.
“MARAŞ KKTC TOPRAĞIDIR”
Ancak Rum tarafının derdinin Maraş’ı
geri almak olduğunu vurgulayan
Çavuşoğlu, şunları belirtti:
“Maraş, KKTC toprağıdır ve Maraş
açılımı çerçevesinde atılan adımlar da
uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Atılan
adımların uluslararası hukuka uygun
olduğunu vurgulamak isterim ve adadaki
iki halkın da yararına atılan adımlardır.
İleride daha da yararlı olacaktır. Rum
halkına da faydalı adımlardır. Bizim gerek
bugüne kadar Maraş konusunda atılan
adımlar, gerekse bundan sonra atılacak
adımlara yönelik desteğimiz de tamdır.”
“RUM TARAFI BEYHUDE
ÇABALAR İÇİNDE OLMASIN”
“Rum tarafı beyhude çabalar içinde
olmasın” diyen Çavuşoğlu, “BM ve AB
nezdinde gereksiz propagandalarla oraların
gündemini de meşgul etmesin. Önümüzde
iş birliği fırsatları var bu iş birliği fırsatlarını
değerlendirsin” şeklinde konuştu.
Rum tarafının, Maraş’ta plaja konulan
şezlong veya buna benzer küçük adımların,
uluslararası güvenliğe bir tehdit
oluşturduğunu savunarak, komik duruma
düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Üzülüyoruz… Gerçek argümanlarla çıksınlar”
dedi.
Bir taraftan haklarını savunmada kararlı
olduklarını diğer taraftan uluslararası
hukuk çerçevesinde iş birliğine açık ve
samimi olduklarını kaydeden Çavuşoğlu,
“Yeter ki Rum tarafı ve Yunanistan da
samimi olsun” vurgusu yaptı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Çıkrık ne kecefe ne
Eşkiya ne efe ne
Şişdin be davul oldun
Sığmayacan kefene

Özdeyişler

Tadımlık

"Yalanın faydası bir kere
içindir, gerçeğin ise
sonsuzdur."
Diderot

Sevgilim
Çocukluğumuzu al ve gel
Yere düşen cıvıltılarını kalbimizin
İki kadeh doldur teninden, gel!
Filiz Naldöven
"Sevgilim" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

GÖNÜLLÜ
KULLUK ÜZERİNE
SÖYLEV
Etienne de La
Boetie
Opera Kitap

Nöbetçi
Eczaneler

FIRST® LEGO® League Explore etkinliği ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta da yapıldı
Yüzü aşkın ülkede düzenlenen eğlence
temelli eğitim programı FIRST® LEGO®
League Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile
ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta da düzenlendi.
Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre,
6-10 yaş arası çocukların, mühendisliğe odaklanarak keşfedip çözüm bulmalarını teşvik
etmeyi hedefleyen, ana sponsorluğunu oyuncak yapı parçaları üreticisi LEGO’nun yaptığı
FIRST® LEGO® League, küresel faaliyetler
yürüten sivil toplum örgütü Bilim ve Teknolojiyi Teşvik ve Tanıma (FIRST) tarafından
tasarlanıyor. Bir kargonun yolculuğu konulu
eğitim fuarına 14 farklı okuldan takımlar
katıldı. Eğitim fuarında çocukların kendi
emekleri ile yapmış oldukları tasarıyı anlatarak
kendilerini ifade etme becerisini kazandırmayı
amaçlıyor. Etkinlikte yer alan örgütlerden
Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” kurucu
ortağı ve aynı zamanda eğitmeni Mert Balın
konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik,
sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu
düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum
becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı
birer dünya insanı olarak yetişmelerine katkı
sağlayan bu uluslararası etkinliği Kıbrıs’ta
düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan
gurur duyuyoruz. KKTC’de gerçekleşen bu
ilk ve tek uluslararası programın hayata
geçmesine katkı koyan, burada yaşayan
çocukların dünyadaki diğer yaşıtlarıyla eş
imkân ve fırsatlar içerisinde bu güzel deneyimlerden faydalanmasını mümkün kılan tüm
destekçilerimize teşekkür ederiz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof.
Dr. İbrahim F. Benter ise, çocuklara böyle bir
fırsatı sunabildikleri için mutlu olduklarını

