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17 yaşındaki Erdal Eren’in yaşını büyüterek asan faşist Kenan Evren cuntası, bize de
KKTC’yi armağan etti!.. Bunun için mi yıllardır bir lanet yağıyor üstümüze acaba?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 2 Haziran 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 689 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ANASTASİADİS'İN MEKTUBU
çÖPE Mİ ATILDI?
n

2. sayfada

Tayyip Erdoğan'dan Gezi eylemcilerine hakaret:

Sürtük
Gezi eylemcilerini hala
hazmedemeyen Tayyip
Erdoğan, partisinin
TBMM grup toplantısında
9. yılında Gezi'yi hedef
alarak, "Bunlar böyle,
bunlar çürük, bunlar
sürtük" dedi...

Ünal Üstel:

Piyasaya büyük
para akacak

n Türkiye ilk etapta savunma
giderleri ve turizme yönelik
510 milyon TL veriyor...
2. sayfada

n Erdoğan: Düşünün, Dolmabahçe
Cami'nin içinde bu teröristler, bu
eşkıyalar bira şişeleriyle caminin
içini pislemişti. Gezi olaylarının
arkasında hangi güçlerin olduğunu
tarih de yazıyor. Bunlardan bu
millete hayır gelmez. Bunlar ancak
terörist sevicilerle beraber...

Kubilay Özkıraç:

Attığım her
imzanın
arkasındayım

n El-Sen Başkanı Özkıraç,
hakkındaki yalan ve yanlış
iddiaları yanıtladı...
3. sayfada

n Türk Dil Kurumu'na göre
"sürtük" kelimesinin anlamı,
"Vaktini çok gezerek geçiren,
evinde oturmayan kadın"... Veya
"aynı anda birden fazla kişiyle
gönül eğlendiren kadın"...

Öğrencilerden
zamlara isyan

n Yıllık yurt ücreti 28 bin
600 TL... Yıllık okul ücreti
65 bin TL...
3. sayfada

15. sayfada

SOL KÖŞE

Arapköy'de yine
ölümlü iş kazası

HAKARETE
DOYMUYOR

n Bir inşaatta meydana gelen
kazada 37 yaşındaki
Kocabaşoğlu hayatını
kaybetti...
4. sayfada

Fuat Oktay şu anda Türkiye’nin
ikinci adamı… Bakarsınız Hulusi
Akar’ı da atlayıp birinci adamı da
olabilir bir gün… Dili Erdoğan’ınki
gibi keskin… Şehit kanlarından
bahsetmeyi, hakareti ve aşağılamayı çok seviyor! Protokole
karşı çıkanlar gaflet ve hıyanet
içindeymiş! Evet, gaflet ve hıyanet
içindeyiz… Gaflet ve hıyanet içinde
olmasak görürdünüz ne yapacağımızı!

Anastasiadis'in mektubu

CTP: Ercan ile Mağusa
limanı açılmalı...

5. sayfada

KÖŞECİ

İşgal altında

İŞGAL YOKSA VAR
OLUŞ MÜCADELESİ
DE YOKTUR

GAFLET VE
HIYANET

SÖYLEYİN
BAKALIM...

TÜRKİYE HÂLÂ
AKINCI'NIN
SIĞINACAĞI
TEK LİMAN!

KUDRET
ÖzERSAY’I
ANLAMAK (2)

Mehmet Levent

Aziz Şah

İCAzETSİz
yazılar...

ÖzTÜRK
AçIKLADI:

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Ali Osman

Mal Edinme Ve Kiralama Yasasına 6 ayda devir şartı kondu

n 8. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

İŞGAL YOKSA VAR
OLUŞ MÜCADELESİ
DE YOKTUR
Hükümet meşru değilse, onu muhatap almayacaksın, muhatap alıyorsan, kusura bakma ama o zaman sen
de sen de meşru olmayan hükümetin,
meşru olmayan muhalefetisin. Meşru
olmayan hükümetle sınırlı tuttuğun
eleştirilerinin de bir anlamı kalmıyor
böyle olunca, meşru olmayan hükümetle uğraşacağına hükümeti doğuran
meşhur anaya bak, onunla muhatap
ol. Meşru olmayan hükümetin yerine
geçmekten başka bir hedefin yoksa,
KKTC meclisindeki koltuk sayısını
arttırma hedefini cilâlayıp Kıbrıslıtürklerin var oluş mücadelesi diye yutturmaya da
kalkmayacaksın, olmaz,
ayıptır, kayıptır, yazıktır,
günahtır. Senin işin muhalefet olarak göz boyamaksa eğer, göz boyamaya
çalışırken kendi gözüne de dikkat
edeceksin, o boya senin gözüne de
sıçrar, başka gözleri boyayacağım
derken bir bakmışsın kendi gözünü
boyamışsın, bir bakmışsın bakıyorsun
ama görmüyorsun. Birleşik Kıbrıs diyorsan, bunun hakkını vereceksin,
Kıbrıslırumlarla işbirliği yapmak arabölgede şinanaydan ibaret değil, Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki hakların için de
yapacaksın aynı işbirliğini, mücadele
edeceksin, oysa sen ne yapıyorsun,
“işgal altındaki bölge” ifadesini kullanan Kıbrıslırum sendikacı kadına
“Biz parti olarak işgal altındaki bölge
terminolojisini reddediyoruz” diye lâf
yetiştiriyorsun, meşru saymadığın hükümetten bir aferin aldın, benden de
bir aferin sana. Maşşallasu! Bir öyle
bir böyle, duruma göre böyle uruma
göre böyle, nereye kadar. Senin meşru
saymadığın hükümet ‘işgalci’ olmayan
Türkiye’nin müdahaleleriyle kuruldu,
aynı Türkiye müdahale eder de seni
hükümete getirirse o zaman senin hükümetin meşru mu olacak? Kime karşı
varoluş mücadelesi verdiğini iddia
ediyorsun, Türkiye’nin atadığı Tatar’a
ve Üstel’e karşı mı? E vallahi tuhafsın!
İşgal terminolojisini kullanmazmış,
işgal yoksa nedir bu? Senin suyuna
gittiğin buradaki işgal gücüdür, senin
suyuna gittiğin her seçimde karargâha
dönen, başbakan indiren başbakan
bindiren, icabında yerleşikleri telefonla
arayıp “Afrika”yı linç etmeye davet
eden, senin meşru saydığın meclisinin
damında tepinenlere kol kanat geren
işgalcinin karargâhıdır. Sen protokole
karşı çık, sonra bir Rum sendikacı
senin de “ilhak protokolü” dediğin
protokolü eleştirip sana mücadelende
destek verince, karşı çık, Tatar’ın
seni susturduğu gibi, sen de Skevi’yi
sustur, hem işgalcinin suyuna gideceksin hem varoluş mücadelesi vereceksin, yahu sen ne varoluşundan söz
ediyorsun, senin ikiyüzlülüğün yok
oluşun işgalin asimilasyonun çarkına
yağ oluyor, görmüyor musun? Senin
tek derdin işgalcinin nüfusundan oy
koparmaksa varoluş mücadelesi veriyorum demeyeceksin, işgal yoksa
yok oluş da yoktur, yalandır, işgal
yoksa senin verdiğini iddia ettiğin
varoluş mücadelesi de yoktur, o da
yalandır…

ANASTASİADİS'İN MEKTUBU
çÖPE Mİ ATILDI?
Müzakerelerin yeniden başlaması için Anastasiadis'in Tatar'a
yazdığı mektup önemli bir belge
olarak kayıtlara geçebilir...
Ancak Türk tarafı bunun üstünde
durmadı bile...
Kesip attı...
Ve herhalde Ankara ile konuştuktan sonra bunu yaptı...
Ankara,
-Boşverin, umursamayın, dediyse, ki öyle dediği anlaşılıyor, o da
boşverdi...
Türkiye'nin yeni bir müzakere
sürecine başlamaya hiç niyeti yok...
İki devletin kabulü şartını öne
sürerek müzakere kapısını tamamen kapattıktan sonra bir daha
kolay kolay açar mı?
Hele Tayyip Erdoğan'dan hiç
beklemeyin şimdi bunu...
Rusya-Ukrayna savaşından sonra
Avrupa Birliği ve Amerika tarafından daha da şımartılan Erdoğan
yeni ataklara hazırlanıyor...
Bu şımarık hava içinde Yunanistan'a da bir fiske çekmeyi ihmal
etmedi...
Neymiş?
Yunan uçakları ikide bir kendilerini rahatsız ediyormuş...
Salladı tehditini...
Dedi ki:
"Kendine gel, tarihten hiç mi
ders almıyorsun?"
Başka ne dedi:
"Yunanistan ile yüksek düzeyli
stratejik konsey anlaşmamızı bozduk. Bunlarla artık ikili görüşmeler
de yapmayacağız. Bu Yunanistan
yola gelmeyecek."
Çok pervasız...
Çok pişkin...
Suriye'de de taarruza hazırlanıyor
yeniden...
Terörist temizliği yapacakmış

yine orda...
Amerika bir şey demiyorsa...
Rusya bir şey demiyorsa...
Avrupa bir şey demiyorsa...
Yapar mı yapar!
Şöyle diyor:
"Suriye'de 30 kilometre derinliğinde güvenilir bölge oluşturma
kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"...
***
Saldırgan politikasını daha da
saldırganlaştıran Erdoğan, şimdi
dönüp de Anastasiadis'in Tatar'a
mektubuna mı bakar hiç?
Anketlerde oy kaybettiği ilan
edildikçe fetihçi milliyetçi hamleler
yapıyor...
Bu hamlelerle muhalefetin ateşini
söndürmeyi de başarıyor...
Muhalefet ondan da fetihçi çünkü...
***
Anastasiadis'in önerileri hakkında bizim muhalefet de sessiz kaldı
bugüne kadar...
Hala da sessiz aslında...
Bir tek CTP'den bir ses çıktı...
Güven yaratıcı önlemleri destekliyor...
Ve özellikle Ercan Havaalanı
ile Mağusa Limanı'nın uluslararası
alana açılmasının Kıbrıslıtürk toplumu için çok önemli bir adım
olacağına dair inancını belirtiyor...
"Bunun kabul edilmesi halinde
ihracat kapısı açılacak ve turizmde
büyük atılımlar gerçekleşecek" diyor...
CTP'nin açıklamasında "Maraş"
sözü geçmiyor...
Özellikle aradım, ama bulamadım...
Yani "bu limanların açılmasına

Şener Levent

Açı
karşılık Maraş'ın yasal sakinlerine
devredilmesini destekliyoruz" demiyor...
Ya da diyemiyor...
Ama limanların açılmasını olumlu karşıladığına göre, Maraş'ın da
iade edilmesine karşı değil herhalde...
***
Anastasiadis'in doğal gaz ile
ilgili önerisi hakkında da fikrini
söylemesini beklerdim CTP'nin...
Tamam mı, değil mi?
Söylemedi...
Anastasiadis kesin çözüme ulaşılmasa bile, Kıbrıslıtürk toplumunun doğalgazdaki payının bir
hesaba yatırılacağını söylüyor, ki
bu da yeni bir şey değil...
Bu öneriler aslında dibe vurmuş
olan toplumumuz için ciddi bir
nefes borusu olabilecek olan
öneriler...
Peki, reddeden kim bunları?
Türkiye!
Bu konuda da herhangi bir eleştiri yok Türkiye'ye CTP'den...
Bunları kabul edip etmemenin
Tatar'a değil, Türkiye'ye bağlı
olduğunu CTP bilmiyor mu?
Tatar duvarını aşmak değil
mesele...
Asıl mesele Türkiye duvarını
aşmak...
Yeniden müzakerelere oturmamızı Türkiye engelledi...
Güven Yaratıcı Önlemler paketini
görüşmemizi de engelleyen Türkiye...
O halde ne?
Türkiye'nin zavallı rehineleri
olarak kalmaya devam edersek
nasıl kurtulacağız?
Yoksa rehineliğe o kadar alıştık
ki bundan kurtulmak mı istemiyoruz?

Üstel’e göre piyasaya büyük bir para akacakmış
Ünal Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği
Anlaşması kapsamında, ilk etapta savunma
giderleri ve turizme yönelik 510 milyon
TL’nin serbest bırakılacağını duyurdu.
Üstel, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin
açılabilmesi için gelecek günlerde tüm
blokelerin verileceğini ifade etti. Giderlerin
azaltılması yönünde çalışmaların bakanlık
harcamalarının verimiyle ilişkili olduğunu
söyleyen Üstel, hayat pahalılığı ödeneği
için çalışmaların başladığını söyledi.
Üstel, 2022 yılı için imzalanan İktisadi
ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında
atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara
çözüm üretme konusunda kararlılığını vurgulayarak, hedefin refah seviyesi yüksek,
yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik
yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu
söyledi.
Üstel, “Bunun için ülke olarak seferber
olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma
içerisinde olmalı ve sorunları uzlaşı ile
çözmeliyiz” dedi.
“Piyasada çok büyük bir para akışı
sağlanacaktır”
Üstel, TC-KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması
kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira
ödenek tahsis tahsis edildiğini, bu çerçeve

n “Anlaşma kapsamında, ilk etapta savunma giderleri ve turizme
yönelik 510 milyon TL serbest bırakılacak”
n “Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde
tüm blokeler verilecek”
n “Ankara’da açılacak ihalelere bizim müteahhitlerimizin de
Türkiyeli müteahhitlerle işbirliği halinde katılabilmesi için
çalışmalar başlatılacak”
ilk etapta savunma giderleri ve turizme
yönelik 510 milyon TL’nin serbest
bırakılacağını açıkladı.
Bunun yanında, Lefkoşa kaynaklı
ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde
tüm blokelerin verilmesinin kararlaştırdığını
duyuran Başbakan, “Sadece bu adımlar
bile piyasada çok büyük bir para akışı
sağlayacaktır” dedi.
Üstel, Ankara’da açılacak ihalelere ise
KKTC’li müteahhitlerin de Türkiyeli
müteahhitlerle
işbirliği
halinde
katılabilmesinin önünün açılması yönünde
gelecek süreçte tarafların Ankara’da bir
araya gelerek çalışma yapmasının
kararlaştırıldığını belirtti.
“İş dünyasının ve bakanlıklarının
taleplerini içeren dosya sunuldu”
Üstel, özellikle özel sektöre yönelik
düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması
da dahil iş dünyasının ve bakanlıkların

taleplerini de içeren dosyanın Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sunulduğunu,
söz konusu taleplerimizin kısa süre içerisinde
değerlendirileceğinin taraflarına aktarıldığını
kaydetti.
Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40
milyon dolar değerinde 2 mobil treyler
elektrik santralinin Anavatan Türkiye
tarafından KKTC’ye gönderileceğini ifade
eden Üstel, kablo ile Türkiye’den ülkeye
elektrik getirilmesi konusunun detaylı bir
şekilde ele alındığını, bu süreçte bazı
adımlar atılacağını söyledi.
Sağlıkta da bu dönemde önemli
yatırımlara imza atacaklarını söyleyen Üstel,
Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı tam
donanımlı, çağdaş yeni bir hastane için bu
ay içerisinde ihaleye çıkılmasının
kararlaştırıldığını bildirdi.
Üstel, genel sağlık sigortası sisteminin
de hızlı şekilde hayata geçirilebilmesi için
adımlar atılacağını kaydetti.

2 Haziran 2022_Layout 1 01.06.2022 22:30 Page 3

Özkıraç'tan zehir zemberek açıklama!
Ses Kıbrıs - El-Sen, Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’ndaki son gelişmeleri
değerlendirmek üzere basın toplantısı
düzenledi.
Toplantıda konuşan EL-SEN Başkanı
Kubilay Özkıraç sendikanın yapılacak
Genel Kurulu’nda başkan adayı olan
Çağlayan Cesurer’i sert eleştirdi.
‘Geçmişte kimin ne olduğu ortaya
çıkacak’ diyen Özkıraç, ‘kimse bize ahlak
dersi veremez’ diyerek basında kendisi ve
sendikasıyla ilgili çıkan haberleri eleştirdi.
Yeni yapılacak genel kurulda aday
olmayacağını vurgulayan Özkıraç, ‘aday
olmasam da, başkan olmasam da, KIBTEK’ten emekli olsam da mücadeleme en
ön saflardan devam edeceğim’ dedi.
Cesurer’in sendikaya ve kendisine karşı
etkin bir şekilde karalama kampanyası
başlattığını dile getiren Özkıraç, sözlerine
şöyle devam etti:
“Benim KIB-TEK’te bazı isimlerin barem
19’a yükseltilmesinin altına imza attığım
söyleniyor. Eğer böyle bir belge ve altında
imzam varsa, anında yayınlasınlar şimdi
şu an istifamı vereceğim. Bu iddiaları
lütfen bana ispatlayın. Son günlerde çok
yanlış bilgiler var. Benim ve yönetimimin
banka cüzdanları meydanda, hangi bankayla
çalıştığı ortada. Mal varlığımı da
açıklayacağım. Beni KIB-TEK’i sömürmekle suçluyorlar. Açıklayınca görsünler
bakalım, kim neyi sömürmüş.”
Cesurer, EL-SEN’i param parça
etmek istiyor
“Hedefleri El-SEN’i param parça etmek”
diyen Özkıraç, bunun başında da Cesurer’in
bulunduğunu kaydetti.
Özkıraç şöyle devam etti: 2000’li yılların
başında Aksa’nın sözleşmesi uzatılırken
Çağlayan Cesurer ve ekibi ne yaptı?
Alayköy’de özel şirketin müdür ve
danışmanlarıyla yemek yiyen oydu. Cesurer’e soruyorum, bu sendika senin egolarını
tatmin etmek için var olan bir sendika mı?
Cesurer’in aday olması yasal değil
Çağlayan Cesurer’in başkan adayı
olmasının da yasal olmadığını savunan
Özkıraç, Cesurer’in suç işlediğinin Polis
tarafından da belgelendiğini, böyle birinin

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

GAFLET VE HIYANET

nasıl aday olabileceğini sordu.
Attığım her imzanın arkasındayım
Attığı her imzanın arkasında olduğunu
vurgulayan Özkıraç, attığı tek bir imza
olduğunu belirterek, bunu da şöyle açıkladı:
“Benim attığım bir imza var. 14 vekâleten
görev yürüten şube sorumlumuzun asaletlerinin onaylanması için imza attım. Bu
imza buradadır. Bunun dışında barem 19’la
ilgili iddia edildiği gibi tek bir imzam
varsa bana göstersinler, anında istifa ederim.”
KIB-TEK özele peşkeş çekilmeye
çalışılırken neredeydin?
Konuşmasında Cesurer ve ekibine yüklenen Özkıraç, “Kıb-Tek’i zamanında özel
şirketlere peşkeş çekmeye çalışırlarken
neredeydin Cesurer?’ diye sordu. Sendikanın
genel kurulunun yapılmasının aylar aldığını
belirten Özkıraç, Cesurer’e ‘acelen ne?’
diye sordu.
KIB-TEK’i EL-SEN yönetmiyor!
KIB-TEK’in iyi yönetilmediğine dikkati
çeken EL-SEN Başkanı, sürekli belli çevreler tarafından bunun lanse edildiğini, ancak
kendilerinin görevinin kurumun satılmaması
için direnmek olduğunu ve çalışanların
toplu iş sözleşmelerinin iyileştirilmesi için
çalışmak olduğunu kaydetti.
Amcaoğlu’nu da işaret etti!
Cesurer’in arkasında kim olduğunu
bildiğini söyleyen Özkıraç ‘düğmeye Olgun

Amcaoğlu’ bastı ifadelerini kullandı. ‘Yalan
yanlış bilgilerle yönlendirme yapıyorsunuz’
diyen Özkıraç, ‘ben yaptığım her şeyi
KIB-TEK’i daha iyi bir noktaya getirmek
için yaptım ve herşeyin de arkasındayım.
Direnmeye devam edeceğim’ ifadelerini
kullandı.
Biz Türkiye düşmanı değiliz!
Başta kendisinin sonra da EL-SEN’in
Türkiye düşmanı olarak lanse edildiğini
dile getiren Özkıraç, bunun Cesurer ve
ekibi tarafından yapıldığını dile getirerek,
‘biz ne Türkiye düşmanıyız ne de terör
örgütüyüz. Bizi bu şekilde lanse etmekten
vazgeçsinler’ ifadelerini kullandı. Özkıraç
taraflarının ‘yoksulların tarafı’ olduğunu
da vurguladı.
Cesurer’in mal varlığını
açıklamasını istedi!
Özkıraç, konuyla ilgili sözlerini Cesurer’in mal varlığını açıklamasını isteyerek
tamamladı. Özkıraç devamla, siyasilerin
de bunu yapması gerektiğini kaydetti, çağrı
yaptı.
Türkiye’den gelecek iki santral…
Çevre dostu değiller!
Konuşmasında dün Türkiye’den geleceği
açıklanan iki santral konusuna da değinen
Özkıraç, gelecek olan iki santralin ne
zaman geleceğinin belli olmadığına vurgu
yaparak, santrallerin çevre dostu olmadığına
ve daha fazla çevre kirliliği yaratılacağını
da söyledi.

