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Tatar’a göre KKTC’nin TC ile imzaladığı protokol Anastasiadis’i çok rahatsız etmiş! Demek bizim toplumumuzu
ne kadar rahatsız ettiğinin hiç farkında değil! Anastasiadis çok net, biz ise puslu mu görünüyoruz?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 7 Haziran 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 694 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BÜTÜN ZAMANLARDA
SÖMÜRGECİNİN YANINDA
n

Aykırı düşünenleri içeri sokarak
cezalandırmayı öngören ceza yasa
tasarılarındaki ivedilik geri çekildi…

2. sayfada

Özersay artık vekil değil...

İstifası kabul edildi

Erdoğan
yasaları
iSgalci kırbacı
n Kudret Özersay’ın istifası
mecliste kabul edildi…
Ayşegül Baybars ile Jale
Refik Rogers oylamaya
katılmadı…
2. sayfada

Daha neler…

Para Kazandırma
Platformu

Kıb-Tek eski genel müdürü
Gürcan Erdoğan hapse kondu
nAğır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan Gürcan Erdoğan
ile şoförü Hüseyin İnce
toplam 500 davadan ilham
edildi…
4. sayfada

n 2500 kişi dolandırıldı…
Dolandırıcılara yaklaşık 4
milyon dolar kaptırıldı…
7. sayfada

Üç yasa tasarısı muhalefetin tepkisi üzerine komiteye havale edildi…
Komitede görüşüldükten sonra yeniden meclise gelecek… Oturumu meclis
önünde eylem yapan sendika temsilcileri ile bazı gazeteciler de izledi…
nCTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Bu yapılırsa
meclisin havası çok değişir”
dedi ve tasarıların komiteden
geçmeyeceğini söyledi…

SOL KÖŞE
KARPAZ EŞEĞİ OLSA
Bugüne kadar paketlerle idare etti
bizi Türkiye... Her paket bir bıçak darbesi oldu... Her paketten sonra biraz
daha dibe vurduk... Paketleye paketleye
bir dürüm yaptılar bizi sonunda... Biraz
da turşu kattılar yanına... Şimdi de
şapur şupur yiyecekler... Faiz Sucuoğlu
yendi yutuldu, sırasını savdı... Ve hala
topluma açıklamadı... Ankara'daki Beştepe Sarayı'nın kapısında kendisini kaç
saat beklettiler... Vallahi Karpaz eşeği
olsa bu kadar beklemezdi!
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

TİCARET
ODASI...

Meclis önünde araçlı eylem

TOPARLANIP
GİDECEK MİYİZ,
TOPARLANIP
KALACAK MIYIZ?
Faize
Özdemirciler

TIMARHANEDEN
NOTLAR

Ali Osman

HER KÖŞEDE
İŞGAL, HER
TAŞIN ALTINDA
İŞGALCİ

Mehmet Levent

8. sayfada

nBu tasarıların yasalaşması
halinde CTP’li
milletvekillerinin sokağa
çıkacaklarını ve
dokunulmazlıklarının
kaldırılmasını isteyeceklerini
söyleyen Erhürman, “O
zaman hepimizi içeri
sokarsınız” dedi…

İç sayfalarda

TABUTTAKİ
BÜTÜN
ÇİVİLER
EŞİTTİR!

Aziz Şah

Deniz: Mevcut asgari ücretle geçinmek cambazlıktır...

DIŞI SİZİ
İÇİ BİZİ YAKAR

Canan Sümer

n 11. Sayfada

07.06.2022_Layout 1 06.06.2022 23:33 Page 2

Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

TOPARLANIP GİDECEK
MİYİZ, TOPARLANIP
KALACAK MIYIZ?

Nerelerden geçtik de buralara geldik, nerelerden geçtik de nerelere
gelemedik, durumun vahametini bu
kadar geç anlamış olmanın sonuçlarına hazır mıyız şimdi, böyle giderse
bizi bekleyen sefil bir sondur, o son
belki yarındır, belki yarından da yakındır, peki biz bu sefil sona razı
mıyız?
Kimiz biz, neyiz, bu
topraklarda neciyiz, hiç
düşündünüz mü Mağusa
bizim neyimiz olur meselâ, ya da şurada gözümüzün önünde bir enkaz
gibi uzanan Lefkoşa neyimizdir, biz altında mıyız bu enkazın
üstünde mi, hangi ara hasım olduk
kendi kasabalarımıza dağlarımıza
ovalarımıza?
Alımız aldır, morumuz mordur, tamam, tanrımız büyüktür, tarihimiz
şanlıdır, buna da tamam, ama bizim
adımız nedir?
Başımızı öne eğip kibrimizi ve
korkumuzu yenip öngörüsüzlüğümüzü itiraf edebilecek miyiz, ne yapacağız, toparlanıp gidecek miyiz
buralardan, toparlanıp kalacak mıyız
buralarda, hangisi?
Yokoluşa hayır dediğimize göre,
bizi yok etmek isteyen bir güç var,
varoluş mücadelesi veriyorsak, bizim
var olmamıza mani olan bir güç var
demek ki, bu iki kere iki kadar
dörttür, altı kere sekiz kadar kırksekizdir, sınıfta kaldığımız sadece yurttaşlık dersi ve tabiat bilgisi değil,
asıl sınıfta kaldığımız matematiktir…
Nedir bu şaşkınlık üstümüzde, nedir
bu temkinli dil, nedir bu ürkek ve
cesaretsiz Türkçe, ağzımızdan çıkacak
diye korktuğumuz cümleler, nereye
gidersek gidelim peşimizi bırakmayacaklar…
Kime karşı mücadele edeceğimizi
bilmiyor muyuz, eğer gerçekten bilmiyorsak, biz bu ülkenin hiçbir şeyi
değiliz, biz bu ülkede hiçiz, yok eğer
biliyorsak da adını bilerek ağzımıza
almıyorsak, soralım öyleyse nereye
kadar götürebilir bizi ecele faydası
olmayacağı belli olan bu korku?
Bizim partilerimiz var, yeşilimiz
yeşil, kırmızımız kırmızı, ‘meşru’
bir meclisin içinde gayrımeşru hükümete karşı mücadele eden muhalefet miyiz biz, başka neyiz?
Ülkemizi bir asır öncesine götürmeye çalışanlar kimlerdir, bizi bir
asır öncesine götürecek yasa tasarılarını hazırlayan protokolleri dayatanlar imzalatanlar kimlerdir, kimlerdir o zorbanın sarayının önünde
iki büklüm bekleyip sonra da imzayı
atanlar, savaşmadan yenilen bu şahsiyetleri tarih kahraman diye mi yazacak, şahsiyetsizler olarak mı yazacak, tarihi kimler yazacak ve biz
o yazılacak tarihin nesi olacağız?
Biz hangi asırdaydık bugüne kadar
ve şimdi bizi hangi asra götürüyorlar?
Yeni mi anladık bir asır öncesine
gitmekte olduğumuzu, meselâ 22
Ocak 2018 tarihinde “Afrika”nın
balkonlarından pencerelerinden görünen Lefkoşa hangi asırdaydı?
Kimiz biz, neyiz, bu ülkenin nesiyiz, kiminle mücadele ediyoruz, yarıya indirilmiş bayraklar kadar sahte
olan bu zavallı adamlarla mı?
Peki ya sonra?
Ne yapacağız, toparlanıp gidecek
miyiz buralardan, toparlanıp kalacak
mıyız buralarda?

BÜTÜN ZAMANLARDA
SÖMÜRGECİNİN YANINDA
Sömürgeci İngilize karşı canını
ortaya koyarak mücadele eden
yalnız Kıbrıslırum toplumu oldu…
Nihai hedefi enosis olsa da bu
mücadele ulusal kurtuluş savaşı
mücadelesiydi…
Kıbrıslıtürkler bu mücadelede
sömürgeci İngilizin yanında yer
aldı…
Aktif olarak hem de…
İngiliz askerleriyle birlikte adada
direnişçi avına çıktı…
Onları yakalaması için İngilize
rehberlik yaptı…
Dolayısıyla Kıbrıslıtürklerin sömürgeciye karşı bir ulusal kurtuluş
savaşından bahsetmek mümkün
değil…
Adanın bağımsızlığını ve egemenliğini İngiliz sömürgecilerden
söke söke alan EOKA oldu…
Kıbrıslıtürk toplumu bu savaşın
sonunda elde edilen cumhuriyeti
hazır buldu…
Ve değerini de bilmedi…
***
Neden yazdım bunu?
Söyleyeyim…
Bir dalgaya düşerim bazan ve
faraziyeler üzerinde de kafa patlatırım…
Osmanlı İngilize kiralamasaydı
mesela adayı…
Yani 20. yüzyılda da ada Türkiye’nin elinde olsaydı…
O zaman ulusal kurtuluş savaşı
İngilize karşı değil, Türkiye’ye
karşı verilecekti değil mi?
Peki adadaki Türkler kimin yanında olacaktı?
Türkiye’nin herhalde…
Sömürgecinin yani…
Onların sömürgeciden kurtuluş

savaşı diye bir savaşı olmayacaktı
hiç!
***
Alın size başka bir faraziye
daha…
Diyelim bağımsız ve egemen
Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye tarafından değil de Fransa veya başka
bir devlet tarafından saldırıya uğramış olsa…
İşgal ve istila edilse…
Ne yapardı Kıbrıslılar?
Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkler
ortak bir cephede dış düşmana
karşı birlikte savaşırlar mıydı?
***
Bir faraziye daha istermisiniz?
Diyelim 1974’te Türkiye adanın
yalnız yarısını değil, tümünü aldı…
Özgür bölge yok…
İşgal bölgesi yok!
Her yer işgal altında…
O zaman ne olurdu?
İki toplum ortak bir cephede işgalciye karşı mücadele eder miydi?
***
Diyeceğim şu:
Kıbrıslırumların sömürgecilere
karşı bir ulusal kurtuluş savaşı
oldu, ama Kıbrıslıtürklerin böyle
bir savaşı olmadı hiç…
Kıbrıslıtürkler dıştan gelen hiçbir
sömürgeciye karşı savaşmadılar…
Yalnız adadaki Kıbrıslırumlara
karşı savaştılar…
Ve bunun adına da “varoluş mücadelesi” dediler...
***
İki toplumun dış düşmana karşı
aynı cephede savaştıkları olmadı
mı hiç?
Oldu tabii…

Şener Levent

Açı
İki dünya savaşında…
Ama Kıbrıs ordusunda değil…
İngiliz ordusunda!
***
Ortak cumhuriyet yıllarında bir
de Kıbrıs ordusu vardı…
Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürklerden
kurulu…
Savunma Bakanı da Kıbrıslı bir
Türktü…
Osman Örek…
Ama bu ordu hiçbir zaman ortak
bir düşmana karşı aynı cephede
birlikte savaşma fırsatı bulmadı…
Hep “merasim ordusu” olarak
kaldı…
Kıbrıslılar en çok birbirleriyle
savaştı…
***
Bugünkü tabloya baktığımızda
aynı şeyi görürüz yine…
Kıbrıslıtürkler İngiliz sömürgecilerin yanında durdukları gibi,
şimdi de Türk sömürgecilerin yanında duruyor…
Adanın bütünlüğü, bağımsızlığı
ve egemenliği uğrunda mücadele
veren pek yok…
Rum evlerinde ve topraklarında
oturuyorlar ve işgal altında olmadıklarına inanıyorlar…
Güneyden kuzeye göç eden
önemli bir çoğunluğun, kuzeyden
güneye göç etmek zorunda bırakılan Kıbrıslırumlar kadar büyük
bir derdi yok…
İşgalcinin askeri ve silahı sayesinde ganimeti yeyip yutanlar işgalciyi bir “kurtarıcı” olarak kabul
ediyorlar…
Geçmişte ulusal kurtuluş savaşı
diye bir savaşları yoktu…
Şimdi de yok!

KTGB'den düşünce ve ifade özgürlüğünü
savunan herkese birlikte hareket çağrısı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce
ve ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek,
kurum, siyasi parti ve bireyleri Ceza,
Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin
yaşam bulmasını engelleme mücadelesinde
kendileriyle birlikte hareket etmeye çağırdı.
KTGB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı
açıklamada, ülke yangın yerine dönmüşken, toplumun büyük bölümü açlık sınırının altında bir gelirle yaşama tutunmaya
çalışırken, hükümet edenlerin önceliğinin
ne olduğunu, Meclis Genel Kurulu’na
sundukları yasa değişikliklerine ivedilik
talebiyle ortaya koyduklarına işaret edildi.
Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli
Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin “faşizan bir eğilimin yansıması” olduğu savunulan açıklamada, her
üç yasada yapılacak değişikliklerin, toplumun (bireyler ve kurumlar) sosyal
medya dahil her mecrada özgür düşüncesini dile getirmeyi engellemeye yönelik
olduğu ileri sürüldü.
Gazetecilerin buna seyirci kalmasının
asla mümkün olmadığı vurgulanan açık-

lamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu yasalarda öngörülen değişikliklerin yaşam bulmaması için elimizden geleni her platformda yapmaya
devam edeceğiz. Ancak, her üç yasa ta-

sarısının da hedefinde, gazetecilerin yanı
sıra, toplumsal sorunlar ve demokrasi
üzerine söz söyleyen ve/veya söyleme
eğiliminde olan birey ve kurumlar da yer
almaktadır.”

07.06.2022_Layout 1 06.06.2022 23:33 Page 3

Özersay: Mücadele esas şimdi başlıyor
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin “sine-i
millet ve Meclis’ten çekilme kararının”;
demokrasiye, halkın iradesine ve devletin
itibarına sahip çıkma ve yaşananları normalleştirmemek adına alındığını ifade
ederek, “Meclis’e demokratik iradenin
yansıması için mücadele esas şimdi başlıyor” dedi.
HP’den verilen bilgiye göre, BRT’ye
konuşan Özersay, “Meşru olmayan hükümetle meşru ilişki kurmak olup biteni
normalleştirir. Halkın Partisi’nin ortaya
koyduğu Meclis’ten çekilme gerekçeleri
partimizin görüşüdür, Parti Meclisi’nin
aldığı kararın sonucudur. Dolayısıyla bu
gerekçeler onay verecek partileri değil,
bizi bağlar. Meclis’teki partilerle çeşitli
görüşmeler yaptık. Temaslarımızda partimizin ortaya koyduğu iradeye saygı göstermelerini talep ettik. Bugün Meclis’ten
bu kararın çıkması bizim için önemli”
dedi.
Özersay şöyle devam etti:
“Meclis’in dışında kalmak zor olabilir
ama Meclis’in içinde olmak insanları konformist duruma da sokabilir. Bugün Meclis’teki duruma baktığımızda muhalefetin
iktidarsızlaştırıldığı, sonuç almanın çok
zor olduğu bir ortam görüyoruz. Hele de
meşru olmadığını söylediğiniz bir hükümetle hükümet-muhalefet ilişkisi kurmanız,
herkesin kararına saygı duymakla birlikte,

-HP milletvekilleri Ayşegül
Baybars ile Jale Refik Rogers,
oylama sırasında Genel Kurul
salonunda değildi
Cumhuriyet Meclisi, Halkın Partisi
(HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemini oy birliğiyle
onayladı. 8 milletvekili oylamaya katılmazken, 42 kabul oyu kullanıldı. HP
milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale
Refik Rogers, oylama sırasında Genel
Kurul salonunda yer almadı.
Başbakan Ünal Üstel, UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile YDP
Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kudret Özersay’ın istifa gerekçelerini kabul etmediklerini söylerken, DP Genel Başkanı
Fikri Ataoğlu, kararın hayırlı olmasını
diledi.
Açık oylamaya geçilmeden önce Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Kudret Özersay’ın istifasıyla kararı oylamaya
sunuldu ve karar oy birliği ile kabul edildi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
“Sevgili Kudret Özersay’ın mecliste olmaması mutlu olacağımız bir şey değil”
dedi.
Özersay’ın siyasi tavır olarak bunu

Canan Sümer

DIŞI SİZİ İÇİ BİZİ
YAKAR

durumun sürdürülmesine imkan vermek
anlamına da geliyor. O nedenle bizim
parti olarak mücadele yöntemimiz sine-i
millettir, halkı bu yapılan yanlışlara karşı
örgütlenmektir.
Meclis’ten olumlu karar çıkması ve milletvekilliğimin sona ermesiyle birlikte,
esas sine-i millet süreci başlayaca. Sendika,
sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları,
Meclis’in içindeki ve dışındaki siyasi partilerle yoğun temaslarımız, bölge ziya-

Özersay’ın istifası kabul edildi
-8 milletvekili oylamaya
katılmazken, 42 kabul oyu
kullanıldı

Alaşya’dan notlar

sunduğunu kendisine söylediğini ifade
eden Erhürman, CTP milletvekilleri olarak
bu karara saygılı olacaklarını söyledi.
UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, parti grubu olarak bu sabah toplantı
yaptıklarını, konuyu değerlendirdiklerini
ifade ederek, “Özersay’ın istifa dilekçesinde yazdıklarına katılmıyoruz. Partimizin
tabanının bize verdiği mesaj, bu istifanın
kabul edilmesi yönündedir” dedi. Berova,
Özersay’ın seçim öncesinde yaptığı bazı
açıklamaların infiale neden olduğunu da
savundu.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Özersay’la konuştuğunu ifade ederek, “İstifa
dilekçesinde ağır ithamlar var, bunu kabul
etmek mümkün değil” dedi.
“Bize bu karara saygılı olmak düşer.
YDP olarak karara saygılı olacağız…”
şeklinde konuşan Arıklı, Özersay’ın siyasete güçlü şekilde girdiğini, siyasi kırılmalarla da geri çekildiğini söyledi.
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, karar
sonrasında Kudret Özersay’le birkaç kez
telefonda konuştuklarını, Özersay’ın kararına saygı istediğini belirtti.
Ataoğlu, bu karara saygı duyduğunu
söyledi.
Başbakan Ünal Üstel, Özersay’ın istifa
gerekçelerinin hiçbirini kabul etmediğini
kaydetti.
Üstel, “Sayın Özersay kahve bile içmem
dediği UBP ile koalisyona girdi… İstifa
gerekçelerini kabul etmiyorum ama karara
saygı duyuyorum” dedi.

