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Şener Levent

Açı
Açı
KIBRIS’TA TAKUnyALAR
MEVSİMİ
n

2. sayfada

ÇEK
ELİNİ
YAKAMIZDAN
Uzun süre gizlenen
protokolün “ilhak
protokolü” olduğu
ortaya çıktı… TC’lilere
vatandaşlık verilmesi
kolaylaştırılıyor,
emeklilik hakları
budanıyor, sendikalar
susturuluyor, Euro’ya
geçiş engelleniyor, enerji
TC’ye bağlanıyor,
yabancı sermayenin önü
açılıyor ve medyada cadı
avı başlıyor. TC’deki gibi
tam bir devlet terörü
yaratılıyor… İlk iş olarak
basın özgürlüğü
tırpanlanıyor…

SOL KÖŞE
FUAT OKTAy CIMBIZLA
ÇIKARDI BUnLARI

Yeni Sağlık Bakanımız İzlem Gürçağ’ın tweet’ine bakın… “Anavatan
Türkiye Cumhuriyeti var oldukça
bize bir şey olmaz” diyor… Demek
ki milletvekilinin kadın olması da
bir şeyi değiştirmiyor… Bu kabinede
hiç tamam olan yok mu? Fuat Oktay’a bravo! Sanki de cımbızla çıkarıp
koydu hepsini başımıza… Hükümetin ilk geçireceği yasaları gördünüz mü? Başımızdakilere en küçük
bir eleştiri bile suç kapsamında!
Yeni hapisaneyi Silivri’ye benzeteKöşeci
cekler anlaşılan!

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

BASIn-SEn

HİÇBİR
KORKUyA
BEnZEMEyEn
O KORKU
nEREDE?
Faize
Özdemirciler

Okurlarımıza...
Baskı makinemizde meydana gelen arıza nedeniyle “Avrupa”
dün yayınlanamadı… Dünün gazetesini bugünkü gazetemizle
birlikte veriyoruz… İlgi gösterip bizi arayıp
soran okurlarımıza teşekkür ederiz.

HAZIRLIKLI
OLUn...

Ali Osman

BİZ İŞGALE
İŞGAL BİLE
DİyEMEZKEn

Mehmet Levent

Kıbrıslı Türkleri nasıl
katlettiklerini ekranda anlatan Rum
güneyde şok yarattı...

GünEyDE BİR yEnAğRALI
Tony Angastiniotis 3. sayfada

KIBRIS’TA
yERLEŞİMCİ
SÖMüRGECİLİğİnİn
BAŞI...

TABUTUMUZA
SOn ÇİVİ

Aziz Şah

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

HİÇBİR KORKUyA
BEnZEMEyEn O
KORKU nEREDE?

Ampulcü bakanlar kabara kabara Türkiye’de ne varsa burada da olacak dediklerinde, bunun iyi bir şey olduğunu
sanıp saygılarınızı sunmuştunuz, hatırlayın!..
Türkiye’ye baktığınızda gördüklerinizi
son sürat ileriye giden bir ülkenin olmazsa
olmaz öncelikleri sanıyordunuz…
Oysa, baktığınız ne idiyse
gördüğünüz de oydu…
Hapishanelere bakmak
gelmiyordu aklınıza, oralarda
teröristlerle hainler vardı,
tek adam rejiminin ve o rejimin yandaş medyasının ve
beyin yıkayan televizyonlarının gözüyle
bakınca, bolluk bereketten, zengin ve
lüks hayatlardan, duble yollardan, köprülerden, köşklerden,
saraylardan ve alışveriş merkezlerinden
başka neydi göreceğiniz, devasa adliye
merkezleri görünürdü baktığınız yerden
ama tek adamın ağzına bakan vicdanını
satmış yargıçlar görünmezdi, hapishanelerde tek adamın emriyle ömür çürüten
siyasetçiler, hukukçular, gazeteciler, aydınlar da görünmezdi…
Türkiye’de ne varsa burada da olacak
diyenlere saygılarınızı sunacağınıza, bu
cümle söylendiği andan başlayarak kaygılarınızı çoğaltsaydınız, Türkiye’ye bir
de başka yerden dönüp baksaydınız, görürdünüz oralarda neler olduğunu, neler
olduğunu görseydiniz, neler olmadığını
da görmeniz de daha kolay olurdu…
Türkiye’de ne varsa burada da olacak
cümlesini bir de tersinden okumayı deneseydiniz, biraz cahdetseydiniz, bu
cümlenin gizli anlamlarını içerdiği imaları
ve gizli tehditleri de çözerdiniz…
Türkiye’de ne varsa burada da olacak
demek, Türkiye’de ne yoksa burada da
olmayacak demektir.
Türkiye’de ne vardır bakın bakalım
ne görüyorsunuz?
Türkiye’de ne yoktur bakın bakalım
ne görmüyorsunuz?
Olanı ve olmayanı gördünüz değil mi,
tamam, imzalanan meşhur protokolü de
gördünüz mü, ceza yasalarında yapılan
değişiklikleri nasıl buldunuz, size göre
hava hoş mu, öyleyse dilinize mukayyet
olmayı öğreneceksiniz, Tayyibistan’da
Tayyip Erdoğan’a gözünün üstünde kaşın
var diyen cumhurbaşkanına hakaretten
hapsi boyluyor, Tayyibistan’ın alt(üst)
yönetimi de Tataristan olma yolunda
hızla ilerliyor, bu yasalarla Erdoğan’a
ve Tatar’a sataşanlar buralarda da hapishaneye tıkılacak bundan sonra…
Türkiye’de ne varsa burada da olacak,
ne yoksa burada da olmayacak…
Nâzım Hikmet’in “Hiçbir korkuya
benzemez halkını satan adamın korkusu”
dizesi çok kullanılır, o kadar ki, kullanıla
kullanıla neredeyse içi boşaldı, yazıldığı
dönemin coşkulu dizesi, solun hamasi
söylemlerine renk katan bir kenar süsüne
dönüştü zamanla…
Hiçbir korkuya benzemez halkını satanların korkusu, öyle mi, emin misiniz?
Bu faşist yasaları dayatan Türkiye’nin
Sultanı’nda ve makam koltuğunu kaybetmemek uğruna bu yasaları harfi harfine
uygulama sözü veren sözümona seçilmiş
Kıbrıslıtürk siyasetçilerde öyle bir korku
görüyor musunuz?
Umarım Nâzım’ın dizesini tersten okumak zorunda kalmayız buralarda…
Belki de hiçbir korkuya benzemez
halkını ülkesini satan adamların önünde
saygıyla eğilen halkın korkusu…
Belki de hiçbir korkuya benzemez
halk olamayan kuru kalabalıkların korkusu…

KIBRIS’TA TAKUnyALAR
MEVSİMİ
Nasıl beğendiniz mi bu protokolü?
Ya genişletilmiş ceza yasalarını?
Biz asmayacağız sizi diyorlar…
Siz kendi elinizle geçireceksiniz ilmiği
boynunuza…
Biz seyredeceğiz…
İdam sehpasında üç genci karşılarında
sigara tüttürerek seyreden general gibi
seyredeceğiz…
Bundan sonra öyle sendikacılık yok…
Öyle gazetecilik yok…
Devletle öyle alay, öyle küfür yok…
Her sözünüz devlete de, onun başında
olanlara da nefret yaratır…
Her sözünüz askerlikten soğutur…
Her sözünüz dinden soğutur…
Her sözünüz ayaklanma ve isyan kokar…
Anavatanımızla aramızı açmak istersiniz
ha…
Bundan sonra yağma yok!
Toroslar bugün net görünüyor diyen
adamla dalga geçemezsiniz siz…
Aklını oynattı diyemezsiniz…
Parmak işareti veremezsiniz…
Öyle karikatür ve kolaj maskaralıkları
yapamazsınız…
Sendikalar denk alacak ayağını…
Siyasetle, ideoloji ile uğraşmak yok!
İkide birde sokağa fırlayıp öyle pankart
yazmak yok!
Bakın…
Yeni hapishane işte orada…
Önden buyurun…
İlk müşterileri siz olun isterseniz…
İtirazımız yok!
***
Sen benim horlanmış, aşağılanmış,
ezilmiş ve tüm bunlara katlanmış zavallı
kardeşim…
Kıbrıslı hemşerim…
Bilirim sineye çekersin bunu da…
Bir şarkı tutturur geçersin bir akşam
sapsarı bir ovadan…
“Ne ağlarsın benim zülfü siyahım…
Bu da gelir…
Bu da geçer…
Ağlama…”
Geçer mi?
Geçse de deler geçer…
Mahkemenin bir kapısından girer, diğer
kapısından çıkarsın…
Kelepçeler seni bekliyor…
Unutma!
Hücre duvarına tarihi yaz…
Bileyim, benden önce kim gelip geçmiş
buralardan…
İyi kalpli emir kulu polisler de var…

Çaktırmadan emir sahiplerine sigara
ve su da verirler sana…
Anavatanla aramızı açmaya teşebbüsten
sanığım…
Cumhurbaşkanına mevkisinde zarar
verme olasılığından dolayı sanığım…
Rejime karşı halkta nefret uyandırmaktan…
Devlet büyüklerine hakaretten…
Sanığım…
“Bu düzende sen hep sanık olacaksın”
demişti bir gün bir yargıç dostum bana…
“Ama ben hiçbir zaman senin gibi kalemimi kırmayacağım” dedim ona…
***
Hepimiz sanığız bundan sonra…
Ben de…
Sen de…
Bu alev sarar herkesi…
Ama bak teselli edenler var seni…
Hem mecliste, hem sokakta hakkını
savunmayı vadediyorlar…
Ne o? Beğenmedin mi?
Önleyemezler mi hiçbir şeyi?
Aldırma!
Meclis kürsüsüne çıkıp haykıracaklar
ya…
Ona bak sen…
Bir tür siyasi mastürbasyon mu dedin
bu da?
Olsun!
Ne yani meclisten çekilsinler de hem
demokrasi yara alsın, hem de meclis
mastürbasyonsuz mu kalsın?
Yaz geldi…
Yaz demek yangın demek bu adada…

Şener Levent

Açı

İçimiz yangın
Dışımız yangın…
20 Temmuz tankları geçer sıcak asfalttan…
Yanıyoruz…
Yanalım…
Ben yanmasam…
Sen yanmasan…
O yanmasa…
Nasıl çıkar Kıbrıs aydınlığa…
***
Kehanetlerim gerçekleştikçe, “Ben
daha önce söylemiştim” demeyeceğim
bundan sonra…
Burada demokrasinin olmadığını ispat
etmek için, “Siz bize sormadan tuvalete
bile gidemezsiniz” diyen paşayı da hatırlatmayacağım bir daha…
Bu memleketin nüfusundan bahsederken ırkçı sanılmaktan korktuğumu sananlar, bu korkuyu görmek için boşuna
bakacaklar gözlerime…
Şunu bilin ancak…
Önce postallar geldi buraya…
Şimdi de takunyalar…
Birleştiler ve takatuka oldular sonra…
Türkiye’dekilerin boğazına sarılanlar
şimdi bizim de boğazımıza sarılıyorlar…
Köpeğin işini köpeğe yaptırıyorlar…
Gaflet ve hıyanet içindesiniz…
Son kalelere bayraklarını dikiyorlar…
Dağlardaki dinleme postasından son
hatırana bak…
Bak ve ağla…
İsyan et ya da…
Dağlar inlesin!

3 yasada değişikliğe gidiliyor...

Her türlü eleştiri suç oluyor
Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli
Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında değişiklikler öngören
tasarılar Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak
Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu
Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin,
yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis
Başkanlığı’na sunulması istendi.
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın
genel gerekçesinde, bilişim sistemleri,
kitle iletişim araçları ve sosyal medya
mecralarında denetimsizce yapılan yayınların, haber ve/veya konuşmaların Anayasa’nın 19’uncu maddesiyle düzenlenen
özel hayatın gizliliği kuralına aykırılık
oluşturmaması ve insanın var oma özgürlüğü ortadan kaldırmayacak şekilde
yapılmasını gerektirdiği kaydedilerek tasarının, yasadaki bazı tanımların ve unsurların günümüz bilişim ve teknolojik

koşullarına göre yeniden düzenlenmesini
amaçladığı kaydedildi.
Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı da,
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla benzer
gerekçeye sahip.
Tasarı, Özel hayatın ve Hayatın Gizli
Alanının Koruması Yasası’ndaki bazı tanımların günümüz bilişim sistemleri
ve/veya teknolojik koşullara göre yeniden
düzenlenmesini amaçlıyor.
Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa
Tasarısı’nın genel gerekçesinde de şu ifadeler yer alıyor:
“Günümüzde bilişim sistemlerinin hayatımızın her alanına girmesi sonucunda
meydana gelen durdurulamaz teknolojik
eylemler, iş ve sosyal hayatlarımızdaki
kavramların yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu niyetle yaklaşık bir
asır önce kaleme alınan Müfsidane Yayınlar

Yasası’nda yer alan ‘müfsit niyet’ kavramının yeniden tanımlanmasından başlayarak bu yeni tanımın anlamı üzerinden
yasanın bazı maddelerinin tadil edilmesi
gerekli görülmektedir. Bilişim sistemleri
ve/veya kitle iletişim araçları ve/veya
sosyal medyada denetim dışında ve/veya
denetlenemeyecek şekilde ve/veya önlenemez kötü niyetlerle yapılan tüm yayın,
haber, ve/veya konuşmaların Anayasa’nın
19’uncu maddesi altında düzenlenmiş
olan ‘özel hayatın gizliliği’ kuralına aykırı
olmaması esastır.
Yukarıdaki gerekçeler ışığında yurttaşları
müfsit niyetli yayın ve/veya konuşma
ve/veya her türlü iletiden ve gerek sosyal
medya mecralarından gerekse bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçlarıyla
yapılan kötü niyetli eylemlere karşı korumak amacıyla işbu değişiklik yasa
tasarısı hazırlanmıştır.”
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

