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Türkiye’den gelen yüksek konuklara devlet hastanesinin ambulansı ile sağlık ekibi tahsis ediliyor. Çavuşoğlu’na ambulans,
Fuat Oktay’a ambulans… Adaya kendi ambulansı ile gelen Erdoğan’a ise iki ambulans da burdan veriliyor! Maşallah!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 17 Haziran 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 704 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SORMAK YOK MU SERHAT?
n

2. sayfada

Gürcan Erdoğan...

Universal Bank davası...

AKSA’ya Kıb-Tek’in borcu…

Danışman ordusu...

n 10 gündür polis karakolunda
tutuklu bulunan Kıb-Tek eski
genel müdürü Gürcan Erdoğan
cezaevine gönderildi…

n Evrakta sahtekarlık yaptıkları
gerekçesiyle Universal
Bankası’nın iki hissedarı
mahkemede teminata bağlandı…

n Toplam 1 milyar 46 milyon 125
bin TL’lik borç halkın sırtına
yüklendi… Bunu da halk
ödeyecek!

n HP’den ayrılarak UBP’ye geçen
ancak seçimlerde seçilmeyen
Mesut Genç sarayın en yeni
danışmanı oldu!

3. sayfada

3. sayfada

6. sayfada

10 gün sonra
cezaevine kondu

Banka hissedarları
teminata bağlandı

15. sayfada

AKSA’ya borcu
devlet devraldı

Tatar’a yeni bir
danışman daha

Irkçı faşist
Toplumumuzun iradesini çatır çatır ezip geçen Mevlüt Çavuşoğlu’na bir tepki de El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’tan…

n “Kendisini Kıbrıslıların
ve Kıbrıs’ın sahibi gören
ırkçı faşist TC Dışişleri
Bakanı ve Ankara
hükümetinin fetihçi faşist
müdahalelerini
kınıyoruz” diyen Özkıraç,
CTP’deki bazı
milletvekillerinin
Çavuşoğlu’na tepkisine
de destek verdi…

Halil Karapaşaoğlu’ndan…

TC’nin fetihçi zihniyetine
karşı direniş çağrısı

n YKP Örgütlenme Sekreteri
Halil Karapaşaoğlu son
günlerde muhalif
görüşlerinden dolayı
mağdur edilenlere ve
hakkında dava açılanlara da
destek belirtti…

8. sayfada

3. sayfada

Hemen diyalize girmesi gerekiyor, ama giremiyor...

SOL KÖŞE
KIB-TEK’İN AKSA’YA
BORÇLARINI HALK
ÖDEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun
AKSA’ya toplam 1 milyar 46 milyon
125 bin TL borcu bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre bu borcu
devlet devralmış… Devlet devraldı
ne demek? Halkın sırtına yüklendi
demek? Halk ödeyecek! Bu zamlar,
bu fahiş fiyatlar ve vergiler ne için
sandınız? Söke söke sizden
koparmak için! Meydanı boş
bulmuş
Ankara
ve
buradaki
işbirlikçileri… Karşılarında sağlam
bir direniş yok ki!

KÖŞECİ

İşgal altında

Selasiye: Doktora dahi ulaşamadım!
Yıllarca Sağlık Bakanlığı’nda
sağlık müfettişi olarak görev
yapan Erdinç Selasiye iki
böbreğinden de rahatsız…
Ama bir türlü diyalize
giremiyor. Selasiye, “Üç gün
boyunca bütün çabalarıma
rağmen ilgili doktora
ulaşamadım” dedi…

GARİP
FİKİRLER
DİZİSİ

BİR HAREKET
GEREKİR...

“Bana önerilen
doktoru hastanede
bulmak veya telefonla
ona ulaşmak mümkün
olmadı. Otuz yıl
hizmet verdiğim
bakanlıktan sağlık
hizmeti alamadım şu
ana kadar”…

EKONOMİK
PAKET

Faize Özdemirciler

Ali Osman

4. sayfada

HİÇ BU KADAR
KOLAY
OLMAMIŞTI!

ÇAVUŞOĞLU
CTP’Lİ
VEKİLLERE
NEDEN
TERÖRİST
DEDİ?

Mehmet Levent

Aziz Şah

İCAZETSİZ
yazılar...

“Özelde bu işleri
yapmaya kalksam
haftada 1800 TL ödemem
gerekir. Ben torunlarıma
da bakan birisiyim. Özele
gidersem torunlarımın ve
evimin ekmek parasını
karşılayamam”…

Taçoy: Bazı baremlerde kesinti yapılacak…

GERİLİM FİLMİNİN
FRAGMANLARI

Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

SORMAK YOK MU SERHAT?

GARİP FİKİRLER
DİZİSİ
Türkiye’yi yönetenlerin arada sırada
canları sıkılıyor, egolarını tatmin etme
ihtiyacı doğuyor, napsınlar, onlar da
buralara gelip biraz hava alıyorlar, daha
çok da hava kesiyorlar ve hava atıyorlar
ama bu demek değildir ki Kıbrıs’ta işgal
var…
Türkiye bu topraklarda işgalci değil,
Kuran çarpsın değil, vallahi de değil,
billahi de değil!.. Yarım asırdır sistematik
olarak buralara nüfus gönderiyor, gönderdiği nüfusa vatandaşlık dağıtıyor,
onlara Rum mallarını tapuluyor, o nüfus
seçmen oluyor, o seçmen kitlesi her seçimde kilit oluyor, seçimin sonucunu
belirliyor, olabilir, bütün bunlar Türkiye’nin işgalci olduğu anlamına gelmez, kesinlikle değil…
Türkiye’nin tepesinde oturan şahsiyet karar verirse
adanın yarısını ilhak da edebilir, bu ilhakı kendi seçiminde milli bir yem olarak
kullanıp kendi halkına yoksulluğunu,
aydınına demokratlığını solculuğunu
unutturacak beka soslu bir bayrak haşlama sunarak, bunların karşılığında da
bin odalı sarayında ömrünün sonuna
kadar oturmayı garanti edebilir, evet
ama yine de işgalci değil…
CTP vekili Fazilet Özdenefe, CTP’nin
federal çözümden yana olduğunu ve
farklı görüşlerin de dikkate alınması
gerektiğini söyleyince, Mevlüt Çavuşoğlu
"Benim Cumhurbaşkanım bu meclise
geldiğinde siz meclise gelmeyip onu
yok saydınız, şimdi de biz sizi yok sayıyoruz” dese de, Türkiye işgalci değil…
“Biliyorsunuz, içinizde PKK’lı vekiller
var. Dilerseniz elçiliğe gidin fotoğraflarını
göstersinler size” dese de, bu yok saymalar aşağılamalar yok hükmündedir
nazarımızda, çünkü Türkiye Kıbrıs’ta
işgalci değil…
Hiç kimse bize “Türkiye Kıbrıs’ta işgalcidir” dedirtemez…
Bir bakan gelmiş ve ortalığı germişse,
bir bakan Türkiye demek değil ki…
Her zamanki gibi Türkiye halkıyla
bir sorunumuz olmadığını üstüne basa
basa söyleyip, burayı yurt bilen herkese
kucağımızın açık olduğunu da ekledik
mi, tamamdır…
Oysa bir yeri yurt bildim deyince o
yer size yurt olmaz, yurt bildim diyen
binlerce insanı bir ada yarısına istiflerseniz, o yer tam da Kıbrıs’ın kuzeyi
gibi sefalet yuvası olur…
Adam gerginlik yaratmak için konuşmuş, belli, gerginliği önlemenin yolu
dilini yutmaktır. Bu parlak fikir bize 22
Ocak saldırısından yadigârdır.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Erdoğan
mecliste konuşma yaptığında CTP meclise girmemişti ya, burada bir yanlış
anlaşılma var, CTP işgalci olmayan Türkiye’nin faşist olmayan diktatörünü boykot etmişti aslında…
Türkiye işgalci olsaydı kim ona “Biz
federasyon istiyoruz fikirlerimize saygı
gösterin” diyebilirdi?
Garip fikirler dizisine hoşgeldik sefalar
getirdik öyleyse…
Kıbrıs’ta barış için çözüm için mücadele etmek farklı görüşe indirgenecek
bir tavır değil ki, bu bir kavgadır, en
çok da karşınızdaki sizi yok saydığı
için bir kavgadır, siz kavga etmek istemeseniz de, kaçak güreşmeyi seçseniz
de kavgadır, siz kavga etmemeyi tercih
etseniz de kavgadır, bu onun sizinle
kavgasıdır!

Gazetecilerin meclis önündeki eyleminde, canlı yayın kürsüsünde Serhat
İncirli soruyor, Mehmet Ali Talat
yanıtlıyor…
Yeni ceza yasa tasarıları ile basın
davalarını konuşuyorlar…
Konu zaten basın özgürlüğü…
Talat şöyle diyor:
-Arif Hoca’ya verilen hapislik cezasından sonra pek bir şey olmadı…
Bir de rahmetli Doğan Harman davası
var… Başsavcıya hakaret nedeniyle
yargılanacaktı, ancak o sırada Başbakan
Ferdi Sabit Soyer’di ve 2007’de ceza
yasasında yapılan değişiklikle davadan
vazgeçildi…
Arif Hoca 1983’te bir yazıdan dolayı
iki ay hapse mahkum edilmiş ve üç
gün hapiste kaldıktan sonra özel af
yasası ile serbest bırakılmıştı…
Artık kendini zeytinlere ve bahçe
işlerine veren Mehmet Ali Talat’ta
hafıza kaybı olmalı…
Bir Arif Hoca’yı saydı, bir de yasada
değişiklik yapılarak davadan kurtarılan
Doğan Harman’ı…
Başka bir dava yok yani…
Sen usta bir gazetecisin Serhat…
Nasıl böyle boşta bulunursun?
Nasıl olur da hatırlatmazsın ona
unuttuklarını?
Yani başka hiçbir dava olmadı mı
diye sormak yok mu?
Üstelik bu davalardan birinin tek
gazeteci tanığı da sensin...
Yıl 2002’ydi…
Ve yine yazdı, sıcaktı…
O gün benimle Memduh Ener hakkındaki karar okunacaktı…
Sen tatile gelmiştin Londra’dan…
Ve yine geri dönecektin…
Salonda duruşmayı izleyen ve kararı
dinleyen tek gazeteci sendin…
Ne demişti yargıç Ömer Güran kararında:
-Mahkemeden özür de dilemediler… Onlara öyle bir ceza vereyim
ki, akılları başlarına gelsin!
Vallahi General Pinochet gibiydi…
Altışar ay hapse mahkum etti bizi…

Duruşmadan sonra tutuklandık…
Mahkeme koridorunda polisler arasında yürüyüp hapisane yolunu tutarken
sen çektin o gün resmimi…
Mehmet Ali Talat unutmuş olabilir
bunu…
Ya da hatırlamak istemeyebilir…
Tıpkı uğradığımız linç saldırısını
hiç hatırlamak ve konuşmak istemeyen
Tufan Erhürman gibi…
Ama sen nasıl unutursun?
***
Lafa bak…
Arif Hasan Tahsin’in hapsedilmesinden sonra başka bir şey olmamış!
Ne demek olmadı?
Bizim yargılandığımız bunca dava
hayal miydi yoksa?
Mahsuscuktan mıydı?
Hapsedildiğimiz dava Denktaş’ın
şikayetiyle açılan bir ceza davasıydı
hakkımızda…
Ama Denktaş davalarına çok daha
önceden başlamıştı…
1998 yılında da hukuk davası açmıştı
bize…
Avrupa gazetesine…
Bana, Arif Hoca’ya ve Kenan İnatçı’ya…
120 milyar lira tazminat ödemeye
mahkum edildik Denktaş’a…
Basın tarihimizin en ağır tazminat
kararı…
Haklı olduğumuz halde kaybettik
davayı…
İspatlayamamışız iddialarımızı…
Teyp geçerli delil sayılmazdı o
sıralarda, sonradan sayılmaya başlandı…
Elimizdeki teypte Kleridis’in sesi
vardı…
Ve benim yazdığım gerçekleri
doğruluyordu…
Mahkeme bu teypi dinlemedi bile…
Kaybettik…
Denktaş tazminatı yalnız benden ve
Avrupa gazetesinden tahsil etti…
Arif Hoca ile Kenan İnatçı’ya
dokunmadı…
Ödeyemedik…

Şener Levent

Açı
Neyimiz varsa haczettiler…
Gazetemizin adı değişti bu
yüzden…
Avrupa idi, Afrika oldu…
Mehmet Ali Talat bunu da hatırlamak
istemeyebilir…
Unutmuş olabilir bunu da…
Sen de mi unuttun?
Sen de mi hatırlamazsın?
***
Ben o mahkemede daha çok yargılandım…
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt davasını da hatırlamayabilir
Talat…
Susurluk davamızı da…
Kıdemli Yargıç Fügen Ulutekin’in
huzuruna gidip geldik iki yıl Büyükanıt
davasında…
Yürekli bir yargıçtı Fügen Hanım…
Beraat ettik…
Mahkemeye hakaret ettik ve yargıçları küçük düşürdük diye yargılandık
başka bir davada Kubilay Özkıraç’la…
Mahkum olduk…
Para cezasına çarptırıldık…
Susurluk dosyasından alıntılar yaptığımız için suçlu bulunduk ve yargılandık sevgili Ahmet Karaman’la…
Mahkum olduk…
Para cezasına çarptırıldık…
“Katil Bush” dedik diye ceza davası
açıldı hakkımızda…
Ve pek çok hukuk davası daha…
Dolaplarım 2000 yılındaki batık
bankaların açtıkları yığınla dava dosyasıyla dolu…
Değil bir yazıya, kalın bir cilde bile
sığmaz bunlar…
Ve işte en sonundaki ünlü karikatür
davası…
Ki bu dava Ankara’da da açıldı ve
bir yıl hapislikle sonuçlandı…
***
Lafa bak…
Arif Hoca’dan sonra başka bir şey
olmamış!
Tarihimizi yalnız hamasetçilerin
çarpıttığını sanırdım…
Solda daha beteri varmış meğer!

Taçoy, ekonomik önlem paketine ilişkin açıklamalarda bulundu…

Bazı baremlerde kesinti yapılacak

n “Kısa vadede ‘esnafa destek
kredileriyle’ piyasalara yardımcı
olunacak”
n “Bazı baremlerde kesinti
yapılacak, bu kesinti düşük
gelirlilere aktaracak”
n “8 bin – 8 bin 500 TL arası bir
asgari ücretin olması gerektiğini
talep ettik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy, Ekonomik Önlem Paketi’nin
esnafa destek kredileri, teşvik ve desteklerin yanında hayat pahalılığıyla ilgili
artış, bazı baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılması gibi
kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar
içerdiğini açıkladı.
Taçoy, BRT’de katıldığı programda,
Ekonomik Önlem Paketi’ne ilişkin dün
yapılan ilk toplantı hakkında
açıklamalarda bulunarak, sektörler üzerinde yaptıkları derinlemesine çalışmanın
ardından
eylem
hareketliliğine
başladıklarını duyurdu.
Pandemi sürecindeki anlayışla
piyasalara “esnaf destek kredileriyle”
yardımcı olmayı planladıklarını aktaran
Taçoy, paket içerisindeki çalışmaları

şöyle sıraladı:
“Sektörlere yeni kredi paketleri hibe
ve küçük krediler, TL’nin kullanımına
önem gösterilmesi, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara destek verilmesi,
hayat pahalılığında artış, bazı baremlerde
kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere
aktarılması, ağustos ayına kadar devam
edecek olan işveren destek priminin
devamının sağlanması, sektörleri
geliştirme, kredi kartı kullanımındaki
desteğin sürmesi”
“Bu görüşleri yakın zamanda
vatandaşın huzuruna çıkaracağız”
Taçoy, yakın zamanda bu görüşleri
vatandaşın huzura çıkaracaklarını belirterek, “piyasaları rahatlatabilme adına
en iyisi ne ise onu yapacağız” dedi ve
cumartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulunda hayat pahalılığının uygulanması
ve asgari ücretin konuşulacağını belirtti.
Asgari ücret çalışmaları hakkında da
bilgi veren Taçoy, işsizlik yaratmama
konusunda hassasiyet gösterdiklerine
dikkat çekerek, “8 bin – 8 bin 500 TL
arası bir asgari ücretin olması gerektiğini
talep ettik. 8 bin TL’lik asgari ücretin
brütü 9 bin 200 TL civarı olur. Bunun

üzerine işveren katkısı da konulduğu zaman bu 10 bin 500 TL civarına gelir.
Yani bir işverene maliyeti 10 bin 500 TL
olur. Eğer 8 bin 500 TL asgari ücret
olursa, işveren maliyeti 11 bin TL’nin
üzerinde olur” ifadelerini kullandı.
Mart ayından bu yana Sosyal Sigortalar’a olan yatırımların arttığını söyleyen
Taçoy, haziranda da artıya geçileceğini
ifade ederek, sigortaların 30-40 milyon
artı vermesini beklediklerini kaydetti.
"Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği
artırmadan hayatımıza devam etme
ve ettirmeyi amaçlıyoruz”
Taçoy, yapılacak olan hayat pahalılığı
ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinde de artışının olacağını söyleyerek,
“Sigortalardaki hesapları da düşünmek
ve
bu
primleri
uygulamak
mecburiyetindeyiz. Bir anda emekçinin,
diğer yanda işverenin hakkı var anlıyorum
ama diğer yandan da 43 bin emekli
kişinin hakkını alması gereken durum
var. Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği
arttırmadan hayatımıza devam etme ve
ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu detayların da
ötesinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
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Kubilay Özkıraç:

Faşizme karşı birlikte mücadele

Geçtiğimiz günlerde KKTC'ye egelen
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun
açıklamalarına karşı El-Sen tepki gösterdi.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç
imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
"Sendika olarak TC’ den ülkemize
yapılan müdahaleleri, irademize ve
kimliğimize karşı yapılan saldırıları

halkımızla birlikte püskürtmek öncelikli
görevlerimizden birisidir.
Bu bağlamda CTP’ nin hassasiyet
göstermesi bizler açısından önemlidir.
Doğuş Derya, Devrim Barçın, Asım
Akansoy’ un ortaya koydukları duruş
da bu açıdan anlamlıdır.
Kendisini Kıbrıslıların ve Kıbrıs’ın
sahibi gören ‘’ırkçı’’ faşist TC Dışişleri

Bakanı ve Ankara Hükümetinin "Fetihçi"
faşist müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.
Geçmişte yurtseverlere ilkeli gazeteci
ve basın emekçilerine yapılan faşist
uygulamalara ve baskılara karşı CTP’nin
ve tüm kitle örgütlerinin ayni duyarlılığı
göstermesini bekliyoruz.
Gün yurtseverlerin faşizme karşı
birlikte mücadele etme günüdür."

