9 Haziran 2022_Layout 1 08.06.2022 22:51 Page 1

Meşru olmayan bir devletin meclisi ve hükümeti de meşru sayılmaz… Dolayısıyla seçimleri
de hiç meşru sayılmaz! Davul işin başından patlak! Patlakta başka delik aranmaz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 9 Haziran 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 696 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
TERMİNATÖR YA DA
RAMBO OLSA NE?
n

Kıbrıslı
Kıbrıslı Türkleri
Türkleri hizaya
hizaya
getirmek
getirmek için
için yeni
yeni
adımlar...
adımlar... Asker
Asker yetmedi,
yetmedi,
polis
polis de
de yetmedi...
yetmedi... Türkiye
Türkiye
de KKTC'ye
KKTC'ye çevik
çevik
şimdi
şimdi de
gönderiyor...
kuvvet
kuvvet gönderiyor...

2. sayfada

TC’den

200 kisilik
cevik
kuvvet geliyor
n Lefkoşa surlariçindeki Mücahitler Sitesi gelecek olan
çevik kuvvete tahsis edildi. KKTC polis üniformasıyla
görev yapacak olan TC çevik kuvveti eylem ve gösterilere
karşı kullanılacak...

(Şener LEVENT yazıyor, 2. sayfada AÇI sütununda)

SOL KÖŞE

TATAR İÇERİ
MERYEM DIŞARI
Şu işe bakın… İçeride olması gereken
dışarıda, dışarıda olması gereken de
içeride… Bütün suçlular dışarıda! En
başta da Ersin Tatar! Tabii daha da
suçlu olan darbeci Tayyip Erdoğan!
Ancak onu yargılayamayacağımız için
hiç değilse buradakileri yargılamamız
gerekmez mi? Umarız siyasi bir parti
ve örgütümüz onlar için de suç
duyurusunda
bulunur…
Meryem
Hanım hakkında verilen karar emsal bir
karardır… Asıl onlar deldiler yasakları
ve asıl onlar suçludur!

"Mücahitler
Sitesi'ni istedik,
vermediler"

n TC çevik kuvvetine tahsis
edilen Mücahitler Sitesi hakkında
açıklama yapan Harmancı, "Bir
gençlik merkezi için oraya talip
olmuştuk, ama vermediler"
dedi...
n "Sosyal ve kültürel faaliyetler
yapmayı hedefliyorduk, yetkililer
isteğimizi çok 'naif' buldular"...

KÖŞECİ

AKAN SULARIN
DURDUĞU YER

İşgal altında

n 15. sayfada

AKP
FAŞİZMİNİ
HİSSEDECEKSİNİZ

Özkurt için
özel af yasası
dilekçesi

n 2 ay hapis cezası alan BRT
Müdürü Meryem Özkurt için
avukatı Feyzi Hansel af
yasası dilekçesi hazırladı ve
Ombudsman'a gönderdi...
n Meclis komitesi bu sabah
konuyu görüşmek için
toplanacak...

n 3. sayfada

Direnen değil
biatçı isteniyor

n Kıb-Tek'in içyüzünü ifşa
eden El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, "Direnen değil, biat
eden sendika isteniyor"
dedi...
n "2000-2018 arasında sendika
başkanı ve yönetimde olanlara
sormak istiyorum. AKSA'nın
sözleşmeleri uzatılırken
neredeydiniz?"

KAMU
VİCDANIYMIŞ

AZMETTİREN
DE
YARGILANMALI

Ali Osman

Mehmet Levent

n 10. sayfada

MÜDAHALE
NÜFUSLA
YAPILIR, BRT’DE
GÖSTERİLİR!

İCAZETSİZ
yazılar...

ZAM ZAM
ZAM ZAM

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Akaryakıta 3 liralık yeni bir zam mı yapıldı?

Aziz Şah

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

AKAN SULARIN
DURDUĞU YER
Bizden geriye olsa olsa kaybedilmiş
bir dava kalacak ama bu ülkeyi yönettiklerini iddia ederken, kendi ülkelerini
batıranlar tarafından yönetildikleri bu
kadar aşikâr olanların gelecek kuşaklara
bırakacakları miras Stockholm Sendromu’nun ileri bir aşaması sayılabilecek
“Lefkoşe Sendromu” ve bu sendromun
kapsamına giren her şeydir…
Sömürgeci karşısında aşağılandıkça
daha bir sıkı sıkıya iliklenen düğmelerdir,
hep öne eğilen başlardır, faşizme karşı
birleşememiş omuzlardır, sömürgeci karşısında kıldan ince boyunlardır gelecek
kuşaklara bırakacakları miras…
Seçim kazanmak adına her şey yapılabilir, bunun bir sınırı yoktur, seçim kazanmak adına
denenecek her yol mübahtır,
makam uğruna insan harcamak helâldir, böyle bir şahsiyetsizlik böyle bir haysiyetsizliktir gelecek kuşaklara
bırakacakları miras…
Bugün yaşadığımız muazzam çöküşün
sebeplerini göstermeyen, elimizde patlayan şeyin KKTC’nin bizzat kendisi
olduğunu saklayan, bir ucubeyi devlet
diye yutturan hileli bir aynadır gelecek
kuşaklara bırakacakları miras.
BRT Genel Müdürü Meryem Özkunt,
BRT’de seçim yasaklarını delen yayın
yapmaktan 2 ay hapislik cezası aldı…
Aynı tarihte SİM hariç diğer bütün
kanallar aynı canlı yayını yaptılar, onlar
da yargılanıyorlar mı, bilmem… Ama
Tatar yerinde oturmaya esmeye yağmaya
muhaliflerini Türkiye düşmanı ilan etmeye, onları Türkiye hükümetine gammazlamaya devam ederken, BRT Müdürü
kadının Tatar kazansın diye yapılan yayın
nedeniyle hapse girmesinden, adaletin
tecelli ettiği anlamını çıkarmak çok da
içinden gelmiyor insanın, adaletin tecelli
ettiğini düşünerek teselli olmak da öyle…
Açılışı yapılan suyun bir daha açılışı
yapıldı o gün, Erdoğan ile Tatar belirdi
ekranda. Su akmaya başladı. Görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanlığı üzerinden
gelince, akan sular durdu…
Açılışı yayınlayan BRT Müdürü seçim
yasaklarını deldi, açılışı organize edenler
deldi geçti…
Başka kimler deldi seçim yasaklarını
mesela? Tatar deldi. Başka kim deldi?
O suyun başına geçip afferin poh poh
konuşanlar deldi.
Tatar’dan başka kim takmadı
KKTC’deki seçim yasaklarını? O takmadı.
Onun adını ağzımıza almayacağız, yeminliyiz…
Kraldan daha kralcıyız böyle durumlarda. Zaten o açılışı Tayyip Erdoğan’a
Ersin Tatar empoze etti, Erdoğan hiç
yapmak istemiyordu, o gün çok gönülsüz
olduğu halinden belliydi, Tatar Erdoğan’ı
kirli emellerine alet etti, Akıncı’yı tehdit
edenler de şeytanlardı zaten, öyle olmasaydı Akıncı müdahalelerle gerçekleşmiş
bir seçimin sonucunu meşru kabul eder
miydi?
Mustafa Akıncı seçim sonucuna itiraz
edebilirdi, etmedi, BRT müdürü Meryem
Özkunt itiraz edebilir, aldığı talimatı yerine getirmeyebilirdi, itiraz edemedi, talimatı yerine getirdi…
Kıbrıs’ın hamuru çoktan bozuldu, hamuru bozulunca humoru da bozuldu, budur gelecek kuşaklara bırakacakları miras,
mayası bozuk bir hamur, vasata teslim
olmuş bir humor…
Baksanıza sular akmaya başlarken bile
akan sular duruyor…

TERMİNATÖR YA DA
RAMBO OLSA NE?
Asker yetmedi...
Polis yetmedi...
Şimdi bir de Türkiye çevik
kuvvetini gönderiyor buraya...
Niçin?
Bizi terbiye etmek için!
200 kişi!
Çevik kuvvet…
Lefkoşa surlariçinde konuşlanacak...
Girne Kapısı'nın az ötesinde,
hisarın üstünde, Mücahitler Sitesi
dediğimiz ve halen askerin elinde
bulunan yer bu çevik kuvvete tahsis
edilmiş...
Gelecek olan ekip bizim polis üniformalarını giyecek ve gösterilerde,
eylemlerde topluma karşı kullanılacak...
Mutlaka üniformalı mı olacak ve
yalnız eylemcilere karşı mı hareket
edecek?
Ondan emin değilim...
İkibinli yılların başındaki istihbarat
şefi albay tebdili kıyafetle de gezer
ve çok işler yapardı...
Bir meyhanede oturduğum masaya
gelip de benimle tanıştığı zaman da
sivil kıyafetliydi...
Kendisini veteriner olarak tanıtmıştı...
Güya kısa bir süre için gelmiş
buralara...
-Nerde kalıyorsun, diye sorduğumda "otelde" demişti...
Girne'deki bir otelin adını vermişti
hatta...
Her neyse...
Diyeceğim şu ki, bize bir de çevik
kuvvetin gönderilmesi hiç de hayra
alamet değil...
Nerden icap etti?
Buradakiler görevini yapamıyor
mu?
Kaldı ki yapılacak çok bir şey de
yok!

Dünyanın en sakin, en kavgasız
gürültüsüz, en tehlikesiz eylemleri
burada yapılır...
Ne bir araç yakılır...
Ne bir duvar devrilir...
Ne bir cam kırılır...
Çok ender olarak yumurta atılır
bazan...
Herkes "birlik mücadele dayanışma" diye tekerlemesini yapar ve
evine döner...
Biraz selfi çeker, biraz şarkı söyler...
Tam bir karnaval havasında...
Pankartlarda da korkacak bir şey
yok...
Sloganlarda da...
"Hakkımızı söke söke alacağız"
derler en çok...
Arada bir birkaç muzip çıkar yalnız...
"İşgalci Türkiye, Kıbrıs'tan defol"
der...
"Ankara elini yakamızdan çek"
diye haykırır...
Çevik kuvvet onlar için mi geliyor
acaba?
Konuşan birkaç kişiyi de susturmak
için mi?
Onları mı terbiye edecekler?
Onları mı hizaya getirecekler?
Buradaki polise açık bir mesajdır
bu...
Ne demek istiyorlar:
-Sen yapamadın bu işi, bir kenara
çekil de biz yapalım!
***
Nasıl mı yapacaklar bunları?
Türkiye'de nasıl yaparlarsa...
Türkiye'de nasıl yaptıklarını siz
de çok iyi bilirsiniz herhalde...
Cop...
Tekme...
Yumruk...
Gaz...
Hazır olun bunlara...

Trafik kazası sonrasında sigortaların
yükümlülüğü 300 bin Türk Lirası
Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs
Sigortası) Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler Tüzüğü Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan
tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin;
tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalar
için 300 bin TL’ye kadar olan mal
zararlarına ilişkin yükümlülükleri
karşılamasını içeriyor.
SİGORTALILARIN
KORONAVİRÜS DÖNEMİ
BORÇLANMALARI
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal
Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı
Olanlar ile Sosyal Güvenlik
Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İçin
Koronavirüs
Pandemi
Süresi
Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde

Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında
Yasa Gücünde Kararname No:2’yi onaylayarak,
Resmi
Gazete’de
yayımlanmasına ve Cumhuriyet
Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.
Kararnameye göre, uygulama 14 Mart
2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki
dönem için geçerli olacak.

Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bu (dün) akşamdan itibaren zam gelmesi bekleniyor.
Haber Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre bu (dün) gece yarısından itibaren
akaryakıt fiyatları 2 ila 3 TL arasında zamlanacak.

Şener Levent

Açı
Daha beterine hatta...
Unutmayın, ekmek almaya giden
çocuğu terörist diye vurur bunlar...
Hizaya gelmeyenlerimizi hizaya
getirmenin yolunu böyle buldular...
Tek bir kimseden bile Tayyip
Erdoğan'a laf söylenmesini hazmedemiyorlar...
Kimseden tek bir "işgalci" lafı da
çıkmamalı...
200 kişilik çevik kuvvet...
Buraya gönderilirken öyle eğitildiler...
Son darbeyi vurmaya geliyorlar...
Tabutumuza son çiviyi çakmaya...
***
Rum tarafı eskiden pek karışmazdı
bizim Türkiye ile ilişkilerimize...
Karışmak görevidir oysa...
Biz de Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşıyız çünkü...
Eşitlik statüsü var Rum vatandaşlarla aramızda...
Bölünmüşlük dolayısıyla bu eşit
haklar tam olarak uygulanmayabilir,
ama sonuçta güneydeki vatandaşını
koruduğu
gibi,
kuzeydeki
vatandaşını da korumakla yükümlüdür devlet...
Avrupa Birliği de yükümlüdür...
Biz onun da vatandaşıyız...
Son günlerde eskisinden farklı
olarak sesler çıkıyor güneyden...
Bize dayatılan protokole bizden
fazla tepki gösteriyorlar...
Hatta Birleşmiş Milletlere ve
Avrupa Birliği'ne götürüyorlar
konuyu...
Keşke biz de götürsek...
***
200 kişilik çevik kuvvet...
Terminatör ya da Rambo olsa ne
yazar...
Boşuna gayret!
Size yar olmaz bu memleket...
İşgalci tükenir, direnişçi tükenmez!

EL-SEN'DEN
KINAMA
El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, BRTK Müdürü
Meryem Özkuret'un hapse
atılamsıyla ilgili bir açıkalam
yaptı.
Açıklama şöyle:
"BRTK Müdürü Meryem
Özkurt'un Yüksek Seçim Kurulu'nun şikayeti ve savcılığın dava
dosyalaması üzerine mahkeme
tarafında 2 ay hapse mahkum
edilmesi ülke gündemini meşgul
etmeye devam ediyor.
Ancak esas yargılanması gerekenler dışarıda, Meryem Özkurt ise
hapiste...
Özkurt verilen talimata uymamış
olsa ve yayını yapmasaydı görevden
alınacaktı.
Emir büyük yerdendi çünkü. Ancak mahkemeden sonra adi suçlulara yapılan muamelenin Meryem
Özkurt'a da yapılması, bir kadının,
bir insanın bu şekilde kelepçelenerek içeri alınması tasvip edilemez.
Kınıyorum..."
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Akıncı: BRT de aldığı talimatlar
çerçevesinde istenilen rolünü oynadı
Özgür gazete - 4. Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı 2020 Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin, ölüm tehditleri dahil her
yönüyle müdahalelerin yaşandığı bir
seçim olduğuna dikkat çekerek, hukuk
dışı emri uygulamanın da hukuk devleti
kurallarına aykırı olduğunu belirtti
Resmi sosyal emdya hesabından
açıklama yapan Akıncı, 2020
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, demokratik,
adil, dürüst bir seçim olmadığını, AKP
yönetimindeki
Türkiye
devlet
kurumlarının ve buradaki temsilcilerinin
başrol oyuncuları olduğu müdahalelerin,
her yönüyle yaşandığı bir seçim olduğunu
vueguladı.
Akıncı, “Ölüm tehditleri yanında, en
ağır hakaretlerin yapıldığı, elçiliğin seçim
karargahı olarak kullanıldığı, gerçek
halk iradesinin yansımaması için her
türlü entrikanın çevrildiği bilinen gerçeklerdir. BRT de, aldığı talimatlar
çerçevesinde istenilen rolünü oynadı”
dedi.
“Emir nereden gelirse gelsin…”
Bu büyük suç zincirinin küçük bir
halkası olarak BRT Müdürünün mahku-

miyet kararı üzerinde tartışıldığını
hatırlatan Akıncı, kendisinin hiç kimsenin
hapsedilmesinden elbette mutlu
olmayacağını ancak ne var ki, toplumu
daha güzel bir geleceğe ilerleyecekse,
bunu demokratik hukuk devleti
kurallarına uyarak başarabileceğini
vurguladıç
Akıncı, “Bu kuralların içinde seçim

yasaklarına uymak, emir nereden gelirse
gelsin hukuk dışı emri uygulamamak da
vardır.
Toplumumuz, özgür, demokratik, laik,
insan haklarına saygılı ve hukukun
üstünlüğünün her zaman geçerli olduğu
bir düzene elbet ulaşacaktır. Bu yönde
atılan her adım, küçük de olsa önemlidir”
dedi.

töreninin BRT'den canlı
olarak yayınlanmasından
dolayı 2 ay hapis cezası
verilmişti. Özkurt’un
Avukatı Feyzi Hansel,
Dilekçe ve Ombudsman
Komitesi’ne Özkurt
adına özel af yasası
çıkması için dilekçe gönderdi. Meclis’ten yapılan
açıklamada, komitenin
yarın saat 09.00’da
konuyu görüşmek için
toplanacağı belirtildi.

YSK: Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü
YSK Genel Sekreterliği tarafından
yapılan açıklama, BRTK Müdürü
Meryem Özkurt'un 2 ay hapis cezası
almasına kadar giden süreçte tebliğ
ve itham için 9 kez duruşma yapıldığı
ve sürecin de yaklaşık bir yıl sürdüğü
belirtildi.
Seçim yasaklarını ihlal ettiği, Yüksek
Seçim Kurulu’nun (YSK) "canlı yayını
durdurun" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılanan BRTK Müdürü Meryem
Çavuşoğlu hakkındaki karar 9 duruşma
sonrasında dün okundu.
Yaklaşık bir yıl süren ve dün okunan

2 aylık hapis cezasıyla ilgili karara
itiraz etmek ve istinaf dosyalamak için
verilen süreyse 10 gün.
YSK’nın şikayeti üzerine BRTK
Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz
2021 tarihinde Başsavcılık tarafından
dava dosyalandı. 4 Ağustos 2021’de
görülmeye başlanan dava kapsamında
itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma
yapıldı.
Yüksek
Mahkeme
Genel
Sekreterliği’nin,Türk Ajansı Kıbrıs
(TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre,
"YSK’nın hem telefonla hem de mail

üzerinden yayınların durdurmasıyla
ilgili ihtarına uyulmadı".
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen
davada Seçim ve Halk Oylaması
Yasası’na aykırı hareket, seçim
yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu
bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay,
ikinci davadan 20 gün hapse mahkum
edildi.
Özkurt’un hapislik cezası 2 ay olarak
takdir edildi. Söz konusu suçların iki
yıla kadar hapislik cezası öngördüğü
de belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’ten BRTK Müdürü ile ilgili açıklama
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik, yargı süreci devam ederken herhangi bir davayla ilgili açıklama
yapmanın doğru olmadığını kaydetti.
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
(BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu
Özkurt’un Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen ve iki ay hapislik
cezasıyla sonuçlanan davasıyla ilgili
sorusu üzerine Şefik, yargı sürecinin
devam ettiğini söyledi.
Şefik, “Yargı süreci devam ederken
davayla ilgili konuşmak doğru olmaz”
diyerek bu konuda açıklama
yapmayacağını kaydetti.

