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Kurultayda en az oyu alana başbakanlık

YUUUUHH
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Muhalefete:

SOL KÖŞE

GÜVENOYU
VERMEYİN

Seçilmiş bir parti başkanı, seçilmiş
bir başbakan Ankara’daki AKP iktidarının baskısı ile görevinden uzaklaştırıldı
ve yerine başka biri oturtuldu. Bunu
kabul eden UBP’lilere yuh olsun! Bunu
kabul edip meclisi boykot etmeyen muhalefete de yuh olsun! Çok rezillik gördük, ama böylesini hiç görmedik… Ey
UBP’liler! Tarihte diz çökmüş, katmerli
bir yalaka olarak anılmak istemiyorsanız,
son bir şansınız daha var… Kurulacak
olan yeni hükümete güvenoyu vermeyin!
Bu utanca razı olmayın!
Köşeci

İşgal altında

Meclisi boykot edin!
UBP’lilere:

Güvenoyu vermeyin!

ATEŞ OLMAYAN
YERDEN DUMAN
ÇIKABİLİYOR

BOYKOT
ETSİNLER...

FUAT'A SÖZ MÜ
VERDİN?

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİ
GERÇEĞİ!

BU DÜNYA
BAŞKA BİR
GEZEGENİN
CEHENNEMİ Mİ?

Aziz Şah

Canan Sümer

İCAZETSİZ
yazılar...

JET HIZIYLA

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Sucuoğlu: Bu kadar hızlı karar verilmesi sürpriz oldu...
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

Şener Levent

ACİZ, ZAVALLI VE KORKAK

Açı

ATEŞ OLMAYAN YERDEN
DUMAN ÇIKABİLİYOR

Lefkoşa’da bir sancılanmadır bir
kıvranmadır gidiyor, tabii ki teşhis
edilemiyor, teşhis edilemediği için tedavi de edilemiyor, sigara fabrikasından
olma meclis duman olmuş, demek ki
ateş olmayan yerden duman çıkabiliyor…
Siyasette herkes kendi ezberine odaklanmış, herkes kendi hamasetini döktürüyor, herkes kendi konforunu korumanın derdine
düşmüş, bu çark öyle bir
dönüyor ki, bütün seçeneklerde işgalciye sömürgeciye
gözünün üstünde kaşın var
denilmiyor, adı bile anılmıyor, asimilasyon sözcüğünün üstü
çizilmiş, kimse asimilasyon kelimesini
kullanmıyor, nüfus mu taşımış Türkiye
buraya, şimdi biz ekonomik krizle uğraşıyoruz, ilgilenmeyiz öyle basit meselelerle, çark öyle bir dönüyor ki,
haysiyetten şahsiyetten ödün vere vere,
Kıbrıslıları kendi ülkelerinde öğüte
öğüte…
Neyin sancılanmasıdır bu, neyin kıvranmasıdır? Dili varmıyor kimsenin
söylemeye.
Ankara darbe üstüne darbe yapıyor,
bir gün kurulan hükümet, Ankara bir
bakanı onaylamadı diye ertesi gün yıkılıyor, ertesi gün kurulan hükümet
bir sonraki gün yine Ankara ile yapılan
istişareler sonucunda tekrar yıkılıyor,
sonra Ankara Faiz Sucuoğlu’nu istemez
söylentileri yayılıyor, taraftarlarının
“dik dur eğilme” sloganları arasında
parti binasına bir girişi vardı ki, hay
Allah, ya Allah bismillah Allah u ekber,
sanırsınız ferman padişahınsa dağlar
Sucuoğlu’nun, ister istemez insanın
aklına Faiz beyin 22 Ocak 2018 tarihinde meclis avlusunda “Afrika” saldırganlarıyla tokuşa tokuşa kucaklaşırkenki görüntüleri geliyor, bu arada
toplantı üstüne toplantı yapılıyor ve
yelkenler bir daha açılmamak üzere
suya iniyor, Tatar hükümet kurma görevini Ünal Üstel’e veriyor…
Dışarıdan bakınca “masgaralık” gibi
görünebilir ama asıl “masgaralık” meclisin içindekilerin bile bütün bu olanları
“masgaralık” sanmasındadır, çünkü
Ankara UBP’yi “masgara” ettiyse
KKTC meclisini de “masgara” etti demektir bu, KKTC meclisini “masgara”
ettiyse o mecliste oturmayı sindiren
muhalefet partileri bundan hariç değil
ki…
Bugün UBP’ye yapılan müdahaleler
dün Mustafa Akıncı’ya yapılmıştı, dün
Akıncı’ya yapılan müdahaleler UBP’yi
memnun etmişti, bugün UBP’ye yapılan müdahaleler, yarın görünen köy
kılavuz istemediği halde, müdahale
var mı yok mu diye soranlara yapılacaktır…
Neyin sancılanmasıdır bu? Kim doğuracak? Gebe olan kim? Kim kime
gebe? KKTC TC’ye mi gebe, TC
KKTC’ye mi? KKTC doğuracaksa çocuğun babası kim, TC doğuracaksa
çocuğun anası kim?
Neyin sancılanmasıdır bu? Siyasetin
bağırsakları mı bozuldu, siyaset ishal
mi oldu yoksa? Neyin kıvranmasıdır
neyin karın ağrısıdır bu, siyaset kendi
kendini kusmaya mı hazırlanıyor yoksa?
Lefkoşa’da bir kıvranmadır gidiyor,
sigara fabrikasından olma meclis duman
olmuş, demek ki ateş olmayan yerden
de duman çıkabiliyor…

Güneydeki hükümetin, siyasi partilerin, polisin ve mahkemelerin de
beğenmediğimiz pek çok tarafları olabilir…
Hatta oradaki toplumu da çok teslimiyetçi, pasif ve hep yanlış politikacılara oy veren bir toplum olarak
görebiliriz…
Vakitsiz kaybettiğimiz sevgili Dr.
Migellidis bir yazısında Kıbrıslırum
toplumu için,
-Yüzde altmışı aptal, demişti…
Tıpkı Türkiye’de Aziz Nesin’in dediği gibi…
O da Türkiye halkı için,
-Yüzde altmışı aptal, demişti…
Bu ifadesine bazı kırılanlar olduğunu
ve onlardan itiraz geldiğini görünce
ise,
-Yanılmışım, yüzde altmışı değil,
meğer yüzde doksanı aptal deyivermişti…
Evet, güneydeki düzende beğenmediğimiz pek çok şey olabilir…
Ama kuzeydeki rezilliklerle kıyaslanamaz asla…
Şu anda yaşadıklarımıza bakıp da
sıradan Kıbrıslı bir Rumun hakkımızda
ne düşündüğünü çok merak ediyorum…
-Şu Kıbrıslıtürklerdeonur diye bir
şey hiç kalmamış anlaşılan, biz bunlarla mı barış yapacağız, demiyor
mu?
Vaziyeti görüyorlar…
Türkiye başımıza vura vura her istediğini kabul ettiriyor bize…
Silindir gibi geçiyor üstümüzden…
Göstermelik seçimlerle de olsa seçilmesini engelleyemediği bir adamın
canına ot tıkıyor…
Seçildiği makamdan artık baskı ile
mi, tehditle mi, şantajla mı, her neyle
ise onu kaldırıyor ve yerine kendi istediğini oturtuyor!

Bunda benim için şaşılacak bir şey
yok gerçi, işgalcidir çünkü, ne isterse
yapar…
Asıl şaştığım şey başka…
Burada demokrasi varmış gibi, “demokrasi yara aldı” diyerek bunu geçiştirenler…
Bu korsan devlet sanki demokratik
bir hukuk devletiymiş gibi, “demokratik teamüllere aykırı” bir iş yapıldığını söyleyip duranlar…
Ve bunu Ankara’nın yaptığını bile
bile Ankara’yı hiç suçlamadan tepkilerini yalnız buradaki kukla yönetime
yöneltenler…
Evet, bugüne kadar işgalci Türkiye’nin idaresinde çok rezillik yaşadık
bugüne kadar, ama böylesini de ilk
kez yaşıyoruz…
Daha öncekileri Türkiye koltuğa
oturmadan ezip geçti…
Ahmet Mithat Berberoğlu’nu da…
Hakim Zeka Bey’i de…
Derviş Eroğlu’nu da…
Dr. Küçük’ün ise yeniden Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkan muavini seçilmesine izin vermedi…
Onun yerine “bize atak adam lazım”
diyerek Rauf Denktaş’ı oturttu…
Mustafa Akıncı’ya beş yıllık görevi
bitene dek katlandı ve seçimlerde onu
devirmeyi tercih etti…
Ama bu kez Faiz Sucuoğlu’na hiç
tahammül edemedi…
Kısa bir süre oturduğu başbakanlık
koltuğundan onu kaldırdı ve silkip
attı…
Hepimizin önünde oynandı bu
oyun…
Aksiyon bir filmi izler gibiizledik…
Ve kimsede onur ve gurur diye bir
şey kalmadığını bir kere daha anladık…
Sucuoğlu’nun partisi UBP biatçı,
milliyetçi, ama kuzeydeki en güçlü

parti…
İstese Türkiye’ye “dur” diyebilir…
“Yeter” diyebilir…
Hatta kefenini yırtıp “Ankara elini
yakamızdan çek” diyebilir…
Ve yeni bir sayfa açabilir toplumun
önüne…
Nerde ama öyle bir yürek…
Nerde?
Türkiye ile kavgayı sol muhalefetimiz bile göze alamıyor da, sermaye
takımımız mı alacak?
Bakınmesela şu Derviş Eroğlu’na…
2000 yılında Denktaş’a karşı aday
iken ve ikinci turda kazanmak için
şansı varken, tehditle adaylıktan çektirildi…
Çekilirken de,
-Arkamda 42 MİT ajanı dolaşıyor,
dedi…
Hatta bir de bomba patlatıldı evinin
önünde…
Aradan 22 yıl geçti…
Şimdi neler söylüyor neler…
-Türkiye ile sakın kavga etmeyin,
diye nasihat ediyor UBP’ye…
***
Bardağı taşıran bu son damla, bizim
Türkiye karşısında ne kadar aciz, ne
kadar zavallı ve ne kadar korkak olduğumuzu bir kere daha kanıtladı…
Her Allahın günü “egemen ve eşit
bir devlet” nakaratını tekrarlayan Ersin
Tatar’ın bu sözü bundan sonra her
zamankinden daha komik olacak…
Sen Türkiye’nin esiri bir toplumla
nasıl çözüm ve barış yapacaksın ki
Rum kardeş?
Biri henüz tescillenmemiş iki devlet
yoluna girdi adada…
Biri Kıbrıs Cumhuriyeti…
Diğeri Türkiye!
Sen hala umudu kesmeyebilirsin
yurdundan…
Yurdumuz bizden kesti umudunu!

UBP MYK sonrası Faiz Sucuoğlu açıklama yaptı…

Bu kadar hızlı karar verilmesi sürpriz oldu
Ulusal Birlik Partisi MYK toplantısı
sona erdi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi'nin çarşamba
günü, Girne milletvekili Ünal Üstel'in
hükümeti kurmakla görevlendirilmesi
ve parti tüzüğüne göre yetkilendirilmesi
konusunu değerlendireceğini belirtti.
Sucuoğlu, Ünal Üstel isminin değil sadece bugün verilmesinin sürpriz olduğunu
ifade etti.
Sucuoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
MYK'da tavsiye kararı alındı. PM'de
görevlendirme kararı alınacak. Hasan
Taçoy'un açıklamasını görmedim. Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kendisine verdiği
yetkiye dayanarak önce bana görevi Üstel'e vereceğini söyledi ardından Ünal
Üstel'e bilgi verildi.
Hükümet programında ve Türkiye ile
imzalanan protokolde YDP ve DP'nin
şartları yer alıyor. Güvenoyu almadan
imzalamayı kabul etmedik. 24 vekilli
UBP'yi 2 vekilli partinin dayatma yapması yanlıştı.
Üstel'e görevi vermesi sürpriz olmadı
zaten Hasan Taçoy ve Ünal Üstel'in adı
geçiyordu. Sürpriz olan akşam 5 buçukta
görevin verilmesi oldu. En baştan parti

içinde sıkıntı yaşanmasın diye biran
önce görevin verilmesini talep etmiştim.
Üstelin neden ağır bastığını bilmiyorum

cumhurbaşkanının verdiği karardır saygı
duyuyorum.
Cevabı cumhurbaşkanın vermesi daha
doğru olur.
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Tatar görevi Üstel’e verdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti
kurma görevini UBP Milletvekili Ünal
Üstel’e verdi.
Görevlendirme, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu aracılığıyla
duyuruldu.
Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye
dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla
ilgili olarak Meclis’te temsil edilen siyasi
partilerle geçtiğimiz hafta istişarelerde
bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın,
dün akşamüzeri saat 17.30’da UBP Genel
Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu
Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar,
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn.
Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan
sonra, Anayasa’nın 106. maddesinin
2’nci fıkrasına dayanarak UBP Girne
Milletvekili Ünal Üstel’i yeni hükümeti
kurmakla görevlendirdi.” denildi.
Anayasa’nın 106 maddesinin 2’nci fıkrasının “Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebilir.” ifadelerini içerdiği de
hatırlatıldı.
Anayasa uyarınca Üstel’in kabinesini
15 gün içinde Cumhurbaşkanı’na sunması
veya görevi iade etmesi gerekiyor.
Ünal Üstel, halen İçişleri Bakanlığı’nı
yürütüyor.
Üstel: Hükümeti kurma
çalışmalarına hızlıca başlayacağım
Tatar tarafından hükümet kurma görevi

alan UBP milletvekili Ünal Üstel yaptığı
açıklamada ülkede biriken sorunların önünü açmak için çalışacaklarını vurguladı.
Üstel'in açıklaması şöyle:
Bir müddettir ülkemizde hükümet boşluğu var. Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ve
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptıkları istişare sonucunda hükümeti kurmak için
beni buraya çağırdılar.
Öncelikle bana inanan güvenen başbakanımız Dr. Sucuoğlu’na ve UBP Milletvekili arkadaşlarıma ve bu görevi bana

tebliğ eden Cumhurbaşkanıma yürekten
teşekkür ediyorum.
İnanıyorum ki biriken sorunların önünü
açmak için UBP yetkili organlarında hükümeti kurmak için alacağım yetki doğrultusunda süratli bir şekilde çalışmalara
başlayacağız. Kısa bir zaman içinde hükümeti kuracağımızı düşünüyorum.
Biriken ve çözüm bekleyen bir takım
sorunlarımız vardır. Dolayısıyla ne kadar
süratli bir neticeye gidersek o kadar hızlı
ülkemizin önünü aşmış olacağız.

”Böyle bir yapıyı meşru görmüyoruz”

Özersay: Boşa kürek çekilecek, ülkeye
zaman kaybettirilecek
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay, hükümeti kurma görevinin UBP
milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e
verilmesini değerlendirerek, "Boşa kürek
çekilecek, ülkeye zaman kaybettirilecek"
dedi.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti kurma görevinin Ulusal Birlik
Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e verilmesini değerlendirdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan
Özersay, “Makam, mevki ve menfaat kav-

Canan Sümer

BU DÜNYA BAŞKA BİR
GEZEGENİN
CEHENNEMİ Mİ?

Siyasi parti başkanları görevlendirmeyi değerlendirdi...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti
kurma görevini UBP Milletvekili Ünal
Üstel’e vermesiyle ilgili olarak BRT’ye
konuştu…
“Böyle bir yapıyı hiçbir şekilde ‘meşru’
görümüyoruz” diyen Erhürman sürecin
sürdürülebilir olmadığını da vurguladı.
Bu yapıyı Kıbrıs Türk halkının iradesinden başka bu yapıyı düzeltecek birşey
olmadığını kaydeden Erhürman, bundan
sonraki süreçte kaotik bir durumla karşı
karşıya olunduğunu dile getirdi.