Universal Bankası davası...

Banka hissedarları teminata bağlandı
Universal Bankası’nın iki hissedarı,
evrakta sahtecilik yapıp kendilerine
391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı.
Universal Bankası’nın hissedarı Eda
Erkman, evrak sahteleme ve bankacılık
yasasının 4 ayrı maddesine aykırı
hareket suçlarından, Betül Erkman ise
bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine
aykırı hareket suçlarından mahkemeye
çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet
veren polis memuru Halil Acaroğlu,
Eda Erkman’ın 11.05.2020 tarihinde
Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge
düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık
yasasının 50 maddesine aykırı hareket
suçlarından, Betül Erkman’ın ise
bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine
aykırı hareket suçlarına methaldar
olduğunu belirtti.
Polis, zanlı Yeliz Kulle’nin bölüm
şefi olarak çalışmakta olduğu Universal
Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde

yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve
330,000 Euro dövizi sermaye artırımı
için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi
kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020
tarihinde yapmış gibi göstererek banka
hissedarlarına 391,243 TL avantaj
sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge
düzenlediğini aktardı
Polis, yine zanlı Yeliz Kulle’nin banka
işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında
gerçek niteliklerine uygun düşmeyen
bir şeklide muhasebeleştirerek
bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının
ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini
anlattı.
Polis, Eda Erkman’ın kendisi ve diğer
hissedarlara banka kaynaklarını hile
ile kendi hesabına aktarılmasını
sağladığını, bankayı zarara uğrattığını
ve Merkez Bankasına gerçeğe aykırı
belgeler ve beyanlarda bulunduğunu
mahkemeye aktardı.

Polis, her iki zanlının da işlemden
bilgisi olmadığını beyan ettiğini söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak
yurtdışında olan ve aranan 3 kişi
olduğunu ve meselenin ağır ceza
mahkemesi kapsamına girdiğine
değinip, KKTC vatandaşı olan zanlıların
ilerde davalarında hazır olmasını
sağlamak amacıyla uygun bir teminata
bağlanmasını talep etti.
Zanlıların avukatı Serhan Çınar, teminata itirazları olmadığını ve bu işin
aydınlatılması için ellerinden geleni
yapacaklarını belirtti.
Huzurunda
verilen
şahadeti
değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya,
2 zanlının da 50 bin TL nakdi teminat
yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL
kefalet senedi imzalaması, yurtdışına
çıkışının yasaklanması ve ayda bir gün
polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıb-Tek’in AKSA'ya borçlarının devlet borcu olarak
devralınması hakkında yasa önerisi hazırlandı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA
Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan
toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin 851
TL, 48 kuruşluk elektrik alım borcu ile
gecikme zammı tutarının, devlet borcu
olarak devralınmasına ilişkin yasa önerisi,
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında
yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun
AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine
Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak
Devralınması Hakkında Yasa Önerisi”ni
UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ile
CTP Milletvekili Fikri Toros birlikte
hazırladı.
Öneriyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi
gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı
olarak sunabilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 31

Mart 2022 tarihi itibarıyla, AKSA Enerji
Üretim Anonim Şirketine olan borçlarının
devlet borcu olarak devralınması amacıyla
hazırlanan yasa önerisinin genel
gerekçesinde, mali yapısı bozulan kurumun
enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz
güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir
bir üretim yapabilmesi açısından bir an
önce AKSA Enerji Üretim Anonim
Şirketi'ne olan borçlarının devralınarak,
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kamu
hizmeti
verme
kabiliyetinin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasının
hedeflendiği belirtildi.
Yasa önerisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 31 Mart itibarıyla AKSA'ya
olan elektrik alım borcu ile gecikme
zamları ve bu tarihten itibaren bu borca
gelen faizleri ve/veya gecikme zamlarını

kapsıyor.
Yasa Önerisi, 31 Mart itibarıyla Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumunun AKSA'ya olan
989 milyon 313 bin 841.47 TL, elektrik
alım borcu ile 56 milyon 812 bin 10.01
TL olan gecikme zamları olmak üzere
toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin 851.48
TL borcun ve bu tarihten itibaren bu borca
gelecek faiz ve/veya gecikme zammı
tutarlarının devlet borcu olarak
devralınmasını öngörüyor.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim
Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu
Olarak Devralınması Hakkında Yasa
Gücünde Kararname ise altında yapılan
işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten
kaldırılacak.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

GERİLİM FİLMİNİN
FRAGMANLARI
Türkiye’deki baskı ve korku ortamını
buraya da getirmeye çalışıyorlar…
Vicdanları sızlamadan insanları ekmeklerinden edebiliyorlar…
Muhalif gördükleri gazetecilerin, akademisyenlerin işine bir emirle son veriliyor…
Toplum binbir dertle uğraşırken başımızdaki işbirlikçiler her gün biraz daha
şuursuzluk ve hukuksuzluk içindeler…
İşledikleri suçların hesabının onlardan
sorulmadığı yetmiyor…
Yargı kararlarına en fazla saygı göstermesi gereken kendileriyken müdahale
etmekten de hiç çekinmiyorlar…
BRT müdürüne verilen cezayı kınamaktan utanmıyor, gocunmuyorlar…
Onun için “özel af” çıkarmaya bile
teşebbüs edebiliyorlar…
Hükümetin ve cumhurbaşkanın yargıyı
telkin ve yönlendirmelerle baskı altına
almak istemesine tanık olduk bu dava
ile…
Ama ceza indirimi için istinaf talebine
gidilen davada Başsavcılığın karşı talebi
yüzümüzü biraz gülümsetti…
Kara bulutları biraz dağıttı en azından…
Başsavcılık da cezanın artırılmasını
talep etti…
Bu karar yargının bağımsız olduğu…
Birilerinin keyif ve dayatmalarına göre
hareket etmediği hususunda güzel bir
cevap oldu siyasilere…
***
Ama bir başka olay da var ki toplum
vicdanını yaraladı…
Sıradan bir vatandaşa tanınmayacak
ayrıcalık KIB-TEK müdürü Gürcan Erdoğan’a tanındı…
Mahkeme'nin emrine rağmen, 10 gündür cezaevi
yerinekarakolda tutuluyordu…
Dün nihayet cezaevine gönderildi…
Ama kimseden ses çıkmasa…
Basın bunun üstüne gitmese…
Sosyal medyada günlerce bu konu
paylaşılmasa…
Bırakın cezaevine göndermeyi tutuklu
yargılama bile olmazdı belki de…
Peki, mahkeme kararını uygulamayanlar cezalandırılmayacak mı?
***
Sunat Atun da Türkiye’ye gidip geldi
işte…
AKP’nin uzun yıllardır istediği protokolü de imzaladı…
İhalesiz akaryakıtı TPIC getirecek…
Ve sanki onlar mamur etmiş gibi “kur
korumalı mevduat” uygulamasının
TC’den sonra KKTC’de de uygulamaya
geçeceğini açıkladı…
Türkiye’de bu uygulamanın fiyaskoyla
sonuçlandığını anlatıp duruyor ekonomistler…
-Hazinede olmayan para ile nasıl garanti verebilirsiniz, diye soruyorlar…
TC’nin başaramadığı bu uygulamayı
neden KKTC’de denemek istiyor anlamak
zor…
Geçenlerde de dijital paraya geçebileceğimizle ilgili ahkâm kesmişti yine
Sunat Atun…
Her gün yeni bir icat…
Öngörüsüz bir saçmalık…
Sunat Bey de emir kulu gerçi…
Misyonu, verilen emir ve direktifleri
uygulamak…
Bu yüzden AKP rejiminin göz bebeği…
Onun uğruna hükümet bozup, yeni
hükümet kurdu Erdoğan abisi…
Ve onu görevden almak isteyen Faiz
Bey’i de bitirdiler anında…
İzleyeceğimiz gerilim filminin fragmanlarıydı hep bunlar…
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Sakın şaşırmayın ha bir gün gelir de bunlar
Kıbrıslıtürk diyene bir ceza keserlerse
Ve türerse yıllar sonra yeni Celâl Hordan'lar
Tarih bir kez daha böyle tekerrür ederse

KALAY-KALAYCI

UTANMA DUYGUSU YOK Kİ...

Kıbrıslı Türklerin kaderi midir nedir, her
zaman Rum toplumuna muhtaç oldu... 1968'de kapılar tek taraflı olarak
açılınca, pek çok kişi ekmek parası için o tarafa geçti ve Kıbrıslı Rum
patronların yanında çalıştı... Şimdi de değişen bir şey yok! Hem de adanın
yarısı Rumların elinden alındığı halde... Bakın birkaç ayda 500 Kıbrıslıtürk
istihdamı yapılmış güneyde... Ve sırada bekleyenler var daha... Toplumu
buna muhtaç edenler utansın! Hem adanın yarısını zaptet, hem de aç kal!
Toprağını elinden aldığın insanlara avuç aç! Ağır değil mi?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

HİÇ BU KADAR KOLAY
OLMAMIŞTI!

BİR HAREKET
GEREKİR...

Sivil toplum örgütleri demek, toplumun
çeşitli kesimlerinden örgütlerin oluşumu demektir...
Bunlar eskiden toplumun sorunları, toplumun demokratik haklarının gasbedilmesi
karşısında ayağa kalkan örgütlerdi...
Kuruluş amaçları buydu...
Adları da zaten Demokratik Kitle Ödgütü'ydü!
Şimdi öyle mi ya...
Türkiye'den buraya gelen kişilere geldikleri
yerlere göre örgütler kurduruldu...
Bu örgütler yıllarca örtülü ödeneklerden
beslendi...
Ve Çavuşoğlu geçenlerde buraya teşrif
etti...
Biz yıllardır işgal ve istila altındayız deriz
de hala daha bazıları bunu seslendirmekten
korkuyor...
İşgalciyi rahatsız etmek istemiyorlar...
Kafalarında bir gün, daha önceleri de olduğu gibi, işgalcinin bahşettiği koltuklara
oturmak vardır...
Neyse...
Çavuşoğlu işte bu örgütleri toplayıp onlara
konuşrtu...
Neler söylediğini kimse dışarıya aktarmadı...
Çavuşoğlu Tatar'la görüşüp bir kez daha
vurgu yaptı ve "iki devlet temelinde görüşme
yapabiliriz" dedi...
Yahu ne devleti...
Burada bir devlet varsa kararını da o devletin halkı vermeli...
Sen değil...
Ama işgalci olduğu için o konuşuyor...
Birileri hala daha, neden işgal altındayız
diyemiyorlar buna şaşmak lazım...
Çavuşoğlu o kadarla kalmadı...
Ferderal çözümden bahseden CTP milletvekiline de veryansın etti...
Kölesine, marabasına konuşan köle sahibi
veya yedi köyün ağası gibi...
CTP'yi kaale almadığını söyledi ve o kadarla da kalmadı efendi!
CTP'de PKK'lı vekiller varmış ve TC Elçiliğinde bunların isimleri ve resimleri de
mevcutmuş...
İşe bakın...
Eğer işgal altında değilsek bir ülkenin elçiliği nasıl olur da elçi olduğu bir yabancı
ülkenin vekillerini fişler... Resimlerini çektirir,
onlar hakkında raporlar tutar?
Ve bir ülkeyse eğer burası ve parlamentosunda bulunan muhalefete "sizi yok sayıyoruz" deme hakkını nerden buluyor Çavuşoğlu?
Yani kısacası buradaki sivil toplum örgütlerini isim isim toplayarak onlara gerekli
konuşmaları ve yapmaları gerekeni anlatmak...
Meclise girerek muhalefeti fırçalamak,
onların yok hükmünde olduğunu söylemek,
burada atılacak adımları kendi düşünceleri
doğrultusunda değerlendirip açıklamak, burasının kendi kontrolleri altında yani işgalleri
altında olduğunu söylemek değil midir?
Başka bir izahı var mıdır bunun?
Tek çaremiz kaldı galiba...
Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerimizle konuyu
uluslararası alana taşımak ve bize burada
yapılanları, yapılmak istenenleri dünyaya
ilan etmek...
Bakarlar mı halimize bakmazlar mı ayrı
konu, ama en azından biz bir harekette bulunalım...

Böbrek rahatsızlığından şikayetçi otuz yıllık sağlık
çalışanı Erdinç Selasiye sağlıktan şikayetçi...

DOKTORA DAHİ
ULAŞAMADIM!
Avrupa (Özel) - Sağlık sisteminin ne hallerde olduğunu
söylemeye gerek yok. Yeni Sağlık
Bakanı işleri yoluna koyacağını
söylüyordu ancak, geldiği günden
bu yana Tren Yolu Polikliniği'nde
daha önceleri de var olan bir
bölümün yeniden açılışını yapmakla yetindi... Sağlık ise dökülmeye devam ediyor..
Bırakın ilaç alet bulamamayı,
doktorlara da ulaşmak mümkün
değil...
Yıllarca Sağlık Bakanlığı'nda
Sağlık Müfettişi olarak görev yapan
Erdinç
Selasiye
rahatsızlığından dolayı doktoruna
başvurdu...
Böbreklerinin durumunun kötü
olduğunu ve derhal diyalize girmesi gerektiğini söyledi doktoru...
Haftanın üç günü diyalize
bağlanması gerekiyormuş... Özelde
bu işi yaptırması için parası
yetmeyeceğinden devlet hastanesine başvurdu... Erdinç Selasiye'nin ağzından dinleyelim
bundan sonrasını:
"Doktorum yazdığı bir notla
beni önce Kalp Damar Bölümüne
sevk etti... Üç gün boyunca bütün
çabalarıma rağmen ilgili doktora
ulaşamadım. Sonunda başka bir
doktor arkadaşın araya girmesiyle
ve dört saat Başhekimlikte bekledikten
sonra
doktorla
görüşebildim. Ancak hafta başında
yurt dışnda olacağından iki hafta
sonra gelmemi söyledi. Benim iki

hafta vaktim olmadığını teşhisi
koyan doktorumun hemen diyalize
girmem gerektiğini söylediğini
söyleyince bana başka bir doktorun
adını verdi.
Adını verdiği doktoru hastanede
bulmak veya telefonla ulaşmak
mümkün olmadı. Otuz yıl hizmet
verdiğim bakanlıktan sağlık
hizmeti alabilmem şu ana kadar
mümkün olmadı... Eğer özelde bu
işlemleri yapmaya kalksam haftada
1800 TL ödemem gerekir... Ben
torunlarıma da bakan birisiyim.
Diyalize özelde vereceğim miktar
torunlarımın ve evimin ekmek
parasını,
ihtiyaçlarını
karşılayamama
durumuna
düşmem demektir. Sağlık
çalışanının durumu böyleyse normal vatandaşın durumunu
düşünün..."

K. T. Gazeteciler Birliği'nin "Özgürlük
İçin 24 Saat" eylemi başarıya ulaşmış
kimilerine göre.
Ne oldu?
İşgalci Türkiye'nin 2022 protokolunda
dayattığı basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik faşist yasalar
geri mi çekildi?
Ne münasebet?
Öyle bir şey yok!
Ne var?
Sicili çeşitli şaibeli icraatlarla dolu
Ünal Üstel'in sözü var!
Neymiş?
Sözkonusu yasalar komitede görüşülmeyecekmiş.
"Özel bir çalışma grubunda yeniden
ele alınıp değerlendirilecekmiş!
Bir kere Ünal Üstel'in Tayyıp-AKP
iktidarının dayattığı bir yasayı, ne zamandan beri meclis komitesinde görüştürmeyip "özel bir gruba" havale etme
yetkisi vardır?!
Yani şimdi siz, "Özgürlük İçin 24
Saat" eyleminin Ankara'ya geri adım attırdığını, pes ettirdiğini mi söylemeye
çalışıyorsunuz?
Ankara'ya karşı yapılan ama adı ne
yazık ki bir türlü konmayan hangi eylemde Tayyıp-AKP iktidarı geri adım
attı da bunda da atacak?
Bir tek örnek gösterin yeter!
***
Nasıl bir oyunun tezgâhlandığını bilmiyorum ama...
Nerden bakarsanız bakın alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız.
Sadece 24 saatlik bir eylem...
Ve ardından gelen başarı ve zafer!
Hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Umarım hep böyle zafer gülücüklerimiz
olur...
Ve umarım sonu acınıklı gelmez!
Çünkü hiç temenni etmiyorum ama
erken ilân edilen bu zaferin ardından
hayal kırıklığı da çıkabilir!
***
Yanılmış olmayı çok isterim ama...
Ankara'nın 24 saatte yenilgiyi kabul
edip dayattığı faşist yasalardan geri adım
atarak bize teslim olduğuna inanmak
çok zor, hatta imkânsız gibi geliyor
bana.
***
Protokolda talep edilen faşist yasa değişiklikleri Ankara'nın işi olduğuna göre,
Ünal Üstel'in bunları meclis komitesinde
görüştürmeyip, meclis içtüzüğüne de
aykırı olarak "özel bir gruba" havale etmesi ve bunların ele alınıp değerlendirileceği sözünü vermesi sizce de garip
değil mi?
Diyeceğim şu ki, "Özgürlük İçin 24
Saat" eyleminin başarıyla sonuçlandığını
söyleyebilmek için vakit henüz erken
gibi geliyor bana...
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Onuncu köy
YARGIYA MÜDAHALE
VE SAVUNMA
Tacan Reynar
Başsavcılık BRT Müdürü hakkında
verilen 2 ay hapislik cezası ardından
yapılan istinaf talebine, karşı talepte bulunarak cezanın artırılmasını talep etti.
Hükümetin CB’ye kadar tutumunu
gördükten sonra, Başsavcılığın bu yönde
talepte bulunması takdire şayandır. Not
edelim.
Bununla ceza artırılsın demiyorum elbette. Bahsettiğim Savcılığın siyasi erkin
etkisinden bağımsız hareket etme kabiliyetini geliştirmesi gerektiğidir.
Ceza makul mu değil mi Yargıtay karar
verecek.