TABUTUMUZA
SOn ÇİVİ

Kıbrıslı Türklerin başını eze eze protokol
Özgür Gazete
TC-KKTC Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü adı altında imzalanan metnin, yurdumuzun ve toplumun iradesinin tamamen Ankara rejimine teslim edildiği bir “İdam Fermanı” olduğu anlaşıldı
Sır gibi saklanan “protokol”
ortaya çıktı!
Devrik Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından
imzalandığı günden bu yana sır gibi saklanan
ve bir ayı aşkın süredir topluma açıklanmayan
protokol, dün hükümet tarafından Meclis’e
gönderildi.
Protokolün öne çıkan başlıkları şöyle;
HERKESE VATANDAŞLIK;
“Karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi
amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartlar
kolaylaştırılacak”
SOSYAL MEDYADA CADI AVI
BAŞLAYACAK;
“Başta sosyal medya olmak üzere tüm ile-

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
Geçtiğimiz hafta, gazeteci Sotiris Parutis, OMEGA kanalının
“ELEŞTİRİLER” programında, 11 Mayıs 1964’te Mağusa’da iki Yunanlı askerle bir
Kıbrıslı Rum polisin öldürülmesine ilişkin bir belgesel-araştırma yayınladı. Polis
Kostakis Pantelidis, Binbaşı
Dimitris Pavlios ve Yüzbaşı Vasilios Kapotas araçlarıyla Mağusa gettosuna girdiler
ve çıkışları sırasında TMT’nin ateş açması
sonucu hayatlarını kaybettiler. Tarih ağacımıza yazılacak kara bir gün daha…
Sotiris Parutis’in belgeselinin üzerini ört
bas etme girişiminde bulunmadan, çıplak
gerçeği ortaya koyan ve gölgeler içeren
bir tarih…
Olayları en başından alalım… Dönemin
Kıbrıs Rum liderliğinin iddiası, ki bu
iddia bugüne kadar sürmektedir, üç arkadaşın yolunu kaybederek yanlışlıkla
Mağusa gettosuna girdikleri ve TMT’nin
adamları tarafından yollarının kesilip
infaz edilmeleri yönündeydi. Üç arkadaşın
gettoya girme amaçlarının, Kıbrıslı Türklerin askeri mevzilerini gözetlemek olduğu
belgeselde ortaya çıkıyor. Eğer olayı,
dönemin Kıbrıs Rum yayınları baz alınarak, tanıkları sorgulamadan ve araştırmadan incelemek isteseydik, karşılaşacağımız tek gerçek bu olacaktı. Bugün
Kıbrıs’ta gazetecilik, özellikle de iki toplumlu meselelerde, bu şekilde çalışmaktadır. Liderlerin resmî açıklamalarını sorgulamadan kabul ediyoruz. Resmi anla-

tişim platformlarında dezenformasyona karşı
etkin bir iş birliği sağlanacak”

sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde
düzenlenecek”

YABANCI SERMAYE YERLİ
SERMAYEYİ YUTACAK;
“Yabancıların KKTC’de yatırım yapması
için gerekli olan yerli ortak şartı ve sermaye
miktarına yönelik kısıtlamalar azaltılacak”

MİLLİ PİYANGO VE LİMANLAR
ÖZELLEŞECEK;
“Milli Piyango ve limanların özelleştirilmesi
değerlendirilecek”

SENDİKALAR SUSTURULACAK;
“Sendikal faaliyetler dışında sendikaların
kuruluş amaçlarını aşan siyasi, ideolojik faaliyette bulunmamalarına ve sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat düzenlemeleri de dahil gerekli tedbirler alınacaktır”
MEZARDA EMEKLİLİK:
“KKTC emeklilik sisteminin incelenmesi
ve sistemin aktüeryal sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için reform ihtiyacı belirlenecek”
İŞÇİ HAKLARI BUDANACAK;
“Toplu İş Sözleşmeleri süre bitiminden

MARAŞ SORUNU
TIRMANDIRILACAK;
“Maraş’ın günlük kullanıma uygun hale
getirilmesi için alt yapı ve diğer hizmetler
tamamlanacak”
EURO’YA GEÇMEK
ENGELLENECEK;
“Milli para olan Türk Lirasının ve milli
ödeme sistemlerinin kullanılması yaygınlaştırılacak, döviz kullanımı azaltılacak”
ENERJİ ARZI TC’NİN İKİ
DUDAĞINA BIRAKILACAK;
“KKTC elektrik sektörü yeniden yapılandırılacak”

“ELEŞTİRİLER”
tılara karşı çıkanlar aleyhinde genellikle
soruşturma açılır, bu kişiler tehdit edilir
ya da öldürülürler…
Belgeseldeki Kıbrıslı Rum tanıklar, üç
arkadaşın öldürülmesinden sonra verilen
tepkileri ve aldıkları talimatları anlatırlar...
Talimat, otuz Kıbrıslı Türk’ün infaz edilmesi yönündeydi. Bu kişilerin seçimi tamamen rasgele oldu. Yolda karşılaştıkları
Kıbrıslı Türkleri soğukkanlı bir şekilde
infaz ettiler. Kıbrıslı Türkleri arabalardan
indirdiklerini ve paralarını aldıktan sonra
onları infaz ettiklerini, pişmanlık duymadan kamera önünde itiraf ederler...
Şu ana kadar onları hiç kimsenin neden
tutuklamadığını merak ediyorum. Savaş
suçları silinmez ve Kıbrıs Cumhuriyeti,
Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin Roma Anlaşmasını imzaladı
(The International Criminal Court ICC).
23(III)/2006 sayılı Yasaya göre, Ceza
Mahkemesi bir savaş suçunu veya herhangi bir yerde insanlığa karşı suç işlenmesini, Cumhuriyet sınırları içinde veya
dışında ve Cumhuriyetin bir vatandaşı
veya başka bir kişi tarafından işlenip işlenmediğine bakılmaksızın yargılama
yetkisine sahiptir.
Şimdi bazılarınız bu makaleyi alıp güneydeki demokrasi açıklarını göstermek
için, Kıbrıslı Rumların yüzüne vuracak.
Birkaç yıl önce bir Kıbrıslı Türk’ün kameralar önünde Kıbrıslı Rumları öldürdüğünü itiraf ettiğini hatırlıyorum. Onu
da hiç kimse tutuklamamıştı. Bazıları
“eşekleri” bazıları da “köpekleri” öldür-

müş, bu yüzden insan kanı akmamıştı.
Düşmanlık ve nefret, adada egemenlik
için susamış iki milliyetçi cephede baskın
duyguydu. Bugün bu nesil gidiyor ve
eğer biz bu düşmanlığın Kıbrıslıların
yeni nesline geçmesine müsaade edersek,
bu trajik olacaktır. Ne bir ne de diğer
taraf, adadaki egemenliklerini korumak
için sadece ve sadece böyle bir nefreti
kalplerinde taşımayı hak etmiyor. Böyle
bir belgeselin Kıbrıs Rum televizyonunda
gösterimi bana belki bir gün kendi belgeselim olan “Kanın Sesi’nin” Kıbrıs
Rum televizyonunda gösterileceği konusunda umut veriyor. Eğer bu gerçekleştirse, doğru yönde bir adım attığımız
anlamına gelir.
Bir keresinde bir Kıbrıslı Türk bana,
Pantelidis ve diğer iki Rum’un Mağusa
gettosunda öldürülmeleriyle ilgili olaylarda
bulunduğunu söylemişti. Oradaki muhafızın, İngiltere’den tatile dönen bir öğrenci olduğunu ve adamlar arabadan silahlarını çıkarıp ateş edince, paniğe kapıldığını söylemişti. Bunun doğru olup
olmadığını bilmiyorum, zira bu bilgiyi
teyit edemedim. Köşemi okuyan sizlerden,
orada bulunan ve bana bilgi verecek
birini tanıyorsanız, benimle iletişime geçmenizi rica ediyorum. Bulmacayı tamamlamayı çok isterim… Ayrıca 1974
Ağustos’unda Mağusa’nın işgali sırasında
orada bulunanlar varsa, onların da olaylarla ilgili tanıklıklarını duymak isterim.
Bana e-posta adresimden yazabilirsiniz,
tony-direct@hotmail.com

-İlerleyen günlerde sürpriz açıklamalar
yapacağız, demişti atanmış başbakan Ünal
Üstel…
Ne sürpriz oldu ama!
İmzaladığımız protokolle sizi Ankara’ya
sattık, diyemedi…
Sürpriz dedi…
Çok da sürpriz olmadı aslında…
Onlardan her türlü kötülüğü bekliyordum
ben şahsen…
TC-KKTC Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü ile toplumun iradesini tamamen Ankara’ya teslim ettiler…
Bu bir yok oluş,bir ilhak protokolü…
Bir idam fermanı…
Sadece mali ve ekonomik sömürünün değil…
Kültürel ve sosyal dayatmanın da belgesi…
Birileri kafaya koymuş Kıbrıslıyı ille de
kendi zihniyetlerindeki Müslüman kalıbına
sokmak için…
Din hizmetleri artık kurumsallaşacak.
Devlet bakacak yani o işe de…
Ve etkinliği de artırılacakmış…
Ellerinden geleni artlarına koymadılar yıllardır…
Camiler, dini okullar, kuran kursları, tarikat
ve dergâhlardan sonra sıra buna geldi…
Yasalar, kararnameler girecek şimdi de
devreye…
Sadece ruhani işler değil ama takıntıları…
AKP sermayesinin çöküp nemalanacağı
daha çok kaynak var memlekette…
Bu yüzden yabancıların yatırım yapmasının
daha da kolaylaştırılması da var bu protokolde…
Milli Piyangoların ve limanların özelleştirilmesi…
Ve enerji sektörünün yeniden yapılandırılması…
Diğer bir deyişle KIBTEK’in parçalanarak
satılması…
Neyimiz kalmışsa hepsi peşkeş çekilecek
sırasıyla…
***
Bizim sanatçımız, akademisyenlerimiz ve
gazetecilerimizin Türkiye’ye girişi yasaklanırken ne diyor bu protokol,
“Karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi
amacıyla vatandaşlığa ilişkin şartlar kolaylaştırılacak” …
Daha ne kadar kolaylaştırılacak ki?
Memlekete giriş yapan herkese vatandaşlık
mıdağıtılsın?
Türkiye’de yaşayan 80 milyona KKTC
vatandaşlığı verin, oldu olacak…
***
Sendikalar aynen Türkiye’de olduğu gibi
burada da bitirilecek…
Türkiye’de artık gerçek sendikacılık yok…
Onun yerine AKP dönemi ile başlayan
yandaş sendikacılık var…
Yandaş medya ve basının olduğu gibi…
Sendikaların, siyasi ve ideolojik konularla
ilgilenmemesi için gerekli tedbirler alınacak…
Ve sosyal medya paylaşımları da sıkı denetim altında olacak…
Biraz daha boğazımıza sarılacaklar anlayacağınız…
Hak ve özgürlükler biraz daha budanırken
korkunun egemen olduğu bir düzenin inşası
var…
Ankara’nın Kıbrıslıtürkler üzerindeki egemenliğini daha da perçinleştirdiği bir dönemden geçiyoruz…
Saldırı büyük…
İşgal ve istila sözcüğünü ağzınıza almadan… Ve bu gerçek sorunu görmezden gelerek… Sadece işbirlikçi kuklalara saldırarak
bu girdaptan kurtulmak çok zor…
Bu faşist ve gerici yasaların meclisten
geçmesine engel olabilecek misiniz?
Ya tüm siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edip
baskılara boyun eğmeyeceğimizi gösterecekler…
Ya da giderek daha da sessizleşip yok
olup gideceğiz…
Tabutumuza son çiviyi de çakacaklar…
Bir ihtimal daha yok…
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Memleket 48 yıl önce elden gitti de
Ne yazık biz bunu şimdi farkediyoruz
AYA
K
A
AL İFİL
Yıllardır bir memleket özlemi var serde
DİR
Kendi yağımız değil işgalden kavruluyoruz
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

HAZIRLIKLI OLUn...

Sadat konusunda yazılar yazılıyor son zamanlarda... Hasbelkader biz de arada sırada
bu konuya değiniyoruz.
Sebebi de SADAT'ın bir terör örgütü olduğuna inanmamızdandır.
Ama onlara göre, yani başkanlarının televizyonlarda anlattığına göre dost ülkelere
askeri destek yardımı yani eğitimi veriyorlarmış..
Oysa SADAT’ın kurucusu açıklamasında
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve başkanlığını Tayyip Erdoğan’ın yapacağı bir
islam devleti hayalinden söz etti...
Gündeme düşen SADAT günlerdir televizyon kanallarında kendini anlatıyor...
Masum hallerini yani...
Ve bu konu Tayyip Erdoğan'a soruldu...
Erdoğan SADAT’ı bilmediğini söyledi...
SADAT’ın kurucusu ise onun danışmanı
rolünde...
Ve Erdoğan’la ilgili resimleri sosyal medyada paylaşılmakta...
SADAT’ın Erdoğan’ın gizli ordusu olduğu
hep söylendi...
Resimleri yayınlandı...
Sarayın ordusu denildi ancak işler su
yüzüne çıkınca Erdoğan ters tepti!
SADAT’tan haberi olmadığını söyledi...
Tabii inanan varsa bu yalanı yer...
Erdoğan zaten hayatı, yani onu tanıdığımız
günden bu yana her fırsatta durmadan söylediklerini değiştiren birisi...
Bugün söylediğini 24 saat sonrasına bırakmaz birkaç saat sonra yalanlar.
Bu bir hastalık değilse yalan söyleme makinesidir demek doğrudur...
Herkes de biliyor ki SADAT Tayyip’in
2023 yılında kullanmak istediği gölge ordusudur..
Kurucuları ve görevliler bir zamanlar
TSK’dan atılanlardan oluşuyor...
Erdoğan bunları tanımadığını iddia etti...
Sıkıştı ya mutlaka satacak birileri bulunur...
Şimdi de bunları sattı bana göre...
Alışılmış bir suçlama var 20 yıldır Türkiye’de...
Fetö...
Kim başı sıkışırsa zora giriyorsa, hukuksuzluk yapıyorsa suçu Fetö’ye atıyor..
Tanrıverdi yani SADAT’ın sahibinin oğlu
da aynı şeyleri yaptı...
Öyle ki Suriye'ye götürülen silahların da
Fetö’cülerin işi olduğunu söyleyecek kadar
yalan bataklığına sığındı!
Amerika’da yayınlanan bilhassa Suriye ile
ilgili bilgleri de Fetö’cülerin yaydığını söyledi
Tanrıverdi...
Oysa Libya’da kullanılan 5 bin civarındaki
Suriyeli askerin SADAT tarafından eğitilip
gönderildiğini Mısır’daki sağır sultan bile
bilir ancak onu da inkara kalkıştılar...
Bir terör örgütü silahlı eylemler eğitimler
yapıyor yaptırıyor ancak iş basına düşünce
hemen suçlu bulunuyor...
Her zamanki gibi Fetö...
Bu Fetö örgütünün de, işler yoluna girince
ve Tayyip ile şürekası yargılanmaya başlayınca
ne menem bir şey oldukları ortaya çıkacak...
SADAT’ın bir de KKTC kolu olmalı...
Bakalım yakında bunları da duyacağız,
hazırlıklı olun...