belirtti ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’ni
gönüllülük esasıyla kuran Mert Balın’a ayrıca
teşekkürlerini sundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Fen ve Edebiyat Fakültesi
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Temini İhalesi İçin
Teklif Kabul Edilmektedir.
1- İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol
Müdürlüğü’nden 560 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname
ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi
kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi
144719 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)
2- İhalede Geçici Teminat miktarı İhale Genel İdari Şartnamesinin
24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
Teminat olarak 20 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli banka teminat
mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ
Şubesi 144719 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul
edilecektir.
3- Teklifler en geç 21 Temmuz 2022 tarihinde Perşembe günü saat
ö.s 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ FEN VE EDEBİYAT
FAKÜLTESİ LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ
TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:22025)” yazılı kapalı zarf içinde
Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasındaki İhale Kutusuna atılmış
olmalıdır.
4- İhale Keşif Bedeli: 46,569.78 USD+ KDV’dir.
Şartnameler ihale.emu.edu.tr internet sayfasından görülebilir.
İhale zarf açılış toplantısına her firmadan 1 (bir) temsilci kabul
edilecektir.

Satılık Arazi

DÜN

Haspolat'ta üniversiteye yakın ana cadde üzerinde 3 evlek
1300 ayakkare arazi satılıktır.
Tel:0548 8660060

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

Tel:0533 864 8771

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

16.95 17.20

EURO
Alış Satış

17.82

18.10

S.T.G.
Alış Satış

20.85 21.23

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKOŞA
Yeşim Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad.Eser Apt.B
BLOK Taşkınköy Lefkoşa
Tel:2256918
Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı
Kermiya
Tel:2239393
Necatibey Eczanesi
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik
Lefkoşa
Tel:2281478
GİRNE
Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne
Tel:8213434
Shima Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF
(Marshall) ve Magarına Bulli
Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu,
Girne.
Tel:05488220272
Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
Tel:8159067
MAĞUSA
Demet Eczanesi
New Castle No:1 Bayraktar yolu
Lemar Yanı Mağusa
Tel:3663350
Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut
Apt.Gazi Mağusa
Tel:3655959
GÜZELYURT
Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
Tel:7141190
LEFKE
Hatice Soyer Eczanesi
Cengizköy Lefke
Tel:05488655291
İSKELE
Sultan Topel Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
Tel:3301720

Acil Telefon
Numaraları
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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Mutlu Çocuk Bilim Parkında etkinlik düzenlendi
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocuklara
yönelik geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”
devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lefkoşa Surlariçi’nde
yaşayan çocuklara yönelik “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz”
sloganı ile Atatürk İlkokulu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği,
Dedezade Part Co, Dome ve İntergaz işbirliğinde bir etkinlik
düzenlendi.
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya
göre, Mutlu Çocuklar Bilim Parkında 10.00-12.00 saatleri arasında
gerçekleşen etkinlikte, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Atatürk
İlkokulu Müdürü Hatice Kuluma, Yaşama Sporla Bağlan Derneği
Başkanı Umut Madenoğlu, Dome ve İntergaz adına Günhan Ecesoy
hazır bulundu. Atatürk ilkokulu müdürü Hatice Kuluma ve
öğretmenleri ile Elli çocuğun katıldığı etkinlikte mikroskop ile
bazı canlıları yakından incelediler, 3D Printer ile baskı yaptılar,
kum havuzunda yeryüzü şekilleri incelediler ve mühendislik
odasında çocuklar kendi araçlarını tasarlayıp test ettiler.

13
TRAFİK KAZASINDA
YARALANAN SERİN
HAYATINI KAYBETTİ

Gazimağusa'da cumartesi akşamı
meydana gelen trafik kazasında
yaralanan 48 yaşındaki Ahmet Serin
dün akşam hayatını kaybetti.
Polisin açıklamasına göre, kaza,
Damla Nailer'in (K-35),
yönetimindeki SA 971 plakalı salon
araçla 22.00 sıralarında 15 Ağustos
Bulvarı'nda seyir halindeyken
Ahmet Serin (E-48) kullanımındaki
bisiklete çarpmasıyla meydana
geldi. Kaza sonucu yaralanan
bisiklet sürücüsü Serin,
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alınmıştı.