Öğrenciler zamlara
isyan etti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler,
dün ODTÜ’de hayat pahalılığına ve yapılan zamlara karşı eylem
gerçekleştirdi. Üniversite öğrencisi, yapılan zamlar hakkında şu
ifadelere yer verdi.
YILLIK YURT ÜCRETİ; 28 BİN 600 TL
Üniversite öğrencisi, ODTÜ’de yaşanan ulaşım, yemek, yurt
sorunlarından sıkıldıklarını belirtti. Yapılan zamların tüm öğrencileri
etkilediğini belirten üniversite öğrencisi, kalmakta olduğu yıllık
yurt ücretinin 15 bin 600 TL olduğunu söyleyerek, bir sonraki yıl
için senelik belirlenen ücretin; 28 bin 600 TL olarak belirlendiğini
söyledi.

YILLIK OKUL ÜCRETİ; 65 BİN TL
Üniversite öğrencisi, bir sonraki yıl için öğrenim ücretinin 65
bin TL olarak belirlendiğini söylerek, bu durumun kendilerini
maddi-manevi yıprattığını belirterek, müşteri değil, öğrenciyiz.
Dersten çok zam düşündüklerini belirterek, öğrenciler için gerekli
olanakların sağlanması gerekiyor dedi.
"ULAŞIM İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİYOR"
Yurt ücretlerinin ve eğitim masraflarının zamlandığını belirten
öğrenci, üniversiteye ulaşım konusunda hizmet vermekte olan
özel bir şirketin öğrencilerden ücret talep ettiğini belirtti. (MHA)

Protokole karşı çıkanlar gaflet ve hıyanet içindeymişler demek…
Öyle diyor Fuat Bey…
Doğrudur...
Yanlış yok…
Gaflet ve hıyanet içindedirler...
Ama protokole karşı çıktıkları için
değil...
Karşı çıkmadıkları için!
Karşı mı çıkıyorlar hani?
Kim söyledi sana karşı çıktıklarını?
Yanılttılar işte seni...
Bak ortalık günlük güneşlik...
Sıcaklar da bastırdı...
Sulu muhallebiye sarıldı herkes...
Karpuz ve hellime…
Gerçi karpuzu bütün değil, yarım
alıyor, hellimi de tane ile, ama olsun…
Şu fani dünyada tadımlık değil mi
herşey...
Domates de tane ile, kayısı da…
Sanırım salatalık da öyle...
Yani gün başlıyor ve bitiyor...
Sabah oluyor, akşam oluyor...
Dünya dönüyor...
Sokaklarımızda bağırıp çağıran yok…
Bir tek protokol pankartı bile göremedik daha...
Bir tek cam kırılmadı...
Bir tek yumurta atılmadı…
Rahat ol Fuat Bey...
Sendikalar hayat pahalılığı mitingine
hazırlanıyormuş, ama senin protokol
ile bunun bir ilgisi yok…
Gayle çekme ve şehitleri de rahat
bırak...
Herşey yolunda işte...
KKTC emin ellerde...
Eskiden yalnız bir-iki KKTC'ci parti
vardı…
Şimdi hepsi de KKTC'ci oldu…
Sağ-sol kavgaları bitti…
Daha doğrusu yalnız sol bitti ve
yalnız sağ kaldı!
Maşallah vatandaşlık şikâyeti de kalmadı artık…
Bütün Türkiye'yi KKTC vatandaşı
yapabilirsiniz…
Bunun yolu da açıldı…
Herkes burayı vatan bilenleri kucaklamaya hazır…
Ne güzel işte…
Bari çok kültürlülük gibi bir zenginliğimiz olsun bu fukaralık zamanında…
***
Gaflet ve hıyanet dediğimiz budur
işte...
Senin dediğin değil…
Bu protokol ile sanki herkes önce
titredi, sonra kendine döndü…
Bütün sol birleşti...
Bütün sendikalar...
Tek ses oldu…
Kimse işgale mişgale karşı değil…
İşgal düzeninde iyileştirme istiyorlar
sadece...
Biraz para...
Biraz iş...
13.'ler kesilmesin…
Emeklilik tırpanlanmasın…
Ve bu kadar insafsız zam yapılmasın…
Çok şey istemiyorlar sizden Fuat
Bey...
Bu kadarını da çok görmeyin...
Elinizde tuttuğunuz adanın yarısında
bunlar da ne ki?
***
İt ürür kervan yürür mü diyorsunuz?
Diyemezsiniz...
Hangi itler ürüdü ki…
Gelin Akdeniz kıyılarından şöyle bir
göğe bakalım…
Gerçekten Kıbrıs'ta mıyız?
Aynalardaki bu suretler barikatlarda
vurulup ölenlerin suretleri mi acaba?
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İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmaktan
Çok mutlu ve gururluymuş Ünal Üstel
Sanki ziyaretler yığıldı yolunu beklemekten
Hepsine yel üfürdü, tümünü alıp gitti sel

KALAY-KALAYCI

ÖNDEN BUYIR CANIM
TÜRKİYEM

Senelerdir Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eşitliğimizden söz edenlere söylenen hep
aynı şeydir: “1960’a dönülmez.” Sanki Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı talep
etmek 60’a dönmekmiş gibi… Yahu sizin o çok sevdiğiniz, sığınacak liman olarak
gördüğünüz Anavatanınız Kıbrıs’ta ise bunu da 1960 anlaşmalarına borçludur.
Türkiye garanti anlaşmaları sayesinde Kıbrıs’a gelecek adayı işgal edecek ama
Kıbrıslıtürkler cumhuriyetteki haklarından söz edince, 60’a dönülmez diyeceksiniz.
Kıbrıslıtürklerin Kıbrıs Cumhuriyetinden vazgeçmesini mi isten canım Türkiyem,
önden buyur, vazgeç garantörlükten…

Ali Osman

P eriyodik

Sessizliğin Sesi

SÖYLEYİN BAKALIM...

TÜRKİYE HÂLÂ
AKINCI'NIN SIĞINACAĞI
TEK LİMAN!

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

Anastasiadis yeniden bir öneride bulundu...
Tatar'a bir mektup gönderdi ve mektubunda
Güven Artırıcı Önlemler babında Maraş'ın
mal sahiplerine devrini, buna karşılık Mağusa
Limanı ile Ercan üzerindeki çekincelerini
kaldıracaklarını belirtti...
Türkiye'nin işgalci olmadığını, ancak Tatar'ın kayyum olarak atandığını söyleyenlerden tık yok...
Tatar'ın Tayyip Erdoğan tarafından atandığını yani onların deyişiyle kayyum olarak
atandığını bilmeyen yok...
Tayyip Erdoğan Tatar'ın bir dediğini iki
etmeyeceğini biliyor...
Hatta Tatar öyle bir kabul etti bu görevi
ki Türkiye'nin ekonomik, siyasi durumunu
eleştirenlere bile cevap yetiştirmeye çalışıyor...
Dün de yazdım...
Türkiye'den gelen Tabipler Birliği yetkilisinin Türkiye'deki sağlık sistemini eleştirmesini hazmedememiş ve hemen devreye
girerek "Burada Türkiye'yi eleştiremezsin"
demişti otturduğu yerden...
Tufan Erhürman'a da yaptı...
Oysa Tufan Türkiye'yi ağzına almayan
birisi...
O da Türkiye'yi eleştirenlere karşı tepkisini
sık sık ortaya koyuyor...
Selma Eylem olayı ve POGO Genel Sekreteri'ne söylenenler buna sadece iki örnektir...
Aynı kulvarda giden iki kişi anlayacağınız...
Anastasiadis bir mektup gönderdi bu mektup da daha sonra basına sızdırıldı...
Tatar'ın buna yaklaşımı belli...
İki ayrı egemen ve eşit devlet...
Tufan eminim ki daha farklı düşünmüyor
ancak o sağ kulağını sol eli ile kaşıyor!
İki devletli düşünceyi kendi federal düşüncesiyle ifade ediyor sadece...
Neden mi, ikisi de Anastasiadis'in teklifini
reddetme eğilimindedirler?
Çünkü Tayyip yani Türkiye önerileri reddediyor da ondan...
İçinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtulunmasa da en azından rahat bir nefes almamızı sağlayacak önerilerdir bunlar...
Ancak bu öneriler hayata geçirilirse Türkiye'nin kaybı olacak...
Nasıl bir kayıp mı?
Önce Ercan'ın uluslararası trafiğe açılması,
Türkiye üzerinden gelecek olan uçakların
oradaki alanlara inmemesi ve direkt olarak
Ercan'a inmesini sağlayacak..
Bu da hizmet karşılığı alınacak paraları
engelleyecek...
İkincisi hava sahasından geçen uçaklara
verilen hizmetin karşılığı buraya ödenecek...
Bu rakamların da milyon dolarlarla ifade
edildiğini kendileri söylüyorlar...
Mağusa Limanı için de durum aynı...
Oysa Tayyip Mağusa ve Girne limanlarını
özelleştirmenin ve kendi arkadaşlarına peşkeş
çekmenin peşinde...
Bu paraların buraya akması demek refah
seviyesinin yükselmesi demektir...
Türkiye bunu kabul eder mi?
Etmez!
Söyleyin bakalım biz özgür eşit miyiz
yoksa işgal altında mıyız?

Arapköy’de ölümlü iş kazası…

37 yaşında yaşamını yitirdi
Arapköy’de, dün öğlen saatlerinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında,
Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi
Polis Basın Subaylığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“01.06.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak
üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa KOCABAŞOĞLU (E-37), kullanımındaki
kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş
duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu
yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını
yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

KTÖS’ten çağrı...

Çocuk haklarıyla ilgili bekleyen
yasal düzenlemeler yapılsın

Kıbrıs
Türk
Öğretmenler
Sendikası, Dünya Çocuk Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda,
çocuk haklarıyla ilgili bekleyen
yasal düzenlemelerin yapılması,
mevcut durumun daha da
kötüleşmesinin engellenmesi,
sorunların tespit edilmesi ve tüm
bunlara yönelik harekete geçilmesi
için çağrıda bulundu.
KTÖS açıklamasında, pandemi,
dünyadaki çatışmalar ve iklim krizi
gibi olayların çocuklara etkilerine
işaret edilerek, “Dünya hızla, önlenebilir çocuk ölümlerinin ve aşırı
zayıf çocukların olduğu tehlikeli
bir yer haline geliyor” denildi.

Çocuklar için güvenli bir ortam
yaratmanın ve bunu teşvik etmenin
herkesin sorumluluğu olduğunun
vurgulandığı açıklamada, “Buradan
bir kez daha yasa yapıcılara ve
Eğitim Bakanlığına, ülkemizde
çocuk haklarıyla ilgili bekleyen
yasal düzenlemelerin yapılması,
mevcut durumun daha da
kötüleşmesinin engellenmesi,
sorunların tespit edilmesi ve tüm
bunlara yönelik harekete geçilmesi
için çağrıda bulunuyoruz. KTÖS,
her zaman olduğu gibi, bu alanda
yapılacak tüm çalışma ve girişimlere
hem öncü hem de destek olacaktır”
ifadelerine yer verildi.

Girne’de denizin rengi kanalizasyon yüzünden değişti
Girne Kaşgar'da denizin rengi değişti. Değişikliğin kanalizasyon atıklarından
meydana geldiği düşünülüyor. Turizmin gözbebeği olarak nitelendirilen
Girne'de meydana gelen bu görüntü üzüntüye neden oldu. Kirliliğin
kanalizasyon atıklarından meydana geldiği düşünülüyor.

Bu saatten sonra Akıncı'nın kendi adına
Türkiye'den en küçük bir siyasi beklentisi
olabileceğini hiç düşünmüyorum.
Toplumun yüzde 60'ın üstünde oyuyla
cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu ve
bu koltuktan Tayyıp-AKP iktidarının bir
darbesiyle götürüldüğü güne kadar Tayyıp
Erdoğan ve tayfasının onu hazmetmediğini,
ondan hiç hoşlanmadığını ve ilk fırsatta
onu o makamdan uzaklaştırmak için akla
hayale gelmedik plânlar ve komplolarla
uğraştığını burada yaşayan herkes kadar
kendisi de bilir.
***
Zamanlardan sonra, hatta cumhurbaşkanlığından ayrıldığı günden bu yana ilk kez
bir televizyon kanalına çıkan Akıncı, internet
televizyonunda Serdinç Maypa'nın konuğu
oldu.
Tayyıp-AKP iktidarının kendisine yaptığı
darbeyi ve o süreçte yaşananları bilinmeyen
birtakım yönleriyle anlattı ve ifşa etti.
Daha önce yaptığı ifşaatlara yenilerini
ekledi.
Bu arada Serdinç Maypa "Türkiye sığınacağımız tek liman" sözünü hatırlattı Akıncı'ya.
Ve biz de acı ve kederle öğrenmiş olduk
ki, Akıncı ölüm tehditlerine varıncaya kadar
kendisine yaşatılanlara rağmen, hâlâ "Türkiye sığınacağımız tek liman" sözünün arkasında duruyor!
Ve Kıbrıslıtürklerin yardım alacak Türkiye'den başka bir yerlerinin olmadığını
belirtiyor!
***
En büyük anavatancı baba Denktaş bile
sağlığında Türkiye'nin bize verdiklerini kat
kat geri aldığını söylemişti sadece ticaret
yoluyla!
Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın hava sahasından
elde edilen ve tamamen Kıbrıslıtürklerin
hakkı olan geliri cebe indirmeyip gerçek
hak sahibi olan KKTC'ye bıraksa, onun
tek kuruşluk yardımına ihtiyaç bile kalmaz!
Dıolayısıyla, Akıncı'nın "Sığınacağımız
tek liman" ve "yardım alacak Türkiye'den
başka bir yerimiz yok" söylemleri bu noktada
anlamını yitiriyor ve yitirdikçe de gerçeklerden uzaklaşıyor!
***
"Akıncı'yı insansız hava aracıyla patlatalım" demişti TC'li bir sivri akıllı!
Bir başkası "Akıncı'yı ortadan kaldırmak
isterseniz, o iş kolay! Gönderin Türkiye'den
bir adam, Akıncı bir kazaya kurban gitsin"
diye dahiyane ve caniyane fikirler ileri
sürmüştü!
Tayyıp-AKP iktidarının kelli felli adamlarıydı bu caniyane fikirleri ortaya atanlar!
Akıncı hâlâ "Türkiye sığınacağımız tek
liman" diyerek bütün bunları bağışladığını
ve hoşgörüyle karşıladığını anlatmaya mı
çalışıyor?!
Kendisini iyi niyetle bir-iki kez eleştirdi
diye "Afrika"ya nasıl küstüğünü hatırlayınca...
Ne yalan söyleyim, biraz şaşırdım sadece!
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Onuncu köy
ABD, UKRAYNA SAVAŞINI AVRUPA’YA YAYIYOR
Mehmet Salih

Ufukta barış yok…
Ukrayna’yı savunmadan Rusya’ya saldırı
dönemine geçilecek bir sürecin eşiğindeyiz...
Özetlersek tüm Avrupa Pentagonlu
Biden’in yeni saldırı siyasetine teslim.
Nerdeyse tüm hazırlıklar tamamlanmak
üzere: NATO ve Pentagon’un bu sevincinin,
fakir devletlerin ve halklarının ortak acısı
olacağı ve meselenin özünü anlamakta çok
zorlanıyor herkes…
Baltık denizinde yapılacak NATO tatbikatı
ve ABD'nin yeni paketinden füzeler çıkma
kararına kadar, masaya oturma savaşın hızını
kesme umudu taşınıyorken, aniden ABD
Orta Avrupa’da savunmadan saldırıya dönemini gündeme taşıdı…

YALANCI, İNKARCI,
RİYAKAR
Hüseyin Sevay
Kıbrıslı HIRS ve KİBİRİNDE
boğulmuş durumda...
Bu halde olduğu için etrafta bir
sürü iki ayaklı ENTELLEKTÜEL
FELAKET dolanır!
Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ta
İŞGALCİ olduğunu inkar etmezken Kıbrıslı sağcı ve sahte solculara kaldı Türkiye'nin Kıbrıs'ta
İŞGALCİ olmadığını savunmak!!!
Bir oldular car, car karşımızdaki
dağın varlığını inkarla tepinirler!
Bir HUKUKÇU, örneğin,
EVRENSEL TANIMLARDAN
hareket etmesi beklenirken,
düştüğü bin beşyüzüncü ENTELEKTÜEL FELAKET çukurunda kendini sıfırla çarpmaya inatla
devam ediyor!
Bu YALANCI, İNKARCI,
RİYAKAR, ve dolayısı ile
EVRENSELLİĞİ yakalamak için
hiçbir gayet sarf etmeyen tiplerle
yaşamak zorunda olmak çok büyük
bir ZULÜM...