KALAY-KALAYCI

TABUTA ÇAKILAn SOn
ÇİVİLER BUnLAR

Atanmış hükümetin başı ile hükümet yetkilileri Türkiye ile imzalanan mali
protokolün arkasında olduklarını açıkladılar. Reform adı altında Kıbrıslıtürk
toplumuna son kazıklar da atılıyor. Tabuta çakılan son çiviler bunlar. Eeeee…
Meclisteki sevgili muhalefet ne yapacak, meclisi boykot etmek meydanı UBP’ye
bırakmaktır diyen sevgili CTP ne yapacak şimdi? Müdahalelere hayır yürüyüşü
mü düzenleyecek? CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Protokol bir ‘yok
oluş’ protokolüdür” diyor. Hukukçu Tufan Erhürman’ın bu konuda bir fikri yok
mu acaba?

Mehmet Harmancı:

Korkunç bir trajediye sürükleniyoruz
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
Başkanı Mehmet Harmancı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın,
“Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir,
Türkiye’deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumunda” sözlerini hatırlatarak, “Protokol içeriği budur” dedi
Harmancı: Korkunç bir trajedi
yaşayacağız ya da kaderimize
vereceğimiz kararlarla biz yön
vereceğiz
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Harmancı, TC-KKTC Protokolü’ne işaret ederek, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz sene
bir cami çıkışı yaptığı açıklamaları
hatırlattı;
Erdoğan; “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın laikliği bilmesi
gerekiyor. Türkiye’de din eğitimi ko-

Mehmet Levent

BİZ İŞGALE İŞGAL BİLE
DİyEMEZKEn

nusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey
Kıbrıs bir Fransa değildir, Türkiye’deki
uygulamalar neyse bunları uygulama
safhasına geçirmek durumunda”
Harmancı, “Protokol içeriği budur.
Ömer Seyfettin’nin “Ferman” hikayesinin kahramanı Tosun gibi ya kritik
anlarda verdiğimiz kararlarla korkunç
bir trajedi yaşayacağız ya da kaderimize vereceğimiz kararlarla biz yön
vereceğiz” dedi.

Sunat Atun’un Kıb-tek misyonunda ilk adım:

Yakıt yalnız Türkiye’den alınacak
4. kez kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti‘nin ilk Bakanlar Kurulu‘ndan
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun
(Kıb-tek) yakıt ihtiyacının, ihalesiz
ve doğrudan alımla Türkiye sermayesi
olan TPIC‘e göbekten bağlanması
kararı çıktı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa
Gücünde Kararname ile “Kamu İhale
Yasası” altı ay rafa kaldırıldı ve Kıbtek yakıt alımında Türkiye sermayesine göbekten bağlandı.
Kararın gerekçesi ise; “Ülkemizde
Elektrik Kurumu’nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu
da elektrik üretim ve dağıtımında
risk ve tehlike arz etmektedir. Bu
bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde
devlet şirketi olan kurumdan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin

sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiştir” denildi.
Uğruna hükümetin bozulduğu Maliye Bakanı Sunat Atun‘un, Kıb-tek’i
tamamen saf dışı bırakarak AKSA
sözleşmesini uzatmak ve ülkenin
enerji arzını tamamen Türkiye sermayesine bırakmak istediği biliniyor.

Koruçam'daki yangın kontrol altına alındı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
ekiplerinin, dün öğle saatlerinde Koruçam’da çıkan yangına paydaş kurumlarla birlikte müdahale ederek,
söndürme ve soğutma çalışmalarında
bulunduğu açıklandı.
Sivil Savunma ekiplerinin yangına
2 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 2 yangına
ilk müdahale aracı ve 11 personelle
müdahale ederek söndürme ve soğutma faaliyetlerini gerçekleştirdiği
kaydedilen açıklamaya göre, söndürme çalışmalarında, dron kullanıldı,
yangının genişleme ve yayılma yönü
belirlendi, söndürme çalışmalarının

Sessizliğin Sesi

daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlandı.
Yangın saat dün16.00 civarlarında
kontrol altına alındı.
Çıkan yangın sonucu yaklaşık 250
dönümlük alan içerisindeki, kuru
otlar, biçilmemiş ekinler, zeytin ve
harup ağaçları, kamışlık ve makilik
alanlar yanarak zarar gördü. Yangına,
polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil
Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçları ile ve bölge Belediyelere ait su tankerleri ile müdahale
edildi. Yangın alanındaki soğutma
çalışmaları sürüyor.

Tayyıp Erdoğan ve AKP tayfası, KKTC’ye
ve Kıbrıslıtürklere ağızlarına gelen her şeyi
söyleyebilir…
Her hakareti yapabilir…
Her iftirayı atabilir…
Ve her talimatı verebilirler!
***
Meselâ Tayyıp Kıbrıslıtürklerin kendi
yurtları olan bu adada varlıklarını sürdürebilme mücadelesinde verdikleri şehitleri,
kayıpları ve gazileri yok sayarak…
“Benim orada şehidim var, gazim var,
stratejik çıkarlarım var, sen kimsin be
adam?!” diye hakaret sallayabilir Kıbrıslıtürklere karşı!
“Benim Anadolu insanımın boğazından
keserek yedirdiğimiz beslemeler” diye aşağılayabilirler Kıbrıslıtürkleri!
Halkının yüzde 60’ının oyuyla seçilmiş
KKTC cumhurbaşkanına “Ağzından çıkanı
kulağın duysun Müzakereleri kendi kafana
göre yürütemezsin!” diyebilir!
Buradaki İslamofaşist tabasını “Gidin ve
haklarından gelin” diye kışkırtarak örneğin
Afrika gazetesi ve yazarlarını linç ederek
öldürmeleri için saldırıya geçirebilir!
***
Daha bunlar gibi maruz kaldığımız çok
hakaret, küfür ve aşağılamalarla doludur
yakın geçmişimiz.
Bütün bunları ne yazık sineye çeke çeke
geldik bugünlere!
Bundandır sinemizde kangren olmuş sayısız yaranın açılması!
Anavatanlarına köküne kadar ve kareköküne biat etmiş bedhaklar, paçalarından her
türlü kötülük aka aka bu yaraları birer kahramanlık nişanı sayarlar!
Bu tipler, bir yanaklarına “anavatan”
tokadı yediklerinde, “bir daha vur” diyerek
öteki yanaklarını çevirecek kadar serdengeçtilik timsalidirler!
Yardan geçerler, serden geçerler…
Ama “Anavatanlarından” geçmezler!
***
Her neyse…
Konuyu uzatmaya gerek yok…
Tayyıp Erdoğan ve tayfası için KKTC’ye
ve Kıbrıslıtürklere hakaret, küfür ve aşağılamanın sınırı yok!
Dillerine nasıl gelirse…
Bunu kendilerine sınırsız bir hak görürler!
Kıbrıslıtürkler bunların tümünü sineye
çekmek zorundadır!!!
48 yıldır kuzey Kıbrıs’ı askeri ve sivil
işgali altında bulunduran Türkiye’ye işgalci
bile diyemez, hiçbir eylemde “İşgalci Türkiye
Kıbrıs’tan defol” yazılı bir pankart taşıyamaz!
Taşırsa ne olur?
Tayyıp’ın başbakan diye atadığı kişi, bu
ifadeyi içeren pankartı polise şikâyet eder,
“Gerekli soruşturmayı yapın” der!
Bir gazeteyi ve gazetecileri faşist barbarlarına linç ettiren Tayyıp Erdoğan’ı kimse
polise şikâyet etmez, hakkında soruşturma
talep etmez.
Biz ise ağzımızın orta yerine etseler…
“Oh be! Ne bronzo!” diye diye övgüler
bile düzeriz!!!
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Onuncu köy
İŞGALCİ SÖMüRGECİ TC

AİHM KARARLARInDAKİ
İŞGAL

Yusuf Alkım
Işgalci sömürge devletinizi ve onun hiç
bir kurumunu tanımıyoruz, saygı duymuyoruz.
Bu kokuşmuş düzeninizi başınıza yıkmak
için her türlü mücadele yöntemini kullanmayı
ise meşru görüyoruz. Bunu yapmaya çalıştığımız için bizi yargılamakla tehdit edebilirsiniz ama korkutmasınız, ama siz korkun,
çünkü bu düzeni başınıza yıktığımızda sizlerden hesap soracağız ve halka düşman
her bir icraatın bedelini ödeteceğiz...

İMHA VE yOK OLUŞ

Hasan Karlıtaş
Bir aydan fazladır gizlenen, adeta kamuoyundan saklanan protokol dün açıklandı.
Adı, Iktisadi ve Mali işbirliği protokolü.
Ancak içerisinde, A'dan Z'ye, yaşamın
her alanını etkileyecek maddeler var. KKTC
Yönetim sistemi, Kamu Yönetimi, yasama,
emeklilik, elektrik, vatandaşlık, din dayatması
vs. gibi çok sayıdaki maddede, toplumun
geleceğini yok edecek müdahaleler ve riskler
var...

FAŞİST yASALARA
KARŞI BARO

Hasan Esendağlı
Biz, düşünce ve ifadeye yönelik ceza öngören tüm maddelerin yasalardan temizlenmesini beklerken; 2022 yılının Mayıs
ayında KKTC Meclisi’ne gönderilen tasarıya
bak sen!!! Aldığınız örnekler hiç tamam
değil.
Hiç uzatmayalım. Bunu yazan da, geçiren
de, uygulayan da faşisttir, gericidir, korkaktır!

İZAH VE İSyAn

Aziz Kaya
An itibariyle herkes durumun vahametini
anlamış görünüyor.
Fazlaca takılmaya gerek yok KORKU ve
UMUT birbirini alt edebilecek iki duygudur.
Ya korkacak ve sineceğiz ya da umutla
mücadele edeceğiz.
Bu kadar basit ve var mı başka izah tarzı?

GERİyE
DÖnüŞ yOK

Ufuk Çağa
Resmi Gazetede yayımlanan protokolü
dikkatlice 5 saatte okudum, anlamadığım
noktaları genellikle konunun uzmanı Milliyetçi arkadaşlarıma sorarak görüş aldım,
ve sonuç. "YA ŞİMDİ YA DA ASLA" yönündedir. Çünkü zaten protokol uygulanırsa
hiç birimiz ağzımızı bile açamayacağız. Bu
sonuç, ülkesini gerçekten seven Milliyetçiler
için de geçerlidir, çünkü etkileri sadece muhalifleri için değil bu ülkede yaşayan herkese
yansıyacaktır.
Bu protokolden sonra asla geriye dönüş
olmayacağını herkesin anlaması lazım. Umarım anlatabildim.

İŞGALCİnİn
MAŞALARI

Burçin Keleşzade
"İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol" söylemini
ırkçılık olarak algılayan varsa, dolaylı yoldan
TC hükümetlerinin Kıbrıs politikasını onaylıyor demektir!
Dolayısıyla onların da adada kalmasına
gerek yok, çok sevdikleri ülkelerine geri
dönebilirler...

Hasan Karlıtaş / Oyulan dağlarımız... Kontrolsüz taş ocağı izinlerinin sonucunda, doğa
tahribatı devam ediyor. Milyonlarca senede oluşan doğanın dengesi, insan eliyle değiştikçe
kötü sonuçlar hepimizi etkileyecek... Özgür Gazete önemli bir konuyu gündeme taşıdı...

"SİZ ŞAŞIRTDInIZ BE HOLLOLAR GAyRI"
Ahmet Said Sayın
Son yasal değişiklik tasarı ve önerilerini,
ki görüşümce bunlar yüksek olasılıkla yasalaşacaktır, inceliyorum.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
başta olmak üzere diğer politikacıları öven,
göklere çıkaran, yazılarımı görürseniz,
Ahmet döndü, üç kuruş paraya satıldı demezsiniz umarım. Hicivin çeşit türlü yolu
vardır.

23 yıldır yasa, kanun tüzük okuyan bir
hukukçu olarak diyebilirim ki, mecliste
geçmesi için yayınlanan yasa tasarılarını
bizzat kaleme alan Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar olmalı.
Çünkü televizyonda konuştuğu gibi yazılmış. Ama herhalde meclis veya mevzuat
dairesi hukukçusu da bir göz atmış olmalı
ki, gerekçede "siz şaşırtdınız be hollolar
gayrı" da yazabilirdi, o kadar da değil.