Alaşya’dan notlar

gasıyla entrikanın bol olduğu yerde bu
dikiş de tutmaz…” dedi.
Özersay, “Boşa kürek çekilecek, ülkeye
zaman kaybettirilecek. Yazık!” ifadelerini
kullandı.
Ataoğlu: Bu kadar hızlı gelişeceğini
düşünmedim
Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu, BRT’de “18. Saat” programına
telefon bağlantısı ile katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Ataoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevinin UBP Milletvekili
Ünal Üstel’e verilmesi ile ilgili "Bu kadar
hızlı gelişeceğini düşünmedim" dedi.
Ataoğlu, “Biz ortaya koyduğumuz maddelerin üzerinde yeniden çalışıyoruz ve
geliştirmeye çalışıyoruz. Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup
görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.
Arıklı: Bizim tavrımız açık ve nettir,
icraat yapmak istiyoruz
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili

Ünal Üstel’e vermesini değerlendirerek,
icraat yapmak istediklerini vurguladı,
“Üstel bizi tatmin ederse, kaldığımız yerden
devam ederiz.” dedi.
YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.
Arıklı, “Koltuk derdinde olsaydık eylem
planı sunmazdık, hükümeti bozmazdık…
Sayın Faiz Sucuoğlu’ndan ne istediysek,
yeni başbakan adayından da aynı şeyleri
isteyeceğiz. Katı şartları da ileri sürebiliriz.
Biz artık icraat istiyoruz” dedi.
Halkın sıkıntılara tahammülü kalmadığını
belirten Arıklı, “Haziran ayının sonunda
sıkıntılar daha çok hissedeceğiz” ifadelerini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti
kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Milletvekili Ünal Üstel’e vermesini değerlendiren Erhan Arıklı, “Bizim tavrımız
açık ve nettir. 100 günlük eylem planını
görmek istiyoruz, icraat yapmak istiyoruz.
Sayın Üstel bizi bu konularda tatmin
ederse, kaldığımız yerden devam ederiz”
şeklinde konuştu.
Arıklı, bu süreçte Demokrat Parti (DP)
ile birlikte hareket edeceklerini de söyled

9 Mayıs, “Avrupa Günü” olarak kutlansa
da AB ülkelerinde…
Bu gün, Sovyetler Birliği’nin Nazi Faşizmini yenilgiye uğratarak 2. Dünya savaşını sona erdirdiği gündür.
Milyonlarca sosyalist bu savaşı bitirmek
için canını verdi.
77 yıl önce Berlin’deki Reichstag’tan
Nazi bayrağı indirildi ve yerine kızıl bayrak
çekildi…
Orak-çekiçli…
Faşist Almanya teslim oldu…
Ve geride 60 milyon ölü bırakarak İkinci
Dünya Savaşı perdelerini kapattı…
9 Mayıs zafer günü…
Rusya’da eskisi gibi kutlanır halâ…
Muazzam bir resmigeçit olur Kızıl Meydan’da...
Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup ederek
Berlin’e girdiği gün…
Faşist Alman ordusu Leningrad Savunmasıyla geri püskürtülürken bile Alman
halkı, Nazi ordusunun Rusya’yı ele geçirdiğine inanıyordu halâ...
Çünkü Alman basını yazdığı yalan hikâyelerle onları aldatıyordu.
***
Resmi tarih yalan ve hamasetle doludur
her zaman…
Bize insanlığımızı hatırlatan yaşanmış
savaş hikâyeleri vardır bir de…
Ne ders kitaplarında ne de siyasi söylemlerde rastlarsınız onlara…
İkinci Dünya Savaşında yaşanan ve
yıllar sonra
yazılıp anlatılan bu olay gibi…
“20 Aralık 1943’te Amerikan savaş
pilotu Charlie Brown, Bremen’deki
uçak fabrikasını bombalamak için görevlendirilir.
Alman güçlerinden gelen atışlarla
uçağı ağır hasar alır.
Pilot yaralanır…
Alman savaş pilotu Franz Stigler,
aldığı emirle Brown’u vurmak için
peşine takılır.
Uçağa yaklaşır ve tüm mürettebatının
yaralı olduğunu görür.
Onları yok etmek için yapması gereken
sadece bir düğmeye basmaktı.
Ama Stigler savunmasız insanları öldüremez…
Ve ateş etmek yerine güvenli bölgeye
kadar uçağı korumaya alır.
Ateş açılmaması için düşman uçağına
eskortluk yapar…
Güvenli bölgeye gelince de Brown’a
asker selamı vererek vedalaşır.”
Ama Stiglerhain olarak görülme korkusuyla yıllarca bu olaydan kimseye söz etmez...
***
Bizim de yok mu böyle hikâyelerimiz…
Var elbette…
74 savaşında yaralanarak Rumlara esir
düşen savaş muhabiri Ergin Konuksever
ve Rum Doktor Dimitriadis’in hikâyesi…
Yaralanan Türk gazetecinin götürüldüğü
hastanede saldırıya uğramasını engelleyen
Dr. Dimitriadis:
“Savaş beni ilgilendirmez, korkma
benim korumam altındasın. Seni ameliyat edeceğim, kurtulacaksın” diyebilme
cesaretini göstermişti…
Savaş ortamında bile insan kalmayı başarabilmişti. Ama eli kolu bağlı esirleri
öldürenler de yaşıyor bu toplumda…
Ve ekranlarda “öldürmek benim sanatımdı” diyerek utanmadan övünenler…
Kötülüğün övünç, gurur ve onur…
İnsanlığın vatan hainliği sayıldığı bir
dünya…
“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir” diyen yazar haklı mı
acaba?
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Birileri kulağına birşey mi fısıldadı
Da hükümeti kurmaya talip oldu CTP?
AYA
K
A
AL İFİL
Öyle bir talip ki şartı şurtu da kalmadı
DİR
Bu oyun nasıl diye sormayın sanki da körebe

KALAY-KALAYCI

SUCUOĞLU’NU İSTEMEYEN
AKP ERHÜRMAN’I İSTER Mİ?

Faiz Sucuoğlu hükümeti kurdu, Türkiye beğenmedi, bir bakanı değiştirdi.
Tekrar denedi bu sefer Türkiye, Sucuoğlu’nun görevden almak istediği
bakanı istedi. Hükümet tekrar bozuldu. Sonra duyduk, AKP Sucuoğlu’nu
istemiyor. Bu da kanıksandı ve AKP’nin istediği birine verilsin hükümeti
kurma görevi denildi. DP’li Fikri Ataoğlu hükümeti kurma görevinin CTP'ye
verilmesi gerektiğini söyledi. Faiz Sucuoğlu’nu istemeyen AKP Tufan
Erhürman’ı istiyor mu acaba? Eğer öyleyse, AKP tarafından sevilmek kolay
izah edilebilecek bir durum değil.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BOYKOT ETSİNLER...

Malum mesele...
Ankara Sucuoğlu'na kafayı taktı, istemiyor...
Haklı tabii ki...
Neden mi haklı?
Onun onay vermediği kimse burada ne
örgüt başkanı olabilir, ne de bakan veya başbakan...
Sucuoğlu'na bakanlığa kadar göz yumdular...
Parti başkanı seçtirtmemek için neler çevrildiğini sanırım herkez bilir...
Bilmeyenler de öğrensinler artık...
Öyle oldu, böyle oldu yeniden bir başkanlık
seçimine gidildi...
Sucuoğlu yine parti başkanlığını kazandı...
Başbakan da oldu...
Üç kez kurduğu hükümet bozuldu...
Ve en sonunda Ankara aşikara vurdu işi...
Sucuoğlu'nun başbakan olmayacağı bir kabine kurulsun dedi...
CTP hükümet için şartlarını söyledi, açıkladı...
Seçim hükümeti dedi...
Tatar da bu kez UBP içinden bir milletvekilinin belirlenmesini istedi...
UBP yetkili organları önce, "Sucuoğlu'ndan
başkasına görev verilirse biz reddederiz" deyince işler karıştı...
Ardından Sucuoğlu geri adım atmak zorunda
kaldı ve Parti Meclisinin aldığı bu kararı bir
kere daha düşüneceklerini ve değerlendireceklerini açıkladı...
İşte bu aşamada da CTP Genel Sekreteri
devreye girdi ve hükümeti kurmaya hazır olduklarını, talip olduklarını açıkladı...
Tufan Erhürman da mecliste yaptığı konuşmada "Meşru olmadığını bilirken başka
bir vekil başkanlığında kurulacak bir hükümetin meşrulaştırılmasına ortak olmayacağız"
dedi...
Yani UBP'de bir miletvekiline görev verilirse
bunun meşru olmadığı ve hükümete ortak
olarak bunu meşrulaştırmayacaklarını vurguladı...
KKTC meşruymuş gibi...
Müdahalelerden söz etti ancak müdahaleyi
yapanın Türkiye olduğunu da ağzına almadı...
Tatar'ı eleştirdi ve müdahale altında olanlara
veryansın etti...
Tatar bu diyarda en son eleştirilecek adamlardan biridir oysa...
Bir papağan, sormadan iş yapamayan birisi,
hükümeti kurma görevini vereceği kişi Ankara'nın istemediği birisiyse ona da vermeyecek...
Çünkü Ankara'nın istemediğini yapacak
cesareti yoktur...
Toros dağlarını görmeden güne başlamayan
adamın nesini eleştireceksiniz ki...
Çarşamba akşamı UBP toplanıp adayını
açıklayacakmış, derken Tatar görevi Üstel'e
verdi.. Hem de Sucuoğlu'nun onayınıu alarak!
UBP Parti Meclisine ne oldu?
Ankara kızdı gecikmeye anlaşılan...
Tufan da çok iyi bilir ki müdahaleler olmadan burada hükümetçilik oyunu oynanamaz... Buradakilerin tümü de Ankara'nın
"hık" deyicileridirler... Tufan yahut başkaları
da efelenmeyi bir kenara bıraksınlar...
Efeleneceklerse müdahaleyle kurulacak
olan hükümet kurulur kurulmaz meclisi boykot
etsinler de görelim efeliklerini...

FUAT'A SÖZ MÜ VERDİN?

Taçoy:

Tabanla yürüyeceğim
UBP Milletvekili Hasan Taçoy,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesiyle
ilgili olarak açıklama yaptı.
Taçoy'un açıklaması şöyle:
Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin
en büyük partisidir. Her kesin ve
her kesimin de umududur. Sandıktan en yüksek oyla çıkan partimizin yaşadıkları ve bunun topluma
yansımaları, hayatını UBP’ye adayan benim ve benim gibi düşünen
herkes için son derece üzücü ve
kırıcıdır. UBP, güçlüyse, KKTC
de güçlüdür.
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim var. UBP
tabanına hiç yalan söylemedim,
halkımıza da öyle.
Bugün, gerçekleştirilen bir dizi
toplantının sonucunda günlerdir
tartışılan hükümeti kurma görevinin
kime ve hangi koşullarda verileceği
konularında bazı kararlar üretildiğini ben de herkes gibi basından
öğrenmiş bulunuyorum.
Hatırlanacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanının “ben hükümeti kurma görevini ancak UBP yetkili
kurullarının belirleyeceği birine
verebilirim” açıklamasının ardından, meclis grubumuz toplanmış
ve mevcut adaylar arasından bunun

nasıl belirlenmesi gerektiği konusunu ele almış, hatta daha bugün
gerçekleştirilen meclis grubu toplantısında konuya ilişkin bir kararla
yöntemin nasıl olacağı da saptanmıştı.
Tüm milletvekillerimiz gibi, benim de konu ile ilgili hiç bir gelişmeden veya pazarlıktan haberim
yoktu. Dolayısı ile şahsımın da
fikri alınarak böylesi bir kararın
üretildiği noktasında ortaya atılan
iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
UBP'nin daha iyi yönetilmeyi
hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü
bu vefakar ve cefakar tabanımız
bun hak ediyor. Başka UBP yok.
Hangi görevde, hangi makamda
olduğumuzun da bir önemi yok.
Aslolan ülkemizdir, halkımızıdır,
partimizdir ve onun geleceğidir.
Tüm yaşananlardan bağımsız
olarak, kenetlenerek ve örgütlerden
başlayarak umudu, ümidi yeniden
yeşertmek hepimizin öncelikli görevidir.
Birlik ve bütünlüğümüz için çalışmaya devam edeceğim. Biliyorum ki, güçlü ve refah bir ülke,
güçlü ve kenetlenmiş bir UBP ile
mümkündür. Bunun için, tabanımızla birlikte, kol kola omuz omuza çalışmaya devam edeceğim.

BKP MERKEZ YÜRÜTME KURULU:

CTP SİNE-İ MİLLETE DÖN
Birleşik Kıbrıs Partisi
(BKP) Merkez Yürütme
Kurulu, ana muhalefet
Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne sine-i millete dönme çağrısı
yaptı. KP Merkez Yürütme Kurulu
adına yapılan yazılı açıklamada, var
olan sorunların mevcut parlamento
yapısı içinde çözülemeyeceği belirtildi
ve CTP’ye parlamentoyu terk ederek
sine-i millete dönme çağrısında bu-

lunuldu.
BKP açıklamasında,
“Federal çözümü benimseyen federalist güçlerin
bir çatı altında birleşmesi, demokrasi
ve barış mücadelesinin sokakta verilmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.
Türkiye’de iktidarda olan Adalet
ve Kalkınma Partisi’nin KKTC’de
siyasete müdahalede bulunduğu iddia
edildi.

Ankara, kendisine uşaklık ve kölelik etmekte bir günden bir güne hiç kusur etmeyen
UBP'yi parçalamış ve bu parçalardan DP'yi
yaratmıştı!
Hamasetin ve şövenizmin Allahına kadar
kitabını yazmış olan UBP bu darbeyi bir
çırpıda hazmedip sineye çekti!
Şimdi Ankara'nın yeni bir tokadıyla bir
parçalanma daha yaşıyor!
Bir yanda şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin kölesi olmaktan vazgeçemeyenler...
Bir yanda yıllardır toplumu yokoluş noktasına getiren Türkiye dayatma ve baskılarının yarattığı yıkımı çok geç de olsa farkettikleri anlaşılan ve bu gidişe "Artık yeter,
kendimize gelelim" diyenler...
Veya der gibi görünenler!!!
***
Ne yalan söyleyim, Türkiye'nin kurtarıcı
olarak karşımıza dikilen politikalarının gün
gele en büyük et-tırnakçı UBP'yi bile kötü
emellerine bir kez daha kurban edeceğini
düşünmemiştim!
Ankara, er ya da geç, her şart altında
kendine boyun eğip kayıtsız şartsız biat
edecek, onurunu paspas yapmaya hazır
UBP'lilerden yeni bir oluşum yaratmak isteyebilir geçmişte yaptığı gibi!
Ve bu da hiç sürpriz olmaz!
Meğer ki UBP tabanı bir bütün olarak
Sucuoğlu'ndan desteğini çekip Ankara nezdinde günah çıkarma yolunu tutmuş olsun!
Yanılmayı çok isterdim ama bu da
UBP'den beklenmeyecek birşey değil!
***
Hükümet kurma çalışmalarının çok uzadığını düşünenler var.
"Madem ki sonuçta Ankara kuracak, bu
kadar uzatmasına gerek var mı? " gibi
sorular da soruluyor kimileri tarafından...
Haklı olabilir bu yaklaşımlar.
Ama kuklacı bu kez, kuklaları arasında
başrolü oynayacak olanı seçmekte titiz davranıyor olamaz mı?!
Kendisine en iyi uşaklık edecek, bir dediğini iki etmeyecek, icabında takla at dediğinde takla atacak, ters takla at dediğinde
bile fesi yere koyup ters takla atacak, hevesli
kuklaların sayısı her zamankinden fazla!
"İnnin minnik tatarinnik"le...
Ya da "Kim osurdu it osurdu"yla yapılacak
bir seçim de değil ki bu!
Sabır ister!
Acelesi de yok zaten Ankara'daki kuklacının!
Kuklalarının kendine biat etme yarışını
büyük bir keyifle izlemesi de cabası!
***
Son gelen haberlere bakılırsa CTP, yerim
dar, yenim dar nazlanmasından sonra, kuklacının oyununa dahil olmaya karar vermiş!
Daha düna kadar ortaya koyduğu şartlarından vazgeçti!
"Hükümeti kurmaya talibim" diyor!
Birileri kulağına birşey mi fısıldadı ne?!
Bir son dakika çıkışı!
Madem ki göreve talip idin...
Neydi o nazlanma?
O şart şurt?!
Hayat pahalılığı ödeneği ile 13. maaşı
kaldırmak için söz mü verdin Fuat'a?!
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Onuncu köy
BAY KEMAL’İN ÇOK
UMURUNDAYDI!

BU MEMLEKET BİZİM
PLATFORMU: ‘BİZİM TC
DEVLETİ İLE HİÇBİR
SORUNUMUZ YOKTUR’…

Kazım Denizci
Sucuoğlu'na partisi sahip çıkmadı…
Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı olduğu dönemde Faiz Sucuoğlu'nu
kabul etmesi unutulmadı. Ve bu ziyaret Sucuoğlu'nun sonun getirdi. Parti meclisi bu
gün toplanıp yeni başbakanı belirleyecek.
Ünal Üstel ve Hasan Taçoy arasında tercih
yapacak.

SERDAR BİLE TERK
ETMİŞ DP’Yİ!

Münür Teralı
Bir da bu çıkdı başımıza, efendim neçinmiş
sadece solu eleştiririk, da sağı eleşdirmeyik?
Ben bu sisdemin baş mimarı UBP'yi mi
eleşdireyim? Onun mu düzelmesini bekleyim? Denktaşların partisi, hatta oğul Denktaş'ın bu gadarı da olmaz deyip bırakdığı
DP'yi mi eleşdireyim?
Sigara söndürme usdası YDP'yi mi eleşdireyim? Yoksa sizin gibi müdahale edene
laf edemediğim için müdahale edilene mi
yükleneyim?

RUMUN ŞANSI!

Taçam Gökbörü
UBP ve UBP'liler ve versiyonları sayesinde
bu kadar ezik, lüzumsuz, embesil, misgin,
yalaka, teslimiyetçi, sığıntı ve zavallı bir
"toplum" olduğumuzu gören güneydeki
Kıbrıslılar, Yeşil Hat’ta ve üçte birlik işgal
altındaki kümeste yaşıyor olmamıza sevinmeliler.
Ciddiyim...
İngiliz döneminde de böyle idik, öncesinde
de

BU KİN BENDEN
VALLAHİ DE BİLLAHİ DE
GİTMEZ

Lila Hayri
Halimize bakıyorum da…
Değdi mi öldürmene ve öldürülmene.
Sahi niçin mücadele vermiştin?
Bir söyler misin?
Duyarım hep "Biz bugünler için mi mücadele verdik"…
Sahi açar mısın bu "mücadele "sözcüğünü…
Payına kaç ölü düştü…
Rum'u temizleyip Ada'nın sahibi mi olacaktın…
(Rum için de geçerli bu soru).
TC sana yedirir miydi burayı...
Sen stratejiksin be ahmak açıkgöz!
İşte amacın TC’ye bağlanmaktı…
Bağlandın…
Başarılısın nemelazım.
Fiyatlar için de bönürme şimdi…
Hepsi senin eserin.
İşgal eşittir TL, o da eşittir pahalılık.
Çünkü eline tutuşturulan para değil kağıttır.
Ama o günlerde mutluydun…
"Tutulmuştur" yazmakla meşguldün senin
olmayan evlere.
Çünkü 9 kişi bir evden çıkıp da birer eve
konmak da bir mucizeydi…
Yediğiniz b...kta boğulun.
Da o b...ku yemeyenlerin suçu ne…
Bu kin benden vallahi de billahi de…
Size karşı!
Sevdiklerim kızacak bana…
Ama böyle düşünüyorum!
Sevmedim sevemedim…
Ne mücadelenizi ne sizi…
"Rum-Türk"…
"Gurucu" favorim sensin…
I love you!