Rusya’nın Ukrayna savaşında, yeni bir
sıcak savaş dönem başlayacak…
Ve Orta Avrupa’da karşılıklı füze atma
dönemine geçileceği anlamı taşıyan savaşı
Avrupa’ya yayıp büyütecek son nokta da
kondu…
Ve ABD, Ukrayna topraklarından Rusya
topraklarını vurabilecek gelişmiş füze sistemleri göndermeyi onayladı…
Özetlersek, Batılı yorumcular bu kararla,
Rusya’nın Ukrayna’yı adım adım kemirmesini durduracağı, caydırıcı olacağı, bilhassa
güneyin son kalesi Odessa’nın savunmasına
katkısı olacağı ile gerekçelendirildi…
Bir kısım yorumculara göre caydırıcı değil
savaşı büyüteceği ve bunun ekonomik bedelinin tüm Avrupa’ya ve Euro Zone

piyasasına çok ağır olacağı yorumunu yapmaya başladı...
Bu bedel ödenecek çünkü AB, SSCB'den
ayrılan devletleri silahsızlandırma ve
ekonomik kalkındırma yerine, NATO üyeliği
ve silahlandırma projelerine destek verdiler...
Avrupa Birliği’nin yıllarca enerji ulaşım
ve gıda zincirindeki kırılmadan dolayı herşeyi
süspanse edebilecek ekonomik dayanıklılığı
olmadığı gerçeği ile yüzleşeceği yeni döneme
girdiğine şahit olacağız...
Ufukta barış yok, herkes bunu anlamalı,
çünkü Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor ama,
savaş fakirleşme ve Azrail’in hayaleti...
Silahların gömüleceği yaşanabilir savaşsız
bir Dünya temenni etmekten öte, elimizden
gelen bişey kalmadı…

ŞEHİT KANI VE HAİN EDEBİYATI
İbrahim Özlüses
Gerici, Yobaz, Şeriatçı, eleştiriye ve karşıt
görüşe tahammülü olmayan AKP zihniyeti
işte böyle çalışır.
Atanmış Fuat Oktay efendi, ekonomik protokolü eleştirenleri, hemen hain ilan etti. Bunun
şehitlerin kanına "ihanet ve gaflet" olduğunu
söyledi, "mücahit ruhundan" söz etti. TCKKTC anlaşmasına yönelik eleştirileri "Devlet
işleyişini felç etmek isteyenlerin beyhude
çabası" diye tanımladı.
Mantık ve kafa yapısına bak. Olayı anında
şehit kanı ve hain edebiyatına bağladı. Kendileri
gibi düşünmeyen herkes gafil ve hain. Çünkü
Türkiye’de kurdukları sistem böyle çalışıyor.

Onlar gibi düşünürsen sorun yok. Karşıt
görüşteysen ya Fetöcüsün ya da PKK’lı.
Türkiye’de kurdukları bu sistemi sorgulamadan, ne söylerlerse körü körüne inanan bir
güruh oluşturdular ve bu güruhu da arkalarına
alarak gırtlaklarına kadar hukuksuzluğun içine
gömüldüler. Sorgulamaya ve eleştirmeye kalkan
anında hain damgasını yer. Toplumun büyük
çoğunluğu ya yandaş yalaka oldu ya da korkup
sustu. Korkup susmayanlar ise ya hapiste ya
da yurt dışında.
Yirmi yıldır Türkiye’nin başına çöreklenen
ve gittiği karanlığa bizi de kuyruğunda
sürükleyen bu gerici zihniyet, bu toplumun
yakasından ne zaman düşecek?

KIBRISLICA
Ahmet Said Sayın
Kıbrıs'ta artık iki dil yok. Resmi dil olan Türkçe ve Rumca yanında, Kürtçe, Arapça,
Ermenice, Cinganca, Maronitce de ülkemizin dilleridir.
Maalesef, Türkçenin pek güzel bir ağzı olan Kıbrıs Türkçesi kaybolma tehlikesine girmiştir.
En iyi bilgime göre Kıbrıs Rumcası da Yunancanın etkisi ile ciddi bir değişim içine girmiştir.
Küreselleşme, televizyon/internet ve nüfus hareketlerinin etkisi açıktır.
Bu arada, sokak dilinden bozma, zorlaya zorlaya konuşulan Kıbrıs Türkçesi, esas Kıbrıs
Türkçesi değildir. Zenginliklerimizi korumalı ve geliştirmeliyiz.

HERŞEY YATAN İçİN

Ahmet Ustaoğlu
Egemen eşeklik… Sunni gündemle
aramızı bozmaya çalışıyorlar... Halkın
desteği çok güçlü olarak önümüzde,
arkamızda, sağımızda, solumuzdadır,
kopmaz bağlarımız vardır, verigo olsun
sultani olsun… Bazı gazeteler hakkımıza
yalan yanlış haberler yayıyorlar... Biz
güçlü bir Ege-memlik-ten yanayız tüylü
şeftali yeriz… Passion fruit gibi
mihraklarla işimiz olmaz… Herşey yatan
için…

UçURUM!

Rüstü Yücel
2015'te bütçe anketi yapıldığında
ortalama hanehalkı aylık tüketimi
şehirler için 4,820 TL idi (Endeks değeri
100). Bugünkü endeks değeri Nisan ayı
itibari ile 425.33 yani Aylık ortalama ev
tüketimi 20,500 TL eder kısaca eğer
harcamalarımızı 2015'teki gibi tutarsak.
Ya da herkesin anlayacağı dilde
söyleyim: Ağzımıza sı..lacak bizim neslin
hiç görmediği şekilde. Sıkı tutunun!

TL'DEN 2 SIFIR ATILIYOR

Cenk Özdağ
SON DAKİKA!
Ankara'ya içtimaya pardon resmi
ziyarete giden hükümet ortakları Atos
Portos ve Aramis, KKTC'ye dönüşte
yepizyeni, dev bir ekonomik poroce
başlatacaklar.
Dijital Türk Lirasına geçmenin yanında,
pilot bölge olarak önce KKTC'de Türk
Lirasından 2 sıfır atılacak ve bu dev
hamleyle bir Sterlin 0.21 TLye, bir Avro
0.175, Dolar da 0.165 kuruşa düşecek.
Bir kilo et 2 TL, bir kilo domadez 0.35
kuruş olacak, dolayısıyla da hayat çok
ucuzlayacak.
Atos Portos Aramis üçlüsü, bu dev ve
şok hamlenin amacının batının feleğini
şaşırtmak, TL'ye hak ettiği prestiji geri
vermek ve KKTC'yi dünyaya tanıtmak
olduğunu söylediler ve "birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz, her daim koltuk severiz,
şinanay da yavrum şinanay" mottolarını
tekrarladılar.
İHA
İŞKEMBEDEN HABER AJANSI

CTP Anastasiadis’in Tatar’a mektubunu değerlendirdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güven
Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) hedefinin;
“Kıbrıs sorununun çözümüne engel olan,
siyasi irade eksikliğinin temel nedeni
güvensizliği hafifletmek ve kapsamlı
çözümün getireceği kazanımları tüm taraflara
yaşatarak, kalıcı barış, istikrar, güvenlik
ve refah için hedeflenen kapsamlı, Federal
çözüm planının kabulünü teşvik etmek
olması gerektiği" görüşünü bildirdi.
CTP’den yapılan açıklamada, Rum Lider
Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
gönderdiği 23 Mayıs tarihli mektupta, müzakere daveti ile birlikte Güven Yaratıcı Önlemlerin
kurulacak
masada
değerlendirilmesinin önerildiği kaydedildi.
Anastasiadis tarafından yapılan önerilerin,
BM yetkililerine de iletildiğinin bilindiği
ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Tatar, kendisine iletilen önerileri
Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirmediği
gibi, siyasi partilerle de paylaşmış değildir.
Kıbrıs Sorunu gibi önemli bir konuda karşı
taraftan yapılan önerilerin ‘egemen eşitlik
ve eşit statünün kabul edilmemesi’ gerekçesiyle ve hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan reddedilmesi kabul edilebilir değildir.
Bu yaklaşım Kıbrıs Türk toplumunu daha
da yalnızlaştıracak, dünyadan daha da

soyutlanmasına neden olacaktır.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi parametreleri
çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi
eşitlik temelinde federasyonla mümkün
olabileceğini öngörmektedir.
Elbette bu çözümün gerçekleşebilmesi
için de karşılıklı olarak kabul edilebilir
olması gerekmektedir. Güven Yaratıcı Önlemleri ise Cumhuriyetçi Türk Partisi,
kapsamlı çözüm hedefine ulaşmak için bir
motivasyon aracı olarak görmekle birlikte,
Kıbrıs Türk ekonomisinin kısa vadede nefes
alabilmesine olanak sağlayacak önemli bir
adım olarak değerlendirmektedir. Yapılan
önerilerin hayata geçmesi halinde havaalanı
ve limanlardan dünyaya ihracat kapısı
açılacak, turizmde büyük atılımlar
gerçekleşecektir. Bu da Kıbrıs Türk
ekonomisin ayağa kalkmasını, insanımızın
da alım gücünün yükselmesini, gençlerin
bu adada kök salmasını sağlayacak ve
işsizliği büyük oranda azaltacaktır.”
CTP, bahse konu mektubun içeriğine dair
öncelikle tüm tarafların yer alacağı kapsamlı
bir ön hazırlık ve istişare zemininin
oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Bu
süreçte BM Genel Sekreteri’nin sorumluluk
üstlenerek geliştireceği bir yöntemle
başlatılacak müzakerelerde hedef, ilgili BM
Güvenlik Konseyi kararları ve parame-

trelerine bağlı iki toplumlu, iki bölgeli ve
siyasi eşitliğe dayalı federasyon zemininde
kapsamlı bir ‘siyasi anlaşma’ olmalıdır.”
dedi.
“Geri dönüşü olmayan” bir “çerçeve”
niteliğinde olmak zorunda olan kapsamlı
“siyasi anlaşmanın”, 11 Şubat 2014 tarihli
ortak metinde yer alan prensipler, ayrıca
BM Genel Sekreteri’nin belirttiği gibi
aşamalı ve sonuç odaklılık ilkelerini içermesi
gerektiğine vurgu yapan CTP, şöyle devam
etti:
“Bu bağlamda, Anastasiadis’in önerdiği
GYÖ’ler, kapsamlı ‘siyasi anlaşma’ hedefine
ulaşmak için bir kaldıraç etkisi yaratmak
ve bu yolda Kıbrıs Türk ekonomisini
güçlendirmek için, aynı zamanda toplumları
motive etme noktasında ele alınmalı ve
istişare edilmelidir.
Yapılacak istişarelerde, AB Doğrudan
Ticaret Tüzüğü’nün de hiç gecikmeden
yasallaşması sağlanmalıdır. Mağusa Limanı
ve Ercan Havaalanı üzerinde devam eden
Kıbrıs Cumhuriyeti yaptırımları kaldırılırken,
10. Protokolde düzenlendiği şekilde Rum
Yönetimi’nin otoritesi Yeşil Hattın kuzeyinde
herhangi bir yerde olmadığı gibi bahse
konu limanlarda da olmayacaktır. Gerek
Ercan’ın BM yönetimine, gerekse Mağusa
Limanı’ndaki ticaretin AB yönetimine
devredileceği koşullar, hak ve çıkarlarımızın

gözetileceği şekilde istişare edilmeli ve
netleştirilmelidir.
Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla
birlikte, AB’nin ciddi bir mali destek
sağlayacağını taahhüt ettiği ve İsrail- KıbrısYunanistan arasında tasarlanan ‘Eurasia Interconnector’ elektrik enterkonnekte projesi,
çok daha hızlı ve ekonomik olarak revize
edilmeli ve İsrail-Kıbrıs-Türkiye arasında
gerçekleşecek
şekilde
yeniden
şekillendirilmelidir. Böylelikle, Kıbrıs’ın
bir bütün olarak yenilenebilir enerjiye
dönüşümü mümkün olacak, AB Yeşil
Mutabakatı’nda belirlenen çevreci ve karbonsuz bir yaşama kavuşmuş olacaktır.
GYÖ’le ilgili istişareler yapılırken, Crans
Montana konferansı sonrasında Rumların
çağrısıyla dondurulan AB Ad-Hoc komitenin
yeniden canlandırılması da sağlanmalıdır.
Bu komitenin görevi, geçmişte olduğu gibi,
kuzeyin AB müktesebatına ve Euro bölgesine dair uyum sürecini kolaylaştırmak
olmalıdır.
GYÖ'lerin hedefi, Kıbrıs sorununun
çözümüne engel olan siyasi irade eksikliğinin
temel nedeni olan güvensizliği hafifletmek
ve kapsamlı çözümün getireceği kazanımları
tüm taraflara yaşatarak, kalıcı barış, istikrar,
güvenlik ve refah için bu sonuçta hedeflenen
kapsamlı çözüm planının kabulünü teşvik
etmek olmalıdır.”
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Şair Gözüyle
Tüge Dağaşan
Süpürmeyi
babamdan
öğrendim.
Bilen bilir rahmetlik çok temiz
süpürürdü.
Beton üzerinde zerre toz
kalmazdı. Toprak alanlara sıra
geldi mi yapraklarla birlikte
toprağı dahi süpürürdü.
Bugün süpürülen topraklarımıza
bakıyorum da gün gelecek iki
adım yer kalmayacak altına
girebileceğimiz.
O zaman da kültürümüzü
değiştirirler kesin ve derler ki
artık ölüler gömülmeyecek;
yakılacak!
Beden ve ruhun dördüncü derecede yandığımız bu adada zaten
alışmadık mı yakılmaya ve de
yanmaya?
Ölünce yakılsak ne olacak
gömülsek ne olacak yaşamadıktan
sonra.
Yaşamak mı yazmak mı diye
sormuştum bir gün. Sonra cevap
vermiştim kendi soruma;
yaşamadığımız için yazıyoruz ya
zaten.
Oysa yazmak değil yaşamak
isterdik.
Hepimiz, hep beraber. Tüm
kalemler özünde bunu ister. İstedikleri olmaz, insan bunun
olmasına izin vermez.
İzin verecek olan ise bu dünyada hayat sürmez. Yaşar Kemal
ne güzel der ve anlatır:
“O iyi insanlar o güzel atlara

SÜPÜR SÜPÜREBİLDİĞİN
KADAR PİSLİKLERİ BABA

binip çekip gittiler.
Demirin tuncuna, insanın piçine
kaldık.”
Bir bir değil ikişer ikişer hatta
üçer üçer gider olduk.
Atlar bizim için sıraya dizildiler.
Tüm güzel insanlar için.
Kötü insanlar arttı, iyilerin çoğu
da kötüleşti, içlerindeki kötü ne
kadar da yüzeydeymiş ki hemen
belirdi.
Rezil dünya diyorlar rezil
hayatlarına bakmak akıllarına
gelmiyor bunu derken. Kendi
rezilliklerinde boğuluyorlar ve
onları vezir edenlere atıyorlar
kendi çamurlarını.
Güneşi balçıkla sıvamak tam
da onların işi fakat bilmiyorlar
ki güneş balçıkla sıvanmaz.
Konuşurken de hareket ederken
de topraklarını döküyorlar dillerinden ve de ayaklarından.
Dilleri ayaklarının içinde ve
ayakları ellerinde, ağızları boş
ve her dili yutmaya müsait ama
sorsanız hiçbir dili bilmezler insana ait.
Hangi dilden tercüme ederseniz
edin anlamazlar kendi küfürlü
dilleri dışında bir dili. Sorsanız
dinleri var ama sorun göreceksiniz
ki dilleri yok.
Dilleri ayaklarında hepsinin ve
dilleri de ayakları da pis. Süpürün
hadi ne kadar süpürebilirseniz
tek bir zerre bile kalmasın pisliklerinden.
İnsan insanlığından utanıyor
çoğu zaman.

Çünkü insan sıfatına layık değil
birçok insan, yaptıkları ve
yapmadıkları ile rezillikler
saçıyorlar durmadan çevreye.
Ada tüm bunların merkezinde.
Deniz bile temiz değil artık,
gökyüzü ise yaralı.
Kurşunlardan delik deşik bir
mavi akıtıyor tüm sislerini.
Göz gözü görmüyor, zarar
veriyor ve kimse de ses
çıkaramıyor. Ağızlar bağlı, ağızlar
dikili, dilleri pis, dilleri dikilmiş
ağızlarından dışarıda kalıyor ve
susmuyor dilleri.
Oysa sanırsınız ki saftır temizdir
dinleri. Değil. Öyle kirletmişler
ki herkesi dillerinde, dinlerini
tanımak dahi istemezsiniz.
Dinsizler ve de kendilerinden
habersizler.
Dinsizin hakkından bu yüzden
imansız olan geliyor.
Siz gelemiyorsunuz sizin
imanınız var çünkü. İmansız olan
onlara gereken ayarı veriyor,
verdikçe de ayarları daha bir
bozuluyor sonra sizi de bozmak
için dillerini üzerinize sürüyorlar.
Tüm mikroplarını böyle
bulaştırıyorlar size. Virüsü kapmış
bir insan olarak hastalanıyorsunuz
sonra ve bekliyorsunuz ki
iyileşesiniz.
İyileşmek yok, ölümdür tek
çare.
Ölürseniz ancak kurtulursunuz
dillerinden sanmayın yine de dilleri yine üzerinizde olacak çünkü
fetişleri dilleri.