Mustafa Billur
Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu
kendisinin RESMİ OLARAK, AİHM
ÖNÜNDE, TUTANKLARA GEÇECEK
ŞEKİLDE kabul ve deklere ettiğini biliyor
muydunuz?
AİHM'de 1993-1996 yıllarında görülen
Loizidou davasının karar belgesindeki 54.
Paragrafa bakarsanız, orada bunu görebilirsiniz:
54. It is important for the Court’s assessment of the imputability issue that the
Turkish Government have acknowledged
that the applicant’s loss of control of her
property stems from the occupation of the
northern part of Cyprus by Turkish troops
and the establishment there of the "TRNC"
(see the above-mentioned preliminary objections judgment, p. 24, para. 63)
Türkçesi:
54. Türk Hükümetinin, başvuranın mülkünün kontrolünü kaybetmesinin, Kıbrıs'ın
kuzey kesiminin Türk birlikleri tarafından
işgal edilmesinden ve orada "KKTC"nin
kurulmasından kaynaklandığını kabul etmesi, Mahkeme'nin isnat edilebilirlik meselesine ilişkin değerlendirmesi açısından
önemlidir. (bkz. yukarıda belirtilen ön
itiraz kararı, s. 24, para. 63)
Referans verilen belgenin 63. Paragrafına
bakarsanız, orada da yazan aynen şöyle:
63. In this connection the respondent
Government have acknowledged that the
applicant’s loss of control of her property
stems from the occupation of the northern
part of Cyprus by Turkish troops and the
establishment there of the "TRNC". Furthermore, it has not been disputed that the
applicant was prevented by Turkish troops
from gaining access to her property.
Yani Türkçesi:
63. Bu bağlamda, davalı Hükümet, başvuranın mülkünün kontrolünü kaybetmesinin, Kıbrıs'ın kuzey kesiminin Türk birlikleri tarafından işgal edilmesinden ve
orada "KKTC"nin kurulmasından kaynaklandığını kabul etmiştir. Ayrıca, başvuranın
mülküne erişiminin Türk birlikleri tarafından
engellendiği tartışılmamıştır
Gadalavez?

İşte bakanlıklara bağlı daireler
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin
göreve başlamasıyla, bakanlıklara bağlı
kurum ve kuruluşlar da yeniden düzenlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulu kararına göre, İdari Koordinasyon
Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar listesi şöyle:

zi

1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve
Kuruluşlar:
1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merke-

3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
5. K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.
6. Yayın Yüksek Kurulu
7. Kıbrıs Türk Yatının ve Geliştirme
Ajansı (YAGA)
8. Piyangolar Birimi
9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
10. E-Devlet Yürütme Kurulu
2. Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kalkınma Bankası
2. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

lu

3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru-

3. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi
Kurtarma Ltd. Şti.
3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)
4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu
5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.
4. Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum
ve Kuruluşlar:
1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)
5. Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum
ve Kuruluşlar:
1. KKTC Merkez Bankası
2. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)
6. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum
ve Kuruluşlar:
1. İskan Komitesi
7. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ku-

rum ve Kuruluşlar:
1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Atatürk Öğretmen Akademisi
3. Lefke Avrupa Üniversitesi
8. Ekonomi ve Enerji Bakanlığına
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Rekabet Kurulu
2. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.
3. Yenilenebilir Enerji Kurulu
4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi
Ltd. (TAŞEL)
6. Serbest Liman ve Bölge İdaresi
9. Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığına Bağlı Kurum ve
Kuruluşlar:
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu
4. Cypfruvex Ltd.
10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına Bağlı Kurum ve
Kuruluşlar:
1. İhtiyat Sandığı
2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu
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Özersay:

Protokolü açıklamaktan neden kaçındıkları belli oldu
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hakkında açıklama yaptı.
Kudret Özersay, bu kadar haftadır
iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının
metni neden kamuoyundan gizlendiğinin anlaşıldığını belirterek "Kimisi Başbakan olabilmek, kimisi
Başbakan kalabilmek için her şeye
tamam demiş belli ki! Şimdi gelense
Başbakanlığı yitirmemek için uygulamaya çalışacak çok aşikar."ifadelerini kullandı.
Özersay'ın açıklamasının tamamı
şöyle:
Bu kadar haftadır iktisadi ve mali
işbirliği anlaşmasının metni neden
kamuoyundan gizlendi anlaşıldı. Kimisi Başbakan olabilmek, kimisi
Başbakan kalabilmek için her şeye
tamam demiş belli ki! Şimdi gelense
Başbakanlığı yitirmemek için uygulamaya çalışacak çok aşikar.
Anlaşmada “Adada asli unsur olarak Kıbrıs Türklerinin varlığının
muhafazası ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin bekası Türkiye'nin
vazgeçilmezidir” deniliyor. Maddelerine bakıldığındaysa bu temel hedefin hilafına bir dolu maddenin
metinde yer aldığı görülüyor.
Halk iradesinin, Anayasanın, demokrasinin ve devletin bu kadar itibarsızlaştırıldığı uygulamalar ortadayken Kıbrıs Türkünün varlığı ve

devletin bekası nasıl sağlanacak
birisi bize anlatsın. Türkiye ile ilişkilerimizin geldiği ve getirildiği durum anlaşmadaki bazı maddeler ve
genel felsefesi nedeniyle daha da
kötüye gidecek gibi görünüyor. Ekonomik anlamda tasarruf ve kemer
sıkma politikalarından bahsetmiyorum ama hayat tarzımızdan, temel
hak ve özgürlüklere, vatandaşlık kriterlerine varıncaya değin öngörülen
değişiklikler “vazgeçilmez” diye
tarif edilen devletimize ve varlığımıza
dönük ciddi riskler içeriyor.
Uluslararası anlaşmalar Meclis’te
maddelerine değişiklik önerilemeyeceği için ya bütünen onaylanır ya
da reddedilir. Meşru olmayan ve
demokratik teamüllere aykırı şekilde
kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin
çoğunluğu ile Meclis’te onaylanacak

ve gereği olan yasalar kürsüden avazınızın çıktığı kadar bağırsanız da,
konuşma süresini zorlayıp uzatsanız
da tıkır tıkır geçecektir. Bu konuda
ve devamında anlaşmanın gereği
olarak atılacak adımlarda her şey
Meclis’ten de geçmeyecektir. Muhtemelen Meclis üç ay anayasal tatile
çıkarılacak ve pek çok şey yasa gücünde kararnameyle Bakanlar Kurulu
marifetiyle yürürülüğe konulacaktır.
Bu saatten sonra Kıbrıs Türkünün
ve KKTC’nin bekası için geniş bir
toplumsal mutabakat kaçınılmazdır.
Meşru olmayan bu hükümeti ve
artık doğru bir zeminden tamamen
çıkmış olan Türkiye-KKTC ilişkilerini Meclis’te normalleştirmemek,
olağanlaştırmamak gerekir. Meclis’teki aritmetik madem ki bazı
siyasi tercihler nedeniyle geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetini mümkün kılmıyor o zaman
meşru olamayan UBP-DP-YDP hükümetinden bir an önce kurtulmak
ve Halk iradesini, toplumsal farkındalığı ve seçimlere katılımı yükselterek çok daha güçlü şekilde Meclise
yansıtarak bu gidişe bir DUR demek
gerekir. Bunu hem KKTC’nin hem
de Türkiye’nin ortak menfaatini düşünen her aklı başında birey görebilmelidir. SİNEYE ÇEKMEMEK,
SİNE-İ MİLLETE gitmek kaçınılmazdır.

Erhürman:

Bu ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ değil
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ve
KKTC arasında imzalanan protokolü eleştirdi.
Erhürman'ın paylaşımı şöyle:
Elbette madde madde tartışacağız.
Meclis'te de, sokakta da anlatacağız.
Ama zaten oraya yazılmasına gerek
olmaksızın yapılması gerekenler
hariç, işin genelinin özeti şu:
Bu, önemli kısmı itibarıyla, bir
"iktisadi ve mali işbirliği anlaşması"
falan değil!
Bu, aynı kısım itibarıyla, olsa
olsa, kendi kendini yönetme, kendi
ayakları üzerinde durma, kurumsal
yapıya sahip çıkma, ülkenin planlı
kalkınmasını sağlama, temel hak
ve özgürlükleri koruma, bu ülkenin
iş insanını, esnafını, kamu ve özel
sektör emekçisini ayakta tutma,

Türkiye ile KKTC arasında doğru
zeminde iyi ilişkiler kurma irade-

sinden vazgeçme protokolü!
İmzalamadan önce okudunuz mu,
okudunuzsa anladınız mı, anladınızsa önemli kısmının bu ülkeye/bu
halka/bu ekonomiye uymamasını
umursadınız mı, bilmiyorum! Her
zamanki gibi, "önemli olan imza
töreni! İmzalayalım, nasılsa uygulamayız" mı dediniz, onu da bilmiyorum!
Ama bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmediğinizi, tek derdinizin
oturduğunuz/oturacağınız koltuklar
olduğunu artık herkes biliyor! Bundan böyle Meclis daha fazla sokakta,
sokak daha fazla Meclis'te! Yerine
getirmek bir yana, kimseyle istişare
etmeden, halkın iradesine başvurmadan, koltuk uğruna verdiğiniz
bu taahhütleri anlatın bakalım kime
anlatabileceksiniz!

Basın-sen:

Faşist hükümet “Küçük Türkiye”
olmak yolunda adım atmaya çalışıyor
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen),
UBP-DP-YDP
Hükümeti‘nin faşist bir anlayışla
düşünce ve ifade özgürlüğüne darbe
vurmak için Meclis‘e gönderdiği
Ceza Değişiklik Yasası’yla, “Küçük
Türkiye” olmak yolunda büyük bir
adım atmak istediğini belirtti
Basın-sen: “Küçük Türkiye”
olmak yolunda atmak istediği
büyük bir adım
Basın-sen Yönetim Kurulu açıklamasında, faşist UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Meclis’e gönderdiği
Ceza Değişiklik Yasası’nın, “Küçük
Türkiye” olmak yolunda atmak istediği büyük bir adım olduğu vurgulandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi;

‘Türkiye’de ne varsa burada da
olacak’ mantığı ile siyaset yapmaya
çalışan bu zihniyetin elinden gelen
tek şey; Ankara’ya yaranmak ve
ona yaraşır yasaları bu topluma dayatmaktadır.
“Hükümet, bu yasayla kendi toplumundan ne kadar korktuğunu da
bir kez daha bizlere göstermiştir”
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan
emekçi halkın ekonomik dar boğazdan geçtiği böylesi bir dönemde
baskılarla daha da zor duruma sokulup, sindirilmeye çalışılacağı aşikardır.
Bizlere alt yönetim olduğumuzu
her attıkları adımla hissettiren mevcut hükümet, bu yasayla kendi toplumundan ne kadar korktuğunu da
bir kez daha bizlere göstermiştir.

” ‘Küçük Türkiye’nin ‘Küçük Erdoğanı’nı yaratmak çabasından başka bir şey değildir”
Kendi halkını satanların korkması
gereken bir ortamda özellikle Atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
bahşedilmek istenen dokunulmazlık
da “Küçük Türkiye”nin “Küçük Erdoğanı”nı yaratmak çabasından başka bir şey değildir.
Biz sendika olarak toplumumuzun
ve aydınlarımızın düşünce ve ifade
özgürlüklerini sonuna kadar kullanabilecekleri bir ülkede yaşamak
istiyoruz. O nedenle bunu bozacak
her girişimin karşısında oluyoruz,
olacağız.
Tıpkı bugün bu faşist yasa değişikliğinin karşısında olacağımız
gibi”

GÜNLÜK
İŞGAL BÖLGESİ ‘MECLİS’SİZ
KARARnAME İLE yÖnETİLİR!

14 Nisan’da Ankara’nın Faiz Sucuoğlu’na imzalattığı “TCKKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” 36 gün sonra ortaya
çıktı… Taşıma nüfusa vatandaşlık verilmesi ve mülk edinmelerinin
kolaylaştırılmasını, sosyal medyada ifade özgürlüğünün yok edilmesini, TC sermayesinin yerli ortak olmadan Kıbrıs’ta iş yapabilmesini, sendikaların tamamen pasifize edilmesini, mezarda emekliliği,
TL’ye bağımlılığın derinleştirilmesini, milli piyango ve liman özelleştirmelerini, KIB-TEK ve Maraş’a yeni ayarlar çekilmesini, tüm
maaşlardan vergi alınmasını, Din İşlerinin güçlendirilmesini içeriyor
2022 Mali Protokolü… HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın
dikkat çekici bir yorumu oldu: ‘‘Uluslararası anlaşmalar Meclis’te
maddelerine değişiklik önerilemeyeceği için ya bütünen onaylanır
ya da reddedilir. Meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı
şekilde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin çoğunluğu ile Meclis’te
onaylanacak ve gereği olan yasalar kürsüden avazınızın çıktığı
kadar bağırsanız da, konuşma süresini zorlayıp uzatsanız da tıkır
tıkır geçecektir. Bu konuda ve devamında anlaşmanın gereği olarak
atılacak adımlarda her şey Meclis’ten de geçmeyecektir. Muhtemelen
Meclis üç ay anayasal tatile çıkarılacak ve pek çok şey yasa
gücünde kararnameyle Bakanlar Kurulu marifetiyle yürürlüğe konulacaktır’’… Protokoller meclisten geçmeden uygulanamaz KKTC
Anayasası’na göre… Uygulanırsa Anayasa Mahkemesi’ne götürülüp
durdurulabilir... Ancak bugüne kadar TC ile imzalanıp Anayasa’nın
90. Maddesi’ne aykırı uygulamaya konan hiçbir anlaşma için muhalefet mahkemeye başvurmadı… Özersay, kararnamelerle uygulanacak diyor protokol. Yani meclis devre dışı! Bu yüzden,
‘‘SİNEYE ÇEKMEMEK, SİNE-İ MİLLETE gitmek kaçınılmazdır’’
dedi Özersay…

MEMLEKET ELDEn
GİDİyOR
Halkın Partisi sine-i millet
kararı verdikten sonra
Kudret Özersay’ı
cumhurbaşkanlığına
hazırlanmakla ve siyasi rant
peşinde olmakla
suçlayanlar oldu. Özersay
onlara “ne
cumhurbaşkanlığı,
memleket elden gidiyor”
diye cevap verdi. Memleket
elden gidiyor demek,
memleket işgal altındadır
demek değil mi?
*
SOn PİŞMAnLIK
HP Genel Sekreter Ahmet
Tokatlıoğlu, en büyük
pişmanlıklarının 4’lü
hükümetten çekilmek
olduğunu söyledi. Son
pişmanlık fayda etmez!
*
SUnİ MUHALEFET
Bağımsızlık yolu Genel
Sekreteri Celal Özkızan,
müdahaleler var diyor ama
bunlar suni gündemlermiş,
esas gündem ülkedeki
pahalılıkmış. Bağımsızlık
yolu’nun yaptığı muhalefet
de “suni”dir öyleyse…
*
TATAR
Ersin Tatar, "yunanistan'ın
tarih boyunca tek amacı,
Kıbrıs'ı yunanistan'a
bağlamaktı” dedi. Tamam
Tatar, bu kadar kafa
ütülemek yeter.
yunanistan’ın yapamadığını
Türkiye yaptı, görmüyor
musun?
Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye
kendine bağladı, seni de
aldı saraya oturttu…

“Tırnak”...