retlerimiz olacak. Halkın Partisi bu süreçte
asgari ölçekte bir toplumsal mutabakat
mümkün müdür diye arayışımız olacak.
Bu aynı zamanda, makul bir süre sonra
ülkenin çıkmazdan kurtulması için yüksek
katılımlı bir seçime gidilmesi amacı taşıyor.
Şu anda meşru olmayan bir hükümet
vardır, bu yapıyla hükümet-muhalefet ilişkisi kurmanın ülke demokrasisine daha
da zarar vereceği düşüncesindeyiz. Bu
durumu sineye çekmemek, normalleştirmemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Meclis’e demokratik iradenin yansıması şarttır.
Mücadele esas şimdi başlıyor.”
Özersay, “Meclis’te meşru olmayan bir
hükümetle bulunmanın, boş koltuklara
konuşmanın neden olacağı yıpranmayı
herkesin dikkate alması gerektğini” ifade
ederek, vatandaşın her geçen gün siyasetten
daha da uzaklaştığını, Meclis’teki mevcut
durumun sandığa katılımı daha da düşüreceğini kaydetti ve şunları dile getirdi:
“Halkın siyaset kurumuna inancını kaybedip sandığa gitmemesi, demokrasi ve
halk iradesinin yansıması adına en büyük
tehlikedir. Eğer devlete inanıyorsak Türkiye’yle daha sağlıklı ve karşılıklı saygı
içeren bir ilişki kurmak zorundayız. Bugünkü ilişki şeklinin Türk dış politikasına
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
zarar vermeye başladığını görmeliyiz.
Halkın Partisi için bundan sonraki süreç
ülkenin geleceği açısından önem verdiğimiz değerler ve ilkeler peşinde koşma
bağlamında, kolay olmayacak bir başlangıçtır.
Bugün baktığımızda, iki ay, altı ay ya
da bir yıl sonrasını daha zor öngörür bir
noktadayız. İstikrarsızlık üreten bir siyasi
yapı ve mevcut durum halkın fakirleşmesine ve alım gücünün düşmesine hiçbir
şekilde çare üretemez. Üretmediğini de
her gün iliklerimize kadar hissediyoruz.
Tüpgaz fiyatında, et, yumurta, süt, benzin
fiyatında her şeyde yaşıyoruz. İnsanlar
artık işe gidemez hale geldi. Hızlı karar
alıp dar gelirli vatandaşa, esnafa dokunabilecek, istikrarlı yapılara ihtiyacımız var.
Kanıksayıp aynı siyasi yöntemlerle yola
devam edersek varacağımız yer bellidir.
Memleketteki sorunlara bu şekilde çözüm
sağlamak mümkün değildir.”
İki vekil için kararı Merkez Disiplin
Kurulu verecek
“Halkın Partisi’nin diğer iki vekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın
Parti Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda
hareket etmeyecekleri ve istifa etmeyecekleri” konusunun sorulması üzerine
Özersay, haftasonu yapılan Parti Meclisi
toplantısının ardından iki ismin disipline
sevk edildiğini, kararın Merkez Disiplin
Kurulu’nda verileceğini söyledi, Rogers
ve Baybars’ın kararını değiştirip farklı
bir adım atması halinde bunun da yeniden
değerlendirileceğini belirtti.

Dışı seni, içi beni yakar…
Kıbrıs da öyle bir yer işte…
Dışardan görüldüğü ve sevildiği gibi
değil…
İster İngiliz, ister Alman, ister İsveçli,
ister Rus ya da Amerikalı olsun, bayılır
bu adaya…
Güneş, kum, deniz...
Ve dağ köylerindeki huzur…
Çiçek ve koku...
Kıbrıs'ı en çok onlar sever…
Yerlilerden çok daha fazla...
Bizim ise hapsolduğumuz sorunlarla
cebelleşerek geçiyor ömrümüz…
***
Dışı seni, içi beni yakar…
Dün meclis de tam öyleydi işte…
Ancak dışı bizim, içi onlarındı...
İçinde didişme, laf atma...
Dışında varolma!
İçinde milletin vekilleri…
Dışında varoluş eylemcileri…
Arabalarında bayracıklarla...
Zamlara ve protokole hayır dediler…
Ve memleket biterken ivedilikle faşist
yasaların görüşülmesini isteyenler vardı
içerde…
En büyük gayleleri bu…
Önce toplumun sesini kesecekler bu
yasalarla… Baskı ve korkuyla sindirecekler…
Muhalifleri susturup cezalandıracaklar…
Emir büyük yerden…
Padişahtan…
Ferman da onun dağlar da…
Yasalar da…
***
Ve “faşist yasalara geçit vermeyeceğiz”
diyen bir muhalefet de vardı içerde…
Başbakan Üstel konuşmasını yarıda
keserek kürsüyü terk etti…
Kavga büyük…
Ama bu yasaların ivedilikle geçmesi
için baskı yapan kim?
Onun adı geçmedi hiç bu kavgada…
Bu yasaların neden ivedilikle geçmesi
gerektiğini açıklayabilen de olmadı…
Savunan da…
Sonuç ne?
Yasalar değil, bu yasaların ivedilikle
görüşülmesi geri çekildi…
Bir hafta ertelendi…
-Mecliste olmanın neden önemli olduğunu gördünüz işte, diyenler var…
Bunu başarı olarak görüp sevinmeli
miyiz şimdi?
Başımızda biat ve itaate sınır tanımayan…
Yaptığı hiçbir şeyden utanıp sıkılmayan…
Vicdani rahatsızlık duymayan bir hükümet var…
Yarın bu yasaları“yasa gücünde kararnameler”le önümüze koymayacağı
ne malum…
Ben bunlardan beklerim böyle bir aymazlığı da…
Ankara’dan böyle bir emir gelirse
“hayır” diyebilirler mi?
Asla!
Başbakan koltuğundaki kendi parti
başkanlarını bile Ankara istedi diye rezil
rüsva edenler bunu yapmaktan mı çekinecekler…
***
Çok zor günler bekliyor bizi çok…
Ama biz hala nasıl mücadele edeceğimizi bilmediğimiz gibi bu mücadelenin
kime karşı verileceği konusunda da
doğru yerde değiliz…
-Solda en azından asgari birlik sağlanmalı, deniliyor…
Öyle bir ışık yok ama…
Karanlık, kör bir sokakta yolumuzu
bulmaya çalışıyoruz sanki…
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Ne olacak bilmem ki bu memleketin hali?
Ne anlaşma ne çözüm, önümüzde karanlık
Umutsuzluk içinde çırpınıyor ahali
koltuğa oturanlar sürüyorlar sultanlık

kalaY-kalaYcı

SAKIN HA, TAYYİP
ÇARPAR SONRA

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman uysal muhalefetine devam ediyor, uysal ve
temkinli. Protokolü hazırlayıp dayatanlara hiç dokunmadan, Türkiye’ye tek laf
etmeden, Erdoğan’ın ve AKP’sinin adını ağzına almadan. İlhaka hazırlanan
işgalciye dokunmadan, işgalcinin kuklalarına veriştiriyor. Meclis’te ivedilikle
geçmesi için sunulan yasa tasarılarıyla ilgili, “Eğer bu yasa tasarılarını geri
çekmezseniz ‘Cumhurbaşkanlığına hoşnutsuzluk’ yaratacağız” diyor. Kuklalarda
hoşnutsuzluk yarat da gorkma! Erdoğan’da hoşnutsuzluk yaratma ama, sakın
ha, Tayyip çarpar sonra!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TIMARHANEDEN NOTLAR

Kimse kursura bakmasın...
Burası bana göre bir tımarhane...
Mandra falan değil artık...
İsterseniz basitinden bir bakalım tımarhanede
yaşananlaar.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel seçildiği
günden sonra peşine taktığı basın mensuplarıyla
güneyle kuzey arasındaki kapıları dolaşıp duruyor...
Bilgi alıyormuş, önlemler alınacakmış...
Cıumartesi günü de Güzelyurt bölgesindeydi...
Buradaki kapılarda da sıkıntılar olduğunu
açıkladı...
Nasıl olmasın ki?
Yahu iki kişi üç kişiyle rahatlayacak işler
için bir kişiyi görevlendirirseniz olacağı budur...
Tabii bana göre sınır mınır kapısı olmamalıdır...
Bir gün, ama biz görürüz görmeyiz bu
kapılar yerle bir edilecek...
Tımarhanede olması gereken de budur...
Ama daha deliremedik demek ki...
Harmancı bir nedenle Türkiye’ye gitti...
Bir toplantıya katılmak için..
Orada CHP Genel Başkanını da ziyaret etti
ve ona buradaki rahatsızlıkları anlattı...
Eminim işgalden kaynaklanan sorunları es
geçti ve ekonomik sorunlara değindi..
Çünkü onlar da işgali kabul etmezler de ondan...
KKTC’den sigara alan bir polis meslektaşları
tarafından tutuklanmış..
Durumu anladınız mı?
İnanılacak gibi değil...
Göt içi kadar ülke güney ve kuzey diye
işgalci Türkiye tarafından ikiye bölündüğü
için oluyor bu tür işler...
Ara bölgeye dikenli teller dikilmişti ya, bu
Rum çiftçileri rahatsız etmiş...
Merak etmesinler Toroslara bakıp sağlığınıza
dikkat edin diyen Tatar gibi birisi var olduğu
müddetçe Tayyip burada ahkam kesip duracak,
güney de dikenli telleri çoğaltıp kendini korumaya alacak ki bu durum, adanın dikenli
tellerle ikiye bölünmesinin işareti olacak...
Ses veren yok...
Muhalefet kendi işinde...
Aman nasıl iktidara pardon hükümete gelirim
peşinde...
Yazarlar çizerler yumuşak davranışlarla Tayyip’in buradaki hedeflerinden geri adım atmasını
istiyorlar...
Aslında korku içindedirler...
Öldürecek mi? Öldürsün be gardaş...
Zaten yaşıyor muyuz?
Meydanlar bomboş...
Yangıncılar alesta bekliyor...
Partilerin başındakiler birer proje...
Bizim diyarda yaşananlar son haftada bunlar..
Elektrik zammı birkaç gün içinde yüzde yirmi
artışla karşınıza çıkacak... Tımarhaneyi yaşatanlar ve orada yaşamaya çalışanlara duyurulur..
Siz istiyorsunuz bunları...
Yapmanız gereken ne?
Ayağa kalkıp oturdukalrı koltukları onların
başında kırmak...
Bu bir terör hareketi mi?
Öyle sayılırsa ben teröristim ve beni teröristlike yargılayın be baylar?
Tayyip sizi onore eder nasılsa...
Ama unutmayın Tayyip de gidicidir ve biz
yüzyüze geleceğiz bir gün..
Tükürüğümü saklıyorum işte o güne...

HER KÖŞEDE İŞGAL,
HER TAŞIN ALTINDA
İŞGALCİ

Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı!
Lefkoşa'da Şht. Mehmet Münir Mustafa Sokak üzerinde dikkatsiz sürücü
kazaya neden oldu. Kaza sonucunda,
bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya
ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"27 yaşındaki Mürüvet Elçik yönetimindeki GS 700 plakalı araç ile
yolun sonuna geldiğinde anayolda
seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Gazeteci Kemal Aşık Caddesine
dikkatsizce giriş yapması sonucu o
esnada cadde üzerinde kuzey istika-

metine doğru seyreden 24 yaşındaki
Gölgem Kaderli yönetimindeki PF
440 plakalı aracın sol yan kısmına
çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 440 plakalı araç
yolun solundan çıkarak ATM cihazına
çarpıp durmuştur."
Kaza sonucu yaralanan PF 440 plakalı araç sürücüsü Gölgem Kaderli
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi
halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor...

Gürcan ve şoförü İnce 500 davadan itham edildi

Tutuklu yargılanmak üzere
cezaevine gönderildiler

(Kamalı Haber) -KIB-TEK Genel
Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki
yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve
Erdoğan ile şoförü Hüseyin İnce
toplam 500 davadan itham edildi.
Sanıklar suçlarını kabul etmediler.
Ağır Ceza Mahkemesi dava duruşması yapılmak üzere sanıkları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine
gönderdi.
Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun
kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’
konusu ile ilgili raporu tamamlandı.
Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü Hüseyin İnce’ye,
mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek
mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren

araştırma sonucunda, “Yetki aşımı,
yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal
mevzuata aykırı işlemler ile kurumu
zarar uğratma" tespiti yapılmıştı.
Başbakanlık Denetleme Kurulu;
2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile
ilgili yapılan incelemede, 64 bin
671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz
ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin
423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin
247.65 TL’den de Hüseyin İnce’yi
sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderilmişti.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına da
avukat Emre Efendi, Polis Genel
Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle
ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Kuzey Kıbrıs'ta 48 yıldır sürmekte
olan Türk işgaline işgal, işgalciye işgalci
demek bu kadar mı önemlidir diye soranlar oluyor bazan.
Evet bu kadar önemlidir.
Çünkü burada her şeyin, istisnasız her
sorunun başında işgal vardır!
Döndüğünüz her köşe başında sizi işgal
karşılar!
Kaldırdığınız her taşın altından işgal
çıkar!
Yenidoğanın göbeği işgalle kesilir!
Kulağına ezanla birlikte işgal fısıldanır!
Başınızı işgalle yastığa koyar, işgalle
uyanırsınız!
***
Zifiri karanlık bir gecedir işgal. Hiç
mi bitmeyecek diye kahırlanır, onunla
aydınlık bir sabaha çıkamazsınız!
Özgürlüğünüz, işgalcinin çizdiği sınır
çizgisine kadardır!
Demokrasiniz, insan haklarınız, bağımsızlığınız, hukukunuz, adaletiniz, işgalcinin size verdiği kadardır!
İradenizi hiç sormayın!
O da işgalcinin iki dudağı arasındadır!
***
İşgale işgal, işgalciye işgalci demek
için daha çok neden var.
Bütün mesele, "Vatan haini, Rumcu,
Türkiye düşmanı" ilân edilmeyi, Tayyıp
Erdoğan'ın kara listesine girmeyi, kısaca
bedel ödemeyi göze almakta!
***
İşgale işgal deme konusunda, sözde
ana muhalefet partisi CTP'nin UBP'den,
DP'den, YDP'den hiçbir farkı yok!
Hiçbirinin sözlüğünde işgal sözcüğüne
rastlayamazsınız!
Türkiye çıkıp "Tamam be, Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettim. İşgalciyim var mı diyeceğiniz?!" diye göğsüne vura vura itirafta
bulunsa, bunların hiçbirinden o sözü
duymayacağınıza emin olabilirsiniz!
***
Bakın ne diyor CTP'nin anlı şanlı milletvekili Erkut Şahali?
"Türkiye Kıbrıs'ta Kıbrıslıtürkler vardır
diye vardır. Bunu herkes bilecek. Ve
eğer Kıbrıslıtürkler bu adada yoksa, Türkiye'nin varlığı da son bulacak"(!)
Erkut bey sanki da uzayda yaşıyor!
Ya da ne bileyim Patagonya'da falan!
Kıbrıslıtürkler yoksa, Türkiye'nin buradaki varlığı da son bulacakmış!
Oysa Tayyıp ve AKP tayfası ne diyor?
"Kıbrıs'ta tek Türk kalmasa dahi Türkiye
Kıbrıs'a müdahil olmak zorundadır"(!)
Türkiye'nin Kıbrıs politikasının ana
eksenidir bu!
Şahali'nin bundan haberi yoksa, o mecliste geçen yıllarını çok boşuna harcamış,
işgale ve işgalciye direnişimize hiçbir
katkısı olmamış demektir!
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Onuncu köy
NE ZEYTİN NE HARNIP
NE DAĞ NE DENİZ
BIRAKTINIZ!

İVEDİLİK

Ufuk Çağa
Günün Özeti;
Mayıs ayı elektrik faturaları, "yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan
fiyat düzenlemesi" yapılabilmesi amacıyla
geç gönderilecek. Bunun anlamı Mayıs ayı
elektrik faturaları sizlere zamlı olarak gelecektir. Hayırlı olsun
Birde bu gün Meclis vardı ve "Türkiye'nin
katkıları ile ülke şaha kalkacaktır" diyenler,
ülkenin şaha kalkamamasının en büyük nedeninin eleştiren, doğruları söyleyen, konuşan
insanlar olduğuna karar verilerek, herkesi
sus edebilmek için hazırlanan yasaya ivedilik
istendi. Tabii ki emir eri olmak herkese nasip
olmaz.

Hasan Sarpten
ÇEVRE GÜNÜYMÜŞ!
Böyle güzel bir coğrafyanın kıymetini
bilip doğayla dost bir yaşam sürmeyi beceremedik!
Bunun yerine, bugün dahil her gün ağaçların bilinçsizce kesildiği, dağların fütursuzca
oyulduğu, beton dökülmedik yerinin kalmadığı, çöplerin gelişi güzel etrafa atıldığı,
lağım sularının denize boşaltıldığı ve insandan başka hiçbir canlının önemli sayılmadığı bir ülke yarattık. Şimdi, tüm bunları
bildikten sonra "çevre günü"nü hatırlayıp
süslü sözler söyleyebiliriz.