İsrail güneye 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi
İsrail’in Rum Milli Muhafız
Ordusu (RMMO) ile müşterek
icra ettiği “Agapinor 2022” kod
isimli tatbikata İsrail Hava
Kuvvetleri’ne bağlı 100 savaş
ve nakliye uçağı katıldığı
bildirildi.
Rum haber kaynaklarının İsrail

Devlet Televizyonu’nun web
sitesinden alıntıladığı haberde
Güney Kıbrıs’ta icra edilen
“Agapinor 2022” kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı
100 savaş ve nakliye uçağının
Güney Kıbrıs’a gitmek üzere Salı
gecesi havalandığı bilgisi veril-

di.
RMMO ile müşterek icra edilen
“Agapinor 2022”un İsrail’in, bir
aydır sürdürdüğü “Charitos of
Fire” isimli yerel tatbikatının son
aşaması olduğu ve dün gece
gerçekleştirilen hava tatbikatı ile
tamamlandığı kaydedildi.

Güneyde bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi
Güney Kıbrıs'ın 2021'in ilk
çeyreğinde 264,4 milyon Euro açık
veren bütçesi, 2022'in aynı döneminde 314,4 milyon Euro'luk fazlalık
verdi.
Rum İstatistik Dairesi, bütçe
fazlasının Rum yönetiminin gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına karşılık
harcamalarının yüzde 3,4 oranında
azalmasından kaynaklandığını
açıkladı.
Haravgi ve diğer gazeteler, bu
açıklamanın, Rum yönetiminin, hane
halkının ekonomik yükünün

azaltılması için petrol ürünleri, elektrik, temel tüketim maddeleri ve
ilaç fiyatlarında KDV indirimine
gidilmesi önerilerini “ekonomi ve
bütçe politikası olumsuz etkilenir”
gerekçesiyle reddetmesinin hemen
ardından geldiğine dikkat çekti.
Rum yönetimi geçen hafta, nüfusun kısıtlı bölümüne bir defaya
mahsus ve belirli krtiterler gözeterek
maddi
destek
verileceğini
açıklamıştı.
Habere göre, Rum İstatistik Dairesi bütçe fazlasının Rum yönetiminin

gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına
karşılık harcamalarının yüzde 3,4
oranında
azalmasından
kaynaklandığını açıkladı. Devlet
harcamalarındaki azalmaya da öncelikle, mali destek planlarının
durdurulması gerekçe gösterildi.
Haberde ayrıca Eurostat’ın, Güney
Kıbrıs’ta tüketici fiyatları endeksinde
yüzde 8,8 oranında yeni bir artış
saptadığını ve bunun da pahalılık
tırmanıştayken tüketici gelirlerini
eritmeye devam ettiğini gösterdiği
kaydedildi.

GÜNLÜK
CTP, AKEL’DEN SONRA ANKARA’YA
HODRİ MEYDAN ÇEKTİ
CTP Kadın Örgütü kurultayının tek adaylı başkan seçiminde
konuşma yapan AKEL kadın örgütü POGO Genel Sekreteri
Skevi Koukouma ‘işgal altındaki bölge’ dediği için Tufan Erhürman tarafından susturuldu… "Ankara ile işgal altındaki
bölge arasında imzalanan yeni protokol, Kıbrıslı Türklerin
toplumsal varlığına, özgürlüklerine ve haklarına bir darbeyi
daha teşkil etmekte ve Kıbrıs sorununu daha da çıkmaza sokmaktadır" diyen POGO temsilcisine, hışımla kürsüye gelen
Tufan Erhüran, ‘‘Sayın POGO temsilcisinin burada yaptığı
konuşmada kullandığı bazı terimleri CTP olarak kabul etmediğimizi, bizim işgal altındaki bölge terminolojisini reddettiğimizi
açık bir şekilde söylemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındayım" dedi… İşgali inkâr ederek AKEL’e bile ayar çeken
CTP, şimdi de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı Fuat
Oktay’a ayar çekti… Oktay, protokolü eleştirenlerin ‘şehit
kanlarına ihanet eden gafiller’ olduklarını söyledi: ‘‘Asıl sorgulanması gereken, iyi yönde değişime karşı çıkan, böyle
gelmiş böyle giderci anlayıştır. Sorgulanması gereken, kişisel
beklentileri sebebiyle yapısal reformların önünde duranlardır.
Bireysel saiklerle KKTC'yi çağın gerisinde bırakma çabası,
şehitlerimizin kanlarına ihanet ve gaflettir’’… CTP ise Erdoğan’ın
Yardımcısı’na verdiği cevapta, eleştirme hakkı ‘kimsenin iznine
tabi değildir’ diyerek, “Hamasi kavramların arkasına saklanarak
ülkemizin ve halkımızın geleceğini yakından ilgilendiren
‘iktisadi ve mali işbirliği’ protokolünü eleştirme hakkımızdan
bizleri hiç kimse vazgeçiremez’’ ifadesini kullandı…
HA ŞÖYLE
LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, 1960 Anlaşmaları
zemininde çözüm için
platform oluşturacağını
açıkladı. Ha şöyle…
*
MEKTUP
Anastasiadis’in Tatar’a
gönderdiği mektuptan
kimsenin haberi olmadı. Ne
be Tatar, Niko’nun sana
yolladığı mektup özel hayat
kapsamında mı? Ne
açıklaman ya da urumdan
duyarık ayıp değil?
*
TÜRKÇE UTANIR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na
'omurgasız', Gezi'ye
katılanlara ‘sürtük' dedi.
Türkçe bile utanır be artık
senin kurduğun
cümlelerden…
*
BOKUNDA BOĞULMAK
Girne’de denizin rengi
değişti. Değişikliğin
kanalizasyon atıklarından
meydana geldiği
düşünülüyor. Girne bokunda
boğuluyor…
*
YÜZDE 15
Türkiye'de elektriğe yüzde
15 zam yapıldı. E iyisiniz
gene. Bize gelince yüzde
300, kendinize yüzde 15…
*
NAPSIN
İzlem Gürçağ Altuğra 1
Haziran Dünya Çocuk Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı
ve “Çocuklarımız bu ülkenin
geleceği ve umutlarıdır”
dedi… Bugün 23 Nisan değil
ama yine de neşe doluyor
bizim bakan. Napsın…

“Tırnak”...
"Ailelerinin desteği olmasa orta
gelirlilerin birçoğu çoktan
kapatmıştı evlerini, bilirsiniz
değil? Yanmayan ocakları da
bilir misiniz? Hiç yemek
pişmeyen evleri? Kapatılan
klimaları? Kış soğuğunda
çalışmayan sobaları? Nereden
keseyim de evladıma
harcayayım diye dertlenen anne
babaları da bilirsiniz değil? Evet
evet, bu toplum mutlu değildir
dostlar! Bu toplum diğer Avrupa
ülkeleri gibi şartlarda yaşamadı
ama hep ona özedi yaşamı
boyunca… Avrupalıların parkları
gibi parklara sahip olamadı,
onlarınki gibi hastaneleri
sunmadı bu topluma “devleti”…
Mert ÖzDAĞ
(Yenidüzen)
"Ankara heyeti ile sıkı bir
pazarlık söz konusu!
Hedef de 5 ile 7 milyar TL arası
ek bütçe yaratmak…
Aldık aldık!
Alamadık yandık…
Tamam Ankara’da kötü bir
niyet filan aramıyoruz, Kıbrıs
Türkünün kendi ayakları
üzerinde durması için bizden
çok daha fazla proje
üretiyorlar ama böyle
bunalımlı bir dönemde
boğazından sıktıkça sıkarsan
ya ölür ya da öyle bir patlar
ki kimse tutamaz artık!"
Levent ÖzADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
KIBRIS
CUMHURİYETİ

Mehmet Harmancı
geçenlerde şöyle dedi: ‘‘Bu
ülkenin gidebileceği tek bir
nokta vardır. Federasyonu
da denedik, onu da
denedik... Bizim
sarılmamız gereken bu
saatten sonra Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki
haklarımızdır. Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımız
temelinde bu toplum ya var olacaktır, ya
da bu şekilde gün be gün asimile olarak biteceğiz’’…
Şimdi de Harmancı, 1960 anlaşmaları temelinde Kıbrıs
Türk toplumuna tanınan hakları masaya koyacak bir
platformun kurulması için çalışıldığını açıkladı…
KKTC’den, taşıma nüfustan ve ganimetten vazgeçmeye
hazır mısınız?
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2 Haziran 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KUDRET ÖZERSAY’I ANLAMAK (2)
Hade, Kudret hoca son cümleyi
söylemesin ama diğer cümleleri söyleyebilir.
Zaten ‘diplomatik üslup’la verdiği demeçlerin özetidir bu yazdığım kısa paragrafcık…
Özetle şöyle diyor Özersay:
“(Protokol) Meclis’te onaylanacakmış
gibi bazı açıklamalar yapılıyor. Bu antlaşma
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konuldu, Meclise sadece bilgi için gönderildi.
Bu nedenle Meclis’te bu aşamada TCKKTC iktisadi ve mali işbirliği antlaşmasıyla
ilgili bir şey yapılamaz, Meclis’teki muhalefet de bunu gayet iyi biliyor ama sanırım
bazı vekiller bunu özellikle dillendirmekten
kaçınıyor. Neden mi?.. E, o zaman Meclis’te
(…) muhalefet etmenin bir şeyi engellemeye
yetmeyeceği ortaya çıkacak da ondan…”
Ankara’nın kukla oynattığı KKTC
meclisinde oturmanın hiçbir işlevi
kalmadığını söylüyor Kıbrıslı Türk sağcısı
Özersay. KKTC’ci ‘sol’ ise meclisi terk
ettiği için ona saldırıyor…
Özersay’ın en büyük açığı hâlâ Kıbrıslı
Türk milliyetçiliğinin temsilcilerinden biri
olması, KKTC’ye sarılması.
Ankara açısından KKTC misyonunu
tamamladı. Hele ki Ankara’nın Kıbrıslı
Türk milliyetçiliğine hiç tahammülü yoktur.
Sonra bir bakmışsınız Ankara, ‘şehit
çocuğu Kudret’i ‘‘şehitlerimizin kanlarına
ihanet ve gaflet’’le suçlar…
Ankara’nın tek gailesi Kıbrıslı kimliğinin
tamamen yok edilmesidir; bu ‘Kıbrıslı Türk
milliyetçiliği’nin garip Kıbrıslılığı olsa
bile...

2010’lu yılların ilk yarısında ‘‘Ankara’nın
sosyal mühendislik projesi’’ diye yaftalanan
Özersay 2022’de Ankara’nın tekerine çomak
soktu.
Birileri Ankara’dan ‘işaret’ vermiştir Özersay’a muhakkak zamanında siyasete
girmesi için, ileride anılarını yazdığında
öğreneceğiz… Ancak Ankara’nın ‘‘telkinleri’’ne rağmen Ersan Saner ile hükümet
kurmayı reddetti.
Özersay, “Bize Türkiye’den
Ersan Saner ile hükümet
kurmamız telkin edildi’’ dediği
için, ‘Ankara’dan talimat geldi’
demeyeceğim, zaten bu
‘telkin’e uymadıkları için HP’den vekiller istifa ettirilerek
hükümet kurduruldu:
-‘‘Hükümeti kurmayı kabul etmediğimiz
için 3 vekil istifa ettirildi. Kurmadığımız
hükümeti kurdurmak için yaptırıldı ve o
hükümet kuruldu, Ersan bey başbakan
oldu’’…
Özersay, Ankara’ya ve KKTC’ye bağlılığı
tam olan bir Kıbrıslı Türk sağcısıdır. Kolay
kolay ‘Ankara müdahalesi’ dedirtemezsiniz.
O yüzden ‘telkin’ bile demesi çok önemlidir…
Özersay müdahale olursa meclisten ya
da seçimden çekiliriz diye söz vermedi
toplumumuza. O sözü CTP lideri Tufan
Erhürman verdi:
-“CTP seçime girer ve o seçime müdahale,
gözle görülür, elle tutulur bir veri olursa,
öyle bir seçime devam etmeyiz. Gerekirse

seçimden çekiliriz. Gözümüzün gördüğü
şekilde iradeye müdahaleyi kabul etmeyiz,
biter bu alem”…
Tufan Erhürman’ın verdiği sözü Kudret
Özersay tuttu…
Halkın Partisi parti meclisi kararıyla
Ankara’nın kukla oynattığı KKTC
Meclisi’nden çekilme kararı aldı sine-i
millet diyerek. Özersay çekildi, Ayşegül
Baybars ve Jale Refik sessiz. Ersan Saner’e
hükümet kurdurmak için üç HP’liyi istifa
ettirmişti Ankara; Özersay ile birlikte çekilmeyen iki kadın vekilin durumunu
göreceğiz. Ankara’nın talimatıyla istifa
eden üç vekilin isimleri bile hatırlanmıyor
bugün…
Özersay’ın sine-i millet derken nasıl
uygulayacağı, uygulayıp uygulayamayacağı
meçhul. Ancak bir yanlış yaptı ‘Kudret
Hoca’!
Okuma özürlü bir ahaliye, uzun uzun
cümlelerle sayfalar uzunluğunda demeçlerle
meclisten neden çekildiğini anlatmaya
çalıştı. Kimse de okumadığı için anlamadı!
Bir cümlede özetleyecekti neden meclisten
çekildiğini. Şunu söyleyecekti:
-‘Be arkadaşlar, meclisin hiçbir işlevi
kalmadı. Hiçbir protokolü ve yasayı muhalefet olarak mecliste engelleyemeyiz; onun
içinde kalırsak şov yapmış oluruz, bağırır
çağırırız ama bir işe yaramaz, siz da bizi iş
yapar zannedersiniz… Zaten protokol
Bakanlar Kurulu eli ile yürürlüğe kondu,
yasa gücünde kararnamelerle uygulanacak!..
Ankara’nın dediği dedik, çaldığı düdük!’’…

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı
Derneği’nden yaşlı bakım
kursu

KTOEÖS: Dayatma değişiklikleri
kabul etmeyeceğiz

Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Yaşlı Hakları
Hareketi Projesi kapsamında yaşlı yakınları,
bakımevi sahipleri ve bakım verenler için
ücretsiz ve halka açık üç günlük kurs
düzenleyecek. Dernekten yapılan açıklamaya
göre 4-5-6 Temmuz tarihlerinde 09:00 – 17:30
saatleri arasında düzenlenecek kurslar, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası’nda yer alacak.
Açıklamaya göre eğitimlerin ilk gününde,
yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve bakım,
ikinci gününde yaşlıların fiziksel bakımı ve
son gün de ruhsal yönüyle yaşlılık dönemi
ihtiyaçları ve bakım konuları irdelenecek.

Yeşil Barış Hareketi “İklim
Krizi Ve Ülkemiz” konulu
panel düzenliyor
Yeşil Barış Hareketi, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü dolayısıyla 3 Haziran Cuma günü saat
09.00’da KTMMOB Salonu’nda “İklim Krizi
ve Ülkemiz” konulu panel düzenliyor.
Panelde 6 konuşmacı, iklim krizi ile ilgili
çeşitli konularda sunumlar yapacak, İsviçre’de
görev yapan Kıbrıslı “İklim Bilimci” Fulden
Batıbeniz de bu çerçevede sunum
gerçekleştirecek. Panelin programı şöyle:
“09.00 Kayıtlar
09.15 Açılış konuşmaları
09.16 09.35 Davetli Konuk
"İklim Değişiklikleri ve Kıbrıs" Yar. Doç.
Dr. Fulden BATIBENİZ
10.05 "IPCC 6. Raporu" Mimar Doğan
SAHİR
10.25 Soru-Yanıtlar (10 dk)
10.35 … ARA…
(10 dk)
10.45 "Küresel Isınmada Elektrik Enerjisi
Üretiminin Rolü ve Sürdürülebilir Enerjiye
Geçiş" Prof. Dr. Murat Fahrioğlu
11.05
"İklim Değişikliğinin Doğadaki
Canlılara Etkisi" Prof. Dr. Özge Özden Fuler
11.25 "İklim Değişikliklerinin Sağlığa Etkileri" Dr. Mert Taşkın
11.45 "Çevreye Duyarlı Davranışa Yönelik
Dönüşümsel Eğitim" Uzman Psikolog Asliye
Erna Yurtdaş
12.05 Soru - Yanıt (10 dk)
12.15 PANEL
13.00 Oturumların Tamamlanması
15.30 Sonuç Raporunun Yayımlanması”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası
(KTOEÖS),
Eğitim
Bakanlığı’nın kendileri ile istişare
etmeden tüzük değiştirmeye ve genelge
yayımlamaya çalıştığını öne sürerek,
dayatma
değişiklikleri
kabul
etmeyeceğini ve en sert tepkiyi
vereceğini duyurdu.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı
tarafından yapılan yazılı açıklamada,
öğretmenlerin emeğinin "hiçleştirilmeye"
çalışıldığı ifade edilerek, “Okullarımızda
sosyal ve kültürel faaliyetlerde yapılan
çalışmaların, sınıf öğretmenliklerinin,

atölye denkliklerinin, laboratuar denkliklerinin, İBE denkliklerinin tümüne
göz dikilmiştir” denildi.
Sendika ile istişare edilmeden tüzük
değiştirilmeye, genelge yayımlanmaya
çalışıldığının kaydedildiği açıklamada,
öğretmenlerin “art niyetli, eğitim
düşünülmeden atılacak adımlara” karşı
birlikte hareket edeceği, dayatma
değişiklikleri kabul etmeyeceği ve en
sert tepkinin verileceği vurgulandı.
Açıklamada, eğitimde çıkacak kaosun
sorumlusu olarak ise Milli Eğitim
Bakanlığı yetkilileri gösterildi.