İŞGALCİNİN EMNİYET KEMERİ: CTP
Mustafa Billur
Devrim'le aynı dönemin çocuklarıyız.
Benim bugün dediklerimin benzerlerini
düşündüğünü ve dile getirdiğini hatırlıyorum.
Ben hiç devrimci olmadım.
Ama Devrim devrimci idi hatırladığım
kadarıyla...
Ya şimdi?
Baba mesleği gibi, o da gitti CTP'ye Milletvekili oldu ve Dianellos'tan ganimet, eski
sigara fabrikasında konuşuyor arada sırada.
Ülke TC'nin direkt ve artık saklanmayan
müdahaleleri ile sallanıyor.
İşgâl, istila ve nüfus taşınması had safhaya
gelmiş.
Peki Devrim ne yapıyor?
Devrim'e demişler sanki "senin konun
ekonomi, para politikası, iktisat. Bunları işle,
gerisine karışma."
Doğrudur, Devrim iktisattan anlar, bildiği
iştir.
Devrim'in derdi Türk Lirası ve AKP'nin
yanlış para politikaları.
Devrim'in derdi artık bu.
İşgâl?
İstila?
Egemenlik?
Bağımsızlık?
Özgürlük?
Birleşik bir Kıbrıs? Yok.
Ama AKP'nin yanlış para politikası önemli.
Çünkü Erhürman ve Co.'nun bize yutturmaya çalıştığı gibi, Devrim de herhalde
"kendi kendine yeter bir KKTC" nin tüm bu
sorunları çözmenin anahtarı olduğunu düşünüyor.
Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC
hayal ediyor Devrim de artık herhalde.
İşgâl, istila ve toplumsal yok oluş ekonomisini verimli hale getirmeye odaklandılar
el birliğiyle parti olarak.
Verimli bir işgâl ekonomisi hedefliyor-

lar...
Üzgünüm Devrim.
***
CTP Başkanı Özker Özgür (1989):
Türk ordusu işgalcidir demedim.
CTP Milletvekili Doğuş Derya (2018):
Türk ordusuna işgalci dediğime dair tek
demecim yoktur.
Mustafa Billur, Kıbrıslı, 2022:
CTP dün neyse bugün de odur. Nasıl UBP
bu toplumu ve ülkeyi TC'ye peşkeş için uğraşıyorsa, CTP'nin de metod dışında onlardan
zerre farkı yoktur. CTP'nin "en iyileri" olduğu
lanse edilenlerin icraatlarına bakıldığında,
bu gerçek insanın yüzüne hışımla çarpar!
Bu toplumun UBP, CTP ve bu ikisinin türevlerinin peşinden koşmasının en önemli
nedenlerinden biri de 1974'te köylü ve çiftçi
olan nüfusun, Türk ordusunun işgâli sonrası
birdenbire HAK ETMEDİĞİ kanlı bir ganimetin üzerine konup SINIF atlamasıdır. Birdenbire Rumların bıraktığı zenginliğin üzerine
çöken bizler, kendimizin çağ atladığımızı
sandık. Oysa biz değil, başkaları bize atladı!
UTANMADIK, HÂLÂ UTANMIYORUZ!
ÇÜNKÜ UTANMAYI UNUTTUK!
Ya hakkınız olmayanı geriye vereceksiniz
ve sadece hakkınız olanı talep edeceksiniz,
ya da daha beter olacaksınız. Vermeyeceğinizi
biliyorum. O halde?
***
Müjdemi isterim!
Tufan Erhürman yana yana aradığı "elle
tutulur" kanıtı nihayet bulmuş!
Kendi eliyle tuttu mu bilmiyorum ama
elle tutulurmuş bulduğu bu kanıt diyor!
Artık müdahale BANGIR BANGIR vardır
diyor!
Lakin müdahale edene ağzını açıp TEK
LAF ettiğini daha göremedik!
Hep müdahale edilene "geydiriyor".
Nasreddin Hoca fıkrasındaki gibi:
HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK EY ERHÜRMAN

Zeki Beşiktepeli
%60’la partisinin başına seçilerek gelen
Faiz Sucuoğlu, Kılıçdaroğlu’yla görüştü
diye Başbakan olamaz, yerine de başka
biri atanırsa bu toplum sokaklardan eve
girmemelidir.
İlk önce UBP’li vatandaşlar sonra ise
tüm muhalif partiler ve sivil örgütleri…
Bu hareketi yapamaz ve Türkiye’deki
diktatöre boyun eğmeye devam ederlerse
Türkiye’deki yönetimlerin hem maskarası
hem da Garagözü olurlar.
Bu olay bizlere öyle bir hak tanıdı ki,
göbek bağımızı koparmak ve ülkemizde
EGEMEN OLMAYI tanıdı bizlere…
Hatta eğer herhangi bir milletvekiline
hükümetti kurma yetkisi verildiği anda
tüm milletvekillerinin istifası ve TC
Elçiliği’ne ANAHTARI TESLİM ETMELERİ GEREKİR.
Çünkü Türkiye Kıbrıslı’ya ONURSUZ,
GURURSUZ, NAMUSUZSUNUZ diyor.
Biz de kabul ediyoruz…
Bu ise artık yeter deyip güle güle dememiz gerekir ve ne için geldiğini
hatırlatarak gerekenin yapılmasını
GARANTİ ANLAŞMASININ VERDİĞİ
GÖREVİ YERİNE GETİRDİĞİNİ VE
O GÜN BİTMİŞTİR.
Bizlerin muhatabı artık kurduğumuz ve
kurucusu
olduğumuz
KIBRIS
CUMHURİYETİ OLDUĞUNU HATIRLATARAK ve BM üyesi devletlerden
işgalin kalkması için çağrı yaparak destek
istemek ve sokakları doldurarak mücadeleye başlamamız şart. Başka yolu yoktur.

BANGIR BANGIR
İŞBİRLİKÇİLİK

Ulaş Barış
Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı
Erhürman “Müdahale var, bangır bangır
bağırıyor” dedi.
Oh be…
HP lideri Özersay, meclis sonrası yaptığı
açıklamada UBP’nin istikrarsızlık üreten,
sürekli koltuk kavgası yapan bir parti
olduğunu söyledi. Özersay meseleyi
‘makam mevki meselesi’ diye niteledi.
Gene kuklacıya tek laf yok.
*
Sucuoğlu, kendi yerine 2-3-4 ismin
olduğunu söyleyerek, Çarşamba gününü
işaret etti. Aynı gün 3 ayrı istifa mektubunu
da sunsa bence en doğrusunu yapar.
Bu arada Sucuoğlu, bu sabahki UBP
grup toplantısında ‘beyin jimnastiği’
yapıldığını söyledi.
Yetişip jimnastik dedi madem, paralel
barda kimler yarışıyor farkında mı acaba?
YDP Genel Başkanı Arıklı, meclis
sonrası ekürisi Fikri Ataoğlu ile birlikte
yaptığı açıklamada CTP içinde ülke gerçeklerinin farkına varmayan vekiller olduğunu
ve bunların kavgadan beslendiğini söyledi.
Vah vah…
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, meclis
çıkışında basın mensuplarına konuşarak
“Hükümeti kurma görevi CTP’ye verilmeli” dedi. Niye? AKP kuruyor ya işte?
Görev onlarda, ne CTP’si?
***
AKEL, eski müzakereci Mavroyanis’i
2023 seçimlerinde aday olarak gösterme
kararı aldı. 105 kişilik merkez komitenin
98’ininin oy kullandığı gizli oylama sonucu
Mavroyanis %60’la kabul gördü. Karar 5
Haziran’da kongrede onaylanacak.
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Vatandaş mağdur, güneş enerjisi firmaları batma noktasında...

Erdoğan iznini yarıda kesti, zam
önerisi için harekete geçti
Özgür gazete
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun
(Kıb-tek) zorunlu izne çıkarılan Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde arşivlere kaldırttığı
güneş enerjisi kurulumu başvuru
dosyalarını şimdi de Bakanlık’a geri
gönderdi, firmalar batma tehlikesiyle
karşı karşıya

İzindeyken talimat verdi
Erdoğan, 28 Nisan’da zorunlu
izne çıkmadan 1 gün önce (27
Nisan) Bakanlığa gönderdiği yazıda
“trafolarda güneş enerjisi kapasitesi
dolduğunu, daha fazla izin veremediklerini” söyleyerek, henüz işlem
görmemiş olan dosyaların yeniden
incelenip ne yapılması gerektiği konusunda görüş verilmesini istedi.
Ancak Erdoğan’ın burada yaptığı
ikircikli ve güneş enerjisi kurulumu
yapan firmaları batma noktasına
getirecek kararı, dosyaları öncelik
veya başvuru sırasına göre değil,
keyfi şekilde seçmesi oldu.
Ayrıca Erdoğan, izinli olduğu halde ilgili birimle talimat verdi, dosyalar bugün Bakanlığa geri gitti.

İznini yarıda kesen Erdoğan da bugün kuruma döndü.
Dosyalar keyfi şekilde seçildi
2021 yılında başvurusu yapılan
ve o tarihten bu yana keyfi şekilde
bekletilerek işlem yapılmayan dosyalar varken, 2022 yılında başvurusu
yapılmış dosyalar seçildi.
Buna en yakın örnek ise şu şekilde
yaşanmıştı; aylardır Erdoğan’ın imzasını bekleyen başvurular varken,
24 Mart’ta başvurusu yapılan Maliye
eski Bakanı Sunat Atun‘a ait dosya,

25 Mart’ta Erdoğan tarafından imzalanmıştı.
Güneş enerjisi kurulumu yapan
firmalar yaşanan duruma tepkili,
vatandaş ise mağdur.
Zam önerecek!
Yakıt Değişim Ücreti‘nin Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından
kaldırılması sonrası, kurumda elektrik birim maliyet hesaplaması yapacağı öğrenilen Erdoğan’ın, yeni
bir zam önergesi vermesi bekleniyor.

Özkıraç: KIB-TEK kaosa sürükleniyor
El-Sen Genel Başkanı
Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in
kaosa sürüklendiğini
söyledi, bu yönetimsizliği
hak etmediğini
düşünenlerin artık
ayaklanması gerektiğini
kaydetti.
KP
El-Sen Genel Başkanı Kubilay
Özkıraç, Kıb-Tek’in kaosa sürüklendiğini söyledi.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kurumu kimin yönettiği ve
kimin nasıl ve ne şekilde karar
alacağının bilinmediğini ileri sürdü.
Ülkenin yangın yerine döndüğünü, kurumlarda kaosun tavan
yaptığını, insanların alım gücünün
dibe vurduğunu ve mazbata sorunu
nedeniyle gençlerin ülkesini terk
etmek zorunda kaldığını iddia
eden Özkıraç, UBP, DP ve YDP’ye
eleştirilerde bulundu.
Şu anda ülkenin en önemli ve
stratejik kurumu olan Kıbrıs Türk

Elektrik Kurumu’nda, halka hizmet
verebilecek malzemenin kalmadığını savunan Özkıraç, şunları
kaydetti:
“Ambarları boşalan KIB-TEK’i
kimin yönettiği, kimin nasıl ve
ne şekilde karar alacağı da bilinmemektir.
Tam bir kaos ortamına doğru
sürüklenen KIB-TEK’in var olan
sorunlarına yenileri eklenmektedir.
Özellikle malzemelerin tükenmesi,
hâlâ ısrar kuruma yatırım yapıl-

maması ve personel eksikliği, KIBTEK’in vatandaşa kaliteli ve ucuz
hizmet verebilmesini engellemektedir. Hal böyleyken ve bu sorunun
ivedi bir şekilde ortadan kaldırılması gerekirken, malum partilerin
aldıkları talimat nedeniyle bireyler
üzerinden verdiği kavga terbiye
sınırlarını aşmıştır.”
Halka uyarıda bulunan Özkıraç,
bu yönetimsizliği hak etmediğini
düşünenlerin artık ayaklanması
gerektiğini kaydetti.

Kıb-Tek'ten borcu olanlara uyarı
Mart dönemine ait elektrik
faturasını ödemeyen, 675 TL
üzeri bakiyesi olan
tüketicilerin elektriği
perşembe günü kesilecek.
HK
Mart dönemine ait elektrik faturasını
ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi
olan tüketicilerin elektriği perşembe
günü kesilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), Mart 2022 dönemi faturalarından ödenmemiş ve 675 TL üzeri
bakiyesi bulunan tüketicileri uyararak,
borcunu ödenemeyen tüketicilerin
elektriğinin 12 Mayıs perşembe günü
kesileceğini açıkladı.
Mart ayı indirimlerinin nisan ayı

GÜNLÜK
İŞGALLE YÜZLEŞMEDEN…
İşgalle yüzleşmeyenler erken seçim istemeye devam edecek…
İşgalle yüzleşmeyenler ‘UBP kötü yönetiyor’ diye erken seçimde
tek başına ‘iktidar’ fantezileri kuracak… İşgalle yüzleşmeyenler 40
bin askerin, her taşın altından çıkan Elçiliğin ve bir silah gibi kullandıkları taşıma nüfusun olduğu yerde, durup durup ‘müdahale’ arayacak… Türkiye solu bile Kıbrıs’ta gerçeği kavramaya başlarken,
KKTC’ci sol hala hayal dünyasında yaşıyor… Türkiye’nin günlük
sosyalist gazetesi Evrensel’de Kıbrıs’taki TC işgali ile ilgili uzun bir
yazı yayınlanmıştı. Çağlar Kara’nın yazısında işgalci taşıma nüfus
konusuna da epey değiniliyor. ‘TÜRKİYELİ YERLEŞİMCİLER’
başlığı altında şöyle deniyordu: ‘‘Son olarak Türkiye’den Kuzey
Kıbrıs’a gelen yerleşimcilerden bahsetmeliyiz. Bugün KKTC’de
yaşayan Türkiye asıllı nüfusun büyüklüğü ile ilgili farklı sayılar
ortaya sürülüyor. Lefkoşa yönetiminin verilerine göre toplam nüfus
382.000 ve Anadoludan gelen Türk nüfusun, toplam popülasyonun
%50’ye yakınını oluşturduğu düşünülüyor. Kuzey Kıbrıs’a 1974
Harekatından sonra ilk göç, köylerini terk eden Kıbrıs Rumlarının
tarımdaki boşluğunu doldurmak için 1975 Tarım İşgücü Protokolü
kapsamında adaya gönderilen ve sayıları farklı kaynaklara göre 5 ila
30 bin arasında değişen topraksız Anadolu köylüleriydi. Bu dönemdeki
göçler uluslararası camiaya adadan daha önce göç eden Kıbrıslı
Türkler olarak lanse edilmiş ve Mağusa limanına varan gemiler
özellikle gece saatlerinde karaya yanaşmıştı… Türkiyeli yerleşimcilerin
kurdukları Hemşeri dernekleri, AKP teşkilatları ve Ülkü Ocakları
adada Türkiye‘ye bağlılık kültürünün temsili olarak görülüyor. Ayrıca
yerleşimcilerin kurduğu ve seçimlerde %7 civarı bir oy alan Yeniden
Doğuş Partisi (YDP) de bulunuyor’’…
HÜKÜMETTEKİ CTP
DP Genel Başkanı Fikri
Ataoğlu hükümeti CTP
kursun dedi. Bunlar
elbirliğiyle CTP’yi
hükümette istiyorlar
galiba. Neden acaba?
Hükümetteki CTP,
muhalefetteki CTP’den
daha çok işlerine gelir de
ondan mı?
*
SİNEYE ÇEKME
Birleşik Kıbrıs Partisi’nin
açıklamasında “Federal
çözümü benimseyen
güçlerin birleşmesi,
demokrasi mücadelesinin
sokakta verilmesi
kaçınılmazdır” denilerek,
CTP’ye “Ankara’daki AKP
iktidarının müdahalelerini
sineye çekme, bunun
yerine sine-i millete dön”
çağrısı yapıldı.
*
TÜRK LİRASI
CTP milletvekili Devrim
Barçın, “Ekonomik
sorunların temeli TL ve
Türkiye’deki AKP
hükümetinin yanlış faiz ve
para politikasıdır" dedi.
Türk Lirası işgalcidir…
*
TATAR’A MADALYA
Ersin Tatar, Anneler Günü
münasebetiyle düzenlenen
Milli Mücadele Madalya
Takdim Töreni’ne katıldı.
Asıl madalya sana
verilmelidir Tatar…
*
EMİN OLMA
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Maratonun
son yüz metresindeyiz ve
kazanıyoruz” dedi. Bu
kadar emin olma istersen..