TÜRKİYE HAPİSANESİ

Yaşar Selçuk
324 bin kişiyle Türkiye Cezaevleri tarih
yazıyor adeta. Cezaevi değil eğitim yuvası
gibi...
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü'nün
31 Mart 2022'de açıkladığı istatistiğe göre
cezaevlerinde,
Üniversite bitiren 26 bin 592
Yüksek lisans mezunu 2 bin 190
Doktoralı 405 tutuklu ve hükümlü var.

NE PROTOKOLUNU NE
ASKERİNİ NE PARANI NE
UŞAĞINI

Tamay Osman Uzun
Aman da pahalılık aman da geçinemiyoruk! Yeni zamlar kapıda! Filanca mangal
yaktı facebook'ta paylaştı diye arkadaşlıktan
silenler! Tatile gidenler var diye! Laf atanlar!
Arıklı sövdü! Tatar şunu dedi! HP bunu
yaptı! Eee ne var! Pahalılık önemli insanlar
geçinemiyor! Tamam çıkış yolu bulun! O
da yok! Sol asgaride birlik olsun! Hedefi
belirleyin! 'Ne protokolunuzu ne paranızı!'
mitingi düzenleyin!
Yok o da olmaz! Eee koşturun o zaman
zam, zam... Bunun adı pahalılık değil adını
açık yazalım. Düzendir… Sırası geleni bu
düzen bitirecek… Bu düzeni de yaratan
Ankara ve onun buradaki uzantılarıdır...
Boşuna akıntıya kürek çekip de dar gelirliyi,
emekçiyi çok düşünür solculuğuna yatıp da
'en iyisini biz yaparız!' demeyin! Egonuz
elverdiği kadarını yaparsınız...

ETNİK SAFLIK
MANYAKLIĞI

Mertkan Hamit
Dün dillerde sigara söndürmekten bahseden
zat-ı muhterem, tutturmuş kulak tırmalayıcı
mikro etnik bir söylence. İşine gelmeyeni,
kendince kötücül bir kimliğe hapsedip kategorilere ayrıştırıyor.
Faşizmin kitabi tanımını aynen üzerimizde
uyguluyor.
Ülke dikenli tellerle bölünmüş. Bu çağda
hayvanat bahçesindeymişçesine telli bir
alanda var olmak bir utançtır dese doğrudur.
Böyle eleştirsin canımı yesin.
Ancak, etnik saflık manyaklığıyla, bastırılmış duygularınızı tatmin edeceğiniz malzemeye çevirip, bir gün sosyal veya siyasi
kimliklere, başka bir gün kabaran ilhak arzularınızın farklı hallerini kurtuluş veya çözüm diye dayatılmasından da bıktım.
Bu kadar aşağılamadan sonra politik doğruculuk adına bu işin saygı duyacak bir
yanı da kalmadı. Tüm samimi duygularımla:
hasba çıkarın.

18.YÜZYIL
ZIRVALAMALARI

Tacan Reynar
Yırtıp atın, üzerine de sifonu çekin o yasa
taslaklarının!
Kıbrıslıtürkler’i 18.yüzyıl zırvalamalarıyla
uğraştırmayın.
Unutmayın bu toplum “Arif hocanın dediğinden…” demez, fazla kaşırsanız daha
beterini de söyler.
O yüzden hangi gerizekalı yazdıysa o
taslağı bir zahmet…

KAHROLSUN İSTİBDAD,
YAŞASIN HÜRRİYET

LİNOBAMBAGİLİK NEDİR?
Mehmet Salih
Bambagilik bu tarzıyla övünülecek bir
şey değil...
Her dönemin, her toplumun sıkıntıya
gelemeyen, rahatsız edilmek istemeyen,
süredurumdan rahatsız hoşnutsuz, ama
kendi kurtuluş tarihini yazamamış Bambagileri var…
Bu yüzden her aşağılandığında, düzenin
işbirlikçilerine kirli bir sessizlik hakim
olur...
Linobambagilik ne bir mezhep ne de
bir topluluk unvanıdır...
Akdeniz’deki her Adanın, her döneminde, Linobambagileri vardır...
Binlerce defa aşağılansa yine de farketmez, binlerce defa kabullenilir ve susulur...
Bambagilik, Akdeniz’deki yayılmacı
Roma egemenliğini daha sonra Katolik
din devletlerinin dayattığı, asimilasyon
ve değişimi reddeden ama işgale karşı
savaşamayan, isteksizce dayatılan yeni
düzen içinde homurdanan Adalılara verilen günümüze kadar Ortaçağlardan beri
gelen bir sıfattır...
Yani Kıbrıslıların Linobambagiliği, sadece Kıbrıslı Türklere özgü söylenmiş
bir deyim değil…
Linobambagi deyimi ve anlamı, tam
olarak Haşmet M. Gürkan’ın kendi şahsi
milli duygularına kurban edip tarif ettiği
gibi olmadığı aşikar…
Linobambagi deyimi nerden türemiştir
diye bakıldığında, Lino İspanyolcadaki
keten anlamının aksine, İngilizcedeki esnek örtü (muşamba) anlamında kullanılmış ve Rumca Bambagi (pamukcuk) kelimesi ile bütünleştirilerek, "yağmur nere

yağarsa tarlayı o tarafa taşıyan" anlamında,
toplu itaati reddedenlere, sadece menfaatini gözetenlere yakıştırılmış bir deyimdir...
Türkçe karşılığı, Pamukcuk veya Yumoş
Nazlı, sert zor işlere gelmeyen, anlamına
gelen bir yakıştırmadır…
Örneğin, Avrupalılara göre Vatikana
karşı Bizans’ın devamı olan Osmanlı’nın
Adayı fethetmesine yardım edenlerdir,
TC'nin Adadaki kalıcı menfaatlerini
savunanlara göre ise Osmanlıya vergi
vermemek için Müslüman olmaya varan
her değişim eyleminde bulunabilmiş ve
varlıklarını günümüze kadar sürdürebilmeyi başarmış hain grubudurlar.
Kıbrıs gibi, nüfuslarının azlığı Ekonomilerinin darlığı, topraklarını savunmadaki zayıflıkları ile Ada devletçiklerinin
tamamında var olan sorundur işgal ve
kimlik sorunu...
Adalar, coğrafi yakınlığına göre, Ana
Kıta devletlerinin malı olma hakkıymış
anlayışı, Adada yaşayanların kimliklerinin
tartıştırılması, tüm Akdeniz’deki hatta
dünyadaki adaların tarihinde, geçmişten
günümüze kadar gelen, yerli ahaliyi
acıtan yaralarıdır.
Aslında, Kıbrıslı Türklerin çoktan unuttuğu, ya da onlara unutturulan veya ödenmemiş eski bir borcu hatırlatılınca utananların mahcubiyeti ile cevaplayamadıkları Linobambagilikleri ve hakaretler
ile bir türlü yüzleşemedikleri gerçeği de
budur… Tam da bu sebeple,"Bambagilik"
bu tarzıyla övünülecek bir şey değil tam
aksine, kendini "Kıbrıslı" kimliği ile tanımlayanlar için utanılacak bir durumdur...

Murat Kanatlı
Şunu hatırlatalım, yıkım protokolü de
içinde geçen bunların ecdatları sansürde o
kadar ileri gittiler ki burun kelimesini yasakladılar, burun çizimini yasak oldu, çaktım
almaz kendini zat-ı şahane sanan kişinin de
amacı belli ki bu, sansür uygulayacak, en
son da burunu yasaklayacak! (sembolik değil
gerçek) yalnız sansür tarihin hiç döneminde
tutmadı, onu uygulayanlar da unutuldu, tarihin
çöplüğüne gitti ama "kahrolsun istibdat
yaşasın hürriyet" sloganı gibi direniş halleri
hala hayatta, Sultan ve yamakları da bilsin,
sansürünüze karşı sessiz kalmayacağız ama
sessiz kalanları da asla unutmayacağız...

KRALİÇE SAĞOLSUN

Fatma Kişmir
Yasaların güncellenmesiymiş!
Güncelleyin halkın yararına olan memleketin güzelleşmesine yarayacak olan yasaları
güncelleyin yenilerini yapın!
İnsanların sesini kesip yetiştirdiğinizi içeri
sokarak dava ederek yapacağınızı iddia ettiğiniz güncelleme olamaz.

TACAN REYNAR

Şener Levent
Askıya astığın cübbe orda kaldı…
Hiç kimse giyemedi onu senin giydiğin
gibi… Herkes doğar, yaşar, ölür ve unutulur… Unutulmayacak olanlar kalır yalnız…
Sen onlardansın işte… Bu topluma verilebilecek en büyük dersi sen verdin… Aşağılanan
onuruna, çiğnenen kimliğine ve incinen
ruhuna sen merhem oldun… İşte bunun için
ben hala son kurşunumuzu atmadığımıza
inanıyorum...
***
İyi ki doğdun...
Sen doğmasan doğacak başka kimse yoktu… Bu toplumun vicdanısın sen, bundan
hiçbir şüphem yok… Verdiğin adalet, doğruluk, dürüstlük ve cesaret dersi okutulacak
bir gün okullarda...
Hocalar "Bu mahkemeden bir Tacan Reynar
geçti" diyecekler…
Bazan bir yıldız parlar ya gökyüzünde karanlık bir gecede... Karanlığı delen bir yıldız… Sen işte öyle geldin yanımıza...
Cüppeni askıya asarak geldiğin için teşekkür
ederim...
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BASIN-SEN Meclis’te ivediliği istenen yasalar konusunda hükümeti eleştirdi...

Yasal değişiklikler açık bir tehdittir
HK
Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), hükümetin bugün Meclis’te ivediliğini talep ettiğini üç
yasa tasarısının Kıbrıslı Türklerin
demokrasisini ve özgürlüklerini
kısıtlama amacı taşıdığını ve “açık
bir tehdit” olduğunu öne sürdü.
BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, ekonomik kriz olmak üzere
birçok çözüm bekleyen sorun varken, söz konusu yasaların “alınan
talimatlar doğrultusunda” Meclis’e
götürüldüğü iddiasında bulunuldu.
Bu girişimin sadece gazetecileri
ilgilendiren bir konu değil tüm
toplumu ilgilendiren bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, tüm
topluma direniş çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bugün Meclis’te
bulunan muhalefet milletvekillerine
toplumlarının demokratik hak ve
özgürlükleri için verdikleri onurlu
mücadeleden dolayı teşekkür edildi.
Muhalefet sayesinde ivedilik istenen Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin geçici olarak
geri çekildiği belirtilen açıklamada,

“Günün ilk saatlerinden itibaren
istişare içerisinde olduğumuz vekillerimizin bu tavrı verilen mücadele açısından çok önemlidir.
Ancak şunu bilmeliyiz ki bu ivedilik talebi geri çekilmemiştir ve
bu hükümet aldığı talimatı yerine
getirmek için her yolu deneyecektir” denildi.
Demokratik hak ve özgürlükler
için birlik ve beraberlik çağrısında
bulunulan açıklamada, “Yorulmadan, yılmadan bizleri geriye götürmem isteyen faşizme karşı direnmeli ve onu geri püskürtmeliyiz.
Bu toprakların bizim olduğunu
herkese ve her kesime göstermeliyiz. İfade özgürlüğü onurumuz,
ona asla dokundurtmayacağız” ifadelerine yer verildi.

akEl’in başkan adayı Mavroyannis
AKEL’in, 2023 Başkanlık seçiminde eski Müzakereci ve bağımsız
Başkan adayı Andreas Mavroyannis’i
destekleme kararı aldığı bildirildi.
Karar, bugünkü Rum gazetelerinin
tümünde manşetten aktarılırken, Haravgi gazetesi “Bizi Memleket Sevdası Birleştiriyor, Çocuklarımızın
Yarınları Bize İlham Veriyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Mavroyannis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgili, uluslararası camiada önemli
ilişkilere sahip ve Güney Kıbrıs’ı
yukarıya taşıyabilecek nitelikteki
biri olduğunu öne çıkardı.
Gazete, dün gerçekleştirilen AKEL
Kongresi’nde 899 üyeden 800’ünün,
Mavroyannis’in desteklenmesi yönünde, 99 üyenin de desteklenmemesi yönünde oy kullandığını kaydederek, buna göre Mavroyannis’in
yüzde 90 oranında oy aldığını belirtti.
Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, kongredeki
açıklamasında Mavroyannis’in desteklenmesi kararının “siyasi sorumluluk eylemi” olduğunu ve partinin
ideolojik ve geleneksel çizgilerin
ötesinde, memleketin iyiliğini teşvik
etme iradesine işaret ettiğini söyledi.
Stefanu, Mavroyannis’in Kıbrıs
sorununu derinlemesine bildiğini,
iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon

modeline inandığını ve müzakerelere,
adil ve kalıcı çözüm hedefiyle kaldığı
yerden yeniden başlanmasını savunduğunu ifade etti.
Stefanu ayrıca, deneyimli ve dürüst
bir kişilik olarak nitelendirdiği Mavroyannis’in, toplumsal hassasiyetleri
olduğunu ve halkı kucaklayabilecek
vizyonu bulunduğunu da dile getirdi.
Mavroyannis
Gazete devamla, Mavroyannis’in
AKEL Kongresi’nden çıkan sonuçla
ilgili açıklamasını aktardı.
Habere göre Mavroyannis,
AKEL’in kendisine destek verecek
olmasından ötürü mutluluk duyduğunu ve AKEL’e teşekkürlerini sun-

Sosyal Medya

duğunu belirterek, bu kararın kendisine, ülkede gerçek bir ilerleme
kaydedilmesine yönelik çabaya liderlik etme sorumluluğu yüklediğini
söyledi.
Gazete, Mavroyannis’in ilerleyen
günlerde adaylığını resmen ilan edeceğini yazdı.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Alithia gazetesi: “Mavroyannis
Yakında Adaylığını İlan Edecek”
Politis gazetesi: “Mutluluk Verici
Oranlarla Aday Gösterildi…
AKEL’in Parti İçi Sandıklarından
Andreas Mavroyannis İçin Yüzde
90 Oy Çıktı”
Fileleftheros gazetesi: “AKEL’de
Ok Yaydan Çıktı”.

BEN YARATMADIM AMA...

Tema Irkad

Hade be.. Bugün tüm toplumsal
hem de siyasi kaygılardan uzak
bir başka düşünce aralığındayım..
Sabah uyanırken 5 sene sonra
nasıl uyanırım diye düşünce sardı
beni... Yani anlarsınız işte... Dirilik
aklınca seks performansına göreymiş güya.. İşte bu noktada dün
yazdıklarıma mesencerden attığı
mesajları ile Mehmet Seyis aklıma
geldi...
Her erotizm yüklü paylaşımlarımı o başka türlü değerlendirir..
Olsun ben yine de hertürlü fantazimin eşiğinde görürüm Seyis'cimi..
Ne be Memet yani sen seksi
sevmemin be.... Bu arada Seyisim
biraz rahatsız...
Hastanede istirahat halinde..
Hade hüüü Mehmetcim... Toprağım benim... Neyse... Sağlık ve

afiyet hep senin olsun...
Bakalım bu günkü erotik şiirimi
nasıl değerlendirecek... Sonuçta
düşüncede kalmış sınırlı bir eylem
türüdür fantazi.... Olsun ama bu
tür eğilimler beni enterese etmez
her deyen kesinlikle yalan söyler....
Kimisi ki en doğru olanıdır karşı
cinsi hayal ederek girdiği titreşimli
haz ritminde yaşadığı fantazileri
ile kendisinde hala iş olduğu ve
bundan da memnuniyet duyduğu
gerçek değil mi?.. Hayal gücü
yaşla da sınırlı değil üstelik.. En
iktidarsız döneminde insan yine
de o güçle kendine olan güvenini
tazeliyor.... Dedecimi hatırlıyorum... Sinema müptelası idi.. Her
ne kadar nenem bunda artık iş
kalmadı dese de dedem erotik
sahnelerde sanki o anları kendisi
yaşarmış gibi gözünü perdeden

ayırmaz elindeki bastoncunu da
ilk anlarda hafif hafif sonra da
giderek hızlandırılmış şekli ile
yere vururken biz de anlık heyecan
derecesini bastonun ses hızına
göre değerlendirirdik... Heyyt yavruummm...
Ama dedecim s--k-nin gurbanı
da olmadı yani...İşte bu günü siyasetten uzak tutmamın nedeni
bu be... Fantazileri bile siyasete
bulaştırıp siyasi kimliği ile 31'ini
sanal ortamda aleniyete dökenlere
nazire ben düşündüğümü şiirlerime
taşıyorum...
Gizlenmenin ötesindedir benimkisi. Şiir dizelerinde lirik durma
getirdiğim fantazilerim var... Hade
şimdi gelin oturup şiirde erotizmin
yerini konuşalım...
Ben yaratmadım ama hoşuma
gidiyor..

GÜNLÜK
ONLAR İŞİNİ BİLİR!