Sağlık Bakanı Altuğra:

Kronikleşen sorunların çözümüne odaklandık
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,
sağlıkta sorunların ilk kez bugün
yaşanmadığının bilincinde olduklarını,
kronikleşen sorunlar bulunduğunu, tümünün
çözümüne odaklandıklarını belirtti.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,
BRT’de katıldığı ManşetArtı programında
değerlendirmelerde bulundu.
Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nin atıl
bir durumda kalmasının söz konusu
olmadığını, ana binadan bazı servislerin
Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasıyla
halkımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti
verilmesini hedeflediklerini, gerekli adımların
atılmaya başlandığını söyledi.
Ana binanın iş yükünün hafifletilmesiyle
hastalara ileri tarihlere verilen özellikle
ameliyat günlerinin 3 ile 6 ay sonrasına
değil, 15 gün içerisinde randevu
verilebileceğini belirten Bakan Altuğra,
Üroloji Servisinin taşınmaya başladığını
açıkladı.
Birçok başlıkta eksiklik ve sorun
yaşandığına işaret eden Altuğra, “Sağlık
Bakanlığı olarak asli görevimiz bu sorunlara

nasıl bir çözüm bulabileceğimizdir” dedi.
Altuğra, kurumsal bir çerçevede ve herkese
eşit oranda hizmet götürmekle mükellef
olduklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın görevinin hastanedeki
işleyişi hakkaniyetli ve bir disiplin ve saygı
çerçevesinde halka götürmek olduğunu ifade
eden Altuğra, bakanlığın görevinin bakanlığa
gelen kişilere doktor randevusu ayarlamak
olmadığını vurguladı.
Bakan Altuğra, kişilerin yaşadığı problemlerin aşılmasında bakanlık personelinin
her bireye eşit davranmak şartıyla devreye
girebileceğini ifade ederek, “çalışma prensibimiz kurumsal yapıdır.
Bireysel değildir. Siyaseten yönetsel bir
yapımız yoktur. Çünkü biz rozetimizi kapının
dışarısında bırakarak sağlık bakanlığına
giriyoruz. Her bireye eşit mesafede durarak,
hizmet vermek için görevimizin başındayız”
dedi.
Kronikleşen sorunlar olduğunu yineleyen
Altuğra, bu sorunların bilincinde olduklarını
ve tümünün çözümüne odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

ART NİYET VARSA
BUNU NEREDE
ARAYACAĞINIZ
ÖNEMLİDİR
Külliyeye çağrılan başbakan ve
Erdoğan’ın
destekçileri
görevlendirdiği Kıbrıs İşlerinden
sorumlu bürokratı Fuat Oktay ile
görüştüler.
Aslında bu görüşme bile değil.
Özellikle başbakanın fotoğraftaki
duruşu ve onun vücut dili bir
toplumun temsilcisinden çok kula
kulluk imajı vermekteydi.
“Emret başbakanım” hali yani.
Fuat Oktay konuşmasında
konuyu imzalattırılan ve onların
protokol bizim idam fermanı
dediğimiz belgeye getirdi.
Eleştirileri haksız ve “art niyetli
“ bulmuş.
Art
niyet
günlük
konuşmamalarımızda cümle içinde
kullanırken karşımızdaki kişinin
gerçeklerden uzak kötü niyetli
olduğunu anlatmak isteriz.
Peki Fuat Oktay’ın bunu
söylemesinde sebep nedir?
Kıbrıslı Türklerin laik yaşam
tarzını değiştirmek için Din İşlerini
devlet içinde güçlü bir kurum
yapılması iyi, niyetli mi?
Elbette hayır. Bunu eleştireme
ve bu tehditi dile getirmek
hakkımız ve görevimizdir.
Art niyet bunun neresindedir?
Hukuk sistemini Türkiye’deki
tek adam sistemindeki gibi yapmak ve güçler ayrılığı yerine
“güçler birliğini” savunmak ve
adaletin siyasallaştırılmasına karşı
çıkmak görevimiz değil mi?
Toplumun malı olan KIBTEK’in parçalanarak Türkiye’deki
gibi özel şirketlere peşkeş çekilmesine karşı çıkma ve kamu
malını koruma görevimiz değil
mi?
Özgürlüğüne düşkün olan
Kıbrıslı Türkleri hizaya getirmek
için eğitim sistemini ortaçağ artığı
düşüncelerle yeniden yapılandırma
anlayışına karşı çıkmak ne zamandan beri art niyetli oluyor.
Sözde demokrasi görüntüsü
altında yapılan seçimlere müdahale
etmeyi kendilerinde hak gören ve
Kıbrıslı Türkleri yok sayan
anlayışa karşı direnmek ne zamandan beri art niyetlilik oldu?
Bakanlar kurulunu istediği gibi
şekillendiren, istediği programın
uygulanması için emirler yağdıran
Erdoğan rejimi karşısında onurlu
aydın insanların bunu reddetmesi
ve halkı bu konularda uyarması
ne zamandan art niyetlilik oldu.
Ortada bir art niyet varsa bu
Türkiye’deki Erdoğan rejiminin
Kıbrıslı Türklere bakışında ve
uygulamak istedikleri politikalarda
görülür.
“Ada’da tek Türk kalmasa bile
bu topraklar bizim için önemlidir”
diyenler gerçek art niyetli
olanlardır
Asıl art niyet işte budur.
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HEPSİ DE AYNİ...

Çocuklar için şölen düzenlendi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) "1 Haziran Dünya Çocuk Günü"nde Şht. Hüseyin
Ruso Ortaokulu 50. Yıl Parkı’nda dün
şölen düzenledi.
Şht Doğan Ahmet İlkokulu 3. sınıf
öğrencileri ile bölgede yaşayan çocuklar
ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen
şölende, Çiçek Tasarım, Mandala ve
Markutti Uçurtma Atölyesi’nin yanı sıra
çocuk oyunları ve müzik eşliğinde maskotlar yer aldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre,
Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da

etkinliğe katılarak, çocukların mutluluğuna
ortak oldu. Etkinlikte çocuklar gönüllerince
eğlenip keyifli zaman geçirdiler.
Başkan Harmancı etkinlikte yaptığı
değerlendirmede, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, sosyo-ekonomik durumu, dini, dili,
vatandaş olup olmaması, ebeveynlerinin
yasal statüsü veya gelişim özelliklerine
bakılmaksızın haklarına ulaşamayan tüm
çocuklar için sorumlulukla çalıştığını söyledi.
“Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Yeni
Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi, LTB

El Ele Kreşi yanında Lefkoşa Belediye
Orkestrası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik kurs ve eğitimleri,
şenlikler gibi faaliyetler yanında son olarak
Lefkoşa Çocuk Merkezi ile çocuğun olduğu
her alanda faaliyet gösteriyoruz.” diyen
Başkan Harmancı, yaz aylarında da
çocukların tatillerini hem eğitici hem de
keyifli bir şekilde yaşamaları için
planlamaların
tamamlandığını ve
önümüzdeki günlerde konu ile ilgili
detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Öztürk açıkladı:

Mal Edinme Ve Kiralama Yasasına 6 ayda devir şartı kondu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, devlet
gelirlerinin artırılması, kayıtlılığın artması
amacıyla düzenlenen Taşınmaz Mal Edinme
ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın 6 ay süre ile
sınırlı tutulacağını belirtti.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre Bakan Öztürkler, “KKTC’de mal edinmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların
hakları 1’dir. Biz yaptığımız geçici düzenlemede bunu 4 olarak düzenliyoruz. Geçici
bir yasadır ve yürürlükte 6 ay kalacaktır,
yeni yasada 6 ay içerisinde devir işlemi
gerçekleştirmekle ilgili de bir şart koyuyoruz”
ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs
Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’
adlı programa katılarak açıklamalarda bulundu.
“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK
ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”
Yurttaşlık konusunda yasal hakları olan,

sosyo-ekonomik
entegrasyonunu
tamamlamış, vatandaşlık hakkına sahip olan
kişilerin şeffaf başvuru süreçleri sonunda
haklarının teslim edileceğini ifade eden
Öztürkler, “Bizim bakanlığımıza bağlı
muhaceret dairesinde sıkıntılar olduğunu
kabul etmeliyiz, İçişleri Bakanlığımızın
teknoloji ile çok daha iç içe olması gerektiğini
düşünüyorum” dedi.
Öztürkler, başvurularla ilgili olarak kurumsal ve teknolojik yapıyla ilgili ciddi
çalışmaları olacağını belirtti.
Yerel seçimler ve Belediyeler Reformu
hakkında sorulan soruları yanıtlayan
Öztürkler, bugüne kadar hep sayı üzerinden
bir tartışma yürütüldüğünü, esas önemli
olanın gözden kaçırılmaması gerektiğini,
51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın
çeyrek asırdan fazladır revize edilmeden
yürürlükte bulunduğunu, mevcut yasanın
günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap
vermediğini, örneklerle anlattı.
Öztürkler, belediyelerin vergi resim ve

harçlarında en son 2001 yılında değişiklik
yapıldığını, örneğin meslek izin harcının 2
TL gibi ‘komik bir rakam’ olduğunu ifade
etti.
Belediyelerin gelirlerinin artırılması,
sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları,
imar planlarında daha çok söz sahibi olmaları
gibi önemli hususların düzenlendiğini kaydeden Öztürkler, son yıllarda Covid-19 ile
birlikte sıkıntıların daha da arttığını, bu gibi
hususlarda hızlıca reforma ihtiyaç olduğunu
belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için
"vazgeçilmez" olduğunu söyleyen Öztürk,
“Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi
bozmamak, sağlıklı bir şekilde yürütmek
ile ilgili görevlerimiz var, gerek bürokrat
olarak gerek teknokrat olarak mali-iktisadi
işbirliği protokolleri olsun birçok toplantıda
yer aldım ve çalıştım. Tüm toplantılarımızda
samimi doğru ve temele dayanan projelerimizi ortaya koyduğumuzda hep destek
gördük” dedi.

Akşam Akıncı da konuştu, Ankara
değil, AKP dedi!
Sancaktarlık, bayraktarlık döneminden günümüze kadar gelen yıllarda
ne AKP, ne onun yöneticileri, ne de
RTE vardı.
Emirlerin, talimatların gönderilmesi,
burdaki toplum liderliği ayarlarının
yapılması hep vardı,
yani Ankara her zaman
vardı.
Arada istisnalar çıktı,
mesela İsmet İnönü, Dr.
Fazıl Küçük'e Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne
dönülmesi için çok telkinde bulundu,
zamanın TC Büyükelçisi Emin Dırvana
da ayni İsmet İnönü gibi Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne dönülmesi için çok
uğraştı, bunlar istisnalar.
İsimler değişti, partiler değişti, iktidarlar değişti ama Ankara hep ordaydı,
talimatların, emirlerin arkası kesilmedi,
hala daha tüm hızıyla devam etmekte!
Yüksel Ekenoğlu dostumuz güzel
bir tespitte bulundu, ne diyor, solun
birleşmesini isteyenlere bir çağrı yaptı
ve sol çoktan birleşti ama sizin
haberiniz yok diye sitemde bulundu.
Yüksel bey çok haklı, sol çoktan
birleşti de işbirliği bekleyenlerin haberi
yok!
CTP, Kıbrıs'ta yaşayan herkes Kıbrıs
Türk halkıdır, ayırmcılık yapmayınız,
KTAMS Ankara ile sorunumuz yok,
sorunumuz ordaki iktidarla...
Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı-Türkiyeli
ayırımı yok, halklar kardeştir, diyor.
TDP TC Elçiliği önünde açılan
pankartlar bizi bağlamaz havasında...
KTÖS seçim sonrası, ''Bundan sonra
tüm herkesi kucaklayacağız, ayırım
yok'' demiş...
Geçen akşam da Akıncı'nın Ankara
değil AKP söylemleri, solun
birleştiğini, ayni noktaya gelindiğinin
ispatı...
Partisel ve sendikal çıkarlar herşeyin
üstünde kabul edildi, ve ortak bir
açıklamayla değil de ayrı ayrı
açıklamalarla solun ayni noktada
birleştiği anlaşıldı.
Sözde seçimlerde bu siyasi parti ve
sendikaların birleşmesi birşeyleri
değiştirir mi diye düşünenler artık
kafalarını fazla yormasınlar, birleşme
gerçekleşti!
Seçim işlerinde ne yaparlar bilemem,
artık bundan sonra birleşseler ne olur
onu da bilemem ama tek bildiğim
Kıbrıs'ın
kuzeyinde
yaşayan
Kıbrıslıların kaybettiği...
Sağ partiler zaten hep hazır, taşıma
nüfusun siyasi örgütü hazır kuvvet,
sözde sol ve siyasi partiler de ağız
birliği etmişcesine Ankara'yı baş tacı
etmişlerse artık Kıbrıslıların son
sığınağı dün de söylediğim gibi son
limanımız, kurucu ortağı olduğumuz,
haklarımızın hala daha orda olduğu
Kıbrıs Cumhuriyeti!
Herkes bir yolunu bulmuş, sendikalar
sendikal çıkarlarına, siyasi partiler
siyasal çıkarlarına, ganimetçiler de
sırtlarını ganimete ve Türk askerinin
bekçiliğine dayamış, peki senin halin
ne olacak ey Kıbrıslı, daha olacakların
farkında değil misin!
Kıbrıslılar Kıbrıs Cumhuriyeti
şemsiyesi altında toplanın, kaybedecek
tek bir gününüz bile kalmadı!

2 Haziran 2022_Layout 1 01.06.2022 22:30 Page 9

9

2 Haziran 2022 Perşembe

Tünel

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

BİzİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

İŞGAL FİKİR
DEĞİL,
SUçTUR


KISACA...






KİM?

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan,
‘‘Kıbrıs Türk halkının yok oluşu
yaşanıyor, insanlar ülkeyi terk
ediyor ama gitseniz ne olur
kalsanız ne olur yaklaşımı var… Bu
yeni KKTC’nin dizaynıdır’’ dedi…
Bir yandan ‘Türkiye ile et ve tırnak
gibiyiz’, diğer yandan ‘Kıbrıslı
Türkler yok ediliyor’ diyemezsiniz…
Kimdir ‘‘KKTC’yi dizayn eden’’ ve
‘‘Kıbrıslı Türkleri yok eden’’?

Bizim Mandra
Mandra, tüpgaza yüzde
35 oranında zam geleceği
haberleriyle
çalkalanadursun, tüpgaz
piyasadan sırra kadem
basar! Tüp dağıtıcıları
ortadan kaybolur.
Vatandaşlar telefonlarına
cevap alamaz hale gelir.
Birçok evde ocaklar
söner, yemek yarıda
kalırken, sokaktaki adam
"Denktaş olsa, 'Herkes
evine odun ocağı yapsın'
diyecekti" diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Erdoğan diktatörlüğü şimdi
de Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu
Derneği’ne “kanuna ve
ahlaka aykırı faaliyet
yürütmek” suçlamasıyla
fesih davası açtı…



“Aynur Doğan dünya düzeyinde büyük bir şarkıcıdır”
Aynur Doğan’ı bir konserinin, Kürtçe
şarkı ve türkü söylemesi yüzünden yasaklanması dolayısıyla tanıdım. Otantik söylenirse halk türkülerini severim. Alaturka
müzikle başım hoş değildir. Ama Mağrip’in
“rai” müziğini çok severim. Bazı Mısırlı
(Ümmü Gülsüm, hem opera hem hafif müzik söyleyen muhteşem Fatma Said) ve
Lübnanlı (Feyruz) şarkıcıları severim. Şarkı
söylemesi birkaç yerde yasaklanan Aynur
Doğan da bu türden bir şarkıcı. Yunan şarkıcılardan (Margarita Zorbala, Meidad Halevi, Petros Pandis, Maria Faranduri) hiç
de aşağı değildir. Dünya düzeyinde bir
şarkıcı ve türkücü.
YouTube’da bir görüntüsünün altına “Aynur Doğan şarkıcı değil sanatçıdır” diye
yazmışlar. Giderek sefilleşen Türkçenin
bir zavallı hali.
Uygar ülkelerde sanatçı (yani “artist”)
sıfatı bakın kimler için kullanılır:
- Bir güzel sanatlar dalında (resim, heykel,
mimarlık, müzik ve şiir) üst düzeyde yapıt
üreten kişiler için kullanılır. Özellikle ressamlar ve heykeltıraşlar için.
- Güzellik duygusuna sahip ve bir sanat
yapıtı üreten kişi için. “Sanatçı duyarlığı.”
- Tiyatro, sinema, müzik ya da koreografik
yapıtları yorumlayan kişi için. Dramatik
sanatçı.
Yani sanatçılık bir güzel sanat dalında
ürün veren birinin adı değildir, bir sıfattır.
Yani Aynur Doğan şarkıcı olduğu için sanatçıdır; şarkıcı olmasaydı sanatçı olamazdı.
Ancaaak her şarkıcı sanatçı değildir, özgün
ve üst düzeyde “kendisi” olmalıdır.
(…) Aynur Doğan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kimliğini ve pasaportunu

VİRGÜL

GAFLET VE İHANET

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 2019’da, “Kim Kıbrıs’ta
garantörlüğün modası geçti diyorsa bilin ki gaflet
ve ihanet içindedir” dedi Karpaz’da konuşma
yaptığı Türkiyelilere… Sonra da “Böyle TİPLERİ
görmekten üzüntü duyuyoruz” dedi… 2019’da
garantörlüğe karşı çıkmak gaflet ve ihanetti… Sonra
da TC Büyükelçiliği’nde kameranın karşısına geçti.
Kıbrıslı yurtseverleri “Türkiye düşmanları” diye hedef
gösterdi… 2022’de ise Kıbrıslı Türkleri tamamen yok
etmeyi amaçlayan mali protokolü eleştirmek Kıbrıs
İşleri Koordinatörü Fuat Oktay’a göre ‘‘şehitlerimizin
kanlarına ihanet ve gaflettir’’…

EY RUH,
GELDİYSEN
Üç KERE
VUR!



‘‘Biz, Kıbrıs Türkü'nün
gerektiğinde canını ortaya
koyan mücahit ruhunu iyi
biliyoruz. Ada'daki varlığını bu
özelliği sayesinde
koruyabilmiştir…’’
Fuat Oktay (TC Kıbrıs İşleri
Koordinatörü)

devlet vermiştir. Köken ve etnisite bireysel
bir tercih değildir, aileden gelir. Ancak bilimsel olarak yüzde yüz bir Türk, Kürt ya
da Ermeni yoktur.
Üçünde de öteki ikisinin parçası vardır.
Aranızdan biri gidip bir gen testi yaptırsın,
hiç beklenmeyen genlere (Arnavut, İberik,
Norveç, Grek, İspanyol, İtalyan, Kabartay,
Osetya, Gürcü, Yahudi, Arap vb.) rastlanır.
Bilimsel olarak insan vücudunda herhangi
bir etnisiteye ait özel bir organ ve salgı
bezi yoktur. Bazı dış görünüşler, giyim
kuşam, bazı tuhaf gelenekler ve dil onun
kökeni hakkında ipuçları verebilir ama
kesin bir ölçü olamaz. Aynur Doğan’ı,
Fatma Said’i, Margarita Zorbala’yı yan
yana koy ve kökenlerini bilirkişiye sor, ne
cevap alacaksın? Alamazsın.
(…) BM kararına göre her birey anadilinde konuşmak, yazmak ve üretmek hakkına sahiptir. Avrupa Birliği’nin 26 Temmuz
2000 tarihli “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı
Belgesi”sinde “Siyasi Ölçütler” başlığı altında şöyle yazar:
“Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların
kültürel haklarının güvence altına alınması.
Bu hakların kullanılmasını engelleyen her
türlü yasal hüküm kaldırılmalıdır.”
Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylemesinin engellenmesi Türkiye’nin AB’ye alınması konusunda bir engeldir. Melek Mosso’nun yasaklanması da kadın düşmanı
kültürel faşizmdir. Suçtur!
(Bu yazı Özdemir İnce’nin Cumhuriyet’te yayımlanan “Aynur Doğan büyük bir şarkıcıdır” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

Karikatür: Leman

Tarih 2 Kasım 2021
Yeni hükümet için dün temaslarına
başlayan Faiz Sucuoğlu mecliste 26
sayısına ulaşabileceğine inanıyor. Erken
seçim tarihi için de “6 Şubat olabilir” dedi…
Aklında alternatif çözümler olduğunu
söyleyen Sucuoğlu “seçim hükümeti
kurulacak” diye konuştu.