‘‘KIBRIS’I YURT
BİLMEK’’:
İŞGALİN KILIFI
Mustafa Billur
CTP, Tufan Erhürman ve Doğuş Derya,
bu ülkeyi yurt bilen herkesin, YURT
HAKKINI ve özgürlüklerini, etnik temel,
din, dil, cinsiyet, fark etmeksizin savunuyor. Bu ülkeyi yurt bilen yüz binlerce
yerleşimciyi
yasadışı
YASALLAŞTIRMAYI parti olarak kendilerine hedef koyduklarını, rejimle kavga
etmeden verebilmeyi öngördükleri
demokrasi mücadelesini yine aynı rejimin
sömürgeleştirme enstrümanı yasadışı
yerleşimcilerle
yapabileceklerini
düşündüklerini zaten biliyoruz. Yasadışı
yerleşimcilere Annan planı referandumunda Kıbrıslıların kaderini belilerleme
hakkı verdirdiklerini biliyoruz. Mustafa
Akıncı'nın ise 220 bin KKTC vatandaşının
(Zeki Çeler'in iddiasına göre 220 binle
sınırlı kalmayarak tüm KKTC
vatandaşlarının) otomatik olarak birleşik
Kıbrıs vatandaşı yapılmasını talep ettiğini
biliyoruz.
KIBRISLILARIN YURT HAKKI NE
OLACAK EY MÜNEVVERLER? SIRF
SİZ GASP EDİLEN RUMCA
KONUŞAN KIBRISLI MALLARINI
SATIP SATIP STERLING MİLYONERİ
OLAN YASADIŞI YERLEŞİMCİLERİN
OYLARINA TALEP OLACAKSINIZ
DİYE, KIBRISLILARIN YURT
HAKKININ, KÜLTÜRLERİNİN, DİLLERİNİN, GELECEKLERİNİN BİZİM
NÜFUSUMUZUN MİSLİ OLAN "KIBRISI YURT BİLENLER" TARAFINDAN
GASP EDİLMESİNE NASIL GÖZ YUMARSINIZ?
Bunu bize demokrasi ve insan hakları
"softa şaşırtması" altında kabul ettiremezsiniz. Demokrasi ve insan hakları,
Kıbrıslılar için de geçerlidir.
Kıbrıs’ın ana unsuru, Kıbrıs'ı yurt bilenler değil, Kıbrıslılardır.
Kıbrıs'ta
"yurt
hakkı"
önce
Kıbrıslılarındır. İşgâl altında, nüfusu
uluslararası hukuka aykırı şekilde taşınmış
yerleşimcilerle şişirilmiş bir ada yarısında,
Kıbrısı yurt bilenlerin yurt hakkından
bahsetmek, en hafif terimle aymazlıktır.
Kıbrıs Kıbrıslılarındır

ABD FAİZ ARTIRDI,
BİZ FAKİRLEŞTİK
Kani Kanol
Bu FED da çok cahil, bilgisiz be yahu!
Enflasyonu durdurmak ve geriletmek
için gene 75 baz puan FAİZ ARTIRDI.
Zavallı Amerika! Onların da Tayyip
gibi ekonomist bir başkanları, pardon tek
adamları olsaydı, ENFLASYON ile nasıl
mücadele edileceğini bileceklerdi!
Yazık olacak Dolarlarına da!

VİCTORİA NULAND’IN ELİ MAVROYANNİS

Ulaş Barış
Son durum: Eski müzakereci ve AKEL
adına 2023 CB adayı olan Mavroyanis,
Türkiye’ye çözümden önce bir gaz
anlaşması (önerisi) sunma
teklifinde bulundu. Teklif
güneyde büyük yankı buldu.
Ancak AKEL’in bu teklife
nasıl baktığı henüz bilinmiyor. DİKO ise hemen karşı
çıktı. Önemli.
Son durum: Kıbrıs sorunu
konusunda son 24 saate bir
takım gelişmeler oluyor. KT
liderliği zaten yok hükmünde,
onları geçtim. Peki çözüm
güçlerimizin durumu nedir?
Yumurta fiyatları ve diğer
tespit oğlu tespit faaliyetleri
dışında ne yapıyorlar mesela? #fail
Son durum: Diplomatik kaynaklar,
Mavroyanis’in önerisini resmi Rum tezlerinden ‘sapma’ olarak değerlendirirken,
önerinin mimarının Victoria Nuland olduğu
iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere
Amerikalı bürokrat bu yılın başlarında
adaya bir ziyarette bulunmuştu.

Özgür Gazete
Pınar Barut
Bir seçime giriyorsunuz,
vatandaştan Meclis’e girmek için teveccüh istiyorsunuz.
toplum sizi istemiyor,
oy vermiyor,
güvenmiyor,
Meclis’e göndermiyor.
Ama siz buna rağmen, iktidar sahiplerinin
peşinde dolaşıp kendinize bir “özel kalem”
bir “danışmanlık” koltuğu kapmak için
elinizden geleni yapıyor ve
sizi istemeyen o insanların
vergileriyle maaş almak için
yüzsüzce uğraşıyorsunuz.
Şu
korkunçluğu
düşünebiliyor musunuz?
Koca koca insanlar, kat kravat
dolaşıyorlar bir de.
Ama devlet kapısında bir pozisyon
açılmazsa yok olup gidecekler.
Kimileri özelde yorulamazlar, ezilemezler, kimileri de vasıfsız!

Son durum: Bu arada Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas, güneyde
temaslarda bulundu. Kıbrıs sorunu
konusunda Rumlara sıcak duran Abbas’ın
bu ziyareti çok olumlu geçti.
Hatta o kadar olumlu geçti
ki kendisine KC’nin ‘Büyük
Kolyesi’ takdim edildi.
Son durum: Öte yandan
CM’e konuşan AKEL vekili
Damianou, Mavroyanis’in
önerisinin şu anki çıkmazı
aşmak için düşünülen formüllerden sadece biri
olduğunu ve konunun daha
geniş perspektifte tartışılması
için önerinin tümünün
görülmesi gerektiğini söyledi.
Hoşlanmadı sanırım.
Son durum: Mavroyanis, doğal gaz ile
ilgili Türkiye’ye sunmayı düşündüğü önerinin şu anki çıkmazı aşabileceğine
inandığını söyledi. Mavroyanis, bir uzlaşıya
varılması halinde doğal gazın Türkiye
üzerinden taşınacağı ve Türkiye piyasasına
dağıtılacağını da belirtti. Çok önemli.

Cenk Özdağ
GERÇEK MANDIRA SAKİNLERİ
MANDIRA TİMES'A DAVA AÇILMASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ.
New York Times'ın korkulu rüyası,
yannama, bullaga ve galliga, hatta bittaga
haber, KKTC'nin hali pürmelali Mandıra
Times mizah gazetesine/köşesine ve
yazarı Mahmut Anayasa'ya bir
yazısından dolayı dava açılması Mandıra
sakinleri arasında öfkeyle karışık alay
konusu oldu. İşkembeden Haber Ajansı
mikrofonlarına konuşan Mandıra
eşrafından Kınalı Kuzu ve Lopet Uzunboynuz şunları söyledi:
"Peee, bunarda ipe sürülecek akıl
yok, meeee, brüsss, Mahmut abinin
yazıları bizim mandıranı en büyük eglence kaynağıdır, zekicedir, ama belli
ki sizin mandıranın çobanları bu yazıları
gözleriyle okumaz."
Kuzu ve Uzunboynuz sözlerine devamla, "ama eminik, mahgemede ekmek
edecek bunnarı Anayasa, guvvatlı şenlik
olacak" dediler.
İHA
İŞKEMBEDEN HABER AJANSI

Sarayda şişirilmiş danışman kadrosu
ve üretilen siyaset: Koca bir hiç!
1. Baş Danışman (Prof. Dr. Tülen Saner)
2. Basın Danışmanı (Aydın Akkurt)
3. Sağlık Danışmanı (Prof. Dr. Nedime
Serakıncı)
4. Uluslararası İlişkiler Danışmanı (Prof.
Dr. Hüseyin Işıksal)
5. Tarımcılık, Hayvancılık, Girişimcilik
Danışmanı (Ahmet Hamdi)
6. Özel Danışman (Muslu Akgüney)
7. Siyasi İşler Danışmanı (Anıl Kaya)
Tabi bunun yanında Daire Müdürü, Özel
Kalem Müdürü, Müsteşar da var.
Ne yapıyor bunlar?

Velhasıl sonunda ekonomik krizin hat
safhada olduğu, çiftçinin, esnafın, özel
sektör çalışanının belinin büküldüğü,
TL’nin adeta pul olduğu, vatandaşın açlık
sınırı altında yaşadığı bir dönemde, 40
bin TL’ye yakın bir maaşla danışman
olarak atanıyorsunuz.

Özel Danışman ne yapıyor kimse bilmiyor çünkü çok özel.
Tarımcılık Danışmanı ne yapıyorsa tarım
ve hayvancı sürünüyor.
Sağlık Danışmanı ne yapıyorsa sağlık
sistemi adeta çürümüş durumda.
Uluslararası İlişkiler Danışmanı ne
yapıyor bilinmez ama uluslararası hiçbir
ilişkimiz yok.
Siyasi İşler Danışmanı’nın da ne yaptığını
bilmiyoruz zira siyaset çürümüşlüğün
başını çekiyor.
Basın Danışmanı’nı söylemeye gerek
yok, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan ergen
atışması tadındaki açıklamaları, hedef
göstermeleri, nefret kusmaları hep birlikte
okuyoruz.
Baş Danışman’ın da görevini bilmiyoruz.

Nereye?
Cumhurbaşkanlığı‘na!
Kim atıyor?
Kendisi de atanmış olan Ersin Tatar!
Ne yapacaksınız orada?
Yapacak bir şey bulunur!

İki ihtimal var;
Ya bu şişirilmiş danışman kadrosu çok
iyi işler ve fikirler üretiyor ancak Tatar
kimseyi dinlemiyor ya da kadro tamamen
isim olarak orada bulunuyor ve vergilerimizle ödeniyor!

Kaç danışman var sarayda?
7.

İşte tüm bu danışmanlar yetmemiş olacak
ki, HP’den ayrılıp UBP’ye geçen, burada

İyi ki “devlet” var!
İyi ki yandaş doldurulacak kadrolar var!
Ya olmasa.

MANDIRA’DA MANDIRA
TİMES’A DAVA!

seçime katılan, halkın seçmediği ve
istemediği Mesut Genç de saraydaki bu
danışmanlık kadrosuna giriveriyor.
Kim ödeyecek?
Biz!
Kim ödeyecek?
Onu seçmeyen ve istemeyen toplum!
Ankara‘dan aldığı emirleri uygulamak
ve eline verilen metinleri okumak dışında
hiçbir vasfı bulunmayan Cumhurbaşkanlığı
ve onun atanmış Başkanı Ersin Tatar ne
yapıyor bu danışman ordusuyla?
Koca bir hiç!
Ülkenin kaynakları;
dökülen okullara,
alt yapısı eksik yollara,
berbat halde olan ve hatta hiç olmayan
hastanelere,
ekonomik krizden dibe vuran esnaf ve
çalışana değil,
işte böyle yandaş atamalarına harcanıyor!
Ve Mesut Genç gibi isimler, oturdukları
yerden on binlerce lira maaş alarak, bu
halk için politika üretecekleri vaatlerini
sıralıyor.
Duy da inanma!
Siyasetin yanı sıra ülkedeki tüm
kurumların içi de işte böyle yozlaşıyor,
boşaltılıyor.
Kimse utanmıyor,
Kimse hayıflanmıyor.
Çare nedir derseniz,
Çare utanmaktır derim.
Utanç duygusu bizi terk ettiği gibi geri
gelirse bir daha bu topraklara,
Belki o zaman…
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Kazım Denizci

POLİS TEŞKİLATI
İÇİNDE NELER
OLUYOR?
Girne Polis Müdürlüğü Merkez
Karakolu’nda görevli bir polis subayı,
uyuşturucu suçundan Girne Polis
Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadın tutuklu ile cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıkınca açığa
alındı.
Skandal olay kadın
zanlının
kendisiyle
görüşmeye
gelen
avukatına
durumu
anlatması ve kamera
görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Polis subayı
hakkında ne gibi dava yürütüldüğü
henüz bilinmiyor. Ne olacak bu polis
teşkilatının hali diye sorarım size?
***
Daha önce bu kadarı olmuş mudur
bilinmez ama geleceğe doğru umut
ile bakmaktan uzak yaşadığımız bu
ada yarısında Kıbrıslıtürkler olarak en
üst makamlara getirilmiş kişilerin o
makamlara geldikten sonra baş
döndüren servetlere nasıl sahip
olduklarını sorgulamak bana değil bu
yönetimin görevi olmalıydı.
Lakin eli temiz bir makam sahibi
kalmadığını, toplumsal zihnimize yön
veren her şeyde, manşetler, haberler,
sosyal medya yorumları ve sokakta
konuşulanlarda ortak kaygı veya ortak
eleştiriler “ne olacak bu memleketin
halinden” öte “nereye gidiyor ülke”
kaygısında birleşiyor…
***
Be gardaş eliniz kalem tutar, yazı
yazar haber yaparsınız, peki ama bizim
gördüklerimizi de görüp neden yazmaz
veya haber yapmazsınız diye sitem
eden bir yurttaş sitem ediyor. "Eşimle
birlikte yıllardır çalışırım bir daire
sahibi oldum hala taksitlerini öderim"
diyor.
Omuzu galabalık deriz halk dilinde
ya da polis zabiti “Amir”... Meslek
derecesi, memuriyet ünvanlı veya tutmakta olduğu makam gereği emretmek
yetkisine sahip olan bir polis mensubu
nasıl olur da çok yüksek değeri olan
apartman ve lüks araba sahibi olabiliyor?. Bu gibi haber ve olaylar Polis
teşkilatı içinde görevini laikiyle yerine
getiren tüm polis mensuplarını zan
altında bırakıyor.
***
Polis Teşkilatımız içerisindeki çürük
elmalar mutlaka temizlenmeli diyenleri
duyar gibiyim, suç varsa cezasını
bulmalı ve yapanın yanına artık kar
kalmamalı elbet ama polis içerisinde
yaşananlar ya buzdağının görünen
kısmı ise ne yapacağız?
Toplumun midesini bulandıran olaylar karşısında istifa etmesi gerekenler
tarafından bu topraklara inancımızı
ve insanımızı kaybediyoruz, güvenimizi yitiriyoruz ve birçok yetkilinin
de bilgisinde olan olayların üzeri
gidilmesi gerekirken bir şekilde ve
bilinen şekillerle üzerleri kapatılmaya
devam ediyorsa ben ne yapabilirim?
***
Polis teşkilatını da bünyesinde bulunduran, TSK’ya bağlı olan Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’nın geçmişte
görev yapan komutanları her türlü
haksız kazanç ve mal edinme, insan
kaçakçılığı uyuşturucu da dahil organize tüm suçların sonlandırılmasının
ana hedefleri olduğunu söyleseler de
bu konuda hiçbir icraatlarını
göremedik. Bundan sonra görür müyüz
bilemem.

KIBRIS’TA OLAN HERŞEY
TÜRKİYE’DE DE OLUYOR!

Halkın parasıyla danışman
ordusu kurdu!
Özgür gazete - Atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın
Partisi’nden (HP) ayrılarak Ulusal Birlik Partisi‘ne (UBP) geçen
ancak seçmenin teveccühünü kazanamayan Mesut Genç‘i halkın
vergileriyle teselli etmek için saraya danışman olarak atadı
Cumhurbaşkanlığı’ndaki özel danışman sayısını 8’e yükselirken,
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na atadığı üst düzey yetkili sayısı da
10’u geçmiş oldu. Genç’in sarayda hangi konuda danışmanlık
yapacağı belirtilmezken, aynı şekilde HP’den ayrılıp UBP’ye
geçen ve seçimi kaybeden bir diğer isim olan Hasan Büyükoğlu da
teselli olarak Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari
Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü yapılmıştı.

Türkiye’de ne oluyorsa, burada da o olduruluyordu… Mali
Protokolün Resmi Gazete’de yayınlandığı gün (20 Mayıs) 3
yasa tasarısı da yayınlandı. Hepsinin hedefi sosyal medyayı
susturmak ve ifade özgürlüğünü tamamen bitirmek! Ceza,
Müfsit Yayınlar ve Özel Hayatın Gizliliği Değişiklik Yasaları,
Türkiye’de internet medyasını susturmak için yapılan ‘Sosyal
Medya Yasası’nın izdüşümüdür… TBMM’ye Basın Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi
olarak gelen "Sosyal Medya Yasası" dezenformasyonla mücadele
adı altında ağır sansür ve otosansürün taşlarını döşüyor…
Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, AKP ve MHP
tarafından hazırlanan ve 40 maddeden oluşan 'Sosyal Medya
Yasası' teklifiyle "Hapishanelerde tutulan, yargılanan binlerce
insana yenileri eklenecek"… Haberde, 40 maddeden oluşan
teklifin 28 maddesinin internet haber sitelerinin Basın Kanunu
kapsamına alınmasının düzenlendiği belirtiliyor: ‘‘Düzenlemede
‘dezenformasyonla mücadele’ olarak nitelendirilen 29. Madde’ye
yönelik tepkiler sürüyor. Söz konusu düzenleme ile Türk Ceza
Kanunu’na "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklenecek.
Maddeye göre "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik
yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve
genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını
bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç
yıla kadar hapis" cezasıyla cezalandırılacak. Buna göre suçun,
failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ceza yarı
oranında artırılacak’’… KKTC Meclisi’ne gelen 3 istibdad yasasının nereden geldiği çok açık…
İHALESİZ AKARYAKIT ALIMI
Muhalefetin yaptığı eylemler
hiçbir sonuç vermiyor,
hükümetin Ankara ile
yaptığı işlerin hiçbirini
engelleyemiyor... Muhalefet
"birlik mücadele
dayanışma" diye haykırıyor,
ancak asıl birlik ve
dayanışmayı Ankara ile
buradaki işbirlikçileri
yapıyor... İşte akaryakıt alımı
da artık ihalesiz olacak ve
yalnız Erdoğan'ın işaret
ettiği TPIC'den akaryakıt
alınacak... IŞİD'in Suriye'den
aşırdığı petrol da bunun
içinde olabilir!