“Tırnak”...
"Sonuçta Sucuoğlu’nun inadı da
kırıldı…
Doğrusunu yaptı!
Başbakanlıktan çekilmeyi kabul
etti…
Çekildi ama şartını da koydu!
Yeni Başbakanı kendisi
belirleyecek…
Peki nasıl olacak?
Parti Meclisi toplanıp
Sucuoğlu’nun adayını ayakta
alkışlayacak ve bu iş bitecek…
Seçim filan yok!
Kafasından geçen ismi de tahmin
edebiliyoruz ama bu artık bizim
değil kendi meselesidir…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"1990’lı yıllardı, UBP Parti Meclis
üyesiydim. Cumhurbaşkanı
Denktaş Bey’le UBP Genel
Başkanı Derviş Eroğlu arasında
siyasi rekabet tavan yapmıştı.
UBP’de iplerin tamamı
Eroğlu’nun eline geçmiş
durumdaydı. Denktaş Bey
siyasi rekabetten doğan bir
davranış gösterdi ve hükümeti
kurmakla Eroğlu’nu değil de
Lefkoşa Milletvekili, sevilen
isim Olgun Paşaları
görevlendirdi. Yer yerinden
oynadığını hatırlıyorum. Bu
görevlendirmeye Parti Meclisi
şiddetle karşı çıktı. Kadim
dostum Olgun Paşalar Parti
Meclisinin bu kararı karşısında
Denktaş’a çıktı ve görevi iade
etti."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Ünal Üstel

faturalarında mahsuplaştırıldığı, bunun
tüketicilere bildirildiği de belirtildi.
Vatandaşların kurumun bölge amir-

liklerinden veya çağrı merkezinden
gerekli bilgiyi alabileceği de ifade
edildi.

Jet ve AdaPass
skandallarına imza atan
Üstel Ankara’dan yetkiyi
aldı… Özel jet krizi
yüzünden Turizm Bakanlığı
koltuğunu kaybeden Üstel
isyan etmişti Kurultay’dan
önce, “Pandeminin başında
özel izinle bir yatırımcı
arkadaşımız KKTC’de
kazandığı bir ihalenin yerini görmek
için gelmişti… Bu faturanın neden bize
kesildiğini de anlamadık” diye… Sucuoğlu da, “Genel
Başkan olursam, Özel Jet Krizi Polis Raporunu’nu
açıklayacağım” demişti… Ama raporu açıklamak bir yana
Üstel’i İçişleri Bakanı yaptı… Marinacılar kazandı, Kıbrıslılar
kaybetti!
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dünya kazan devrim kepçe

Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİ
GERÇEĞİ!

Kıbrıslıyı ‘kendi’nden kurtarmaktır zor olan!
Kıbrıslı işgalcisinden kurtulur, sömürgecilerden,
emperyalistlerden kurtulur, ‘son kurtaran’dan kurtulur, ama bunun tek bir şartı var: Kıbrıslı ‘kendi’
derisi zannettiği üzerindeki deligömleğinden kurtulursa ancak!
Kurtarıcıdan değil, önce ‘kendi’nden kurtulması lâzım Kıbrıslının!
Kıbrıslının üzerindeki deligömleğini adlandırmak için 2010’lu
yılların başında ‘‘TC’nin çifte sömürgeciliği’’ adı altında Kürdistan
ve Kıbrıs’ı kıyaslıyordum.
Kıbrıs’ı YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ’nin çerçevesinde
yazmaya yaklaşık 2017’de başladım. Filistin’le
paralel tartışarak…
Sömürgecilik kadar eskidir SETTLER COLONİALİSM. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
yeni bir boyut kazandı: İnsanlığa karşı işlenen suçlardan biri olarak savaş suçları arasında yerini aldı.
Özellikle 22 Ocak 2018 linçinden sonra YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ ayakları üzerine
oturdu. Çünkü 22 Ocak yerleşimci nüfusun öznesi
olduğu para-militer faşist terördür. Türkiye’de Erdoğan talimat verdi, buradaki yerleşimci nüfus harekete geçti…
Kıbrıs’ta yerleşikler konusu uluslararası akademik
literatürde ele alınıyor. Birçok kitapta değiniliyor,
uluslararası toplantılarda konuşuluyor. Bu konuda
1990’lar ve 2000’lerin başında YKP’nin çabası
yadsınamaz.
Bu konuda çalışan bir araştırmacı, ‘Dünya Kıbrıslı
Türklerden duymak istiyor bu sorunu, Rumlardan
değil; çünkü bu sorunu siz yaşıyorsunuz’ demişti
bana.
Bu konuda kardeşim Oz Karahan’ın başkanlık
ettiği Kıbrıslılar Birliği örgütünün uluslararası platformlarda çabası büyüktür.
Son zamanlarda yeni arkadaşlar da ilgilenmeye
başladı konuyla: YERLEŞİMCİ KOLONYALİZMİ
adı altında irdeliyorlar. Bir elin parmakları kadar
Kıbrıslı (Türk) yok bu konuya emek veren. Ancak
gerçek inatçıdır, karşılığını verir…
Bir gün Kürt bir feminist gazeteci ‘Yerleşimci
sömürgeciliği konusundaki yazılarınızı ilgiyle takip
ediyorum’ diyerek röportaj istedi…
Başka bir gün adını Che Guevara’nın kurduğu
enternasyonal örgütten alan Tricontinental Enstitüsü’nden bir araştırmacı ‘‘Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliği’’ üzerine sorular gönderdi…
Başka bir ‘yabancı’ çıkıyor Lahey’de Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nde dosyalanmış olan ‘‘Kıbrıs’ta
Yerleşimci Sömürgeciliği’’ davası üzerine kendi
kendine yazı yazıyor!
Sonra, Leyla Halid’in Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi Kıbrıs ve Filistin üzerine ortak bir yazı
yazmamızı istiyor yerleşimci sömürgeciliği üzerine.
Kıbrıslılar bu kadar az çaba göstermesine rağmen,
Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliğinin küre çapında
insan hakları mücadelesi verenlere dert olmasının
tek bir sebebi var: Gerçek!
İnsanı insan yapan ve insan kalmasını sağlayan
gerçeğin peşinden gitmektir.
Kıbrıs’ta hiçbir insan hakları yapısı, siyasi örgüt
ve sendika Lahey’de dosyalanan ‘‘Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliği’’ davası ile ilgilenmezken bir
‘yabancı’ ilgileniyor. Çünkü ‘yabancı’nın derdi
gerçek, Kıbrıs’taki ise kendi gerçeğine yabancılaşmış!
Kıbrıslının kendi gerçeğini düşünmesini, konuşmasını, yazmasını engelleyen üzerine deri gibi yapışmış deligömleğidir.
Üzerindeki deligömleğini kendi derisi zanneden
sömürgeleşmiş, benliğini yitirmiş, kendine işgalcinin
gözleriyle bakan ‘Kıbrıs(lı) Türk solu’, ‘KKTC
solu’, ‘Kıbrıslı Türk devrimcisi’ de bize saldırdı
durdu.
Gerçeği haykıran işgal altındaki ve mülteci Filistinlilere anti-semitist (Yahudi düşmanı) diye saldırdılar, Kıbrıs’ta işgal ve işgalin gerçek adı olan
YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ’ni haykıranlara
da IRKÇI ve ‘Türkiye düşmanı’ diye saldırdılar.
Filistinlilere saldıran işgalciler ve onların fonladığı
liberallerdi, bize saldıran ise Kıbrıslılar oldu hep!
Türkiye solu –bile- bizi anlamaya başlarken,
kendi benliğini yitirmiş, özgüvenini işgalciye teslim
etmiş, yaralı ve asimile, kendini inkâr eden ‘Kıbrıslı’,
üzerindeki deligömleği nefesini kestikçe bize
saldırdı. Herşeyin bir nedeni var: Teslim olmayı
tercih etmenin de…

BİZ BİZE YETERİZ! (2)

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2 HAFTADA 153 TRAFİK KAZASI
Ülkede 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri
arasında toplam 153 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını
yitirdi, 72 kişi yaralandı.
Sürat hem kaza sebepleri hem de aynı
dönemde yapılan trafik kontrollerinde
rapor edilen suçlar arasında ilk sırada
yer aldı. Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, kazalardan,
1’i ölümle, 48’i yaralanmayla, 104’ü
hasarla sonuçlandı.
Ölümle neticelenen kazada 2 kişi
yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 72 kişi yaralandı.
Süratli araç kullanmak (46) kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken,
bunu dikkatsiz sürüş yapmak (36),
kavşakta durmamak (27), yakın takip
(22) ve diğer etkenler (22) izledi.
Toplam hasar miktarının 4 milyon
414 bin 200 TL olduğu kazaların, 51’i
Lefkoşa, 36’sı Gazimağusa, 38’i Girne,
21’i Güzelyurt, 7’si İskele bölgesinde
meydana geldi.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde toplam
9917 araç sürücüsü kontrol edilerek,
suç işlediği tespit edilen 3054 araç
sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
En fazla süratin rapor edildiği suçların
dağılımı şöyle:
“Sürat (745), tehlikeli sürüş (32),
dikkatsiz sürüş (88), seyrüsefer ruhsatsız
araç kullanmak (314), sürüş ehliyetsiz
araç kullanmak (30), alkollü araç kullanmak (72), seyir halinde iken cep
telefonu ile konuşmak (412), emniyet
kemersiz araç kullanmak (265), trafik
levha ve işaretlerine uymamak (244),
trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak (101), sigortasız
veya kapsamı dışında araç kullanmak
(143), "A" yol kullanma izinsiz araç
kullanmak (43), "B" özel işletme izinsiz
araç kullanmak (29), tonajından fazla
veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu
miğfer başlıksız motosiklet kullanmak
(15) ve diğer trafik suçları (507).”

KAMUDA YAZ MESAİSİ BAŞLADI
Kamu kurumlarında yaz mesaisi dünbaşladı. Yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar
devam edecek.
Yaz mesaisinde, sürekli ve elzem
hizmet veren kurumların dışında kalan
kurumlarda çalışma saatleri Pazartesi,
Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 14.30, perşembe günleri 08.00 - 12.30
ve öğleden sonra 13.00 - 17.30 şeklinde
olacak.
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak
Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
şöyle:
“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi
Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman
Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük
Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube
Amirliği’nde yaz mesaisi Pazartesi,
Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 - 14.30;
Perşembe 08.00 - 12.00 öğleden sonra
12.30 - 17.30.
Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci
maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden
düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şehit Doğuş Uran Devlet

Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet
Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet
Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet
Üretme Çiftliklerinde yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 14.00 Perşembe 07.30 - 12.00 öğleden
sonra 12.30 - 17.30 saatleri arasında
olacak.
Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel,
söz konusu çalışma saatleri dışında
haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2
(iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne
bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık
Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle
6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları
Yasası kapsamı dışında kalan kamu
görevlileri Pazartesi - Cuma 07.45 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan
kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35
saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.”

45 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI
Sağlık Bakanlığı 45 yeni pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre, son 24 saatte toplam
13 Bin 184 test yapıldı, 45 pozitif
vakaya rastlandı.
Açıklamaya göre, vakalardan; 19 kişi
Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke
bölgesinden.
9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
45

Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663
Toplam Vaka Sayısı: 94.125
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 93.373
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
518
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 512
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 251”

Türkiye sürekli dış ve iç borçlanmayla ayakta
duran ciddi ekonomik sorunlar içinde bulunmaktadır. Bu sorunları aşmak için sürekli karşılıksız para basmakta ve bu da TL’nin devalüe
edilmesine yol açmaktadır. TL devalüe edildikçe
gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan halkın gelir düzeyi sürekli olarak düşmektedir.
TC devleti sürekli elini halkın cebine sokmakta
ve halkın emeğini sorumsuzca gasp etmektedir.
Bu uygulama yaygın yerel üretimin bulunduğu Türkiye’de
anında hissedilmese bile ekonomik yaşamı tamamen ithalata
dayanan ve Türkiye'den ithal
ettiklerini bile dövizle ithal eden
Kuzey Kıbrıs'ta anında hissedilmektedir. Hükümetin bu konuda alabileceği bir tek önlem vardır. O da
tüm muhasebe işlemlerini uluslararası bir döviz
kuruna, stabil bir para birimine endekslemektir.
Gümrük gelirlerini tahsil ederken hesaplar
dövize endekslenmiştir.
Benzin,mazot elektrik maliyetleri yapılırken
de hesaplar dövize endekslenmiştir. Sermayedarların TL mevduatlari da kur garantili mevduat
hesaplarina donusturulmustur.Yani dovize endekslenmistir. Ama iş maaş ve ücretlere gelince
dövize endeksleme yok!
Son altı ayda çalışanların alim gucu devalüasyonlar ve bunlara bagli fiyat artışları nedeniyle
yaklaşık yüzde 270 oranında erimiştir. Buna
karşılık hükümet yüzde 40 oranındaki artışla
goz boyamaya çalışıyor! Hükümet maaş ve
ücretleri tl bazında tutmakta ısrar ettikçe özel
sektör de tl bazında maaş ve ücret ödemeye
yani çalışanlarına azalan miktarlarda ödeme
yapmaya devam etmektedir. Fakat özel sektör
tüm ürün ve hizmetlerini dövize endekslemiştir
ve her şeyin fiyatını döviz fiyatlarına göre artırmaktadır. Beyaz eşya fiyatlarından araba fiyatlarına, konut fiyatlarından tüm kiralara kadar
her şey dövize endekslidir. Dövize endeksli
olmayan tek unsur maaş ve ücretlerdir. Kapitalist
düzen çerçevesinde bu soruna merhem olabilecek, gecici care tüm muhasebeyi dövize endekslemektir. Ama kktc hükümetleri bunu yapacak basirete sahip değildir. Çünkü Kuzey
Kibrisa egemen olan Turkiye egemen siniflaridir.
KKTC devlet bütçesinin önemli bir bölümü
Türkiye tarafından karşılanmaktadır. TC’den
gelen parayı da dövize endekslemeden KKTC
devletinin butce planlamasi yapmasi ve muhasebe işlemlerinin dövize endekslenmesi mümkün
değildir. Devlet bu yüzden kendi yıllık bütçe
planlamalarını bile yapamayacak durumdadır.
Tüm ürün ve hizmet fiyatları dövize endeksli
olduğu için devletin memur maaş ve ücretleri
dışındaki tüm ödemeleri bütçede öngörülenin
üstünde gerçekleşmekte olduğundan bütçe de
açık vermektedir Ne yazık ki sendikalarımız
da bu konuda yanlış hedef göstererek mücadele
etmektedir Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik
krizle mücadelenin ekonomik bacağı tüm muhasebe işlemlerinin dövize endekslenmesi talebini içermelidir. Bu talep bir yandan emekçileri
ekonomik olarak rahatlatmayi hedeflerken öte
yandan da mucadelenin orgutlulugunu artirmayi
hedeflemektedir. Siyasi bacağı da Türkiye'nin
Kuzey Kıbrıs üzerindeki egemenliğini reddetmek, Türkiyenin alt yönetimi olmayı reddetmek,
Türkiye'den gelen parayı da reddetmek ve
kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için mücadele etmektir. Birçoğumuz Türkiye para vermezse biz ayakta duramayız diye düşünse de
bu doğru değildir. Şu anda Kuzey Kıbrıs halkı
ayakta duramıyorsa bu Türkiye'den gelen para
yüzündendir. Kuzey Kıbrıs kendi ekonomik
olanakları ile ayakta durabilecek olanaklara
sahiptir. Bunu başarmamız halinde adamızda
süregelen çözümsüzlüğü de süratle hallederek
ülkemizi demokratik bir ortamda birleştirmemiz
de mümkün olacaktır.
Ankara ne paranı ne de boyunduruğunu istemiyoruz.
Biz Bize yeteriz!
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10-16 MAYIS ENGELLİLER
HAFTASI…''ENGELİMLE
DEĞİL, YETENEĞİMLE
VARIM'' ETKİNLİĞİ
DÜZENLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 10-16 Mayıs
Engelliler Haftası nedeniyle Güneşköy,
Girne ve Mağusa 18 Yaş Üstü
Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel
gereksinimli gençlerin ve engelli sivil
toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla
''Engelimle Değil, Yeteneğimle Varım''
etkinliği düzenleyecek.
Bakanlık açıklamasına göre etkinlik
kapsamında 11 Mayıs Çarşamba günü,
Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda saat
10.00'da ''Engelsiz Adımlar Korteji''
yapılacak.
Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş
üstü rehabilitasyon merkezlerine devam
eden gençler, yürüyüşün ardından saat
10.30’da Kumarcılar Hanı’nda, '' Engelsiz
Yetenekler'' adlı etkinlikle; yıl boyunca
merkezlerde yaptıkları ürünleri
sergileyecek, dans ve müzik gösterisi
yapacak.

LBO HALK MÜZİĞİ KOROSU
İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye
Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2022
– 2023 yeni dönem çalışmalarına 30
Mayıs’ta başlayacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, pazartesi
günleri saat 19.00'da yapılacak koro
çalışmaları, Hasibe Aksaç’ın şefliği ve
eğitmenliğinde gerçekleştirilecek.
LBO binasında gerçekleştirilecek koro
çalışmalarında yer almak isteyen müzik
severler,
www.lefkosabelediyeorkestrasi.com
adresinden ve 0533 844 0479 numaralı
telefondan bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

1 HAFTADA 26 YANGIN…

NEOFİTU: “GÜÇLÜ VE
REFAH İÇERİSİNDEKİ
YUNANİSTAN, GÜÇLÜ VE
REFAH İÇERİSİNDEKİ
KIBRIS DEMEKTİR”

ANASTASİADİS:

ÜS BÖLGELERİNİN ASKERİ OLMAYAN
İNKİŞAFI ANLAŞMASI TARİHİ BİR ANLAŞMA
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’taki İngiliz egemen üs
bölgelerinin askeri olmayan inkişafı anlaşmasının Güney Kıbrıs, üs bölgesinde
yaşayan kişiler ve bölgede mülk sahibi
olanlar açısından tarihi bir anlaşma olduğunu belirtti.
Rum Yönetimi ile İngiltere arasında
15 Ocak 2014’te imzalanan, Kıbrıs’taki
İngiliz egemen askeri üs bölgelerinin,
askeri olmayan inkişafı anlaşmasının 16
Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği, bu
sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle açıklandı.
Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın Güney Kıbrıs ile
İngiltere arasındaki mükemmel ilişkilerin
ispatı olduğunu söyledi.
Rum lider, bu anlaşmanın 15 Ocak
2014’te, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve İngiliz mevkidaşı William Hague tarafından imzalandığını anımsatarak,
anlaşmada neler öngörüldüğünü anlattı
ve bu süreçte emeği geçenlere teşek-

kürlerini sundu.
anlaşmayla,
“Kıbrıs
Bu
Cumhuriyeti”nin kuruluşundan ve 1960
Anlaşmaları’ndan bu yana ilk defa,
İngiliz Üsleri sınırları içerisinde nihai
ve bütünlüklü bir düzenleme yapılacağını
kaydeden Anastasiadis, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerde özlü ve kaliteli bir ilerleme sağlanacağına vurgu
yaptı.
Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs
Cumhuriyeti ile İngiltere, 2014 yılında
imzaladıkları İngiliz egemen askeri üs
bölgelerinin askeri olmayan inkişafı anlaşması, 60 yıldan fazladır devam eden
sıkı işbirliği ve bağları yansıtan ezeli
ilişkiler açısından önemli bir dönüm
noktasını oluşturacak.
Üs bölgesinin inkişafı için daha fazla
imkan sunan bu anlaşmanın öngördüğü
imar sistemiyle, üs bölgesinde bulunan
çok sayıdaki mülk ve arazi üzerindeki
inkişaf kısıtlamaları kaldırılacak.