"Meseleyi "siyasetçilerin verdikleri
sözleri tutmamalarında" görmek,
ve problemlerin "sözünü tutacak
politikacıların bulunmasıyla
aşılacağını" düşünmek,
bu sanallığın sadece bir parçasıdır.
Asıl mesele siyasetçinin "sözünü
tutması-tutmaması" değil.
Gelin adını koyalım:
"Sanallığın" egemen olduğu bu
ülkede takiye yaparak "oyun
oynamak",
geleceği kurmanın ruhunu
zehirlemiştir…
Sorun siyasetin temel yapı
problemidir.
Bu problem de sanallıktadır...
Sanal bir zeminde "mış gibi"
hayatlar yaşanmasındadır..."
Mehmet ÇAğLAR
(Toplum Postası)
"DP ve yDP’nin yaşanan hükümet
krizindeki rolü büyüktür. İncir
çekirdeğini doldurmayan nedenler
öne sürülerek var olan krizin
boyutunu körükleme nedenleri
elbet günü gelecek bütün
çıplaklığıyla ortaya dökülecektir.
naçizane görüşüm odur ki ileriki
zamanlarda benzer krizlerin
yaşanmasını önlemek adına
Meclise girme barajının
yukarılara çekilmesi en doğru yol
olacaktır. İki bilemedin üç vekil
sayısı ile ülkede yaşanan
ekonomik olumsuzlukların
boyutunu hiç düşünmeden ileri
boyutlara taşınmasına çanak
tutmak affedilecek gibi
değildir."
Adnan IŞIMAn
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Faiz
Sucuoğlu

Protokolde yazanlar
beklediğimiz ve bildiğimiz
saldırılar… TC’nin bütün
doyumsuzluğu, küstahlığı
ve saldırganlığı bir
protokolde toplanmış!
Hiçleştirme, ilhak ve imha
protokolü… Bay Faiz
okumadan imzaladıysa rezalet,
okuyup imzaladıysa ihanettir… Böyle bir
anlaşma imzalayacağına istifa edebilirdi, etmedi; Ankara
kullandı kendisini, sonra da çöpe attı… İrsen Küçük’ün, Ömer
Kalyoncu’nun, Ersin Tatar’ın, Ferdi Sabit Soyer’in
imzaladığından da rezil bir anlaşma… Tarihe geçtin Bay Faiz!
Protokolü işgalci hazırladı ama ahali seni yazacak deftere…

22 Mayıs 2022 Pazarson_Layout 1 21.05.2022 22:35 Page 7

7

22 Mayıs 2022 Pazar

Gavur imam
Oz Karahan
“İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol” yazıyordu pankartta...
Gençlerin açtığı o güzel pankart ortalığı
darmadağın etmeye yetti.
“İşgal”i dile getirmeleriyle birlikte işgal
rejimi altında kurulmuş siyasi parti ve örgütlerin hepsi sırtını dönüverdi bu gençlere.
Bundan tam bir sene önce 23 Mayıs
2021 tarihli “İllegal yerleşikleri savunmak
insanlığa karşı işlenen suçtur” başlıklı yazımda hatırlatmıştım.
“İşgal bile demenize izin var bugüne
kadar!
Ancak iradenizi ve görüşme masasındaki
temsiliyetinizi bile tamamıyla elinizden
alan Türkiyeli illegal yerleşikler konusu
hakkında Kıbrıslıların çoğunluğu ve dünya
ile aynı sayfada olmak yürek ister.”
O zaman “bugüne kadar” diye belirttiğim
izinin yavaş yavaş ortadan kaltığı açık.
Bu açıklığın sebebi ne bu gençlere yapılacak polis ve yargı baskısı, ne de birilerinin
sırt dönmesi.
Bu açıklığın tek sebebi işgal rejimi anayasasına tabi olarak kurulmuş tüm sözde
sol yapılar tarafından “işgal” sözcüğünü
kullanan bu gençlere “ırkçılık” çamuru
atılıyor olması.

İŞGALE KARŞI MüCADELEyE
“IRKÇILIK” ÇAMURU
Burada bir şeyin altını çizmemde fayda
var.
Bugün bu gençleri savunmaya çalışan
bir avuç insanın yaptığı gibi konuyu anlamamazlıktan gelmeyeceğim.
Çünkü bu gençlere ırkçılık çamurunu
atanlar aynı zamanda bu topraklarda uluslararası hukuka ve dünya ilericilerinin vicdanına uygun olarak “yerleşimci sömürgeciliğine” karşı mücadele veren bizlere
de aynı çamuru yıllardır atmaktalar.
Bu çamuru atanların, işgale karşı mücadele ve illegal yerleşiklerin bu topraklar
üzerindeki varlığına karşı mücadele arasında
kurduğu bağlantı doğrudur.
Kıbrıs’ta “işgal var” deyip bazılarının
yaptığı gibi işgalin en büyük aracı olan
yerleşimci sömürgeciliğini görmezlikten
gelmek tutarsızlık ve adiliktir.
Bugün, Kıbrıslılar Birliği’nin Kıbrıs’ı
temsil ettiği ve dünyanın en büyük uluslararası ilerici ittifakı konumundaki Halkların
Uluslararası Mücadele Birliği (ILPS) tarafından organize edilen global bir panelin
Doğu Avrupa bölümünün moderatörlüğünü
yaptım.
Panelden önce canlı bir şekilde bağlantı
kurduğumuz dünya solcu örgütleri ve Filistinlilerin mitingi sırasında hepbirlikte

atılan “Yerleşikler defolun” sloganları hala
kulağımdayken bu cümleleri yazmaktayım.
Sizler bu yazıyı bütün bunların ertesi
günü okuyacaksınız.
Elbette yazımın başında belirttiğim pankartı açan gençleri şahsen tanımadığım
için yerleşimci sömürgeciliğine karşı bir
duruşları var mı bilmiyorum.
Ama eğer böyle bir duruşları varsa,
onlara naçizane tavsiyem oturup da kendilerine “ırkçılık” çamurunu atanlara veya
onları “işgalin illegal yerleşiklerle ne alakası
var ki” diye savunmaya çalışanları anlamaya
ya da laf anlatmaya çalışmamalarıdır.
Çünkü “herşeyi bilen” insanların çok olduğu bu topraklarda bunlara bir şeyler anlatmaya çalıştığınız her saniye mücadelenizi
boşa harcadığınız saniyedir.
Bu adada işgale ve yerleşimci sömürgeciliğine karşı verilen mücadele barikatların
öteki tarafındaki Kıbrıslılar ve tüm dünya
ilericileri tarafından selamlanmaktadır.
Laf anlatmaya çalışarak boşa vakit harcayacağınız kişilerin kıskacındaki Türkçe
konuşan Kıbrıslılara, “dünya halkları ile
birlikte” ve dünyanın kabul ettiği dilde
gerçekleri anlatmak ise verebileceğiniz en
önemli mücadeledir.

Nazlı: Talat döneminde suç kapsamına alındı
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Avukat Cansu N. Nazlı, Fasıl 154
Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle
ilgili açıklamada bulundu
Nazlı: Bu maddeye
maksatlı olarak dokunulmadı
İlgili maddenin yasalaşması konusunun
oldukça eski olduğunu söyleyen Nazlı, Ceza
Yasası’nın defalarca kapsamlı şekilde tadil
edilmesine rağmen bu maddeye maksatlı
olarak dokunulmadığını vurguladı.
Fasıl 154 Ceza Yasası’nda “Müfsit Niyetli
Yayınlar”
bölümündeki
suçlar
nedeniyle bugüne kadar kitap bulundurmaktan, Kürtçe müzik dinlemekten ve benzer
nedenlerden insanların yargılandığını
hatırlatan Nazlı, fikir ve ifade özgürlüğünü

ihlal eden bu maddenin tamamen kaldırılması
gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini
belirtti.
” ‘Sol’ partilerin yasadan bugün haberi
olmadı”
2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat‘ın
Cumhurbaşkanı
olduğu
dönemde
“Cumhurbaşkanına Hakaret”in de aynı
bölümde suç kapsamına alındığını ifade
eden Nazlı, “Bu maddeyi, toplumsal muhalefeti baskılamak ve insanları susturmak için
elverişli bir araç olarak kullanan hükümet
edenlerin, yasa kapsamını genişletmeye
çalışması şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan
fikir ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal eden
bu maddeyi kaldırmak için yıllardır hiçbir
adım atmayan meclisteki koltuk sahibi olan
‘sol’ partilerin bu maddenin varlığından

sanki bugün haberleri olmuş gibi kapsamının
genişletilmesine karşı çıkan ifadeleridir”
diye konuştu.
Nazlı, “Maddeyi genişleterek toplumsal
muhalefeti susturmayı amaçlayan işbirlikçi
hükümet de, bugüne kadar bu yasayı tadil
ederken ilgili maddeyi kaldırmayan,
kaldırmayı önermeyen milletvekilleri de
geldiğimiz bu noktadan sorumludur. Fikir
ve ifade özgürlüğü Kıbrıslı Türk Halkının
kırmızı çizgisidir. Kim ki bu çizgiyi geçmeye
çalışarak sınırını zorlar, karşısında halkı
bulacaktır” dedi.
Nazlı, tamamen kaldırılması gerekirken,
kapsamı genişletilmeye çalışılan bu faşizan
ve gerici yasa maddesine karşı her türlü
hukuki ve siyasi mücadeleyi yükselteceklerini
söyledi.

Gazeteciler Birliği:

Baskıcı bir yönetim hedefleniyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB),
hazırlanan yasa değişiklikleriyle baskıcı
bir yönetim hedeflendiğini, düşünce ve
ifade özgürlüğünde ideal örneklerin hayata
geçirilmeyi beklerken yasakçı, gerici ve
baskıcı her adıma karşı çıkmanın görev olduğu belirtti
KTGB: Hazırlanan yasa değişiklikleri
baskıcı bir yönetim hedeflendiğini gösteriyor
Yazılı açıklama yapan KTGB, Yasa Gücünde Kararname ile hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’ndan “hoşnutsuzluğun” bile suç
sayılmasının önünü açmak isteyen hükümetin bu yasaları geri çekmemesi durumunda mücadeleyi farklı platformlarda ve
daha sert göstermenin görevleri olduğunun
bilinmesini istedi.
Açıklamada, “Bizler, ifade özgürlüğü
önündeki engellerin kaldırılması için çaba
sarf ederken, yeni hükümetin ülkemizdeki
düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtlama yönünde adımlar atarak işe başlamasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.
“Topluma ceza verme ve eleştiri ortamını

yok eden baskıcı bir yönetim hedefleniyor”
Açıklamada şunlar kaydedildi;
“Ülkede çözülmeyi bekleyen birçok sorun
varken yeni hükümetin, toplumun düşüncesini ifade etmesi önüne yeni engeller
koyma girişimi, yeni hükümetin toplumla
barışık değil, topluma ceza verme ve eleştiri
ortamını yok eden baskıcı bir yönetimi hedeflediğini göstermektedir.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak,
erken genel seçimin ardından düşünce ve
ifade özgürlüğüne yönelik ceza öngören
maddelerin yasalardan çıkartılmasıyla ilgili
görüşlerimizi yetkililere iletmemize hatta
bu yönde hazırladığımız yasa önerilerimizi
de iletmemize rağmen yeniden şekillendirilen
hükümetin taleplerimizin tam tersini yapmasının tesadüf olmadığı nettir.
“Gerici ve baskıcı her bir adıma karşı çıkacağımızın bilinmesini isteriz”
Bizler düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda dünyadaki ideal örnekleri ülkemiz
için hayata geçirmeyi beklerken, tasarı
olarak karşımıza getirilen yasakçı, gerici
ve baskıcı her bir adıma karşı çıkacağımızın

bilinmesini isteriz.
Tüm bu düşüncelerle Ceza, Özel Hayatın
ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve
Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılması
öngörülen değişiklikleri kabul etmediğimizi
bir kez daha ortaya koyarız.
“Hoşnutsuzluk” gibi soyut kavramların
cezai kapsama alınması, devlet ve hükümet
yetkililerinin her hoşlarına gitmeyen ifadeyi
dava etmesi ve toplumsal huzurun daha da
bozulmasının yolunun açılacağı bile bile
bu adımlar atılmaktadır.
“Hükümetten beklentimiz özgürlükleri
daha da kısıtlayan bu girişimden geri adım
atmasıdır”
Hükümetten beklentimiz, bu anlayışla
ilerleyecekse toplumu susturma niyetini
net olarak ortaya koyması, ya da özgürlükleri
daha da kısıtlayan bu girişimden geri adım
atmasıdır.
İfade özgürlüğü kırmızı çizgisi olan Kıbrıs
Türk Gazeteciler Birliği’nin, hükümetin bu
yasaları geri çekmemesi durumunda mücadelesini farklı platformlarda ve daha sert
göstermesinin de görevi olduğu bilinmelidir”

MOLDOVA’nIn ARADIğI
ÇOCUK TACİRİ GünEy
KIBRIS’TA yAKALAnDI

Moldova hükümetinin, çocuk tacirliği
nedeniyle hakkında uluslararası
tutuklama emri çıkardığı 30 yaşındaki
kişi, Güney Kıbrıs’ta tutuklandı.
Haravgi’nin haberine göre, "küçük
yaştaki çocuklara yönelik insan
ticareti ve muhabbet tellallığı"
suçlamalarından yargılanan ve 16 yıl
hapisle cezalandırılan 30 yaşındaki
erkek Moldovalı, dün Larnaka
Havalimanı’nda yakalanarak Larnaka
Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.
Söz konusu kişi hakkında iade
prosedürü başlatıldı.