Esentepe’de kayıp bir
kişinin kalıntıları bulundu
KŞK, Esentepe’de kayıp bir
kişinin kalıntılarını buldu.
Komite, Kuzey Kıbrıs’ta
yürüttüğü
çalışmalarda
Girne’nin batısında yer alan
Esentepe’de, ormanlık bir
arazide kayıp bir şahsa ait
kalıntılara
ulaştı.
Bir
vatandaşın bilgilendirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uzman arkeolog ekibinin
başlattığı kazı çalışmaları ise
devam ediyor.
Kayıp Şahıslar Komitesi
(KŞK), Esentepe’de ormanlık
bir arazide kayıp bir şahsa ait
kalıntılara ulaştı. Kayıp Şahıslar
Komitesi Kıbrıslı Türk Üye
Ofisi’nden elde edilen bilgiye
göre Komite, Kuzey Kıbrıs’ta
yürüttüğü çalışmalarda Girne’nin
batısında yer alan Esentepe’de,
ormanlık bir arazide kayıp bir
şahsa ait kalıntılara ulaştı. Bir
vatandaşın bilgilendirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uzman arkeolog ekibinin başlattığı

kazı çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Esentepe’de
yapılan kazının yanı sıra KŞK,
Güzelyurt, Zeytinlik, Yeniceköy,
Geçitkale ve Ötüken olmak üzere
beş farklı konumda kazı
çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı
Türk Kayıp Milletvekili Cengiz
Ratip ve Kıbrıslı Türk öğretmen
Turgut Sıtkı’yı aramak için Arnavut
Burnu’nun
kuzeydoğusunda yer alan Pomos
köyünde, ormanlık bir arazide
kazı çalışmaları da devam ediyor.
KŞK
açıklamasında,
çalışmalarının başarısı duyarlı
vatandaşlardan gelen bilgilerle
mümkün olduğunu belirterek,
herhangi bir kayıpla ilgili bilgi
sahibi olanların, isimleri kayıt
altına alınmadan, gizli olarak
bilgi verebilecekleri ve ücretsiz
olarak ulaşabilecekleri 181
numaralı telefon hattını aramaya
çağırdı.

Girne’de meydana
Denktaş’ın ismi veriliyor

Girne’nin girişindeki meydanın ismi
‘Rauf Raif Denktaş Meydanı’ olacak.
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Raif Denktaş’ın ismi Girne’de de
yaşatılacak... Girne’nin girişindeki meydana Rauf Raif Denktaş’ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.
‘Rauf Raif Denktaş Meydanı’ kararı
Denktaş Vakfı tarafından duyuruldu.

%14'TEN %37'YE
Anastasiadis'e göre
Kıbrıs'ta Türk taşınmaz
malları 1974'ten önce %14
imiş, ancak 74'ten sonra
%37'ye çıkarılmış... Yeni bir
şey mi bu? 48 yıldır böyle
değil mi? Evet, uluslararası
hukuka da aykırıdır, BM
kararlarına da... Ama
dinleyen mi var?
DOĞALGAZ MISIR
ÜZERİNDEN GİDECEK
Doğu Akdeniz doğalgazı
Mısır üzerinden Avrupa'ya
sevkedilecekmiş... Kıbrıs
sorunu çözülseydi Türkiye
üzerinden sevkedilirdi...
Türkiye ise sorunun çözümü
için önce doğalgazı istiyor...
Başımız yine belada! Rehine
olmanın cezasını çekiyoruz!
ULAŞ BARIŞ
Ankara'dan rüzgarlar
esmeye başlayınca,
buradakiler de şahlandı...
Çalıştığı televizyon Ulaş
Barış'ın işine son verdi,
ODTÜ'de muhalif
akademisyenin sözleşmesi
yenilenmedi... Bunlar daha
başlangıç, sabredin bakalım
neler olacak daha...

“Tırnak”...
"Bakın bu yasalar güncellenmesin
demiyoruz!
Kesinlikle de bir takım
değişikliklere ihtiyacı var ve
günün koşullarına göre mutlaka
daha çağdaş normlar getirilmelidir
ama adı üstünde yasa
değişikliğidir bu, kimsenin
tartışmasına olanak
sağlamazsanız şu anda
yaşananları da artık kabul etmek
durumundasınız…
En garibi de nedir biliyor
musunuz?
İktidar vekillerinin hatta
bakanlarının bile böyle bir yasa
değişikliğinden haberdar
edilmemesidir…
Bu değişikliklerden haberi
olmayanlar aslında buna ateş
püskürüyorlar ama işte gelin
görün ki bir türlü bunu yüksek
sesle söyleyemiyorlar!
Çünkü iki yanlışın bir doğru etti bir
ülkede yaşıyoruz biz…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Dünya ile aramıza mesafe
koymalıyız, çünkü politika veya
ne olup bittiğiyle fazla ilgilenmek
kendimize eziyet etmenin veya
tehlikeye atmanın en kestirme
yoludur. Artık öğrenmeliyiz ki
insanlar belâlıdır ve devlet
düzeyinde arzuladığımız
mantıklı davranış ve iyiliği
gerçekleştiremezler. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

VİCTORİA NULAND

AKEL’in cumhurbaşkanı
adayı Andreas Mavroyannis
adaylığını resmen
açıkladıktan sonra bombayı
patlattı… ABD Dışişleri
Müsteşarı Victoria
Nuland’ın projesi olduğu
söylenen çözüm olmadan
doğalgazın Türkiye
üzerinden taşınması teklifini
gündeme taşıdı…
Mavroyannis yaptığı açıklamada
doğal gazın, Kıbrıs sorununun
çözümünden önce, iç gereksinimler için Doğu Akdeniz’den
Türkiye’ye taşınmasından bahsetti… ‘Doğalgaz federal
çözümün kaynağıdır’ deniyordu, Mavroyannis ise doğalgazın
vanasını çözümden önce Türkiye’ye verelim dedi… Böylece
ABD emperyalizminin Ukrayna’yı karıştıran eli Victoria
Nuland’ın Kıbrıs’a geldiğinde ne yaptığı da ortaya çıktı…
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ÇAVUŞOĞLU CTP’Lİ
VEKİLLERE NEDEN
TERÖRİST DEDİ?
Mevlüt Çavuşoğlu geldi-gitti…
Denizin gel-gitleri gibidir üst düzey sömürgeci yöneticilerin Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesi…
Deniz çekildiğinde karıncalar balıkları yer, deniz
geldiğinde balıklar karıncaları…
Sömürgeci bürokratlar geldiğinde Kıbrıslıları yer,
sömürgeci bürokratlar gittiğinde Kıbrıslılar birbirlerini
yer…
Çavuşoğlu geldi; CTP’ye terörist dedi, yerleşimci
nüfusa vatandaşlık sözü verdi, Beyaz
Ev’de ‘devletin sivil toplumu’nu hesaba
çekti.
Çavuşoğlu gitti; ‘terörist’ dediği
CTP’nin başkanı ne zaman açıklama
yapacak diye merakla bekliyor birbirini
yeyen Kıbrıslılar…
Sonuçta Tufan Erhürman’ın ‘ikinci
vatanı’ Ankara’dan abisi gelmiş, UBP’ye
çekilen ayardan sonra CTP’ye ayarı
çekmiş. 20’lerindeki gençler bilmez. Eskiden tv ekranı
karıncalanırdı. Çavuşoğlu’nun CTP’ye yaptığı odur.
Karıncalandırdı ekranı. Şimdi balıklar karıncaları
yeycek…
Ekran karıncalandığında televizyonun üstüne vururduk.
Partinizi kurtarmak isterseniz kafasına kafasına vurun.
Çünkü sizin yerinize partinin kafasına başkası vurunca
o soruyu sorar durusunuz:
-Ankara Faiz Sucuoğlu’nu neden istemedi?
‘‘Çavuşoğlu CTP’li vekillere neden terörist dedi?’’
sorusu ile ‘‘Ankara Faiz Sucuoğlu’nu neden istemedi?’’
sorusunun çerçevesi aynıdır.
Sömürge insanı kendi kafa yapısıyla bu sorulara
cevap bulamaz. Cevabı basittir aslında ama sömürge
insanı kabullenmek istemez:
-Ne kadar eğilirseniz eğilin, hiçbir köle efendinin
istediği kadar eğilemez.
Türk nüfus mühendisliğinin bir Türk-İslam şablonu
vardır. Senelerdir o şablona uydurmaya çalışırlar Kıbrıslı
Türkleri, Türk Kıbrıslıları, Kıbrıslıtürkleri, Kıbrıs
Türkünü ve Türkçe konuşan Kıbrıslıları.
Kendinizi nasıl adlandırdığınız önemli değil, sömürgeci
efendinin sizi nasıl adlandırdığıdır önemli.
Neden yerleşimci sömürgeci faşistlerin temsilcisi
Erhan Arıklı ve Ülkü Ocağı temsilcileri durup durup
‘linobambagilik’ meselesini açar sanırsınız?
Türk nüfus mühendisliğinin Türk-İslam şablonuna
uymaz Kıbrıs ahalisi. Çünkü 1974’ten sonra başlayan
yerleşimci nüfus sömürgeciliğine kadar ‘saf bir etnisite’
mühendisliği yapılmadı bu adada… Filistinlimiz de
vardı bizim, Afrikalımız da, Yunan adalarından gelen
de, Ermeni soykırımından kaçan da, Gurbetimiz de,
Latinimiz de Maronitimiz de; tarihin Kıbrıs kıyılarına
vurduğu her kimlik yer etti bu adada, Kıbrıslılık oldu.
‘Mozaik’ derdi eskiler buna.
Faşist Alparslan Türkeş olsa, ‘‘Ne mozaiği ulan!’’
der…
Faşistlerin ‘linobambagi’ alerjisi buradan gelir.
1974’ten sonra Türk-Sünni nüfus mühendisliği
amacıyla yerleşimci nüfus sömürgeciliği bu mozaiğin
üzerine beton dökmek için yapıldı…
Yıllar önce bir gün Ülkü Ocakları temsilcisi ekranda
Serhat İncirli’nin konuğuydu. Türk nüfus
mühendisliğinde ve Türkçü faşizmde sonu gelmez bir
‘saf etnisite’ arayışı olduğu için aniden linobambagiliğe
saydırmaya başladı…
Faşist, linobambagiliğe saydırınca Serhat İncirli,
-Ben da linobambagiyim, dedi.
Faşist da ‘şaşırmadım’ dedi.
(Yanlış hatırlıyorsam Serhat abi düzeltsin…)
Zamanında Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun Ferdi
Sabit Soyer’e “Türklüğünü ispat et” diyerek tokalaşmayı
reddetmesi ‘istisnai bir durum’ değildir. Türk nüfus
mühendisliğinin 1914’ten günümüze bir cümlelik özetidir: Türklüğünü ispat et!
Evrodolar (ne idüğü belirsizler) hiçbir zaman ırkçı
sömürgeci efendiye Türklüğünü ispat edemez. Çünkü
Kıbrıslılar sömürgecinin gözünde melezdir. “Ne idüğü
belirsiz” Evrodo, Linobambaki, dönme, Türkümsü
olarak görür TC Devleti Kıbrıslıları. Türkümsülere
hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmezler…
Türklüğün Nihal Atsız’ın tanımladığı şekliyle beş
tür ‘düşman’ı vardır.
“Hain Türkümsüler” bunlardan bir tanesidir. Tek
ana dili Türkçe olan, Türk gibi “görünen”, ama kendini
“öz” saysa da birkaç nesil önce “Türkleşen”lerdir
bunlar. Hiçbir zaman yeterince Türk olamazlar.
Yerleşimci faşistlerin durup durup LİNOBAMBAGİLİĞİ
gündeme getirme sebebi budur. Türkümsü ile linobambagi aynı manaya gelir.
Faşistler inandıkları ideolojik-tarihsel arka planla
konuşur. Bunu bilmeyen Kıbrıslılara ‘saçma’ gelir…
Bu yüzden ‘‘Ankara Faiz Sucuoğlu’nu neden istemedi?’’ ve ‘‘Çavuşoğlu CTP’li vekillere neden terörist
dedi?’’ sorularına kendi aklınızla mantıklı açıklama
aramayın, bulamazsınız!

Polisten sahte para uyarısı
Polis, Yeniboğaziçi’nde, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD
dolarlarının tedavüle sürüldüğünü
açıklayarak, vatandaşları uyardı. Söz
konusu sahte paralardan daha önceden
piyasaya sürülme ihtimali olduğuna
dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen
seri numaraları ile başlayan “50’lik
ABD Doları” cinsi para bulunduran
bankalar, döviz şirketleri, finans
kuruluşları, marketler ve vatandaşlar
ile para alım-satımı ve değişimi yapacak
olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları
konusunda uyarıda bulundu.
Polis, Yeniboğaziçi’nde, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD
doları
tedavüle
sürüldüğünü
açıklayarak, vatandaşları uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’nde
faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan bir şahıs, 50’lik banknotlardan

oluşan 9 adet sahte ABD dolarlarını
tedavüle sürdü.
Tedavüle sürülen sahte banknotların
seri numaraları şöyle:
“KB16736741L, KB46029773L,
KB68529766L,
KB16718748L,
KB68518165L,
KB16718749L,
KB46036217L, KB46018595L ve
KB30929520L”
Söz konusu sahte paralardan daha
önceden piyasaya sürülme ihtimali
olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde
belirtilen seri numaraları ile başlayan
“50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve
vatandaşlar ile para alım-satımı ve
değişimi yapacak olan kişi ve
kurumların dikkatli olmaları konusunda
uyarıda bulundu. Ayrıca şüpheli görülen
kişilerin en yakın polis merkezine
bildirilmesini istendi.

Çakıcı: “Siz devlet okullarını çoğaltıyor
musunuz; kalitesini yükseltiyor musunuz?”
Aynı zamanda eğitimci olan
TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Çakıcı, “Siz devlet
okullarını çoğaltıyor musunuz;
kalitesini yükseltiyor musunuz?”
diye sordu.
Aynı zamanda eğitimci olan TKPYG Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Çakıcı, döviz ile birlikte ebeveynlerin
büyük bir kriz olarak hayatına giren
özel okul harçları konusunda ilgili
bakanlığın “buna müdahale yetkilerinin olmadığını” belirtmesi üzerine
“gerekirse yapılır sen meclissin”
dedi ve önemli olanın devlet
okullarının özellikle ilk ve
ortaöğretimin kalite ve sayıda yükseltilmesi olduğunu kaydetti.
Mehmet Çakıcı, “Siz devlet
okullarını artıyor, çoğaltıyor
musunuz; kalitesini yükseltiyor
musunuz?” diye sordu.
Genç TV’de konu hakkında soruyu

yanıtlayan eğitimci Mehmet Çakıcı,
“Mesele budur. İlk ve orta eğitim
özellikle. Üniversiteler dâhil. Çok
da önemli ve hayati ise yapılır da..
Meclis’sin sen. Ancak ondan önce
yapman gereken şeyler var” dedi.

AKP’nin uzun yıllardır istediği protokol imzalandı:

İhalesiz akaryakıtı TPIC getirecek
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in
akaryakıt alımıyla ilgili “TPIC’ten
doğrudan alım için anlaştık, gerekli
anlaşmaları imzalayacağız.” dedi. Atun
ayrıca 2 jeneratörün 22-23 Haziran gibi
adada olacağını da kaydetti.
Ankara’da temaslarını sürdüren Sunat
Atun, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ isimli programa telefonla bağlanarak,
soruları yanıtladı.
“KUR KORUMALI MEVDUAT
SİSTEMİNİ GÖRÜŞTÜK”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı ile bir araya geldiklerini, izlenen
para politkasını ve kur korumalı mevduat
sistemini görüştüklerini anlatan Atun,
Türkiye'de para politikasının liralaşma
üzerinden sürdüğünü ifade etti.
“MEVDUATLARIN YÜZDE 80’İ
YABANCI PARA”
Sunat Atun, Merkez Bankası başkanı
ile görüştük. İzlenmekte olan para
politikası bizim için önemli. Ülke
ekonomisini hem bakanlık hem de
hükümet olarak yönlendiriyoruz.
Bankacılıkta uygulanan ve uygulanacak
olan yeni alanlarda bilgiler aldık ve
bilgiler verdik.
“Mevduatların yüzde 80’inin yabancı
para, yüzde 20’sinin ise TL olması

krediler konusunda sıkıntılar getirebilir”
diyen Atun, üst düzey bürokratlardan
oluşan çalışma grubunun 20 güne kadar
konuyu sonuçlandırma safhasına
getireceğini ifade etti.
“2 JENERATÖR 22-23 HAZİRAN GİBİ ADAYA GELECEK”
Türkiye Enerji Bakanı ile de
görüşmeler yaptıklarını söyleyen Atun,
Kıb-tek’in fuel-oil alımı ve trafolarla
ilgili konuştuklarını kaydetti.
Haziran ayının 22-23’ü gibi jeneratörlerin adada olacağını planladıklarını
belirten Atun, 50 magavatlık gücün devreye girmesiyle üretim yetersizliğinin
de ortadan kalkacağını belirtti.
“TPIC’TEN DOĞRUDAN ALIM
KONUSUNDA ANLAŞTIK”
Kıb-Tek’in akaryakıt getirme
konusuna da değinen Atun, “Fuel-oil
tedarikinde çok ciddi dengesizlikler
yaşıyoruz. Kimi zaman ürün, kimi
zaman da gemi bulunamıyor. TPIC’ten
doğrudan alım için anlaştık gerekli
anlaşmaları imzalayacağız” dedi.
TPIC’ten daha önce talep edilen
akaryakıtla ilgili sorunlar yaşandığının
hatırlatılması üzerine Atun, “Daha önce
ne talep edildiyse tedarikçi de onu
uyguladı.”