Bizdeki CTP ve onun kuyrukçusu olan muhalefette de, Türkiye’deki
CHP muhalefetinde de bir ‘işbilmezler-beceriksizler’ söylemi var…
CHP’liler AKP’nin ekonomi bilmediği için yönetemediğini söylüyor,
CTP’liler de UBP beceriksiz ve işbilmez olduğu için kriz çıkardığını
söylüyor… TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise,
Türkiye’de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert
tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini belirtti. Nebati açık
açık sermayenin bir kanadının kazancı için enflasyonu (pahalılığı)
bilinçli bir şekilde tırmandırdıklarını söyledi: ‘‘Dövizi düşürmek
için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan
olumsuz etkilenirdi.
Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih
ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik.
Yüksek faiz artışı yapardık.
O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir
yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih
ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar
kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için
büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak
yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini
arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz’’…
Bizim tarafımız sermaye diyor Nebati, işbilmez ya da beceriksiz
değiliz diyor… ‘‘Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar,
ihracatçılar kâr ediyorlar.
Çarklar dönüyor’’ diyor… Kriz beceriksizlikten değil, Ankara’nın
bilinçli para ve ekonomi politikasından kaynaklıdır. Bizdeki kriz
de işgalin doğal sonucudur işte…
NEZAKET
CTP milletvekili Doğuş
Derya, Fuat Oktay‘ın
protokolü eleştirenlere
karşı sarf ettiği “ihanet,
gaflet ve dalalet içindeler”
sözleri ile ilgili
“toplumumuza hakaret
edenlere nezaketle karşılık
vermemiz mümkün değil”
dedi. Duydun Tufan?
*
EY KIBRIS TÜRK
GENÇLİĞİ
Erdoğan’a, ‘Twitter’da
hakaret ettiği’ gerekçesiyle
yargılanan 20 yaşındaki
üniversite öğrencisi M.B.T
11 ay 20 gün hapis
cezasına çarptırıldı. Ey
Kıbrıs Türk Gençliği, seni
bekleyen gelecek budur!
*
NEBATİ
Tayyip’in Hazine Bakanı
Nureddin Nebati "Bu
sistemden dar gelirliler
hariç herkes kâr ediyor"
dedi. Zekâ küpüsün
Nebati…
*
FESTİVALLER
Kültür Dairesi Müdürü
Şirin Zaimağaoğlu
festivalleri ve panayırları
düzenli bir takvim altına
almak istediklerini söyledi.
Festivallerin yarısından
fazlasını iptal etmeniz
lazım. Bokunu çıkardılar…
*
100 SENE
Alman Die Welt gazetesi
“Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl
öncesine döndürdü” dedi.
Alaman gazeddaları da
uyur. Ne 19’u, 100 sene
geri gitti Türkiye…

“Tırnak”...
"YÖK’ün AKP iktidarında geldiği
nokta da beni şaşırtmıyor. YÖK
maalesef epey bir süredir
muhafazakâr değerlerin
konsolidasyonu uğruna
akademik özgürlük ve üniversite
özerkliği ideallerini neredeyse
tamamen terk ederek siyasî
iktidarın bir uzantısı haline
gelmiş durumdadır. Bununla
bağlantılı olarak, üniversitelerde
akademik standartların çok
düşük düzeylere indirildiği ve
akademik mesleğe girişte AKP
sempatizanı olmanın avantaj
teşkil ettiği de biliniyor."
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)
"Düşüncesel, duygusal,
davranışsal olarak var olan ve
var olmaya devam edecek Kıbrıs
Türk halkı "yaşam tarzı" ve
“kimliği” vardır... Görülse de
görülmese de...
Peki sizce, bu ülkeyi yönetenler,
zor zamanlarda ülkelerinin
çıkarları için en doğru kararları
kendi özgür iradeleriyle
alabiliyorlar mı?
"Yaşam tarzına" müdahele, bu
toplumun asla kabul
edemeyeceği en önemli kırmızı
çizgisidir...
Alım gücünün elinden alındığı
gibi, "yaşam tarzına" yönelik
yapılabilecek en küçük bir
müdahale, ciddi toplumsal
tepkilere neden olacağı
ortadadır..."
Mert MAPOLAR
(Toplum Postası)

Günün Kahramanı

Tayyip Erdoğan

‘‘Bu iktidar faizi
artırmayacaktır. Tam aksine
biz, faizi düşürmeye devam
edeceğiz. Benim derdim bu
ülkede yatırımcı birinci
derecede kamu
bankalarıyla buna eğer
özel sektör bankaları da
dahil olursa düşük faizle
sağladığı krediyle yatırıma
gitsin’’ dedi Erdoğan… Faiz
düştükçe Döviz yükselecek, Döviz
yükseldikçe enflasyon yükselecek ve hayat pahalılığı
artacak… Buradaki muhalefet de UBP’ye sövecek
‘beceriksiz’ ve ‘işbilmez’ diye… Ankara’nın bilinçli politikası
ile fakirleşiyoruz… Sorunumuz işgaldir… İşgal altında
olduğumuz için TL kullanıyoruz!
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7 Haziran 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe

Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

TABUTTAKİ BÜTÜN
ÇİVİLER EŞİTTİR!

Her gün mezartaşı yazar gibi yazı yazmanın
bir laneti vardır: Unutmamak!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
başdanışmanı Erdoğan Toprak, 2022 Mali Protokolü hakkında ‘‘Kıbrıs’ta Erdoğan Devleti
kurmayı hedefleyen onur kırıcı bir kapitülasyon
belgesi’’ dedi…
Erdoğan Toprak adını duyduğumda daha önce
Kıbrıs hakkında söylediklerini
hatırladım…
29 Eylül 2019’da bizim gazetede haber oldu, 25 Kasım
2019’da da ‘Kıbrıslı Türklerin
hakları pasedembonun kabuğu’
diye bir yazı yazdım:
-‘‘Kıbrıs’tan çıkarılacak doğalgaz ile TC devletinin 453
Milyar Dolarlık toplam dış borcu sıfırlanır’’ demişti CHP’nin reisi Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Erdoğan Toprak…
Kıbrıs’ın doğalgazı ile Türkiye’nin dış borcunun
ödenmesi arasında nasıl bir alaka vardır?
Normal şartlarda Kıbrıs doğalgazı Kıbrıslınındır
değil mi? Emperyalist şirketlerden ve yolsuzluk
yapan bürokratlardan kurtarırsanız Kıbrıs’ın refahına harcarsınız…
Doğalgaz ve petrol refah değil felaket getirir,
orası ayrı konu…
Lambasuyu ideolojisi ile hiçbir toplum kalkınmamış!
CHP’li Erdoğan Toprak adaşı Tayyip Erdoğan
gibi ‘fetih’ olarak görüyor bu gazı…
Kıbrıs Cumhuriyeti münhasır ekonomik bölgesinden çıkan doğalgazın geliri ile Türkiye’nin
dış borcu ödenecekmiş…
2019 sonbaharında Erdoğan’ın damadı Berat
Albayrak, ‘‘Kıbrıs’a gönderilen gemilerle çıkarılacak hidrokarbonla, doğalgaz fiyatlarının
çoook ucuzlayacağı’’nı anlatıyordu vatandaşa!
Sonra da CHP, Kıbrıs doğalgazıyla TC’nin
dış borcunu ödeyeceğini beyan etti…
‘Kıbrıslı Türklerin hakları pasedembonun kabuğu’ diye yazarken haksız mıyım?
Olacağından falan da değil; CHP’nin doğalgaz
fantezisi de AKP’ninki de göle maya çalmak…
Mesele şu ki, biz doğalgazla ilgilenmesek de
doğalgaz bizimle ilgileniyor işte!
Beytambal kalsın çıkarmayın desek de, TC’nin
dış borcunu Kıbrıs doğalgazı ile ödemeyi hesaplıyorlar… Buradaki asıl mesele Kıbrıs’a baktıklarında ne gördükleridir: ‘Orda bir Kıbrıs var,
o Kıbrıs bizimdir, üzerinde yaşayanların bir söz
hakkı yoktur’…
Kimisi Tuğrul Türkeş gibi “Kıbrıs'ta bir tane
Türk yaşamasa dahi Türkiye'nin Kıbrıs diye bir
meselesi vardır ve bundan vazgeçmesi mümkün
değildir” der, kimisi de ‘‘Kıbrıs’tan çıkarılacak
doğalgaz ile TC devletinin 453 Milyar Dolarlık
toplam dış borcu sıfırlanır’’ der Erdoğan Toprak
gibi… Türkeş’in ‘‘bir Türk yaşamasa dahi Kıbrıs’tan vazgeçmeyiz’’ demesi istirdatçılıktandır.
Meşhur Kıbrıs’ı İstirdat (Geri Alma) Projesi,
yarısını da değil, tamamını…
Toprak’ın ‘‘Kıbrıs’tan çıkan doğalgaz ile Türkiye’nin dış borcunu sıfırlarız’’ sözü ise ilhakçılıktandır. Başka bir ülkeye ve zenginliklerine
el koyma politikası… Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı çıkmış Ankara’nın dayattığı 2022 Mali
Protokolü’nü eleştiriyor; ‘Siz da hiçbir şeyi beğenmezsiniz’ deyişinizi duyar gibiyim!
1975’ten beridir Türkiye’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü
politikalara ‘kılıf’ olan protokoller hakkında
2022’de ‘onur kırıcı kapitülasyon belgesi’ demiş.
İlk protokolden bugüne ilmek ilmek işlendi sömürge ilişkisi…
TC sömürgeciliği Kıbrıs’ta iki ayak üzerinde
durur: Yerleşimci nüfus sömürgeciliği ve Türk
Lirası. İkisinin mimarı da Bülent Ecevit’tir.
Yerleşimci nüfus taşınması, bu nüfusa Rum
arazilerinin dağıtılması, bu nüfusun Kıbrıslı
Türklere karşı oy deposu olarak kullanılması ve
Kıbrıs’ın kuzeyinin TL bölgesi yapılarak enflasyon vergisi alınması…
Bu iki politika Ecevit ile başladı, Erdoğan
döneminde sürdürüldü… Başımızın belası 2000
AKSA protokolü Ecevit döneminde imzalandı
mesela… Kıyılarımızın egemenliğini devrettiğimiz 2001 Balıkçılık Protokolü de Ecevit döneminin eseridir… AKP döneminde imzalanan
protokollerin prototipidir bunlar. Tabuttaki bütün
çiviler eşittir! Bazı çivilere fazla sevgi gösteriyorsun Kıbrıslı…

İYİ NİYETLİ ÖNERİLER

Kıb-Tek'ten geciken
faturalarla ilgili duyuru!
Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, mayıs ayı
tüketimlerini faturalama işleminin, “yakıt
fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması
ve yapılacak düzenlemeden abonelere
yansıyacak miktarın en düşük seviyede
olacak şekilde ayarlayabilmesi adına
yapılan çalışmalar nedeni ile geciktiğini”
duyurdu.
Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan yazılı açıklamada, “Faturalama
işlemlerinde erken ve/veya geç okuma
durumlarında aboneleri mağdur edecek
herhangi bir olumsuzluğun söz konusu

olmadığı” da kaydedildi.
Açıklamada, “Faturalama işlemlerinde
tüm hesaplamalar 30 gün üzerinden
yapılmaktadır. Gerek 250-500-750-1000
ve üzeri dilimler gerekse maktu ücret
ve sokak aydınlatma bedelleri tümü 30
gün orantısı ile yapılmaktadır.
Geç faturalama yapılması durumunda
250 dilim aralıkları orantılı olarak yansıyacak ve abonelerimize sorun yaratmayacaktır. Yine ayni şekilde yaşanan
gecikme bir sonraki okuma döneminde
30 gün değil daha erken olacaktır” denildi.

Para kazandırma platformundan
2500 kişi mağdur oldu
İnternet üzerinden pasif gelir elde etmek isteyen çok sayıda kişinin mağdur
olduğuna yönelik şikâyetler gelmeye
başladı. Elde edilen bilgilere önce göre
para yatırılıp kripto para alınan ardından
verilen görevleri yerine getirerek para
kazanılan platformdan şu an için para
çekilişi yapılamıyor.
Para yatıran çok sayıda kişi, parasını
alamadığından şikayet ediyor.
Kuzey Kıbrıs’tan bu internet sitesine
para yatıran yaklaşık 2 bin 500 kişinin
olduğu ve kayıbın 3-4 milyon ABD
doları arası olduğu ifade ediliyor.

Parasını geri almak isteyenlere ise,
gerçek kullanıcı olup olmadıklarının
anlaşılabilmesi için 28 ABD doları para
yatırması isteniyor.
Sistem ise şu şekilde işliyor
Belirli bir ücret karşılığında belirlenen
seviyelere giriş yapılıyor ve kullanıcıya
gündelik görevler veriliyor. Yapılan beğeni ve paylaşım kadar yatırılan miktara
göre para kazanılıyor. Platforma getirilen
kişi üzerinden komisyon kazanılıyor
(saadet zinciri). Bu platforuma ise kripto
para "tether" ile giriş yapılıyor.

KKTC'de son bir haftada 31 yangın...
Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 30 Mayıs
- 5 Haziran tarihlerini kapsayan süre
içerisinde, KKTC’de toplam 31 yangın
çıktığını ve hizmet sağlanan 25 olay meydana geldiğini açıkladı.
PGM'den yapılan açıklamada, yangınlar
sonucu meydana gelen toplam zarar
miktarının yaklaşık 1 milyon 87 bin 390
TL olduğu kaydedildi.
Yangınların muhtemel sebepleri.
söndürülmeden atılan sigara izmaritleri,
elektrik tellerinin temas etmesi sonucu
çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, mangal yakıldığı
esnada ateşin kuru otlar üzerine sirayet
etmesi, araçlarda meydana gelen kısa devreler, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar,
güneş panellerinde bulunan elektrik
aksamlarında meydana gelen kısa devre

ve biçerdöverden çıkan kıvılcımların kuru
otları ateşlemesi olarak açıklandı.
Hususi servis olayları ise, trafik kazası
sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur
kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, yüksek binaların üzerinde,
bahçe duvarlarında ve ağaçların üzerinde
mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin
balkonunda bulunan ağa takılan güvercinin
kurtarılması, evin bahçesindeki korkuluklara sıkışan, yapımı devam eden inşaatın
beton su deposuna düşen ve yüksek yamaç
üzerinde mahsur kalan köpeklerin
kurtarılması, "Neo-Kids Mektebim" ilkokulundaki öğretmen-öğrenci ve çalışanlara,
yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı
devlet hastanesi morguna sevk edilmesi
olarak yer aldı.

Yaza orman yangınlarıyla merhaba dedik. Yangına karşı hazırlık düzeyimiz
sıfır. En önemli önlem helikopter. Ama
yıllardır alınmıyor. Kaynak yokmuş, para
yokmuş, helikopteri kullanacak personel
yokmuş!! Mazaret çok. Tatar'a saray
yapmaya, hem de külliyeli saray yapmaya
kaynak ayrilabiliyor ama!
Çanakkale kültür kampına 2070 kişi
götürecek kaynak var ama.
Ne oluyor Çanakkale
kültür kampında? Gençler din eğitiminden geçiriliyor. Siyasal İslamin
gerici, faşist ideolojisiyle
beyinleri yıkanmaya çalışılıyor.
Kıbrıs Türk toplumunu
asimile etme çabalarının en önemli girişimlerinden birdir bu Çanakkale kampları!
Bazi dostlar içine düştüğümüz çıkmazdan kurtulabilmemiz için iyi niyetli
öneriler yapıyorlar:
“Öncelikle ciddi bir nüfus sayımı yapılarak, nüfus sayısına göre kısa, orta ve
uzun vadeli planlar yapılmalı, vatandaşlık
ve mülteci meseleleri gözden geçirilip,
yeni kararlar üretilerek, ülkenin normalleştirilmesi sağlanmalı.
Türkiye ile bugüne kadar gelinen süreçte alınan tüm yardım ve hibelerin
hesabı çıkarılarak, asıl bunun için ciddi
bir protokol yapılmalı ve hesap netleştirilmeli,
Bundan böyle de, Türkiye'den, geri
ödenmeyecek hiçbir kaynak istenmemeli,
alınmamalı,
Euro'ya geçişin gerçekleştirilmesinin
sağlanması için AB-BM-TC ile ciddi bir
şekilde mutabakata varılmalı...
Güven artırıcı önlemler bağlamında
Güney Kıbrıs İle görüşmeler başlatılıp,
belirli bir sonuca varılan kadar, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı
tüm girişimler durdurulmalı...
Kalkınma Bankası'ndan borç alıp, ya
da bilimum aflardan yararlanıp borcunu
ödemeyenlere belirli bir süre verilerek
tüm borçların tahsiline gidilmeli...
Ciddi bir vergi reformu yapılarak, gariban vatandaşı zamlar altında ezmek
yerine, ciddi kazanç sağlayanların vergi
oranlarının yükseltilmesine gidilmelidir.”
Bu öneriler mantıksız değil tabii ki!
İyi niyetli oldukları kesin! Ama unutmayalım cehenneme giden yollar iyi niyetlerle örülmüştür.
Bu önerilerin onemli bir eksikleri var.
Bunları hayata geçirmek için irade gerek!
Egemenlik gerek. Kendi topraklarinda
egemen olmayan bir halk bu tür kararlar
alamaz!.
Kıbrıs Türk toplumu ya da Kuzey Kıbrıs halkı için düşünülecek her türlü ekonomik çözüm, reform ve barış girişimi
KKTC çerçevesinde düşünüldüğü sürece
başarılı olamaz. Toplumun kurtuluşu, istikrarlı ve müreffeh bir yapıya, demokratik
bir ortama kavuşturulması için KKTC
çerçevesinin dışına çıkmak zorundayız!
Hatta sadece KKTC değil, KC çerçevesinin de dışına çıkmalıyız.
Burjuvazi, sağdaki de soldaki de, topluma ihanet içindedir. Kendi çıkarları
için toplumu satmıştır. Onlar varlıklarının
devamını Türkiye burjuvazisi ile kaynaşmakta görüyor. Burjuvazi ile birlikte
toplumsal kurtulus mümkün değildir. Bu
görev işçi sınıfının omuzlarındadır. İşçi
sınıfı ülkemizi boyunduruk altında tutan
emperyalist güçlere karşı anti-emperyalist
bir mücadele içine girmeden Ne Kıbrıs
Türk toplumu, ne de bir bütün olarak
Kıbrıs halkı barış ve huzura kavuşabilir
ve adamız yeniden birleştirilebilir.
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Sosyal Medya
Harper Orhon

İŞGAL
SAYESİNDE
OTURUR
O KOLTUKTA!