ARA BÖLGEyE yAKIn
yERDE yAnGIn

Güney Lefkoşa’ya bağlı Engomi ve
Anthupoli arasında, ara bölgeye
yakın olan yerde dün yangın çıktığı
belirtildi.
Alithia gazetesi, yangının Rum İtfaiye
Birimi ekiplerince söndürüldüğünü
yazdı.
Habere göre 10 hektarlık kuru
otlardan oluşan alan yandı.

DİMİTRİU SAFADİ İLE
GÖRüŞTü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu,
Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan
ürdün Başbakan yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile
görüştü.
Haravgi’nin haberine göre
görüşmede gerek Güney Kıbrıs ile
ürdün arasındaki ikili ilişkilerin,
gerekse yunanistan’la birlikte üçlü iş
birliğinin güçlendirilmesi ve “ortak
meydan okumaların
göğüslenmesinin” önemine dikkat
çekildi.
Görüşmede Safadi, ürdün’ün Kıbrıs
sorununda ve soruna BM Güvenlik
Konseyi’nin ilgili kararları temelinde
çözüm bulunması gereğinde ilkelere
dayalı tezlerini yineledi.

ARGOnAFTİS
(ARGOnOT) TATBİKATI

Rum Savunma Bakanlığı “Argonaftis
2022” (Argonot) tatbikatının
tamamlanması nedeniyle bir açıklama
yaptı.
Politis gazetesine göre, Savunma
Bakanlığı, 16-20 Mayıs tarihlerinde,
üç aşamada icra edilen çok uluslu
“Argonaftis 2022” (Argonot)
tatbikatının tamamlanması nedeniyle
yaptığı açıklamada, tatbikat
çerçevesinde ortaya konulan objektif
hedeflerin başarıldığını belirtti.
Tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın deniz,
kara ve hava sahasında
gerçekleştirildiğini belirten Savunma
Bakanlığı, uluslararası düzeyde
tatbikatın başarılı bir şekilde icra
edilmesinin, Güney Kıbrıs’ın, Doğu
Akdeniz geniş bölgesindeki kriz
durumlarında istikrar kapısı ve insani
yardım operasyonların
sağlanmasında merkez olarak
oynayabileceği önemli rolü ortaya
koyduğunu ifade etti.
Gazete tatbikata, yunanistan, ABD,
Birleşik Krallık, Fransa, Mısır, İsrail,
İtalya’nın katıldığını anımsattı.

“CEPHAnELİK”
BULUnDU

Lefkoşa’nın Rum kesiminde,
Makedonitissa yöresinde depo olarak
kullanılan bir binada “cephanelik”
bulundu.
Fileleftheros’un haberine göre, 2017
yılına kadar bir taşeron firmanın
mülkiyetinde olan binayı bir inşaat
şirketinin satın alması üzerine
depoda yapılan temizlik çalışmaları
sırasında, içinde silah ve patlayıcı
bulunan bir bavul tespit edildi.
Rum polisi olay yerinde yaptığı
aramada, bavulda bir boş tabanca,
şarjörü takılı bir tabanca, karabina
(tüfek) tarzı bir silah, bir revolver, 4
adet fünye, 4 kalıp patlayıcı madde ve
152 adet canlı mermi tespit etti.
Gazete polisin, bavulun kime ait
olduğunu tespit etmek için umudunu
parmak izi ve DnA testlerine
bağladığına dikkat çekti.
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KIBRIS’TA yERLEŞİMCİ SÖMüRGECİLİğİnİn BAŞI:

BüLEnT ECEVİT VE ZİyA MüEZZİnOğLU
En zeki ve uyanıklarımız, dünya görüşü
ve farkındalığı olanlarımız bile Türkiye’nin
1974 Harekâtı ve sonrasında yaptıklarını
anlamak istemedi. Nasıl ki 1974’e kadar
hayal ettikleri Türkiye’ye inanıp bekledilerse, 1974’ten sonra da Türkiye’nin yaptıklarını kör bir umutla değerlendirdiler.
Aydınlarımız, eski sömürgecimiz İngiliz’in “wishful thinking” dediği, olmasını
istediğimiz şeyi düşünmekten doğan kör
bir umutla baktılar Türkiye’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü istirdat, ilhak ve imha politikasına.
1974’ten beridir süren imha
politikasının sonucunda bugün bile ders alınmadı!
Hâlâ Ankara’nın yanlış yönlendirildiği, Kıbrıs’ı bilmediği, buradan ‘müdahalenin davet edildiği’
için Kıbrıslı Türklere yönelik asimilasyon
ve ilhak politikasının yürütüldüğünü söyleyenler var. 1974’ten beridir yanlışlıkla
yanlış politika yürütüyor Ankara!
Son zamanlarda Türkiye’den gelen her
kötülüğü ise AKP’ye bağlayanlar, Kıbrıs’taki sömürge rejiminin temellerinin
CHP devrinde atıldığının farkında bile değil…
İşgalcisine bu kadar aşık olan başka bir
ahali daha yok yeryüzünde. Gardiyanına
bu kadar bağlı olan bir mahkum daha bulamazsınız. Kasabın bıçağını bu kadar
güzel yalayan başka bir koyun yoktur gök
kubbenin altında!
Yıl 2022, TC’nin Kıbrıslı işbirlikçisi
Faiz Sucuoğlu’na imzalattığı Mali Protokol
için İMHA, YOK OLUŞ, İLHAK PROTOKOLÜ diyen bir kalabalık var…
Günaydın! Senelerdir, sömürge protokoller/kararnamelerle yönetilir, her protokol
bir yok oluş dilekçesidir, her protokol bir
esaret belgesidir, her protokol kansız soykırımın bir adımıdır diye yazıp durdum.
1988 Kara Yolları Protokolü ile yollardaki
çukurların yamama yetkisi bile Ankara’ya
devredildi. 2022’de mi uyanıyorsunuz?
Uyandığınıza emin değilim, çünkü siz
hâlâ AKP’yi suçluyorsunuz. 2022 Mali
Protokolü’nü eleştirirken ‘‘Burasını AKP
Türkiye’si yapamayacaksınız’’ diyorsunuz
şuursuzca…
Kıbrıs’ta protokol/kararname rejimini
Bülent Ecevit kurdu. Protokoller Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yürüttüğü sömürgeleştirme politikalarına ‘uluslararası
anlaşma’ örtüsüdür. Meşrulaştırma aracıdır.
Dünyada eşi benzeri yoktur bir toprağın
işgalcisi ile o toprakta rehin tuttuğu insanlar
arasında ‘uluslararası anlaşma’ imzalanmasının. İşgalci, işgal altındaki ile pazarlık
yapmaz. Eşit olmayan taraflar anlaşma
yapamaz, esaret belgesi imzalar! Burada
bir işgalci ile onun işgal altında tuttuğu
toprak parçasında kurduğu kukla rejimi
var.
Bu protokoller nihayetinde meşrulaştırma
ve kılıftır. Olmaz ya, olur da Kıbrıs sorunu
çözülürse Türkiye’yi savaş suçlarından
koruma kalkanı ve Türkiye’nin Kıbrıslı
Türklerin önüne koyacağı borç tutanağıdır
protokoller.
Savaş suçlarından nasıl mı koruyacak
protokoller Türkiye’yi?
TC ile KTFD arasında imzalanan ilk
protokol Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine
nüfus taşıyarak işlediği savaş suçlarının
örtüsü olan 1975 Tarım İşgücü Protokolü’dür.
Kıbrıs’ta yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin nasıl yürütüldüğü ve sorumluluğu
konusunda önemli kaynaklardan biri 1970
ilâ 1976 arasında TC Büyükelçisi olan
Asaf İnhan’dır: Yani nüfus taşınması ve
gemiden inen taşıma nüfusun TC kimlikleriyle oy vererek irademizi ilk kez gasp
ettiği seçim sırasında ‘TC Büyükelçisi’
olarak adada bulunan en rütbeli Türk’tü

Asaf İnhan…
Büyükelçi İnhan –aşağıda bir röportajından aktaracağım kesitte- 1974’ten sonra
Kıbrıs’ın kuzeyine ‘nüfus takviyesi’ konusunda Kıbrıs Türk Liderliği’nden istek
olmadığını, yerleşimci nüfusla Kıbrıs’ı
kolonileştirme projesinin TC Başbakanı
Bülent Ecevit ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’na ait olduğunu söyler.
Büyükelçi İnhan yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin, Yardım Heyeti ve Müezzinoğlu tarafından Yardım Heyeti’ne eklenen ‘geniş bir uygulama timi’ tarafından
yürütüldüğünü belirtir.
Burada, ‘‘Yardım Heyeti’ne eklenen
geniş bir uygulama timi’’ tanımını açalım…
Taşıma nüfusun Rum evlerine yerleştirilmesinden sorumlu müsteşar Hakkı Atun
anılarında bu ‘‘UYGULAMA TİMİ’’ni
detaylıca anlatır:
‘‘Sezinlediğim kadarıyla Büyükelçi Asaf
İnhan Bey, göçmenlerin iskân ve rehabilitasyonu için TC Yardım Heyeti’nde beraber
çalıştığım uzmanları kanalıyla fiilen ilgileniyor(…)
İskân konusunda TC Toprak ve İskân
İşleri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür
Yardımcısı İsmail Karayel ve Daire Başkanı
Nihat Bilgin görevlendirilmişti (…)
Onlardan önce de TC Yardım Heyeti’ne
ilk gelen Doç. Dr. Mustafa Yuluğ ve Nihat
Ersoy Bey’le çalışmıştım. Bütün harcamalar
müşterek imzamızla yapılıyordu(…)
Göçmen iskân işlerinde bir hata yapılmamasına azami gayret sarfediliyordu.
Yine de uygulamalarda vatandaşı tedirgin,
devleti mahcup edici hatalar eksik olmazdı.
Bunlar Nihat Ersoy Bey’e kadar iletildiğinde söylediği bir sözü hiç unutmadım
ve devlet yönetiminde şiar edindim. O
söz de şuydu; ‘Devlet hata yapmaz, yaparsa
da mutlaka tamir eder.’ (…)
TC Yardım Heyeti kanalıyla bu kez TC
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden
Toprak Komisyonu adı altında bir ekip
gönderildi. Bu ekip Karşıyaka’da anayol
üzerinde iki katlı büyük bir binada üslendi
ve 41/77 İskân Topraklandırma ve Eşdeğer
mal Yasası’na dayalı olarak göçmenlerin
topraklandırılması ile ilgili uygulamaları
yürüttü. (…)
Güney Kıbrıs’tan ve Anadolu’dan Kuzeye
göç eden ve hayata yeniden sıfırdan başlayan doksan bin göçmenin yerleştirilip
rehabilite edilmesi (…) kolay değildi. (…
) TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü’nün deneyimli ve bilgili uzmanlarının
yardımımıza gelmeleri büyük bir avantaj
idi. Yüzyıllarca eski Osmanlı İmparatorluğu
topraklarında göçe kucağını açan Anadolu’da, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü’nün köklü bir deneyimi vardı. (…
) Bu noktada, TC Yardım Heyeti’ne bağlı
olarak bakanlığımızla gece gündüz demeden cansiperane çalışan İsmail Karayel
ve Nihat Bilgin’i zikretmeden ve kendilerine şükranlarımızı belirtmeden geçemeyeceğim.(…)
Türkiye’den deniz yolu ile ve bir program
çerçevesinde getirilen işgücü niteliğindeki
göçmenler, planlı biçimde ve önceden temizlenip tamir edilen boş köylere yerleştirildi. Yine göçmenlerin Türkiye’deki yaşantılarına uygun olabilecek köylere yerleştirilmesine dikkat edildi. Örneğin Karadeniz Trabzon-Çaykara, Samsun-Bafra
yöresinden getirilenler sahil boyundaki
köylere iskân edildi. Antalya-Mersin bölgesinden getirilenler, göçebe-yörük, sebze
yetiştiricisi, yani tarımcı kırsal nüfus olmalarına rağmen Maraş’ın şimdiki açık
bölgesine yerleştirilmişler, orada sebzecilik,
seracılık yapmaya yönelmişlerdi’’…
***
Ecevit’in Maliye Bakanı Müezzinoğlu’nun ‘UYGULAMA TİMİ’ TC Yardım
Heyeti, TC Toprak ve İskân İşleri Genel