METEOROLOJİ’DEN
SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Dairesi, bugün
beklenen sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlar konusunda
uyardı.
Daireden yapılan açıklamaya göre,
yapılan değerlendirmeler
sonucunda beklenen sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışların
yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)
olması beklendiğinden
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı
yetkililerin ve vatandaşların tedbirli
olması tavsiyesinde bulundu.
Sağanak yağışların 12.00'dan
öğlenden sonra saat 18.00’e kadar
etkili olması bekleniyor.

GÜNEYDE
UYUŞTURUCUDAN
TUTUKLAMA

Fileleftheros haberinde, Rum
polisinin Larnaka’da 26 ve 21
yaşlarındaki iki şahsı
tasarruflarında uyuşturucu
bulundurmaktan tutukladığını
yazdı. 26 yaşındaki şahsın
tasarrufunda 20 gram kokain
olduğuna inanılan beyaz madde, 21
yaşındaki şahsın tasarrufunda ise
17 gram Hint keneviri tespit
edildiğini kaydeden gazete,
şahısların polis tarafından gözaltına
alındığını ekledi.

7 SAAT ELEKTRİK
KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
bugün Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy
Askeri Tesisler, Turunçlu ve
Kurudere bölgelerine 7 saat elektrik
verilemeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan
açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile
16:00 saatleri arasında olacak.

LBO’DAN “YEŞİLÇAM
FİLM MÜZİKLERİ”
KONSERİ

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)
Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde
“Yeşilçam Film Müzikleri” konseri
verecek. LTB'den verilen bilgiye
göre, ilki 17. Uluslararası Bellapais
İlkbahar Müzik Festivali
kapsamında verilen ve beğeni
toplayan konserin ikincisi bu
akşam saat 20.30’da Büyük Han’da
gerçekleşecek. Konserde, Gurbet Özdemir Erdoğan, Dümtek Moğollar, Çiçek Abbas - Cahit
Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya
- Selda Bağcan, Çoban Yıldızı Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı Zafer Dilek, Bizim Aile - Melih Kibar,
Hababam Sınıfı - Melih Kibar,
Devlerin Aşkı - Cahit Berkay, Yunus
- Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa Osman İşmen, Melih Kibar - Aile
Şerefi, Şehnaz Longa - Santuri
Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha
Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin
İşine – Enrico Macias gibi eserler
yer alacak. Konsere giriş ücretsiz
olacak.
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Yerel seçimlerin Kasım’da yapılması onaylandı
Yerel seçimlerin Haziran ayında değil de Kasım ayında
yapılması dünkü meclis oturumunda oy çokluğuyla onaylandı.
Oylama öncesi kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’nın paspas
edildiğine vurgu yaptı.
Anayasa’nın 2 defa göz göre göre ihlal edilerek bundan
sonrasını tanzim etmek için kasım ayına seçim tarihi verildiğini
ifade eden Erhürman, “Haziran’daki seçimin kasıma
kaydırılması bundan sonra 4 sende bir mecliste bütçe

görüşmeleri ile ilgili ciddi bir yoğunluk varken yerel seçimlerin
yaşanması sonucunu doğuracak.
Anayasa ihlalinin 5 ay sonra hazırlanmış kılıfını getirip
önümüze koydunuz” dedi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova
ise muhalefetin yüksek sesle konuşmak ve bir şeyi 40 defa
söylemek doğruymuş gibi muhalefet ettiğini belirtti.
Yapılan konuşmalar sonrası yerel seçimlerin haziran ayından
Kasım ayına alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

PERŞEMBEYE KADAR
SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Dairesi perşembeye
kadar yer yer kuvvetli rüzgarla
birlikte sağanak beklendiğini
duyurdu.
Dairenin 20 Haziran’a kadar olan
tahminlerine göre, 16 Haziran
Perşembe gününe kadar yer yer
sağanak, yağışla birlikte kuvvetli
veya fırtınamsı rüzgar da olacak.
Periyodun geriye kalan kısmında
hava açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı
periyodun ilk yarısı iç kesimlerde
29-32, ikinci yarısında ise 34-37
derece, sahillerde de 29-32 derece
dolaylarında seyredecek.
Güney ve Batı yönlerden orta
kuvvette, yağış anında kuvvetli yer
yer fırtınamsı rüzgar da
bekleniyor.