Toplumsal Varoluş Platformu'ndan araçlı eylem
Tulga: “Ülke, tarihinin en ağır krizini
yaşıyor. Karar vericiler bütün
güçleriyle halkı ezim ezim etmek için
kolları sıvadılar”
“Bir asgari ücretlinin sadece işe gidip
gelmesi, maaşının üçte birine mal
oluyor”
“Elektrik, akaryakıt gibi temel girdi
maliyetleri bir yılda yüzde 300’leri
aşmış durumda”
Toplumsal Varoluş Platformu bazı temsilcilerinin katılımıyla Meclis önünde dün “araçlı
uyarı eylemi” gerçekleştirdi…
Platformun bazı temsilcileride Meclis salonunda izleyici locasından oturumu izledi.
Platform üyesi örgütlerin yönetim kurulları
düzeyinde gerçekleşen eylemde, ülkedeki zamlar, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği
protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine
yapıldığı savunulan müdahaleler protesto edildi.
Yaklaşık 250 aracın katılımıyla sabah saat
11.00’de başlayan eylem nedeniyle Girne
Kapısı’nın da bulunduğu Cemal Gürsel Caddesi’nden Meclis önüne kadar olan yolda trafik
akışı sağlanamadı. Trafik akışı, polis kontrollünde alternatif yollardan sağlandı.
Meclis önündeki araçlı uyarı eylemine,
Toplumsal Varoluş Platformu üyesi Kıbrıs
Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
(KTOEÖS), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar
Odası, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KoopSen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES),
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs
Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Devrimci
İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ile Kıbrıs
Türk İşçi Sendikaları Federasyonuna (TürkSen) bağlı örgütlerden yönetim kurulları üyeleri
katıldı.
na muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da
eylemcilerin yanına giderek, burada basına
kısa bir açıklama yaptı, eylem yapan Platforma
destek bildirdi.
Eylemde, Platform adına basın açıklaması
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Koordinatörü

Hürrem Tulga tarafından okundu. Meclis
önünde eyleme katılan Platform temsilcilerinin
üzerlerinde “yoksullaşmaya hayır” yazılı tshirtler, araçlarında da “para yok, benzin yok”
yazılı posterler olduğu gözlemlenirken, eylem
sırasında, “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma”
sloganları atıldı. Eylem sırasında, fenalaşan
bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Tulga: “Bizim dayatmacı protokollere
değil, dayanışmaya ihtiyacımız var”
Platform üyesi örgütlerden temsilcilerin
eşliğinde ortak basın açıklamasını okuyan
Tulga, ülke tarihinin “en ağır krizini yaşadığını”
söyleyerek, “Karar vericiler bütün güçleriyle
halkı daha da ezim ezim etmek için kolları
sıvadılar. Ülkede yoksulluk, giderek artan
açlık, işsizlik ve göç umurlarında değil. Her
gün yeni bir zam, yeni bir vergi ile karşılaşmanın
tedirginliğini yaşıyoruz. Bir asgari ücretlinin
sadece işe gidip gelmesi, maaşının üçte birine
mal oluyor. Elektrik ve tüm gaz gibi diğer
zorunlu giderlerle birlikte maaşından geriye
ne kalır belli değil” diye konuştu.
“Markete girip çıkmak korkulu rüya
oldu” diyen Tulga, üretim hizmetlerinde
yükselen girdi maliyetlerinden dolayı
iflaslar yaşandığını da belirtti.
Elektrik, akaryakıt gibi temel girdi maliyet-

lerinin bir yılda yüzde 300’leri aştığını söyleyen
Tulga, “Sağlık, eğitim sistemi çökertildi, stratejik
kurumların içi boşaltıldı, iflasa sürüklendi. Her
an elektrik kesintisi, her an yakıtsızlık, her an
tüp gaz sıkıntısı… Kısacası toplumun
çoğunluğunun yaşamaya başladığı ve her geçen
gün nerdeyse hepimizi içine alan bir girdabın
içinde hızla dibe sürükleniyoruz. Bizi bu
noktaya getirenlere itirazımız ve isyanımızın
nedeni de budur” dedi.
Tulga, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan
iş birliği anlaşmasına yönelik eleştirilerde de
bulunarak, “İktisadi ve Mali Protokolü olarak
adlandırılan metin, bu koşulları yaşayan bu
toplum değilmiş gibi, bir o kadar daha sıkıntıları
büyütüyor. Aynı zamanda bütçe açıklarını
yaratan da kendileri değilmiş gibi daha çok
vergi, daha çok sigorta primi, dolayısıyla daha
çok zam öngörürken emekli yaşını artırmak
için de düğmeye basılmış durumda” diye
konuştu.
Tulga, protokolün ülkede iş yerleri batmasına
ve işsizliğin artmasına neden olacağını savundu.
Bu protokolden dolayı eleştirilerde bulunanlara
yönelik bazı önlemler alındığını da belirten
Tulga, öngörülen bazı düzenlemelerle “eleştiri
yapanların payına mahkeme ve cezaevi yolu
açıldığını” söyledi.
“Bu protokol ile ülkeden ve toplumdan
geriye ne kaldıysa silinip süpürülüyor ve yok
ediliyor. Bu ülkenin yaşadığı tüm olumsuzluklar
topluma fatura ediliyor, olumsuzluklardan
dolayı toplum cezalandırılıyor” ifadelerinde
bulunan Hürrem Tulga, bu koşullar altında
“toplumu bir bütün olarak savunma ihtiyacı”
doğduğunu ve bugünkü uyarı eyleminin “bir
başlangıç” olduğunu ifade etti.
Platform tarafından yapılan uyarıların dikkate
alınması çağrısında bulunan Tulga, “Bizim
dayatmacı protokollere değil, dayanışmaya
ihtiyacımız var! Katma değer yaratmaya, daha
fazla üretmeye, emeğin değerini yükseltmeye
ihtiyacımız var! Alım gücünü artırmaya, gelir
dağılımını düzeltmeye ve girdi maliyetlerini
düşürmek için harekete geçmeye ihtiyacımız
var” dedi.

BU HERİFİN LİNOBAMBAKİ
DEDİĞİ KİMDİR?
Kıbrıs’a gelen Türk halkı çok
normaldir ki buradaki insanlarla
etkileşim içine girsin tıpkı 1974’de
gelenler gibi.
Burada yaşayan bilhassa Katolik dinine
mahsus Hristiyanlar’ın bazıları Osmanlı devletinin etkileri ile dinlerini değiştirmişlerdir.
Osmanlı devletinin bu uygulaması
sadece Kıbrıs ta olan bir uygulama
değildir. Girdiği her toprakta yaptığı
bir uygulamadır.
Anadolu halkı kurutuluş savaşına
kadar sadece Türklerden veya Müslümanlardan oluşan bir topluluk
değildi. Osmanlı devletinin sınırları
içinde Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar, Yahudileri, Bahailer, Putperestler ve daha birçok dine mensup topluluklar yaşamaktaydı.
Bu insanlar 1071’de gelen Türklerle hiç mi etkileşim içine girmediler…
Mesela Karaman Beyliği sınırları
içinde neden Türkçeden başka bir
dilin konuşması yasaktı. O insanlar
neden Türkçe dilini Yunan alfabesi
ile yazıya döküyordu…
Bu ehendinin Kıbrıslı Türklere
küfür eder gibi Linobambaki diyerek aşağılamaya çalışması kendi
düşüncesini somut olarak ortaya
koymuştur.
Bu adam daha önceki açıklamalarına göre ve bu açıklamasına göre
de su götürmez bir FAŞİST olduğunu her gün bizlere kanıtlamaktadır.
Bir Kıbrıslı Türk olarak FAŞİST
olmaktansa Linobambaki olmayı
tercih ederim.
En azından tüm insanları severim…
Türkü Rumu Anadolu halkını hiç
bir şekilde ayırmam.
Yalan söylemem, kendi kültürüm
içinde ahlaklıyım.
Hak yemem yedirtmem, kimseyi
de küçümsemem insanın deri rengine veya konuştuğu dile bakmam.
Hepsi birdir benim için yeter ki
İNSAN OLSUN…
İşte bu unsurları taşımayan, insan
sevmeyen, sistemden geçinen, hak
yiyen, yalan söyleyen, aklının ermediği zaman şiddete yönelen, etrafındakilere hakaret etmeyi maharet sayan bir insanın Kıbrıslı
Türklerin adını ağzına alırken bir
değil on değil yüz defa düşünmesi
gerekir.
Bugün eğer sen bu mevkide olmuşsan senin buraya gelmen neticesinde ve Kıbrıs Türkünün sana
sağladığı haklarla bir yerlere geldiğini unutma. Geldiğin yerde kalsaydın ne olacağını da hesapla. O
nedenle bu Kıbrıslı Türklere yat
kat dua et NANKÖR.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

NAPALIM, YOK
OLMAMAK İÇİN
BORU ÇALARIK
KISACA...
MA NEDİR DEDİĞİN?

‘‘Anastasiadis’in tercihi, Kıbrıs Türk
halkının ekonomik zorluğunun artması
ve Rum tarafına muhtaç duruma
düşmemizdir’’ dedi Tatar… Protokolde
TL’ye bağımlılığın artırılması var!
Kıbrıslı Türkleri tamamen üretimden
koparacak ve göçe sürecek olan Mali
Protokol’den rahatsız olmuş
Anastasiadis… Tatar hayal dünyasında
yaşar! Gençlerimiz sayenizde güneyde
garson oldu… Kuzeye marketlere Rum
müşteri gelmediğinde de ağlarsınız!

Bizim Mandra
Lefkoşa trafiği bu kez,
Toplumsal Varoluş
Platformu'nun meclis
önündeki araçlı eylemi
nedeniyle felç olur. Tıkanan
yolda zaman zaman
ambulans geçişinde bile
sıkıntı yaşanması
vatandaşların tepkilerine
neden olurken, meclisin ve
hükümetin eyleme karşı
inanılmaz bir
vurdumduymazlık
sergilemeleri de
dikkatlerden kaçmaz.
Sokaktaki adam "Platformlar
dönemi hayırlı olsun" diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Dicle Fırat Gazeteciler
Derneği 2022 Mayıs raporuna
göre, Türkiye’de Mayıs
ayında 11 gazeteci gözaltına
alındı, 11 gazeteci kötü
muameleye maruz kaldı.

“Bu ülkede yargının halleri ve işleri şaka gibidir.
Yargıya bakan adamlar da şaka gibidirler”
Resmî Gazete'de yayımlanmış. Bir yargıç
Ankara’ya tayin olmuş. Şaşırmamak lazım,
Resmî Gazete'de yayımlandığına göre çok
ciddi demek ki!
Nesi komik o zaman söyler misiniz?
Nesi komik değil, siz söyleyin! Bilenler
biliyor, kendisi de çok iyi biliyor.
Bu ülkenin yargısı çok şaşırtıcıdır, yargının
halleri ve işleri şaka gibidir. Yol vermek
gerekebilir.
Çok şaşırdığınız şeyler olunca mizaha
vurursunuz. Mizah, doyasıya kahkaha dirençtir.
Olanlar şaka gibidir, şaşırırsınız ve şaşırdığınıza da şaşırdığınız çok olmuştur.
W. Shakespeare’e göre, “Şakanın başarısı/
Kulağındadır dinleyenin/Yapanın dilinde
değil”
Biz de adalet işlerinde şaka çok ve sürekli
yapılır, şaşırırız.
Siyasal iktidarlar bize şaka yapmazsa
sanki bizi yitirecek ve hükmedecek kimse
kalmayacak gibi davranırlar.
Yargıya bakan adamlar da şaka gibidirler.
Şaka, durgun olan her şeye can verir. Özgürlük getirir. En iyi örneklerden biri Nasreddin Hoca fıkralarıdır. Hikâyeleri şaşkınlık
yaratır ama rafinedir. Geleneksel bir kahramandır. Kazanın doğduğuna inanıyorsanız,
öldüğüne de inanmalısınız. Fıkraları sosyolojiktir ve bizi çeken yanı Hoca'nın istediği
gibi konuşmasıdır.
Her toplum kendi aksak yanlarını bilir,
dilediği gibi konuşur. Bizi bu yanı çeker.
Konuşmaları şaşkınlık yaratır. Kötü alışkanlıklara ve adalet uygulamalarına yalan
dolana hoşgörüyle bakmaz.
Hocanın kanunlarla ilişkisine bakın; hayatta
kazanacak hiçbir şeyi olmayan insanların
yanında olduğunu görürsünüz. Halk adına

VİRGÜL
ÇARPITMAYIN!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak 2022
Mali Protokolü’nü eleştirirken, ‘‘KKTC vatandaşlığının
kolaylaştırılması, demografik yapının değiştirileceği,
Kıbrıs Türklerinin azınlığa düşeceği bir nüfus aktarma
projesini düşündürüyor. İktidar, yandaşlarını, Suriyelileri,
Afganları, KKTC vatandaşlığı vererek adaya yerleştirilmeyi
mi planlanıyor?’’ dedi… Bu, gerçeklerin çarpıtılmasından
başka bir şey değil… Kıbrıs’ın demografik yapısı
Türkleştirme politikası ile bozuldu 1974’ten beri… CHP
Türkiye’de yürüttüğü Suriyeli düşmanlığı üzerinden, Kıbrıslı
nüfusu katlayan TC’li taşıma nüfus konusunu çarpıtıyor…
Bizim demografi sorunumuzu TC yarattı, Suriye değil!

ÇOK
UMURUNDAYDI
NİKOS’UN,
ÖYLE
ZANNET…

‘‘2022 Yılı İktisadi ve Mali
İşbirliği Protokolü’nün
Anastasiadis'i çok
rahatsız ettiği
görülmektedir…’’
Ersin Tatar (Kraliçe’nin
Vatandaşı)

bir şeyler yapıp karar verenler vardır. Hocanın
mizahı bu zamanlarda işe yarar. Anlatısıyla
zekâ ve aptallıkları bir araya getirir. Tıpkı
saflık ve suçluluk duygusunun bir araya
gelmesi gibi.
Yargı mensupları bağımsız ve tarafsız oldular ve bu sayede herkesler sıra bekliyor… Sırası gelen terfi ediyor, yükseliyor.
Haklarında ceza davası sürerken muhalif
basın için savcı olanlar var, iddianameler
yazdılar ve diğer yandan yargılanıyorlardı.
Sonra çeşitli makamlara terfi ettiler.
Hüküm verenleri Yargıtay’a üye yapıyorlar.
İsteyen olursa Anayasa Mahkemesi üyeliği
bile münhal. Hiçbir şey olmasalar bile Ankara’da bir yere bir şey oluyorlar şaka gibi!
Eskiden o yargıç şöyle veya böyle kararlar
vermiş aldıran yok zaten! Şaka gibiler…
Mizah ilk olarak eğlence içinde yer alırken
zamanla şaka, alay, hiciv, matrak, taşlama
iğneleme gibi farklı kavramlarla eşleştirilmiştir?
Devletlerin yasakladığı her mizah bambaşka mizahlar doğurmuştur.
Tevkifa’nın anlattığı gibi Nasrettin Hoca
hikayelerindeki mizah zevkinin belirlediği
en mükemmel yollardan birisidir mizah…
Yol verin…
Gürol Tombul'un “Güler yüzlü bir kavgadır
mizah” sözleriyle bitirelim:
Bizde ilk ilk Mizah dergisini 1869 yılında
Teodor Kasap Efendi çıkarmış: “Diojen”
Asırlar önce bu topraklarda yaşayan Diojen’in
yaşam felsefesi derginin ilkesi haline gelmiş.
Mağrur iktidar sahibi yolda filozofla karşılaşınca bağırmış “Çekil önümden! Ben sersesiye yol vermem.” Djyojen gayet sakin
kenara çekilmiş: Ben veririm.”
(Bu yazı Fikret İlkiz’in bianet.org’da
yayımlanan “Şaka gibi hayatın mizahı”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 7 Kasım 2021
Saner: Hasan Taçoy polise gidip ifade
vermekten kaçınmazken, Faiz
Sucuoğlu kurultayın akabinde
Pazartesi günü polise gidip ifade
vereceğini söylediği halde gitmedi…

Gözden kaçmayanlar...
SON KKTC’Cİ
Bugüne kadar vekillerin istifasını kabul
etmeyen Diyanellos, Özersay’ın
istifasını kabul etti… Özersay artık 50
bin lira maaş çekmeyecek. Halkın
Partisi lideri olarak politika yapacak…
KKTC Meclisi’nde KKTC’ye bağlılığı en
yüksek kişiydi Özersay. ‘Devlete
inanıyorum’ dedi durdu… Özersay’ın
inandığı ‘devlet’ devlet değil ama,
‘kurumları, yasaları, teammülleri
çiğnendiği ve meclisi hükümsüz kılındığı
için’ o ‘devlet’in vekilliğinden istifa
etmesi Özersay’ın kendi tutarlılığıdır…
Özersay hakkında söylenti çıkarıldı,
Tatar’ın müzakerecisi olacak diye. Bu
konuda açıklama yapması gerekiyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘3 ay önce girdiğim
meclisten çıkarsam sonra
nasıl tekrar bana veya Halkın
Partisi’ne oy verin diyeceğimi
netleştiremedim…’’
Jale Refik Rogers (HP)

Karikatür: Tjeerd Royaards
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

İLHAK MI?