Canan Sümer

AKP FAŞİZMİNİ
HİSSEDECEKSİNİZ

Özkurt için özel af yasası dilekçesi
Seçim yasaklarına
uymadığı gerekçesiyle 2
ay hapis cezası alan
BRTK Müdürü Özkurt
için özel af yasası
çıkması için dilekçe
hazırlandı, Meclis’e gönderildi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)
Müdürü Meryem
Özkurt’a seçim yasakları
sürdüğü sırada Geçitköy
Barajı'nın 'yeniden' açılış

Alaşya’dan notlar

Okuduğum haber şu,
“KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde kontrolü tamamen
ele geçirmek istediğini iddia etti ve
bu konuda BM’ye resmi şikâyette bulunacağını duyurdu.”
-Vay hain vay!
-Kim bu Rumcu?
Tamam, sakin olun biraz…
Anlamadan bilmeden öfkelenmeyin
hemen…
Bizimkilerden biri değil bu girişimi
yapan…
Ne haddimize ki BM’ye Türkiye’yi
şikâyet edeceğiz biz…
En azılı muhalifimiz bile yapamaz
böyle bir şeyi…
Bu memleket bizim, der…
Birlik mücadele dayanışma…
Kıbrıs’ta barış engellenemez, der ama
asla böyle bir kabahat işlemez kimse…
NikosAnastasiadis’in sözleri bunlar…
Türkiye’nin KKTC’deki havaalanlarını
iç hatlar uçuş güzergâhına dâhil etme
girişimini de protesto edecekmiş Anastasiadis…
Hep kıskançlık…
Hep çekememezlik bunlar…
Bu protokolle ekonomimiz uçuşa geçecek ya o yüzden çok rahatsız olmuşAnastasiadis…
Ersin Bey öyle diyor…
Uçmaya uçacağız da herşeyden önce
yeni bir cezaevi lazım bize…
Kanadı kırılıp uçamayanların konaklaması için…
Bakın ne diyor Yüksek Mahkeme Başkanı,
Ocak 2022 tarihi itibarıyla 22 bin yedi
hukuk mazbatası ve 12 bin 963 de ceza
bulunduğunu söylüyor…
Nasıl sığacak bu hapishaneye onca
vatandaş?
Hele bir de şu faşist yasalar geçsin…
Sadece muhalif basın ve medyaya
değil sıradan vatandaşa da ceza yağmaya
başlayacak…
En ufak eleştiri…
TC ve KKTC yetkililerine karşı hoşnutsuzluk ve soğukluk yarattığı düşünülen
her ifade suç, kötü niyetli“müsfidane”
yayın sayılacak…
***
Tüm kurumlarımızı teslim alan Ankara
mahkemelerimizi henüz teslim alamadı,
diyenler var…
Neden?
Türkiye’deki gibi yapamıyor mu henüz?
Söz geçiremiyor mu yargıçlarımıza?
İstediği kararları aldıramıyor mu?
Her muhalifini Türkiye’de içeri soktuğu
gibi burada sokamıyor mu?
Az biraz bekleyin…
Sabırlı olun…
İşbirlikçilerin onaylayacağı yasalarla
bu da olacak…
***
Ama size de tuhaf gelmiyor mu?
Şimdi mi farketti TC’nin kuzeyde idareyi ele geçirdiğiniAnastasadis?
Ama yine de sağolsun…
Bizim yapmamız gerekeni o yapıyor…
Bir işe yaramayacak olsa da…
***
İlginç gelişmeler yaşanıyor bu arada… Boş durmuyor bizi terbiye etmeye
karar verenler…
Serhat İncirli yazmış…
“Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi,
Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik
‘Çevik Kuvvet Polisine’ verildi… Bu
200 çevik kuvvet ekibi, KKTC Polis
Genel Müdürlüğü’ne ait üniformalardan giyecek ve olası bazı sokak eylemlerinde, topluma karşı kullanılacak…”
İşte o zaman AKP faşizmini iliklerinize
kadar hissedeceksiniz…
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"Toplum vicdanında kabul görmedi" diyorlar
Meryem Özkurt'a verilen 2 ay hapislik
Ya o diktatöre teslim olan sizin vicdanlar
Biliniz ki asla etmez hatta bir metelik

KALAY-KALAYCI

TÜRK LİRASI HANGİ ÜLKENİN
PARA BİRİMİDİR?

Meclisteki muhalefet, yani CTP işgal sözünü kullanmaz, kullananları da
açıkçası pek sevmez, ama işgal anlamına gelecek cümleler kuran milletvekilleri
var. Son olarak CTP milletvekili Devrim Barçın “Hayat pahalılığının maaşlara
yansıtılmasıyla geçici olarak rahatlanacaktır ama ilerleyen aylarda yine gıda
alımı azalacaktır. Türk lirasından kurtulmadıkça, çözüm bulunmayacaktır” dedi.
Bu ne demektir? Türk Lirası’nın işgali altındayız demektir. Türk Lirası hangi
ülkenin para birimidir? Tanganikanın değil herhalde…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

AZMETTİREN DE
YARGILANMALI

KAMU VİCDANIYMIŞ...
BRT Müdürü seçim yasaklarına uymamaktan 2 ay hapse atıldı...
Yayınla ilgili uyarılmış ancak gereken önlemi almamış...
Ancak Müdür cezayı aldıktan sonra medyaya düşen açıklamalarına göre kendisinin
suç işlemediğini, olayın TC Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görüntüleri yayınladığını ancak
bu konuda KKTC yetkililerinin yani milletvekili adaylarının aslında, orada konuşmamalarının kendilerine bildirildiğini de söyledi...
Onlar bunu dinleemediler konuştular...
Emir Ankara'dan geldiğinde olacak olan
budur...
Bugün yapılmak istenen yasalar, tüzükler
de bunun bir parçasıdır.
Onlar emir verir, hazırlar bunlara sadece
imza atmak ve ellerine verilenleri yasalaştırmak kalır!
Mahkemeyi suçlamaya başladılar...
Ceza fazladır diye.
Meryem Özkurt siyasilerden sitem etti ve
destek beklediğini söyledi!...
Dursun Oğuz itiraf etti önce...
Ardından diğerleri sıraya girdi...
Tatar, Nazım Çavuşoğlu, Arıklı...
Tayyipin buradaki hukuku değiştirmek istemesi boşuna değildir...
Zaten Arıklı mecliste yaptığı konuşmada
hukukun siyasetin önüne konmasına değindi...
Arıklı Özkurt'un kamu görevini yerine getirdiğini, o nedenle suçlanmaması gerektiğini
belirtti...
Ancak eline mikrofonu alıp halka hitap
edenler seçim öncesi oy toplama peşinde
olanlardan söz etmedi...
Tabii bu arada SİM FM dışında tüm KKTC
kanalları da bu açılışı seremoniyi yayınladılar...
Gerçi şikayet edilen sadece Özkurt olduğu
için iş onun başına patladı...
Bizim köyde bir söz vardır:
Bu konu için "Tayyip müdürü oğrattı" derler...
Aynen de öyle oldu...
Ve bu olayın gerisinde içindekini yani Ankara'nın burada istediğini bir kez daha açığa
vurdu Arıklı...
Hakimler ve savcılar seçilirken şeffaflaşmak
lazımmış...
Oysa demesi gereken neydi?
Diğer kanallar da cezalandırılmalı...
Emri verenler de emri ulaştıranlar da!
Sanmayın ki Arıklı'nın bu sözü bu kararla
ilgili kararı verenlerin art niyetli olduklarını
söylemek istemesindendir...
Hakim ve yargıçları Türkiye'deki gibi Adalet
Bakanlığı oluşturulup onun atamasını istemelerindendir...
Başta da dediğim gibi hukukun siyasetten
emir almasını istemektedirler...
Özkurt eminim bunları bilmediği için siyasetçilerin kendisini koruyacağını ve ceza
almayacağını düşünerek verilen talimatları
yerine getirmiştir...
Kamu vicdanından söz eden Tatar, o günden
bugüne yapılanların, cumhurbaşkanlığı seçimi,
hükümet oluşumları, parti başkanlığı gibi...
Bunlar kamu vicdanını sızlatmadı mı bay
Tatar?
Oysa kamu vicdanı o gün rahatsız olmuştu
bir kere...
Ve bu rahatsızlıklar protokollerle de sürüyor...
Bunun da farkında mı acaba?

ARA EMRİ TALEBİ REDDEDİLDİ
(Kamalı Haber) - Cypromer
Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi,
Universal Bank’ı mahkemeden hile
ve sahtekârlıkla alınan hükme geçici
ara emri verilmesi talebiyle açtığı
davanın ara kararı dün okundu.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı
Düriye Elkıran, geçici ara emri
kararını vermeyi uygun bulmadı.
Elkıran, Merkez Bankası’nın
tanığının bankanın mali gücüyle ilgili
sorun olmadığı yönündeki şahadete

dikkat çekip, davaya geçici ara emri
verilmesi talebini reddettiğini
açıkladı.
Universal Bank’ın mahkemeye
sundukları borç ekstresi 2 milyon
562 bin TL iken, Merkez Bankası’na
2 milyon 190 TL olarak gösterildiği
iddia ediliyor.
Tüfekçi, 1 buçuk milyon sterlin
borcuna karşılık, borç senetlerine
karşılık bankanın hile ile fazladan
hüküm aldığını savunuyor.

675 TL üzeri ödenmemiş borcu
olanların elektriği kesilecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Nisan
2022 dönemi ve öncesi), 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan tüm özel ve
tüzel abonelerin cuma günü elektriğinin kesileceğini duyurdu.
Kurum’dan yapılan açıklamada, Kıb-Tek ile yapılan yasal sözleşmeler ile
taksitlendirilmiş hesaplarda, ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere
de bu kapsamda elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, mağdur
olmamak adına gerekli ödemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Lefkoşa ve İskele’de yapılan trafik
denetimleri sonucunda toplam 188
araç sürücüsü hakkında yasal işlem
başlatılırken, 9 araç da trafikten men
edildi.
Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve
trafik denetimi yaptı. Polis Basın
Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, denetimler, dün 21.00-01.00
saatleri arasında gerçekleştirildi.
LEFKOŞA: KUMARHANEYE
GİRİŞİ YASAK 21 KİŞİYE
YASAL İŞLEM
Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren
kumarhanelerde yapılan denetimlerde,
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
9 ARAÇ TRAFİKTEN MEN
EDİLDİ
Trafik ekipleri tarafından yapılan
denetimlerde 265 araç kontrol edildi
ve suç işlediği tespit edilen 151 araç
sürücüsü hakkında yasal işlem
başlatıldı. 9 araç ise çeşitli suçlardan
dolayı trafikten men edildi.
Ayrıca,
trafik
denetimleri
kapsamında kontrol amaçlı durdurulan

bir araçta tecavüzi alet bulunarak,
emare olarak alındı ve bahse konu
araç sürücüsü tutuklandı.
İSKELE: KUMARHANEYE
GİRİŞİ YASAK 12 KİŞİ TESPİT
EDİLDİ
İskele bölgesinde faaliyet gösteren
kumarhanelerde yapılan denetimlerde
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
37 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE
YASAL İŞLEM
Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu 240 araç kontrol edildi ve suç
işlediği tespit edilen 37 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldı.

Meryem Özkurt, kendisine 2 ay hapislik cezasına malolan seçim yasaklarını delme konusunda yaptığı açıklamada, "Görüntü Türkiye
Cumhurbaşkanlığı üzerinden geldi" diyor.
Ne demektir bu?
O törenin yayınlanması konusundaki talimat
Türkiye cumhurbaşkanlığından geldi demektir.
Bir talimat ve uyarı da KKTC Yüksek Seçim
Kurulu'ndan geldi Özkurt'a.
"Seçim yasaklarına girer, töreni yayınlayamazsınız."
***
İki arada bir derede kaldı!
Yayınlasa KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nu
çiğneyecek!
Yayınlamasa TC Cumhurbaşkanı Tayyıp Erdoğan'ın talimatını!
"Sayın cumhurbaşkanım seçim yasaklarımızı
ihlâl etmemek için bu töreni yayınlayamayacağız"
diyebilirdi Tayyıp Erdoğan'a.
Demedi!
Diyemedi!
Kimbilir "Bunu reddedecek babayiğit buralarda
daha anasından doğmadı" diye mi düşündü acaba?!
Yoksa bunu kendi ayağına kurşun sıkmak
olarak mı gördü?!
Sonunda KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nu
çiğnemeyi tercih etti!
Kendisine 2 ay hapislik cezasına malolan bu
suça azmettiren Tayyıp Erdoğan hakkında şimdi
ne düşünüyor bilmiyorum.
Talimatı veren azmettiricinin de yargılanması
gerektiğini sorguluyor mu?
***
Bir de şu var.
Seçim yasakları ilk kez delinmedi bu "kalın
barsakta"!
Çok gördük böyle delinmeleri!
Ama hiçbiri ne yargılandı, ne de mahkûm
edildi!
Sözkonusu töreni yasağa rağmen başka KKTC
kanallarının da yayınlamasının hiç gündeme
getirilmemesi de akla türlü sorular getiren son
derece manidar bir durum.
***
Meryem Özkurt'un mahkeme kararından sonra
yaptığı açıklamada söyledikleri bence çok önemli,
şöyle diyor:
"O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli
siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen
ne yazık ki KKTC'li siyasiler tek tek kürsüye
çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM
TV hariç tüm özel kanallar ve web TV'ler de bu
yayını verdi. Ben bugün hâlâ kamu yayıncılığı
yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime
inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız dolandırıcı
ve hak etmediği şeklilde makamında oturarak,
haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar
varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana
verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum."
***
Alın size KKTC denilen bu Türkiye'nin kalın
barsağından çok önemli bazı kesitler...
Katılmadığım tek şey var.
"Kamu yayıncılığı" konusu.
Ben o tören yayınını, kamu yayıncılığı kategorisine koyamıyorum.
Çünkü bu Tayyıp-AKP iktidarının propagandasından başka birşey değil!
Meryem hanım keşke Tayyıp'a değil, KKTC
Yüksek Seçim Kurulu'na kulak verseydi!
Koltuğunu kaybedebilirdi belki.
Ama daha onurlu ve aydınlık bir yerde olurdu.
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Onuncu köy
YARGIYA
MÜDAHALE

AMA STERLİN
21.55 OLDU

Hasan Kahvecioglu
Şaşan galın…
BM’ye “egemen eşit devlet” siparişi
veren adam, bu “devlet”in anayasası’nı
tepe tepe ihlal etmektedir…
Anayasa Mahkemesi bu apaçık “müdahale”yi görmezden mi gelecektir?
Bay Ersin Tatar’a göre, BRT
Müdürü’nün seçim yasaklarını ihlal
suçundan ceza alması “kamuoyu
vicdanını derinden yaralamış…”
İnfial uyandırmış…
Aslında kendi vicdanıdır “yara alan”
Çünkü bu işleri kotaran, müdahaleyi
planlayan kişi oydu…
Ne diyor anayasa? (madde 136)
“Yargıçlar vicdani kanaatlerine göre
hüküm verirler…”
Yani senin yaralı vicdanına göre
değil…
*
Bay Ersin Tatar diyor ki:
“Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için
yetkili mercilerin gereken adımları
atacağına inanmaktayım…”
Bu nedir?
Telkin mi? tavsiye mi? öneri mi?
gözdağı mı? Aba altından sopa göstermek
mi?
Ayar çekmek mi?
Anayasa madde 136 diyor ki:
“Hiçbir makam yargıçlara tavsiye ve
telkinde bulunamaz…”
Bay Tatar, “eşit ve egemen” olmasını
istediği “devlet”in anayasasını ihlal suçu
işlemektedir…
Anayasa mahkemesi susacak mı? Barolar susacak mı?

Ufuk Çağa
Sayın ülke idarecileri, sizler talimatla
suç işlemesine neden olup ceza alan
Meryem
Özkurt'u,
gerçekleri
açıklamadan kurtarma derdindesiniz
ama sterlin 21.55 oldu. Kısacası biraz
daha battık. Bu konuda herhangi bir
fikriniz var mı, yoksa bu konu sizin ilgi
alanınıza girmiyor mu?. Ha haklısınız
daha önce bu konudan şikayet
edenlere,
"Özgür
ülkemizi
beğenmeyenler Rum tarafına gidebilir"
demiştiniz, pardon, cevabınızın bu
şekilde olduğunu unutmuşum. Ah Aziz
Nesin ah…

YARGI VE HUKUK
Ilker Ozkunt
Halkımın kafası karışık. Herkes
yasta…
Ne, BRT müdürü seçim yasaklarına
uymayınca hapis cezası aldı. Öncelikle
ey ahali, hukukun yanında olacaksınız.
Bunun aması maması yok. Kıbrıs'ın
kuzeyinde kör topal doğru dürüst
çalışan tek kurum yargı iken onun da
içine
s*çmayacaksınız.
s*çmayacaksınız ki bu işin devamı
gelsin. Azmettirenler de yargılansın,
çalanlar da yargılansın, vatan hainleri
de yargılansın. Acıma, acınacak
duruma düşersin.

AÇIK AÇIK

İTHAL POLİS
Cemal Yıldırım
Artık mitinglerde
"Ankara elini yakamızdan çek"
"işgalci Türkiye" gibi sloganlar
atıldığında, direkt TC polisi çevik kuvveti
ile slogan atan eylemciler karşı karşıya
gelecek.
Çünkü TC polisi son protokolle,
Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesine
konuşlanıyor.
200 polis.
Evet, iddia değil gerçek.
Demek ki miting gibi miting yapma
günleri geliyor.
Gazamız mübarek olsun…

TERCİH
Filiz Uzun
Bulunduğunuz konumda amirleriniz
size yasaya aykırı bir görev verdiğinde
tercih sizindir.
Ya onurlu davranıp bu görevi
gerekçeleri ile reddeder ya da emre
boyun eğer her türlü sorumluluğu da
üstlenmiş olursunuz.
Görevi yapmayı reddettiğinizde en
kötü ihtimalle görevden alınır ya da kurumunuzda pasifize edilirsiniz ki şu an
bu hükümetin bu gibi girişimleri çoktur.
Ancak amirim emretti der ve yaparsanız
(yasalara aykırı bir durumsa) suçlu bulunursunuz.
BRTK müdürü Sn Meryem Öztürk de
bir tercih yaptı ve mahkeme de onu
suçlu buldu.
Bu karardan dolayı vicdanı rahat olmayanlar lütfen öne çıksın ve “bu emri
biz verdik mahkeme bizi de yargılayın”
desin.
Kamu vicdanı evet rahatsız çünkü
suçlu sadece Meryem hanım değil.
Azmettirenler
de
yargılanırsa
rahatlatacaktır.