Müdürlüğü ve TC Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü-Toprak Komisyonu’ndan oluşuyor Hakkı Atun’un anılarından öğrendiğimiz kadarıyla.
Burada ayrıca belirtmek gerekiyor ki,
Kıbrıs Koordinasyon Kurulu başkanıdır
Ziya Müezzinoğlu. Yani, bugün Ankara’da
Fuat Oktay’ın başkanlığını yaptığı Kıbrıs
İşleri Koordinatörlüğü’ne denk düşen bir
makam. 1974’ten beridir hiç değişmedi bu
sömürge rejimi, kurumların adı değişti sadece…
Planlı ve programlı bir şekilde sorumlularının isimleri belli olan, kimsenin valizini
alıp ‘‘Ben Kıbrıs’a geldim’’ diye çıkıp gelmediği, sistematik bir süreçtir yerleşimci
sömürgeciliği.
Yerleşimci sömürgeciliğinin sorumlusu
Bülent Ecevit olmasaydı eğer, Dr. Fazıl
Küçük 25 Mayıs 1978 tarihinde kendi imzasıyla Halkın Sesi Gazetesi’nde yayınlanan
‘GERİ GÖNDERİLMELİ’ başlıklı yazısını
Bülent Ecevit’e hitaben yazar mıydı?
Dr. Küçük, ‘‘SAYIN ECEVİT HÜKÜMETİNDEN RİCAMIZ, KURTARDIKLARI BU ADAYI YİNE KENDİ ELLERİYLE MEZAR YAPMASIN’’ diyordu
büyük harflerle…
Protokoller Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yürüttüğü sömürgeleştirme politikalarının ‘uluslararası anlaşma’ örtüsü altında
meşrulaştırılmasıdır. Bunların ilki de Şubat
1975’te imzalanan ve sözde ‘işgücü açığını’
kapamak için nüfus taşınmasının aracı olan
Tarım İşgücü Protokolü’dür. Yerleşiklerin
Rum evlerine yerleştirilmesinden sorumlu
İskân Bakanlığı Müsteşarı Hakkı Atun, M.
İnanç Özekmekçi’ye verdiği mülakatta, bu
protokolün ‘‘Siyasi boyutu da vardı. Hem
Türkiye’yle bir protokol imzalamış olmak
ve hem de buraya Türk nüfusunu aktarmak’’
diyor.
Hem Ecevit için hem de Denktaş liderliği
için çift yönlü bir meşrulaştırma aracıydı
Tarım İşgücü Protokolü.
Yıl 1975, nüfus taşımanın bahanesi: ‘İşgücü açığı var’…
Yıl 1989, nüfus taşımanın bahanesi: ‘İşgücü açığı var’…
20 Ocak 1989 Cuma günü Bülent Ecevit
Sarayönü Meydanı’nda toplanan ahaliye
konuşma yapar:
-‘‘Türkiye’de işsizlik vardır, KKTC’de
işgücü açığı vardır’’…
Arif Hasan Tahsin ‘GEÇMİŞİ BİLMEDEN GELECEĞE BAKMAK’ kitabında
bu konuda şöyle der:
-‘‘Kıbrıs Türkü ilk kez işitmiyordu bunları. Denktaş’tan da, Eroğlu’ndan da çok
işitti bu ‘işgücü açığı’ maskaralığını.
Kendi insanını işsiz bırakıp göçe zorlayan,
sonra da dönüp ‘İşgücü açığım var’ deyip
yerini ‘bir başka Türklerle’ doldurma oyununu 1974’ten beri yaşayan Kıbrıslı Türklerin gönüllerindeki kendi yerini, Ecevit
bu sözleri ile ciddi surete sarstığını fark
etti mi acaba?
Yoksa, Kıbrıslı Türkleri bu adadan söküp
çıkarma oyununa yeni bir katkıda daha mı
bulunmak istedi Ecevit?’’
En zeki ve uyanıklarımızdan, dünya görüşü ve farkındalığı olanlardan Arif hoca
da belli ki Ecevit’in başka şeyler söylemesini
bekliyordu. Ecevit’in ‘‘Türkiye’de işsizlik
vardır, KKTC’de işgücü açığı vardır’’ diyerek TC’nin 1974’ten beridir yürüttüğü
yerleşimci sömürgeciliğine kılıf uydurması
ağrına gitti.
Arif hoca, Kıbrıslıların TC tarafından
Kıbrıs’tan sürgün/göç ettirilmesi bağlamında
Ecevit’e şöyle dedi:
‘‘Bu uygulamalar sürdükçe Ecevit’in hiç
kuşkusu olmasın, Kuzey Kıbrıs’ın ‘İŞGÜCÜ’ açığı giderek artacaktır.
Ve eseriyle, giderek daha da iftihar edebilecektir Ecevit.
Hem İngiliz’den hem Rum’dan daha çok
Kıbrıslı Türkü yurtlarından söküp çıkarmak

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
az bir iş mi?
Kim bilir Ecevit’in Denktaş’a güveniyorum demesine, belki de Denktaş’ın bu
konudaki başarılarının da etkisi olmuştur’’…
***
Dönelim biz Kıbrıs’a yerleşimci nüfus
kolonisi kurulmasının sorumluluğunu Ecevit
ile Maliye Bakanı Müezzinoğlu’na yükleyen
Büyükelçi Asaf İnhan’a…
Hatırlatmak gibi olmasın, Arif Hasan
Tahsin’in kitaplarında belirttiği ‘Vali’dir
Bay İnhan. Şöyle ki, Temmuz 1974’ten
önce kendisini ziyarete giden iki Kıbrıslı
aydına TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş
‘‘Benim orada valim var’’ demişti… Henüz
harekât gerçekleşmeden; işgalden ve nüfus
taşınmasından önce Kıbrıs’taki Büyükelçisi’ni ‘VALİ’ olarak görüyordu TC Dışişleri
Bakanı Güneş.
O ‘VALİ’ye, uluslararası ilişkiler araştırmacısı Gül İnanç, 1974 işgalinden sonra
yerleşimci nüfusun Kıbrıs’a taşınmasını
sordu. Verdiği cevap gayet ilginçtir: Kıbrıs
Türk Liderliğinden nüfus takviyesi konusunda hiçbir talep olmadığını ısrarla belirtir;
Kıbrıs’a yerleşimci nüfus kolonisi kurulmasının Başbakan Bülent Ecevit ile Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun fikri olduğunu söyler.
Gül İnanç soruyor:
-‘‘1974 sonrasında uygulanan bilinçli bir
göçmen politikasından bahsedebilir miyiz?
Siz 1974 gibi kritik bir dönemde oradaydınız. Nasıl bir politika izlendi? Ankara
mı karar Verdi kimlerin gideceğine? Kıbrıs’tan bu yönde istek ve yönlendirmeler
oldu mu?’’
Asaf İnhan cevap veriyor:
-‘‘Kıbrıs’tan istek olmadı ama, Ankara’nın
yaklaşımı da biraz heyecanlı, biraz siyasi
acelecilik içerisinde oldu. Başbakan Ecevit’in ve o zaman Maliye Bakanı olan
Ziya Müezzinoğlu’nun hemen giriştiği,
biraz da acele ile sağdan soldan toplanan
insanlarla, toplum yapısının takviyesi düşüncesi üzerinde durdukları anlaşılıyor.
Kıbrıs yetkililerinin böyle bir istemi olmadığı gibi Büyükelçilik’ten de bu yönde
bir yaklaşım söz konusu edilmemişti. Türk
toplumunun takviyesi gereğinin olumlu
yönde işlenmesi hiç şüphesiz, yapıcı bir
yaklaşım olurdu. (…)
Dediğim gibi Karadeniz bölgelerinden, İç
ve Doğu Anadolu’dan, Kayseri’den, Erzurum-Kars tarafından teşvik edilerek aceleyle
toplanan fakir aileler, yerleşmekte ve uyum
sağlamakta güçlüklerle karşılaştılar. Biz Büyükelçilik olarak tabiatıyla, uygulamanın
kısmen içindeydik. (…) Mesela Büyükelçiliğe
bağlı Yardım Heyeti düzenlemeleri ile yapıldı
ve bunun zaman zaman yarattığı olumsuzluklar tabii, iz bıraktı’’…
Gül İnanç soruyor:
-‘‘Büyükelçiliğe nasıl yansıyordu bu sorunlar?’’
Asaf İnhan cevap veriyor:
-‘‘Yardım Heyeti gerçi Büyükelçilik çatısı
altındaydı. Fakat, evvelce Büyükelçiliğe
bağlı olarak sadece Kıbrıs toplumuna mali
destek konuları üzerinde çalışan bu heyete,
Sayın Müezzinoğlu’nun bu girişimleri ile
geniş bir uygulama timi eklenmişti; bu görevliler kendilerini uygulamalarda daha serbest hissediyor ve öyle hareket ediyorlardı.
(…) Bu durum hem Büyükelçiliğin, sessizce
gelişmeleri takip eden Kıbrıs Türk yetkilileri
ve halkıyla ilişkilerinde hem de askeri kanatta
zaman zaman huzursuzluk hissedilmesine
neden oluyordu’’…
***
Asaf İnhan bir şey daha söyler:
-‘‘Kıbrıs Türkünün ‘Biz Kıbrıslıyız, biz
farklıyız’ yaklaşımı manasız ve cahilcedir’’…
Bugün olsa, TC’nin asimilasyon ve ilhak
politikalarına karşı Kıbrıslı kimliğini savunanlara ‘ırkçı’ derdi herhalde ‘VALİ’ bey!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

AKLI OLAn
DELİRME
HAKKInI
KULLAnSIn
KISACA...

yAğMA
Madenleri yağmalamak için KKTC
Jeokimya Atlası ve Agrera Kaynak
Planlama Projesi ve Bakır Madenciliği
yapılacak deniyor protokolde… Çevre
kirliliğine neden olduğu ve ekonomik akla
uygun olmadığı için CMC’nin kapattığı
madenleri gözlerine kestirdiler. Sucuoğlu
da hükümeti kurar kurmaz sanal beti
yasallaştıracağız, yeni marina projeleri
dağıtacağız, Lefke’ye maden açacağız
diye çıkmıştı meydana…

Bizim Mandra
Meclisteki CTP ve HP ile
meclis dışındaki TDP “İşgalci
Türkiye Kıbrıs’tan defol”
pankartını ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirirler,
ancak pankarta sahip
çıkmaktan uzak durmaları
dikkatlerden kaçmaz.
Vatandaşlar bu tavrın
pankarttaki görüşe
katılmama, yani bir noktada
işgale işgal, işgalciye işgalci
dememe tavrı olduğunu
belirtirken, sokaktaki adam
“Hepimiz Türkiye’yiz, hepimiz
Tayyıp’ız” diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Hollanda hükümeti, orta
gelirlileri korumak için
kiralara müdahale etme
kararı aldı. Kiraları
hükümet belirleyecek, ev
sahipleri, evlerini fahiş
fiyatlara kiralayamayacak.

“Bir emperyalist savaş örgütü olan NATO,
üye sayısını iş olsun diye artırmıyor”
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya yaptıkları
resmi üyelik başvurusu Batı’nın emperyalist
politikaları açısından yeni bir dönemeci
temsil ediyor. Rusya’nın Batı’dan kuşatıldığı
görülüyor. Ukrayna NATO üyesi olmasa da,
NATO’nun “fiili parçası”.
NATO, SSCB’nin yıkılmasından 32 yıl
sonra üye sayısını 32’ye çıkararak Rusya’yı
Batı’dan kuşatmayı başarmış bulunuyor. Bir
emperyalist savaş örgütü olan NATO, iş
olsun diye üye sayısını artırmıyor.
Bir plan çerçevesinde ihtiyaç duyduğu ülkeleri ekonomik, askeri, siyasi ve ideolojik
gücünü kullanarak ABD emperyalizminin
çıkarlarına bağlıyor.
Batılı emperyalist devletlerin hedeflerinde
bir sapmanın olmadığı kuzeye genişlemeyle
bir kez daha görüldü. İsveç ve Finlandiya’nın
tam üyeliğiyle NATO Rusya üzerindeki kuşatmayı yoğunlaştıracak. Bu planda hangi
ülkenin hangi rolü üstleneceğini zaman gösterecek.
Finlandiya ve İsveç’in üyeliği derin stratejik
amaçlar da taşıyor.
Birincisi, “tarafsızlığın” artık mümkün olmadığı bir dünya fikrini güçlendirmek. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı bu fikrin yaygınlaşmasını hızlandırdı. Rus ve Çin tehdidini
enselerinde hisseden ülkelerin artık tarafsız
kalması mümkün görünmüyor.
İkincisi, 200 yıldır savaşın olmadığı “rüyalar ülkesi” İsveç’in sosyal demokratlar
eliyle NATO’ya üye yapılması ayrı bir ideolojik saldırı olarak duruyor.
Rus egemenliğinden Ekim Devrimi sayesinde bağımsızlaşan Finlandiya Batı kapitalizmi saflarında bulunuyordu. İkinci Dünya
Savaşı sırasında Hitler faşizmi cephesinde
yer alan Finlandiya, uzun süre tarafsız kaldı.
1995’te AB üyesi olduktan sonra Batı ile

VİRGÜL

PROTOKOLDA yAZAn

Sucuoğlu kendisini ziyaret eden sendika başkanlarına
‘‘Belediye reformu Ankara’nın dayatmasıdır’’
derken doğru söylemiş… 2022 protokolünde
‘Belediyeler nüfus sayısı ve yoğunluğu göz
önünde bulundurularak belediye sayısı belirlenecek.
Belediyelerin yetki ve görevleri yeniden düzenlenecek’
deniyor… Günlerce Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası
Ankara’nın projesidir diye yazdık, Sucuoğlu da
söyledi, ancak muhalefet Türkiye’ye tek kelime
etmeden belediyelere kayyum atanmasının önünü
açan sözde belediye reformunu eleştirdi. İşte protokol
da diyor ki: Belediye reformu Ankara’nın dayatmasıdır!

yIKILSIn
PERDE
EyLEnSİn
VİRAn!