ZÜMRÜTKÖY'DE
ELEKTRİK KESİNTİSİ

TDP Gençlik: Çavuşoğlu haddini bil, Öztürkler istifa et!
Bugün Kıbrıs - TDP Gençlik Örgütü, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlık sözü vermesinin
kabul edilemez olarak değerlendirdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü yaptığı
açıklamada, “TDP Gençlik Örgütü olarak adaya ziyarette
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu’nun Lapta‘da bölge halkıyla buluşmasında ve
yanında İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in bulunduğu sırada
“vatandaşlık” talep edenlere “KKTC Devleti” adına söz vermesini asla kabul etmiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında ise, “Çağrımız nettir, Çavuşoğlu
haddini bil! Öztürkler istifa et!” vurgusu yapıldı.

Özuslu: Yasalar Bakanlar Kurulu tarafından okunmadan onaylandı
Müfsidane Yayınlar Yasası, Özel Hayatın
ve Hayatın Gizli Alanının Korunması
Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle
ilgili Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin
“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor…
Eylem noktasından Kıbrıs Postası’na
konuşan Gazeteciler Birliği’nin eski
başkanlarından Gazeteci-Yazar Sami Özuslu, ilgili yasaların Bakanlar Kurulu

tarafından bakanların bilgisi dışında okunmadan onaylandığını, başbakan dahi kimsenin sahiplenmediğini söyledi.
Konu hakkında Özuslu, “Biz bu tasarının
geri çekilmesini istiyoruz” dedi.
Kıbrıs Postası'nın ulaştığı Sami Özuslu
şöyle konuştu:
"3 tasarı ile ilgili 2 bakan bunu söyledi,
bir tanesi de zaten itiraf etti; Mecliste de

söylendi.
Yasalar Bakanlar Kurulu tarafından
okunmadan onaylandı, bakanların bilgisi
dışında oldu ve başbakan dahi kimse
sahiplenmiyor.
Biz bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz.
Başka tasarı ve öneriler de var, bunların
tümü düşünülüp değerlendirilmeli. Zaten
bunu geçirecek güçleri de yok.”

Erhürman mecliste konuştu…

“Tarihte sivil darbeciler olarak anılacaksınız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın,
bugün Meclis'te yaptığı konuşma, CTP'den
gönderildiği şekilde aşağıdadır.
“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yerel
seçimleri zamanında yapılmasını engelleyerek anayasayı ikinci kez ihlal ettiğini ve
bunun sivil darbe olduğunu, bu yasaya
olumlu oy verenlerin de tarihte sivil darbeciler
olarak anılacağını söyledi. Meclis Genel
Kurulu’nda konuşan Erhürman, hükümetin
minareyi çaldıktan sonra buna kılıf uydurma
çabasında olduğuna dair benzetme yaptı.
Geçtiğimiz yıl Ersin Tatar’dan boşalan bir
milletvekilliği için seçim yapılmadığını ve
anayasa ihlali yapıldığını kaydeden Erhürman, bu kararı alanların “Memleketin derdi
seçim değil geçim” gibi martavallar
okuduğunu ifade etti. Bu sene yerel seçimlerin yapılacağı tarihin anayasada net bir
şekilde belirtildiğini kaydeden Erhürman,
anayasada bu ibarenin “Yerel seçimler 4
yılda bir yapılır” olduğunu aktardı. Buna
rağmen seçimlerin anayasa ihlal edilerek
yapılmadığını dile getiren Erhürman, Meclis
Başkanı’nın durmadan iç tüzükten dem
vurduğunu ancak bu kişinin de Anayasayı
ihlal edenlerden birisi olduğunu vurguladı.
“BÜTÇE DÖNEMİNE DENK
GELEN BİR SÜREÇ…”
Kasım ayının ülkede seçim yapılması