HAVANDA SU DÖVME

Ümit İnatçı
Siyaset kültürümüzde yer etmiş
sömürgecinin buyruğu altında yaşama
alışkanlıklarımız bir yerde dururken,
güçlünün hukukunu benimsemiş ve onun
adaletine sığınmayı yadırgamazken, zaten
işgalin nimeti olarak ganimetin üzerine
kurulu hukuk dışı bir ülkede yaşarken ve
onca adaletsizliği normalleştirirken bu göstermelik "adalet yerini buldu" cümbüşünü anlamakta zorlanıyorum. Afrika gazetesine
yapılan faşist saldırının failleri serbest
dolaşırken, seçime müdahalenin esas failleri
sorgulanmazken, emre itaat edenin suçun
azmettiricilerinden soyutlanarak yargılanması
pek sahici görünmüyor.
Vukuatın figüranlarını değil aktörlerini
adaletin terazisine koyun ki inandırıcı olsun.
Seçim hukuk dışı müdahalelerle üst yönetim
tarafından yönlendirilmişse ve bu bir suçsa
seçimin sonucunun geçersiz sayılması gerekmez miydi?
Bu konuda ne yapılabilirdi, hukuk süreci

nasıl başlatılabilirdi bilemem ama Akıncı'nın
ve muhalefetin bu müdahalelerin sonuçlarına
teslim olması seçime müdahale suçundan
daha büyük bir suçtur, itaatkarlık ve
korkaklıktır. Egemenlere karşı direnmekte
pısırık davrananların şimdi bir eziklik kompleksi içinde birileri mahkum edildi diye
zafer naraları atması -kusura bakmayınsağlıklı bir toplum refleksi değildir.
Bu neye benzer biliyor musunuz? Birileri
beni hırsızlığa teşvik eder, paraları çalıp
kendisine teslim ederim, ben tutuklanır
yargılanırım ama paraların üzerine konan
dışarda bolluk içinde yaşamaya devam eder.
Adalet sadece hukuk değil etiktir de...
Bu sahte devletin ne kendine ne de adaletine güvenirim. Ahlaki değerlerinden ödün
vermeden, hukukun üstünlüğüne inanarak
direnen birkaç hukukçunun adaleti yerine
getirebilme olasılığı da vakalara göreli bir
durumdur...
Çözüm hemen şimdi, gerisi havanda su
dövme...

Ahmet Said Sayın
Yargı hakkında değerlendirme ve
eleştiriyi en az yapabilen kesim
avukatlardır. Bunun korku, gelecek
kaygısı, mesleki başarı gaylesi vb.
çeşitli nedenleri vardır. Yargıç ve
savcıların beyanat vermesi istisnai
durumlar hariç zaten yasaktır. Bu
nedenle hukukla ilgisi alakası olmayan
birçok kişi aklına geldiğini söylüyor,
birçok yanlış anlaşılma da buradan
kaynaklanıyor. Ben ve benim gibi
birkaç meslektaşımız ise "gara goyun"
olmayı göze alarak, gördüğümüz
hataları yazıyoruz.
Yargı, sadece mahkeme demek
değildir. Savcılığı, avukatları ile
bütündür. Adalet denen kavram da
sadece bunlar demek değildir. Çok
daha geniş bir kurumlar silsilesini içinde
barındırmaktadır. O nedenle eleştiren
kişilerin kim olduklarına lütfen dikkat
edin. Hukukun içinden fertler ise
genellikle
iyi
niyetli
hareket
etmektedirler. İmzasız mektuplar ve
emaillerle gizli gizli iş çevirenlere değil
adını korkmadan yazan yazdığının
altına imzasını koyanlara itibar
gösterin.

YÜKSEK SEÇİM
KURULU’NUN
UYARISINA RAĞMEN
Ülker Fahri
Yalakalar,
Acınacak haldesiniz...
Seçim yasaklarına rağmen, üstlerinden
aldığı talimatı yerine getiren;
Ve...
Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarısına da
aldırmayarak yayını sürdüren BRTK
müdürüne,
YSK
madalya
mı
vermeliydi?
Biraz da yasalara ve yasaları cesaretle
uygulayanları takdir edip değer veriniz.
Bu davada eksik olan,
Seçim yasaklarına uymayıp tören
düzenleyen siyasilere de dava
açılmayıp yargılanmamalarıdır...
Bu ülke başka türlü düzelmez...
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Asgari ücretle açlık sınırı
arasındaki fark gitgide açılıyor
Asgari ücretin 6 bin 90 TL
olduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde, açlık
sınırıyla asgari ücret arasındaki
fark git gide açılıyor. KTAMS’ın
araştırmasına göre 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırı, 8 bin 676
TL. Bir önceki ayın hesabı ise 7
bin 939 TL olarak açıklanmıştı.
AB ise asgari ücretin yeterli bir
yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiğinin altını
çizdi.
KP - TL’nin değer kaybının
sürmesi, temel gıda ürünleri
fiyatlarının hiç durmadan artması
ve akaryakıta gelen zamlar...
ASGARİ ÜCRETLE AÇLIK
SINIRI ARASINDAKİ FARK
ARTIYOR
Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS) 4 kişilik
ailenin açlık sınırı rakamını
hesapladı. İstatistik Bürosu’nun
Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldığı, 4 kişilik bir
ailenin
açlık
sınırı
hesaplamasına göre, aylık gıda

harcaması tutarı 8 bin 676 TL.
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE
BİN TL’LİK FARK OLUŞTU
Açıklamada, sağlıklı beslenmek
için yetişkin bir kadının yapması
gereken zorunlu gıda harcama
tutarı günlük 74,29 TL, aylık 2
bin 228,7, yetişkin bir erkek için
günlük 77,99, aylık 2 bin 339,7
TL, 15-19 yaş çocuk için günlük
81,72, aylık 2 bin 451,6 TL ve 46 yaş çocuk için günlük 55,20 TL,
aylık bin 656 TL’dir” denildi.
Sendika, bir önceki ayın hesabını
ise 7 bin 939 TL olarak atarmıştı.
ASGARİ ÜCRET, YETERLİ
BİR YAŞAM STANDARTI
SAĞLAYACAK SEVİYEDE
OLMALI
BBC Türkçe’nin haberine göre
ise Avrupa Birliği, (AB) asgari
ücretin yeterli bir yaşam standardı
sağlayacak seviyede olması
gerektiği konusunda uzlaştı.
AB Parlamentosu ve AB Konseyi
üyelerinin vardığı bu anlaşma,
AB'nin asgari ücrete sahip olmayan
altı üyesini etkilemeyecek. Fakat

geri kalan 21 üye, asgari ücretlerini
belirlerken aynı kuralları takip etmek zorunda kalacak.
AB GENELİNDE AYNI ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ GEREKECEK
Öte yandan her ülkede geçim
koşulları farklı olduğu için AB
genelinde aynı asgari ücretin belirlenmesi gerekmeyecek. Direktifin
uygulamaya geçmeden önce oylanarak yasa haline gelmesi
gerekiyor.
LEYEN: YENİ ASGARİ
ÜCRET KURALLARI
EMEĞİN ONURUNU KORUYACAK
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Yeni asgari
ücret kuralları emeğin onurunu
koruyacak ve işin karşılığının
alınmasını garantileyecek" dedi.
Avrupa Parlamentosu müzakerecisi,
Hollandalı AP üyesi Agnes Jongerius, mağaza çalışanları, temizlikçiler ve postacıların hayat
standartlarının bu kararın ardından
hızla yükselebileceğini söyledi.

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı:

Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Yeni asgari
ücret acilen belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TürkSen) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin ivedilikle
yeniden belirlenmesi ve bu aydan itibaren uygulamaya konulmasını talep etti.
Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemlerde
sürekli olarak akaryakıta, enerjiye, gaza ve dolaylı
olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla
halkın alım gücünün düştüğünü belirtti.
Bıçaklı, “Özellikle asgari ücretle çalışanlar açlığa

mahkum edilmiştir. Bu nedenle Asgari Ücret
Komisyonu yarından tezi yok ivedi olarak
toplanmalı ve dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilecekleri, günün koşullarına uygun
olarak yeni asgari ücreti belirlemeli ve bu aydan
itibaren uygulamaya koymalıdır” ifadelerini
kullandı.
Devleti yönetenlerin halkı için var olduğunu,
halkın sağlığı ve mutluluğu için çalışması gerektiğini
belirten Bıçaklı, yöneticilerin mazeret değil çare
üretmek zorunda olduğunu kaydetti.

KGS'nin 2. basamağı 11 Haziran'da

2021-2022 Eğitim Yılı Kolej
Giriş Sınavlarının 2'nci basamağı
(KGS-2), KKTC genelinde 11
Haziran
Cumartesi
günü
gerçekleştiriliyor. Sınava, PCR
testi pozitif çıkan öğrenciler de
denetmen ve gözetmen eşliğinde
katılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen
bilgiye göre, Türk Maarif Koleji,
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit
Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19
Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi,
Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK,
Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk
Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve
Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak
üzere 11 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci
oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında
yapılacak.
Sınava,
kayıt
işlemlerini

tamamlamış toplam 1870 öğrencinin
katılması bekleniyor. Katılımın yüksek olmasından dolayı Kolej Giriş
Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme
- değerlendirme ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilmesi adına gereken tüm
düzenlemelerin eksiksiz olarak
planlandığı bildirildi.
Sınavın tamamlanmasının ardından
soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
Bakanlığın resmi web sitesi
www.mebnet.net adresinde aday
numaralarına göre yayımlanacak.
Cevap kağıtlarının optik okuyucu
ile değerlendirilmesinin ardından
sınav sonuçlarının aynı gün akşam
saatlerinde yayınlanması öngörülüyor.
Öğrencilerin, Ocak ayında yapılan
Kolej Giriş Sınavı birinci basamak
sınavı sonuçları da dikkate alınarak
hesaplanacak (P KGS-1 + P KGS2) kolej giriş puanına göre
oluşturulacak sıralama listeleri de

eş zamanlı olarak yayımlanacak.
Kolej Giriş Sınavı sonucunda
Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150,
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne
100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif
Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif
Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk
Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi
Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala
Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak
üzere toplam 645 öğrencinin kayıt
hakkı elde etmesi öngörülüyor.
Sınava katılacak öğrencilerin,
Bakanlığın daha önceden açıkladığı
belgelerle birlikte, sınavdan yarım
saat önce sınav merkezlerinde
bulunmaları önerildi.
PCR test sonuçları pozitif çıkan
öğrencilerin mağduriyet yaşamaması
adına da tüm önlemler alındı.
Sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin
sınav merkezinde denetmen ve
gözetmenler eşliğinde sınava girecekleri belirtildi.

GÜNLÜK
MÜDAHALE SADECE
BRT’DEN Mİ YAPILDI?
Ankara’nın toplumumuza karşı gerçekleştirdiği 2020 darbesi
sırasında çok skandal yaşadık… Yüksek Seçim Kurulu kararlarına aykırı olarak BRT’nin yayınına devam etmesi bunlardan
sadece biri. Müdahalenin İstihbarat Tablosu isimli raporda
bunların birçoğu listelenmişti. Hatırlatmak gibi olmasın…
11- 18 Eylül 2020: Mustafa Akıncı’nın özel kalem müdürü
Cenk Gürçağ Ankara’dan gelen MİT Dış Operasyonlar Başkanı
Kemal Bey, MİT Yunanistan ve Kıbrıs Bölüm Başkanı Ali
Bey ve Hakan isimli MİT uzmanı tarafından yemeğe çağrılır
ve ‘Mustafa Akıncı’nın adaylıktan çekilmesi kendisi için,
ailesi için ve yakın çalışanları için hayırlı olacaktır’ şeklinde
tehdit edilir… KKTC’ye 29 Eylül 2020 tarihinde, 117 milyon
TL aktarıldı… 2 Ekim 2020: TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın Basın Danışmanı Ali Genç’in liderliğindeki,
yaklaşık 20 kişilik AKP reklam ekibi, Tatar ve ekibiyle her
gece Lord’s Palace’da buluştu... 6 Ekim 2020: 9 Ocak 2020
tarihinden itibaren KKTC-TC arasında bozulan su borusu sebebiyle akmayan su ‘tamir edildiği’ gerekçesiyle yeniden
akmaya başladı. Tayyip Erdoğan, Tatar’ı Ankara’ya yanına
çağırarak, canlı yayında tören ile birlikte ‘Kapalı Maraş’ı
açacağını ilan etti... 9 Ekim 2020: Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı Reşat Akar’ın sorularına yanıt verirken adaylıktan çekilmesine yönelik tehdit aldığını belirtti… 1-4 Eylül 2020 tarihleri arasında MİT ajanları Serdar Denktaş ile adaylığını
geri çekmesi konusunda görüşme yaptı… Erdoğan tarafından
yetkilendirilmiş 27 kişilik ekip Kıbrıs’ın kuzeyine geldi…
TAYYİP DELDİ
BRT Müdürü Meryem
Özkurt 2 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
Neden? 2020
cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde YSK’nın
uyarılarına rağmen seçim
yasaklarına aykırı yayın
yaptığı için. Neydi yayın?
Açılışı yapılan suyun bir
daha açılışı yapıldı ve
Erdoğan konuştu. Neden
konuştu? Akıncı’ya seçimi
kaybettirip Tatar’a
kazandırmak için konuştu.
Yani, seçim yasaklarını ilk
önce Tayyip deldi.
Anlayana…
*
UZATMAYA GEREK YOK
CTP, Ersin Tatar’ın Tufan
Erhürman’a söylediklerini
eleştirerek, “Sen kimsin
Ersin Tatar?
Cumhurbaşkanı mısın,
kendinden geçmiş bir zat
mısın? Bu halk için
yapacağın en güzel şey,
istifa etmektir!” dedi. Bu
kadar uzatmaya gerek
yoktu. Keşke kısaca “Arif
Hoca’nın dediğinden”
deseydi…
*
KENDİNİ TÜRKİYE
SANIYOR
Tayyip Erdoğan "Dünyada
her kim bu kardeşinize
saldırıyorsa aslında
Türkiye'ye saldırıyor
demektir" diyor. Hazret
kendini Türkiye
zannediyor. Ersin Tatar da
“Bana saldıranlar
Türkiye’ye saldırıyor”
diyor. Tatar da mı kendini
Türkiye sanıyor?

“Tırnak”...
"Jenaretör tartışmaları devam
ederken ‘Yatırım için
kaynağımız yok’ söyleminin
“doğru olmadığını” iddia eden
Şahiner, AKSA’ya ödenecek 2
yıllık kira bedeli ile AKSA’nın
bütün santral kapasitesi kadar
jeneratör yatırımı
yapılabileceğini de savundu.
Şimdi ortaya AKSA’ya gelince
para var ama yatırım yapmak
için kaynak yok gibi bir tablo
çıkıyor.
Peki, AKSA sözleşmesini
uzatmaya çalışmak halk
düşmanlığı mı değil mi?
KIB-TEK konusu bu ciddi
sorularla gündemden
düşmeyeceğe benziyor.
Biz bu soruların cevabını
ararken vatandaş da bu
sıcaklarda elektriksiz ne
yapacak onu düşünüyor.."
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
" Öfkeyle kalkanın zararla
oturulacağını bilmesi lazım!
Ülkenin kaderini elinde tutan
en büyük siyasi yapının, en
yukarılardaki karar organının
yok varsayılarak, yapılan
işlere bir bakmak lazım. Son
dönemlerde güven
duygusuna her başlıkta
lekeler düşürülüyor. Bu bizi
nereye götürecek, ciddi,
ciddi düşünmek lazım! "
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

UBP
Faiz Sucuoğlu
“Anayasayı oy çokluğu
ile ihlal ediyoruz”
demişti… Ersin Tatar,
inşaat firmaları sahipleri
ve yatırımcılara, “Ne
imar planı ne emirname,
biz sizin arkanızdayız”
diyerek Anayasayı ve
yasaları açık açık
çiğnemeleri için çağrıda
bulunmuştu… İki UBP’li bir doğru
etmez… İki yanlış bir doğru etmez, aksine iki yanlış
bir doğruyu götürür… Yüksek Seçim Kurulu’nun
uyarısına uymayarak mahkum olan BRT Müdürü’nün
yasaları çiğnediği için ceza alması ‘iki yanlış’ın
sonucudur!