Sosyal Medya
Mustafa Billur

HEP ELEŞTİRİ!
ÇÖZÜM ÖNERİSİ?
Var!
Herhangi bir mücadele, yasadışı
yerleşimci nüfusla ilgili noktada
fikir birliği varsa mümkündür. Bu
ilkeler, yerleşimcilerle şeffaf ve
dürüst şekilde paylaşılmalıdır.
Bunları kabul eden yerleşimcilerle
verilecek
tüm
mücadele,
özümüzdür, bizimdir, temizdir!
Nedir bu ilkeler?
1- KC (Kıbrıs Cumhuriyeti)
vatandaşı KT'lerin (Türkçe konuşan
Kıbrıslıların) adada sürekli ikamet
eden nüfusu belirlenecek.
2-KC vatandaşlığı olmayan ama
KC vatandaşı olanlarla (veya olmaya yasal olarak hakkı olup olmayanlarla) evli olanlar, ve bu
evliliklerden doğan çocuklar da
yukarıdaki rakama eklenecek.
3- Yukarıdaki iki rakamın
toplamı, KT nüfusu olacak.
sonrası,
adada
4-Çözüm
yukarıdaki rakamın yarısını
geçmemek üzere bir yerleşimci
nüfus VATANDAŞ yapılabilir.
Kimin vatandaş yapılıp, kimin
yapılmayacağının kriterlerine, KC
vatandaşı KT'ler demokratik
teamüllerle karar verebilmelidir.
5-Yukarıda belirtilen ve vatandaş
olacak yerleşimci nüfus dışında,
KTlerin nüfusunun onda birini
geçmemek kaydı ve vatandaşlık
hakkı hiçbir zaman kazanmamak
kaydıyla, sınırlı bir sayıda
yerleşimcinin, kalıcı ve geçici oturma izni ile adadaki yaşamlarına
devam etmeleri sağlanmalıdır.
Kimin
oturma
izni
ile
kalabileceğine, aynen yukarıdaki
prensiplerle, KC vatandaşı KT'lerin
demokratik
teamüllerle
belirleyeceği kriterle karar verilmelidir.
6-Geriye kalan yerleşimci nüfusun adayı terk etmesi gerekmektedir.
Bu ilkeler, sadece yerleşimci
sorununun
çözümünde
kullanılabilecek prensiplerdir ve
tartışmaya açıktır. Lakin bu ilkelerde anlaşılması halinde bile, Kıbrıs
sorununun çözüm modeli konusunda da bir İLKESEL birliktelik, herhangi bir mücadele cephesinin olmazsa olmazıdır.
Federal
çözüm
modelini
savunanları, böyle bir birliktelikten
dışlamak, doğru değildir. Lakin
federal çözümün, TC'nin garantörlük talebinin devamı, ve Rumca
konuşan Kıbrıslıların garantörsüz
bir çözüm talebinin devamı nedeniyle, hiçbir zaman olmayacağı
da aşikardır.
Bu yüzden eğer federal bir modelde çözüm için mücadele edecek
bir birliktelik oluşacak ise, önce
TC'nin garantörlük talebi ile KC'nin
garantörsüzlük talebinin devam
ettiği sürerdurum ve paradoksu
NASIL çözmeyi düşündüğünü,
açıklamalıdır!
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YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu:

En geniş direniş ittifakını kuralım

YKP Ö r gütlenme Sekreteri Halil
Karapaşaoğlu son siyasal gelişmeleri,
açılan davaları değerlendiren açıklama
yayınladı.
Açıklama şöyle:
"Kıbrıslı Türkler son zamanlarda gerek
Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerekse
yerli işbirlikçilerin TC sömürge yönetiminden aldığı direktifler doğrultusunda
ağır bir saldırıya maruz kalmaktadır. TC
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
işgal bölgelerine yaptığı ziyaretten sonra
buradaki rejimi yeni bir forma sokmak
için belirli çevrelere direktifler vermiş
olduğu
aşikâ r dır.
Çavuşoğlu,
vatandaşlıkların artması için direktifler
vermiştir. TC 1974 yılından itibaren adanın
kuzeyinde nüfus mühendisliği politikalarını
yürütmekte, adanın kuzeyini Türkleştirip,
Müslümanlaştırarak Kıbrıslıları asimile
etmeye çalışmakta ve onları yok etme
gayreti içinde bulunmaktadır. TC sömürge
yönetimi Kıbrıslı Türkleri yeterince Türk,
yeterince Müslüman görmemektedir.
Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme
hakları ellerinden alınmıştır. Kültürleri,
gelenekleri, entelektüel birikimleri ve üretimleri hiçe sayılarak, belleksizleştirilmeye
çalışılmaktadırlar. Ekonomik alanda TC’nin
1980’lerden bu yana dayattığı paketlerle
neo liberal politikalarla, kamusal alanların
özelleştirilmesiyle Kıbrıslı Türkler
yoksullaşmakta, ekonomik koşulların
dayanılmaz derecede kötüleşmesiyle birlikte de Kıbrıslı Türkler artan bir hızla

göç etmektedir. Yerleşimci kolonyalizm
bağlamında, giden nüfus yerine yeni bir
nüfus aktarılarak bütün sosyolojik yapı
değiştirilmektedir. Yeni Kıbrıs Partisi
(YKP) TC’nin fetihçi zihniyetine karşı
direnmekte ve bu alanda direniş
ittifaklarının kurulması için çaba sarf etmektedir.
Son bir haftanın içinde düşünce ve ifade
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü
alanlarında da saldırılar artmıştır. Gazeteci
Ulaş Barış düşüncelerini ifade ettiği için
patronu tarafından işten atılmıştır. Özgür
Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci
Pınar Barut ve Özgür Gazete Yazarı Mahmut Anayasa’ya yazdıklarından dolayı
Polis Genel Müdürü dava açmıştır. Bunun

yanında ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’taki
kampüsünde sendikalaşma çalışmaları
yürüttüğü için Doç. Dr. Yonca Özdemir’in
sözleşmesi üniversite yönetimi tarafından
yenilenmek istenmemiştir. Son bir haftada
rejim tarafından 5 kişi ya işinden olmuş
ya da haklarında dava açılmıştır. Saldırılar
artmakta, insanlarımız susturulmaya
çalışılmaktadır. YKP saldırıların
yoğunlaştığı bu dönemde içerde ve dışarda
örgütlenme ve ittifak çalışmalarına ağırlık
vermekte, rejime karşı en geniş birlikteliği
sağlamak adına çaba sarf etmektedir.
Kıbrıslı Türkler TC ve onların işbirlikçileri
tarafından yapılan bu saldırılara karşı
yalnız değildir. YKP işgal rejimine karşı
30 yıldır direnişini sürdürmektedir. YKP
dostlarımıza, yoldaşlarımıza, insanlarımıza
karşı yapılan bu saldırılara karşı dayanışma
gösterecektir. Maddi manevi olarak onların
yanındadır. Yanlarında olmaya da devam
edecektir. Bütün bu saldırılar karşısında
YKP saflarında buluşalım. Direneceğimiz,
insan kalabileceğimiz ortak alanlar yaratmak için mücadele verelim. Örgütlü mücadele ve TC işgaline karşı kurulacak ittifaklarla birlikte bu saldırıları geri püskürtebiliriz. Yaşamın her alanında örgütlü
mücadeleyi başlatmak bu saldırılara karşı
verilecek en büyük cevaptır. Ö rgütlü
hareket ettiğimiz anda bu saldırılara karşı
en ağır yanıtı vermiş olacağız. Özgürlük
istenci olan örgütlü bir halkı hiçbir güç
deviremez. Saldırılara karşı en geniş direniş
ittifakını birlikte kuralım…"

‘Güneyde iş’ için 6 ayda 650 başvuru, 500 istihdam
Kıbrıslı Türklere güneyde iş imkânı
sağlamak üzere başlatılan projeye müracaat durmadı...
YENİDÜZEN - TÜRK-SEN’in, SEK ile
Kıbrıslı Türklere güneyde iş imkânı sağlamak
üzere başlattığı projeye 6 ayda 650 Kıbrıslı
Türk başvurdu, 500’ü istihdam edildi, 150’si
ise istihdam edilmeyi bekliyor…
YENİDÜZEN’e konuşan TÜRK-SEN
Başkanı Bıçaklı, turizm ve inşaat sektörlerine
ek olarak daha farklı sektörlerin de projeye
dâhil edilmesi adına SEK ile önümüzdeki
hafta toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı.
Ertuğrul SENOVA

TÜRK-SEN’in, SEK ile Kıbrıslı Türklere
güneyde iş imkânı sağlamak üzere Aralık
2021’de başlattığı projeye bugüne kadar
650 Kıbrıslı Türk başvurdu, 500’ü istihdam
edildi, 150’si ise istihdam edilmeyi bekliyor…
YENİDÜZEN’e konuşan TÜRK-SEN
Başkanı Arslan Bıçaklı, başvuruların ilk
günlere oranla düştüğünü belirterek, 150
yeni müracaat yapıldığını ve önümüzdeki 5
gün içerisinde söz konusu kişilerin de istihdam edilmesini beklediklerini ifade etti.
Bıçaklı, önümüzdeki hafta SEK ile bir
toplantı gerçekleştirerek, turizm ve inşaat
sektörlerine ek olarak daha farklı sektörlerin

de projeye dahil edilmesi için çalışma
başlatmayı hedeflediklerini de kaydetti.
650 civarı Kıbrıslı Türk başvurdu
YENİDÜZEN’e projenin ilerleyişiyle ilgili
bilgiler veren TÜRK-SEN Başkanı Arslan
Bıçaklı, Aralık 2021’de başlayan projeye
bugüne kadar 650 civarı Kıbrıslı Türk’ün
başvuruda bulunduğunu ifade etti.
Toplamda 500 kişinin istihdam edildiğini
belirten Bıçaklı, başvuruların ilk günlere
oranla düştüğünü,150 yeni başvurunun
bulunduğunu, söz konusu kişilerin
önümüzdeki 5 gün içinde istihdam
edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Elmalı: Tebrikler! Halkı göç yollarına düşürdünüz
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı,
Kıbrıs Türk toplumunun yeniden göç
yollarına düştüğünü, saray yapımından ve
danışman atamaktan derhal vazgeçilmesi
gerektiğini söyledi
Yazılı açıklama yapan Elmalı, ülkede
yaşayan insanların bu kadar mahcup, bu
kadar ezik, bu kadar rezil, bu kadar aciz bir
yönetim görmediğini ancak acı olanın da
olup bitenlerden bir tek bu yöneticilerin
haberlerinin olmaması olduğunu söyledi.
Elmalı, “Sıkılmadan, utanmadan müşavir
atamaya devam ediyorlar.
Bir yandan ülkeyi, ülkenin insanını en
çok biz severiz derken; diğer yandan açlıkla
karşı karşıya kalan, göç eden, borç batağına
düşmüş topluma da; yaptıklarıyla umurumuzda değilsiniz dercesine hareket etmektedirler” dedi.
Halkın yüzde 80’inin açlık sınırının altında
kazanca sahip olduğunu, toplumun çok
büyük kısmının insanca yaşayacak bir gelire
sahip olmadığını vurgulayan Elmalı, işe
yeni başlayan bir öğretmenin net maaşının
6 ay önce 439 sterline denk gelirken, bugün
maaşı 389 sterline gerilediğini, maaşı ile
676 lt benzin alabiliyorken, bugün 326 lt

alabildiğini, 2 bin 60 ekmek alabiliyorken
bugün bin 212 adet alabildiğini, 44 tüp gaz
alabiliyorken bugün 33 tüp gaz alabildiğini
hatırlattı.
Elmalı, “Diğer yandan asgari ücretlinin
maaşı 320 sterlin iken bugün 290 sterline
gerilemiştir. Asgari ücretli ise net maaşı ile
6 ay önce 473 lt benzin alabiliyorken bugün
234 lt (yüzde 50 azalmıştır), bin 441 ekmek
alabiliyorken bugün 870 ekmek alabilmekte,
30 adet tüp gaz alabiliyorken bugün 23
adet alabilmektedir. Başta asgari ücretlinin,
dar gelirinin, göç yasası kapsamında
çalışanların (Öğretmen dahil) açlık sınırının
altında olduğunun farkındaysanız harekete
geçin” dedi.
“Çözüm ortadadır”
“Çözüm ortadadır” diyen Elmalı, çözüm
önerilerini de şöyle sıraladı;
1- Oluşacak Hayat Pahalılığı’nın 2 ayda
bir hesaplanarak asgari ücretli de dahil
maaşlara yansıtılarak alım gücünün
korunması,
2- Açlık sınırının altında olan çalışanlara
(asgari ücretli, dar gelirli, göç yasası
kapsamında) HP’ye ek olarak bir artış verilerek bu kapsamdaki çalışanların alım

gücünün arttırılması,
3- Küçük ve orta boy işletmeler, ekonomik
anlamda desteklenerek çalışanların alım
gücünün korunması için teşvik edilmesi,
4- Ekonomik destek uygulanacak sektörlerin tespit edilmesi ve kaynağın ihtiyaç olmayan sektörlere değil, ihtiyaç duyan sektörlere aktarılması.
Tüm bunların uygulanması için kaynak
vardır;
1- Saray yapımından vazgeçin
2- Danışman atamaktan vazgeçin
3- Dış temsilciliklere aktarılan parayı
halkın yararına kullanın
4- Müşavir ordusunu yaratmaktan ve devletin kamburunu büyütmekten vazgeçin,
görevde olan kişilerle devam edin!
5- Kalkınma bankasının yandaşlarınıza
dağıttığı ve geri almadığı kredileri toplayın
6- Servet vergisi alın
7- Onlarca yıldır teşvik ve muafiyet
sağladığınız şirketlere-patronlara yarattığınız
ayrıcalıklardan vazgeçin
8- Vergi vermeyen, devleti çalan hırsızları
tespit edip, buna göz yumanları yargılayıp
vergi alın
9- Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak
için harekete geçin

Güven Bengihan:

Kıbrıslı Türkler
ülkeyi terkedecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven
Bengihan, Kıbrıs Postası TV'de
yayınlanan yayınlanan ve Gökhan
Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah
Postası’ adlı programa katıldı.
2022 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği
Anlaşması'nın değerlendirilmesini
KTAMS olarak diğer sendikalar ile
yaptıklarından bahseden Bengihan, “Protokolün neler içerdiği 36 gün sonra ortaya
çıktı” dedi.
YASAKÇI BİR HÜKÜMET
ZİHNİYETİ...
Protokolde sadece başlıkların olduğunu
ve altının doldurulmadığını söyleyen
Bengihan, “Yasakçı bir hükümet zihniyetinin olması, risk ve tehlike altında
hissettirdi” ifadelerini kullandı. Bu protokolün adına ‘teslimiyet protokolü’
dediklerinin altını çizen Bengihan,
“Kıbrıslı Türk kimliğinin korunmasına
dair bir hassasiyet yok” açıklamasını
yaptı.
Bengihan, “Kıbrıslı Türkler bu topraklarda bir asırdır varoluş mücadelesi veriyor, hayatlarını ortaya koyuyor ve
savaşıyor” dedi.
“BAZI ÜLKELER NİFAK
TOHUMU EKEBİLİR”
Bizim kardeş ülke dediğimiz Türkiye
Cumhuriyeti AK Parti hükümetinin bu
kültüre, toplumun hassasiyetine ve
özgürlüğüne saygı göstermemesinin kabul
edilemez bir durum olduğundan bahseden
Bengihan, “Empati kurulmasını istiyorum
çünkü böyle bir ilişki kurulmazsa araya
bazı ülkeler 'nifak tohumu' ekebilir”
ifadelerini kullandı.
Sendikalar ile ilgili yasaya da değinen
Bengihan, “Sendikaların görev yetki ve
sorumlulukları kısıtlanarak, sadece kendi
üyelerinin iş yaşantıları ile ilgili konulara
müdahale edebilecekleri bir sınırlandırma
var” dedi.
Bengihan, “Ülkedeki zamlara veya asgari ücretin açlık sınırı altında olmasına
KTAMS’ın karışmamasını söylüyor bu
yasa” diye konuştu.
"BU YASA KKTC’YE UYMAZ”
Düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen
yasakların özellikle de Cumhurbaşkanı’nın
eleştirilmemesi için olduğunu ve bunun
ifadeyi engelleyen bir zihniyetin ürünü
olduğunu belirten Bengihan, “Bunu biz
asla kabul edemeyiz, bu yasa KKTC’ye
uymaz” vurgusunu yaptı.
Bir ülkede 'hükümetin devleti yürüten
organ' olduğunu söyleyen Bengihan,
“Halkını koruyucu yönde denetim görevini de yapması gerekir ve kötü niyetli
tüccar varsa önüne geçilmelidir” dedi.
Temel tüketim ürünlerindeki KDV’nin
kaldırılması gerektiğini belirten Bengihan,
“İthal gelen ürünler sabit kur ile gelmelidir” dedi.
“TL KULLANDIĞIMIZ İÇİN
ENFLASYON BÖYLE”
Ülkede TL kullanıldığından dolayı enflasyonun yüksek olduğunu belirten
Bengihan, “Niye güneyden gelenleri hep
marketlerde ve akaryakıt istasyonlarında
görüyoruz?” diye sordu.
Yapılan teşvikler olduğunu ve ‘sıfır
muafiyet’ adı altında gümrüğün vergi
ödemediğini söyleyen Bengihan,
“Otellerde teşviklerden kaynaklı
muafiyetler var, özel üniversitelerde
sınırsız muafiyetten yararlanıyor” dedi.
Müsteşarların görevden alınıp ateşe
olarak Türkiye’ye gönderilmesinden
bahseden Bengihan, “TC’deki tüm
ateşeler döviz üzerinden maaş alıyor,
hani hep beraber tasarruf edecektik? Neden bakanların, vekillerin, başbakanın,
cumhurbaşkanının aldığı tahsisatlar vergiden muaf?” şeklinde sorular sordu.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...
ALINTI

BİZİM DUVAR

ARŞİV

POLİSE
MİZAH LAZIM,
MİZAHA
İZAH LAZIM
KISACA...

AMBARGOCU
Mağusa ve Ercan limanlarının açılması
önerisine TC öfke kusmaya devam
ediyor… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Güven Artırıcı
Önlemler diye herkesin kafasını
bulandırmaya çalıştığını söyledi. Miadı
dolmuş sözde Güven Artırıcı Önlemlere
karşı KKTC’nin işbirliği önerileri
olduğunu söyledi… Kıbrıslı Türklerin
dünya ile bütünleşme mücadelesinin
önündeki duvar Türkiye’dir. Ambargo ve
izolasyonlar TC’nin eseridir!