Gözden kaçmayanlar...
JENERATÖR MASALLARI
15 Kasım 2020’de Erdoğan Maraş
şovundan sonra, Ruma muhtaç
olmayalım-mış diye 2 adet 50
Megawatt’lık elektrik jeneratörü hibe
edilmesi talimatı vermişti. Sonra da
‘hibe’ denilen o jeneratörler için 5
yıllığına 10 Milyon Dolar ödeyeceğimiz
açıklandı… ‘‘10 Milyon Dolar kira
ödemek
yerine
neden
kendi
jeneratörümüzü satın almıyoruz?’’
sorusunu sormak yasak ama!.. Şimdi
de 40 milyon Dolar değerinde 2 mobil
treyler elektrik santralini KKTC'ye
gönderme kararı aldıklarını söyledi
Oktay…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Gerekirse yeni işbirliği
protokolleri de
imzalayacağım…”
Ünal Üstel (Ankara’nın
son emanetçisi)
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GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
DEĞİL HER ŞEY
Arkadaşlarla oturduk…
Masadaydı oturumumuz…
Sohbet ağırlıklıydı toplantımız…
Koyuyduk, derindik, anlamlıydık.
Mesele memleketti ama memleketten
bahsedecek konu yoktu çünkü memleket
de yoktu.
Lokantadaydık.
Bu zamanda lokantaya gitmek çok da
akıl işi değildi ama olsun…
Pahalı her şey gibi lokanta da…
Lokantada kuru fasulye de yesen cep
yakacak cinsten pilav da.
Bakmayın Üstel Ankara’da en erken
zamanda görevlerimizi yerine getireceğiz
de
KKTC
halkı
rahatlayacak, dediğine.
Ufuktan ne geldiğini
görmeden
yorumda
bulunmak gibidir bu
söylem.
Sor bakalım Üstel’e
,“Ufuk çizgisi ne?”
Sor bakalım,“Ufuk çizgisi neden
uzakta?”
Sor bakalım,“Ufuk çizgisinden bize
doğru akan şey ne?”
Bilinmezler içinde önümüzü görmekten
acizken, gelecekten bahsetmek nasıl bir
şey?
Onu da sor Üstel’e, “Geleceğimizden
ne beklersiniz?”
Hiç.
TC’nin bir vilayeti olmak mı?
Ait olduğumuz yerde bulunmak yani
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içinde yer almak
mı?
Yoksa ayrı devlet olarak ancak ama
başındaki Ankara’dan emir almaya devam
ederek…
Bilinmezleri toplasan ne çıkar acaba…
Bilinmezler ağındayız vesselam.
Yolu çıkmaz sokaklardan geçmekteyiz.
Çıkmaz yolların başında sadece çıkan
yollara bakıyor ama gidemiyoruz.
Belli değil çünkü kaptanı geminin.
Kim sürecek bu tekneyi, kim doğru
rotasında götürecek o da belli değil...
Bıraktık kendimizi dalgalara, dalgaların
boyutuna…
Dalgalar bıraktı kendilerini rüzgâra,
rüzgârın şiddetine..
Rüzgâr bıraktı kendini dünyanın
dönüşüne…
Dünya da bıraktıkendini uçsuz bucaksız
uzayın derinliklerindeki dalgalanmalara.
Ne olduğu belli olmayanlar silsilesi ile
ne olduğumuzu bulmayaçalışmıyoruz
bile.
Çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Ne demişler?
Veya ne demişim.
Şarkıcıya verilen değerin bestekâra
verilmediği yerde…
Toptancıya verilen değerin üreticiye
verilmediğiyerde.
Cahile verilen değerin okumuşa
verilmediğiyerde…
Geri kalmışlıktan bile söz edilemez.
Çünkü o yerin ait olduğu yer de yok.
Toplantı veya görüşme veya keyif.
Ne derseniz deyin.
Oradayken masaya bir adam yaklaştı.
Bir kravatı yoktu adamın.
Eli, yüzü düzgündü.
Konuşması da iyiydi.
Ekmek alacam, dedi baktı ve durdu.
Herkes elini cebine attı ve bir şeyler
verdi.
O gidince garson geldi herkese
inanmayın, dedi o bir sahtekâr.
Gemiler gider de nasıl, nereye giderler
ve yolları nerde biter?
Dışardan göründüğü gibi değil her şey.
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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu uyardı:

Son günlerde pek çok çocuk
uygun şekilde beslenemiyor

“En temel besin olan süt
ihtiyaçları olan özel mamalar ve
sağlıklı ek gıdalara ulaşmak
günümüzde bazı çocuklar için
artık mümkün değildir”
“Son günlerde pek çok çocukta
besinsel yetersizliklere bağlı ileri
derecede kansızlık ortaya çıktığını
üzülerek görmekteyiz”
“çocukların en acil haklarına
sahip çıkmak üzere tüm yetkilileri
ve sivil toplumu göreve davet
ediyoruz”
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, 1 Haziran
Dünya Çocuk Günü’nde yayımladığı mesajda, salgın sonrası yaşanmakta olan
ekonomik krizin ülkede de risk altındaki
pek çok çocuğun düzgün beslenme hakkını
“tehlikeye atacak boyutta” olduğunu, son
günlerde pek çok çocuğun yaşına ve
ihtiyacına uygun şekilde beslenemediğini
açıkladı.
Pediatri Kurumu, özellikle erken çocukluk
döneminde temel gıdalarla beslenmesinin
önemine işaret ederek, bu gıdalardan
mahrum kalmaları halinde, çocukların tedavisi mümkün olmayan gelişme geriliği
ile büyüme riski olduğunu belirtti ve bu
durumun çocuk hekimleri için “kaygı verici”
boyutta olduğunu bildirdi.
“En temel besin olan süt ihtiyaçları olan
özel mamalar ve sağlıklı ek gıdalara ulaşmak
günümüzde bazı çocuklar için artık mümkün
değildir” görüşüne yer veren Pediatri Kurumu, bu olumsuz koşulların sürmesi ve
yeterli gıda takviyesi alamamaları durumunda çocuklarda yakın gelecekte malnutrisyon gelişmesinin “kaçınılmaz” olacağı
uyarısında da bulundu.
Pediatri Kurumu, devletin, erken bebeklik
döneminden itibaren ilkokul dönemi
süresince de devam edecek şekilde süt ve
temel besin maddeleri anlamında çocuklara
destek olması çağrısında bulundu.

“Son günlerde pek çok çocukta
besinsel yetersizliklere bağlı ileri derecede kansızlık ortaya çıktığını üzülerek
görmekteyiz”
Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu adına
Dr. Ayşe Sayılı Erenel, 1 Haziran Dünya
Çocuk Günü’nün, 1954 yılından itibaren
her yıl, çocuk haklarına vurgu yapmak ve
çocukların sorunları konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla kutlanmakta olduğuna
işaret ederek, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde
de yer aldığı gibi en temel hakların başında
çocukların yaşama, beslenme ve barınma
haklarının geldiğini vurguladı.
Erenel, “Ne yazık ki dünyada yaşanmakta
olan göçmen sorunu, savaş mağduru
çocukların ortaya çıkması, salgın hastalık
dönemi ve beraberinde baş gösteren
ekonomik güçlükler en fazla çocukları etkilemekte ve en temel ihtiyaçları olan beslenme hakları, diğer pek çok hakları yanında
tehdit altına alınmaktadır. Pandemi sonrası
yaşanmakta olan ekonomik kriz ülkemizde
de risk altındaki pek çok çocuğun düzgün
beslenme hakkını tehlikeye atacak
boyuttadır” ifadelerini kullandı.
Erenel mesajında devamla şunları kaydetti:
“Tüketilen besinler aracılığı ile sağlıklı
büyüme için gerekli olan yeterli protein
ve vitaminlerin alınması mümkün
olamamaktadır. Maalesef son günlerde pek
çok çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun
şekilde beslenemediğini ve bunun sonucu
olarak da besinsel yetersizliklere bağlı ileri
derecede kansızlık ortaya çıktığını üzülerek
görmekteyiz. İlk iki yaş, bebeklerin beyin
gelişimi için son derece önemli olup, yeterli
vitamin ve demirden mahrum kalmaları
halinde, çocuklar geri dönüşümsüz, tedavisi
mümkün olmayan gelişme geriliği ile
büyümektedirler. Bu durum biz çocuk
hekimleri için kaygı verecek boyuttadır.
En temel besin olan süt ihtiyaçları olan
özel mamalar ve sağlıklı ek gıdalara ulaşmak

günümüzde bazı çocuklar için artık mümkün
değildir.”
“Yeterli gıda takviyesi alamamaları
neticesinde çocuklarda yakın gelecekte
malnutrisyon gelişmesi kaçınılmaz
olacaktır”
“Bu olumsuz koşulların sürmesi ve gıda
anlamında yeterli takviyeyi alamamaları
neticesinde çocuklarda yakın bir gelecekte
malnutrisyon (kötü beslenme) gelişmesi
de kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulunan
Erenel, “Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu
olarak bu vesile ile özellikle erken çocukluk
döneminde temel gıdalarla beslenmenin
önemini vurgulamak ve devletin erken bebeklik döneminden itibaren ilkokul dönemi
süresince de devam edecek şekilde süt ve
temel besin maddeleri anlamında çocuklara
destek olması gerektiğinin altını önemle
çizmek isteriz” dedi.
Erenel, ailelere de tavsiyede bulunarak,
“Aileler de çocuklarına, iki yaşa kadar
demir ve D vitamini takviyelerini
doktorlarının önereceği dozda ve sürede
muhakkak vermelidirler. Ayrıca ailelerin
bebek beslenmesi konusundaki bilinç düzeyi
de artırılmalıdır” şeklinde önerilerini sıraladı.
“ Çocukların en acil haklarına sahip
çıkmak üzere tüm yetkilileri ve sivil
toplumu göreve davet ediyoruz”
Erenel, mesajında devamla şunları kaydetti:
“Sağlık hizmetlerine ulaşabilmek yanında
gelişimlerini sürdürebilecek şekilde besine
ulaşmak çocukların en temel hakkıdır.
Ancak bu şekilde geleceğimiz güven altında
olabilir. Sağlıklı bir çocukluk dönemi
sağlıklı erişkinliğin teminatıdır. Kıbrıs Türk
Pediatri Kurumu olarak çocuklarımızın
Dünya Çocuk Günü'nü kutlarken, onların
en acil haklarına sahip çıkmak üzere tüm
yetkilileri ve sivil toplumu göreve davet
ediyoruz.”

S.O.S Çocukköyü Derneği’nde bakım verenler eğitimlerini tamamladı

SOS Çocukköyü Derneği’nin sağladığı
“Aile Tipi Bakım” adı verilen alternatif
bakımın kalitesini artırmak, bakım verenleri
çocuk ve genç bakımı konularında
güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla; anneler, teyzeler, aile asistanları eğitmenler
ve gençlik danışmanlarına yönelik bir dizi
eğitimler verildi.
SOS çocukköyü Derneğinden verilen
bilgiye göre, eğitimlerin sonunda, SOS
Çocuk Köyü’ndeki 54 çocuğa, Girne Gençlik Evi’ndeki 28 ve Yarı Bağımsız Yaşam
Programı’ndaki 11 gence aktif bakım ve
destek veren 12 SOS annesi, dört teyze,
sekiz aile asistanı, üç eğitmen ile dört

gençlik danışmanı katılım sertifikası almaya
hak kazandı. SOS Çocukköyü Derneği
Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen törenle
katılımcılara sertifikaları verildi.
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında
bakım alan her çocuğun bakımından sorumlu olan bir SOS Annesi, bir teyze veya
aile asistanı, bir eğitmen ve sürecin
devamında ise bir Gençlik Danışmanı bulunuyor. Verilen eğitimlerle tüm bakım
verenlerin potansiyelini geliştirmek ve iş
birliği içinde dengeli bir ebeveynlik tutumu
sergilemelerini sağlayabilmek amacıyla
geliştirilen eğitim programları çerçevesinde,
sekiz bölümden oluşan 24 saatlik “Güçlü

Ebeveynler - Güçlü Çocuklar”, altı bölümden oluşan dokuz saatlik “Çocuk Merkezli
Yaklaşımlar” ve sekiz bölümden oluşan
12 saatlik “Şefkat Dili ile Bağ Odaklı
İletişim” eğitimleri gerçekleştirildi.
Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Erzeybek
Şemi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Fatoş Erkıvanç tarafından
"Güçlü Ebeveynler - Güçlü Çocuklar",
Çocuk Gelişimi Uzmanı Hülya Özkoşar
tarafından "Çocuk Merkezli Yaklaşımlar",
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
Nedret Türksoy Alkım ile Uzman Psikolog
Fezile Yeşildal tarafından " Şefkat Dili ile
Bağ Odaklı İletişim" eğitimleri verildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Başnazır Ü. Üstel’i
Ankara’da,
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleşen
ortak basın toplantısında
canlı olmasa da banttan
olsun izleyince, bir
ferahladım, bir ferahladım, ne kadar
çok memnun olduğumu anlatamam
sizlere!
Başnazır Muavini, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Nazırı F. Ataoğlu ile
Bayındırlık ve Ulaştırma, Nazırı da
Ankara’ya giderek, Başnazır’a eşlik
etmişler…
Keşke canlı yayında izleyebilseydim o
ortak basın toplantısını, ama kısmet
değilmiş…
-Neden izleyemediniz, dediğinizi duyar
gibiyim…
Anlatayım nedenini:
Salı sabah, çok da önemli olmayan bir
aksilik oldu, saat 10’u biraz geçinca
elektrikler kesildi…
Üzülmedim dersam yalan olur, ama
berikât versin çok uzun sürmedi elektrik
kesintisi, henüz Hindistan’ı yetişemedik
daha! Duydunuz, Hindistan’dan düğün
yapma gerekçesiyle, KKTC’ye gelecek
düğün
turizmi
kafileleri
için
girişimlerle, turistik keşifler başladı, ama
oralardaki
kesintileri
henüz
yakaladığımız söylenemez…
Öğleden sonra saat 2’yi biraz geçinca
elektrikler geldi ya, ilk iş olarak
İnternetten
TRT’nin
yayınlarına
baktım…

HEP ŞİKÂYET, HEP ŞİKÂYET
Aradım, sonunda bulup izledim TC
Cumhurbaşkanı Yardımcısı F. Oktay’la
yapılan ortak basın toplantısını…
Sağolsunlar; Başnazır dâhil bütün
nazırlarımızın ana hedefi, bizlerin bir
refah
toplumu
olarak
dünya
nimetlerinden
faydalanmamızı
sağlamak…
Ortak basın açıklamasında da söyledi
Başnazır Üstel…
Tek gaileleri, bizlerin refah ve
mutluluğunun devamını sağlamak…
Bilirsiniz, gece demeden, gündüz
demeden uğraşıyorlar; bizlere müreffeh
bir gelecek hazırlamanın peşindedirler!
Allah razı olsun hepsinden da!
***
Bu
vatandaşlarımızı
da,
hiç
anlayamam…
Her şeyden şikâyet ediyorlar!
-Pahalılık tavan yapmış, hiçbir şey
satın alınamazmış çarşıdan…
Alamazsalar alamasınlar canım,
alabildikleri kadar alsınlar; alamayınca
kıyamet mi kopacak?
-Elektrikler, kesilmeye başlamış
yine…
Salı günü 4 saat kesildi,
Ne oldu?
31 derece santigrat sıcaklıkta 4 saatcık
kesintiye dayanamadınız mı?
-Sokak
lambaları
geceleri
yanmazmış…
Herkesin mobil telefonu var ya, onun
ışığını açıp aydınlatsınlar yürüdükleri
sokakları…
Hem gece karanlığında, işleri ne

sokaklarda?
-Akaryakıta astronomik zam gelmiş
geçen gün…
Eskiden otomobil mi vardı?
Velesbitle gitsinler canım gidecekleri
yere…
-Tüp gaz kıtlığı yaşanıyormuş…
Mutfakta yemek pişiremezlermiş…
Açılışlardan da mı izlemiyorlar?
Etraf, hazır yemek yapan yerlerle
doldu, oralardan alsınlar…
-Elektriği da, tüp gazı da Urumdan
alıyormuşuk…
Alalım…
Parasıyla değil mi?
Yıllarca almadık mı?
Urumun getirdiği gazdan alınca, kadı
günah mı yazar?
-Gençlerimiz, KKTC’deki gül gibi
işlerinden istifa ederek, Uruma gidip iş
ayırımı yapmadan çalışıyorlarmış…
KKTC’nin
işverenlerini
hiç
düşünmüyorlar!
Hep şikâyet, hep şikâyet!
Üçlü koalisyon olsa da Nazırlar
Kurulu üyeleri, böylesine ahenk içinde
görev yapmamış olsalar, bu kadar rahat,
huzur ve güvenlik içinde yaşayabilecek
miydik bu topraklarda?
Yaşayamayacaktık!
Kesin, Urum bizi kesecekti…
Duymadınız mı, 2022 yılı protokolünü
eleştirmek, şehitlere ihanet ve gaflettir,
dediler…
Allah
razı
olsun
iyiliğimizi
düşünenlerden!
Gene gonuşuruk buraşda.