9 Haziran 2022_Layout 1 08.06.2022 22:51 Page 7

7

9 Haziran 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
1950’lerden beri Türkiye’nin müdahale
etmediği seçimimiz olmadı…
İngiliz kolundan tutup Türkiye’yi Kıbrıs’a
getirerek bir ‘Kıbrıs sorunu’ armağan etti.
İngiliz, üslerini alıp Kıbrıs’tan kurtuldu,
bizim de esaretimiz başladı…
Türkiye’nin Kıbrıs meselesi olduğundan
bu yana Kıbrıslı Türkler hiç
özgür seçim yapamadı!
Zeka
Bey’den,
Berberoğlu’ndan,
hatta
Ankara’da özel harpçilerin
‘düdüklü tencere’sine kapatılan
Dr. Küçük’ten beridir bu böyle.
Ankara’nın bütün müdahalelerini tekrar saymaya gerek yok!
1974’e kadar sopa ve rıza ile müdahale
etti Türkiye seçimlerimize, 1974’ten sonra
ise rıza ve sopanın hükmü kalmadı. Seçimlere müdahalenin temel aparatı nüfustur!
Seçimlere müdahale ne iaşe yardımıyla
olur ne parayla, ne tehditle ne de televizyon
yayıncılığıyla…
Seçimlere müdahale nüfusla olur!
1975’te nüfus taşınmaya başlandığında
Arif hocanın KTÖS’ü dışında itiraz eden
olmadığı için bugün bu noktadayız. Yarın
geleceğimiz daha rezil noktanın da
sorumluları, bugün hâlâ yerleşimci nüfus
meselesini çarpıtan, sulandıran ve
savunanlardır.
2020’de yapılan sözde ‘Kıbrıs Türk
Toplum Liderliği’ seçiminin sonucu belliydi.
Bunu anlamayanlar yerleşimci nüfus
gerçeğini inkâr edenlerdi!
***
Yüksel Seçim Kurulu’nun uyarılarına
uymayan BRT müdürü Meryem Öztürk

MÜDAHALE NÜFUSLA YAPILIR,
BRT’DE GÖSTERİLİR!
ceza aldı. Kanunun kestiği parmak için
isyan bayrağı çekti ‘kanun yapıcı’ siyaset…
UBP yaptı bu yasaları, UBP’nin yasaları
ile UBP’nin emir eri bir bürokrat
cezalandırıldı…
Böyle zamanlarda aklıma hep 2019
Ocak’ında vicdani retçiler yargılanırken
Askeri Mahkeme’de yargıcın söylediği
sözler gelir.
-“Hukuk serttir ama hukuktur” demişti,
“Uygulanmalıdır!”
-“Güçler ayrılığı ilkesi uyarınca yasama
ve yürütmenin görevini yargı üstlenemez”…
-“Yasadaki ifadeler sert ve saçma da olsa
uygulanmak zorundadır”…
Bunlar askeri yargıcın sözleridir!
“Hükümet edenler” yasal düzenleme
yapmadığı için askeri yargıç arkadaşımızı
hapse atarken ‘yasayı yapanlar böyle yapmış,
yasaya uymak zorundayım’ demişti…
Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarılarına
uymayan BRT Müdürü’ne ceza kesen yasayı
siz yaptınız Baylar!
Yasalar sizden olana uygulanınca adaletsiz,
sizden olmayana uygulanınca adil olmuyor!
Daha iki gün önce bütün toplumu susturmak için üç tane istibdad yasasını meclisin
gündemine ivedilikle getirenlerin, yasayı
mahkeme uyguladığı için mahkemeye karşı
bayrak açması çok saçma!
Velâkin ‘saçma’ hiç de saçma olmayan
bir kelimedir bu rejimde; öyle bir rejim
yarattınız ki saçma kelimesi saçma değil,
absürd emekliye ayrılmış, kahkahanın işi
çıkmış mesaiye gelmiyor…
***
Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarılarına

uymadığı için BRT Müdürü’nün ceza alması
kanuni bir durumdur.
Yasa yapıcıların ‘kendi yaptıkları yasa’ya
bu kadar öfke duymalarının sebebi, herhalde
yasayı kendileri yapmadığı içindir…
İşgal rejimine her yasa Ankara’dan gelince
böyle patlıyor davul işte…
Arama emri çıkartın tokmağa, bakalım
nerede imiş!
***
Ankara’nın toplumumuza indirdiği Ekim
2020 darbesinden sonra Şubat 2021’de
Tufan Erhürman şöyle demişti:
-“CTP seçime girer ve o seçime müdahale,
gözle görülür, elle tutulur bir veri olursa,
öyle bir seçime devam etmeyiz. Gerekirse
seçimden çekiliriz. Kıbrıs Türk halkı,
gözümüzün gördüğü şekilde iradeye müdahaleyi kabul etmeyiz. Seçime girersek
de yine Maraş açılımı, futbol kulüplerine
paralar, Türkiye’den para gelmesi sürecini
görürsek, biter bu alem”…
Çoğunlukla hemfikir olmadığım bir husus
var bu Yüksek Seçim Kurulu’nun emrine
uymayarak BRT’nin yayını sürdürmesi
hususunda…
Ne Maraş açılımı ne BRT yayınları ne
futbol kulüplerine ayakkabı, ne ahaliye iaşe
yardımı… Hiçbiri seçime müdahale değildir.
Bunlar sonuçtur!
Seçime müdahalenin kaynağı taşıma nüfustur: Yerleşimci nüfus sömürgeciliği!
Taşıma nüfus olmasa AKP-MHP, asker,
Elçilik kimin kapısına gidecek?
Bu nüfus da BRT’yi izleyip karar vermez,
Elçiliği dinleyip oy verir!
Müdahale nüfusla yapılır, şovu da BRT’de
gösterilir…

Esendağlı: Yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı
ve güveni sarsmaya/zedelemeye yöneliktir!
Barolar Birliği Başkanı Hasan
Esendağlı, BRTK Müdürü Meryem
Özkurt‘a verilen hapis cezasıyla ilgili
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar‘ın, bazı Bakan ve milletvekillerinin
yaptıkları
yorumların
“Mahkemelerin Bağımsızlığı” noktasında
Anayasal sınırları aştığını vurguladı...
Birlik adına yazılı açıklama yapan
Esendağlı, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi
sürecinde, Seçim ve Halk Oylaması
Yasası’ndaki seçim yasakları kurallarına
aykırı yayın yapma ve Yüksek Seçim Kurulu
tarafından verilen karar ve tedbirlere uymama
sebebiyle, BRTK Müdürü Meryem
Çavuşoğlu Özkurt aleyhine bir dava
açıldığını, Özkurt’un da aleyhindeki davayı
kabul ettiğini ve Mahkemenin de yasada
öngörülen sınırlar dahilinde 2 aylık bir hapis
cezasına hükmettiğini belirtti.
Esendağlı, “Mahkemelerce verilen
kararların beğenilmemesi, eleştirilmesi ve
bunlardan hoşnut olunmaması elbette ki
mümkündür. Bu anlamda yargı da diğer
devlet organları gibi dokunulamaz bir
kutsallığa sahip değildir.
Bugüne kadar, özellikle kamuoyunu ilgilendiren pek çok dava hakkında çeşitli
yorumlar, lehte veya aleyhte beyanlar
olmuştur. Ancak bunun Anayasal bir sınırının
olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır”
dedi.
Anayasa’nın ilgili maddelerini anımsattı
Bu noktada Anayasa’nın özellikle 136.
maddesinde düzenlenen “Mahkemelerin
Bağımsızlığı” maddesinin ihlâl edilmemesi
gerektiğini, maddenin kendisinin uyulması
gereken kuralları açıkça belirttiğini söyleyen
Esendağlı, bu maddeleri de paylaştı;
“(2)Hiçbir organ, makam, merci veya kişi
yargı
yetkisinin
kullanılmasında,
mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat
veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve

telkinde bulunamaz.
(3)Görülmekte olan bir dava hakkında,
Cumhuriyet Meclisinde yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz;
görüşme yapılamaz veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. Yasama ve Yürütme
organları ile Devlet Yönetimi makamları,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
Bu organ ve makamlar, mahkeme kararlarını
hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez”
“Yapılan yorumlar ‘yargı
bağımsızlığı’ ilkesine aykırıdır”
Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, dünden
itibaren Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu
üyeleri, Meclis Başkanı ve bazı milletvekilleri

tarafından dile getirilen saptamaların
yukarıdaki Anayasal sınırı ve eleştiri boyutunu aştığını endişe ile gözlemlediklerini
vurgulayan Esendağlı, Mahkeme kararının
ardından Tatar’ın “Yetkili mercilerin gereken
adımları atacağına inanmaktayım”, Başbakan
Üstel’in “bu çifte standart yaratan durumun
ortadan kaldırılması için hükümetimiz
gereğini yapacaktır”, Meclis Başkanı
Töre’nin “büyük bir üzüntü ve endişe ile
takip ettiğimiz bu hadisenin bir an önce
son bulması ve Sayın Özkurt’un yeniden
özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Arıklı’nın “bu durum hakimlerimizin
seçilmesindeki kriterler konusunu bir kez
daha gündeme getirmiştir”, Dışişleri Bakanı
Ertuğruloğlu’nun “Türkiye KKTC
birlikteliğine karşı alınmış bir karar olarak
algılandı” şeklinde basına yansıyan sözlerinin,
demokrasi ve hukuk devletinin en önemli
ilkelerinden biri olan “yargı bağımsızlığı”
ilkesine aykırı ve yargı bağımsızlığının
vatandaşlar lehine sağladığı büyük güvenceyi
sarsmaya ve/veya zedelemeye yönelik
olduğunu belirtti.
Esendağlı, “Bu gibi söylemlerin, ifade
özgürlüğü
çatısı
altında
değerlendirilemeyeceği de açıktır. Her hak,
özüne dokunmamak kaydıyla, belli
sınırlamalara tabidir. Bu noktada, nasıl ki
nefret söylemi gibi toplum içindeki belli
kesimleri hedef haline getirip şiddete maruz
kalmalarına neden olan ifadeler bu kapsam
dışında tutulursa, yasama ve yürütme
organlarının / üyelerinin yargılama süreçlerini
etkileyen ve mahkemelere siyasi baskı /
müdahale edilmesine neden olan açıklamaları
da bunun dışındadır. Unutulmamalıdır ki
yargı bağımsızlığına ve yargıç güvencesine
bu ülkede yaşayan herkesin ihtiyacı vardır
ve bunu gözetip kollamak herkesten önce
seçilmiş siyasetçilerin görevidir” dedi.

Sosyal Medya
Tema Irkad

NE İLK NE DE SON
CEZADIR BU
Seçim yasaklarına aykırı hareket
edildi diye mahkemelerin verdiği
ne ilk ne de son cezadır bu... Seneler
evvel de bakanlığı devrinde bu
yasaklara uymadı diye hapis cezası
alan da var...
Hayır ama ben olsaydım Meryem
hanımı sanık göstermezdim be baylar... Evet suça ortaktır ama onun
bu suçu işlemesine neden olan
verdikleri talimatlar ile parmak
arkasına saklanan siyasiler ve üst
atanmışlar sırası ile bakan, müsteşar
ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da
BRT Kurumu'nu en üstten alta kadar
yönetim silsilesi içerisinde kim varsa
esas emri vereni cezalandırmak
gayesi ile olayı iğne ile eşeler samimi
söylerim Meryem hanımı ta tanık
gösterirdim ben....
Yapılması gereken buydu.
Dolayısıyle her seçim döneminde
hatta son kertede iktidar çevrelerinin
bilhassa UBP güruhu artık ne yasa
ne de anayasa dinlemiyor.....
Bir de TC AKP sinin Kıbrıs'taki
alt yönetimi oluşları hasebi ile
cüretkar tavırlar takınarak mevcut
ortamı ve işleyiş şeklini tam anlamı
ile dumura uğrattıkları devlet
anlayışında yozlaşmanın giderek
arttığı artık tartışılmaz...
Meryem hanım BRT Kurum
Müdürlüğü'ne atanırken mutlaka bu
işin sonunda bir bedelin ödeneceğini
de biliyordu... Ancak konu kurum
içerisinde ve kurumun işleyiş tarzını
bozacak suçlar değildir. Toplumu
sarsacak ve işleyiş tarzı ile belli bir
guruba da siyaseten rant temin edecek suçlar içerisinde en önemli yeri
tutan seçim yasaklarına riayet etmemek
bilhassa
devletin
kurumlarının bu suça ortak
olmalarını önlemek gayesi güdülerek
çıkarılmıştır....
Dolayısıyledir ki böyle kurumlara
atamalar yapılırken siyasiler verilecek emirleri harfiyen yerine getirecek
karakterdeki personelden seçimini
yapar. Yani bu tür atamalar
istendiğinde
maşa
niyetine
kullanılır...
Tekrar ediyorum.. Başında Özer
Kanlı gibi gözü hakkaten kan(!)
bürümüş bir amiri var iken Meryem
hanım verilen emri uygulamaktan
başka bir seçeneği var ise o da istifa
idi.
Bunu yazarken Meryem hanımı
suçlardan sıyırmak gibi bir gailem
yok ama bu gibi suçların devamlı
surette ne yasa ne de amayasa
tanımayan siyasiler tarafından
gerçekleştirilmesi çok yaygın bir
duruma gelmişken onları işin
içerisinden sıyırarak sadece gan
ayaklı bir memuru hedef almanın
ne toplum yararı ne de toplum
vijdanını rahatlatıcı bir sonuç
vermiyeceğini vurgulamak isterim.
Dolayısı ile eğer bu suçları tahkikat
eden ben olsaydım ki daha önce
1993 yılında işlenen seçim suçlarında
öyle yapmıştım şimdi de Meryem
hanımı tanık göstererek bu emri
kendisine veren üst amirleri hedef
alıp onların ağzına döne döne
sıçardım!!!
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Elektrik faturaları gecikiyor...

Geriye dönük zam uygulanmaya çalışılıyor
KIB-TEK'in eski asbaşkanlarından
Yusuf Avcıoğlu, kurumun Mayıs 2022
elektrik faturalarını hala daha
göndermediğine
işaret
ederek,
faturaların gecikme sebebinin geriye
dönük bir zam uygulanmaya çalışılması
olduğunu söyledi.

mal ve hizmetlerin maliyetlerini güncel
maliyetlere göre hesapladığını ifade etti.
"Elektrik Birim Fiyatını, kurum web
sayfasında da yazdığı üzere 2,7 TL/kWs
olarak baz almaktadır" açıklamasını yapan
Avcıoğlu, dolayısıyla Mayıs ayı içerisinde
üretilen veya satılan bir ürün ya da hizmetin
fiyatı da 2,7 TL/kWs elektrik birim fiyatına
göre düzenlendiğini kaydetti.

Geriye dönük bir zam uygulanmasının
gerek işletmeleri gerekse hane halkını
fazlasıyla zora ve zarara sokacak bir
durum olduğunun altını çizen Avcıoğlu,
koltuk kavgasından tarife düzenlenmesi
yapmaya fırsat kalmadığını savundu.
Avcıoğlu, geriye dönük zam yapılması
halinde konunun mahkemeye taşınacağına
da vurgu yaptı.

Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye:

İki devletli çözüm önerisini geri çek
Avrupa Parlamentosu (AP) dün
onayladığı Türkiye ilerleme raporunda
Türkiye’ye, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçme çağrısında bulundu.
Haravgi gazetesi: “Türkiye İki Devletli
Çözüm Önerisini Geri Çekmeli” başlığı
atlında verdiği haberinde, Türkiye’nin
AB üyeliği ilerleme raporunu dün oylayan
Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs’ta iki
devletli çözümden vazgeçmesi çağrısında
bulunduğunu yazdı.
Gazeteye göre, 448 leh, 67 aleyh ve
107 çekimser oyla kabul edilen raporda
özetle, Türkiye’den “iki devletli çözüm
önerisini geri çekmesi ve kalıcı bölünmeyi
güçlendiren eylemlerden kaçınması” istenirken KKTC’yle imzalanan ekonomik
ve mali protokol ile Maraş’taki sözde

Bumin Bezmen

FARKINDA MISINIZ!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIBTEK) eski asbaşkanlarından Yusuf
Avcıoğlu, sosyal medya hesabından
açıklama yaptı.
Avcıoğlu açıklamasında, Mayıs 2022
elektrik faturalarının hala tüketiciye
ulaşmadığına işaret ederek, geriye dönük
bir zam uygulamaya çalışıldığını belirtti.
"GERİYE DÖNÜK BİR ZAM
UYGULAMASI, İŞLETMELERİ VE
HANE HALKINI FAZLASIYLA
ZORA SOKACAK"
"Yapılması öngörülen zam 56 kuruş/kWs
olmakla birlikte, 56 kuruşun 26 kuruşluk
kısmının devlet tarifesi haricindeki tarifelere uygulanması, geriye kalan 30
kuruşluk kısmın ise devlet tarifelerinin
üzerine eklenmesi söz konusudur" diyen
Avcıoğlu, herhangi bir işletmenin sattığı

Sosyal Medya

“BM Güvenlik Konseyi kararlarına zıt
olan uygulamalar” kınandı.
Habere göre raporda ayrıca, Türkiye’de
temel insan hakları ve demokrasiye saygı
alanlarında hiçbir iyileşme olmadığı iddia
edilirken Türkiye ile Yunanistan
arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge
(MEB) anlaşmazlığına atıfta bulunularak,
tüm taraflara karşılıkla anlaşmayla MEB
sınırlarını belirlemeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Kızılyürek ve Yeoriu’nun açıklamaları
Gazete haberinin devamında ise,
AKEL’in AP milletvekilleri Niyazi
Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun rapora
ilişkin açıklamalarına da yer verdi.
Kızılyürek açıklamasında, “Türkiye’nin
Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine gittikçe

Sağlık Bakanlığından
Mehmet Kösenli’nin eşinin
iddialarına açıklama
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören
Mehmet Kösenli’nin eşinin basında yer alan iddialarına
ilişkin açıklama yaparak, “Konuyla ilgili Bakanlığa
başvuran hasta yakınına durumla ilgili detaylı bilgi
verildiği, Bakanlık tarafından hasta yakınıyla
ilgilenilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı” belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Sağlık Bakanlığı olarak geçirdiği kalp krizi sonrası
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
yoğun bakımında tedavi gören 55 yaşındaki Mehmet
Kösenli’nin eşi Hürü Kösenli'nin basına yaptığı iddialar
sonrasında açıklama yapma gereği duymuş
bulunmaktayız” denildi. Açıklamada, “Söz konusu
hastanın, 26 Nisan tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, aynı tarihte yoğun
bakıma alınarak, durumunun stabilize edildiği ve
halen tedavisine devam edilmekte olduğu” kaydedildi.
“Hasta yakınlarının tedavinin devamı için hastanın
Türkiye Cumhuriyeti'ne naklini istediği” belirtilen
açıklamada, “Ancak böyle bir durumda KKTC Sağlık
Bakanlığı’nın ambulans uçak tedarik etmesi ve organizasyonunu yapma gibi bir durumu söz konusu
değildir” ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı,
açıklamada, “Konuyla ilgili bakanlığa başvuran hasta
yakınına durumla ilgili detaylı bilgi verilmiştir.
Bakanlık tarafından hasta yakınıyla ilgilenilmediği
iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.” denildi.

daha çok müdahale ettiği bir dönemde
raporun, Türkiye’yi, Kıbrıs Türk toplumuna saygı duymaya çağırdığını” iddiasında
bulundu.
Kızılyürek ayrıca raporda, “Kıbrıslı
Türklerin
AB’yle
işbirliğinin
kolaylaştırılması yükümlülüğünü yerine
getirmesi için Kıbrıs Cumhuriyetine de
çağrıda bulunulduğunu” öne sürdü.
Diğer bir AKEL milletvekili Yeorgiu
ise açıklamasında, raporun adil
olmadığını, Türkiye’deki insan hakları
ve hukuk devletinin çiğnenmesi gibi
eleştirilerde
bulunmasına
karşın
Türkiye’nin Yunanistan, komşu ülkeler
ve hatta AB’ye yönelik sürekli “kışkırtıcı
eylemlerini” görmezden geldiği iddiasında
bulundu.