Bizim Mandra
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun CTP'ye
yönelttiği hakaret ve
aşağılamalar toplumun
çözüm, barış ve demokrasi
güçleri arasında nefret ve
infial dolu tepkilere neden
olur. Tufan Erhürman'ın bu
hakaretler karşısında bile
susması ve tepki
vermeyerek, sanki bunlar
olmamış gibi dövizin
yükselişinden bahsetmesi
halk arasında tepkilere
neden olurken, sokaktaki
adam "Bu kadarı da olmaz.
Köpeğin şeyine sokup
çıkarsa gene sessiz mi
kalacak bu adam?" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
28 Kasım 2015’te öldürülen
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir
Elçi cinayetinde 3'ü polis 4
kişinin yargılandığı davada
Ahmet Davutoğlu’nun tanık
olarak dinlenmesine karar
verildi.

Tarih 17 Kasım 2021

Adam sıradan bir toplantıda pattadanak kendi
adaylığını ilan ediverdi…
Cumhur İttifakı beklenen adayını açıkladı
ama ilginç bir yöntemle, daha doğrusu yöntemsizlikle. Üzerinde durulması gereken tuhaf
bir durum var ortada.
Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine
gidiyoruz ve Cumhur İttifakı’nın adayı, AKP
İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında sönük,
iddiasız bir şekilde ve bizzat adayın kendisi
tarafından açıklandı. Hem de araya sıkıştırılmış
iki üç cümleyle.
Musluk açılışını bile şatafatlı törenlerle gerçekleştirip her fırsatı güç gösterisine dönüştüren
birinden söz ediyoruz.
Normalde 20-30 bin kişilik bir salonda,
Dombra eşliğinde sahneye davet edilerek,
AKP-MHP organizasyonuyla göklere çıkarılarak, tantanalı şekilde ilan edilmesi beklenirdi
bu zatın adaylığının.
O sırada tüm havuz medyasının canlı yayında
olması, yalakaların ekranlarda onu övmesi,
Binali’nin duygulanıp bir iki damla gözyaşı
dökmesi gerekirdi.
Ama öyle olmadı. Adam sıradan bir parti
toplantısında, tek başına kürsüdeyken pattadanak, kendi adaylığını ilan ediverdi.
Peki neden böyle yapmış olabilir?
Biz olasılıkları yazalım. Birisi kesin tutar
nasılsa.
-Programda öyle bir şey yoktu, ağzından
kaçırdı.
-Muhalefeti de kendi adayını açıklamaya
zorlamak istedi.
-İsrafı sevmediği, gösterişten hoşlanmadığı
için adaylık açıklamasının mütevazi olmasını
istedi. (Yok, bu şıkkı hemen eleyebiliriz.)
-Kasada para bitti, şatafatlı bir tören yapamadı. Borç bulamadı, eşinin altınlarını bozmak
istemedi. Ayıp olmasın diye de sade bir toplantıda açıkladı adaylığını.

VİRGÜL

ÖZGÜRLÜK DİYE DİYE
Ceza, Müsfidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarına
karşı 24 saat özgürlük nöbeti tutacaktı
Gazeteciler Birliği… Pazar akşamı 21.00’den
Pazartesi akşamı 21.00’e… Bir karışıklık oldu
yalnız, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Diyanellos’a
gelince saat 19.00 olmadan bitirildi eylem…
Yapılan açıklamada, “Eylemimizi nihai sonuca
ulaşmasak da hükümetin uzlaşı niyetini beyanıyla
şimdilik noktalama kararı aldık” denildi…
Gazeteciler Birliği başkanı Emin Akkor ise Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Beyaz Ev’deki yemeğine katıldı…

ÇÜNKÜ
KKTC BİR
DEVLET
DEĞİLDİR

‘‘Devlet sadece
maaş ödemek
için bütçe
oluşturmaz…’’
Fikri Toros (CTP)

-“Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’dır” dediği sırada Tayyip Erdoğan’ın kendisi olduğunun farkında değildi.
-İmkanlarını kendi şahsi çıkarları için kullanmayı istemedi. (Pardon. Bu, Che Guavera’nın yaşam öyküsünden bir alıntıydı, yanlışlıkla araya karışmış.)
-Tek adam rejiminde olduğumuzdan, memlekette kendisinin adaylığını açıklayabilecek
ikinci bir kişi kalmadığını düşünerek kendi
adaylığını kendisi ilan etti. Sonra da kendi
kendisini tebrik etti.
Bir ihtimal daha mı var? Evet var. Şöyle:
Aday olmayacak. Kaybedeceği bir seçime
girmez. “Korktu da adaylıktan çekildi” dedirtmemek için seçime bir yıl kala adaylığını
açıklayarak geri çekilmek için zaman kazandı.
Sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle
çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu.
Yoksa emin olun, kendisi böyle sönük bir
adaylık ilanına razı olmazdı.
Bence Erdoğan, kendi devrinin kapandığını,
bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu.
O halde yeni aday kim olacak? Bize ne,
kim olursa olsun. Nasılsa tarihi bir yenilgi
yaşayacak garibim.
Yenilgi deyince aklıma yine Binali geldi.
Tüm yenilgileri ona yaşatıyor. Adam yenilgiden
sorumlu devlet bakanı gibi.
Korkarım, yine ona yükleyecek bu onurlu
görevi.
Neyse, biz işimize bakalım. Kaldırılacak
devasa bir enkaz, yeniden kurulması gereken
harap halde bir memleket var.
(Bu yazı yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş’ın T24’te yayımlanan “Cumhur İttifakı'nın adayı kim?”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Yapılan açıklamada Ersin Tatar ile GKK
Komutanı Zorlu Topaloğlu’nun bulvarda
halkı selamladığı sırada kaldırımda duran
bir vatandaş “uygunsuz ve provokatif”
hareketlerde bulunduğu için polisler ona
müdahale etmiş...

Gözden kaçmayanlar...
ANLAT DA AÇILIN

“İnşallah aralık ayında Özbekistan’daki
zirvede
KKTC’nin Türk
Devletleri
Teşkilatı’na gözlemci üyeliğini karara
bağlayacağız" dedi Mevlüt Çavuşoğlu…
Mustafa Akıncı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı
toplantısına katılamamasına benzemesin
bu?
Kazakistan
Cumhurbaşkanı
Nazarbayev KKTC olarak katılamazsınız
demişti Akıncı’ya! Nisan 2021’deki
toplantıda “güç birliği yaparak Kıbrıs
Türklerini
hak
ettiği
konuma
getireceğimize inanıyorum” dedi Erdoğan
ama
Türk
Teşkilatı
Futbol
Federasyonları’nın işbirliği anlaşmasında
KKTC’yi unuttular… Mayıs’ta yapılan Türk
Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyon
toplantısında da unuttular…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Çavuşoğlu’nun sadece ülkede
vatandaş olma hakkı olup da
olamayan kişilerle ilgili bir
yorumu oldu…”
Ziya Öztürkler
(İçişleri Bakanı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

DERT ETMEYİN
BAŞIMIZDA TATAR VAR
Bu sefer iş gayet de ciddi galiba.
Öyle böyle değil yani.
Tatar’ın dediği gibi şahlanan KKTC önünde kim durabilir?
Kimse.
Ne Yunanistan ne Kıbrıs Cumhuriyeti...
Hepsi de hikaye.
Bu sefer iş gerçekten ciddi ki KKTC’nin
koskoca meclis başkanı Töre hem Kıbrıs’ı
hem Yunanistan’ı uyararak onları silahlanmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Dönüp bir daha baktım.
Fabrikalar cayır cayır üretmekte.
Otomotivde dünya ülkeleri
ile yarıştayız.
Markamız da Megapse...
İsteyene akülü araba, isteyene eski model, sırf nostalji
olsun diye manivelalı üretiyoruz.
Fabrikalardan şampuanlar gürül gürül akmakta.
Parfüm şişeleri lingo lingo dans etmekteler.
Bir o yana bir bu yana sallanan kavanozlardan her türden pekmez, yağ, yiyecek için
gereken tüm sıvısal gıdalar.
Dünyanın her yerine gemiler mal taşıyorlar.
Mağusa limanı kilitlendi.
Gümrük çalışanları, artık daha çok memur
alın, diye feryatta, figanda.
Sadece o mu?
Bakınız yolların genişliğine.
Adeta TC’deki otoyolları geçtik, gidiyoruz.
Köprü yapacak yerimiz yok ama olsun.
Koca KKTC köprü yapacak yer mi bulamaz?
Yaratır.
Lefke’ye köprü yaptılar.
Köprüden geçerek aşağıda kalan su kanallarını dinleye dinleye karşıya geçebiliyorsunuz.
Barajlarımız su dolu.
Yeraltından petrol fışkırmakta.
Merkez bankamız çok fazlalık verdiği
için bu parayı ne yapalım, diye kara kara
düşünürken... Afrika’daki aç insanlara yardım
göndereme kararı aldı.
Bunun yanında Müslüman olsun olmasın
tüm ülkelere cami yapılacak.
İsimlerini de biz koyacağız.
Kimsi Tatar Cami, kimisi Töre, kimisi de
Hacı Atun camii oalcak.
Böyle bir ülkede yaşarken..
Bu kadar teknoloji içinde dolanırken, kim
bakabilir bize öyle yan yan?
Bu sefer iş ciddi dedik ama pek de ciddi
değil.
Hani teammüller yerine gelsin diyedir
bütün mesele.
Hiç açıklama yapmasan ne olur?
Hiç...
Adamlar istedikleri kadar silahlansınlar.
Yunanistan değil Abd gelsin...
İsterse 6. Filosunu dayasın Mağusa körfezine.
Dağıtırız evelallah.
İşte böyle bir yerde, güven içinde yaşamak
varken.
Ne işimiz var dünyanın öteki ucundaki
ülkelerde...
De gidip orada ekmek arıyoruz.
üstelik milyonları burada doyuracak kapasiteye sahipken..
Bu sefer durum ciddi ama dert etmeyin
siz....
Çünkü başımızda Tatar var.

17 Haziran 2022 Cuma

Anastasiadis: 1974 öncesi yüzde 14 olan Türk
taşınmazının oranı yüzde 37'ye yükseltildi
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum kesiminin tepkisinin
“kapalı Maraş sahiline yerleştirilen
2-3 şezlonga" değil de, 1974 öncesinde
yüzde 14 olan Türk taşınmazı oranın,
"Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına el
konulmasıyla" yüzde 37’ye yükseltilmesiyle alakalı olduğunu söyledi.
Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer
alan habere göre, Fransa’nın AB dönem
başkanlığının sona ermesi dolayısıyla
dün Fransız Büyükelçiliğinde düzenlenen
yemekte konuşan Anastasiadis, Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun
KKTC ziyareti esnasında yaptığı
açıklamalara yanıt verdi ve ne zaman
olursa olsun müzakerelere katılmaya
hazır olduğunu yineledi.
ÇAVUŞOĞLU’NA YANIT
Gazeteye göre, etkinliğinde gelişinde
“Kıbrıs’ı
ilgilendirdiği
ölçüde
Türkiye’nin tavrını yorumlaması” istenen
“Türkiye
Anastasiadis
Cumhurbaşkanı’nın kendi çıkarları
uğruna benimsediği revizyonist bir
söyleme kapılmalarının mümkün
olmadığını” öne sürerek, Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuka ve diplomatik
faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilen
eylemlere bağlı olduğunu savundu.
Anastasiadis iddialarını kısaca şöyle
sürdürdü;
“İzlediğiniz her şey uluslararası hukuka, BM tüzüğüne aykırıdır. Türk siyasi
liderliği, kendileri sanki Birleşmiş
Milletlermiş gibi uluslararası hukuka
başvursalar da, yine de (örneğin
Münhasır Ekonomik Bölge gibi), meseleyi istişare yoluyla halletmenin yöntemleri
olduğunu
kendilerine
önerdiğimizde reddediyorlar.”
Anastasiadis “Türk tarafının
uluslararası
hukuku
keyfince
yorumlamasının kabul edilemez bir tutum olduğunu” da iddia etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut
Çavuşoğlu’nun “kapalı Maraş sahilindeki

2-3 şezlongla” ilgili açıklaması konusunda ise Anastasiadis “Çavuşoğlu, mülklerin gasp edilmesini 'yalnızca 2-3
şezlong' olarak görebilir. 1974 öncesinde
Kıbrıs Türk toplumuna gayrimenkullerin
yüzde 14’u tekabül ediyordu. İşgalden
sonra
ise
Türkiye,
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin yüzde 37’sini elinde
tutuyor. 2-3 şezlongdan bahsedilmesi
cüretkârdır. Bu tam olarak revizyonizm
dediğim şeyin uç noktasıdır. Bu yalnızca
Türkiye Cumhurbaşkanının siyasi
ihtiyaçlarına dayanan büyük bir fikirdir”
iddialarında bulundu.
YEMEKTEKİ KONUŞMASI
Anastasiadis, Fransız Büyükelçiliği
konutunda yapılan ve AB üyesi ülkelerin
büyükelçilerinin de katıldığı yemek
esnasında yaptığı konuşmada ise,
Fransa’nın AB dönem başkanlığı
esnasındaki başarıları, Ukrayna meselesi,
Ukrayna’daki savaşın neden olduğu enerji krizi, Kıbrıs sorunu ve mülteci
meselesine değindi.
Konuşmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili
kısmında, Ukrayna meselesi ile Kıbrıs
sorunu arasında paralellik kuran Anastasiadis, “Moskova’nın Ukrayna işgaliyle
ilgili bahanelerinin, Türkiye’nin 1974

yılında Kıbrıs’ı işgal ettiği zamankilerle
aynı olduğunu” öne sürdü.
Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında,
"Türkiye’nin devam eden meydan
okumaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki saldırgan söylemlerine aynı zamanda Kıbrıs’ta iki devlet konusunda
uluslararası hukuka aykırı olan taleplerine" ayrıntılı bir şekilde değindiğini
aktardı. Anastasiadis, "görev süresinin
son gününe kadar, Kıbrıs sorununun,
BM Güvenlik Konseyi kararlarının
öngördüğü şekilde, iki kesimli iki
toplumlu federasyon temelindeki
çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden
başlaması konusundaki çabalara son
vermeyeceği" güvencesi verdiği belirtildi.
Konuyla ilgili haber Fileleftheros
gazetesinde “Zorla El Koymanın (gasp)
Boyutu- Anastasiadis: Türkiye’nin Elinde
Tuttuğu 2-3 Şezlong Değil, Kıbrıs
Cumhuriyeti Topraklarının Yüzde
37’sidir”, Alithia’da “Onlara Göre Gasp
Edilen 2-3 Şezlongdur- Anastasiadis,
Çavuşoğlu’yla İlgili Kızgınlığını İfade
Etti”, Haravgi’de ise “Anastasiadis:
Çavuşoğlu Açısından Mülklerin Gasp
Edilmesi Yalnızca 2-3 Şezlongdan
İbaret!” başlıklarıyla yer aldı.

“Tüm toplu taşımacılar bir
şirketin bünyesinde toplanacak”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, “KKTC’de tüm toplu
taşımacıların tek bir çatı altında, kurulacak bir şirketin bünyesinde
toplanacağını ve oluşturulacak yeni sistem sayesinde herkesin kazanacağını”
söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı,
bugün Sayıştay Başkanlığında düzenlenen toplantıda, üniversite temsilcileri
ve toplu taşımacıların oluşturduğu Kamu
Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş)
ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği
temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda
üniversitelerin toplu taşımacılıkta
oluşturulacak yeni sistem ile ilgili
görüşlerinin alındığı belirtildi.
Toplantıya, Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ),
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ),
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık
ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Arkın
Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
(ARUCAD) ve Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü
(ODTÜ) temsilcileri katılırken Trafik
Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ile
Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande
Güzoğlu da toplantıda hazır bulundu.
- “Bin 950 izinlendirilmiş toplu taşıma
aracı seyrüsefer halinde. İzin bekleyen
yaklaşık 100 başvuru var. Bu bir israf”
Bakan Arıklı, toplantının öncesinde
yaptığı konuşmada, toplu taşımacılıktaki
sıkıntılara işaret ederek, “Akaryakıt
fiyatları her geçen gün artıyor. Alternatif
olarak toplu taşımacılığı geliştirmek
zorundayız.
Ülkede bin 950 adet izinlendirilmiş
toplu taşıma aracı seyrüsefer halinde.
Bunlara ek olarak izin bekleyen yaklaşık
100 adet başvuru var. Bu bir israf. Bütün
taşımacıları bir araya getirip ortak bir
şirket etrafında buluşturursak maliyetler
azalacak, vatandaş daha ucuza daha
kaliteli yolculuk yapacak. Bu sayede
özel araçlar kullanımı azaltılarak aile
ekonomisine önemli katkı sağlanacak”
dedi.
-“Kayseri Belediyesinden gelen teknik

heyet anket çalışması yapacak ve üniversiteler ile görüşecek”
Arıklı, bu konuda kendisinden önce
çalışan bakanlar olduğunu belirtirken,
“Özellikle Tolga Atakan bu konuda
önemli ilerleme sağlamıştı. Kayseri
Belediyesi ile iş birliğine gidilmişti. Biz
Sayın Atakan’ın başlattığı o güzel projeyi
geliştirerek neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kayseri Belediyesinden bu
konuyla ilgili teknik heyet bugün ülkemize geldi. Anket çalışması yapacaklar
ve üniversiteler ile görüşecekler. Türkiye
Belediyeler Birliğinden bu konuda
yardım alacağız. Hedefimiz toplu
taşımacılığı geliştirmek ve Yeşilırmak’tan
Dipkarpaz’a kadar tüm halkımızın bundan yararlanmasını sağlayacağız”
şeklinde konuştu.
Bakanlık açıklamasında, toplantıya
katılan üniversite temsilcilerinin, toplu
taşımanın tek çatı altın toplanması
konusuna “prensipte olumlu” görüş
verdiği, bu konudaki planın ayrıntılarını
görmek istediklerini belirttikleri de
kaydedildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