açısından en uygun olmayan ay olduğunu
belirten Tufan Erhürman, bütçenin tam da
Kasım ayında en yoğun şekilde
görüşüldüğünü ancak bu sene bütçe döneminde seçim yapılmak istendiğini ifade etti.
Yerel seçimlerin Haziran değil de Kasım’da
yapılması halinde 4 yıl sonra yine bu seçimlerin aynı dönemde yapılacağının altını
çizen Erhürman, “Öyle bir ihlal yarattınız
ki bunun geri dönüşü de yok. Madem bu
işler yasa ile olacaktı, madem hukukun
üstünlük ilkesi sizin için 5 paralık değeri
olan şeyler değil, yarın başka bir hükümet
gelip bu tarihi Kasım değil Şubat yaparsa
ne olacak? Bu zihniyet devam ettiği sürece
sizi hiçbir yasa bağlamıyor. Anayasayı sallamazken yasayı nasıl sallayacaksınız? Bütün
mesele zihniyettir” dedi.

“HİÇ Mİ RAHATSIZLIK
DUYMUYORSUNUZ?”
CTP olarak bunu Anayasa Mahkemesi’ne
götürseler Anayasa Mahkemesi’nin “Seçim
Haziran ayı sonunda yapılmalıdır” kararı
alacağını ifade eden Erhürman, buna rağmen
sürecin Haziran ayının sonunu bulacağını
belirtti. Hükümete yönelik “Hiç mi rahatsızlık
duymuyorsunuz bu yaptıklarınızdan”
sorusunu soran Erhürman, “Her şey
normalmiş gibi bir de bu yasayı Meclis’e
getiriyorsunuz. Ayıp denen bir şey var. Bu
memlekette anayasayı paspas ettiniz ayaklar

altına aldınız. Yaptığınız şeyler de fiilen
yaptığınız suçlardır. Bu da söylemektir.
Oysa siz söylemiyorsunuz, yapıyorsunuz.
Bir fiil anayasal düzeni ihlal ediyorsunuz”
dedi.
“BU YAPTIĞINIZ SİVİL
DARBEDİR”
Erhürman, bu yapılanların başka bir ülkede
yapılması halinde bunun sivil darbe niteliği
taşıyacağını, Anayasayı ihlal etmenin suç
sayılamamasından dolayı hükümetin
Anayasayı açıkça ihlal etme hakkını kendinde
gördüğünü söyledi. 2021’de de, 2022’de
de seçimlerin zamanında yapılmasının
engellendiğini ifade eden Tufan Erhürman,
buna sadece hükümette yer alan vekillerin
değil, iktidarda yer alan tüm milletvekillerinin
de ortak olduğunu vurguladı. CTP olarak
bu yasa tasarısına olumlu oy vermelerinin
mümkün olmadığını kaydeden Erhürman,
“Buna onay verenler olarak siz zaten tarihe
geçtiniz. Sadece bir şeye üzülüyorum,
aranızda buna gönülden razı olmayan vekilleriniz var ama hep beraber bu torbanın
içindesiniz. Hepiniz bu torbaya düştünüz,
üstünde de sivil darbe yazıyor” dedi.
Hükümetin bu getirdiği değişiklik önerisiyle
minareye kılıf uydurulamayacağını dile getiren Erhürman, “Tarihe sivil darbeciler
olarak anayasayı ihlalde hiçbir sorun
görmeyenler olarak geçtiniz” dedi.

Zümrütköy bölgesine bugün 09:00
ile 12:00 arasında elektrik
verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan
yapılan açıklamaya göre, kesinti
elektrik şebekesinde yapılacak
bakım onarım çalışması nedeniyle
yapılacak.