Bay-Sen: Yaşanan olayın tek
sorumlusu Meryem Özkurt değildir
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Çalışanları Sendikası (BAY-SEN)
Başkanı İbrahim Kanat, “Yaşanan
olayın tek sorumlusu Kurum
Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
dedi.
Kanat, siyasilerin de seçim
yasaklarında olunduğunu bilmelerine
rağmen, demeç verdiğini, açılış törenlerine katıldığını, böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldığını
söyledi.
Kanat yazılı açıklamasında şunları
kaydetti:
“Bağımsız yargının verdiği kararlara
saygımız sonsuzdur. Ancak, Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları
Sendikası BAY-SEN olarak 06 Ekim
2020 tarihinde gerçekleştirilen
Geçitköy Barajı’na yeniden su verilmesiyle ilgili açılış töreninin
kanalımızdan
canlı
olarak
yayınlanması nedeniyle mahkeme
tarafından sadece kurum müdürümüze
verilen ceza talihsizliktir.
Aylardır çekilen su sıkıntısının
giderileceği bir an olan Türkiye’den
gelen suyun KKTC’ye ilk akışı, BRT
ekranlarından canlı olarak vatandaşa

duyurulmaya çalışılırken, simültane
gelişen olaylar nedeniyle siyasi erkin
de konuşma yapması sonucu seçim
yasakları, yapılan canlı yayın içerisinde
delinmiştir.
Siyasiler de seçim yasaklarının
olduğu bir dönemde “demeç verme,
açılış törenlerine katılma vb.” eylem
ve açıklamalarda bulunamayacaklarını
bilmelerine rağmen böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldılar.
YSK’nın sadece Kurum Müdürü
Meryem Özkurt’u suçlaması adil
değildir.”

Neyin, Kıbrıs'ta artık çözüm ve barış
kelimelerini konuşan, çözüm ve barışla,
Kıbrıs'ın birleşmesiyle, dünyayla
birleşmemizle,
sorunlarımızın
çözülebileceğini söyleyen çok az insan
kaldı!
Nerede, Türkiye'nin sömürgesi olan
Kıbrıs'ın kuzeyinde!
Ne oldu o binlerce insana, yollarda
sokaklarda barış, çözüm
hemen şimdi diyen
insanlarımıza?
Hatırlarım, hısaraltında
2003'te
Kopenhag
zirvesinde ne olacak diye
sabahtan geceyarılarına
kadar beklediğimizi.
Şimdilerde ne barış ne
de çözümden bahseden yok!
Anastasiadis, ki sağcı bir siyasetçidir,
Kıbrıslı Türklere, geri Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne dönün, KC üzerinden
federasyonu ve toprak konularını
görüşelim diye çağrı yaptı, ki 74'ten
sonra bu çağrıyı yapan ilk Rum lider
oldu, cevap vermeye bile tenezzül
etmedik!
Anastasiadis bununla da kalmadı, GYÖ
çerçevesinde gelin Varosha'ya karşılık
Mağusa ve Timbu havalimanını
uluslararası yapalım, ambargolardan
bahsediyordunuz, dünyaya açılın, ticaret
yapın diye yine bir çağrı yaptı.
Bizim sözde siyasetçilerimiz yine tenezzül buyurmadılar, yine bu çağrıyı
duymazlıktan geldiler!
Sözde sahte solcular sokakları, caddeleri
doldurup, bu bizim yıllardır beklediğimiz
bir çağrı, bu şansı da kaybetmeyelim
diyemediler!
Türkiye önlerine bir oyuncak attı,
sözde protokol diye, efendim sömürgecilerin protokolüne takıldılar, yürüyüş
düzenlediler, ama protokolü hazırlayan
sömürgecilerin elçiliğine yan gözle olsun
bakamadılar, adına da mücadele diyorlar!
Ne güzel de bir oyuncak verdiler ellerine, dedik ya sömürgeciler bunları iyi
çözmüş diye!
Daha farkında değiller mi bilmem,
farkındalar ama farkında değilmiş gibi
davrandıkları kesin, Anastasiadis'in önerilerini ciddiye alıp oturup konuşurlarsa,
bir çok sorunumuzun çözüleceğini bildikleri halde, cevap dahil yorum bile
yapamıyorlar.
Anastasiadis'in önerilerine cevap verseler oturup konuşsalar, Türkiye bizler için
istediği kadar protokol yapsın, istediği
herşeyi protokol dedikleri dayatmalara
ilave etsin, haklarımız Kıbrıs
Cumhuriyeti'nde bakidir, uluslararası
geçerliliği vardır...
Türkiye'nin istekleri bizi hiç ama hiç
bağlamaz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
yasallığı vardır, tanınmışlığı vardır,
Türkiye burda hiçbir protokolü uygulamayaz!
Uygulaması için o hakkı kimden aldı,
garantörüyüm bile dese, bir protokol
imzalama gereği duyulsa bile bunu ancak
Kıbrıs Cumhuriyeti'yle imzalayabilir!
Dün sözde meclisten bazı kısımları
dinledim , sözde solculardan biri,
sömürgecilerin temsilcisine ''Burayı
başınıza yıkarız'' diyor, bir diğeri Türklükten bahsediyor!
Açık söyleyim sözde solcular sizler
orada sadece birer figüransınız, öyle
efelik, kahramanlık taslamayın!
Hiç ama hiçbirşey de yapamazsınız,
figüranlığınız da kuklalığınız da
toplumunuz için yararlı ama sömürgeci
için yararı olmayan her öneriyi gözardı
ettiğiniz sürece devam edecek!
Gerçekten kafa tutmak, cesur olmak
isteseydiniz, adam gibi çıkar, Anastasiadis'in önerilerini konuşur, tartışır,
toplumunuzu ne kadar düşündüğünüzü
ispatlardınız, sömürgecilerin de başına
neyi yıkacaksanız, onu yıkardınız!
Ucuz kahramanlık, efelik taslama,
insanlarımıza artık çok komik geliyor,
bilesiniz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

EKMEK
BULAMAYANLAR
BAYRAK YEYCEK
DA, BAYRAK
BULAMAYANLAR
NAPACAK?

KISACA...





ARA EMİR!



Tatar, “Ne imar planı ne emirname, biz
sizin arkanızdayız” demişti inşaat
şirketi sahiplerine… Buna karşın
Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı
hakkında mahkemenin vermiş olduğu
ara emri kararı kesinleşti. Dünkü
duruşmada Tatar’ın hukuku yok sayan
tavrına, mahkemeden cevap geldi…
Erdoğan’ı taklit eden Tatar anlar mı?
Tatar “eşit egemen” dediği KKTC’nin
mahkemeleri ile mi savaşacak?

Bizim Mandra
Seçim yasaklarının birçok kişi
ve makam tarafından
defalarca çiğnendiği KKTC'de
eşine raslanmayan bir olay
yaşanır ve BRTK Müdürü
Meryem Özkurt TC
Cumhurbaşkanlığından gelen
talimatı uygulayıp seçim
yasağı kapsamındaki bir
töreni yayınlamaktan suçlu
bulunarak 2 ay hapse
mahkum edilir. Özkurt
cezaevine konulurken
azmettirici Tayyıp Erdoğan'ın
buradaki kuklalarının da, karar
karşısında elleri ayaklarına,
dilleri damaklarına dolanır!
Sokaktaki adam "Talimatı
verip suçu işleten de
yargılansın" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Diyarbakır’da düzenlenen
baskınlarda aralarında
Dicle Fırat Gazeteciler
Derneği Başkanı Serdar
Altan’ın da bulunduğu 20
gazeteci gözaltına alındı…









“İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin iptali kadın
hareketinin en hayati davasıdır artık”
Danıştay’da görülmeye başlanan İstanbul
Sözleşmesi’nin feshinin iptaline yönelik dava
tek bir mesaj veriyor.
Türkiye'nin medeniyet düzeyi.
Gücü tek elde toplayan sistemin muktedirleri
adaleti hakkaniyetle dağıtmaya hazır mı, değil
mi?
Kadınlara yönelik şiddeti durdurmaya niyetli
mi, değil mi?
Hukukun üstünlüğü ilkesine mi bağlılar,
yoksa erkeklerin hukukuna mı bağlılar?
Anayasaya aykırı bir şekilde fesih edilen
İstanbul Sözleşmesi bu ülkenin medeniyet düzeyinin turnosol kağıdı artık.
Kadın örgütlerinin, kadın siyasetçilerin, aktivistlerin, akademisyenlerin, baroların, avukatların ve tabandaki büyük desteğin sembol
davası İstanbul Sözleşmesi’dir.
Ülkenin en acil meselelerinden kadına ve
çocuğa yönelik şiddetin durdurulması yönündeki somut talebin vücuda gelmiş halidir.
Hukukun, tek kişinin ideolojisine, din, örf,
gelenek ve adetlere, erkeklerin kaypak ‘namus
ve ahlak’ anlayışlarına, belli başlı siyasi fanatiklerin fırsatçılığına, daha çok oy, daha fazla
iktidar için kurban edilmemesi için yoğun çabanın en gerçek yansımasıdır.
İstanbul Sözleşmesi’nin ‘Türk aile yapısını
ortadan kaldırmayı hedefleyen dış kaynaklı
bir proje’ olduğu iddiaları erkek iktidarın en
acımasız yalanıdır.
İstanbul Sözleşmesi bir ülkenin en yoksul,
en dezavantajlı, en yalnız bırakılan, en çok
sömürülen, en çok öldürülen kesimlerine uzatılan bir can simididir.
Bu sözleşme erkeklerin kadınlar üstünde
hakimiyet kurmaması, dışlamaması, ezmemesi,
istismar, taciz ve tecavüz etmemesi, öldürmemesi yani özetle ekonomik, siyasi, sosyal,

VİRGÜL

İNFİAL MİNFİAL
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına uymayan BRT
müdürü ceza aldı... Bahaneyle hatırlayalım:
9 Ekim 2020’de 9 bin 872 kişinin hesabına
‘Salgın Sosyal Destek’ olarak adlandırılan
2’şer bin TL tutarında yardım yattı… 16 Ekim
2020’de YDÜ sahibi Suat Günsel’in tüm
çalışanlarını, Ersin Tatar propagandası yapmaya
ve oy vermeye zorlandığı ve baskı yapıldığı
açıklandı… Bunları ne yapacağız? BRT müdürü
yasaya aykırı hareket ettiği için cezalandırıldı.
Tatar buna ‘infial’ diyor… Mahkemenin hukuku
uygulaması infial midir?

HANGİ
YETKİLİYE
SÖYLER
BU
YETKİSİZ?



“Yetkili mercilerin
gereken adımları
ivedilikle atacağına
inanmaktayım…”
Ersin Tatar
(Yetkisiz Merci)

cinsel, fiziksel her türlü şiddetin önlenmesi
ve mevcut şiddetin hukuk yoluyla cezalandırılması için hazırlandı.
‘Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin
her türünü kınamak…’
‘Kadına yönelen şiddetin, kadınlarla erkekler
arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara
üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının bilincinde olmak…’
‘Kadınların ve genç kızların aile içi şiddet,
cinsel taciz, tecavüz, zorla evlendirme, sözde
“namus” adına işlenen suçlara ve kadınların
ve genç kızların insan haklarının ciddi bir biçimde ihlal oluşturduğunu bilmek…’
‘Çocukların, aile içi şiddetin tanığı olmak
da dahil olmak üzere, aile içi şiddetin mağduru
olduklarının farkında olmak…’
Ve somut adım atmak için…
İstanbul Sözleşmesi, mevcut yasalar kadınları
korumadığı için imzalandı.
O halde, maksadı kadınları her türlü şiddete
karşı korumak, kadına yönelen şiddeti ve aile
içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan
kaldırmak olan bir sözleşme tam tersi nedenlerle
iptal edildi.
Kadınlar üzerinde gerici ideolojiler rahatça
uygulanabilsin diye.
Sözleşmenin iptalinin iptali kadın hareketinin
en varoluşçu, en hayati davası artık.
Sadece hukukun yeniden tesis edilmesi için
değil, kadınların hayatta kalabilmesi için.
Sözleşmenin özü insan hakları ve canı korumaktır. Ötesi dipsiz bir demagojidir.
(Elçin Poyrazlar/ Sözleşmenin özü/
Cumhuriyet)

Tarih 9 Kasım 2021
Tüm partiler 23 Ocak için anlaştı... Meclis
Başkanı Önder Sennaroğlu "Karma oy
sisteminin kaldırılması için çalışacağım"
dedi... Seçim ve halk oylaması yasasında
yapılması düşünülen değişiklikle ilgili Ad
Hoc komite kurulması kararlaştırıldı.

Gözden kaçmayanlar...

NÜFUS

Türkiye’deki
seçimlerle
karıştırır
bazıları buradaki seçimleri… Bizde
seçime müdahale ne bulgur ne
makarna yardımıyladır… 9 Ekim 2020
tarihinde, TC Büyükelçiliği tarafından
Kıbrıs’ın kuzeyindeki spor kulüplerine
dağıtılmıştı.
Yapılan
malzeme
yardımlarda her takıma 20 set eşofman,
20 set ayakkabı, 20 set yağmurluk
verilmişti… Seçime müdahale denmişti
buna! Seçime Müdahalenin İstihbarat
Tablosu raporu yazıldı… Raporda
seçime müdahale aracı olarak taşınan
ve vatandaş yapılan nüfus dışında her
detaya yer verildi. Seçime müdahale
nüfusla yapılır bu diyarda…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Halkımıza güvenli gıda ve
güvenli su temini için
sorumluluklarımızı yerine
getirmeye devam
ediyoruz…”
İzlem Gürçağ (UBP)

Karikatür: Rainer Hachfeld/cartoonmovement
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Baflının Köşesi

İŞ YERİ ADINA SATTIĞI
ÜRÜNLERDEN TAHSİL
ETTİĞİ PARAYI
TASARRUFUNA GEÇİRDİ

Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Boğazköy’de bir kişi iş yeri adına
sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği
parayı tasarrufuna geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 19 Aralık 2021-8
Mart 2022 tarihleri arasında
Boğazköy’de faaliyet gösteren
“Şevket Seren ve Kardeşi Ltd”
isimli iş yerinde çalışan E.T. (E-38),
iş yeri adına sattığı muhtelif süt
ürünlerine karşılık müşterilerden
toplam 22.563,45 TL nakit para
tahsil etti.
Parayı, şirket muhasebesine teslim
etmeyip, çaldığı tespit edilen E.T.
aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

BİLMELİYİZ
Öyle bir duruma geldik ki; Türkiye
olmazsa
ayakta
duıramayacağız,
diyoruz.
Ya...
İşte budur özeti geldiğimiz son
durumun.
Hükümet yeni kurulmuşmuş..
Bu hükümet kurdurulmuşmuş...
Muhalefet restini çekmişmiş.
Vay, sen misin bize tarih dersi veren,
diyerek,
karşı
taraftaki
güya
milletvekiline dersini vermiş.
O ise buna karşı ayakta durarak, araya
wikieksi’yi koyarak, karşı hücumda
bulunmuşmuş.
Muşlarla geçen her gün
bizleri daha da muşlaştırır
bundan haberimiz hala
yok iken biz neyin
davasında
başarılı
olacağız?
Hiç düşünme bile.
Olacaklar
önceden
belliydi.
Bugün oyun, diye nitelendirdiklerimiz,
aslında bal gibi yaşamdır.
Yaşamımız bir ipte bağlı değl.
Yaşamımız zincirle bağlanmış, sıkı
düğümlenmiş durumda.
Ne kesilir, ne açılır
Yaşanacak belli.
Ve belli ki bir nesil devre dışı
kaldığında artık oynanan veya yaşatılan
her ne varsa, gerçekleştirilmeye
çalışılacak.
Bugün, muhtacız demek yerine,
muhtacız dedirtenlerin ne yaptıklarına,
ne yapamadıklarına bakmalı.
Onların gücü vara, bizim de tapumuz
var, demeliyiz.
Tapu kimdeyse söz de ondadır.
Şimdilik kullanan konuşabilir.
Şimdilik elinde tutan, benim, diyebilir.
Ama ne elinde tutması onun olmasınıı
haklı gösterir ne de kullanması onun
olmasını sağlar.
Bugünler geçici.
Ta 1960 yılından başlayıp incelersek
göreceğiz durumun gerçeğini.
Her dönem içinden çıkılamaz gibi
geldi.
Kapalı olduğumuz günlerde dışarıya
hasrettik.
Havasız kalmıştık.
Susuzduk...
Elektrik verilmediği bir dönem
karanlıktaydık.
Ne lüklser geldi geçti hayatımızdan, ne
lambasuyularıyla,
fanuslarla,
gololambiciklerle idare ettik.
Mum ışığındaki o sevişmeleri bile
hatırlamak, tekrar yaşamak istersin değil
mi?
İşte o günlerde, bir daha özgürlük
olmayacak sanırken.
Bir daha barutsuz yaşamak mümkün
değil, derken.
Gelinen noktaya bakın.
Özler durmdayız değil mi o günleri?
Özleriz ya.
Çünkü kolaydı içinden çıkmak.
Sadece yapılmak istenenleri görerek
karşı durmaktı yapılması gereken.
Yapamadık.
Bugün de yapılmak isteneleri görmeli,
ayakta ve dik durmalıyız.
Bilmeliyiz ki kim, nedir, neresi kimin.
Aksi taktirde arkadaşın dediği gibi
türkiye olmazsa ayakta duramayız.
O zaman işte köprü çöker, sular evleri
basar ve sen yeniden yollara bir hiç gibi
düşersin.