Sosyal Medya
Tema Irkad

DER MİSİN?
Seçime karşı oluşum işgali meşru
hale getirmesinden dolayıdır. Seçilmiş
her kim olursa olsun statükonın
sözcüsüdür.
Akıbet CTP Başkanı Tufan'ın parti
olarak kuzeyde işgal söylemini kabul
etmediklerine dair beyanı ne anlama
gelir?.
Sen hükümeti meşru saymıyor
Cumhurbaşkanı'na habire istifa
çağrılarında bulunup Kıbrıslıtürkleri
temsil etmediğini söylüyorsun. Peki
ama onlarla aynı çatı altında her işleme
de imza atıyorsun.
Bana katakulli okumayın..
Olumsuz oy verdik diyorsunuz ya.
Hee derim ben de ANNANNİYAAAAA.... Kanunsuz grupla iç
içe bulunduğun ortamda verdiğin her
olumsuz oya karşılık yine de kabul
etmediklerin gerçekleşiyorsa ak kaşık
değilsin sen, kirli süte bir gaşıcıksın
işte batırıllar çıkarıllar yine batırıllar
yine çıkarıllar....
Biliyor musunuz? CTP yine bu halkı
arkadan bıçakladı.. Ahhn gavvolle ahhhh... İşgal yokmuş, kabul
etmezlermiş..... Tamam yahu söylemekten korkuyorsun ama hiç olmazsa
söylediklerin o anlamı yaratsın...
Bak mesela ÜSTEL gitti OKTAY
ile görüştü.
Ne dedi Oktay? Bu protokole kim
garşı çıkarsa Şehit kanlarının üzerine
basar....WAAAaaaawwWWW....
Anladın mı şimdi?
Yani işgal yok demenle hainlikten
de sıyrılamadın... Peki be çocuklar
onu bunu bıraktım ben, Anastasiadis'in
Güven Yaratıcı Önlemleri teklifine ne
dersiniz? Efendim.. Duymadım bir
daha tekrar et....
Hade Tufancım seni göreyim.... Tatar
artık Kıbrıslıtürkleri temsil etmiyor.
Hükümet de meşruluğunu yitirmiştir...
Seçilmiş bir parti lideri olarak ben
Kıbrıslıtürklerin tüm sorumluluğunu
ve temsileyetini üzerime alarak önerileri Anastasiadis'le görüşmeye hazır
olduğumu tüm dünyaya ilan ederim...
Der misin?

Sosyal Medya
Tahir Gökçebel

İLKELİ VE BİRLİKTE,
YOK OLUŞA
SÜRÜKLEYENLERE
CESUR OLACAK MIYIZ?

Maraş’ta ziyaretçi sayısı 500 bini geçti
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, dün saat 13.30 sıralarında 500 bininci ziyaretçi Sevgi Işık’ı kapıda karşılayarak plaket
ve buket takdim etti. İsmail Arter plaketi verirken, 7 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Maraş’ı 600 günde ziyaret edenlerin
sayısının 500 bini bulduğunu ifade etti. Arter, Maraş açılımının Kıbrıs müzakerelerine faydalı olması dileğini yineledi. 500 bininci
ziyaretçi Sevgi Işık da, ikinci kez Maraş’ı ziyaret ettiğini belirterek, “İyi ki açılmış” dedi. Belediye Başkanı Arter ile talihli
ziyaretçi günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hala daha tespit yapmaya çalışanlar
bir şey yapmak istemeyenlerdir. Kıbrıs
Türk Toplumu 1960 antlaşmaları ile
eşit kurucu statüsü kazanmıştır. Bu
statüsünü tanımak istemeyen Rum
şovenist, ırkçı, elitistler ile ‘‘Egemen
Eşitlik’’ safsatası ile Varoluş Kavgasını
sulandırıp, Topluma sümüklü çocuk
muamelesi yapanların/yaptıranların
politikaları aynı amaca hizmet etmektedir. Küçük Kabadayı edasıyla Toplum
çıkarları yerine bireysel statüler, Yeşil
Sermayenin çıkarları kollanıp,
gözetlenmekte Kıbrıs Türk Toplumu
hiç olmadığı kadar yokoluşa sürüklemektedir. Ortada gaflet, delalet hatta
hıyanet vardır… Üstüne üstlük bunları
yapanlar da Zeytin yağı gibi üstüne
çıkmaktadır. Mesele Protokol, Tüzük,
Yasa olmaktan çıkmıştır. İlkeli, cesaretli, doğru hedefe, cesur mücadele
ortaya konma zamanı gelmedi mi?
Teşhisi, Hedefi, stratejisi, ilkesi doğru
olmayan hiç bir mücadele Doğru
Hedefe varmayacaktır. Kıvırma, gaz
alma anlamı taşıyacaktır.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

FAKAT MÜZEYYEN
BU DERİN BİR
TUTKU
İlhami Algör
Roman
İletişim Yayınları

Bak ne deycem gitme dur
Bu küçük bir oyundur
Kuzunun babası koç
Anası da koyundur

Tadımlık

Özdeyişler

"Bolca bilgi insana
bilgeliği öğretemez."
Herakleitos

en çaresiz sesimle çağırıyorum seni
ateşli hezeyanlarmış o sözler bilmedim
yalnızlık şimdi sahi...
Feriha Altıok
"Eylüller habersiz gelip geçecekler"
adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler

Yunus Emre Enstitüsü’nde Çocuk Günü etkinliği
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda atölye etkinlikleri düzenledi.
Etkinliğe, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, Fazıl Plümer
Anaokulu öğretmenleri ile okulda öğrenim gören 180 öğrenci katıldı.
Atölye etkinlikleri, alanında uzman sanatçılar tarafından çocuklarla

buluşturuldu. Etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, ebru, tokat
baskı ve seramik sanatlarını tanıyarak deneyimleme imkânı bulan
çocuklar doyasıya eğlendiler. Kıbrıs Vakıflar İdaresinin de ikramları
ile katkı sunduğu atölye etkinlikleri, okulun kapanış zili ile birlikte
son buldu.

Atatürk İlkokulu'nda "Dünya çocuk Günü Etkinliği" düzenlendi
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele
Komisyonu’nun
çocuklara
yönelik
geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz
Projesi” devam ediyor. Başbakanlık
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu'ndan
verilen bilgiye göre, geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan
çocuklara yönelik “Çocuklarımıza Sevgi
Aşılıyoruz” sloganı ile Başbakanlık
Denetleme Kurulu, Atatürk İlkokulu, Yaşama
Sporla Bağlan Derneği, Dedezade Part Co,

DÜN

Dome ve İntergaz işbirliğinde bir etkinlik
düzenlendi. Mutlu Çocuklar Bilim Parkında
10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen
etkinlikte, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide
Tecel Hatipoğlu, Başbakanlık Denetleme
Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Atatürk
İlkokulu Müdürü Hatice Kuluma, Yaşama
Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut
Madenoğlu, Dome ve İntergaz adına Günhan
Ecesoy, İyileşme danışmanı Feyza Süral,

Stajyer Hilal Yeşilsu, Dervişe Çankaya ve
Hasan Erkanlılar hazır bulundu. Atatürk
ilkokulu Müdürü Hatice Kuluma ve
öğretmenleri ile 50 çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar, mikroskop ile bazı canlıları
yakından inceledi, 3 boyutlu printer ile
baskı yaptı, kum havuzunda yeryüzü şekilleri
inceledi ve mühendislik odasında kendi
araçlarını tasarlayıp test etti. Zet Karting
pistinde kurulan oyun alanında eğlenen
çocuklara kahvaltılık ikramı da yapıldı.

GENEL KURUL ÇAĞRISI
Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 1. Olağan Genel Kurulu 9 Haziran
2022 Perşembe günü saat 18.30'da idare merkezinde (Atatürk
Caddesi No:80 Gönyeli-Lefkoşa)
aşağıdaki gündem ile
toplanacaktır.
Gündem:
1- Açılış
2- Divan kurulunun seçimi
3- Yönetim kurulu ve organların seçimi
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİz KURLARI



DOLAR
Alış Satış





16.40 16.50

EURO
Alış Satış

17.54

17.70

S.T.G.
Alış Satış

20.63 20.86

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKOŞA
Tuna Eczanesi
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur
Apt.No:16 B Yenişehir
Tel:2277874
Eren Eczanesi
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
Tel:2252474
Gönül Eczanesi
Şht. Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı
Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
Tel:2278461
GİRNE
Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
Tel:8152248
Aydın Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
Tel:8213361
Özge Özçınar Eczanesi
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt. N0:28 C Girne
Tel:8159090
MAĞUSA
Bahar Eczanesi
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi
Mağusa
Tel:3655126
Meva Eczanesi
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
Tel:3663773
GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
Tel:7144790
LEFKE
Derviş Kudret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı
N0:5 Lefke
Tel:05338829456
İSKELE
Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele
Tel:3712224

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Mertkan Hamit
Mertkan Hamit
Geçen hafta mecliste bir tartışma çıktı.
Milletvekili Devrim Barçın, o anın duygusal
reaksiyonu ile içinde "adamlık" kelimesi
geçen bir ifadede bulundu. Deyim
yerindeyse, yaşanan heyecan silsilesi göz
ardı edilerek, Barçın'ın ifadeleri ön plana
çıkarıldı. Eşitlikçi hassasiyetleri olan kişiler,
bu hassasiyetlere sahip olması gerektiğine
inandıkları kişiyi eleştirdi. Devrim Barçın
burada gerçekleşen durumu savunmayı
denemedi. İlk fırsatta canlı yayında özür
diledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı
bir pozisyonu olmadığını dile getirdi.
Bence bu son derece önemli bir davranıştı
ve gelecekte yaşanacak benzeri olaylar
için de örnek olması beklenirdi.
Ancak, öyle olmadı. Geçtiğimiz gün,
CTP Kadın Örgütü'nün kurultayı yapıldı.
AKEL'in kadın örgütü POGO adına gelen
temsilci, "işgal altındaki bölge" referansı
ile kuzeyden bahsetti. CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman, konuya dair söz alarak
adanın kuzeyinin işgal altında bölge olarak
nitelendirilmesini reddettiklerini ifade etti.
Misafirin, ifadesini hiyerarşik üstünlüğü
ile bastırmayı tercih etti. Sadece Kıbrıs
konusu bağlamında değil, aynı zamanda
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da
soldaki çağdışı zihniyet karşımıza çıktı ve
onlarca ilerici kadın kamusal anlamda çıt
çıkarmadı.
CTP Kadın Örgütünün muhtemelen o
an hala daha başkanlık görevini icra eden
Sıla Usar İncirli ya da görevi devralmaya
hazırlanan Doğuş Derya; Erhürman'ın
ifadelerine dair kamusal olarak karşılık
vermedi. "Hanım hanımcık" başkanlarının
sözlerini mi dinlediler yoksa gerçekten
işgal olgusunun varlığını reddettikleri için
bunu bir müdahale olarak görmediler mi
onu bilemiyorum.
Ancak, hem kadın örgütü olarak, hem
de CTP genel başkanına karşı doğrusu ve
yanlışına bakmaksızın yerini bilen itaatkar
unsurlar
olmayı
kendilerine
yediremeyeceğine düşündüğüm bu
kadınların, işgal olgusunun reddini
içselleştirdikleri gibi bir durumun ortaya
çıktığını görmek ya da en azından işgallerin
birincil mağdurları olan kadınların, işgale
karşı kendilerini ifade etme haklarının
gaspına seyirci kalmaları de eş derece
üzüntü verici olduğunu söylemeliyim.
Bununla beraber, orada bulunan onlarca
kadının da bu görüşlerle hemfikir olup
olmadığını anlayamamış olmak ve onları
da buradaki askeri varlığı görmezlikten
gelmeleri durumunda bırakılmış olmaları
gerçekten üzüntü verici. CTP Kadın
Örgütünün kurucuları da, ülkemizde

CTP'YE GÖRE TÜRKİYE'NİN ADANIN KUzEYİNDEKİ
ASKERİ VARLIĞI NASIL TANIMLANMAKTADIR?
yaşanan savaşın acılarını birinci elden
yaşamış insanlar olduğunu unutmamak
gerekiyor. Hakikate ulaşma mücadelesi
veren bir örgütün, başka hakikatleri duyması
durumunda müdahalede bulunmak, öyle
herhangi bir detay olarak atlanmamalıdır.
Derin, ataerkil ilişkiler yumağının uzamsal
çelişkilerinden biridir.
Dahası, Barçın ile Erhürman'ın farklı
biçimlerde dahil olduğu iki olayda verilen
tepkilerin asimetrikliği bence daha çok
şaşırtıcı. Birinci olayda, bir öfke halinde
anlık bir atışmanın sonucunda ağızdan
çıkan lafın ince elendiğine tanık olduk.
Diğerinde ise konuya dair eleştirilere yönelik ifadelerde, partiyi savunma reaksiyonuna... Üstelik, Erhürman, ifade ettiği
politik pozisyon bir tarafa; "erbilmişlik"
haline dair de bir yüzleşmeye ihtiyaç duyup
duymayacağını henüz görebilmiş değiliz.
Erhürman'ın, politik anlamda en hızlı
çıkışı deneyimlediği bu dönemde, Ersin
Tatar'ın anlamsız reaksiyonları onu
neredeyse her konuda haklı bir noktaya
getiriyor. Bu önemli bir güç ve etki alanı
yaratıyor. Ancak, bu güçlenme sürecinde,
Erhürman'ın hedef kitlesinin içinde memleketin sol anlatısını içselleştiren kesimleri
içermek gibi bir sorumluluğu olmadığı
gerçeği ile de yüzleşiyoruz.
Hakim aklın, memleketin "gerçeklerine"
göre hareket etme alışkanlığı stratejik
derinliği olmayan bir öbekleşme kalabalıklaşma anlayışı ile hareket ediyor.
Gerçekleri tek yanlı bir biçimde - memleketin UBP'den ibaret sanıldığından olacak- gündeme getirerek, UBP tabanına
erişme ülküsü, gerisinde ne toplumsal cinsiyet eşitliğini ne de Kıbrıs adasının etnisitelerin kaygılarından arındırılmış bir
hakikat çabasına erişmeyi mümkün
kılmaktadır. Bu neredeyse 100 yıllık tarihe
sahip sol kültürü yok saymak, onun sunduğu
uzlaştırıcı hakikat arayışlarını yok etmek
demektir.
Bu noktada, hakikat arayışına dair işgal
ifadesini de tartışmakta yarar var. Nitekim,
AKEL'in yanlışları bakidir. CTP'yi
eleştiriyoruz ama AKEL'in de sola karşı
işlediği günahlar ortadadır. Ancak, CTP
olarak herşeye rağmen AKEL'in kadın
örgütünü kurultayına davet etmişseniz,
ötekinin hikayesini kabullenecek siyasi
olgunluğa sahip olmanız beklenir. En
azından kendinize rol model olarak
kabadayı politikacıları, yerli şark
kurnazlarını değil de samimi bir biçimde
"devlet büyüğü" olan birilerini koyduysanız
bunun ilkesel bir mesele olduğunu
düşünebiliriz.
POGO'yu temsilen adanın kuzeyinin

işgal altında olduğunu söyleyen ifade,
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaşayan, onun kurumsal aklını içselleştirmiş bir kişinin durumunu ifade etmektedir. Bu ifade onun
hakikatidir. Sonuçta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
yarısının Türkiye'nin askeri varlığı nedeniyle
işgal altında olduğu da açıktır. İlgili BMGK
kararlarında da bu atıf vardır. Bu yüzden
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile
bağlı bir yurttaşın, işgal ifadesi Kıbrıs
Cumhuriyeti penceresinden bakıldığında
hakikattir.
Peki ya "kktc" açısından:
kktc'nin hukuki durumunu "tanınmasa
da devlettir" diyorsanız, onu bir sömürge
ya da ona benzer bir ilişki içerisinde
görmek istemiyor Türkiye Cumhuriyeti'ni
canımız ciğerimiz diye adlandırıyorsanız;
adadaki askeri varlığa yönelik bir "can
ciğer kuzu sarması antlaşmasının" dahi
olmaması; adada bulunan askeri varlıkların
yasal zemini olmaksızın adanın kuzeyinde
bulunan kktc devletinin topraklarını "işgal"
ediyor olduğu anlamına gelmez mi?
Eğer Polis Kuvvetleriniz bile, dolaylı
olarak egemen olduğunu iddia ettiğiniz
kktc devletine doğrudan bağlı değil de
ülke topraklarında yasal zemini olmaksızın
var olan bir başka devletin askeri birliğine
hesap vermek zorundaysa, burada askeri
ilişki biçimi nasıl tanımlanır?
Mesela, yasal zemini bir an için kktc’yi
yok sayıp Kıbrıs Cumhuriyeti olarak
tanımlayıp, garanti ve ittifak anlaşmalarına
bağlıyorsak; burada Türkiye Cumhuriyeti
için belirlenmiş asker miktarı 650 kişidir.
Eğer ki TC'nin askeri varlıkları 650 olsa
ve birileri çıkıp burada işgal yoktur dese;
yasal zeminine dayanıp onca çelişkiye
rağmen bu iddiayı kabul edebilirdim.
Ancak, hakikati görmezden gelip, bizim
siyasi olarak var olmamızın bedeli, hakikatleri reddetmektir derseniz o zaman ciddi
bir çelişki ile karşılaşmış oluruz.
Sonuç olarak Erhürman'ın CTP Kadın
örgütündeki çıkışıyla bir konuyu açıklaması
gereklilik kazanmaktadır: CTP'ye göre
Türkiye'nin adanın kuzeyindeki askeri
varlığı nasıl tanımlanmaktadır? Tufan
Erhürman'ın ve kurumsal olarak
Cumhuriyetçi Türk Partisinin vermesi
gereken birinci cevap budur?
İkincisi ve çok daha hayati olanı ise
CTP Kadın Örgütü tarafından verilmesi
gerekecektir: nihayetinde kadın örgütü
kurultayına katılan kadın bir misafire tarih
ve hakikat adına bir eril kişi ayar vermiştir.
Bu yaşanan tarihi bir olgudur ve bu olguyu
görmezden gelmek ya da üzerine gitmek
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında canlı
bir deney olarak karşımızda durmaktadır.

HASPOLAT’TA
UYUŞTURUCU
TASARRUFU: 2 KİŞİ
TUTUKLANDI
Haspolat-Güngör ana yolunda
polisin düzenlediği operasyonda
100 gram uyuşturucu madde ele
geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre,
Haspolat-Güngör ana yolunda
bulunan ağaçlık alanda, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekiplerinin düzenlediği operasyon
sonucu, M.A.(E-22) ve S.ç.’nin (E22) tasarruflarında yaklaşık 100
gram ağırlığında Hint keneviri türü
uyuşturucu madde ile uyuşturucu
madde satışından elde edildiğine
inanılan 140 Euro ve 320 TL nakit
para bulunarak emare alındı. Bahse
konu şahıslar tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIzLIK
Lefkoşa’da, Ocak-Mayıs ayları
içerisinde, M.K.’nin (K-33)
çalışmakta olduğu iş yerinde,
müşterilerden gerçekte ürün iadesi
almadığı halde, bilgisayarda ürün
iadesi almış gibi sahte kayıt yapıp,
işletme adına tahsil ettiği toplam 34
bin 959,21 TL’yi çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIzLIK
Girne’de faaliyet gösteren bir
süpermarkete müşteri olarak giren
bir şahsın, iki ayrı tarihte, market
içerisinde satışa sunulan toplam
539,98 TL değerindeki kozmetik
ürün ile yemek sosu alarak kasada
ödeme yapmadan çaldığı tespit
edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen soruşturma
sonucunda, meslede zanlı olarak
görülen C.J.E.(K-65) tespit edilerek,
aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA YANGIN
Gazimağusa’da Yılmaz Gazioğlu’na
ait ağılın yanında çıkan yangın
sonucu, 95 rulo balya ve 40 metre
uzunluğunda su borusu yandı.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü, soruşturma devam
ediyor.