NETBİR İNTERNET LTD
ADLI ŞİRKETİN YETKİSİ 3
AY ASKIYA ALINDI
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme
Kurumu (BTHK) Yönetim Kurulu,
Netbir İnternet Ltd adlı şirketin
internet servis sağlayıcılığı
yetkilendirmesini 3 ay askıya aldı.
BTHK tarafından yapılan yazılı
açıklamada, 3 ay boyunca sadece
mevcut aboneliği devam edenlere
hizmet verilmesine, yeni abone
yapılmamasına veya mevcut
abonelerin abonelik yenileme
işlemi yapılmamasına karar
verildiği de bildirildi.

BİR HAFTADA 23 YANGIN
MEYDANA GELDİ
İtfaiye Müdürlüğü ülke genelinde
bir haftada 23 yangın ve 19 hususi
servis olayı meydana geldiğini,
yangınlar sonucu oluşan zararın
329 bin 530 TL olduğunu açıkladı.
İtfaiye Müdürlüğünden yapılan
açıklamaya göre, 06-12 Haziran
tarihleri arasında gerçekleşen
yangınlaırn sebepleri,
“söndürülmeden atılan sigara
izmaritleri, elektrik tellerinin
birbirine temas etmesi sonucu
çıkan kıvılcımlar, kısa devre,
temizlik maksatlı, trafik kazası,
aracın benzin kaçırması, elektrikli
aletlerden çıkan kıvılcım, araç
egzozunun ahşap zemine temas
etmesi, sönmeden atılan
kömürlerden çıkan kıvılcım ve gaz
kaçağı” olarak sıralandı.
Hususi servis olayları ise,
ağaçların üzerinde ve araçların
motor kısmında mahsur kalan
kedilerin kurtarılması, apartmanda
ve asansörde mahsur kalan
şahısların kurtarılması, drag
yarışlarında yangına karşı önlem
alınması, yola dökülen mazot
üzerine toprak atılarak yol
güvenliğinin sağlanması, hayatını
kaybeden şahısların adli
soruşturma amaçlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi
ve Çağlayan İlkokulu öğrencilerine,
öğretmenlerine ve çalışanlarına
yangın eğitimi verilmesi olarak yer
aldı.
Yangınların 7’si Lefkoşa, 5’i
Güzelyurt, 4’ü Girne, 4’ü
Gazimağusa 3’ü de Geçitkale de
meydana geldi.
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Futbolda 5 oyuncu
değişikliği devam edecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 5
oyuncu değişikliği kuralını 2022-23
sezonunda kalıcı hale getirdi. Toplantıda
ayrıca, ülke federasyonlarının takdirine
bağlı olarak yedek oyuncu sayısını 12'den
15'e çıkarılmasına karar verildi.

CMC’de “Aylık Kulüp
Yarışması Şampiyonu”
Hasan İlkay
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
12 Haziran Pazar gün gerçekleşen aylık
kulüp yarışması Monthly Medal
Şampiyonu 67 Net Skorla Hasan İlkay
oldu. Strokeplay formatında 18 çukur ve
oyun handicapının % 95’i baz alınarak
oynanan oyunda 68 Net ile Tony James
Atkinson ikinci olurken, Mike Burgess
de 71 Net ile üçüncülüğü elde etti.
CMC’de 19 Haziran Pazar gün 3 Club
Competition yarışması gerçekleşecek.

Kişmir Kupasında Birinci Bilgimer'ler

Kuzey
Kıbrıs
Tırmanma
Şampiyonası 2. yarışı Ardahan
köyünde gerçekleşti. 14 Ekibin start
aldığı yarışta oldukça çekişme
yaşanırken , yarışı Güney Kıbrıs'tan
yarışa katılan Methoidis ArygorouGrygoris Ayygorou kazandılar...
Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir
Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile
puan veren yarışta Sadık BilgimerBuse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin
Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü
olarak hanelerine puan yazdırdılar...
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil
Kurumu tarafından organize edilen ve
Ana sponsorluğunu Basel Holding in
yaptığı 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma
Şampiyonası 2. yarışı Ardahan köyünde
gerçekleşti. 14 Ekibin start aldığı yarışta
oldukça çekişme yaşanırken , yarışı
Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Methoidis