LEFKOŞA’DA 3 FARKLI İŞ
YERİNDE SOYGUN

Kubilay Özkıraç:

DİRENEN DEĞİL BİAT EDEN
BİR SENDİKA İSTENİYOR
Afrika (Özel) - Geçtiğimiz günlerde
kamuoyuna bir açıklama yapacağını
söyleyen El-Sen Başkanı Özkıraç'la
konuştuk...
Özkıraç konuşmasına şöyle başladı:
-24 Ocak 2022'de Sayıştay Başkannı
Osman Korahan imzasıyla Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz'a
bir rapor gönderdi ve raporda da tespit
edilen usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve ihale
yasası kanıununa aykırı uygulamaları belirtti. Konuyu Hukuk Dairesi'ne de gönderdi.
Yine 18 Ocak 2021'de Kıb-Tek
Müdürlüğü'ne gönderilen raporda da alınan
malzemelerin TC menşeli değil de Çin
menşeli olduğu içim bu konunun da Hukuk
Dairesi'ne aktarıldığı açıklandı. Bu raporda
4'lü hükümet döneminde Kıb-Tek Yönetim
Kurulu eski Genel Müdür, Yönetim Kurulu
hakkında da ciddi iddialar var..
-Sn Özkıraç, bu raporlar elinize ne
zaman geçti?
-Raporlar elimize geçen yıl geçti. Bir
kısmı medyada yazılmasına rağmen fazla
yer bulmadı.
-Siz sendika olarak bu usulsüzlüklerle
ilgili neler yaptınız?
-Her platformda toplumu bilgilendirdik
ve işlerin kötüye gittiğini anlatmaya çalıştık.
Polisi ve savcılığı göreve çağırdık. Ancak
ne yazık ki bu açıklamalarımız üzerine
konuyla alakası olmayan bazı mühendislerimiz sorgulamaya alındı. Bilhassa dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'nın
döneminde bu mühendisler basın yoluyla
karalanmaya çalışıldı. Kıb-Tek Yönetim
Kurulu ve o dönemin yöneticileri sayıştay
raporlarında herşey şeffaf olmasına rağmen
sorgulanmadılar.
-Son günlerde baremlerle ilgili sizin
de imzanızın bulunduğu bir konu gündeme getirildi. Siz de imzam varsa istifa
ederim dediniz...
-Doğrudur... Ben ne Kıb-Tek Yönetim
Kurulu Başkanıyım, ne de yetkilisi. Ben
sendika başkanıyım ve üyelerimin hakları
için çalışıyorum... Ben barem ayarlaması
yapacak bir yetkiye sahip değilim. Aslında
Kıb-Tek'teki usulsüzlüklerin, yolsuzlukların
ve ihalelerde oynanan oyunların örtbas
edilmesi, gözlerin başka mecralara
çevrilmesi için üretilip toplumun önüne
getirilmesidir.
Gündem saptırmadır. Direnen El-Sen
yerine biat eden bir El-Sen istenmektedir.
Mağusa bölgesinde örgütlü 7-8 kişilik bir
grubun yaptığı işleri deşifre ettik. İlerleyen
günlerde daha detaylı açıklamalar da
yapacağız. Barem meselesine takılıp bize

saldırmayı seçenler seçim döneminde bazı
belediye başkanlarına yapılan kıyakları
göz ardı etmektedirler. Bir müteahhite
kurum ambarından verilen ödünç mazlzemelerin geriye dönmemesi üzerine kurumda görevli bir mühendisin bu
malzemelerin arızada kullanıldığına dair
gösterildiği de gündeme getirilmemektedir.
Bir mühendisin güneş paneli kuran bir
şirketi olduğunu ve müteahhitlerle işbirliği
içerisinde bulunduğu ortadadır.
-Geçmişte de sendika başkanlığı
yaptınız, o günden bu güne ne değişti?
-İlk başkan olduğum dönemde Sivil
Savunma Başkanlığı'nda yapılan bir özel
toplantıda benim ve ekibimin diskalifiye
edilmesi için kararlar üretildi. Ve 8 Nisan
2000'de yeni bir yönetim geldi. Beni de
Mağusa'dan Güzelyurt'a kadar sürgüne
gönderdiler, görülen lüzum üzerine... Ve
2002 yılında bu memlekete AKSA davet
edildi. Ondan sonra gelen hükümetler de
AKSA'nın sözleşmelerini uzattılar. 2024
yılına kadar sözleşme imzaladılar.
-Kubilay Özkıraç üzerinden El-Sen'i
yıpratmak isteyenlerin amacı nedir?
-2000-2018'e kadar sendika başkanı ve
yönetimde görev alanlara sormak istiyorum.
AKSA'nın sözleşmeleri uzatılırken neredeydiniz? Kıb-Tek'e güvenlik şirketleri ve
temizlik şirketleri sokulurken neredeydiniz?
Toplu İş Sözleşmesinde bazı çalışanların
hakları gasp edilirken neredeydiniz?
O dönemde yapılan yolsuzluklar hakkında
ne yaptınız? Cratos'a 9 milyon bağışlanırken
neredeydiniz?
-Son gelişmeler ortada, hedef belli.
Düşünceniz ve yapabilecekleriniz nelerdir?
-Türkiye'den dayatılan Kıb-Tek'in 3'e
bölünmesi ve yabancı sermayeye satılmaya
çalışılması Türkiye'den dayatılan ilhak
paketinde net bir şekilde ortadadır. Bize
karşı oluşturulan bir de "El-Sen İnisiyatifi"
vardır.. Bunlar neden ses çıkarmıyorlar
kurumla ilgili... Anti demokratik bir olayla
bu yönetim devrilmeye çalışıldı. Bu operasyona eski bazı Kıb-Tek Yönetim Kurulu
ve üyeleri de dahil oldu... İlerleyen günlerde
bunların kimler olduklarını da
açıklayacağım. Kubilay Özkıraç üzerinden
El-Sen'e yapılan saldırıların boşa çıkacağını
söylemek isterim...
-Son sözünüz...
-AKSA'yı buraya getirdikten sonra
Mehmet Ali Talat ve ekibi tarafından AKSA'ya plaket verildiğini de kamuoyuna
hatırlatmak istiyorum...

Lefkoşa’da faaliyet gösteren 3 farklı
iş yeri dün açılarak, toplam 2 bin
585 TL nakit para ve bir şişe alkollü
içki çalındı.
Olay polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen ileri
soruşturmada, meselede zanlı
olarak görülen N.N.(E-28) tespit
edilerek, tutuklandı.

MEHMETÇİK’TE BİR EVDE
SOYGUN
Mehmetçik’te, 31 Mayıs'ta ,
Özgürlük Caddesi'nde bulunan bir
evin penceresi açılarak, içeriye
girildi ve 3 bin 600 TL nakit para
çalındı.
Olay polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen ileri
soruşturmada, meselede zanlı
olarak görülen R.Ç.(E-56)
tutuklandı.

BEYKÖY, CİHANGİR,
GÖKHAN VE DÜZOVA
BÖLGELERİNE 1 SAAT
SÜREYLE ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün
orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
Beyköy, Cihangir, Gökhan ve
Düzova bölgelerine elektrik
verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Lefkoşa bölge amirliğinden verilen
bilgiye göre, kesinti sabah 10.00 ile
yaklaşık 11.00 saatleri arasında
gerçekleştirilecek.

SERİN VE NEMLİ HAVA
ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli
hava kütlesinin bölgede etkisini
sürdürmeye devam edeceğini,
bugün öğle saatlerinde ise doğu
kesimlerde yer yer sağanak
beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesinin haftalık hava
tahmin raporuna göre, bölge
genellikle alçak basınç sistemi ile
üst atmosferdeki serin ve nemli
hava kütlesinin etkisi altında
kalacak. Hava, bugün parçalı
bulutlu öğle saatleri doğu kesimler
yer yer sağanak yağmurlu, sabah
saatleri yer yer sisli olacak.
Hava, cuma ve cumartesi günü açık
ve az bulutlu; pazardan salıya
kadar ise az bulutlu, zamanla
parçalı bulutlu geçecek. Hava,
çarşamba günü az bulutlu, öğle
saatleri parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının,
genellikle iç kesimlerde 32-35 ºC,
sahillerde ise 28–31 ºC dolaylarında
seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette, zaman
zaman kuvvetli olarak esmesi
bekleniyor.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Mahkeme
Yüksek
(YM) Başkanı Narin
Ferdi Şefik, katıldığı bir
televizyon programında
mazbata davalarının 1
Ocak 2022 itibarıyla, 22
bin 7 hukuk mazbatası,
12 bin 963 de ceza mazbatası, sayısına
ulaştığını söyledi…
YM Başkanı Şefik, mazbataların
işlem
görmesinin
uzadığını
kaydederek, “ülkede ekonomik sorun
var, umarım daha kötü olmaz” dedi…
***
Son cumhurreisliği seçimlerinde, -11
Ekim 2020’de- seçim yasakları hilafına
Geçitköy’de yapılan, siyasilerin de
katıldığı
su
akışının
yeniden
sağlanması töreninin, canlı olarak
yayınlanmasını sağlayan sorumlu kişi
olarak,
BRTK (Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu) Müdürü Meryem Özkurt,
Salı günü -çıkarıldığı mahkemede,
yapılan duruşmanın ardından- 2 ay
hapis cezasına çarptırıldı…
Bu konuyla ilgili çeşitli çevrelerden,
çeşitli yorumlar yapıldı/yapılıyor…
Anayasa ve yasalarımıza göre eğer
bir suç varsa/oluşmuşsa, muhakkak
cezalandırılmalı…
Mahkemenin verdiği kararı, yerinde
bulanlar da, “kamu vicdanı yara aldı”
diyenler de var…
Hapis cezası alan Özkurt, yaptığı

KURALLARA UYULMALI
(MI?)
açıklamada, kendisinin kamu hizmeti
yayıncılığı yaptığını vurgulayarak
şöyle dedi:
“Ben bugün hâlâ kamu yayıncılığı
yaptığıma inanmaktayım.
Bu
cezayı
hak
ettiğime
inanmıyorum.
‘Ülkede’ bu kadar hırsız, dolandırıcı
ve hak etmediği şekilde makamında
oturarak, haksız kazanç sağlayan
insanlar ve bürokratlar varken,
onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken, bana
verilen bu cezayı ve yapılan
uygulamayı
hazmedemiyorum.
‘Ülkem’ için yaptığım bu yayından
sonra siyasilerin de bana verilen bu
ceza karşısında nasıl bir tavır
izleyeceklerini
merakla
beklemekteyim.”
***
Bir konu açıldığında, sürekli olarak
Anayasası’ndan
ilgili
KKTC
maddeleri, köşemde paylaşıyorum…
Bildiğim kadarıyla Meryem Özkurt,
bir kamu kuruluşu olan BRTK’nın
Müdürü’ydü!
Seçim yasaklarının ihlal edildiği o
canlı yayın sırasında da BRTK’nın
Müdürü idi…
Bugün sırada:
Yasa Dışı Emirler, başlıklı…
Madde 123.
Kamu hizmetlerinde herhangi bir
sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,
üstünden aldığı emri, yönetmelik,

tüzük, yasa ve Anayasa kurallarına
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu
aykırılığı emri verene bildirir. Ancak
üstü emrinde direnir ve bu emrini yazı
ile yinelerse, emir yerine getirilir; bu
durumda emri yerine getiren sorumlu
olmaz.
Konusu suç oluşturan emir, hiçbir
şekilde yerine getirilmez; yerine
getiren
kimse
sorumluluktan
kurtulamaz.
(…) …
***
Komşum dedi ki,
Evet, Madde 123’ün içeriği, özellikle (2). fıkra- sanırım görülen
davanın
neden
o
şekilde
sonuçlandığını açıklar vaziyettedir!
Normal ülkelerde,
Hangi kurumda olursa olsun, kamu
yönetiminde “Kuvvetler Ayrılığı”
prensibi, daima hesaba katılır tüm
sorumlu görevliler tarafından!
Siyasilerden, yani “Yürütmeden”
alınan/gelen
talimatların,
yasal
mevzuata
ve
hukuka,
yani
“Yasamaya” ve seçim yasaklarından
sorumlu
olan
Yüksek
Seçim
Kurulu’nun (YSK) emirlerine, yani
“Yargıya” uyup uymadığı incelenip,
ona göre karar verilerek yerine
getirilmelidir!
Öyle yapılsaydı, herhangi bir sorun
olmazdı!
Gene gonuşuruk buraşda.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden eylem
“Sınav günü verilmesini bekleyen
4000 mağdur sınavı var”
“Yapılan müracaatlara herhangi bir
yanıt alamıyoruz”
“Mağduriyetlerimiz giderilmezse
daha büyük bir eylem yapacağız”
Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü
Kursları Birliği, “sürüş ehliyetleri sınav
sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı”
gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı önünde dün uyarı eylemi yaptı.
Bakanlık önüne araçlarıyla gelen şoför
okulları, sınav müracaatında bulunan
4000’den fazla vatandaşın sınav tarihi
beklediğini, 200’den fazla vatandaşın ise
haksız yere sınavının iptal edildiğini öne
sürerek,
ilgili
dava
dosyalarını
hazırladıklarını belirtti.
İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin
3’üncü fıkrasına göre yapılan müracaatlara
30 gün içerisinde yazılı bir cevap verilmesi
gerektiğini belirten Birlik temsilcileri, 8
Nisan tarihinde yaptıkları müracaatlar için

henüz bir yanıt alamadıklarını, çalışma ve
öğrenci izni ile ülkede bulunanların izin
sürelerinin dolduğunu ile sürdü.
Birlik temsilcileri, ilgili tüzük gereğince
sınavdan üç gün öncesine kadar sınava
giremeyeceğini bildiren kişilerin sınavlarını
ücretsiz erteleme hakkı olduğunu
hatırlatarak, son zamanlarda “sağlık raporu”
sunulmuş olmasına rağmen, bu hakkın
tanınmadığını, yeniden harç ödeyip müracaat
edilmesinin zorunlu kılındığını savundu.
- “Sorunlar günden güne artıyor”
Şoför okulu işletmecileri, 4 ay önce sorunlara çözüm bulunacağı sözü aldıklarını
ancak o günden itibaren sorunların daha
da arttığına işaret ederek, bir an önce çözüm
bulunmaması halinde vatandaşlarla birlikte
daha büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu.
- Arıklı: “Sorunu biliyoruz. Çözmek
durumundayız. Çözeceğiz”
Birlik Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
yapılan açıklamaların ardından, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eylem-

cilerin arasına katılarak, sorunlarını dinledi.
Bakan Arıklı, sürüş ehliyetleri konusunda
ciddi bir sıkıntı yaşandığını, Maliye ile ek
mesai ve müfettiş kadrosuna ilişkin
tartışmalar yaşadıklarını belirterek, eylemcilerin haklı olduğunu kaydetti.
Arıklı, “Sorunları biliyoruz. Sorunları en
kısada çözmek durumundayız, çözeceğiz”
şeklinde konuştu.
Devletin de bu sınavlarda alınan harçlardan
gelir elde ettiğini, bu noktada müfettiş
kadrosu açılımının büyük bir yük olmaması
gerektiğini söyleyen Arıklı, kısa vadede ek
mesai sorununu çözerek müfettişlerin daha
fazla sınav yapmalarını sağlama, ardından
ise kademeleri olarak müfettiş sayısını
artırma konusunda kararlı olduklarını ifade
etti.
Cuma günü Bakanlar Kurulu öncesi,
birlik temsilcilerinin kendisini ziyaret etmesi
ve tüm bu sorunları kendisine iletmesini
talep eden Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda bu
sorunların görüşüleceğini söyledi.

Sosyal Medya
Halil Karapaşaoğlu

YA FİL
OLACAKSINIZ,
YA DA ÇİMEN...

Sömürge mahkemelerinde kalan
kaç yargıcımız kaldıysa sömürgeciye karşı DİRENİŞE geçtiler.
Olayın ciddiyetinin farkındadırlar.
Sanırım Ersan Saner'den itibaren
Aganben'in belirttiği "İstisna Hali"
durumunun ikinci aşaması ortaya
çıktı.
Yani yasalar siyasal iktidarın
devamlılığı için sürekli olarak rafa
kaldırılmaya başlandı.
Bu ikinci yeni bir durumdu. Yargı
bunu görmezden gelemezdi.
Çünkü kendi varlık alanı da
tehlikeye girmişti.
Yargı bu saatten sonra tüm
gücüyle kendini savunmaya geçecektir.
Kendini korumaya alacaktır.
Cephelerden bir tanesi açılmış
oldu. İktidar yani Ankara ve
sömürge valiliği ise tüm gücüyle
saldıracaktır.
Yanlış anlaşılmasın.
1974 yılından itibaren zaten
kuzeyde yaşayan insanlar bir "İstisna Hali" içerisinde yaşamaktadır.
Sömürge rejimleri zaten bir "istisna
halidir".
Yasadışı vatandaşlıklar, yasadışı
mülk aktarımı, yasadışı ihaleler,
rüşvetler, 89'dan 2004lere kadar
patlatılan bombalar kurşunlamalar
ve bunların faillerinin bulunmaması
hepsi ve hepsi insan hak ve özgürlüklerinin rafa kaldırıldığının bir
göstergesiydi aslında.
Bu birinci aşamaydı. İkinci
cepheyiyi CTP mecliste açmaya
çalışıyor.
AKP ile ipler kopmuş durumda.
CTP mecliste cephe açmak zorunda
olacak.
Başka çaresi yok!
Açtığı sürece büyüyecek.
Şunu da söyleyim bu sefer boykota gidenler CTP'ye oy vermek
zorunda kalacak.
Bu nokta devrimci sol için çok
önemli bir nokta.
Daha başka cepheler de açılacak.
Burjuvazi de son ana kadar
direnecek bu kavganın tarafı olmamak için. Taraf olmak zorunda
kalacaklar.
Başka bir cepheyi devrimci solun
açması lazım.
Devrimci sol anti faşist direnişi
örerek özneleşirse özneleşecek.
Özneleşemezse
CTP'nin
arkasında yine nesneleşecek.
Devrimci solun oyun kurucu
olması lazım.
Oyun kurucu olma cesaretini ve
refleksini gösterme teşebbüsünde
bulunması lazım.
Bu teşebbüs bile özneleşme
sürecinin başlangıcı olacaktır.
Devrimci sol hiçbir süreçten geri
kalmamalı.
Acil olarak mahalle örgütlenmelerine başlamalıdır.
Sokakta insanlarla konuşmalı
sokağı siyasallaştırmalıdır.
Sokağı örgütlemelidir.
Bizim başka çaremiz yok!
Ya fil olacaksınız ya da çimen!
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Günün Manisi - Emine Hür

FAKAT MÜZEYYEN
BU DERİN BİR
TUTKU
İlhami Algör
Roman
İletişim Yayınları

Sıkıldım yüzüm asık
Kızgınım kaşım çatık
Nerdesin esin perim
Çatladım be gel artık

Özdeyişler

Tadımlık

"Aldatmaların en kötüsü,
kendi kendini
aldatmaktır."
Eflatun

Ter, kan ve ölüm kokan ranzalar arasında
Sevda kaçağı bir hayale sığındım
Kan değil
İsmindi sızan
Yaralarıma
Bedia Balses
"Tutsak" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak

Lefke Ceviz Festivali’nin on ikincisi 11-12
Haziran tarihlerinde, Lefke Çarşı Merkezinde
Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş
birliğinde gerçekleştirilecek.
Avrupa Birliği’nin finansal desteğinde
yürütülen ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme
Projesi’’ çerçevesinde hazırlanan festival,
11 Haziran Cumartesi 14:00-22:00 ve 12
Haziran Pazar 10:00-20:00 saatleri arasında
yapılacak.
Üreteni desteklemek ve kırsal bölgeye ilgiyi
artırmak amacıyla düzenlenen festival
kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa
yürüyüşleri, iki toplumlu konserler ve halk
dansları gösterileri, kültürel sunumlar, sergiler,
ücretsiz çocuk oyun alanları yer alacak.
Festivalde rehber eşliğinde Lefke tanıtım
turu ve Lefke Avrupa Üniversitesi desteğinde
ünlü şeflerin jüri üyesi olarak katılacağı “ceviz
macunu” yarışması düzenlenecek.
Lefke Ceviz Festivali korteji sonrasında
saat 14:00’te gerçekleştirilecek açılışı, özel
eğitim okulu öğrencileri yapacak.
Program şöyle:
“11 Haziran 2022 Cumartesi:
13:00 Lefke Portakal Çemberi'nde toplanma
13:30
Golden Bando eşliğinde kortej
yürüyüşü
14:00 Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi dans
gösterisi
14:05 Yedidalga İlkokulu dans gösterisi

LEFKOŞA
Cevher Eczanesi
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
Tel:2277251
Adahan Eczanesi
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2273700
Ferin Eczanesi
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent
Gönyeli
Tel:2234282

14:10 Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları
Topluluğu
14:20 Açılış konuşmaları ve sergilerin
açılışı
14:30 Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası
15:00 Barış için Dans
16:00 Buğra Koççat
16:45 Grup Baria
17:45 Muharrem Cemoğlu
18:30 Yunus Erhan Trio
19:30 Müzik dinletisi
20:00 Grup Mental Soup
21:00 Grup LICK
12 Haziran 2022 Pazar:

10:00 Açılış
10:30 Sidar Karakuş Band
12:00 Let's Sing Together Band
13:00 Barış için İki Toplumlu Koro - Lena
Melanidou
13:30 Mormenekşe Halk Dansları Derneği
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar
14:00
Derneği Çağdaşlar Korosu
15:00 Kıbrıs Havaları Derneği
16:00 Retro Çalgıcıları
17:00 Grup Otantik
18:00 Arda Gündüz Orkestrası
19:00 Kıbrıs Müzik Yolcuları
20:00 Kapanış”

AB destekli çevre projesi için çevre uzmanları istihdam edilecek
Mağusa Kültür Derneği tarafından
yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir
Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi
kapsamında çevre uzmanı eğitmenler istihdam
edilecek.
Dernekten yayımlanan bildiriye göre, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen proje
kapsamında istihdam edilecek çevre uzmanı
eğitmenler Gazimağusa’da 6 ilkokulda öğrenim
gören toplam 900 ilkokul öğrencisine, 50
ilkokul öğretmenine, 50 öğretmen adayına ve
30 lise öğrencisine çevre konulu eğitim
sunacak.