(…) İLGİSİZLİKTEN
YOKSUN KALDI!
Anımsayacaksınız, Türkçe konuşan Kıbrıslılar
da, başlangıç noktasını Nazi Almanya’sından
alan “Susma, sustukça sıra sana gelecek!” diye
bir slogan kullanılırdı bir zamanlar…
Çoktandır duyulmuyor!
Ne dersiniz sevgili okurlar, diğer “şeyler” gibi
o slogan da eskilerde mi kaldı?
-Maalesef o söylem da, zaman var rağbetten
uzaklaştırıldı…
O da, tıpkı yurdumuzun
kuzey yarısı gibi, “ilgisizlikten
yoksun kaldı!”
Geçenlerde, basın mensubu
arkadaşlarımız birilerine/bir
yerlere “protesto” olsun diye,
sembolik
de
olsa
dudaklarını/ağızlarını
siyah
bantla kapatarak girdiler KKTC Meclisi’ne;
tabii ki, “izleyiciler” olarak…
O istibdat dönemi yasaları, gündemdeki
yerini korurkana…
Gerçi meclisi, “milletvekillerinin”/nazırların
konuşmalarını izlemeye gidenler, o izleyici
koltuklarına oturunca konuşamaz, ancak
öylesi bir “protesto” ile murad edilen her ne ise
yurttaş
tarafından
tam
anlamıyla
anlaşılamamıştır!
Oysa son günlerde yaşananlar karşısında
susmanın, hiç da zamanı değildir!
Tam tersine, içinde bulunduğumuz günler,
kesintisiz konuşma zamanıdır!
Ha, bir şey daha söyleyelim da, yanlış
anlaşılmayalım…
İnandığımız değerlere göre herkes, her türlü
eylemi yapmakta serbesttir!
***
Birileri, Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun
geleceği için, her istediğini söyleyecek,
işbirlikçileri marifetiyle Kıbrıslı topluma
dayattıklarını yaptıracak; eli kalem tutan
birçok yurtsever arkadaşımız da ağzını
bantlayacak…
Ve bütün bu söylenenlerle -örneğin PKK’lı
milletvekili- yaşananlar karşısında, tepki
göstermesi gereken “milletvekili” olarak
“seçilenlerin” büyük çoğunluğu da, “dut yemiş
bülbüle dönerek” sessiz kalacak!
Oh, oh, ne rahat milletvekilliği?!
***
Aklıma bir fıkra düştü:
“Adama sokakta sormuşlar:
-Kaç gün oruç tuttun?
-Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün
tutabildim!
Aynı soruyu, orada bulunan Bektaşi’ye
sorunca, hiç istifini bozmadan yanıtlamış:
-Bu arkadaş benden bir gün fazla tutmuş!”
***
Yukarıdaki paragrafta, “istibdat dönemi”
yasaları dedim ya, isterseniz o konudan da
özetle bahsedelim:
-Tarihte istibdat dönemi olarak bilinen o
dönem, II. Abdülhamid Han’ın hüküm
sürdüğü zaman dilimini kapsar…
Hani o şu, 4 Haziran 1878 tarihinde
imzalanan bir belgeyle Osmanlı İmparatorluğu
başkentinin, Rusya’nın işgal tehlikesine karşı
güvenlik ihtiyacının sağlanması adına Kıbrıs
adası, bütün ahalisiyla birlikte, İngiliz
İmparatorluğu’na 92 bin 799 sterline
devredildiydi ya; işte o yıl başladı istibdat
dönemi ve kesintisiz 30 yıl sürdürülmüş…
Günümüzde çoğu tarihçi o döneme, “birinci
istibdat dönemi” der!
Bu hesaba göre, demek ki, “ikinci istibdat
dönemi” da var…
Ve 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilân edilmesiyle
sona ermiştir…
***
Yazımızın sonunda bir fıkra daha:
“Bir mecliste bir zatın aklı ve zekâsının çok
olduğundan bahisle methiyeler düzülür, övme
işi abarttıkça abartılır. Orada bulunan Bektaşi
dervişi sonunda dayanamaz:
-Evet, azizim evet! O zatın aklı ve zekâsı
çoktur, pek çok olması gerekir. Çünkü ömrü
hayatı boyunca bundan bir şey sarf ettiğini hiç
görmedim!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Basın-Sen: Asgari ücret en düşük
kamu maaşına endekslensin
Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen), asgari ücretin en düşük kamu
maaşına endekslenmesi önerisinde bulunarak, bunun dışında açıklanacak bir
rakamı kabul etmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı
yazılı açıklamada, her geçen gün yaşanan
zamlarla birlikte şu an 7000 TL brüt,
6090 TL net olan asgari ücretin eridiğini
ve asgari ücretle çalışanların açlık
sınırının altında kaldığını uzun zamandan
beridir üzülerek gözlemlediklerini ifade
etti.
Hayat Pahalılığının açıklanmasının
ardından ivedi bir şekilde toplanıp, karar

üretmesi beklenen Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’ndan beklentilerinin, asgari
ücretin, insani koşullara çekilmesi ve
kamu-özel arasındaki makası bir nebze
olsun daraltması olduğunu söyleyen
Kişmir, şu ifadeleri kullandı:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy’un asgari ücreti 8 bin- 8
bin 500 TL civarında öngördüğünü
açıklaması, yaratılan ekonomik koşullarda,
asgari ücretlinin neler yaşadığını görmek
istemediklerinin açık bir ispatıdır.
Unutulmasın ki, bu bozuk düzeni
yaratanların masaya konulmasında ısrar
ettikleri 8 bin 500 TL ile bırakın sağlıklı
beslenmeyi, tencerede taş bile pişmez”

Hür-İş: Asgari Ücret Komisyonu toplansın
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu
(Hür-İş), yeni asgari ücretin belirlenmesi
için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplantıya
çağrılmasını talep etti.
Hür-İş Genel Başkanı Ahmet
Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, özel
sektör çalışanlarının açlık sınırı altında
yaşadığını, yeni zamlar ve dövizdeki
yükselişinin artarak devam ettiğini belirterek, asgari ücretle çalışanların
aldıkları ücretle temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamaz duruma geldiklerini
vurguladı.
Serdaroğlu, “1 Ocak tarihinde brüt 7

bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenen
asgari ücretle, açlık sınırının çok altında
kalmış emekçilerin evine ekmek
götürmesi imkansız hale gelmiştir” diyerek, bu duruma son vermek ve
çalışanların emeğinin karşılığını almasını
sağlamanın sorumlulukları olduğuna
dikkat çekti.
Hür-İş Federasyonu’nun çalışanları
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda
temsil ettiğini kaydeden Serdaroğlu,
federasyon olarak yasal mevzuat
gereğince 16 Haziran'da (bugün) komisyonun toplantıya çağrılmasını resmen
talep ettiklerini duyurdu.

61 YAŞINDAKİ SELMA
İKİZOĞLU
İKAMETGAHINDA ÖLÜ
BULUNDU

Girne'de sakin 61 yaşındaki Selma
İkizoğlu (K) ikametgahında ölü
bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, dün saat 17.30
sıralarında meydana gelen olay
sonrasında adı edilene yapılan
doktor muayenesinde herhangi bir
darp ve cebir izine rastlanmadı.

GAZİ’NİN ÖLÜM SEBEBİ,
“KALP HASTALIĞI VE
KALP KRİZİ”

10 Haziran’da Yeniboğaziçi’nde,
ikametgahında aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren
Aysan Gazi’ye yapılan otopside,
ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve
kalp krizi” sonucu olduğu tespit
edildi.

ATAKARA’NIN ÖLÜM
SEBEBİ “YAŞLILIĞA BAĞLI
ORGAN YETMEZLİĞİ”

Alsancak’ta 9 Haziran’da
ikametgahında rahatsızlanarak
hayatını kaybeden Salih Raif
Atakara’ya (E-90) yapılan otopside
ise ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı
organ yetmezliği” olduğu tespit
edildi.

LEFKOŞA’DA KEDİSİNİ
EMLAKÇI OLARAK TANITIP,
SAHTEKARLIKLA PARA
TEMİN EDEN P.E.
TUTUKLANDI

Lefkoşa’da kayıtlı emlakçı olmadığı
halde, kendisini emlakçı olarak
tanıtıp, yedi farklı şahıstan toplam
4800 Dolar ve 750 Stg parayı
sahtekarlıkla temin eden P.E.(E-27)
tutuklandı.
Olay, 30 Nisan 14 Haziran tarihleri
arasında meydana geldi.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Yarışmada başarılı olan 10 gence bisiklet
Evkaf Biliyorum yarışmalarında 21’inci hafta ödülleri sahiplerini buldu. Kıbrıs
Vakıflar İdaresi tarafından verilen bilgiye göre, her hafta düzenli olarak yapılan
Evkaf Biliyorum yarışmalarının 21’inci haftasındaki soruyu doğru cevaplayan 10
gence bisiklet ödülü verildi. Evkaf Bahçesinde yer alan ödül töreninde kazanan
gençlere hediyeleri Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş tarafından takdim edildi.
Evkaf’ın 2022 yılını “İlim Yılı” olarak sürdürdükleri için gururlu olduklarını
belirten Güneş, 21 haftadır gençlerin aktif olarak yer aldıkları bir yarışmanın
parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Güneş, ayrıca gençlere yaşamlarından
sporu eksik etmemelerini de tavsiye ederek, tüm çocuklara güzel bir tatil geçirmeleri
dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu: Özel okulların eğitim harçlarına
yasal olarak müdahale hakkım yok
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
özel okulların eğitim harçlarına yasal
olarak müdahale haklarının olmadığını
kendilerinin görevini devlet okullarında
eğitim almak isteyenlere bu imkanı
sağlamak olduğunu belirtti.
BRT’de katıldığı ‘Sabah Haber’
programında konuşan Bakan Çavuşoğlu,
50-60 bin Türk Lirası’na denk gelen özel
okul ücretlerine müdahale edilmesi
yönünde talepler olduğunu, ancak kendilerinin böyle bir hakkı olmadığını ifade
etti.
Çavuşoğlu, “Benim özel okulun fiyatını
yükseltmeye veya düşürmeye bir yasal
yetkim yoktur. Özel okullarla
görüştüğümüzde onlar şunu diyor . ‘Benim
sunduğum hizmetin karşılığı budur almak
isterse gelsin ‘diyor. Benim görevim her

öğrenciye eğitim hakkını sağlamaktır
yani bu çocuklar özel bir okula gitmez
ve devlete gelecek olursa ben onlara bir
masa, bir sandalye bulmak zorundayım”
dedi.
Bakan Çavuşoğlu devlet okullarında
tam gün eğitime geçilme konusunda da
değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, “Tam gün hedefiyle
çalışıyoruz
ama
altyapımızda,
kafeteryalarımızda, okul binalarımızın
yeterliliğinde sıkıntılarımız var. Öğretmen
sayısında yaklaşık yüzde 30-35 artış yapmam gerekir. Gelecek yıldan sonra bazı
çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin
yetenek ve birikimlerinden yararlanmak
için yasada gerekli düzenlemeleri
yapacaklarını da ifade etti.

Girne’de faaliyet gösteren bir
mağazaya müşteri olarak giden
A.S.’nin (E-22) 999 TL değerindeki
tişörtü çaldığı tespit edilmiştir. Dün
meydana gelen olay sonrası bahse
konu şahıs tutuklandı.
Olaylar hakkındaki polis
soruşturmaları devam ediyor.

TRAFİK KAZASINDA
YARALANAN GENÇ
HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa'da aralık ayında bir aracın
çarpması nedeniyle ağır yaralanan
ve Türkiye'de tedavi gören 24
yaşındaki Mehmet Çakır'ın hayatını
kaybettiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı'nın
açıklamasına göre, 9 Aralık'ta saat
23.50'de Lefkoşa'da Şht. Mustafa
Ahmet Ruso Caddesi'nde Bandır
Çorba adlı restoran önlerinde
meydana genel kazada, 22
yaşındaki Kadir Karapaşa'nın
kullandığı DU 266 plakalı araç, 24
yaşındaki yaya Mehmet Çakır'a
çarpmıştı. Çakır'ın Türkiye'de
tedavi gördüğü hastanede önceki
gün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ÇIKANA KADAR
ÇEKİLİŞE DEVAM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Piyangolar Birimi, 18 Haziran’da
gerçekleştirilecek olan 375 Bin
TL’lik çekilişin ikramiye çıkana
kadar yapılacağını açıkladı.
Piyangolar Birimi’nden yapılan
yazılı açıklamaya göre, devlet
piyangosunun 375 Bin TL’lik
çekilişinin, 18 Haziran gecesi,
çıkana kadar yapılacağı ve bu
kararın Babalar Günü vesilesiyle
alındığı duyuruldu.
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Günün Manisi - Emine Hür

Suyu içtim sömürdüm
İşi yokuşa sürdüm
Bana hor bakanların
Defterlerini dürdüm

Özdeyişler

Tadımlık

"İnsan geçmişin hasretçisi,
geleceğin özlemcisi,
yaşadığı anın
şikayetçisidir."
C. Bukowski

Her gece gölgem gezer bu sokakları
Bu kent büyük. Oysa ben
Dünyanın yedi denizinde suları
dinlerim
Osman Türkay
"Her gece bu sularda" adlı
şiirinden

Kitap Dünyası

ATHANATOS
Mahir Ergun
Belge
Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler

Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde sergi açıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl açtığı
Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde ilk kez sergi
açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre,
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocuklara okul
destek programı olarak 1 Mart tarihinde açılan
merkezde açılan sergide, çocukların İngilizce,
müzik, yaratıcı drama, jimnastik, bilim atölyesi,
ileri dönüşüm atölyesi kurslarında ürettiği
eserlerle gezi ve izci kamplarının fotoğrafları
yer aldı.
Sergi etkinliğine LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, Arabahmet Bölgesi Muhtarı Ali
Sarı, Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan, Toplum Çalışmaları Şubesi çalışanları,
eğitmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.
- Harmancı: “Kamusal eğitime daha çok
önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merkeze
her gelişinin kendisi için ayrı bir mutluluk
taşıdığını, uygulanan programların gelişimini
görmenin, öğretmenlerin gönüllü katkılarının
ve çocuklarla ailelerin merkeze olan bağının
gelişmesinin kendisi için çok değerli olduğunu
kaydetti.
Hayat şartlarının çok zorlaştığını, her gün
temel tüketim maddelerinin fiyatlarının arttığını
ve bu dönemde kamusal eğitime önem vermenin daha da gerekli olduğunu aktaran
Başkan Harmancı, Arabahmet İlkokulu’nun
çabalarına destek verirken, bu sayede tam
gün eğitim de uygulandığını anlattı. Çocuk
merkezin açılışında yaptığı konuşmada “her
çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfetmesi sağlanacak” dediğini
anımsatan Harmancı, Mart ayından bu yana

yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
serginin bunun somut göstergesi olduğunu
belirtti.
- Dalgalan: “Lefkoşa Çocuk Merkezi,
çocukların birçok aktiviteyi bir arada
yapabileceği özel bir yerdir”
Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan
ise yaptığı konuşmada, merkezin çocukların
sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli katkı
sağladığını ifade ederek, Lefkoşa Çocuk
Merkezi’nin çocukların birçok aktiviteyi bir
arada yapabileceği özel bir yer olduğunu
vurguladı.
Bahar döneminde emek verilerek yapılan
el işi ve resimlerin sergisinin açıldığını kaydeden Dalgalan, çocukların bu sayede hem
yeteneklerini hem el becerilerini geliştirdiğini
ifade etti.

İlk kadın kimyager Ayşe Coşar’ın hayatı belgesel oluyor
Ülkenin ilk kadın kimyageri Ayşe Coşar’ın
hayatı, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER)
ile Telsim iş birliğinde belgesel oluyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Telsim
ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde
kadın öykülerinden oluşacak belgesellere
Telsim’in ana sponsorluğunda devam ediliyor.
Hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesinde, bu
kez ilk kadın kimyager Ayşe Coşar’ın hayatının anlatılacağı
belgesel yapılacak. Uzun yıllar Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü

DÜN

yaptıktan sonra müsteşarlık görevinde de
bulunan Ayşe Coşar, Kıbrıs Türk Çocuk
Esirgeme Kurumu (KTÇEK) Başkanlığı
görevini de yürütmüştü.
KÖDER, ülkeye değer katan kadınların
yaşam öykülerini derlemek, her birinden
belgesel hazırlamak, yazıya dö k erek,
kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.
Proje ile kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin
geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal
hafızaya katkı konulması hedefleniyor.

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

DOLAR
Alış Satış

17.25 17.40

EURO
Alış Satış

17.98

18.20

S.T.G.
Alış Satış

21.05 21.34

GİRNE
Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük.
No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
Tel:05488228917
Tören 2 Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
Tel:8151790
Tokay Varış Eczanesi
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B
Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
Tel:05428553114
MAĞUSA
Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça
yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
Tel:3663915
Güzer Eczanesi
Şht.İbrahim Hasan Sok. Çanakkale City Mall arkası Mağusa
Tel:05338740374
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
Tel:7141894
LEFKE
Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A Lefke
Tel:7288312
İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Tel:3714006

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

LEFKOŞA
Derya Eczanesi
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu
Lefkoşa
Tel:2276198
Buse Karşılı Eczanesi
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
Tel:2241545
Güney Eczanesi
Şht. Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa
Tel:2276695

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Türkiye’den iki jeneratör getiriliyor
Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den
gönderilecek iki adet 25 megavat gücündeki
jeneratörün Cumartesi günü İstanbul Ambarlı
Limanı'ndan KKTC'ye hareket edeceğini
ve muhtemelen Temmuz ayı başlarında devreye girmeleriyle birlikte KKTC’nin artan
elektrik ihtiyacının karşılanır noktaya
geleceğini belirtti.
Atun, kur korumalı mevduat uygulamasının
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de
uygulanabilmesi için Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst düzey
bürokratlarından oluşturulan teknik bir
komitenin çalışmalara başladığını söyledi.
Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün
Ankara’da yaptığı görüşmelerle ilgili yazılı
bir açıklama yaptı.
Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı Fatih Dönmez’le dün çok
olumlu ve yararlı bir görüşme yaptığını
kaydeden Atun, Dönmez'e, gösterdiği ilgi
ve destek için teşekkür etti. Atun,
"Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat
Oktay’ın talimatları ile ülkemiz sorunlarının
aşılması için tüm imkanlarıyla bize yardımcı
olmaya devam ediyor" dedi.
Atun'un açıklaması şöyle devam etti:
"Sayın Dönmez’le yaptığımız görüşmede
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrik
sorunun kalıcı olarak giderilmesi için
yapılması gereken çakışmalar üzerinde durduk. Buna bağlı olarak bir vizyon belirledik.
Sıkıntılarımızı aşmamız içim gerekli
yatırımları yapmamız, bakım onarım işlerini
kesintisiz sürdürmemiz, elektrik enerjisi
üretim kapasitemizi ihtiyacımızı giderecek

şekilde artırmamız, üretim için gerekli
akaryakıtın ithalatının sürekliliğini
sağlamamız lazım.
Bilindiği üzere, Aralık ayında Türkiye
Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’e iki jeneratör
tahsis edilmesi için bir anlaşma imzalamıştık.
Toplam 50 megavat gücündeki bu iki jeneratörün yükleme operasyonu başladı. 2
jeneratör 18 Haziran Cumartesi günü Ambarlı
limanından
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti’ne hareket edecek ve tahminen
24-25 Haziran’da ülkemizde olacak. Hedef,
jeneratörlerin kurulumunu mümkün olan
en kısa sürede tamamlamak ve Temmuz
ayı başlarında iki jeneratörü de devreye
koymaktır. Bu adımla ülkemizin enerji
güvenliği artırılmış olacaktır. Baz yükü daha
etkin olarak kontrol etmek için de Teknecik
şalt sahasının kapasitesi büyütülüp
güçlendirilmesi gereklidir.”