Ülkede 2-8 Mayıs tarihleri arasında toplam
26 yangın meydana gelirken, yangınlar
sonucu yaklaşık 390 bin 600 TL zarar
oluştu.
İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya
göre, yangınların sebepleri; yangının
ekinlere sirayet etmesi, sönmemiş mangal
kömürlerinin çöp bidonu içerisine
dökülmesi, ot biçme makinesinin
egzozundan çıkan kıvılcımlar, temizlik
maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden
çıkması, elektrik tellerinin temas etmesi
olarak sıralandı.
Ayrıca sigaradan alev alan benzin
bidonunun çöp bidonu içerisine atılması,
araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik
kazası sonucu sızan yakıtın alevlenmesi,
evin mutfak odasındaki LPG tüpünün
hortumundan sızan gazın patlaması da
yangın sebepleri arasında yer aldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN
TUTUKLANMALARI KABUL EDİLEMEZ

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI…
Aynı dönem içerisinde 15 hususi servis
olayına müdahale edildi.
Olaylar, trafik kazasında araç içerisinde
kalan 2 kişinin ambulansla hastaneye sevk
edilmesi, su kuyusunda, arabanın motor
kısmında, boş su havuzunda ve çam
ağacında mahsur kalan kedilerin, sulama
havuzu ve septik kuyusuna düşen köpekler
ile kuyuya düşen koyunun kurtarılması
olarak sıralandı.
Ayrıca asansörde ve apartmanın
balkonunda mahsur kalan şahsın
kurtarılması, evde faal durumdaki ocak
üzerinde unutulan tencerenin balkondan
girilerek kapatılması, hayatını kaybeden
şahısların adli soruşturma amaçlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi ve
Yeşilyurt İlkokulu’nun öğrencilerine,
öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın
eğitimi verilmesi de yer aldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, “Türkiye’deki Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası
üyesi meslektaşlarının mesleklerini yerine
getirme çabası içinde mücadele ortaya
koyarken tutuklanmalarının kabul edilemez olduğunu” açıkladı.
KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamada, bireylerin bir araya gelerek, tek
ses ve tek vücut olabildiği, “toplum”
olabildiği yerlerin meydanlar, parklar,
yani “kamusal alanlar” olduğu kaydedildi. Taksim Gezi Parkı süreci, halkın
kamusal mekanına, meydanına sahip
çıkarak, toplum olma bilincini ortaya

Sosyal Medya

KTMMOB’DEN TÜRKİYE’DEKİ MESLEKTAŞLARINA DESTEK

koyması ve değerlerine sahip çıkması
olduğu belirten açıklamada, Taksim
Gezi Parkı sürecinin temelinin, mimarların, mühendislerin ve şehir plancıların,
planlı ülke ve planlı şehirler meydana
getirmek için bilimsel katkı koyma
çabası olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bizler de, KKTC’de kamusal alanlar
ve yapılarla ilgili benzer koşullar ve
yasa tanımaz, hukuksuz yönetim zihniyeti ile karşı karşıyayız. Kamusal alanlar
ve yapılar, yerel yetişmiş insan kaynaklarından yoksun, adil olmayan bir
biçimde planlanmakta ve toplum değerleri hiçe sayılmaktadır.”

MECLİSİ TERKETMEZLERSE...

Tema Irkad

UBP'de meydana çıkan veya artık deşifre
olan TC AKP entrikaları yüksek sesle dile
getirilmese de Faiz Sucuoğlu artık bunları
gizlemiyor.
Her ne olursa olsun ya da daha önceki
siyasi çekişmeler ya da şekillenen iç siyaset
hatta Kıbrıs konusunda ters yüz olmuş tüm
kazanılmış anlaşılmış konulara rağmen hani
der ya Tufan hocam...
Bu yapılanlar demokrasiyi zedelemiştir...
İşte bu noktada sırf güya demokrasiyi ayağa
kaldırmak... Ya da kalıcılaştırmak adına

önüme ardıma bakmam eğer UBP kendi
başkanına sahip çıkar ve irade kısmını sağlama alırlarsa sözümdür UBP ile koalisyon
çalışmalarını başlatırım da diyebilirdi...
Hani bu ideolojik bir sapma da değildir
sonuçta.. Ama öyle bir görüntü veriliyor ki
CTP'nin bu tavrına karşılık UBP içerisindeki
çalkantılar bitmeyecek.. Her şeye karşın
UBP dik durmayı becerebilir mi?..
% 60 oy oranı ile partinin başına getirdikleri Faiz Sucuoğlu'na mı sahip çıkacaklar
yoksa Cumhurbaşkanlığına seçtikleri mef-

tanın o cansız bedeni etrafında oynaşmaya
devam mı edecekler....
Çok şey istediğimin farkındayım ama
bu gün dananın guyruğu kopartılmalı...
UBP'nin TC AKPsi tarafından içerisine
sokulduğu çirkefte eğer bugün UBP Parti
Meclisi Sucuoğlu dışında bir başka milletvekiline hükümeti kurma görevi verirse ve
bu oluşumu kabul eden muhalefet başta
CTP olmak üzere meclisi terketmezlerse
ben derim ki hepsi de o çirkefte boğulacaklar.....

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Helenizm’in
tek kaderi olduğunu ve bunun da,
bölgedeki jeopolitik gelişmelerle
şekillendiğini söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre
“Nea Dimokratia” partisinin dün
düzenlenen kongresinde konuşma yapan
Neofitu, Avrupalı, prestijli, özgüvenli ve
güçlü bir Yunanistan’ın “bağımsız,
birleşik ve güvenli bir Kıbrıs” için şart
olduğunu dile getirerek, güçlü ve refah
içerisindeki Yunanistan’ın, güçlü ve
refah içerisindeki Güney Kıbrıs anlamına
geldiğini kaydetti.
Habere göre Neofitu, Kiriakos Miçotakis
liderliğindeki Yunanistan’ın bölge için
güvenilir bir istikrar unsuru olduğuna
ifade ederek, Yunanistan devletinin
“saldırgan ve öngörülemez Türkiye”
karşısında önleyici gücünü sürekli
geliştirdiğini savundu.
Bu çerçevede Güney Kıbrıs ile
Yunanistan’ın çabasının ortak olduğunu
vurgulayan Neofitu, Akdeniz’deki Fransa,
İsrail, Mısır gibi ülkelerle deniz güvenliği
ve barışı için ortak hareket ettiklerini ve
bu işbirliğinden Türkiye’nin de, Kıbrıslı
Türklerin de bazı önkoşullar
çerçevesinde muaf tutulmadığını söyledi.

ORMAN YANGINLARINA
KARŞI İKİ İHA…

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar
nedeniyle bu yıl “Kamov” tipi yangın
söndürme helikopteri kiralayamayan
Rum yönetimi, yangınlarla mücadelede
insansız hava araçlarını devreye
sokuyor.
Politis, Rum İtfaiye Teşkilatı Başkanı
Andreas Kettis’in açıklamasına
dayanarak, bu yıl, EKO isimli şirket
tarafından hibe edilen iki insansız hava
aracını (İHA) kullanacaklarını,
kullanacak personelin eğitiminin
tamamlandığını kaydetti.
Habere göre, Kettis, yangınlar açısından
dikkat gerektiren noktalar üzerinde
uçacak İHA’ların en ileri dijital teknolojiyi
kullandığını, yoğun duman şartları
altında bile doğru şekilde veri toplayıp
süratle itfaiyecilere iletebileceğini, termal
radyometrik kameraları ile gece de görev
yapabileceğini anlattı.
Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı
Nikos Nuris ise bugün Rum Başkanlık
Sarayı’nda yaz sezonu öncesinde
yangınları önleme konulu toplantı
yapılacağını hatırlatarak, İçişleri
Bakanlığı, Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı
ve Sivil Savunma Teşkilatı olarak
hazırladıkları bütün programların masaya
yatırılacağını söyledi.

YUNANİSTAN İLE
TİCARİ İLİŞKİLER

Rum basını, Atina’da geçtiğimiz günlerde
düzenlenen 1’inci Yunanistan-Güney
Kıbrıs İş Zirvesi’ne yer verdi.
Politis gazetesi, 1’inci Yunanistan-Güney
Kıbrıs İş Zirvesi çerçevesinde Güney
Kıbrıs’ın, gerek yatırım gerekse ihracat
açısından Yunanistan’ın önemli bir ortağı
olduğuna vurgu yapıldığını yazdı.
Gazete, zirvedeki açıklamalara
dayanarak, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a
yönelik 2021 yılındaki ihracatının 2020
yılına oranla yüzde 39.1 artarak, 2.5
milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta bin 500’den
fazla da Yunan şirketi faaliyet gösteriyor.

SİYASİ SIĞINMACILAR
LAKADAMYA
SOSYAL HİZMETLER
DAİRESİ’Nİ MESKEN
TUTTU

Güney Kıbrıs’taki yabancıların ve
özellikle siyasi sığınmacılar tarafından,
ödenek başvurusu için Lakadamya
Sosyal Hizmetler Dairesi’nin mesken
tutulduğu belirtildi.
Alithia gazetesi fotoğraflarla destek
verdiği “Siyasi Sığınmacıların Toplu
Mevcudiyeti Nedeniyle Durum Patlamak
Üzere” başlıklı haberinde onlarca siyasi
sığınmacının, Lakadamya Sosyal
Hizmetler Dairesi önünde yattığını ya da
uzun kuyruklar oluşturduğunu yazdı.
Birçoğunun geceyi, bina önünde
geçirdiğini yazan gazete geceyi
geçirenlerin kamu alanını tuvalet olarak
kullandığını bu durumun, halk sağlığını
tehdit etmekle birlikte bölge halkında da
huzursuzluk yarattığını belirtti.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

MÜSVEDDE
YAŞANAN HAYAT
TEMİZE
ÇEKİLEMEZ
KISACA...

MAĞUSA-ERCAN

Sermaye erbabı hem Türkiye ile
hem de güneyle aynı anda ‘iyi’
olmak istiyor… İşadamları Derneği,
‘her türlü şart ve koşul altında
Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler
kurmak zorunda olduğumuz’u
belirterek, Yeşil Hat Tüzüğü’nün de
işlevselleştirilmesini ve yeni kapılar
açılmasını istedi… Mağusa ve
Ercan limanlarının açılmasına karşı
çıkan Ankara’ya laf yok!

Bizim Mandra
Mandrada yaz mesaisinin
başlamasıyla birlikte siesta
da yavaş yavaş tütmeye
başlar. Zamlardan ve
iğneden ipliğe herşeyin
fahiş derecede
pahalılanmasından bunalan
vatandaşlar, şimdi de uzun
bir sıcak yazı endişe ile
karşılamaya hazırlanırken,
bir kısım vatandaş da ,
"Mayıs yağmurlarının"
neden olduğu "Mayıs
dereleri"ni hatırlayarak
teselli arayışına girer.
Sokaktaki adam "Nerede o
Mayıs dereleri?" diye
hasretle söylenir.

DİP NOT
İnsan Hakları Derneği
verilerine göre Türkiye‘de
cezaevlerinde 651'i ağır
olmak üzere 1517 hasta
mahpus var. 2021’de 46
hasta mahpus cezaevinde
hayatını kaybetti.

“Gazeteciliğini iktidar tetikçiliği olarak kullanmış
kimselere gazeteci muamelesi çekmek”
Ekrem İmamoğlu’nun Ramazan Bayramı’ndaki Karadeniz gezisine davet ettiği
kimi gazeteciler üzerinden başlayan bir tartışma var.
Bu tartışmada dikkatimi çeken birkaç bölüm var.
Bunlardan biri, geziye davet edilen kimi
gazetecilere gösterilen tepkiler.
Ülkemiz, mevcut iktidarın yanlış politikaları sonucunda ağır bir yıkıma uğradı.
Kimi gazeteciler veyahut gazetecilik mesleğini kişisel çıkarlarına perde yapanlar isteyerek bu yıkımın ortağı oldu.
Rejim değiştirilirken destek çıktılar. Gezi
ve Kabataş yalanı üzerinden toplumsal çatışma kurgulanırken bu yalanlara ortaklık
ettiler.
Bunca yolsuzluğa, yıkıma rağmen iktidarın
değirmenine su taşımaktan geri durmadılar.
Kişisel konumlarını muhafaza etmek için
ülkemize karşı tetikçilik yaptılar ve kendilerini okuyan, dinleyen toplum kesimlerini
iktidarın yanında durmaya ikna ettiler.
“Yanlış yaptık” demediler. Neden oldukları
yıkımın utancını yaşadıklarını gösteren en
küçük bir işaret de vermediler.
Hal böyleyken muhalif siyasetçilerin bu
insanlara iltifat etmesi, normal gazeteci
muamelesi yapması toplumda infiale neden
oluyor.
Türkiye’de normal bir iktidar mücadelesi
yok. Demokrasiden yana olanlarla otoriterlikten yana olanların mücadelesi var.
Neden olduğu yıkımın utancını yaşamamış,
toplumdan özür dilememiş sembol isimlere
prim vermek bu mücadeleye gölge düşürüyor.
Toplumun farklı kesimleriyle diyalog kurmak başka, ülkenin yıkımına tetikçilik
yapmış insanlara iltifat etmek başka.
Farklı görüşten gazetecilerle bir araya
gelmek başka, gazeteciliğini iktidar tetikçiliği
olarak kullanmış kimselere gazeteci muamelesi çekmek başka.

VİRGÜL
BÜTÇE-PROTOKOL

Kudret Özersay aylardır yıkılıp yıkılıp duran ve
protokol imzalayıp içeriğini açıklayamayan UBPYDP-DP’ye “Bütçe HP desteği ile geçti”
dedi… Biz geçirdik dedi! Ne mutlu size! Bütçe
geçti de, protokol ne alemde… Protokolün içeriğini
bilmeden KKTC bütçesinin ne önemi var! Askeri
bütçeden altyapı yatırımlarına, Ankara’ya söz
verilen ‘reformlar’a kadar PROTOKOL emreder,
BÜTÇE ise emir alır… KKTC’nin TC’nin alt-yönetimi
olması gibi, KKTC bütçesi de TC’nin uşaklarına
imzalattığı protokolün alt-yönetimidir. 48 senedir
bütçesi açık veren rejimde, bütçe geçirmişler!

İŞGALCİYE
LAF YOK!

“UBP’nin 2020’den
bugüne kendi içinde
yaşadığı bu istikrarsızlık
bu çekişme nedeniyle
memleketin, devletin
altüst olduğunu inkâr
edecek kimse yoktur…”

Ülkemizin yıkımına ortak olmuş bu insanlar el üstünde tutulduğunda, bu ülkenin
çocuklarına ülkesine karşı tetikçilik yapmamanın iyi bir davranış olduğunu nasıl
anlatacağız?
Tayyip Erdoğan’ın kullanıp attığı, geçmişte
iktidar tetikçiliği yapan kimilerinin, muhalif
siyasetçilerin yanına gelmesini güç değişimi
olarak görenler nasıl bir zihinsel sefaletin
içinde olduklarını göremiyorlar.
Mevcut iktidara tetikçilik yapmış, toplumda
zerre itibarı kalmamış insanlara güç atfetmek
aymazlıktır.
Ekrem bey, camide Kuran okuduğunda,
miting meydanına imam çağırıp dua ettirdiğinde, itiraz edilmiş olsaydı, bugün daha
sağlıklı bir çizgiye yönelmiş olurdu.
Siyasetçiye sonsuz güven duymak siyasetçilerin bozulmasına neden oluyor.
Ekrem bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı.
Elbette doğduğu şehre bayram ziyareti
yapabilir.
Fakat gidip o şehirde miting yapması,
geziye giderken onlarca gazeteciyi davet
etmesi ayrı bir durum.
Belli ki Ekrem bey “Cumhurbaşkanlığı
adaylığında ben de varım” demek istiyor.
Elbette bunu da diyebilir. Ama bir taraftan
“Genel başkanım adayımdır” derken diğer
taraftan üstü kapalı kendi adaylığı için çalışıyor…
Tüm bu çalışmalarının finansı nereden
sağlanıyor?
Mesela geziye davet ettiği gazetecilerin
masrafı nerden ödendi?
Dahası o gezinin organizasyon masrafları
nerden karşılandı?
Siyasetteki yozlaşmanın en büyük nedenlerinden biri, siyasetin finansı meselesi.
‘Bu değirmenin suyu nereden geliyor?‘
sorusunu herkese sormak zorundayız.
(Bu yazı Levent Gültekin’in diken’de
yayımlanan “Ekrem İmamoğlu meselesi”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 10 Ekim 2021

Golifa gibi vatandaşlık dağıtılmaya
devam ediliyor. Hükümet 17 kişinin daha
KKTC vatandaşlığına alınmasına karar
verdi. Resmi gazete’de yer alan verilere
göre geçtiğimiz temmuz ayından bu yana
toplam 210 vatandaşlık verildi…

Gözden kaçmayanlar...
KENDİ AYAĞINA KURŞUN
Kıbrıs Türk sermaye erbabı bir kez daha
Ankara’nın uşaklığına soyundu…
İşadamları Derneği-İŞAD Ankara’nın
yarattığı krizden Ankara usulü
çıkacakmış! YDP’li imam Atalay’ın
dillendirdiği ‘başkanlık sistemi’ni
savundu İŞAD! “Başkanlık sistemine
geçilmeli” diyen Mamülcü, böylece
liyakatli kişilerin ilgili bakanlıklarda
görevlendirileceğini söyledi… Evet,
‘sistem’ değişince, Ankara, UBP ve CTP
değişecek, partizanlık yapılmayacak,
talimat olmayacak… En yakın örneği de
Erdoğan tipi başkanlık sistemi! Şu anda
yaşadığımız krizin nedeni Erdoğan’ın
başkanlık sistemiyken, İŞAD kendi
ayağına kurşun sıktı!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Böyle şartlarda
biz bu yapıyı nasıl
meşru kabul ederiz?”
Tufan Erhürman
(CTP)

Karikatür: Mohammad Sabaaneh
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BAŞKA KAPIYA...