PAzARTESİ VE SALI
YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin
raporunda göre pazartesi ve salı
günleri yağmur bekleniyor.
Hava yarından itibaren bir hafta
boyunca genellikle alçak basınç
sistemi ile sıcak ve nispeten nemli,
Pazartesi ve Salı günleri ise üst
atmosferdeki serin ve nemli hava
kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hafta boyunca hava bulutlu,
Cumartesi, Pazar günleri sabah
saatlerinde sis beklenirken,
Pazartesi ve Salı günleri ise hava
parçalı bulutlu öğle saatleri sağanak
veya gökgürültülü sağanak
yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle
iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde ise
30 – 33 derece dolaylarında
seyredecek. Rüzgarın genellikle
güney ve batı yönlerden orta
kuvvette esmesi bekleniyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Girne Belediyesi’nden Özyalçın ailesi ile Dizdarlı’ya plaket
Covid-19 salgını döneminde, toplumsal dayanışma örneği
göstererek, PCR Merkezi için bina tahsisinde bulunan Özyalçın
Ailesi’ne ve emekli olmasına rağmen bu süreçte Girne'deki bu
merkezde gönüllü görev yapan Dr. Bülent Dizdarli’ya plaket
takdim edildi.
Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye

Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve çevre beldelerde yaşayan
tüm insanlara hiçbir ayrım gözetilmeden çok önemli bir hizmet
verilmesine yardımcı olan Özyalçın ailesine ve Dr. Bülent
Dizdarlı’ya bu zor süreçte koydukları önemli katkıları nedeniyle,
kent halkı adına teşekkür ederek, plaket takdim etti ve zeytin
fidanı hediye etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün
orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
Güngör ve Güngör Taşocakları
bölgesi ile Alevkayası’na elektrik
verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa
Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye
göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00
saatleri arasında olacak.
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2 Haziran 2022 Perşembe
LEFKE’DE BAzI
BÖLGELERE ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK

GÜNEYDE 11 BİN YANLIŞ
TRAFİK CEzASI
Güney Kıbrıs’ta, bir trafik
kamerasının hız sınırının 50 km
olduğu yerde, hızı 30 km’yi aşan
araçlara ceza yazmaya ayarlanmış
olması yüzünden, 11 bin yanlış
trafik cezası ortaya çıktığı haber
verildi.
Trafik şubesinin, kameraları idare
eden şirketin önerdiği 11 bin
cezadan hangisinin silineceğine
karar vereceğini yazan
Fileleftheros gazetesi, şirketin
gönderdiği bir mektupla,
kameraların kaydettiği 80 bin
cezadan 11 bininin silinmesi
gerektiğini, çünkü bunların yasa
kapsamına girmediğini belirttiğini
ekledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) bugün Lefke gölgesinde bazı
yerlerde kesinti yapılacağını
duyurdu.
Açıklamada, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak bakım
onarım çalışması nedeniyle; 09:30
ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında;
Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün
kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu,
Gaziveren, Gaziveren Su Motorları,
Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve
Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest.,
Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi,
Seagirt Sitesi, Livadya Rest.,
çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir
kısmı ve bölgedeki tesis ve su
motorlarına elektrik verilemeyeceği
belirtildi.

KREDİ KARTLARI
İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK FAİz
ORANLARI DÜzENLENDİ

KKTC Merkez Bankası İdare
Merkezi, kredi kartları işlemlerinde
uygulanacak azami aylık akdi ve
azami aylık gecikme faiz oranlarının
belirlendiğini duyurdu. Belirlenen
faiz oranları, bugünkü Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Buna göre, kredi kartları
işlemlerinde uygulanacak azami
aylık akdi faiz oranı TL cinsi
işlemlerde yüzde 1,99; döviz cinsi
işlemlerde 0,93 oldu. Azami aylık
gecikme faiz oranı ise TL cinsi
işlemlerde yüzde 2,49; döviz cinsi
işlemlerde yüzde 1,43 olarak
belirlendi.

GAÜ BURS SINAVI 5
HAzİRAN’DA

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
2022-2023 Akademik Yılı burs sınavı
5 Haziran Pazar günü yapılacak.
GAÜ’den yapılan açıklamada,
GAÜ’nün, KKTC vatandaşları ve
liseyi KKTC’de tamamlayan Türkiye
ve üçüncü ülke vatandaşlara birçok
bölümde geçerli yüzde 100’e varan
burs olanakları tanıdığı burs
sınavının 5 Haziran Pazar saat
12.00’de başlayacağı kaydedildi.
GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavının
son başvuru tarihinin 3 Haziran
Cuma olduğu ifade edildi.

ERDAL GÜVEN’İN
"TÜRKİYE’DE
GAzETECİLİK" İSİMLİ
SÖYLEŞİSİ CUMA GÜNÜ

Gazeteci Erdal Güven’in
"Türkiye’de Gazetecilik" isimli
söyleşisi 3 Haziran Cuma günü
Rüstem’s Bahçe’de
gerçekleştirilecek.
DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya
ve Gazetecilik Bölümü ile Rüstem's
işbirliğiyle düzenlenen söyleşi saat
19.00’da başlayacak ve katılım
ücretsiz olacak.

VOİS CYPRUS VE
BAĞIMSIzLIK YOLU
BARINMA SORUNUNU
GÖRÜŞTÜ

Bağımsızlık Yolu ile yurt dışından
gelen öğrencilerin sorunlarına
çözüm bulmak maksadıyla kurulan
Vois Cyprus yetkilileri, öğrencilerin
barınma sorununu görüştü.
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden
verilen bilgiye göre, Vois
Cyprus’tan bazı yetkililer,
Bağımsızlık Yolunu ziyaret ederek
barınma sorununu ele almak üzere
Parti’nin Dışişleri Sekreteri Mustafa
Keleşzade ile bir araya geldi.
Görüşmede bir yol haritası üzerinde
daha fazla çalışma yapmaya karar
verildi.

LİMASOL'DA DOKTOR
İHMALİ ARAŞTIRMASI
Mağusa'da yoldaki çukurlardan bıkan vatandaş yolu kendisi tamir etti

Erdoğan, 'Gezi'
eylemcilerine 'sürtük' dedi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan,
partisinin TBMM Grup
Toplantısı'nda 9. yılında 'Gezi'yi
hedef alarak, "Bunlar böyle. Bunlar
çürük, bunlar sürtük." dedi. Sürtük
ne demek? Sürtük kelimesi ne
anlama gelir? Sürtük kelimesinin
sözlük anlamı nedir?
Cumhuriyet - AKP'li Cumhurbaşkanı
Erdoğan, partisinin TBMM Grup
Toplantısı'nda 9. yılında 'Gezi'yi hedef
aldı. Erdoğan:
"Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde
bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini
pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira
şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar
böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu
binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin,

otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi
olaylarının arkasında hangi güçlerin
olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu
millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör
sevicilerle beraber."
TDK'YE GÖRE SÜRTÜK
KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Sürtük ne demek? Sürtük kelimesi ne
anlama gelir? TDK'ye göre Sürtük kelimesinin sözlük anlamı nedir?
TDK'ye göre Sürtük kelimesinin ilk
anlamı şudur: "Vaktini çok gezerek geçiren,
evinde oturmayan kadın.
TDK'ye göre Sürtük kelimesinin ikinci
anlaması ise "Aynı anda birden fazla kişiyle
gönül eğlendiren kadın."
TDK'ye göre sürtük kelimesinin argodaki
anlamı ise 'hayat kadını'dır.

zeki Erkut’un son romanı bugün tanıtılacak
Zeki Erkut’un dördüncü romanı “Artık
Sır Yok” adlı kitap, bugün saat 18.00’de
Lefkoşa Zahra Sokağı’nda yer alan Zahra
11 isimli cafede tanıtılacak.
Khora Kitap Cafe’den yapılan açıklamaya
göre, yazarla okuyucuyu bir araya getirecek
etkinlikte, söyleşinin ardından dileyen okurlar
kitaplarını imzalatma imkânı yakalayacak.
Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak
çıkan eser, Khora Yayınları’nın 86. kitabı
olarak raflardaki yerini alırken, Türkiye’de

de Kalkedon Yayınları tarafından okurlara
sunuldu.
Roman, hafızasını kaybeden Hasan
Nasır’ın kimliğini bulma yolunda
yaşadıklarını sürükleyici bir kurguyla
harmanlıyor.
“Artık Sır Yok” ve Zeki Erkut’un daha
önce kaleme aldığı romanlarına ulaşmak
isteyenler, etkinlik boyunca Zahra’dan
alabileceği gibi Khora Kitabevi’nden de
temin edebilecekler.

Abramoviç AB yaptırımını dava etti
Rus oligark Roman Abramoviç, Avrupa
Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu
yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının
ardından AB yaptırım listesine eklenen
İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi
Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da
bulunan
AB
Genel
Mahkemesinde dava açtı.
AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e
yaptırım uygulamaya başlamış, mal
varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı
getirmişti.
AB Konseyi'nin yaptırım kararında,
Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir
oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü
belirtilmişti.
Rus liderle olan bağlantının Abramoviç'in
servetini korumasına yardımcı olduğu iddia
edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz
şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden

fayda sağladığı ifade edilmişti.
Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin
yaptırım kararının ardından sahibi olduğu
Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden
Chelsea'nin 2,5 milyar sterlin karşılığında
Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum
tarafından satın alınması konusunda nihai
anlaşmaya varılmıştı.

Rum polisinin, özel bir klinikte
geçirdiği operasyondan sonra felç
geçiren ve yoğun bakımda tutulan
55 yaşındaki erkek hastanın, dün
hayatını kaybetmesine bağlı olarak
doktor ihmali araştırması başlattığı
belirtildi.
Haravgi gazetesi, polisin, 55
yaşındaki erkek hastanın aile
yakınlarının, doktor ihmali
bulunduğuna dair yaptığı şikayet
üzerine araştırma başlattığını
yazdı.

GÜNEYDE
KORONAVİRÜS MASKESİ
İLE BANKA SOYGUNU
Larnaka’ya bağlı Kiti’de bir banka
şubesi maskeli bir kişi tarafından
soyuldu.
Rum radyosu soygunun dün
sabah, koronavirüs maskesi takan
bir kişi tarafından
gerçekleştirildiğini duyurdu.
Koronavirüs maskeli erkek olduğu
anlaşılan ve elinde henüz
tanımlanamayan bir şey tuttuğu
bilgisi verilen kişi soygunu saat
10.40’ta gerçekleştirdi. Soyguncu
şubenin veznesinden, henüz
açıklanmayan miktardaki parayı
alıp yaya olarak kaçtı. Olay yerini
kordon altına alan Larnaka polisi
araştırmalarını sürdürüyor.

VEDİA BARUT CUMA
GÜNÜ ANILIYOR
Kıbrıs Türk toplumunun ilk iş
kadınlarından Vedia Barut,
ölümünün 18. yıl dönümü
dolayısıyla Cuma günü mezarı
başında anılacak.
Oğlu Mehmet Barut’un verdiği
bilgiye göre anma töreni saat
10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda yer
alacak.
Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakan
isimlerden olan Vedia Barut, iş
kadınlığı yanında halka kültürsanatı, tiyatroyu sevdiren,
insanlarla sıcak ilişkileriyle tanınan
bir kişiydi.
Yaklaşık 60 yıl boyunca Lefkoşa’da
gazete bayiliği de yapan Vedia
Barut, sınır kapılarının kapalı
olduğu dönemlerde bile Kuzey
Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında
gazete değişimiyle iletişim
kurulmasını sağlıyordu.
Din adamı bir babanın kızı
olmasına karşın daha 12
yaşındayken sahneye çıkarak
piyesler oynayan Vedia Barut, 18
yaşında bir genç kızken de
tuhafiyeci dükkanı açarak Kıbrıs
genelinde ilk iş kadını unvanını
almıştı.
Barut, hayatının son günlerine
kadar işinin başında durmuştu.
14 Şubat 1917’de doğan Vedia
Barut, 21 Mayıs 2003’te hayatını
kaybetmişti.
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Fenerbahçe, Jorge
Jesus’u KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör
Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını
duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda
(KAP) da yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük
görevi için 67 yaşındaki Jorge Jesus ile
görüşmelere başlanmıştır." denildi.

TC ile spor protokolü imzalandı

n Gençlik ve spor alanlarında
mevcut işbirliğini ilerletmek, proje
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
amacıyla, TC Hükümeti ile KKTC
Hükümeti arasında işbirliği
protokolü imzalandı. Protokolü, TC
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu ile KKTC
Hükümeti adına Başbakan
Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik
ve çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza
koydu...
n Protokolde Türkiye Cumhuriyeti
Spor Federasyonları tarafından
düzenlenecek karşılıklı
müsabakalar yapılması, Türkiye
Cumhuriyeti’nde düzenlenecek
uluslararası etkinliklere, KKTC
tarafının da davet edileceği de yer
alıyor...
n Şimdi bu protokole göre
Galatasaray ile Gençlik Gücü maç
yapabilecek mi? Veya Türkiye’de
düzenlenen uluslararası spor
oyunlarına KKTC takımları da
katılabilecek mi?

Spor alt yapıları ve tesis yatırımları ile
ilgili Türkiye ile protokol imzalandı.
Gençlik ve spor alanlarında mevcut
işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi amacıyla, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC
Hükümeti arasında işbirliği protokolü
imzalandı.
Gençlik ve spor altyapılarının, tesis
yatırımları ile de güçlendirileceğini içeren
işbirliği protokolüne, Türkiye Cumhuriyeti

programları da destekleneceği belirtildi.

KKTC’ye uluslararası davet
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında
imzalanan Gençlik ve Spor İşbirliği protokolü’nde aynı zamanda, Türkiye Olimpik
Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC
sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin
devam edeceği yer alırken, Türkiye
Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası
etkinliklere, KKTC tarafının da davet
edileceği yer alıyor.
Şimdi bu protokole göre Galatasaray ile
Gençlik Gücü maç yapabilecek mi? Veya
Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor
oyunlarına KKTC takımları da katılabilecek
mi? soruları kafalarda kaldı. Bunlar uygulanacak mı? Yoksa yine iş ola mı yazıldı.

Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu ile KKTC Hükümeti
adına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
imza koydu.
Yapılan açıklamada hedefin spor ve
gençlik alanlarında işbirliğinin devamı,
spor altyapılarının güçlendirilmesi ve
yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesi
olduğu belirtildi.
Kasapoğlu ile Ataoğlu’nun imzaladığı
Gençlik ve Spor alanlarında işbirliği protokolü, iki ülke arasındaki Gençlik ve
Spor alanlarındaki mevcut işbirliğini iler-

letmek ve bu hedef doğrultusunda proje
ve faaliyetleri hayata geçirerek, spor
altyapılarının, tesis yatırımları ile
güçlendirilmesini kapsadığı açıklandı.
Ayrıca gençlik ve spora alanlarında proje,
faaliyetler ve spor tesisi yatırımlarının
gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak
protokol kapsamında, Spor Federasyonları
arasındaki mevcut işbirliklerinin ilerletilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına
devam edilmesine olanak sağlayacak
faaliyetler yanında, Türkiye Cumhuriyeti
Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp
çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim

Spor altyapılarının, tesis yatırımı ile
güçlendirilmesi
İmzalanan protokol ile spor tesislerinin
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (YİGM)
tarafından etüt-proje, yapım, bakım ve
onarım işlerinin gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varmışlardır:
Protokole göre, Çetinkaya Taksim Futbol
Sahasının Yeniden Yapılması Projesi, Girne
Boğazköy Boğaz74 Futbol Sahası, Tribün
ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi,
Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol
Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları
Yapılması Projesi ile Lefkoşa Yılmazköy
Futbol Sahasına Soyunma Odası Yapılması
Projesi gibi altyapı güçlendirilmesi projelerini kapsamaktadır.

KTSYD “Medyada Etik” konulu panel düzenledi...

Baturay: Medya etiği hukukun üstünlüğünü savunur

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim
faaliyetleri kapsamında Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel
Yayın Koordinatörü, gazeteci ve akademisyen Ali Baturay’ın
konuşmacı olduğu “Medyada Etik” konulu panel düzenledi.
KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Mayıs Salı günü düzenlenen
ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Baturay,
medyada etiğin önemini vurguladı.
BATURAY: MEDYA ETİĞİ HUKUKUN
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUR
Medya etiğinin, evrensel yaşama saygı, hukukun

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

üstünlüğü ve yasallık gibi değerleri teşvik edip, savunduğunu
söyleyen Baturay, yeni medyanın çok sesliliği getirdiğini
ve son yıllarda medyada meydana gelen ekonomik
dönüşümü değerlendirdi. Etik konusunun yalnızca medya
ile ilgili değil, başta memleketin meselesi olduğunu ve
kolay çözülmeyeceğinin altını çizen Baturay, konunun
özellikle dijital medyanın gelmesiyle içinden çıkılamaz
bir noktaya geldiğini işaret etti. Medya etiği anlamında
yaşanan sıkıntıları da örneklerle yorumlayan Baturay,
haberde yanıltmanın, manşetlerdeki reklam aldatmacasının,
medyadaki nefret söylemlerinin başlıca sorunlar olduğuna
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dikkat çekti.
GÜRKAN: EĞİTİM ÇALIŞMALARIMZ DEVAM
EDECEK
Panelin ardından bir konuşma yapan KTSYD Başkanı
Burhan Gürkan, “Medyada Etik” başlıklı oturumun, eğitim
çalışmaları dizisinin ilk ayağı olduğunu ve devamının
geleceğini vurgularken, bu oturumları, diğer basın örgütleri
ile istişarelerle düzenlediklerini ve tüm basın emekçilerine
açık olduğunu söyledi. Panelin sonunda Ali Baturay’a KTSYD’nin eğitim faaliyetlerine sağladığı katkıdan dolayı
teşekkür plaketi takdim edildi.
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