Mondial Bank
hissedarı Bahauddin
Adil teminata bağlandı

(Kamalı Haber) – Mondial Bank
hissedarıBahauddin Adil
“Uluslararası bankacılık yasasına
aykırı hareket, bankacılık yasasına
aykırı hareket, hükmü geçmiş
evrakları tedavüle sürmek ve sahte
davranışla kayıt temini suçlarından
mahkemeye çıkarılarak teminata
bağlandı. Mahkemede mesele ile
ilgili olarak şahadet veren Polis
Çavuşu Yahya Suiçmez zanlı
Bahauddin Adil’in “Uluslararası
bankacılık yasasına aykırı hareket,
bankacılık yasasına aykırı hareket,
hükmü geçmiş evrakları tedavüle
sürmek ve sahte davranışla kayıt
temini suçlarına methaldar
olduğunu söyledi. Polis zanlı
aleyhine başlatılan soruşturmanın
tamamlandığını, zanlının davasında
hazır olması maksadı ile
mahkemenin uygun göreceği bir
teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Mine
Ozankayazanlı Bahauddin Adil’in
davası görülünceye değin
yurtdışına çıkışının yasaklanması,
50 bin TL nakit teminat yatırması ve
KKTC vatandaşı muteber 2 Kefilin
500’er bin TL değerinde kefalet
senedi imzalaması koşulu ile
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

GÜNEYDEN SINIR DIŞI
EDİLENLERİN SAYISI

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılı başından
bugüne kadar sınır dışı edilen veya
ülkesine dönen üçüncü ülke
vatandaşlarının sayısının 2 bin 332
olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi polisten
aldığı bilgilere dayanarak sınır dışı
edilmeyle ilgili son uçuşun
geçtiğimiz Salı günü
gerçekleştirildiğini yazdı.
Gazete bu uçuşun, Güney Kıbrıs’ta
tutuklu bulunan 16 Kongo Halk
Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili
olduğunu belirtti.
Habere göre bu kişiler güvenli bir
şekilde ülkelerine geri gönderildiler.

ABD İLE KIBRIS
ARASINDA TARİHİ
ESERLERİN KORUNMASI
ANLAŞMASI

ABD ile Güney Kıbrıs arasında,
tarihi eser kaçakçılığı ve kültürel
mirasın korunması amaçlı bir
anlaşma imzalandı.
Haravgi gazetesi, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü
Stavros Mihalis ile ABD’nin Güney
Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber’ın
dün yaptıkları görüşmede,
arkeolojik ve tarihi eserlerin
karşılıklı giriş çıkışlarını sınırlayan
ve sınıflandıran bir anlaşmaya imza
attıklarını aktardı.

AKEL'DEN ETKİNLİK

AKEL Merkez Komitesi'nin,
Kıbrıs’taki dini gruplara yönelik
politik ve sanatsal bir etkinlik
düzenleyeceği haber verildi.
Haravgi gazetesi, etkinliğin
“Kıbrıs’ın Maronitleri, Ermenileri ve
Latinleri- Ortak Bir Vatanda Onlarla
Birlikte Yürüyoruz” adını taşıdığını
ve 28 Haziran 2022 tarihinde
Lefkoşa’nın Güney’indeki Pallas
tiyatrosunda gerçekleştirileceğini
yazdı.

OSADCHİY'DEN VEDA

Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi
Stanislav Osadchiy’in 9 yıllık
görevini tamamlayarak ülkesine
döneceği belirtildi.
Haravgi gazetesi Rus Büyükelçi
Osadchiy’in geçtiğimiz Salı Rusya
Milli Günü nedeniyle elçilikte
resepsiyon düzenlediğini, bunun
aynı zamanda Osadchiy için bir
veda olduğunu da yazdı.
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BEYARMUDU
BELEDİYESİ TSM
KOROSU KONSER VERDİ
Beyramudu Belediyesi TSM
Korosu “Sevdi Gönlüm” adlı
konser verdi.
Beyarmudu Belediyesinden
yapılan açıklamaya göre, konser
önceki akşam Beyarmudu
Belediyesi Güney Mesarya Sosyal
Tesisleri’nde düzenlendi.
Konserde, şef Ersin Tünay
yönetiminde, Beyarmudu
Belediyesi TSM Korosu ile Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal
sahne aldı.
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker
Edip ,şef Ersin Tünay, Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal
ve ekibine plaket ve çiçek takdim
etti.

KTEZO pahalılık
ve zamları
protesto etti
Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası (KTEZO), pahalılık ve zamları
protesto etmek için
Lefkoşa’da eylem yaptı.
Saat 18.00’de Atatürk Spor
Salonu ışıklarında toplanan
KTEZO üyeleri, çember ve
çevresinde “Mesleğimizi
işimizi yapmak istiyoruz”,
“Biri yer biri bakar kıyamet
ondan kopar”, “Siz tüketiyorsunuz biz tükeniyoruz” gibi
sloganların yazılı olduğu
pankartlar tuttu, düdük çaldı,
KTEZO bayrağı salladı.
Eylemde yoldan geçen
araçlara “Birlikteysek
güçlüyüz” başlıklı bildiri
dağıtıldı.
Bildiride çalışanın, esnafın,
zanaatkarın, üreticinin iki yılı
aşkın süredir “ezim ezim”
edildiği ve görmezden
gelindiği ifade edildi, yapılan
zamlara işaret edildi.

MESLEK LISELERINE
BAŞVURULAR BAŞLIYOR

7ŚĂůĞEŽ͗005/2022
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Gürcan Erdoğan
10 gün sonra
cezaevine
gönderildi
Özgür Gazete Mahkeme‘nin emrine
rağmen, 10 gündür polis
tarafından karakolda tutulan
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) devrik
Müdürü Gürcan Erdoğan,
dün itibariyle cezaevine gönderildi. Erdoğan’ın 522 ayrı
suçla itham edildiği Ağır
Ceza‘daki davasında
Mahkeme, 6 Haziran’da tutuklu yargılamaya
hükmetmiş ve Erdoğan’ı
cezaevine göndermişti. Ancak polis mahkemenin emrine riayetsizlik ederek,
Covid-19 pandemisini ileri
sürerek Erdoğan’ı 10 gündür
karakolda tutmaya devam
etmiş hatta son 3 gündür de
nispeten daha rahat hareket
edebileceği Alayköy
Karakolu‘na aldırmıştı.
Özgür Gazete‘nin cezaevi
kaynaklarından doğrulattığı
bilgiye göre Erdoğan şu
sıralarda cezaevine gönderildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı
meslek liselerine başvurular, 23 27 Haziran tarihleri arasında kabul
edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın
Bürosu'ndan yapılan açıklamaya
göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim
Yılı için meslek liselerinin 9.
sınıflarına başvuracak öğrenciler,
başvurularını 23 - 27 Haziran (her
iki tarih dahil) tarihlerinde mezun
oldukları okullarda yapacak. Özel
okullardan mezun olup mesleki
eğitim almak isteyen öğrenciler
ise başvurularını herhangi bir
meslek lisesinde yapabilecek.
Başvuru formunda, eğitim almak
istedikleri okul ve alanlarda beş
tercih yapabilecek olan
öğrencilerin hangi alanlarda
öğrenim hakkı elde ettiği ise 28
Haziran Salı günü Milli Eğitim
Bakanlığı’nın internet sayfası
mebnet.net adresinden, diploma
dereceleri ile birlikte açıklanacak.
Açıklanacak sonuçlara göre
meslek liselerinde öğrenim hakkı
elde eden öğrenciler kayıtlarını 28
- 30 Haziran (her iki tarih dahil)
tarihleri arasında yerleşme hakkı
kazandıkları meslek liselerine
yapacak.
- İkinci tur başvurular 1 - 5 Eylül
tarihleri arasında
İlk tur başvuru tarihlerinde
başvuru yapamayan veya
başvurmuş olduğu alanda yeterli
kontenjan bulunmaması
durumunda açıkta kalan
öğrenciler için ise 1-5 Eylül (her iki
tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur
başvurular alınacak.
İkinci tur başvurularını yapan
öğrencilerin hangi alanlarda
öğrenim hakkı elde ettiği 6 Eylül
Salı günü açıklanacak.

“arada-ara/HIATUS”
Sergisi ARUCAD Art
Space’te açıldı
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım
Üniversitesi (ARUCAD) Fotoğraf
Bölüm Başkanı ve fotoğraf
sanatçısı Yrd. Doç. Dr. İsmail
Gökçe’nin kişisel sergisi ‘aradaara/HIATUS’, salı akşamı
Lefkoşa’daki ARUCAD Art
Space’te ziyarete açıldı.
Üniversiteden verilen bilgiye göre,
Gökçe’nin yalnızlık, zaman ve araf
konularının işlediği ‘aradaara/HIATUS’ başlıklı kişisel
sergisinde panoramik fotoğraf
eserleri yer alırken; fotoğrafların
tamamı Kıbrıs’ta çekilmiş ve
‘arada kalmışlık, terk edilmişlik,
yalnızlık’ gibi hisleri Kıbrıs
üzerinden izleyici ile paylaşıyor.
Sergi, 10 Ağustos’a kadar ziyaret
edilebilecek.
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Masa tenisinde gençler
buluşacak

Masa Tenisi Federasyonu, 18
Haziran Cumartesi günü Gençler En
İyi 8 Şampiyonası düzenliyor.
Başvuruların Cuma sona ereceği
turnuva, 18 Haziran Cumartesi
günü saat 10.00’da federasyon
salonunda başlayacak.

KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni 22 Haziran’da gerçekleşecek...

Üstün Hizmet Ödülü Aşkın Demiray’a
KTSYD Yönetim Kurulu
bu yıl Ahmed Sami
Topcan Üstün Hizmet
Ödülü’nü uzun yıllar
masa tenisine hizmet
eden, ülkemizde ve yurt
dışında birçok başarının
elde edilmesine katkı
sağlayan antrenör Aşkın
Demiray’a verilmesini
kararlaştırdı.

yaparak başarılı bir sezon geçiren
Evren Karademir’e verilmesi
kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği
(KTSYD) geleneksel olarak
düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül
Töreni’ni düzenliyor. Dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemisi nedeniyle iki yıldır
bu isimle yapılmayan organizasyon,
bu yıl 22 Haziran 2022 Çarşamba
saat 19.30’da Dernek Genel
Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü
Havuz Başında yapılacak. “Sporun
Oskarları” olarak da adlandırılan
ödüller için KTSYD Yönetim Kurulu
çalışmasını tamamlayarak ödül alacak olan isimleri belirledi.
Üstün Hizmet Ödülü Aşkın
Demiray’a verilecek
KTSYD Yönetim Kurulu bu yıl
Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet
Ödülü’nü uzun yıllar masa tenisine
hizmet eden, ülkemizde ve yurt
dışında birçok başarının elde edilmesine katkı sağlayan antrenör Aşkın
Demiray’a verilmesini kararlaştırdı.
Yılın Sporcusu Erten Gazi
Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü, basketbol hayatını Türkiye’nin köklü kulüplerinden Anadolu Efes’te sürdüren Erten
Gazi’ye verilmesi kararlaştırıldı. Erten Gazi
bu sezon takımı ile üst üste ikinci kez THY
Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra
Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı, Süper
Lig’i ikinci sırada tamamladı.
Yılın Antrenörü Ali Oraloğlu
KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın

Antrenörü Ödülü’nü futbolda 2021-22 sezonunda takımı Mağusa Türk Gücü ile
Ahmed Sami Topcan Süper Kupa, AKSA
Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı
kazanan teknik direktör Ali Oraloğlu’na
verilmesini kararlaştırdı.
Yılın Hakemi Evren Karademir
Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün bu
yıl futbolda başta Ahmed Sami Topcan
Süper Kupa finali olmak üzere Süper Lig
ve Birinci Lig’de orta hakem olarak görev

Zeka Özteknik Özel Ödülleri
Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde
geleneksel olarak Zeka Özteknik
adına verilen Özel Ödüller de dernek
yönetimi tarafından belirlendi.
Atletizmde geçtiğimiz yıl 100 metre ve 4x100 metre branşlarında
U18 Balkan Şampiyonluğu gibi
başarıların yanı sıra 200 metrede
kendisine ait KKTC rekorunu
geliştiren, yıl içerisinde elde ettiği
birçok başarıyı son olarak U20
Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre
şampiyonluğu ile taçlandıran Taygun
Artan Özcihan’a özel ödül verilecek.
Süper Lig’de geride bıraktığımız
sezon Kıbrıs Türk futbol tarihinde
en üst ligde orta hakem olarak görev
yapan ilk kadın hakem olan Sabriye
Atikoğlu’na özel ödül takdim edilecek.
Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu
(EPBF) tarafından Antalya’da düzenlenen Dynamic Billard Avrupa
Şampiyonası’nda U23 kategorisinde
şampiyon olan Mustafa Alnar ödül
alacak bir diğer isim oldu.
Basketbolda Türkiye U14
Anadolu Şampiyonası ve ardından
Bölge Şampiyonası’nı yenilgisiz
tamamlayarak Türkiye finallerine
katılan, organizasyondaki tek yenilgisini yarı finalde alarak Türkiye
üçüncüsü olan Leventspor takımı
da özel ödül takdim edilecek bir
diğer ekip oldu.
2021 yılında yüksek atlama branşında
elde ettiği 1.86’lık derecesi ile Türkiye’de
yılın en iyi derecesine imza atan, Bursa’da
düzenlenen Olimpik Deneme yarışında 1.88
ile hem birinci hem de kariyerinin en iyi
derecesini elde eden, Fransa’da katıldığı
iki özel organizasyonda birinci olan, yine
Bursa’da düzenlenen Süper Lig ilk kademe
yarışında ENKA adına yüksek atlamada
birinci olan Buse Savaşkan’a da gecede
özel ödül takdimi yapılacak.

Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği,
“nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting
Şampiyonası”nın ikinci yarışı yapılıyor. Yarın
akşamüzeri başlayacak olan yarış, akşam karanlığında
tamamlanacak...
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve
ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com
Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası yarınyapılacak
sezonun ikinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık 2022
takviminin ikinci ayak yarışları yine Cemsa Sporting Center’de
gerçekleştirecek. Sabah 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar
ve teknik kontrollerle başlayacak olan program, yarışçı bilgilendirme
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toplantısı ile devam edecek. Resmi antrenmanların başlama saati
ise 16.00 olarak açıklandı. Organizasyonda heyecan, 17.00’den
itibaren yapılacak sıralama turlarıyla artacak. İlk yarışlar 18.20’de
ve final yarışları 19.40’da başlayacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni ise takribi 22.00’de yapılarak organizasyon sona erecek. Mini, Junior, Senior ve Master olmak
üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı nesdersan.com Kuzey
Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 2’nci ayak yarışları
öncesi yine 25 yarışçı ön kayıt yaptırdı. Kayıtlar bugün15.00’te
tamamlanacak. Uzun bir zamandan sonra pist şekli de değiştirildi.
Bu yarışta, Cemsa Sporting Center’in RC8 kodlu 1,450 metre
uzunluğundaki pist şekli kullanılacak.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

İskele’de takım
Ogan’a emanet
Larnaka Gençler Birliği Spor
Kulübünde kulüp başkanlık görevine
devam eden Metin Menteş yönetimi,
takımı çalıştıracak yeni teknik direktörü belirledi.
2.Metin Menteş başkanlığındaki yönetim teknik direktör Ahmet Ogan’la bir
araya gelerek taraflar arasında yapılan
görüşmelerin ardından her konuda
anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa
1.ligde mücadele edecek olan İskele’nin
kırmızı siyahlı ekibi Gençler Birliği’de
Mustafa Kabasakal, Cem Kanat, Erhan
Dağgül, İsmet Dağbaşı’den oluşan transfer komitesi çalışmalara belirledikleri
teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği
rapor doğrultusunda başlıyor. Gençler
Birliği’nin yeni teknik direktörü Ahmet
Ogan, “yine, yeni, yeniden” diyerek
başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı başkan
Metin Menteş ve yönetime teşekkür etti.
2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında
Gençler Birliği A takım teknik direktörü
olarak süper ligde 1.5 yıl görev yaptığını
belirten Ahmet Ogan, 7 yıl aradan sonra
yeniden göreve getirildiğini ve yarım
kalan hikaye’yi yazmaya geldiğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon play-off finallerinden
dönerek süper lige çıkmayı kaybeden
Gençler Birliğin’de hayalleri olduğunu
belirten Ahmet Ogan, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takımın
mevcut kadrosuna yapmayı düşündükleri
takviyeler ile mevcut kadro yapısıyle
daha güçlü bir kadro yapısı oluşturarak
hayalleri gerçekleştirmek istediğini söyledi. Yeni sezon planlamasını kısa sürede
yapacaklarını belirten teknik direktör
Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına
Temmuz ayı başında başlamayı
planladıklarını da sözlerine ekledi.
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