Bu saatten sonra Tatar’ın sen kur, diye
görevi vereceği herhangi bir milletvekilinin
ve onun kuracağı hükümetin göstereceği
yoldan ne beklersiniz?
ne yol, ne sokak beklemeyin, olmaz.
Bundan öncekilerde ne olduysa o olacak
neticede.
Adres belli.
Kapının açılacağı, oradan çıkacak emirleri
bekleyenden gelecek hayır hayırlı olmaz.
geçiniz hayırlara vesile olsun, cümleciklerini.
Bu durmda da bekleme ki bahar gelecek
gülüm, yaz çoktan bitti buralarda...
Kış ayları soğuktur, ayazı
var, rüzgarı var üşütür adamı.
Bir kuytu yer bulursun
kendine dalda sinmiş serçe
misali, sessizce beklersin ki
sabah güneşi gelsin de ısıtsın.
O da yok artık memlekette..
Güneş çoktan terk etti, gitti bizi.
Ufuk kara, ova kara, dağ kara.
Bir umut kalmadı yani.
Hep, fırsat kaçtı, demekten diller kurudu.
Son, diyenler yanıldılar.
Son olmayacak, bu sefer son, sözleri
yaşatılacak.
Ki beklentilerde hevesler şelale gümbürtüsünde yürüsün.
Sık sık gezmeye diye Kıbrıs’a gelen
biris var...
“Yine gideceğim,” dedi.
“İngiliz köyü varmış, onu gezdim geçenlerde, şaştım, kaldım.
Ne güzelmiş oraları.
Bakir kalmış.
Çok beğendiğim, Kıbrıs’ı bir daha sevdim.
Fakat bir sorun var.
Kulandığım para TL...
Hayat pahalılığı İstanbul gibi.
Markalar hemen hepsi Türk.
Konuşanlar Türkçe konuşuyor...
Yola tükürenler, kadınlara laf atanlar
bizden...
Trafikte yayaya yol vermeyenler, korna
çalanlar, bizden.
Soldan akan trafik kaldı, onu da değiştirirlerse olacak bir ilimiz.
Oysa burası farklı olmalıydı...
Apartmanlar, yerleşim yerleri, doğaya
yapılan yanlışlar...
Ne ararsan var bize dair.
Anlamıyorum o yüzden ki başka ülke.”
Sadece bir örnek verdim Türkiye’den
bakış, diye.
Tuhaf durum vesselam.
Bunun gibilerini çok görmeye başladım
son günlerde.
İş diye gelenler kalmak ister...
Öğrenci diye gelenler birer Bertan...
Ailelerini getirlerler, zihniyetlerini getirirler...
Bir gün sonrası belli olmayan bu yerde
hükümetçilik oyunlarını oynarız normal
ülkedeymişiz gibi.
Tatar görevi verdi, veriyor.
Görevi vereceği kişi hükümeti kuracak
da sizce neye göre kuracak?
Birkaç fark kalmışsa onları sonlandırmak,
burayı iyice illeştirmek için kuracak.
Sonrası?
Sonrası şudur...
Tatar’cığım, Faiz’ciğim, Tufan’cığım...
Erhan var, Bertan var...
Bundan sonra size ekmek yok, başka
kapıya.
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EGEMEN ÜS BÖLGELERİ İDARESİ:

ASKERİ OLMAYAN YENİ KALKINMA
PLANLAMA SİSTEMİ 16 MAYIS’TA BAŞLIYOR
İngiltere'nin Kıbrıs'taki Egemen Üs
Bölgeleri İdaresi, üslerde mülk ve arazi
geliştirilmesine izin verecek yeni bir planlama sisteminin 16 Mayıs Pazartesi günü
başlayacağını duyurdu.
Egemen Üs Bölgeleri İdaresi tarafından
yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre ve
iş gruplarının yanı sıra hem Kıbrıslı Rum,
hem de Kıbrıslı Türk yerel topluluklarla
istişare içinde geliştirilen Askeri Olmayan
Kalkınma (NMD) planlama sistemi, Egemen Üsler Bölgesi içerişinde arazi ve
mülk geliştirme üzerindeki birçok kısıtlamanın kaldırılmasını öngörüyor.
Açıklamada yeni planlama sistemiyle
ilgili şu bilgiler verildi:
“Bu AOK/NMD, askeri ve güvenlik
ihtiyaçları ile ilgili alanlar dışında, Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndekilere benzer planlama
bölgeleri ve politikaları oluşturur. Tüm
arazi ve mülk sahiplerinin nerede ikamet
ederlerse etsinler haklarını korumaya ve
çevre duyarlılığı olan alanlarda veya yakınında gelişmeyi sınırlamaya devam etmektedir. Üslerdeki tüm arazilerin yaklaşık
yüzde 50'si, Akrotiri Tuz Gölü, Lady's
Mile Plajı, bataklık ve kuş yuvalama
alanları dahil olmak üzere özel çevresel
öneme sahip alanlardır ve gerçekleşebilecek gelişme türleri konusunda katı sınırlamalara sahip olacaktır. Yeni sistem
aynı zamanda Egemen Üsler Bölgelerinde
bir iş kurma sürecini kademeli olarak kolaylaştıracak mevzuat ve rehberliği de
içermektedir”
Planlama sisteminin Lansmanı Rum
Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda
düzenlenen özel bir etkinlikte yapıldı.
THOMSON: “YAKINDA ÜSLERDE
DAHA FAZLA GELİŞME
FIRSATINA İZİN
VERİLEBİLECEK”
Üsler Yöneticisi ve Kıbrıs Britanya
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rob
Thomson lansmanda yaptığı konuşmada
Birleşik Karalık’ın hem Kıbrıs hem de
bölgesel güvenliği artırmaya yönelik operasyonel çalışmalarını korurken, yakında
üslerde daha fazla gelişme fırsatına izin
verilebileceği için çok mutlu olduğunu
kaydetti.
Bu aşamaya gelmenin çok zor bir çalışmayı gerektirdiğini ifade eden Thomson,
şunları kaydetti:
“Çevre ve güvenlik endişelerine ve
mülkün bulunduğu planlama bölgesine

Sosyal Medya
Nuh Çetin
ÜZÜNTÜDEN KAHROLMAMIZ
GEREKİRKEN...
Türkeşçi Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu için "O Türk değil" demeye getirmiş.
Böylece Sırp kökenli Sokollu Mehmet
Paşamızın, anne tarafından Yahudi kökenli
ecdat Fatih'imizin kemiklerini sızlatmış.
Ümit Özdağ Sokollu'dan ya da anne
tarafından Yahudi olan Fatih'imizden ne
zarar gördüğünü açıklamalıdır.
*
Ahmet Davutoğlu da buna aynı hastalıklı mantıkla yanıt vermiş:
- Bence üstünlük takvâdadır!
Yani din konusunda ne kadar radikal
isen, o kadar üstünsün demek istemiş.
Mesela Japonlar gibi Buda'ya inanıyorsan, yıkıl Davutoğlu'nun karşısından!
Hele herhangi bir dine inanmıyorsan,
sinek kadar değerin yok, bittin valla.

bağlı olarak, AOK/NMD aşağıdakiler
dahil bir dizi geliştirme ve özgürlüğe izin
verecektir. Ev, dükkan, okul ve hafif
sanayi tesislerinin inşaatı, artan ticari faaliyetlere. İlk kez, Kıbrıs vatandaşlarına
ek olarak üçüncü ülke vatandaşları,
SBA'larda mülk sahibi olabilecek ve ikamet edebilecek veya bir iş kurabilecek
ve işletebilecek”.
LİLLİE: “BÜYÜK BİR DÖNÜM
NOKTASI”
Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri
Stephen Lillie de askeri olmayan kalkınma
anlaşmasının uygulanmasının ikili ilişkilerde büyük bir dönüm noktası olduğunu
ve üslerde yaşayan binlerce Kıbrıslı için
kalkınma fırsatları sağlayacağını kaydetti.
Lillie, “İnsanların refahı üzerinde gerçek
ve olumlu bir etkisi olacak bir değişiklik
sağlamak için Kıbrıslı dostlarımızla birlikte
çalışmış olmaktan gurur duyuyorum.
AOK/NMD'nin başlatılmasından sonra
dört ay boyunca yasal bir itiraz süreci de
devam edecek ve yeni planlama sisteminde

değişiklik önermek için bir fırsat sağlayacaktır”
SİMPSON: “YEREL
TOPLULUKLARLA YAKIN
ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM
EDECEĞİZ”
Üslerin Baş Görevlisi Clare Simpson
ise bütün bu süreç boyunca, yerel topluluklar ve çevre grupları da dahil olmak
üzere tüm görüş ve fikirlerin dikkate alınmasını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti; “Artık yeni planlama sistemini başlatabilecek konumda olduğumuz için mutluyum ve itirazlar aşaması boyunca ve
uygulamaya başlarken yerel topluluklarla
yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yeni sistemle ilgili tüm ayrıntılar, SBAA
web sitesinde ve Kıbrıs Rum Yönetimi
Şehir Planlama ve İskan Dairesi'nin web
sitesinde çevrimiçi olarak halka sunuluyor.
Detaylar, ayrıca SBAA Bölge Daireleri
de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde mevcut olacak.

FAŞİZMLE-DİNLE KAFAYI
YEMİŞ TÜRKİYE
Dooğru çöpe!..
*
Yalnız Davutoğlu mantıksızlıkta Ümit
Özdağ'ı bir parmak geçmiş.
Yayınladığı videoda:
- Bence üstünlük takvâdadır. Irkının
ne olduğu önemli değil, dedikten sonra,
kendisinin koyu Türk olduğunu kanıtlamaya başlamış.
Kahramanlık şiirleri okunurken çıkarılan
sesler eşliğinde, önemli görmediği konunun altını önemle çizmiş:
- Ben aslen yörüğüm, yörük ! Diye
haykırmış.
*
Einstein'in teorisine göre, hepimizin
bir yerlerden gelme mecburiyeti var.
Çünkü hiç bir şey yoktan varolmaz.
Ben de yörük kökenli olabilirim.
Yörüklerin güzel ayran yaptığı bilinir.
Keşke yörükler artık ayranla değil de

epistemoloji, analitik felsefe, termodinamik, natürmort, rölyef, roman, iyon
implantasyonu... gibi konularda da dünya
çapında eserler vermiş olsalardı, daha
çok memnun olurdum.
Atatürk'ün temel hedefi de buydu zaten...
*
İkisi de profesör olan, bu "pabucumun"
bilim adamlarının dünya görüşlerine
bakar mısınız?
Birisi etnik anlamda, diğeri din anlamında bölücü.
Avrupa bunlardan öcü gibi korkarken,
biz bunları Türkiye'nin geleceğine imza
atmaya hazırlıyoruz...
*
Kabahat kimde?
Bunlara prim veren şaşmaz (!) sağduyulu halkımda.
Nekka ekmek, okka küfte !..

10 Mayıs 2022 Salı_Layout 1 10.05.2022 20:03 Page 11

11

10 Mayıs 2022 Salı

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

HÂLÂ ÖYLE, DEĞİL?

“Maalesef,” uzun süredir, sorunsuz, “kesintisiz” aynı fikir birlikteliği içinde yürüyebilecek bir Nazırlar Kurulu’na “sahip olamadık!”
Buna kim izin vermedi, kim engel oldu,
“umarım”(!) bilirsiniz…
Galiba bu işler “gelenek” oldu Kıbrıs’ın
kuzeyindeki “ileri demokrasi ile idare edilen
bu siyasi yapıda;” ne da olmasa
bazılarımız, “Türkoğlu Türk
Osmanlı torunu” olduğunu,
açıkladıydı!
Baştan söyleyelim, biz o iddiada değiliz!
Peki, bu coğrafyada gerçekten
öyle olanlar yok mu, diyorsanız;
biz bilemeyiz, kendisini öyle görenler -kabul
edenler- var ama…
Her gün, Girne Dağları üzerinden Akdeniz’e
-kuzey sahillerine- bakıp, karşıdaki Torosların
siluetinin görünüp görünmediğini, sosyal medya hesabından paylaşanların var olduğunu
eminim sizler da biliyorsunuz!
***
Osmanlı deyince aklıma düştü…
Tarihi, okumaya meraklı olduğumu bilirsiniz; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, üç devlet adamı, tarih sahnesinde bilgi,
deneyim ve yetenekleriyle ilk sıralardadır…
Bunlardan biri Ali Paşa, ikincisi Mustafa
Reşid Paşa, üçüncüsü da Fuad Paşa’dır…
Çocukluğunda molla, gençliğinde hekim,
olgunluğunda da başarılı bir devlet adamı
olan Fuad Paşa, bir Fransız kadar iyi Fransızcası, konukseverliği, toksözlülüğü ve nükteleriyle ünlüdür…
Fuad Paşa, kendisini eleştirenlere, “Gerekirse
kılıç taşır, gerekirse şeyhülislam olup sarık
sararım,” demiştir…
Devlette sefir, (elçi) hariciye nazırı, (Dışişleri
Bakanı) sadrazam, diğer bir deyişle vezir-i
âzam (Başbakan) gibi en yüksek makamlarda
görev yapan Fuad Paşa’nın tecrübe imbiğinden
süzülüp gelen nükteleri, çok kişiye ibret olacak
niteliktedir! Birkaçını paylaşalım:
Padişah Abdülaziz, Fuad Paşa’ya kendisi,
Ali Paşa ve Rüşdi Paşa ile arasındaki farkı
sormuş…
Fuad Paşa anlatmış:
“Biz üçümüz bir yere giderken yolda önümüze bir dere çıksa, ben derhal paçalarımı
sıvar, suya dalarak bata çıka geçerim.
Ali Paşa, dikkatle araya araya bir geçit
bulur, üstünü başını ıslatmadan geçer,
Rüşdi Paşa ise buradan geçersem batarım,
oradan geçersem ıslanırım, diye tereddüt ettikten sonra vazgeçer, geri döner.”
Şimdi dikkat edin bakalım günümüzde
KKTC’yi yöneten hangi paşanın kafa yapısıdır?
***
Fuad Paşa, Ahmet Vefik Paşa’yı değirmen
taşı kadar büyük bir pırlantaya benzetir.
“Ama ondan ne binek taşı, ne da yüzük
taşı yapılabilir,” dermiş…
Ayrıca, Ahmet Vefik Paşa için,
“Evrak-ı perişandan ibaret bir sandıktır!”
diye de eklermiş…
Kafası karışık olup, her gün saçmaladıklarını,
hikmet diye yutturmaya çalışanlara önemle
duyurulur.
***
Söz, Fuad Paşa ile Padişah Abdülaziz’den
açılınca -konuyu, daha önce yazdım- yollarla
ilgili konulardan da bahsetmeliyim:
“Sirkeci – Edirne demiryolunu yapan yabancı
şirketin, yolu uzatıp fazla kilometre tazminatı
almak istediğini öğrenen Padişah Abdülaziz,
Fuad Paşa’yı uyarmış:
“Tren hattını zikzaklarla, dönemeçlerle
uzatmasınlar, düz bir çizgi gibi doğru yapsınlar!” demiş… Fuad Paşa boynunu bükmüş:
“Aman hünkârım hangi işimiz doğru, dümdüz
ki?!”
Hâlâ öyle, değil?
Gene gonuşuruk buraşda.