Kaçıncı bahar bu ki çiçekler açmıyor,
kuşlar ötmüyor, kırlangıçlar yerleri süpürerek geçmiyor.
Kaçıncı bekleyiş ki bu beklenen gelmiyor, iyiye gidiş gerçekleşmiyor.
Ne ektiysek bitmedi, ne yaptıysak olmadı bunca yıldır.
Adamlar işi iyi ayarladılar buraya
dair.
Sistemi de iyi kurdular.
Tıkır tıkır çalışan çarklar hala aynı
ateşle, hala aynı heyecanla dönüyor.
İlhak, mı dedin üstad?
Dedin.
Erhan ve Atun.
İkisi de aynı telden çalanlardan.
Burada bunlardan çok
var.
Hepsi de ayar.
Birisi dışarıdan gelme, diğeri içeriden
kuşatma.
İkisinin de dili aynı.
İkisnini de amacı aynı.
Birisi dolduruşta, birisi doldurulmakta.
Ha bire yeni vatandaşlıklar verilmesi,
söylenmesi, hükümetlere dayatılması
ne anlama gelir sanıyorsun...
Birisin elinde mühür yeni yerleşiklere
kapı açacak, diğeri, gelen yeni yerleşiklerden farksız işine koyulacak.
Bu kadar yıldır barış diye bekleyen,
birleşme diye kıvranan Kıbrıslıtürkler
aynı telden çalacak.
Notalar aynı, aralar aynı, esler bile
aynı olacak.
Bir kıpırtı bekler ki insan hareket
olsun fakat neticesinde görünen o ki,
tık yok.
Gelen de, olan da değişmedikçe, bu
durak son duraklaşmaya gidecek.
Ve ne bas gelecek ne de bir araç.
Gelse de gidilecek bir yer göster istersen.
Başka bir kapı.
Yok.
Biz burada kaldık, kalacağız elbette,
ne bas isteriz ne araç.
Fakat saflar öyle sıklaştırıldı ki.
Ne sağa dönülebilinir kendi ülkemizde
ne de sola.
Önümüzde uçurum arkamızda belirsizlik.
Söylenenler ilhak.
Söyleyenler, söyletenler ne amaçla
söyletirler, söylerler?.
Alıştırma turları mı, kamuya bir sunuş
mu?
Erhan gibileri ne diyor bak...
Hayır bakma ona, onun gibilerine...
Belli çünkü.
Onların işi burada sayıca artmak, sayı
tamamlamak, Kıbrıslıtürkleri de azınlık
gibi göstermek.
Hatta Kıbrıslıtürklerin bile buna inanmasını sağlamak....
Onlara inat sağlam durmalı.
Burda Erhan gibileri geçici, Kıbrıslıtürkler yerli.
Kimse bu gerçeği değiştirememeli.
Çünküsü var bunun.
Çünkü ilhak, diyerek ilhak olmaz.
Kaçıncı bahar bu ki çiçekler açmıyor,
kuşlar ötmüyor, kırlangıçlar yerleri süpürerek geçmiyor.
Deme...
Hepsinin de sırası gelecek.

ceza yasa tasarıları ertelendi

Özgür Gazete
Ankara‘nın talimatıyla Meclis‘ten geçirilmek istenen medyayı ve tüm muhalif
kesimleri susturmaya yönelik faşist yasa
tasarıları, muhalefetin yoğun tepkisi sonrası ivedilik alamadı
Faşist yasalar şimdilik geçemedi!
UBP-DP-YDP Hükümeti, Ankara’dan
aldıkları talimatlar doğrultusunda hazırladıkları Müfsidane Yayınlar Değişiklik
Yasa Tasarısı ile hükümetten ya da kurumların başındaki yandaş yöneticilerden

memnun olmayan, eleştiren, haberlerini
yapan herkesi suçlu ilan etmeye ve hapis
cezaları verilmesinin önünü açmaya çalıştı.
Meclis’e bugün getirilen tasarı muhalefetin ciddi tepkisiyle karşılaşırken,
tasarı içindeki kelime, cümle ve mantık
hataları da yasadan getirenlerin bile haberinin olmadığını ortaya çıkardı.
Yasaya ivedilik isteyen hükümet, muhalefetin yoğun tepkisi sonrası bunu başaramadı.
Şimdilik engellenebilen yasanın, iler-

leyen günlerde tekrar Meclis gündemine
getirilmesi bekleniyor
Neydi o yasalar?
Meclis‘e gönderilen tasarılardan biri
Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı altında
bulunan “Müfsidane Yayınlar Değişiklik
Yasa Tasarısı. Tasarıda, “niyet okuma”
yöntemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı‘na
“hoşnutsuzluk” göstermenin dahi suç
sayılması yönünde değişiklik yapılmak
istendiği anlaşılmıştı.

1 haftada meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
KKTC’de son bir haftada meydana
gelen 54 trafik kazasısında 2 kişi yaşamını
yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik kazası sebepleri, süratli
araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak,
kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer
etkenler olarak yer aldı.
30 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında
polis tarafından ülke genelinde yapılan
trafik kontrolleri sonucunda ise, toplam
8 bin 611 araç sürücüsü kontrol edildi,

Sosyal Medya

suç işlediği tespit edilen 898 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat (199), Tehlikeli Sürüş (9), Dikkatsiz Sürüş (18), Seyrüsefer Ruhsatsız
Araç Kullanmak (53), Sürüş Ehliyetsiz
Araç Kullanmak (13), Alkollü Araç Kullanmak (24), Seyir Halinde iken Cep
Telofonu ile Konuşmak (190), Emniyet
Kemersiz Araç Kullanmak (84), Trafik
Levha ve İşaretlerine Uymamak (93),
Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muaye-

nesiz Araç Kullanmak (15), Sigortasız
veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak
(29), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç
Kullanmak (8), "B" Özel İşletme İzinsiz
Araç Kullanmak (3), Tonajından Fazla
veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (15), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada
Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli
çalıştırmak (1) ve 140 diğer trafik suçları.”

ÖZERSAY ARTIK VEKİL DEĞİL

Ulaş Barış

Kudret Özersay artık vekil değil.
Meclis istifasını kabul etti. Partisinin
vekilleri kendisine ihanet etti. Ben onu
bu cesur kararından dolayı kutluyorum.
Uzun vadede kazanan o olacak.
Buradan HP’ye soruyorum: Baybars
ve Rogers kimin adına konuşuyor?
Yasaya HP adına olumlu oy filan veriyorlar. Hal böyleyse vurun kilidi kapıya.
***
İvedilik geri çekildi de ne olacak?
Yasayı görüşüp ‘ehveni şer’ hale getirip
kakalayacaksınız? Bu filmlere karnımız
tok, kusura bakmayın.
***
Konu çok basit. Bir partide görev
alıyorsan, onun en yetkili organının
aldığı karara saygı duyacan ve uyacan.
Ha alınan kararı kabul edilmez bulun,

o zaman istifa eden. Yok bunu da istemen, o zaman olağanüstü kurultayı
zorlan, yapabilirsen yönetimini değiştirin.
CTP, Erdoğan’ın meclis konuşmasına
katılma meselesini PM’de tartıştığında,
başkan da dahil bir kısım üye girmek
istedi, karar oylandı, ezici şekilde girmeme kararı çıktı, herkes buna uydu,
CTP meclise girmedi. Bu kadar. Neyi
tartışıyoruz?
Daha düne kadar “UBP PM karar
aldı, sonra bu karara uyulmadı, pas
pas edildi, böyle iş mi olur, bu olmaz”
diyenler, şimdi HP’deki olay için “olabilir” derse, o zaman UBP’ye de laf
etmeyeceksin.
***
AKEL kongresi, eski baş müzakereci
Andreas Mavroyanis’in Cumhurbaşkanı

adaylığını resmen onayladı. Karar katılımcıların yüzde 90’lık ezici çoğunluğuyla alındı.
Son durum: Bugünlerde tek umudum
ortaya çıkacak bir çözüm planı. Taslak
bir plan olsa, onun üzerine yoğunlaşsak
da bu iç siyasetten uzaklaşsak ne şahane
olurdu. Bazı duyumlar var ancak duyum
olarak kalmaya devam ediyorlar.
Son durum: Markete gitme korkusu
diye bir şey gelişti. Market-fobi.
Son durum: UBP Genel Sekreteri
Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin yerel
reformu ileri götüreceğini ve başkanların
yasal süre bitiminden sonra yetki sorunu
yaşamayacağını söyledi.
Abi sen önce kendi yaşadığın yetki
sorununa odaklan da boşver başkalarının yetkisini.
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GAÜ BURS
SIRALAMA SINAVI
YAPILDI

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

NEREDEN NEREYE?

Pazar günü sıcak oldu; iyi ki, elektrikler kesilmedi bizim bölgede…
Aslında bekliyordum gün içinde birceğez
saat olsun elektriklerin kesilmesini, şansım
yaver gitmedi, yanıldım!
Geçen Pazar günü, aklıma ne geldi bilir misiniz?
KKTC’nin kuruluşuyla ilgili yapılan referandum yürüyüşü geldi…
Yenile, polis subayı olmuştum
-1983 yılı- o yıl; rahmetli Başkumandan K. Hıfsıoğlu’nun,
“galiba tarihimizde en genç subay sen oldun,” dediğini duyunca, sevinmiştim…
Kıdemli polis arkadaşlardan
ve ulaşabildiğim evraklardan yaptığım araştırmaya göre, Kıbrıs polis tarihinde o güne kadar
benden daha genç polis subayına -polis müfettişine- rastlamadım…
Lefkoşa’da şu anda KKTC Polis Emeklileri
Dernek binası olarak kullanılan yer, yıllar önce
Polis Başmüfettişi olduğum halde inşaatında
bilfiil çalıştığım “Polis Sosyal Tesisleri” idi…
O yıllarda, Sovyetler Birliği dağıldıktan
sonra, kimi Türki Cumhuriyetlerden misafir
olarak gelen -yabancı- polis ekipleriyle, o tesislerde çok yemekler yedik birlikte…
Bir ara, polis futbol takımımızın bir karşılaşması sonrası, Birleşmiş Milletler (BM) Barış
Gücü kontenjanındaki Avustralyalı polislerle
bir kutlama yemeği ortamında buluştuk…
O akşam, nöbetçi amirdim…
Telefonum çaldı, telefondaki arkadaş, “Sosyal
tesislerde, BM Avustralyalı polislerden oluşan
misafirlerimiz var, onlarla konuşacak Amirimiz
gelemedi; Amirim uygun iseniz bir süreliğine
gelip bize yardımcı olursanız seviniriz” dedi,
oradaki görevli arkadaş…
-Yemek molası verdiğimde olur, dedim…
Öyle, üniformalı, o zamanlar kullandığımız,
“özel olarak polis örgütü için imal edilen,
polisin iç hatlarına bağlı mobil telefon”u da
yanıma alarak, sosyal tesislerin bahçesine gittim…
Orada, bir süre sohbet ettik Avustralyalı polislerle; aynı rütbede olduğum, benden neredeyse
20 yaş büyük, oradaki ekibin sorumlusu Avustralyalı polis başmüfettişi arkadaş, bir ara bana
yaşımı sordu, söyledim; genç olduğumu öğreninca:
-Hükümetten torpilli, belki da Başbakan ya
da Cumhurbaşkanı’yla akraba olmalısın ki, bu
yaşta omzunda 3 yıldız var, demişti…
Gülüştük, öyle olmadığına zor ikna ettik
Avustralyalı o polis komutanını…
Meğer onlarda da, torpille terfi alanlar varmış… Polis Müffettiş Muavini olan Avustralyalı
bir kadın polisi gösterdi o akşam…
-Bak Başmüfettişim, dedi, onun eşi politikacıdır!
***
Nerden başladık nereye gittik yine…
Kaleme söz geçirmek kolay olmuyor bazen…
Neysa, dönelim KKTC’nin ilânının referandumunun yapıldığı güne…
Otuz kişilik üniformalı bir ekiple KKTC’nin
kuruluşuna hayır diyenlerin yanında onlarla
birlikte Silihtar Sarayı’nın önünden, Samanbahça
girişine doğru yürüyorduk o gün…
İşte o gün, aniden gözlerimin önünde canlandı!
Ankara’da beraber yüksek tahsilde bulunduğumuz CTP’li arkadaşlarla sohbet da ediyorduk yürürkana…
Bir ara, rahmetli öğretmenim Özker Hoca’yla
-Özker Özgür- da, konuştuğumu anımsıyorum…
Nereden nereye?
Dün, yeni ilân edilen KKTC’nin kuruluşunu
onaylamayan, referandumda %30 hayır oyu
kullanan Kıbrıslılar içerisinde, CTP’li dostlarımız da vardı…
O CTP’li dostlar, KKTC için bugün ne düşünüyorlar? Gene gonuşuruk buraşda.

Deniz: Mevcut asgari ücretle
geçinmek cambazlıktır
Kıbrıs Türk Ticaret
Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, BRT ekranlarında yayınlanan ve
Gizem Davulcu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Ekonomi Gündemi’ adlı programa katıldı.
Asgari ücrete işaret
eden Deniz, “Bugünkü
şartlarda mevcut asgari
ücretle geçinmek cambazlıktır, sihirbazlıktır”
dedi. Asgari ücretin işe
ilk giriş maaşı olduğunu
da vurgulayan Deniz, “Ülkemizde bazı
yanlışlıklar var, bunların düzeltilmesini
istiyoruz...” ifadelerini kullandı.
Deniz, çalışanların yüzde 80’inin yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını aktararak, “Bu da ülkemizin
fakir olduğunu gösterir” diye konuştu.
KTTO Başkanı Deniz, enflasyondan

en çok dar gelirli vatandaşların etkilendiğini belirterek, asgari ücretin artmasıyla birlikte enflasyonun da yükseleceğini dile
getirdi.
“YAPISAL
REFORMLARI
GECİKMEDEN
UYGULAMAMIZ
GEREKİYOR”
Deniz, şöyle konuştu:
“Bugüne kadar yapmadığımız, yapmak istemediğimiz, bahaneler uydurduğumuz yapısal
reformları gecikmeden uygulamamız gerekiyor. Bir devletsek, kamunun işleyişindeki verimliliği artırmamız lazım... Bu
sorunları halletme yönüne gitmezsek, kavgayı devam ettirirsek daha kötü durumlarda
olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde
olmalıyız. Tek ses, tek yürek olmalıyız.”

Bugün ve çarşamba sağanak veya gök
gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
Çarşamba ve perşembe sabah
saatlerinde yer yer sis bekleniyor
Havanın yarından itibaren az bulutlu,
yer yer yağmurlu olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde de sis ögörülüyor.
Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava
tahmin raporuna göre, bölge genellikle
alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki
serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın ve çarşamba günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer
yer sağanak veya gök gürültülü sağanak
yağmurlu geçecek. Çarşamba günü sabah

saatlerinde yer yer sis de etkili olacak.
Perşembe günü sabah saatleri sisli hava
etkisini sürdürecek, ancak yağmurlu hava
yerini cuma gününe kadar açık ve az bulutlu havaya bırakacak.
Hafta sonundan pazartesine kadar ise
hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
olacak.
En yüksek hava sıcaklığının, genellikle
iç kesimlerde 31- 34 derece, sahillerde
ise 27– 30 derece dolaylarında seyretmesi
bekleniyor.
Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer
yer kuvvetli olarak esecek.

KANSER HASTALARINA
YARDIM DERNEĞİ
OLAĞANGENEL KURUL ÇAĞRISI
Kanser Hastalarına Yardım Derneği XIII. Olağan Genel
Kurulu, 18 Haziran 2022 - Cumartesi günü, Saat:
09.00’da, Atatürk Kültür Merkezi / Lefkoşa’da aşağıdaki
gündemle toplanacaktır.
GÜNDEM:
1. Açılış Konuşması
2. Divan
3.Tüzük Değişikliği
4.Faaliyet ve Mali raporların görüşülmesi ve aklanması
5.Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6.Dilek ve Temenniler

Girne Amerikan Üniversitesi’nin
(GAÜ), KKTC vatandaşları ve KKTC
liselerinden mezun öğrencilere yönelik
düzenlediği 2022-2023 Akademik Yılı
“Burs Sıralama Sınavı” dün yapıldı.
GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ,
KKTC vatandaşları ve KKTC
Liselerinden mezun ya da mezun
olacak üniversite adaylarına birçok
bölümde geçerli 0’e varan burs olanağı
tanıdı.
Açıklamada, GAÜ Burs Sıralama
Sınavı’nı kaçıranlar için, önümüzdeki
günlerde açıklanacak tarihte yeniden
gerçekleştirileceği belirtildi.
Yeni fırsat için, Girne Amerikan
Üniversitesi’nin resmi sosyal medya
hesaplarını takip edilebileceği
belirtilen açıklamada, adayların
sınavda göstermiş oldukları başarıya
göre yüzde 100'e varan burs
olanaklarından yararlanabileceği ifade
edildi.
Ayrıntılı bilgi, detaylar ve başvuru için;
kibrisaday.gau.edu.tr, 0850 6502000
numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717
numaralı danışma hattı ya da,
kayit@gau.edu.tr mail adreslerine
ulaşılabilecek.