Nöbetçi
Eczaneler

Bildiride 13 çevre/ekoloji uzmanının istihdam
edilmesinin ön görüldüğü, eğitimlerin 20222023 öğretim yılı boyunca, bir takvim
çerçevesinde dönüşümlü olarak Türkçe dilinde
sunulacağı belirtildi. İstihdam edilecek çevre
uzmanlarının, çevre okuryazarlığı eğitimi
müfredatının oluşturulması sürecinde de aktif
rol oynayacağı kaydedildi.
Başvurular için son günün 27 Haziran olduğu
kaydedilen bildiride, info@magusakulturdernegi.com e-posta adresinden daha detaylı
bilgi talep edilebileceği belirtildi.
Proje kapsamında, Mağusa bölgesindeki

ilkokulların, öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini ve
çevreye yönelik tutumlarını belirlemek için
anketlerin yapıldığı, sonuçların çevre
okuryazarlığı odaklı bir eğitim müfredatının
ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi için
kullanılacağı, geliştirilecek müfredatın pilot
bölge olarak Gazimağusa uygulanacağı belirtildi.
Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için
Çevre Okur-Yazarlığı Projesi, Avrupa Birliği
tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında
VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.

Kayıp diploma

DÜN

2000 yılında DAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümünden
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
İrsen Azeri

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

Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

17.05 17.27

EURO
Alış Satış

18.33

18.54

S.T.G.
Alış Satış

21.41 21.68

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
Küçük Eczanesi
Canbulat Sok.No:5/C Girne
Tel:8153626
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
Tel:8213088
Aşar Eczanesi (Karaoğlanoğlu)
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
Tel:8223885
MAĞUSA
Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel
Yşam Hastanesi Gazimağusa
Tel:3663846
Mehmet Arter Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa
Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka
Yolu GaziMağusa
Tel:3660002
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi (Güzelyurt)
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
Tel:7142193
LEFKE
Ulus Eczanesi
Ecevit cad. N0:11 Lefke
Tel:7277649
İSKELE
Selin Eczanesi
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
Tel:3712856

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Resmi Gazete’den haberler…

Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin karar yayımlandı
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine
ilişkin Cumhuriyet Meclisi kararı, Resmi
Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın Milletvekilliğinden Çekilme İsteminden dolayı Milletvekilliğinin Sona Ermesine İlişkin Karar, 6 Haziran’daki 23.
birleşimde Cumhuriyet Meclisi’nde hazır
bulunan 42 milletvekilinin kabul oyuyla
alınmıştı.
Sigortaların yükümlülüğü 300 bin
Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası)
Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler
Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan
tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin; tek
bir olay sonucu meydana gelen herhangi
bir kaza veya zincirleme kazalar için 300
bin TL’ye kadar olan mal zararlarına ilişkin
yükümlülükleri karşılamasını içeriyor.
Sigortalıların Kovid dönemi
borçlanmaları
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlar
ile Sosyal Güvenlik Kapsamında Sigortalı
Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm
Sigortaları İçin Covid-19 Pandemi Süresi
Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa
Gücünde Kararname No:2’yi onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve
Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar
verdi. Kararnameye göre, uygulama 14 Mart

2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki
dönem için geçerli olacak.
Resmi Gazete ücretleri arttı
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Resmi
Gazete fiyatları da açıklandı.
Buna göre, bir adet Resmi Gazete, 18,25
TL; 3 aylık abonelik 467 TL; 6 aylık abonelik
752 TL; yıllık abonelik 1255 TL ve tereke
ilanı 219 TL olarak belirlendi.
Belediye bütçeleri
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa, Beyarmudu,
Lefke, Değirmenlik, Alayköy ve Gazimağusa
belediyelerinin 2022 Yılı Mali Bütçesi’ni
onayladı.
Bakanlar Kurulu 11 kişiyi yasaklı
göçmen ilan etti
Bakanlar Kurulu çete faaliyetleri nedeniyle
11 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.
Resmi Gazete’de, söz konusu kişilerin
Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin
(1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca barışı,
kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel
ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması
veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı
arasında ve devlete karşı düşmanlık
uyandırması veya devletin yetki ve gücüne
karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu,
KKTC'de örgütlenme, çete lideri, çete üyesi
olma ve çete faaliyetleri nedeniyle kamu
güvenliğini tehdit eden tutum ve davranışlar
içerisinde bulundukları, ayrıca, listede 7’nci
sırada yer alan Musa Muazu Makorari’nin,
Muhaceret Dairesi kayıtlarına göre takriben

16 yıldır öğrenci izni ile ülkede kaldığı
ancak öğrenciliğini ve/veya öğrenci izni ile
ülkede kalmayı bahsi geçen faaliyetleri
gerçekleştirmek amacıyla (paravan olarak)
kullandığı, aynı şahsın birden çok suçu
daha bulunduğu ifade edilerek söz konusu
şahısların yasaklı göçmen ilan edildiği ifade
edildi.
UBP Parti Grubu’nun komitelerdeki
görev değişiklikleri
Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum
Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere
Oluşturulan Geçici ve Özel Komitede başkan
olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem
Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle
yerine Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan
Hasipoğlu, Dilekçe ve Ombudsman
Komitesinde üye olarak görev yapan Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’inbBakan
olması nedeniyle yerine İskele Milletvekili
Emrah Yeşilırmak, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye
Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında
Oluşturulan Dostluk Grubu Genel Kurulunda
üye olarak görev yapan Girne Milletvekili
İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Lefkoşa Milletvekili Ahmet
Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk
Grubu Genel Kurulunda faal üye olarak
görev yapan Girne Milletvekili İzlem
Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle
yerine Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan
Hasipoğlu görevlendirildi.

Gazeteciler Birliği, 3 yasa tasarısına karşı eylemler başlatıyor...

“Özgürlük senden büyük, Dokunma!”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
(KTGB) Ceza (Değişiklik), Müsfidane
Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması
(Değişiklik) Yasa tasarılarına karşı aktif
eylemlerine bu akşam “Özgürlük senden
büyük,
Dokunma!”
sloganıyla
başlayacağını açıkladı.
KTGB’den yapılan açıklamada, temel
hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasa
tasarılarına
karşı
mücadelenin
yükseltileceği kaydedilerek “Özgürlüklerimizi korumak için kenetleniyor ve hep
birlikte ayağa kalkıyoruz.

Düşüncemize kelepçe, sesimize hücre,
ifademize
kilit
istiyorlar.
İzin
vermeyeceğiz. ‘Dokunma’ diyeceğiz” denildi.
“Sütunlardan, sayfalardan, stüdyolardan,
matbaalarımızdan sokaklara ineceğiz. ‘Söz
büyüğün’ derler ya! Özgürlük senden
büyük, Dokunma!” ifadelerinin yer aldığı
açıklamada, gazeteciliğe, düşünce
özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına
dokunulmaması istendi; ifade özgürlüğüne
darbe niteliğindeki yasalarda yapılacak
değişikliklerin toptan reddedildiği belirtildi.

Hükümetin Meclis komitesi gündemine
getirdiği tasarıların eleştirildiği açıklamada,
gazetecilerin, halen yürürlükteki yasalarda
özgürlüğü
kısıtlayan
maddelerin
kaldırılmasını talep ederken bunlara yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceği;
sadece gazetecilerin değil toplumun ifade
özgürlüğü için kalemleriyle, sözcükleriyle,
canlı yayınlarıyla ve aktif eylemleriyle
sokakta olacakları açıklandı.
KTGB, tüm gazetecileri, aydınları,
demokrasi, insan hakları ve çağdaş
değerlere önem veren tüm toplum kesimlerini mücadeleye katılmaya çağırdı.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'ndan zamlara tepki...

“Sivil itaatsizliğin kapısını sonuna kadar
araladınız! Daha önce yaptık, yine yaparız"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar
Odası(KTEZO), sonu gelmeyen bir zam
furyasının içine girildiğini, bir yandan
işsizlik çığ gibi büyürken, bir yandan
yoksulluk ve açlığın ülkeyi kasıp
kavurduğunu bildirdi.
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan
yazılı açıklamada, hızla kapanan iş yerlerinin sayısını takip etmenin imkânsız
hale geldiği, dava ve mazbata sayısında
rekor
üzerine
rekor
kırıldığı,
mahkemelerin 22 bin 500 sayısından söz
ettiği, bankaların salgın nedeniyle
öteledikleri borçların peşine düştükleri
ve bu sayının nerede duracağının
kestirilemediği kaydedildi.
Durumun farkında olan hükümetin,
yüzde 43'lük hayat pahalılığı kararını
alelacele üreterek, kamuoyuna duyurduğu
ifade edilen açıklamada, yasa gereği 6
ayda verilmesi gereken hayat pahalılığı
ödeneğinin, geriye çekilerek 5 ayda
açıklanmasının nedeni “halkı ezdirmemek”

olarak açıklansa da adeta “yangından mal
kaçırarak” yapılan bu açıklamanın iyi
niyetten uzak olduğu savunuldu.
KTEZO açıklamasında, toplumda
kabaran öfkeyi bölmek için harekete
geçildiğinin apaçık ortada olduğu belirtilerek, hükümetin yapılacak her zamla
verilen artışın geriye alınabileceğini bildiği
kaydedildi.
Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:
“Nitekim elektrik ve akaryakıta bir kez
daha zam kapıda… Kuyruklar şimdiden
yollara taşmış durumda. Faturaların bir
türlü açıklanmamasının nedeni şimdi daha
iyi ortaya çıktı. Diğer yandan ekmekte
sebep oldukları zamlar hayat pahalılığı
ödeneği içerisine yansıtılmamış. Bütün
bunlarla kalsa neyse… TL değer kaybının
bir günde %3’lere dayanmış olmasının
kendileri için kazanca döndürmenin hesabı
içinde oldukları çok açık. (Vergi alacaklar.)
Bu filmi bir önceki uygulamalarda

gördük.
Mesele bu kadarla da bitmiyor. Hayat
pahalılığı ödeneğinin sadece devlette
çalışanlar için açıklanmış olmasının
vicdanları sızlatan bir yanı daha var.
Çalışma yaşamı, çalışma yaşamına
katılanların, devlet ve özel sektör olarak
ayrışması nerede görüldü? Birileri taş birileri ekmek mi yiyor? Birlikte çözümler
üretmek gerekmiyor mu? Dahası adalet
ve vicdan en başından; küçükten, aç olan
insandan, daha çok ezilenden başlamayı
gerektirmiyor mu? Yoksa küçüğü en çok
ezileni kollamayı artık kitaplardan
çıkardınız mı?
Belli ki her zamankinden daha fazla bir
öfkenin fitilini ateşlemek üzeresiniz. Bizleri
daha büyük bir kaosun tarafı olmaya zorluyorsunuz. Vergiyi de harçları da primleri
de bizim ödediğimizi unutmuşa benziyorsunuz.
Sivil itaatsizliğin kapısını sonuna kadar
araladınız. Daha önce yaptık; yine yaparız.”

İNGİLİZ OKULU MÜDÜRÜ
İŞTEN ÇIKARMALARA
DEVAM EDİYOR
Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve
Kıbrıslı Türk öğrencilerin de eğitim
görmekte olduğu “İngiliz Okulu”nda
okul müdürünün personel
“kovmaya” devam ettiği bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre daha önce
en azı 13 personeli işten çıkaran okul
müdürü, bu eğitim yılında da “İngiliz
Okulu Personel Sendikası” üyesi üç
kadın personel hakkında disiplin
prosedürü başlattı. Adı geçen
sendika, hakkında disiplin prosedürü
başlatılan kadın personelin,
sendikacı sıfatı ile, müdür hakkında
şikâyette bulunan kişiler olduğuna
dikkat çekti.

HAYATINI KAYBEDEN RUM
ÇALIŞMA BAKANI CUMA
GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Geçirdiği beyin embolisi sebebiyle
Atina’da tedavi gördüğü sırada
hayatını kaybeden Rum Çalışma
Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının
bugün Güney Kıbrıs’a götürüleceği
bildirildi. Alithia ve diğer gazeteler,
geçirdiği beyin embolisi sebebiyle
uzun süre komada kalan ve Atina’da
hayatını kaybeden Rum Çalışma
Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının
bugün 18:00’de Güney Kıbrıs’a
getirilmesinin beklendiğini yazdılar.
Gazete, Emilianidu’nun cenaze
töreninin Cuma günü saat 11:00’da
gerçekleştirilmesinin de beklendiğini
belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in dün aldığı
kararla tüm görev ve temaslarını
ertelediği, ayrıca devlet binalarında
bayrakların yarıya indirildiğini
aktardı.

GÜNEYDE SON 3 BUÇUK
YILDA 20 KADIN CİNAYETİ
Güney Kıbrıs’ta son üç buçuk yılda
20 kadının cinayete kurban gittiği
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Polis
Basın Subaylığı tarafından dün
yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta
gerçekleşen kadın cinayetlerine
ilişkin istatistik bilgilerine yer
verildiğini yazdı. Haberde, son 3
buçuk yıllık dönemde 20 kadının
cinayete kurban gittiğini, en çok
vakanın ise 2019 yılında 9 kadın
cinayetiyle kayda geçtiği vurgulandı.

MOSKOVA’DA
KOVUŞTURMAYA TABİ
TUTULAN RUS FUTBOL
KULÜBÜ KIBRIS’A
TAŞINMAK İSTİYOR
Merkezi Moskova’da bulunan ve
Ukrayna meselesi yüzünden
Rusya’da siyasi olarak kovuşturmaya
tabi tutulduğundan söz edilen
“Krasava” futbol kulübünün, Güney
Kıbrıs’a taşınma ihtimalini gözden
geçiriyor göründüğü haber verildi.
Bunun gerçekleşmesinin zor, hatta
imkânsız olarak görüldüğünü yazan
Fileleftheros gazetesi, konunun
geçtiğimiz hafta “Novaya Gazeta”
isimli Rus gazetesinde haber
olduğunu kaydetti.
Bahse konu kulübün Rusya
Federasyonunun üçüncü sınıf
kategori grubunda mücadele ettiğini
yazan gazete, futbol kulübü başkanı
Yevgeny Savin’in “Novaya
Gazeta’ya” verdiği demeçte,
kendisinin Ukrayna’daki Rus işgaline
karşı olduğunu beyan etmesi
yüzünden, takımın siyasi olarak
kovuşturmaya tabi tutulduğunu
söylediğini iletti. Savin, bu fikri
beyan ettiği andan itibaren takımının
artık mücadele edemediğini, çünkü
kimsenin kendilerine saha tahsis
etmediğini ifade etti. Gazete Savin’in,
yaptığı açıklamada, takımının
muhtemelen Güney Kıbrıs’a
taşınacağını söylediğini de iletti.
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9 Haziran 2022 Perşembe
Mehmet Harmancı:

Mücahitler Sitesi asker tarafından
boşaltılacağında talip olmuştuk

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, "Mücahitler Sitesi asker
tarafından boşaltılacağında Lefkoşa Türk Belediyesi olarak
oraya talip olmuştuk" dedi. Harmancı, tüm bölgeye hizmet
verebilecek bir Gençlik Merkezi yaratmak istediklerini de
söyleyerek, "Bu isteğimiz yetkililerce çok “naif” bulunmuştu"
dedi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,
sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Harmancı,
“Mücahitler Sitesi asker tarafından boşaltılacağında Lefkoşa Türk
Belediyesi olarak oraya talip olmuştuk” dedi.
Tüm bölgeye hizmet verebilecek bir Gençlik Merkezi yaratmak,

gençleri uyuşturucudan korumak, girişimcilik ve meslek edindirme,
sosyal ve kültürel faaliyetler yapma hedefinde olduklarını vurgulayan
Harmancı, “Bu isteğimiz yetkililerce çok “naif” bulunmuştu”
ifadelerini kullandı.
“BİR GÜN MUTLAKA YAPACAĞIZ”
Harmancı, “Bugün gelinen aşamada Türkiye’den 200 tam
teşekküllü polislerin toplumsal olaylara müdahale için oraya
konuşlanacağı haberi düştü. Bir gün mutlaka yapacağız, hiç merak
etmeyin, kolay olmayacak ama başaracağız, sevgi er ya da geç
kazanacak” diye konuştu.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

Biz bu toprakların bekçisiyiz

"Biz bu toprakların bekçisiyiz..." diyen
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu,
“Kaçıncı gündeyiz? Yüz değil 300 olacak
ama o ünlü '100 günün' maddeleri gündeme dahi gelmeyecek” diye konuştu...
KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet
Serdaroğlu, DP ve YDP’ye hükümeti bozma
gerekçeleri olan ünlü “100 maddeyi” sordu.
Serdaroğlu, “Kaçıncı gündeyiz? Yüz
değil 300 olacak ama o maddelerin hiçbiri
gündeme dahi gelemeyecek.” diye konuştu.
Katıldığı tv programında konuşan
KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet

Serdaroğlu, Erhan Arıklı’nın muhalefetteyken söylediklerini süren iktidarında
tekrar edip durduğunu şu sözlerle dile getirdi;
"ARIKLI ÖTEDEN BERİ AYNI
ŞEYLERİ VADEDİYOR, ÜNAL
BEY'E DE ULAŞAMIYORUZ"
“Arıklı geldiği günden beri hatta etiket
tüzüğü diyordu, piyasayı ucuzlatacağız,
diyordu. Muhalefetteyken de söylüyordu.
Bunlardan bahsediyoruz ama hep
söylemde… Hangisini yaptı? Hala
hükümette mi? Ne yapıyor? Birbirlerine
basın bildirileri ile sosyal medya ile laf

yetiştiriyorlar. Onu kınıyorum, bunu
kınıyorum. Bir kere hükümet oldunuz,
vatandaşın sorunlarına bir bakın artık.
Kendi kendinizle barışık değilsiniz bir
kere… Nerede o 100 günlük maddeler?
Hükümeti de bu nedenle bozdunuz. DP’ye
YDP’ye soruyorum: Kaçıncı gündeyiz?
Yüz değil 300 olacak ama o maddelerin
hiçbiri gündeme dahi gelemeyecek. Ama
çıkacaklar sendikalar statükonun bekçisidir!”
"İstişare sıfır" diyen sendika başkanı
Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel'e de
ulaşamadıklarını, kendilerine sormadan,
konuşmadan protokoldeki maddelerden söz
ettiklerini kaydetti.