Lefkoşa'da 'Evde Güvendeyiz, Yolda da
Güvende Olmak İsteriz' etkinliği düzenlendi
KP
2022 yılı “Trafik Haftası” etkinlikleri,
Lefkoşa’da düzenlenen “Evde Güvendeyiz, Yolda da Güvende Olmak İsteriz”
temalı yürüyüş ile başladı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
(TKÖD), yaklaşık 300 kişilik Şehit
Tuncer İlkokulu öğrencileriyle yürüyüş
düzenledi. Yürüyüşe, 3, 4 ve 5’inci
sınıf öğrencileri ile bisiklet ve bando
grubu katıldı.
Öğrencilere, TKÖD yetkilileri ve öğretmenler de eşlik etti.
Şht. Tuncer İlkokulu’ndan başlayan
yürüyüşte, Maliye Bakanlığı güzergâhından Cumhuriyet Meclisi önüne geçilerek, Meclis önünde basın açıklaması
yapıldı. Ardından Osmanpaşa Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Mehmet
Akif Caddesi Kemerli Çarşı yanı, Kumsal Park önündeki otoparkta sona erdi.
Öğrenciler yürüyüşte, dövizlerin yanı
sıra “Trafikte Beni Fark Et”, “Sen Şoförsün, Biz ise Çocuk, Bizi Koruyun”,
“Çocukların Yeri Arka Koltuktur”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Alkole ve
Sürate Yenilmeyin” ve “Araçlarda Emniyet Kemeri; Motosikletlerde Kask
Takmayan Kalmasın” yazılı pankartlar
taşıdı.
AVCI: ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI’NDA 2017
YILINDAN BERİ BEKLEYEN 4
TRAFİK TÜZÜĞÜ VAR
TKÖD Başkanı Doç. Dr. Mehmet
Zeki Avcı Meclis önünde yaptığı açıklamada, her yıl mayıs ayında trafik kazalarının önlenmesi dileği ile etkinlikler
düzenlediklerini belirtti.
Avcı, çocuklara, “Arabaya bindiğinizde önce kendi emniyet kemerinizi
bağlayın, sonra anne babanızın bağlanmasını isteyin. Anne babanız, arabayı
süratli sürerse, kendilerini sevdiğinizi
ve yavaşlamasını isteyiniz” çağrısı yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenli yollar yaptığını dile getirerek, teşekkür
eden Mehmet Zeki Avcı, ancak hükümetlerin yolların bakım ve tamirini zamanında yapmadığını ve yollardaki
tehlikelere zemin yarattığını savundu.
Yollarda kavşakların tehlikeli, yolların
çizgisiz, aydınlatmaların kapatılmış,
tabelaların yetersiz olduğunu ve çarpılarak yamulan bariyerlerin düzeltilmediğini kaydeden Avcı, bunların tehlikeye

Sosyal Medya
İbrahim Özlüses
Türkiye’deki gerici, yobaz, şeriatçı
AKP iktidarının, İslamcı faşist lideri
Erdoğan, herşeyi ile işgal ettiği Kuzey
Kıbrıs’a bir gömlek dikmiştir. Er ya da
geç bu gömleği bize giydirecektir.
Memlekette ekonomik sorunlar içinden
çıkılmaz hale gelmiş olmasına rağmen,
bu durum, ülkemizi ve irademizi işgal
altında tutan işgalcinin umurunda bile
değildir.
Onun tek amacı, burada her istediğini
yapacak ve verdiği her buyruğu, koşulsuz
yerine getirecek, biatçı, emrin olur efendimci, itaatkar uşaklardan oluşan bir alt
yönetim oluşturmaktır.
Sözde Egemen KKTC’ci sağ partilerin
temsilcileri, hangisi Erdoğan’a daha çok
yaranacak ya da yalakalık yapacak diye,
bu toplumun tüm değerlerini bir çırpıda

davetiye çıkardığını söyledi.
Yollarda kurallara uyan sürücüler istediklerini vurgulayan Avcı, son dönemlerde meydana gelen kazalara dikkat
çekerek, alkol alarak araba süren sürücülerin hayatları tehlikeye attığının
altını çizdi.
“Hükümetlerin görevi sizleri güvenli
sürücü olarak yetiştirmek, yollarımızı
da güvenli yapmaktır” diyen TKÖD
Başkanı Avcı, “Bunlara bugün başlasalar
5 yılda ancak toparlarlar” şeklinde konuştu.
Avcı, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
(Değişiklik) Tüzüğü”, “Sürüş Eğitim
İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri
ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme
Tüzüğü” ve “Ehliyet Sınav ve Sürüş
Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul
ve Kurallar Tüzüğü”nün Ulaştırma Bakanlığı’nda 2017 yılından beri beklediğini ifade etti.
“YOLLARIMIZDA DEVAMLI
POLİS DEVRİYELERİ
İSTİYORUZ”
Yollardaki tehlikeli sürücüleri anında
görebilmek amacıyla 10 yıl önce devriye
polis arabaları ve kamera sistemleri
alındığına işaret eden Avcı, ancak alınması kararlaştırılan 100 polisin alınmadığını savunarak, “Yollarımızda devamlı polis devriyeleri istiyoruz” dedi.
Ülkedeki uyuşturucu trafiğinin araç
trafiğinden daha tehlikeli boyutlara
ulaştığını ileri süren Mehmet Zeki Avcı,
polise uyuşturucu konusundaki çalışmaları için teşekkür ederken, meclis
ve hükümetleri eleştirdi.

“YOL GÜVENLİĞİ YASA
TASARISI 21 AYDIR MECLİS’TE
BEKLETİLİYOR”
Uyuşturucu kullanarak, araç kullananları önleme amaçlı hazırlanan “Yol
Güvenliği Yasa Tasarısı”nın 21 aydır
Meclis’te bekletildiğini belirten Avcı,
son olarak çocuklara şu sözlerle seslendi: “Yüce Meclisimizin kapısında
tüm milletvekillerimize, yollarda çocuklar ölmesin, yol sağlanması için
artık etkilerini göstermelerini isteyin.
Hükümetlerin, yolların ve yollardaki
sürücülerin güvenli olmaları için gerekli
yasal düzenlemeleri yapmalarını isteyin.
İsteyin ki bu güzel ülkede hep birlikte
güzel yaşayalım.”
ALTAN: TRAFİKTE
ÖNCELİKLE SEVGİ VE SAYGI
OLMALI
Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin
Altan da, etkinliğe katkı koymaktan
mutlu olduklarını ifade ederek, farkındalık yaratmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.
Trafikte öncelikle sevgi ve saygının
olması gerektiğini vurgulayan Altan,
topluma, sevgi ve saygının benimsenmesi çağrısı yaptı.
Ülkede bisiklet yolu olması gerektiğini kaydeden Elçin Altan, “Şoförlerin,
bisikletliye saygılı olması lazım” dedi.
Kaldırımlara arabaların park edildiğine işaret eden Altan, bu nedenle yayaların kaldırımlarda yürüyemediğini
söyledi. Altan, sevgi ve saygı benimsenerek, kurallara uyulması halinde
trafikte her şeyin yolunda olacağını
kaydetti.

İŞGAL REJİMİNİN OLMAZSA OLMAZI
FEDERALİST MUHALEFET
silip çöpe atarak, Erdoğan’ın bize diktiği
gömleği giymeye dünden razı. Bunlardan
bu topluma asla hayır gelmez.
Peki, bu adada Birleşik Federal Çözümü savunan, hem meclis içi hem de
meclis dışı muhalefetin durumu ne alemde?
Onlar da içler acısı. Ürettikleri tek
şey sade bir laf kalabalığı. Bu memleket
bizimmiş de biz yönetecekmişiz. Kendi
ayaklarımızın üstünde duracakmışız.
Memleket elden gitti be dostlar, siz uyumaya devam edin.
Dikta rejimin lideri Erdoğan’ın, Kuzey
Kıbrıs’a dikte ettirmeye çalıştığı hiç bir
uygulama aleyhine tek kelime edecek
cesaretleri yok.
Tek dertleri, işgal altında ve bu ateşkes
koşullarındaki alt yönetim içerisinde,

demokrasicilik ve de hükümetçilik oynayarak kendilerine bir yer edinmek.
Buyurun oynayın oynaya bildiğiniz
kadar. Unutmadan arada bir Dillirga’yı
çalıp lingiri de oynayın. Çünkü gün gelecek bu adaya özgü tüm değerler, bir
bulut olup, avuçlarınızın arasından uçup
gidecektir.
Bu düzen böyle devam ettiği sürece,
elimizde bir şey kalmayacağı için, bize
biçilen gömleğin cebinde bulunan Kolbastı ve Ankara havası oynamak zorunda
kalacağımızı da unutmayın.
Kralın çıplak (İŞGAL) olduğunu söyleme cesaretiniz var mı acaba?
Ben umudumu kestim yurdumdan artık. Çünkü benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından, elleri bağlanmış, güneyi,
kuzeyi her yanı işgal altında.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

CEHENNEME
ÖVGÜ
Gündelik hayatta
totalitarizm
Gündüz Vassaf
Ayrıntı Yayınları

Toplumu mutlu etsin
Kabuslar artık bitsin
Son Ramazan Bayramı
Bu manim sana gitsin
MİÇOTAKİS: “EASTMED
PROJESİNİN KADERİNİ PİYASA
BELİRLEYECEK”
Lefkoşa, 9 Mayıs 22 (TAK): Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, EastMed
projesinin kaderini piyasanın belirleyeceğini
söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine
röportaj veren Miçotakis, Yunanistan’ın enerji
kavşağındaki yükselmesinin Türkiye’yle ilişkisi
bulunmadığını kaydederken, EastMed projesinin
mali açıdan yaşayabilirliğinin piyasaya bağlı
olduğunu ifade etti.
Habere göre Miçotakis, EastMed projesinin
doğalgaz ihtiyacı için seçeneklerden biri
olduğunu kaydetti.

KASULİDİS’TEN AÇIKLAMALAR
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 9 Mayıs
Avrupa Günü nedeniyle dün düzenlenen bir
etkinlikte açıklamalarda bulundu.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamalarına geniş
yer verdiler.
Gazete, haberinde, Güney Kıbrıs’ın, gerek
Avrupa Birliği gerekse ABD ile görüşmeler
düzeyinde gerçekleştirdiği diyaloglarda güvenlik
ve istikrar önerisinde bulunduğunu yazdı. Güney
Kıbrıs’ın ortaklarına ayrıca dış politika
konularında birlik olunması çağrısında da
bulunduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs,
Yunanistan, İsrail dışişleri bakanlarının ABD’li
mevkidaşları ile birlikte çevirim içi görüşme
gerçekleştireceğini, bu görüşmenin odağında
Doğu Akdeniz bölgesinde ve Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı şekillenen
durumun bulunacağını belirtti.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve
ABD dışişleri bakanlarının bugün
gerçekleştireceği çevirim içi görüşmenin
sorulması üzerine, görüşülmek üzere belirlenen
konuların, bölge güvenliği ve istikrarına katkı
sağlama, ekonomik konular, doğal afetler, iklim
ve Güney Kıbrıs'ın mavi ekonomisi gibi konular
olduğunu söyledi.
Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde
yaptığı açıklamada, bir sonraki Avrupa Dışişleri
Konseyi toplantısında Avrupa Birliği’nin birliğine
önem vereceğini, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
etmesine reaksiyonlarının bu birlik içerisinde
sağlandığını belirtti.
Kısıtlayıcı önlemler paketinin artmakta olduğunu
belirten Kasulidis, Avrupa Komisyonu’nun
önerilerle birlikte geldiği zaman, her üye ülkenin
özelliklerini bilmesinde fayda bulunduğunu
söyledi.
Kasulidis açıklamasının devamında yaptırımların,
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini
sonlandırmak için protestolarını göstermek
amacıyla uygulandığını ifade etti.

DÜN

Özdeyişler

"Yasa, silahların ortasında
ses çıkaramaz."
Cicero

AKEL MERKEZ KOMİTESİ
“MAVROYANNİS” DEDİ
Güney Kıbrıs’ta 2023’de yapılacak başkanlık seçiminde
destekleyeceği adayı belirlemeye çalışan AKEL
liderliği, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’te
karar kıldı.
Fileleftheros ve diğer gazetelerin manşete çektiği
habere göre, AKEL Merkez Komitesi’nin Andreas
Mavroyannis ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
kazandığı Titina Loizidu davası ile adını duyuran
avukat Ahilleas Dimitriadis arasında karar vermek için
hafta sonu gerçekleştirdiği maraton toplantıda oyların
yüzde 60’ını (52 evet, 37 hayır, 9 çekimser )
Mavroyannis aldı. Habere göre, AKEL liderliği
Mavroyannis ismini, yarından itibaren aday
belirlemede söz sahibi olan parti tabanı gruplarına
önerecek. Tüzük uyarınca parti tabanı grupları,
liderliğin önerdiği ismi kabul edebilir veya başka aday
veya adaylar önerebilir. Parti tabanı gruplarının,
Merkez Komite kararını benimseme olasılığının çok yüksek olduğu ve büyük ihtimalle
AKEL’in başkan adayının Mavroyannis olacağı kaydedildi.
Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Merkez Komite toplantısının ardından
yaptığı açıklamada, Andreas Mavroyannis’in geniş kabul görebilecek bir kişi olabileceğini
söyledi. Mavroyannis hakkında gelebilecek eleştirileri de peşinen cevap vermek isteyen
Stefanu “A. Mavroyannis Başkan değil Müzakereci idi” dedi.

K.K.T.C. SİGORTA ve REASÜRANS
ŞİRKETLER BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI

K.K.T.C Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yasanının 11, Maddesi
uyarınca 31 Mayıs 2022 tarihinde Salı günü saat 14:00 ’da Limasol Türk
Kooperatif Bankası Ltd. (Lefkoşa Merkez Şubesinde Eski Yenişehir Polis
Karakolu Karşısı) bulunan Seminer Salonunda aşağıda belirtilen gündemle
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış
2. Divan Başkanlığı ve Katiplerin seçilmesi.
3. Faaliyet Raporunun sunulması.
4. 2021 yılı Denetleme Kurulu Raporunun sunulması.
5. 2021 yılı Gelir-Gider hesaplarının onaya sunulması.
6. 2022 yılı Bütçesinin onaya sunulması.
7. Dilek ve Temenniler.

Saygılarımla,
İbrahim Kavçın
Genel Sekreter.

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

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

DOLAR
Alış Satış

14.89

15.04

EURO
Alış Satış

15.72

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.38

18.56

doğumdan öncesini yaşıyorum
henüz belli olmadı kimliğim
vücudunu arıyor ruhum
bir yerde atomun çekirdeğiyim
bir yerde artı sonsuzum
Attila İlhan

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Cevher Eczanesi
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
Tel:2277251
Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/
4 Ortaköy Lefkoşa
Tel:2232131
Galen Eczanesi
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük
Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2272603
GİRNE
Dilara Özhamit Eczanesi
Mete Adanır Cad. Yukari Girne
No: 11 A Girne
Tel:05338490974
Arsın Ümit Eczanesi
Karaoğlnoğlu Cad. Newcastle
Plaza N0:2 ALSANCAK
Tel:8213838
Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
Tel:8159067
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi (Güzelyurt)
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
Tel:7142193

Satılık Arazi

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
Tel:3714006
LEFKE
Ulus Eczanesi
Ecevit cad. N0:11 Lefke
Tel:7277649

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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DAÜ 10. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ KAPSAMINDA İŞLETME
VE EKONOMİ FAKÜLTESİ’NDE İKİ SEMİNER DÜZENLENDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma
Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından
her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer
Günleri etkinliğinin 10’uncusu, DAÜ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile devam
etti.
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya
göre, DAÜ Ekonomik Araştırmalar
Merkezi (EKAME) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü tarafından düzenlenen “Artan Ekonomik
Belirsizliğin Makroekonomik Etkileri”
başlıklı seminerin konuşmacısı, Cardiff
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Kara
oldu.
Seminerin açılış konuşmasını DAÜ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi
Bölümü Başkanı ve Ekame Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Balcılar gerçekleştirdi.

İngiltere’de York Üniversitesi’nden
Ekonomi alanında doktorasını aldıktan
sonra, Cardiff Üniversitesi’nden önce
Bristol Üniversitesi, Exeter Üniversitesi
ve Belçika Merkez Bankası başta olmak
üzere çeşitli kurumlarda araştırmacı
olarak çalışan Prof. Dr. Kara, aynı zamanda IMF’de danışman olarak görev
yapıyor.
Prof. Dr. Kara, çalışmalarında ağırlıklı
olarak firmaların fiyatlandırma davranışı, enflasyon, makroekonomik belirsizlik ve maliye politikasına odaklanıyor. Prof. Dr. Kara’nın bu alanlardaki çalışmaları Para Ekonomisi Dergisi
ile Para, Kredi ve Bankacılık Dergisi
gibi önde gelen akademik dergiler tarafından da yayınlandı. Fakülte öğrencileri seminere yoğun ilgi gösterdi.
Prof. Dr. Kara, seminerde öğrencilerin

sorularını yanıtladı.
10. Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen “Bahaneniz Ne?” başlıklı seminerin konuğu ise, Kuzey Kıbrıs
Genç İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muhit İnce oldu.
İnce, seminerde öğrencilere girişimcilik
hakkındaki kariyer tecrübelerini aktarırken; aynı zamanda düşünce tarzı,
değerlendirdiği fırsatlar ve karşılaştığı
problemlerle ilgili bilgiler verdi. Sorucevap şeklinde gerçekleşen seminerde
öğrenciler kendi kariyer planları hakkında İnce’ye sorular yöneltti ve tavsiyeler aldı.
Seminer sonunda İşletme ve Ekonomi
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Yenal Süreç tarafından GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhit İnce’ye
plaket takdim edildi.