7 BİN TL VE
5 ADET TELEFON ÇALDI

Lefkoşa’da, faaliyet gösteren bir barın
para kasası içerisinde muhafaza edilen
7 bin 315 TL nakit para ile 5 adet cep
telefonu çalındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, olay
polisin bilgisine gitmesi üzerine
yürütülen soruşturma sonucunda,
meselede zanlı olarak görülen
E.D.B.(E-25) tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de, faaliyet gösteren bir bar
içerisinde, müşteri olarak bulunan bir
şahıs tarafından masa üzerine
bırakılan para cüzdanı ve içerisinde
muhafaza ettiği 1,500 Euro ve 70
Sterlin nakit para çalındı.
Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine
yürütülen soruşturma sonucunda,
meselede zanlı olarak görülen S.P.(E24) ve D.K.(K-23) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

SERHATKÖY’DE YANGIN

Serhatköy’de, ağıllar bölgesinde,
Pervin Cingiz’e ait ağıl yanında
meydana gelen yangın sonucu, 10
tonluk su deposu, muhtelif su boruları
ile malzemeleri ve 75 adet rulo balya
yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Soruşturma devam
ediyor.

CİTTASLOW KKTC AĞI
TEMSİLCİLERİ İTALYA'DA
GENEL KURULA
KATILIYOR
KKTC Cittaslow Ağı temsilciler,
Uluslararası Cittaslow Ağı Genel
Kurulu'na katılmak üzere İtalya'ya
gidiyor.
11 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın
Orvieto kentinde düzenlenecek
toplantıya KKTC Cittaslow Ağı'nı
temsilen Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi
Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar
ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil
Sarıçizmeli katılıyor.
KKTC Cittaslow Ağı'ndan verilen
bilgiye göre, KKTC'nin temsil edildiği
uluslararası ağ Cittaslow Ağı Genel
Kurulu'na katılacak belediye
başkanları, ülkedeki Cittaslow
çalışmaları hakkında bilgi verecekleri
birer de konuşma yapacak.
Uluslararası Cittaslow Ağı'na üye 32
ülkeden 282 üye kentin katılımı ile
gerçekleştirilecek genel kurulda,
Zurnacılar ve Sarıçizmeli'ye Cittaslow
Kuzey Kıbrıs Ağ Teknik Koordinatörü
Münevver Ebedi Çakmak, Yeniboğaziçi
Belediyesi Cittaslow Koordinatörü
Mehtap Sayıner ve Mehmetçik
Belediyesi Cittaslow Koordinatörü
Turgut Değirmencioğlu ile Bilim
Kurulu Başkanı Azmi Öge eşlik
edecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

TAŞLAR
ÜLKESİNE
YOLCULUK
Vasili Grossman
Aras Yayınları

Sende çok mal ve para
Düşünme kara kara
Bulabilirsen eğer
Çık git mutluluk ara

"Hiç düşmemiş ya da sendelememiş
insanlardan hoşlanmam. Böylelerinin
eylemi anlamsız ve değersizdir.Hayat
güzelliğini göstermemiştir onlara."
Boris Pasternak

Çevre gönüllüleri,
Karpaz'daki Ronnas
sahilini temizledi

Çevre gönüllüleri, Karpaz bölgesinde
bulunan ve ülkenin en önemli yeşil
kaplumbağa üreme alanlarından biri olan
Ronnas sahilini temizledi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs
Vakıflar İdaresi ve Genç Gönüllüler
tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu
öğrenci çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.
İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesinden
Prof. Dr. Oğuz Türkozan'dan, Taşkent Doğa
Parkı ile Kıbrıs Deniz Araştırmaları
Merkezinin, KKTC Çevre Koruma Dairesi
adına yürüttüğü deniz kaplumbağalarının
araştırılması ve korunmasına ilişkin proje
hakkında bilgi alan çevreciler, daha sonra
plajda çevre temizliği yaptı.
Çevre gönüllüleri alandaki çöpleri topladı ve
ardından sahilde anı fotoğrafları da çektirdi.
Türkozan, yürütülen proje hakkında AA
muhabirine bilgi vererek, yabancı gönüllüler
ile Türkiye ve KKTC'den öğrencilerin projeye
katıldığını, bu yıl yaptıkları ilanın ardından 50
ülkeden gönüllünün bu projeye
başvurduğunu anlattı.
Türkozan, "Hep birlikte buradaki deniz
kaplumbağası kumsallarını koruma altına
alıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini
gözlemlemek için bazı yuvalara sıcaklık
ölçerler yerleştirdik. Teknolojiyi kullanarak,
kumsalların dijital yükseklik haritalarını
oluşturuyoruz, iklim değişikliği sonucunda
meydana gelen deniz seviyesi yükselmesiyle
kumsallarımızda ne kadar kıyısal alanın
kaybolacağını hesap etmeye çalışıyoruz."
dedi.
Yurt dışından gönüllülerin de burada
bulunmasının değerli olduğunu belirten
Türkozan, katılımcıların ülkelerine mutlu
dönmelerinin Türkiye ve KKTC açısından
önemli olduğunu kaydetti.
-"Kaplumbağalara Ronnas sahilini çok daha
temiz bırakmak istiyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam
da yeşil kaplumbağaların üreme alanlarının
bolca bulunduğu Ronnas sahilinde yürütülen
projelerle ilgili çevre gönüllülerinin
bilgilendirildiğini söyledi.

DÜN

Tadımlık
Boynu bükük duruyorsam eğer
İçimden böyle geldiği için değil
Ama hiç değil
Ah güzel Ahmet abim benim
İnsan yaşadığı yere benzer
Edip Cansever

Nöbetçi
Eczaneler

11. Uluslararası Zeytin karikatürleri
Yarışması Jürisi basına tanıtıldı
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, Zeytin Festivali
kapsamında bu yıl 11’incisi düzenlenecek
Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve Uluslararası Karikatür yarışmasının jüri üyeleri
bugün Grand Pasha Otel’de düzenlenen
basın toplantısıyla tanıtıldı.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre,
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği adına
konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçici
Kurul üyesi Hüseyin Çakmak, pandemi nedeniyle yarışmaya 2 yıldır uluslararası jüri
davet edilemediğini, geçtiğimiz yılsa, Türkiye’den 2 çizerin jüride yer aldığını anımsatarak, yarışmayı yeniden uluslararası jüriyle
gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını
ifade etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
Zeytin Festivali kapsamında, Kıbrıs Türk
Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenledikleri Uluslararası Karikatür Yarışması'nın,
11’inci yılına girdiğini belirterek, bu yıl yarışmaya 50 ülkeden 179çizerin 488 eserle
katıldığını kaydetti. Belediye – dernek işbirliğinde başlatılan yarışmanın, uluslararası
karikatür camiasında kabul ve takdir gören
bir yarışmaya dönüşmesinin gurur verici
olduğunu belirten Güngördü, jürinin basın
toplantısının ardından değerlendirmelere
başlayacağını söyledi.
Covid 19 nedeniyle, yarışmanın 2 yıldır
normal akışıyla yapılamadığını dile getiren
Güngördü, tüm dünyayı derinden etkileyen
can kayıplarına neden olan böyle bir salgının

bir daha yaşanmamasını diledi.
Sanatın önemi ve gücünün bilinciyle Girne
Belediyesinde göreve geldikleri günden beri,
sanatı geliştirmek ve toplumda yaymak için
çalışma yaptıklarını belirten Güngördü, sanat
dalları içinde karikatürün ayrı bir öneme
ve güce sahip olması nedeniyle bu yarışmayı
düzenlediklerini ifade etti.
Sanatın ve sanatçının, toplumda sevgi,
hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesinde
çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Güngördü, içinde bulunduğumuz coğrafyada en büyük ihtiyacın bu kültürün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.
Sevgi, barış ve hoşgörü kültürünün toplumda kökleşmesinin, çocukların erken yaşlardan itibaren sanata yönlendirilmesiyle
mümkün olabileceğini vurgulayan Güngördü,
Uluslararası karikatür yarışmasında emeği
geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Konuşmasının sonunda dün yaşama veda
eden dünyaca ünlü Türk Karikatürist Latif
Demirci'yi de anan Güngördü, katılımcılarla
birlikte Demirci anısına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulundu.
11’inci Uluslararası Karikatür Yarışması
jürisinde Sırrbistan’dan Spiro Radulovic,
Romanya’dan Marian Avramescu, İran’dan
Saeed Sadeghi, Türkiye Cumhuriyeti’nden
Aşkın Arancıoğlu, Sevda Deniz Anıl, Mehmet
Selçuk, KKTC’den Nidai Güngördü, Serhan
Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Selen Selışık,
Derman Atik ve Musa Kayra görev yapıyor.

KAYIP DİPLOMA
2010 yılında DAÜ Psikoloji Bölümünden aldığım lisans
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Aysel Erçakıca

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

DOLAR
Alış Satış

16.43

EURO
Alış Satış

16.52 17.55

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.63

20.83

GİRNE
Pınar Keklik Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
Tel:8213077
İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın
Apt.156 Bosch bayii çaprazı Girne
Tel:8158118
Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
Tel:8222287
MAĞUSA
Aras Öncü Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa
Tel:3662999
Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
Tel:3654004
GÜZELYURT
İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
Tel:7143252
LEFKE
Şifa Bıldır Eczanesi
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1
Lefke
Tel:05338419578
İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika
Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Tel:05488605554

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

LEFKOŞA
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
Tel:2282572
Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler
Market Çaprazı Zeyphyr Café
yolu Kermiya
Tel:2233483
Abbasoğlu Eczanesi
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D
Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2271664

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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İtfaiyeden yangın uyarısı: "Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler"
Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) bağlı
itfaiye birimi 1 Mayıs- 31 Ekim arasında temizlik maksatlı da olsa her türlü ateş yakmanın
yasak olduğunu hatırlatarak, yangınlara karşı
uygulanması gerekli tedbir ve önlemleri yineledi.
İtfaiyeden "Zamanında Alınan Tedbirler
Felaketi Önler" başlığıyla yayınlanan açıklamada şunlara yer verildi:
-1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak
yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp
yangına sebep verebileceği unutulmamalıdır.
-Mangal yakmaya çalıştığımız esnada, yanıcı ve parlayıcı maddeler (benzin, mazot,
tiner v.b.) kullanmayınız. Mangal yakacağınız
yerin etrafının temiz olmasına (kuru otlar ve
yanıcı maddeler olmamasına) dikkat ediniz.
-Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinizin etrafının temiz olmasına (kuru

otlar ve panellere yakın yanıcı maddelerin
olmamasına) dikkat ediniz. Panellerdeki elektrik tesisatının bakımını, uzman kişilere zamanında yaptırmanız ve 6 kg kapasiteli
KKTOZ tipi portatif yangın söndürme cihazı
bulundurmanız, olası bir yangına müdahalede
size yardımcı olacaktır.
-Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol
kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti
atılmamalıdır.
-Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine
ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.
-Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik
direği, birbirine temas edebilecek elektrik
telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında
elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç
dalları gördüğünüzde, 188 Elektrik Arıza
ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.
-Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki
elektrik tesisatlarında, aşırı yüklemeden dolayı

meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek
amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü
uzman kişilere zamanında yaptırınız.
-Spiral (izmirillo) ve kaynak makinesi ile
çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak
alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer malzemelerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi
aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz
ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların
yanması ile yangın arazilere veya ormanlık
alanlara sirayet edebilir. Bu gibi çalışmalar
yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı
ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç
bulundurulması gerekmektedir.
-Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan
tavanız alevalırsa panik yapmayınız. İlk
olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme
cihazı ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir
bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra,
tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile
örtün ve soğumasını bekleyiniz.

BAF’A GİDEN TURİST
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ
VE SOYULDU
Turist olarak Baf’a giden 27 yaşındaki
kişi kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu.
Alithia ve diğer gazetelere göre Pazar
gününün ilk saatlerinde Baf Genel
Hastanesi acil servisi tarafından
yapılan ihbar üzerine araştırma
yapan polis yaralı ve alkol etkisi
altındaki kişinin 27 yaşında bir turist
olduğunu saptadı.
Polise, 4 kişi tarafından araba ile
kaçırıldığını, götürüldüğü yerde darp
edildiğini ve kişisel eşyasının ve
parasının çalındığını anlatan turist
başında ve elinde travmaya bağlı
morluklar nedeniyle tedavi altına
alındı.

KIBRISLI RUMLARIN
KKTC'DEN BENZİN
ALIMLARI...
Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin
almak için sınır kapılarından
geçişleri, bugünkü Rum basınına da
haber oldu.
Güney Kıbrıs’taki benzin ve petrol
fiyatlarının litre başına 2 Euro
civarında seyretmesinin sınır
kapılarındaki kuyrukları ve genel
olarak da KKTC’ye yönelik araç
geçişlerini artırdığının görüldüğünü
yazan Fileleftheros gazetesi, Rum
polisinden elde ettiği bilgilere
dayanarak, 28 Mayıs tarihinde Güney
Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 2 bin 368
araç geçişi olduğunu kaydetti.
4 Mayıs tarihinde ise Güney
Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik 3
bin 284 araç geçişi olduğunu ve
bunun bir hafta öncesine göre araç
geçişlerinde yüzde 38’lik bir artış
olduğu anlamına geldiğini kaydeden
gazete, geçtiğimiz Cuma günü Güney
Kıbrıs’ta benzin fiyatlarında artış
olduğunu ve benzin fiyatının bazı
durumlarda litre başına 1.80 Euro’luk
barajı aştığına işaret ettiğini.
Rum kesiminde 95 oktan benzinin
dünkü ortalama litre fiyatının 1.751
Euro, dizel yakıtın litresinin ise 1.831
Euro olduğunu kaydeden gazete,
AKEL Genel Sekreteri Stefanos
Stefanu’nun dün Rum basınında yer
alan bir makalesinde konuya atıfta
bulunduğunu ve Rum hükümetini
“binlerce Kıbrıslı Rum’un KKTC’den
benzin almasından ötürü oluşan
tahmini gelir kaybını kamuoyuna
açıklamaya çağırdığını” aktardı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt
fiyatlarının, Rum Meclisi’nin ilgili
komitesinde yarın yeniden ele
alınacağını ekledi.

AKPM RAPORTÖRÜ
KKTC VE KAPALI
BÖLGE MARAŞ’I DA
ZİYARET EDECEK
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin (AKPM) kapalı bölge
Maraş raportörü İtalyan Milletvekili
Piero Fassino’nun dün Güney
Kıbrıs’a gittiği, 8 Haziran tarihine
kadar temaslar gerçekleştirecek olan
Fassino’nun KKTC’de de temaslarda
bulunacağı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, AKPM’nin
“Maraş’ın Yasal Sahiplerine İadesi
Çağrısı” konusundan sorumlu
raportörü İtalyan Milletvekili Piero
Fassino’nun dün Güney Kıbrıs’a
giderek temaslarına başladığını,
AKPM’den yapılan açıklamada,
Fassino’nun KKTC’yi de ziyaret
ederek kapalı bölge Maraş’a da
gideceğini yazdılar.
Haberde, Fassino’ya AKPM Sekreteri
Pavel Chevchenko’nun eşlik edeceği
belirtilirken, Fassino’nun KKTC
ziyaretinin kesin tarihi ve içeriğine
ise haberde yer verilmedi.
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avrupa komisyonu altın pasaportların peşini bırakmıyor
Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’la
ilgili hazırladığı raporda kamuoyunda
“altın pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması ile vergi kaçakçılığını bağdaştırdığı, bu uygulamadan
vazgeçen ancak aynı şartlarla “altın” ikamet
izni vermeye hazırlanan Rum yönetimine
de bazı tavsiyelerde bulunduğu bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının “vergi
kaçakçılığı için kullanılabilir” uyarısında
bulunulan raporda bu uygulama “agresif
vergi planlaması (mükelleflerin vergi kanunlarının lafsına uygun ancak ekonomik
özden yosun, karmaşık ve vergi avantajı
elde etme odaklı işlemleri)” ile alakalandırıldı.
Gazete, Komisyon’un bu görüşünün,
Rum yönetimi hakkında altın pasaportlar
ve yabancı yatırımcılara uyguladığı çok
düşük faiz nedeniyle iki ihlal prosedürü
bulunması nedeniyle çok önemli olduğuna
dikkat çekti.
Haberde ihlal prosedürünün, yatırım
karşılığı vatandaşlık programı aracılığıyla,
AB’de yatırımcılar için uygulanan yüzde
19 yerine yüzde 5 gibi düşük bir KDV
oranı uygulanmasıyla, satın alınan taşınmazlardan on milyonlarca Euro bağışlan-

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis
Hacıpandelas, 3-4 gün önce Lefkoşa Genel
Hastanesi’ne maymun çiçeği virüsü
taşıdığından şüphelenilen bir hasta
yatırıldığını; ancak bu hastanın suçiçeği
virüsü taşıdığının anlaşıldığını açıkladı.
Alithia gazetesinin haberine göre
Hacıpandelas, tüm dünyada artış gösteren
maymun çiçeği virüsüyle mücadele için
hazırlıklı olduklarını ve maymun çiçeği
virüsünün tespiti için gereken testlerin
Güney Kıbrıs’ta yapıldığını söyledi.
Habere göre Hacıpandelas, maymun çiçeği
virüsünün tespiti için gereken testin
Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde
yapılmakta olduğunu ifade etti.