Arygorou-Grygoris Ayygorou kazandılar.
İkincilik ise 0.974 salise farkıyla Doğa
Koyuncu-Şenay
Karafeliklinin
oldu.Yarışı üçüncü sırada ise Ahmet
Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık tamamlamayı
başardılar.
Ahmet Kişmir Kupasında Birinci
Bilgimer'ler
Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli
Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren
yarışta Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer
birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan
ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru

üçüncü olarak hanelerine puan
yazdırdılar. Oldukça çekişmeli geçen
E4 Kategorisinde birinci Ahmet
Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık, ikinci Can
Yılmaz-İbrahim Can Eroğlu , üçüncü
ise Onur Gani-Mehmet Kandilev oldular.
E2 kategorisinde Methoidis ArygorouGrygoris Arygorou birinci, Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikinci , Gölgem
Paşa-Ali Paşa üçüncü oldular. E1 Kategorisinde Hasan Yücebaş birinci , Nikolas
Charalambos ikinci oldular. E3 Kategorisinde Hasan Karlıtaş-Halil Çolakoğlu
birinci , Onat Kutlar-Behiç Topçu ikinci
olarak günü tamamladılar. Kadınlar Kategorisinde ise Gölgem Paşa Pilotlar da
birinci olurken , Co-Pilotlarda Şenay
Karafelikli birinci , Huri Bağrıaçık ikinci
, Buse Bilgimer üçüncü oldular.
Ardahana 3 kez tırmanan ekipler
arasında İbrahim Yücebaş ve Önem
Biçentürk de drift şovlarıyla güne renk
kattılar.

Minik cimnastikçiler
hünerlerini sergilediler

Cimnastik Federasyonu, Asbank sponsorluğunda Dr Fazıl Küçük
Cimnastik Salonunda minikler monitör test yarışması düzenledi.
“Gelecek cimnastikle şekillenecek” sloganıyla düzenlenen Asbank
Gelecek Senin Cimnastik Monitör Test Yarışması 2016 – 2017
doğumlu kız – erkek çocukların katılımıyla yapıldı.
4 etaptan oluşacak monitör testlerin birincisi olan teste 8 kulüpten,
130 çocuk katıldı. Küçük yaşlarda yetenek taraması yaparak
özelde cimnastik genelde diğer branşlara servis edilecek çocukların
belirleneceği testler sayesinde kayıt altına alınan derecelerle ileriki
yıllarda çocukların gelişimleri takip edilebilecek.
Asbank katkısıyla düzenlenen Asbank Gelecek Senin Cimnastik
Monitör Test Yarışmasına katılan tüm çocuklara madalya ve
dondurma verilerek, çocuklar mutlu edildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Şampiyonlar Ligi 1.
Eleme turu kuraları
çekiliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme
turu kurası bugün çekilecek. İsviçre'nin
Nyon kentindeki UEFA merkezinde
yapılacak ve 13.00'de başlayacak kura
çekimine 30 takım katılacak. Şampiyonlar
Ligi'nde 1. eleme turu müsabakaları 5-6
Temmuz ile 12-13 Temmuz tarihlerinde,
2. eleme turu maçları ise 19-20 Temmuz
ile 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı 2.
eleme turu kuraları, 15 Haziran Çarşamba
günü çekilecek. Geçen sezon şampiyonluk
ipini göğüsleyen Trabzonspor, UEFA
Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan
dahil olacak.

Fenerbahçe Henrique'yi
renklerine bağladı
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaştığını
duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde
"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi
için Santa Clara Kulübü ile anlaşma
sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak,
sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a
geldi. Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan
uçakla
saat
18.20'de
İstanbul
Havalimanı'na ulaşan Lincoln Henrique'yi
Fenerbahçe'nin idari menajeri Emir Yolaç
karşıladı. Eşiyle birlikte gelen Henrique,
kendisi için ayarlanan araç ile
havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Portekiz ekibi Santa
Clara ile anlaşmaya varırken, oyuncu ile
İstanbul'da yapılacak görüşmelerin
ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
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