FODER’DE BAŞKAN
YİNE GÜMÜŞOK

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği(FODER)
Başkanı yeniden Ramadan Gümüşok
oldu.
FODER’den verilen bilgiye göre, 28
Nisan’da yapılan olağan genel kurulda
belirlenen yönetim kurulu
gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev
bölümüne şu şekilde karar verdi:
“Başkan: Ramadan Gümüşok, Başkan
Yardımcısı: Burçin Özkuş, Sayman:
Gülnur Tokay, Sekreter: Erman Altınçay.
Cemaliye Pelit Kavani Yönetim Kurulu
üyesi. Yeliz Sönmez ve Yıldız Özkan
yedek üye.
Denetleme Kurulu’nda Sunalp Çelebi,
Asım Eğitmen, Durmuş Bıyıklı; Disiplin
Kurulunda Giray Karahasan, Hüseyin
Kocaismail ve Veysi Canateş görev
yapacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YER
YER SAĞANAK
BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü öğle
saatlerinde yer yer sağanak beklendiğini,
diğer günlerin açık ve az bulutlu
geçeceğini açıkladı.
Dairenin haftalık hava tahmini
raporunda, 10-16 Mayıs süresince,
sıcaklığın iç kesimlerde 26-29 sahillerde
ise 22-25 derece dolaylarında
seyredeceği, bölgenin alçak basınç
sistemi ile üst atmosferdeki serin ve
nispeten nemli hava kütlesinin altında
kalacağı kaydedildi.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı
yönlerden orta kuvvette, zaman zaman
kuvvetli esmesinin beklendiği ifade
edildi.

DÜNYA BANKASI,
LÜBNAN'A BUĞDAY
İTHALATI İÇİN 150 MİLYON
DOLARLIK KREDİYE
ONAYI VERDİ

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam,
Dünya Bankası'nın buğday ithalatı için
150 milyon dolarlık krediyi onayladığını
söyledi.
Selam, Suudi Arabistan'a ait Al-Sharq
Bloomberg Televizyonuna RusyaUkrayna savaşı nedeniyle ülkede bir
süredir gündeme gelen gıda güvenliği ve
buğday temini sorunu hakkında kısa
açıklamada bulundu.
Lübnan'ın, global jeopolitik ve ekonomik
krizin sonucu meydana gelen gıda
kriziyle başa çıkmak için Dünya Bankası
ile bir süredir "acil kredi" üzerinde
çalıştığını belirten Selam, "Lübnan acil
krediyi alabilen ilk ülke oldu" ifadelerini
kullandı.
Selam, "Dünya Bankası, buğday
ithalatında kullanılması için 150 milyon
dolarlık acil krediye nihai onayı verdi"
dedi.
Kredinin onayından sonra yapılacak
işlemlere değinen Selam, "15 Mayıs
genel seçimlerinden önce krediyi
bakanlar kurulunun onayına sunacağız"
diye konuştu.

İSKELE BELEDİYESİ
ANNELER İÇİN ZEYTİNLİK
ALAN OLUŞTURDU
SADIKOĞLU: “ELDE EDİLECEK GELİR,
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİNDE KULLANILACAK”
İskele Belediyesi tarafından, “İskele
Belediyesi Zeytinlik Alanı”nda anneler
için zeytinlik alan oluşturularak ilk etapta
50 fidan ekildi.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre,
dün gerçekleşen etkinliğe, İskele
Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve
Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ile Sefa
Kurukafa ile köyleri temsilen köy
muhtarları ve eşleri katıldı.
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu,
annesi başta olmak üzere tüm annelerin
Anneler Günü’nü kutlayarak başladığı
fidan dikim etkinliğindeki konuşmasında
çevre bilincine dikkat çekti ve dikimi
yapılan zeytin fidanlarının ileride
vereceği ürünlerden elde edilecek gelirin
ise sosyal projeler için kullanılacağını
açıkladı.
İskele Belediyesi olarak çevre bilinci ile
hareket etmeye devam edeceklerini de
belirten Sadıkoğlu, dikimi
gerçekleştirilen zeytin fidanlarının
bakımının da Belediye tarafından
yapılacağını söyledi.
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Erhürman: CTP, ‘Türkiye’den talimat almayın’ dedi

Talimat verene laf yok
(Bugün Kıbrıs)
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman bugün Meclis’te
yaptığı konuşmada, demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın zirve yaptığının altını
çizdi.
CTP’den verilen bilgiye göre, daha önce
demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın
bu kadar zirve yapmadığını vurgulayan
Erhürman, yapılanlarla, müdahalelerin de
teyit edildiğine dikkat çekerek, doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine değindi ve
“CTP, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil,
‘talimat almayın’ dedi” diye konuştu.
“AKIL SAĞLIĞIMIZI KORUMAK
İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA
SARF EDİYORUZ”
Erhürman, enflasyonda resmi rakamların
yüzde 90’ı gördüğüne dikkat çekerek YDP
Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “11 ay
hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık.
Sonra 59 gün hükümette kaldık, gene hiçbir
icraat yapamadık. Bunun sorumlusu da
UBP’dir” sözlerini hatırlattı.
UBP’den hangi vekilin başkanlığında
hükümetin kurulacağının konuşulduğunu
belirten Erhürman, “Akıl sağlığımızı korumak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz” diyerek UBP’nin 24 vekille Meclise
girdiğini dile getirdi ve seçim döneminde
iddia edilen ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim
işimiz’ sloganlarının anlamının kalmadığını
kaydetti.
“HÜKÜMETİN 15’İNCİ GÜNÜNDE
MÜDAHALE TEYİT EDİLDİ”
Hükümetin kurulduktan 15 gün sonra,
UBP PM kararının aksine teknokrat bakan
atandığını da hatırlatan Erhürman, anlattıklarının bir masalda değil, ülkede olduğunu
söyledi.
Sucuoğlu’nun ‘Tekrardan DP ve YDP
ile hükümet kurma görüşmesi yapmak bize
yakışmaz’ sözlerini de hatırlatan Erhürman,

“Sayın Sucuoğlu’na yakışmaz, UBP’nin
içinden bir vekile yakışacak mı?” diye sordu.
Kurulacak hükümet müzakerelerinde
parti başkanı olan Faiz Sucuoğlu’nun DP
ve YDP’ye gidip gitmeyeceğini soran Erhürman, yaşatılanları eleştirerek, “Hükümetin kurulmasının 15’inci gününde yapılan
bakan değişikliğiyle müdahale olduğu teyit
edildi” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE İLE KÖTÜ İLİŞKİLER
OLSUN DEĞİL, TALİMAT
ALMAYIN DEDİK”
Türkiye Cumhuriyeti’nin Faiz Sucuoğlu
ile çalışmak istemediğinin de yalanlanmadığını kaydeden Erhürman, Sucuoğlu’nun,
‘Sayın Tatar, Sayın Atun’u görevden alamadı’ ifadelerini de hatırlattı ve tüm bu
yaşananlara rağmen müdahale olmadığının
söylendiğini belirtti. “Halkın aklıyla dalga
mı geçeceğiz? Bunların hepsinin ne anlama
geldiğini herkes çok iyi bilir” diyen Erhürman, CTP’nin, Türkiye ile kötü ilişkiler
olsun değil, ‘talimat almayın’ dediğine
dikkat çekti. Doğru zeminde iyi ilişkilerin
önemine vurgu yapan Erhürman, imzalanan

protokolün hâlâ ortaya çıkmamasını da
eleştirdi.
“KURULACAK HÜKÜMET MEŞRU
OLMAZ”
UBP içindeki bir milletvekiline hükümet
kurma görevinin verilmesi durumunda, kurulacak hükümetin meşru olmayacağını
savunan Erhürman, söz konusu durumun
hiçbir meşruiyet zemininin olmadığını iddia
etti.
Erhürman, böyle bir hükümetin kurulmasını samimiyetle arzu etmediğini ifade
ederek, “Ne bizim bakan olalım diye bir
merakımız var, ne de kaçmak gibi bir derdimiz var” diye konuştu.
Pandeminin içinde, UBP’nin kurultay
ile boğuştuğunu hatırlatan Erhürman, “Görünen şey, hükümeti kurduktan sonra yine
kurultayınıza odaklanmanızdır” dedi.
Ülkenin gerçekten tarihin en zor günlerinden geçtiğini ifade eden Erhürman,
“Ülke, demokratik ve ekonomik açıdan
hiç bu kadar fukaralaşmamıştı. Akıl yolu
diye bir yer varsa oraya davet ediyorum.
Hiç kimse kendini alternatifsiz zannetmesin”
dedi.

UKRAYNA: “RUS ORDUSU,
SON 24 SAATTE HARKİV
VE DONETSK
BÖLGELERİNE 48 SALDIRI
DÜZENLEDİ”
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü
Oleksandr Motuzyanik, Rus ordusunun
son 24 saatte Harkiv ve Donetsk
bölgelerine 48 hava saldırısı düzenlediğini
belirterek "Rus yönetimi, işgal altındaki
toprakları Rusya'ya entegre etme yönünde
adımlar atıyor." dedi.
Motuzyanik, başkent Kiev'de düzenlediği
basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya
arasında 2 aydan fazla devam eden
savaşa dair bilgi paylaştı.
Rus ordusunun ülkesine yönelik
saldırılara devam ettiğini ifade eden
Motuzyanik, "Rus askerlerin, Donetsk ve
Slobojansk yönlerinde yoğunluğu
görülüyor. Harkiv ve Donetsk
bölgelerindeki unsurlara yönelik son 24
saatte 48 uçak saldırısı düzenlendi. Ayrıca,
Mıkolayiv ve Odessa bölgelerindeki
unsurlara yönelik 5 hava saldırısı yapıldı"
dedi.
Rusya'nın Karadeniz'den yüksek
hassasiyetli füzeleri Ukrayna
topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara
yönelik kullanma tehdidinin olduğuna
dikkati çeken Motuzyanik, Rus askeri
güçlerinin Ukrayna'daki sivil altyapı ve
sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılara
devam ettiğini aktardı.
Motuzyanik, şunları kaydetti:
"Rus yönetimi, işgal altındaki toprakları
Rusya'ya entegre etme yönünde adımlar
atıyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda
ilerleme yönündeki operasyona devam
ediyor. Hedefleri, Donetsk, Luhansk ve
Herson bölgelerinin toprakları üzerinde
tam kontrol sağlamak ve geçici olarak
işgal edilen Kırım'dan karadan koridor
sağlamaktır."

PUTİN: KABUL EDİLEMEZ
TEHDİT VARDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya’da başlayan 9 Mayıs Zafer Günü
kutlamalarında, "Rusya Ukrayna'da 'kabul
edilemez bir tehdit' ile karşı karşıyaydı.
Orada ana vatanımızın güvenliğini
savunuyoruz" dedi.
NATO'nun Rusya'ya komşu topraklarda
konuşlanmaya başladığını belirten Putin,
uzlaşma arayışlarına rağmen NATO
ülkelerinin Moskova'nın çağrılarına kulak
asmadığını söyledi. Putin, "Kırım'a bir
saldırı için hazırlıklar yapıldı, her şey neoNazilerle bir çatışmanın olacağını
gösteriyordu. Bu kaçınılmazdı." diye
konuştu.
Putin ayrıca, "küresel bir savaşın önüne
geçilmesi için her şey yapılmalı" dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Eczacılık
Fakültesi Çay Ocağı İşletmeciliği İhalesi
için teklif kabul edilmektedir
1.
İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol
Müdürlüğü’nden 280 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti
nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile
veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 144719 no’lu
DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)
2.
İhalede Geçici Teminat miktarı 1000 TL dir. Teminat olarak 25
Ağustos 2022 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs
Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 144719 no’lu DAÜ
hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.
3.
Teklifler en geç 26 Mayıs 2022 tarihinde Perşembe günü saat
ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÇAY
OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ (İHALE NO: 22026) yazılı
kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasındaki İhale
Kutusuna atılmış olmalıdır.
4.
İhale Keşif Bedeli: Aylık işletme bedeli olarak, minimum
aylık asgari ücretin %20’si, maksimum aylık asgari ücretin %50 si.
❖ Şartnameler ihale.emu.edu.tr internet sayfasından görülebilir.
❖ İhale zarf açılış toplantısına her firmadan 1 (bir) temsilci kabul
edilecektir.

NOVAK, RUS PETROLÜ İÇİN YENİ
ALICILAR BULDUKLARINI AÇIKLADI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol
üretimini mayısta artıracağını belirterek petrol ihracatında Asya-Pasifik
bölgesi dahil yeni müşteriler bulduklarını söyledi.
Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada,
Rusya'nın bu ayın başındaki petrol üretiminin nisana kıyasla daha iyi
olduğunu ifade etti. Ülkenin petrol üretiminin bu ay iyileşmesini
beklediklerine işaret eden Novak, "Rusya'nın petrol üretimi mayısta bir
önceki aya kıyasla artıracak" dedi.
Novak, Rus petrol şirketlerinin ise ihracat yollarında çeşitlendirmeye
gittiğine dikkati çekerek "Yeni koşullarda yeni istikametler arıyorlar ve
yeni sevkiyat zincirleri oluşturuyorlar. Yeni alıcılar olduğunu ve AsyaPasifik dahil yeni rotalara daha yüksek hacimlerde sevkiyat olduğunu
görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Petrol ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yatırımlar yapacaklarını
anlatan Novak, Çin'e uzanan Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu hattının
genişletilmesinin de bu yatırımlar arasında bulunduğunu kaydetti.
Novak, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, lojistik sorunları nedeniyle
nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını
beklediklerini söylemişti.
Rusya Maliye Bakanlığı da 6 Mayıs'ta, Rus bütçesinin nisan ayında
petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az
gelir sağladığını bildirmişti.
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TürKİYE KuPAsı'NDA
YArı fİNAl hEYEcANı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş
mücadelesi yarın başlayacak. Trabzonspor, 1-0
kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a
konuk olacak. Diğer yarı final rövanş
mücadelesinde ise 11 Mayıs Çarşamba günü
sivas saat 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak.
İlk maçı 2-1 sivasspor kazanmıştı.

Futbolda kader
maçları oynanacak

n Süper Lig’e Girne Halk Evi ve
Binatlı ile birlikte veda edecek 3.
takımı belirleyecek play-out
karşılaşmaları ve Süper Lig’e
Çetinkaya ve Gençlik Gücü ile
yükselecek olan 3. takımı
belirleyecek play-off
karşılaşmalarının programı belli oldu

Futbol Süper Lig Play-Out ve Futbol
1.Lig Play-Off Grupları'nda ilk maçlar ve
maçların oynanacağı statlar belli oldu. Süper
Lig’e Girne Halk Evi ve Binatlı ile birlikte
veda edecek 3. Takımı belirleyecek playout karşılaşmalarında TOL-Baf maçında
Baf mağlup olursa Süper Lig’e veda edecek
3. Takım olacak. Play out maçları öncesinde
Göçmenköy ve Türk Ocağı'nın 20, Hamitköy'ün 18, Baf Ülkü Yurdu'nun ise 11 puanı
bulunuyor.
Süper Lig’e Çetinkaya ve Gençlik Gücü
ile yükselecek olan 3. Takımı belirleyecek
play-off karşılaşmalarında ise kıyasıya mücdele yaşanacak. Değirmenlik, Karşıyaka,
Gençler Birliği ve Esentepe’nin Süper Lig’e
yükselme umutları kader maçlarında devam
edecek. Play off maçları öncesinde Miracle
Değirmenlik ve Gençler Birliği’nin 29, Karşıyaka’nın 27, Esentepe’nin ise 24 puanı
bulunuyor.
1.hafta programları şöyle;
AKSA Süper Lig Play-Out
Göçmenköy-Hamitköy (Cihangir Stadı)
Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu (Lefkoşa
Atatürk Stadı)
AKSA 1.Lig Play-Off
Miracle Değirmenlik-Karşıyaka (Güzelyurt
Üner Berkalp Stadı)
L. Gençler Birliği - Esentepe (Paşaköy
100.Yıl Stadı)
İlk maçlar 14 Mayıs 2022 Cumartesi saat
17.00'de oynanacaktır.

Kempocular Tunus’ta

Kempo Savunma Sporları Federasyonu
Milli takımı Tunus’da gerçekleştirilecek
olan 18.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo
dünya şampiyonasına katılmak için Tunus’a
gitti. 9-15 Mayıs tarihleri arasında Tunus’un
Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF
Kempo dünya şampiyonasına katılacak olan
Kempo milli takım kafilesini hava limanında
Tunus Federasyon yetkilileri tarafından karşıland. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasında milli sporcularımız antrenör ve
takım kaptanı Mustafa Bürüncük 65 kg ful
Kempo disiplininde, Büşra Turan 16 yaş
bayanlar 65 kg semi Kempo disiplininde,
Muhammet Ege Öztürk 16 yaş erkekler 69
kg semi Kempo disiplininde yarışıyor. Kempo
Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo
Milli takımı Tunus’un Hammamet şehrinde
gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 350 sporcu
katıldı. Akşam yapılacak sporcu tartıların
ardından 2022 Kempo Dünya şampiyonasına
direktörler toplantısı, hakem semineri ve
sporcu eşleşmeleriyle devam edilecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

İlkokullar bölgesel
atletizm yarışları başladı
Okul sporlarında atletizm eleme müsabakaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22 öğretim yılı
Atletizm İlkokullar Mağusa (A-B) Bölgesi
eleme yarışlarının ilk günü dün tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan eleme
yarışları 10 Mayıs Salı günü tamamlanacak. İlk gün yapılan müsabakalar sonunda
oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Kız Gazimağusa A Bölgesi
1. Şht. İlker Karter İlkokulu
2. Mormenekşe İlkokulu
3. Yeniboğaziçi İlkokulu
4. Mehmetçik İlkokulu

125
107
91
71

Puan
Puan
Puan
Puan

Küçük Kız Gazimağusa B Bölgesi
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
101 Puan
2. Neo Kids Mektebim İlkokulu
89 Puan
3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 69 Puan

Küçük Erkek Gazimağusa A Bölgesi
1. Mormenekşe İlkokulu
2. Yeniboğaziçi İlkokulu
3. Şht. İlker Karter İlkokulu

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

93 Puan
82 Puan
78 Puan

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

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