YOLCU SAYISINDA RUS
TURİSTLERİN YOKLUĞU
HİSSEDİLİYOR

ması ilgili olduğu belirtildi.
Komisyon’un bu ifadesinin, meclise götürdüğü ve yatırım karşılığı vatandaşlık
ile aynı kriterlerde “altın” ikamet izini
konusunda Rum yönetimine mesaj niteliği
taşıyor olabileceği kaydedilen habere göre,
bu “yeni” uygulama ile ikamet izni alacak
yatırımcılara 17 yıl süreyle vergiyi yüzde
50 indirimli ödeme olanağı tanınacak
Komisyon’da atıf yapılan diğer bir konu

da Rum yönetiminin uygulamakta olduğu
şirketler vergi. Raporda, Rum yönetiminin
uyguladığı vergi hem diğer AB’de uygulanandan çok düşük (yüzde 10,8) olması
nedeniyle diğer üye ülkeler açısından bir
“meydan okuma” teşkil ettiği hem de reel
ekonomiye önemli bir artıları olmadığı
gibi, oranının düşük olması nedeniyle şirketleri Rum ekonomisin zayıf halkası
haline getirdiği vurgulandı.

Ataoğlu: Naylon poşet kullanımı kaldırılacak
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen
etkinlikler kapsamında, Tatlısu bölgesinde
sahil temizlik etkinliğine katıldı.
Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri
Orçan, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç,
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar,
Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Yalı mahallesi muhtarı Leyla Güvenlier ve Temiz
Ada Grubu temsilcisi Kasım Uluçaylı’nın
katılımıyla düzenlenen temizlik etkinliğinin
ardından, basına açıklamalarda bulundu.
Bakanlık açıklamasına göre Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu, “5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nün sembolik bir kutlama olması
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, gün dolayısıyla
gerçekleştirilen etkinliklere katkı koyanlara
teşekkür etti.
“Doğayı ve çevreyi, yoruyoruz”
Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin sivil
toplum örgütleri ile birlikte her hafta çevre
temizliği faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini
ancak temizlenen bölgenin bir sonraki hafta

yapılan denetimlerde, yine kirletilmiş olduğunun gözlemlendiğini, bunun da insan
olarak doğayı ve çevreyi ne kadar çok yorduğumuzun en net göstergesi olduğunu belirtti.
-“Çevre dersleri, anaokuldan
üniversiteye kadar zorunlu hale
getirdik”
Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan
protokol çerçevesinde başlatılan çevre derslerinin alanının genişletilerek, anaokuldan
itibaren üniversite eğitimlerine kadarki süreçte, zorunlu olarak müfredata aldıklarını,
bunun da amacının daha sürdürülebilir bir
çevre için, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
-“Sürekli atık izleme sistemi ile tüm
tesisler online kontrol edilecek”
Ataoğlu kısa süre önce sürekli atık izleme
sistemi ile ilgili ihaleye çıkıldığını, sistemin
devreye girmesi ile birlikte tüm tesislerin
arıtma sistemlerinin, sürekli atık izleme sistemlerine bağlanarak, çevrim içi ve 24 saat
kontrol edileceğini belirtti.

Sürekli atık izleme sistemi ile Çevre Koruma Dairesi tarafından, tesislerin arıtma
sistemlerinin çevrim içi denetim altına alınacağını belirten Ataoğlu, “Sürekli atık su
izleme sistemi ile, tesislerin arıtma sistemlerinde yaşanabilecek arızalar ve denizlerimize
akıtılacak atıkların değerlerinin anında tesbiti
yapılarak, müdahale edilebilecek bir sistemdir” dedi. “Sürekli Atık ismele sistemi ile
hedeflediğimiz, denizlerimizi mavi bayrak
standartlarına getirerek, bunun sürekliliğini
sağlamaktır” diyen Ataoğlu, “denizlerimize
sahip çıkarak, gerek yaşamı paylaştığımız
deniz canlılarımızın da varlıklarını sürdürebilmelerine katkı koymak, gerekse de Akdeniz’e yaraşır temiz bir denizi gelecek nesillerimize taşıyabilmektir” dedi.
-”Sıfır Atık projesini öncelikle Bakanlık
bünyesinde başlatıyoruz”
Ataoğlu konuşmasında ayrıca, sıfır atık
projesine de değindi. Ataoğlu, ülke geneline
yaymadan önce projeye öncelikle Başbakan
Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve
Çevre Bakanlığı’ndan başlanacağını ardından
da ülkenin genelini kapsayacak şekilde başlatacaklarını belirtti.

Çakıcı: TKP-Yeni Güçler ile TDP’nin birleşmesi gündemde
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)- Yeni
Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
geçmişi bir tarafa bırakıp, toplumdan gelen
mesajı iyi okuyarak, TKP-Yeni Güçler ve
TDP’nin birleşmesi gerektiğini söyledi.
Çakıcı, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü,
samimiyetle irade koyup formüller üzerinde
çalışarak, tabandan gelen sese kulak verdiklerini açıkladı.
Çakıcı, iki partinin birleşmesiyle oluşacak
yeni yönetimin içinde bir görev almak istemediğini de ifade etti.
TKP-Yeni Güçler Mağusa ilçesi dayanışma yemeği geçtiğimiz günlerde Kıbrıs
Evi’nde gerçekleşti.
Partiden yapılan açıklamaya göre TKPYeni Güçler Genel Başkan Mehmet Çakıcı,
Genel Sekreter Ersen Sururi, ilçe Başkanı
Umut Kadı, MYK, PM ve partililerin katıldığı yemekte ilçe adına Hüseyin Tuğcan
söz alarak, TKP-Yeni Güçler Mağusa ilçe
yönetiminin Parti Genel Merkezine iletilmek üzere hazırladığı ilçe kararını okudu.
Kararda TKP-Yeni Güçler -TDP görüş-

HACIPANDELAS’TAN
MAYMUN ÇİÇEĞİ
VİRÜSÜYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

melerinde Genel Başkan ve görüşme heyetine tam destek belirtildi. Birleşmenin
kurumsal olması ve yeni oluşacak yapının,
yetkili yönetim kurullarında eşitlikçi temelde görevalınılması gerektiğine vurgu
yapılan kararda, halkın son seçimlerde
TKP -Yeni Güçler ve TDP’ye birleşin mesajı verdiği ve bu bağlamda, TKP Mağusa
İlçe örgütünün TKP-TDP birleşmesine
tam destek verdiği kaydedildi.
Çakıcı: “Toplumdan gelen mesaj iyi
okunarak iki parti birleşmeli”
Yemekte söz alan TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP ve
BDH’nın birleşmesiyle TDP’nin kuruluş
sürecine değinerek, bu süreçte kendisinin
de aktif rol alarak TDP’nin kurulduğunu
ve kurucu başkanı olduğu söyleyen Çakıcı,
TDP Genel Başkanı iken kendisinin seçimlerde oylarını artırıp var olan 3 milletvekili sayısını artıramaması durumunda
parti başkanlığından istifa edeceği sözünü
tuttuğunu belirtti.

Çakıcı, “başkanlıktan ayrıldığını hatırlatarak, daha sonra parti içinde kendisinin
de tasvip etmediği birtakım istenmeyen
olayların yaşandığını ancak parti yönetiminin
yaşanan bu krizi yönetememesi ve sorunların
daha da büyümesiyle seçimlere iki ayrı
parti olarak girildiğini, son seçimlerde de
her iki partinin baraj altı kalmasıyla bu durumdan en çok zarar görenin ise toplum
olduğunu” söyledi.
Çakıcı, geçmişi bir tarafa bırakıp, toplumdan gelen mesajı iyi okuyarak, TKPYeni Güçler ve TDP’nin birleşmesi gerektiğini, birleşme için ise şu an görüşmelerin
yapıldığını ve her iki tarafın da samimiyetle
irade koyup formüller üzerinde çalışarak,
tabandan gelen sese kulak verdiklerini dile
getirdi.
Çakıcı, birleşmeyle oluşacak yeni yönetimin içinde bir görev almak istemediğini,
birleşme sürecinde olduğu gibi birleşmeyle
birlikte oluşacak yeni yönetimi destekleyeceğini söyleyerek, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında seyahat
eden yolcu sayısının, Rus turistlerin
eksikliğini yansıttığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, Baf
ve Larnaka Havaalanlarına Mayıs ayında
gelen yolcu sayısında, rekor yolcu sayısı
kaydedilen 2019 yılına oranla yüzde 22
düşüş olduğunu aktardı.
Gazete, her iki havaalanında da Mayıs
ayında toplam 885 bin yolcunun geliş gidiş
yaptığını, bu rakamın, geçtiğimiz yılki
rakamdan 634 bin fazla olduğunu
vurguladı.
558 bin yolcunun Larnaka ve 325 bin
yolcunun ise Baf havaalanını
kullandıklarını aktaran gazete, Larnaka
Havaalanı'nda 141 bin kişiyle ve Baf
Havaalanı'nda ise 160 bin kişiyle Birleşik
Krallık yolcularının ilk sırada yer aldıklarını
belirtti.
Haberde ayrıca, yılın ilk beş aylık
döneminde yaklaşık 2 milyon 500 bin
yolcunun her iki havaalanını kullandıkları
da vurgulandı.

GÜRCÜ VE DİĞER ESKİ
DOĞU BLOĞU
ÜLKELERİNDEN
GELENLERE KARŞI ÖNLEM

Rum polisinin, Gürcistan ve diğer eski
Doğu Bloku (eski Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği) ülkelerinin
pasaportunu taşıyan kişilerin Güney
Kıbrıs’a “ziyaretçi” vizesiyle girip daha
sonra siyasi sığınma başvurusunda
bulunmasını önlemek için harekete geçtiği
bildirildi.
Fileleftheros’un “Siyasi Göçmene
‘Dönüşümlere’ Son” başlıklı haberine göre
Baf polisi son birkaç aydır Gürcistan ve
diğer SSCB ülkelerinin pasaportunu
taşıyan, Güney Kıbrıs’a Larnaka
Havaalanı’ndan ulaşarak üç aylık ziyaretçi
vizesi ile giriş yapan ancak daha sonra
siyasi sığınma başvurusunda bulunan
kişilerin, işledikleri çeşitli adi suçlardan
tutuklanması konusu ile ilgileniyor.
Yukarıda tarifi yapılan kişilerin, yeni tip
koronavirüs pandemisi öncesinde 2019’da,
Larnaka Havaalanı’ndan giriş yaptıkları ve
kısa süre sonra tamamının sığınma
başvurusunda bulunduğuna dikkat çeken
gazete başvurusu reddedilenlerin, talepleri
üzerine dosyalarının tekrar incelenmesine
rağmen yeniden ret cevabı aldığını ve şu
anda tamamının yasadışı ikamet
durumunda olduğunu belirtti.

RUM SAĞLIK BAKANI
DERİNYA BARİKATINDA
KONUŞTU

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas,
dün sabah Larnaka’dan başlayıp Derinya
barikatında sona eren ve kendisinin de
katıldığı “Maraş Maratonunun” bitiminde
yaptığı konuşmada “yalnızca Maraş’ın
değil, Kıbrıs’ın diğer işgal altındaki
bölgelerinin de özgürlüğe kavuşacağı
kutsal günün gelmesini umduğunu” ileri
sürdü.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, Hacıpandelas “şehirlerinin 200 metre
uzakta olduğunu görüp ziyaret
edememelerinden ötürü, bölgede
bulunmaktan ötürü duygulandığını” da dile
getirdi.
Hacıpandelas “bugün bu kentin, sıcak bir
günde, bu kadar mesafeyi koşmaları için
kendilerine güç verdiğine dair bir mesaj
gönderdiklerini” de öne sürdü.
Hacıpandelas konuşmasında “yalnızca
Maraş değil, diğer yerlerin de özgürlüğe
kavuşacağı kutsal günün gelmesini ve biz
koşucuların hem Apostolos Andreas’a
hem de Girne’ye koşacak ilk kişiler
olmamızı ümit ediyorum” iddialarında da
bulundu.
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GallEr, 64 yıl sonra
Dünya KuPası'nDa

Galler, 2022 Dünya Kupası avrupa
Elemeleri Play-off Finalinde
ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek Dünya
Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Galler, 1958'den sonra ilk kez Dünya
Kupası'nda mücadele edecek.

buse’den Fransa’da çifte birincilik

İstanbul’da milli
takım vizesi
arayacaklar

Teniste Girne Umut Yerebakan ve Bekir
Devran Esendağlı, Türkiye milli takım seçmeleri için İstanbul’da bulunuyor. Kuzey
Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen elemelerde 12 Yaş Türkiye Milli
Takım seçmelerine katılmaya hak kazanan
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları, kulübün başantrenörü Mustafa Ülker
ile birlikte İstanbul’a gitti. Kulüp yaptığı
açıklama ile sporculara başarılar diledi.

Stableford golf Turnuvası
Şampiyonu keith goddard...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 5
Haziran Pazar gün gerçekleşen Stableford
Competition Golf Turnuvasında 39 Puan
ile Bob Hodge Şampiyon oldu. Stableford
formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın
% 95’i baz alınarak oynanan oyunda Tony
James Atkinson 38 Puan ile ikinci olurken,
37 Puan ile John Eldridge üçüncü oldu.
Turnuva sonrasında kazananların kupaları
CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay tarafından verildi. CMC Golf Kulübünde 12
Haziran Pazar gün, kulüp aylık yarışması
Monthly Medal oynanacak.

Buse Savaşkan hafta sonu
Fransa’da katıldığı iki yarışta iki
birincilik elde etti, şampiyona
rekorlarını kırdı
Milli atlet Buse Savaşkan Fransa’da
iki gün üst üste katıldığı iki farklı yarışta
hem birinci oldu, hem de şampiyona rekorlarını kırdı.
Yüksek atlamadaki başarılı atletimiz
Buse Savaşkan, ilk olarak Cumartesi
günü Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen Meeting National Troyes-Aube organizasyonuna katılırken, 1.84’lük derecesi
ile hem birinci olarak kürsüye çıktı, hem
de şampiyona rekorunu kırdı.
Pazar günü bu kez Fransa’nın bir başka
şehri olan Amiens’te düzenlenen Meeting
National d'Amiens yarışına katılan Buse,
burada da birinci geldi. İkinci günkü
yarışa ulaşım esnasında olumsuz hava
koşulları nedeniyle sıkıntı yaşayan Buse,
başlangıca kısa süre kala yarışa yetişmesine rağmen başarılı olarak 1.81’lik derecesi ile birincilik kürsüsüne çıktı. Buse
bu dereceyle ayrıca bu organizasyonda
da şampiyona rekorunu kırma başarısı
gösterdi.

Sezonun 2. Drag yarışı Akıncılar Tüneli’nde yapıldı
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Hashtag Performance’ın ana sponsorluğunu yaptığı Drag yarışı,
Akıncılar Tünel Yolu’nda, hafta sonu yapıldı.
Toplamda 65 aracın piste çıktığı yarışın 15
saniye sınıfında Mehmet Karadeniz, Doğan
SLX aracıyla birinciliğe ulaşan isim oldu.
İkinci Honda aracıyla Osman Temel olurken,
üçüncü yine Honda aracıyla Sami Önen oldu.
16 yarışçı ile yarışın en kalabalık sınıfı olan
ve büyük çekişmeye sahne olan 14 saniye
sınıfında birinci Turgut Arşan oldu. İlk üç
yarışçının da Honda kullandığı sınıfın ikincisi
Onalt Kutlar ve üçüncüsü Ali Kasapoğlu
oldu. 15’er yarışçının olduğu 13 ve 12 saniye
sınıfları nefesleri kesti. 13 saniye birincisi
Honda Civic ile Ali Çıdan, ikincisi Toyota
Starlet ile Berke Barkut ve üçüncüsü Toyota
Chaser ile Mustafa Kemal Baran oldu. Yine
podyumu Honda kullanan yarışçıların doldurduğu 12 saniye birincisi Seren Özgürlü
oldu. ikincisi Yakup Şah olurken, üçüncü
Kemal Topcuoğlu oldu. Yarışın 11 saniye
sınıfı da izleyenlere oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. Birinci Honda Civic ile Denktaş
Zurnacı, ikinci Nissan Silvia ile Tekin Topçam
ve üçüncü Audi RS3 ile Habib Yıldırımlar

oldu. 10 saniye sınıfında yalnız yarışan ve
izleyenlere görsel şölen sunmak için piste
çıkan İbrahim Alkan, oldukça güçlü aracı
Doğan Turbo ile birincilik kupasını aldı. Nefeslerin tutularak izlendiği 9 saniye sınıfında
ise iki güçlü yarışçı piste çıktı. Güneyden
yarışa katılan ve 9,680 saniyelik derecesi ile
yarışın en iyi derecesini de elde eden P.P.

Tuning birinci olurken, Audi RS3 aracı ile
Aykan Kalay ikinci oldu. Yarış sonunda
yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere
kupaları Bakşkan İsmet Tufan ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi
üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan
Tufan ayrıca sponsorlara teşekkür plaketi
takdim etti ve organizasyon tamamlandı.

Yüzme antrenörlük kursu tamamlandı
Su Sporları Federasyonu tarafından 16
Mayıs- 5 Haziran 2022 tarihleri arasında
düzenlenen I. Kademe Yardımcı Yüzme
Antrenörü Yetiştirme Kursu ve 2-5 Haziran
2022 tarihleri arasında düzenlenen II. Kademe Antrenörlük Kursu tamamlandı. 19
I. kademe yardımcı antrenör ve 20 II. kademe
antrenör kursu başarı ile tamamladı. Su
Sporları Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

şu açıklamayı yaptı. “ Antrenörlük kursunda
destek aldığımız Enka Spor Kulübünün deneyimli Milli Takım Antrenörleri Levent
Camuşcuoğlu ve Ender Kalpak’ a teşekkürlerimizi sunarız. Kurs sırasında teorik
dersler için sınıflarını kullanımımıza veren
Bülent Ecevit Anadolu Lİsesi Müdürü Sayın
Yusuf İnanıroğlu’na sağladığı imkandan dolayı teşekkür ederiz”.
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