Hüseyin Çavuş Kelle:

Doğru politikalarla tarımda istikrar sağlanabilir
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili
Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Postası’nda
yayınlanan Gökhan Altıner’in sunduğu
‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
(BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un seçim
yasaklarının sürdüğü sırada Geçitköy
Barajı'nın 'yeniden' açılış töreninin BRT'den
canlı olarak yayınlanması sonrasında 2 aylık
hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak
Kelle, “Biz de haberi duyunca şok olduk”
dedi.
KELLE: ÜMİT EDİYORUM Kİ
ÖZKURT’UN DAVASIYLA İLGİLİ
YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME
OLACAKTIR
Kelle, çok ciddi bir projenin söz konusu
olduğunu ve BRT’nin bunu canlı
yayınladığını ifade ederek, Bu konu bizi
üzdü. Ümit ediyorum ki Özkurt’un davasıyla
ilgili yeniden bir değerlendirme olacaktır”
açıklamasında bulundu.
Son yıllarda dövizde yaşanan oynamaların
ülkeyi etkilediğine işaret eden Kelle, tüm
dünya ülkelerinin ulusal ekonomiye
döndüğünü, KKTC’de de bu konuda
çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
“TARIM VE EKONOMİ BAKANLIKLARI ÇOK CİDDİ İSTİŞARE
İÇİNDE OLMALI”
Kelle, girdi maliyetlerinin yüksek
olduğunu, fakat hükümetin uygulayacağı
doğru tarım politikalarıyla bu maliyetin
düşürülebileceğini belirterek, “Yapılacak
olan sübvanselerin doğru kanaldan yapılması
gerekir. Tarım ve Ekonomi Bakanlıkları çok
ciddi istişare içinde olmalı” ifadelerini
kullandı.
Hayvancılık noktasında özellikle
büyükbaşta bir sıkıntı olduğunu söyleyen
Kelle, “Bizim yeniden vakit kaybetmeden
tarım politikaları yapmamız lazım.

Hayvancılık
politikalarımızın
ve
planlamalarımızın bitkisel üretime göre
yapılması gerekiyor” dedi.
Kelle, tarımın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini, şu anda öyle bir çalışma
yapılmadığını, hükümetin doğru destekleme
modelini vermemesi durumu üreticinin de
mağdur olmaya devam edeceğini söyledi.
Üretimde çalışan kişi sayısının artması
durumunda kırsal kesimdeki işsizlik oranının
da düşeceğini ifade eden Kelle, açıklamasını
şu şekilde sürdürdü:
“Üretmek kadar üretileni gıda güvenliğini
sağlayarak tüketiciye aktarmak da önemlidir.
Fiyat istikrarı ve ekim istikrarı yakalarsak
ülkedeki gıda güvenliğini koruyabiliriz.
Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda il
başlangıcı tarımdan yaptığını gözlemleyebiliriz. Daha sonra diğer sektörler de
gelişmeye başlıyor. Maalesef bizim ülkemizde tarım hep geride kalmış, tarımsal sanayi
hiç olmamış ama pandemi sürecinde tüm
sektörler sıkıntı yaşarken tarım ayakta
kalmıştır.”
Kelle, tarımda kırmızı toprağın önemine
vurgu yaparak, “En iyi şekilde bu toprakları
kullanmalıyız. Önceden var olan kırmızı
toprak zenginliğimizi kaybettik. Kalan
kırmızı topraklı alanları iyi değerlendirmemiz
lazım” dedi.
“HÜKÜMET VATANDAŞIN SESİNE
KULAK VERMELİ”
Üreticinin gerçekten zor zamanlar geçirdiği
için eylem noktasında olduğuna vurgu yapan
Kelle, “Hükümet vatandaşın sesine kulak
vermeli. Bizim halka umut verebilmemiz
için çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.
Kelle, Hal Yasası’nın neden hala hayata
geçirilmediğiyle ilgili olarak sorulan soruya,
“Hal yasası üzerinde çok çalıştığımız bir
yasa. Birçok farklı görüşün olduğu bir ortamda olduğu için süreç gecikiyor. En hızlı
şekilde bu yasayı geçirmek için çalışma
yapmalıyız” cevabını verdi.

Ekimi çoğaltabilecek politikaların
yapılması gerektiğini ifade eden Kelle,
açıklamasının devamında şu ifadeleri
kullandı:
“HÜKÜMETİN TARIMA BAKIŞ
AÇISI DEĞİŞMELİ”
“Kayıtlılık oranının da artması lazım.
Girdi maliyetlerine bakıldığında yüzde 400
artış var. Akaryakıttaki pahalılık ortada. Bu
sıkıntıların üzerine gidilmeli. Hükümetin
tarıma bakış açısı değişmeli. Bu konuda
daha bonkör olunmalı. Kaybettiğimiz her
üreticiyi tekrardan üretimle buluşturmak
mümkün değildir. Tarım, sanayi ve turizmi
lokomotif hala getirmek için projeler
üretilmeli.”
Ülkenin 40 bin ton buğday ihtiyacı
olduğunu söyleyen Kelle, “Biz ülke olarak
bunu karşılayabiliriz. Hiçbir politika olmadan
üreticimiz bu konuda son yıllarda ciddi
adımlar attı” açıklamasında bulundu.
“KKTC BUĞDAY ÜRETİMİNDE
KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR
ÜLKE OLABİLİR”
Kelle, gerekli adımların atılması ve doğru
politikaların hayata geçirilmesi durumunda
buğday üretiminde KKTC’nin kendi kendine
yetebilen bir ülke olabileceğini ifade etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın
çalışan şemasıyla ilgili reform yapılması
gerektiğini belirten Kelle, “Tarım sektörü
nitelikli çalışanlardan oluşmalı. Sağlıkta bu
konuda nasıl titiz davranılıyorsa tarımda da
aynı şekilde hareket edilmeli” dedi.
“DOĞRU POLİTİKALARLA
TARIMDA İSTİKRAR
SAĞLANABİLİR”
Kelle, eldeki imkanların doğru kullanılması
durumunda halkın yararına olacak
politikaların hayata geçirilebileceğini, tarımda
istikrarın sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

MAĞUSA’DA BUGÜN 8
SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ YAPILACAK
Trafo merkezinde yapılacak bakım
onarım çalışması nedeniyle bugün
Gazimağusa bölgesinde 8 saat
süreyle elektrik kesintisine
gidilecek.
Kıb-Tek bölge amirliği
açıklamasına göre, 09.00 ile
yaklaşık 17.00 saatleri arasında
Long Beach bölgesi, İlkay Genç
Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal
Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan
Kampı, Yeniboğaziçi köyünün bir
kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu,
Panayır Alanı, Eyva ve Cennet
Restaurant bölgeleri, Lions
Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür
Merkezi Bölgesi ve Caesar
Apartmanlarına elektrik
verilemeyecek.

LİMASOL’DA BİR KİŞİ
TARTIŞTIĞI YAŞLI ÇİFTİ
VE BİR ARKADAŞLARINI
BENZİN DÖKEREK YAKTI
Limasol’un Pirgo bölgesinde
yaşanan feci olayda, bir kişi,
tartıştığı akrabalarının evine girdi,
içeridekilerin üzerine benzin döküp
ateşe verdi.
Rum haber kaynaklarına göre olay
saatinde evde yaşlı karı-koca ve
kadın bir misafirleri vardı. Bir anda
alevler içerisinde kalan
kurbanlardan yaşlı adam evin
verandasında hayatını kaybetti. İki
kadın ağır yanıklar ile hastaneye
kaldırıldı.
Polisin olay yerini kordon altına
aldığı, olayın hemen ardından
kaçan faili bulmak için “insan avı”
başlattığı haber verildi.

2022 ÜRÜNÜ ZAHİRE
ÖDEMELERİ 14
HAZİRAN'DA
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri
Kurumu’nun 23-27 Mayıs
döneminde alımını yaptığı 4 bin
350.71 Ton 2022 ürünü yerli yemlik
arpanın ürün bedeli olan 23 milyon
928 bin 905 TL’nin, 14 Haziran Salı
günü itibarı ile hak sahibi zahire
üreticilerin Creditwest Bank Ltd.
nezdindeki hesaplarına yatırılacağı
bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Toprak Ürünleri Kurumu’nun, 30
Mayıs 2022 tarihinden itibaren
alımını yapmakta olduğu zahirenin
ürün bedelinin hak sahibi zahire
üreticilerine ödenmeye devam
edeceği ve dönem ve tarihlerin
duyurulacağı belirtildi.

Kantara Gençlik
Kamplarına online
başvurular 20
Haziran’da başlayacak
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik
Kamplarına online başvuruların 20
Haziran'da başlayacağını duyurdu.
Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamaya göre,
başvurular,
“kamp.genclik.gov.ct.tr”
adresinden yapılacak ve onayın
alınmasının ardından kamp ücreti
olan 300 TL sitenin yönlendirmesi
ile online olarak ödenecek.
Başvurulara geri dönüş, girilecek
e-mail adresi ve cep telefonu
numaraları üzerinden yapılacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan
Eren, dünyayı sarsan Covid-19
virüsü nedeniyle 2 yıldır
yapılamayan kampların, bu yıl
yeniden yapılacağını ve gençlerin
Kantara Gençlik Kampı’na yeniden
kavuşacağını söyledi.
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Modric 1 yıl daha Real Madrid'de
Real Madrid, Luka Modric’in sözleşmesini 30
Haziran 2023’e kadar uzattığını açıkladı. 10
sezondur Real Madrid forması giyen 36 yaşındaki
Hırvat yıldız 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya
Kulüpler Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 3 La Liga
şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya
Kupası kazanırken, 2018 yılında da Ballon D’or
ödülüne layık görüldü

Sertoğlu: Stad şimdi bir cinayetin arifesinde
KTFF Başkanı Sertoğlu “Gece maçı vermeyin, elektriğini ödeyemeyiz” dedikleri, bizim de bu
karara saygı duyup gece maçı vermediğimiz Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı cinayetin
arifesinde. Doğan, Ocak ve Girne Halk Evi gibi üç köklü kulübünün maçlarını oynadığı, tarih
boyunca birçok büyük takımı ağırlayan, finallere ev sahipliği yapan stat 6 gün arka arkaya
konser yapılması için birilerine peşkeş çekildi...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Başkanı Hasan Sertoğlu açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
"Spor
protokolüne
girmesini
beklediğimiz, zemini değişmesi gereken,
çatısı değişmesi gereken ancak protokole
giremeyen, Maliye Bakanlığı’nın spor fonuna el koymasıyla devletin de bir türlü
yapamadığı Girne 20 Temmuz Mete Adanır
Stadı. Şimdi bir cinayet arifesinde.
“Gece maçı vermeyin, elektriğini ödeyemeyiz” dedikleri, bizim de bu karara saygı
duyup gece maçı vermediğimiz Girne 20
Temmuz Mete Adanır Stadı. Doğan Türk
Birliği, Türk Ocağı Limasol ve Girne
Halk Evi gibi Girne’nin üç köklü
kulübünün maçlarını oynadığı, tarih boyunca birçok büyük takımı ağırlayan, finallere
ev sahipliği yapan stat 6 gün arka arkaya
konser yapılması için birilerine peşkeş
çekildi.
Bunu kim yaptı? Neden yaptı?
karşılığında ne aldı? Kafamızda çok soru
var.
Konser için binlerce bilet satıldı. 6 gün

TMK tenis takımı
Türkiye’de
finallere katılıyor
TMK Ortaokul tenis takımı
KKTC temsilen Afyonda düzenlenecek Türkiye Ortaokullar arası
Yıldız Tenis Finallerine katılmak
üzere gittiler. TMK Ortaokul Tenis
takımı Toprak Berkol, Bora Erin
ve Toprak Altuntaş'tan oluşuyor.
Takımın hocalığını Bilgin Çelik
yapacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

sürecek bir organizasyon, bir gün önce
sahne kurulacak, bir gün sonra sahne
sökülecek, etti 8 gün. 8 gün boyunca
“elektriğini ödeyemeyiz” denilerek bizlere
yaktırılmayan ışıklar saatlerce yanacak.
Binlerce kişi stadın zeminine girecek;
kola içecek, bira içecek, eller havada
zıplayacak. Bütün yiyecek içecek zemine

dökülecek. Nereden baksanız 2,5 – 3 milyonluk zarar.
Bunun karşılığında da devlet 1 asgari
ücret alacak, tabi biz bağırınca 2 asgari
ücret olduğunu duyduk. Onu da almayın,
sırf para aldık diye kendinizi bununla
savunacağınızı zannetmeyin.
Gerçekten yazıktır ve günahtır. Birbirinden ünlü 6 sanatçı ve organizatörleri
gelip milyonlarca lira para kazanacak ve
devlet hiçbir şey kazanmayacak. Sadece
2,5 – 3 milyonluk kazık devlete kalacak.
Sadece devlete değil, ülke gençliğine ve
spora da kazık atılıyor. Doğrudan devlet
kazanmayacak ama birilerinin bu işten
bir şeyler kazanacağı kesin. Takipçisi
olacağız.
Şimdi bu gelirden kim cukkasını doldurdu? Siyasetçi ise siyasetçi, bürokratsa
bürokrat hemen ortaya çıksın. Bu gençliğe,
bu kulüplere, futbolumuza ve bize bu
adiliği yapan kimse derhal ortaya çıksın.
Eğer çıkmazsa, ortaya çıkana kadar hergün
konuşmaya ve bunun hesabını sormaya
devam edeceğiz.

Pedallar Gran Fondo’da döndü

Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran 2022 tarihlerinde Kapalı
Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından Noyanlar Group Of Companies
ana sponsorluğunda düzenlenen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran
2022 tarihlerinde Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde yapıldı. ‘Bu Heyecana
Sen De Ortak Ol’ sloganıyla gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda
ilk gün 50 kilometrelik mesafeden oluşan Kapalı Maraş Yarışı ve 6 kilometrelik Kapalı
Maraş Halk Sürüşü heyecanı yaşandı. Yarışın ikinci gününde ise bisikletçiler, 53
kilometrelik Kısa Parkur ve 92 kilometrelik Uzun Parkur’da pedal çevirdi. Kadınlar ve
erkekler olmak üzere Paralimpik, Yıldız (14-16 yaş), Elit (19-34 yaş), Master 1 (35-39
yaş), Master 2 (40-44 yaş), Master 3 (45-49 yaş), Master 4 (50-54 yaş) ve Master 5 (5559 yaş) kategorilerinde yapılan yarışın ilk gününde 39, ikinci gününde toplam 137
bisikletçi mücadele etti. Yarışa, ülkemiz sporcuları dışında Türkiye ve Avrupa
ülkelerinden de bisikletçiler katıldı.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Klasikler ülkemizin
batısında yarıştı
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil
Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası
2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası
kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam
ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği ve
ikinci rallisi olan “7.Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi”, yapıldı.
Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl
yedinci kez yapılan rallide klasik severler
ülkemizin batı bölgesinde yarıştı. Ralli,
Pazar sabahı Yakın Doğu Üniversitesi
Kampüsü içerisinde bulunan Günsel Otomobil Fabrikası önünden başladı. Lefkoşa,
Yılmazköy, Çamlıbel, Sadrazamköy, Kayalar ve Girne üzerinden yeniden
Lefkoşa’ya dönen ekipler, toplam 115
kilometrelik parkurda 3 Sabit Hız Testi
(SHT) geçtiler. Çeşitli izaz ikram
noktalarında mola veren klasik severler,
Lefkoşa’da yeniden Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne döndüler. Finiş YDÜ
Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı ve
yarışçılara izaz ikramlarda bulunuldu.

Antrenörlerde
eğitim zamanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri
Derneği’nin (KTFAD) iş birliği
çerçevesinde antrenör gelişim semineri
9 Haziran (yarın) Peşembe günü başlıyor.
Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS
Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan
antrenör gelişim seminerin ilki Teknik
direktör, A lisansa sahip antrenörlerin
kauılımıyla başlıyor.
Teknik Direktör A Lisanas
9 Haziran Perşembe (yarın) günü
Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk
Köyü Yanı) Sabah 08:00 kayıt kabul,
09:30 Açılış ve istiklal marşı, 10:00
Günümüz Futbolda Dizilişler, Savunma
ve Hücum Uygulamaları konusunu teknik
direktör Hikmet Karaman tarafından verilecek seminer 12:30 da sertifika
dağıtımıyla sona erecek.
B, C Lisans
10 Haziran Cuma günü Lefkoşa The
Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)
sabah 08:00 kayıt kabul 09:30 altyapı
çalışmaların teorik bilgiler konusunu
Çaykur Rizespor Akademi sorumlusu
Fedai Aksoy tarafından verilecek seminer
12:30 sertifika dağıtımıyla sona erecek.
Kaleci Antrenörü
10 Haziran Cuma günü KTFF Ahmed
Sami Topcan Toplantı Salonunda kaleci
antrenörü yenileme seminer 08:00 kayıt
kabul, 09:30 kaleci antrenörünün dikkat
etmesi gereken hususlar konusunu TFF
Kaleci Antrenörü Bölüm başkanı Rasim
Kara tarafından verilecek seminer 12:30
da sertifika dağıtımıyla sona erecek.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