‘‘Türkiye-KKTC
ilişkilerini Meclis’te
normalleştirmemek,
olağanlaştırmamak
gerekir…’’
Kudret
Özersay (HP)

entegrasyon sürecine girdi. NATO üyeliği
bu sürecin zirvesi.
Batıdan Rusya’yı çevreleyen NATO’nun
sonraki hamleleri çeşitli olacak. Kırım’ı geri
alma planı gündemde kalacak. Baltık Denizi’ne sınırı olan Rusya’nın anklavı 430 bin
nüfuslu Kaliningrad’ın adı daha fazla duyulacak. Zira, Rusya ile kara bağlantısı olmayan,
etrafı Polonya ve Litvanya tarafından çevrili
Kaliningrad, Rusya’nın Baltık Denizi ile sınırını sağlayan tek şehir. Karadeniz’den
sonra Baltık Denizi’ni bir iç denize çevirmeyi
hedefleyen NATO’nun öncelikli hedefi Kaliningrad ile Baltık’taki Rus donanması arasındaki bağlantıyı kesmek.
Rusya’nın, NATO’nun kuşatma hareketine
nasıl yanıt vereceği önemli. Bugüne kadar
izlenen militarist yayılmacı çizginin, komşu
ülkeleri NATO’ya yakınlaştırdığı, Batı’ya
hizmet ettiği görüldü. İsveç ve Finlandiya,
NATO’ya üyelik başvurusunu Putin’e borçlu.
NATO, Rusya’yı çevrelemede mesafe katettikçe büyük savaş tehlikesi artacak. Dolayısıyla bugün, güvenlik gerekçesiyle
NATO’ya “sığınanlar” savaşın ön cephesi
olduklarının farkında olsa gerek.
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine koyduğu vetonun ömrünün çok uzun
olmayacağı da söylenebilir. ABD ve NATO’nun büyük planı için Erdoğan’a taviz
vermesi onlar açısından sorun değil.
Zira, Erdoğan’ın istedikleri yerine getirilmeyecek kırmızı çizgiler değil ve Batı emperyalizminin iki ülkeyi üye yapmakla kazanacaklarının yanında sadece kırıntıdan
ibaret.
(Bu yazı Yücel Özdemir’in Evrensel’de
yayımlanan “NATO'nun kuzeye genişlemesi ne anlama geliyor?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH
22 ARALIK 2020
x

Gözden kaçmayanlar...
İŞGALCİ DEğİL, HA!
Türkiye’ye işgalci diyen eylemcileri
kınayan Müteahhitler Birliği’nin başkanı
Gürcafer “KKTC sonsuza kadar
yaşayacak” söylemini eleştirerek, “Bir ülke,
bir toplum; ‘sonsuza kadar yaşayacak’
diye sloganlar atarak yaşayamaz. Planlı
biçimde, bir yerel, ulusal sermayeye sahip
olur’’ dedi… Protokolde, “Yatırımların
teşviki veya yatırım ortamının iyileştirilmesi
çerçevesinde Türkiye vatandaşları için
öngörülen asgari şirket sermayesi ve
ortaklık payı gibi kısıtlar kaldırılacaktır”
deniyor… Köy yolları ihalelerinden sonra,
TC’li sermaye ile ortaklığı da
kaybedeceksiniz; herşeyinizi alacak TC
sermayesi!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Adada asli unsur olarak
Kıbrıs Türklerinin varlığının
muhafazası ve KKTC'nin
bekası Türkiye'nin
vazgeçilmezidir…’’
2022 TC-KKTC MALİ
PROTOKOLü

Karikatür: Oleksiy Kustovsky/ cartoonmovement.com
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HELLİMDE İHRACAT
yASAğI DA GünDEMDE

Hellim konusu önümüzdeki hafta
Güney Kıbrıs'ta Başkanlık Sarayı’nda
masaya yatırılıyor. Rum yönetimi
Başkanı nikos Anastasiadis’in
piyasada düzen sağlamak için ihracat
yasağı da dâhil, sert önlemler almakta
kararlı olduğu bildirildi.
Fileleftheros, “İhracata Başkanlık
Engeli” başlığıyla manşete çektiği
haberinde, Anastasiadis’in sert önlem
alma kararını, küçükbaş hayvan
besicilerinin, yem giderlerindeki fahiş
artışa karşılık peynir üreticilerinin sütü
komik fiyatlara almasını protesto için
Saray önüne süt dökerek ve balya
yakarak gerçekleştirdiği olaylı eylem
sonrasında ortaya koyduğunu yazdı.
Habere göre Rum Tarım ve Ticaret
bakanlıkları, bir yandan Saray’da
yapılacak toplantıda sunmak üzere
önerilerini hazırlarken bir yandan da
Hukuk Dairesi’ne yönelttikleri 11’er
sorunun (toplam 22) cevabını bekliyor.
Sorular, Menşe İsmi Korumalı (MİK)
hellim ürünü (halloumi-hellim) ile ilgili
yasanın uygulanması paralelinde,
hellimin üretimi ve ülke içinde ve
dışında dolaşımı konusunda çeşitli
marka isimleri ile ilgili maddelerin
uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili.
-MİK ürün ve ticari marka şeklinde iki
standartta üretim yapılabilir mi…
Saray’da yapılacak toplantıya
Başsavcı’nın da katılacağı belirtilen
haberde, MİK ürün ve ticari marka
şeklinde iki standarda dayalı üretim
yapılamayacağına karar verilmesi
durumunda ilgili denetimlerin halen
MİK belgelendirme görevini üstlenmiş
olan “Bureau Vetiras” isimli
“bağımsız” kurum tarafından
yapılacağı kaydedildi. Hellimin ticari
marka (Avrupa Toplu Mülkiyet İşareti)
kullanılarak üretilmesine müsaade
edilmesi halinde de ilgili kontrollerin
yine uzman bir uluslararası örgüte
tevdi edileceği, Rum yönetimi resmî
birimleri tarafından yapılmayacağı
belirtildi.
Gazete bu bağlamda, hellim ismini
taşıyan çok sayıdaki ürünün
üretilemeyeceğine ve peynir
üreticilerinin, ihracat kaybı
yaşamamak için ürettikleri ürünlerinin
ismini değiştirmesi gerekeceğine
dikkat çekti.

MARAŞ KOnUSUnDA
GüVEnLİK KOnSEyİ'nİ
BİLGİLEnDİRME

Rum yönetimi’nin, kapalı Maraş’ta bir
plajın daha kullanıma açılması için
yürütülen çalışmalara tepki
göstermeye devam ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer
gazeteler, Rum yönetimi’nin Maraş’ta
yürütülen çalışmaları BM Güvenlik
Konseyi’nin önüne getireceğini yazdı.
Haberi “Güvenlik Konseyi’nin
Bilgilendirilmesi-Maraş’taki yeni Türk
Meydan Okumaları nedeniyle
Kasulidis’ten Stewart’a yönelik
Girişim” başlıklarıyla veren
Fileleftheros, Rum yönetimi’nin BM
Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki
BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin
Stewart’a yönelik girişimlerde
bulunacağını yazdı.
Dışişleri Bakanı yoannis Kasulidis’in
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin
Stewart ile Pazartesi yapmayı
planladığı görüşmede kapalı
Maraş’taki son faaliyetlerin BM
tarafından kayda geçirilmesini talep
edeceğini yazan gazete, UnFICyP’in
ise Türklerin bu faaliyetleri konusunda
new york’a bilgi verileceği teyitlerinde
de bulunduğunu belirtti.

MEnELAU İLE OLGUn
BİR ARAyA GELDİ

Rum müzakereci Menelaos Menelau
ile Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi
Ergün Olgun’un ilk kez dün bir araya
geldiği belirtildi.
Alithia gazetesi, görüşmenin, BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Stewart’ın ev
sahipliğinde, ara bölgedeki Ledra
Palace Otel'de gerçekleştirildiğini
yazdı.
Gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü
sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
Stewart’ın, müzakerecilik görevine
yeni atanan Menelau ile Olgun
arasındaki ilk görüşmeye ev sahipliği
yaptığının ifade edildiğini belirtti.
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KORKU İMPARATORLUğU!

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

“Yüksek yerlerden” gelen talimatlar
doğrultusunda Nazırlar Kurulu, yapacağı
yasal düzenlemeyle, yakında KKTC’ye
ve KKTC’yi “yönetenlere” karşı hoşnut
olmayanlara ceza yağdırılacak…
Kimse kusura bakmasın, Türkiye’nin
emrindeki siyaset erbabı ve onların
yandaşları dışında, KKTC’den hoşnut
olan kaldı mı?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
(İHEB) ve KKTC Anayasası’yla teminat
altına alınan “Düşünce ve kanaat
özgürlüğü” ortadan kaldırılmak isteniyor!
İHEB, Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217
A(III) sayılı Kararı’yla ilân edilmiştir…
Bu beyannamenin, 19’uncu maddesi
aynen şöyle:
-Herkesin düşünce ve anlatım
özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden dolayı rahatsız
edilmemek, ülke sınırları söz konusu
olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan
araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını
gerekli kılar.
***
1958’den beridir Kıbrıs’ta, Türkçe
konuşan Kıbrıslılar için uygulanması
gereken yasalar yerine, yeraltı teşkilatının
talimatlarıyla topluma karşı uygulanan
psikolojik savaş taktikleri gereği, illegal
korku düzeni hüküm sürdü!

Yıllarca, Kıbrıslı toplumda doğruları
söyleyenlere/yazanlara karşı örtülü destek
varken, topluma korku salanların hamasi
söylemleriyle, ellerinde tuttukları güç
sayesinde -kimi şiddet uygulayıcılarının
varlığı karşısında- korku daima ağır
bastı…
Toplumun korkutulması, önce ailede,
sonra okulda, erkekler için askerlikte,
çalışma hayatında ve bazı medya -kitle
iletişim- organları vasıtasıyla hep
sürdürüldü…
Böyle olmasaydı, yarım asırdan fazla
bir süredir, “bin bir gayretle” Türkçe
konuşan Kıbrıslı toplumun yok olması
pahasına yaşatılan mevcut statüko, devam
edebilir miydi?
Kesin edemezdi…
On yıllar boyunca birçok konuda
topluma yaşatılan mahrumiyet, hâlâ inatla
sürdürülmek isteniyor!
İlâhların yazdığı senaryo gereği, Kıbrıslı
toplumların savaştırılması ön plana
çıkarılarak; aynı merkezden emir alan ve
“durumdan vazife çıkaran işbirlikçilerin”
sayesinde dün evini, barkını, tarlasını,
gerek yasal devletteki görevini, gerekse
özel sektördeki işini terk ederek, gettolarda
yaşamaya zorlanan göçmenlerden oluşan
Kıbrıslı bir toplum yaratıldı korku marifetiyle…
***
O günlerde topluma yaşatılan ve kimi-

lerinin hâlâ o izleri taşıdığı faşist zihniyet,
bugün geri getirilmek isteniyor…
Erk/güç sahipleri, hortlayan soğuk savaş
taktiklerini, aynı faşist yöntemleri,
günümüzde “yasa yaparak” geri getirme
-hayata geçirme- uğraşı içerisine girdiler…
Yapılacak “yasal” düzenlemeler, toplumdan gizledikleri nihai hedeflerine ulaşma
yolunda, “doğru” bir kilometre taşı
olacağını zannediyorlar; böylelikle Kıbrıs
sorununun çözümünü engelleyebilecekleri
sanıyorlar…
Yanılıyorlar!
Kıbrıs sorununun, ana sorun olduğunu
bilenler çoğalırken, Kıbrıs sorununun,
toplumdaki bütün sorunları doğurduğunu
“gizliyorlar”…
Ayrıca, Türkçe konuşan Kıbrıslıların
tümünün, Avrupa yurttaşı olduğunu da
“unutuyorlar”…
Unuttukları çoook “şeyler” var!
Ne kadar nüfus taşısalar da, bu topraklarda yaşayanlara ne kadar korku salsalar
da, hedeflerine ulaşamayacaklarını biliyorlar… Zaten yapmaya çalıştıkları, zaman
kazanmak ve mevcut statükoyu ne kadar
sürerse sürdürebilmek…
Peki, başarabilecekler mi?
Bu toprakların gerçek sahipleri
Kıbrıslılar olarak sessiz kalıp, direnmezsek,
ancak başarabilirler!
Gene gonuşuruk buraşda.

Yeşil Hat’ta görevlendirilecek 300 özel polis ele alındı
Rum Meclisi Hukuk Komitesi dün
olağanüstü toplanarak Rum yönetiminin
düzensiz mültecilere karşı Yeşil Hat’ta
görevlendirmek üzere ekspres prosedürle
istihdam edeceği 300 sözleşmeli özel polis
ile ilgili yasa tasarısını görüştü.
Alihtia “Milletvekillerinden Yeşil Hat’tın
300 Özel Polisi Konusunda Çekinceli”
başlıklı haberinde komite üyesi milletvekillerinin, Yeşil Hat’tan mülteci geçişlerini önlemek için sözleşmeli özel polis istihdam

edilmesinin işe yarayıp yaramayacağı, silah
da taşıyacak olan sözleşmeli polislere psikolojik test uygulanmayacak ve yetkilerinin refakatle sınırlı kalacak olmasından ciddi
kaygı belirttiklerini yazdı.
Silah da taşıyacaklar ancak öncesinde
psikolojik teste tabi tutulmayacaklar
Habere göre olağanüstü toplantıya katılan
Hukuk Dairesi temsilcisi, özel polislerin
kadrolanmayıp sözleşmeli olacağı ve sınırlı
süre için görevlendirileceği için psikolojik

teste tabi tutulmalarına gerek olmadığını,
ilgili yasa tasarısında herhangi bir sebeple
gerek görülmesi halinde görevden
uzaklaştırma maddesi de bulunduğunu söyledi.
Hukuk Dairesi yetkilisi, RMMO’da askerlik görevinden muafiyet almamış olanların
da özel polislik için başvurabilecek olması
ile ilgili soruya başvuru hakkının yalnızca
meşru muafiyet almış olanlara tanındığını
belirtti.

Başsağlığı
Değerli arkadaşımız
Bektaş Göze’nin sevgili eşi

VAsFİYE
GöZE’nin
vefatını üzüntüyle öğrendik.
Yaslı ailesine, yakınlarına ve
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
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22 Mayıs 2022 Pazar
Özdeyişler

Tadımlık

“İnsan sevmeyince
ölmüş gibidir.”
Goethe

Bir şiir yaz ozansan eğer, diyor
Ekliyeyim mektubuma ağlasın anam
Diyorum ki mahpus arkadaşıma
Şiirimiz analar ağlamasın diyedir
Ahmet Telli

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

VÜCUDUNUZ
HAYIR DİYORSA
Duygusal Stresin
Bedelleri
Gabor Mate
İletişim Yayınları

Kâbuslar artık bitsin
Toplumu mutlu etsin
Haklı isyankâr dostlar
Bu mani size gitsin

İŞTE PROTOKOLÜN TAM METNİ

Türkiye ile KKTC'nin vatandaşları ve
yönetimleri ile birlikte tek vücut olarak
hareket etmesi...

1.1.1.3.1. Yasama faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak üzere Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulunun işleyişini daha verimli
hale getirecek toplantı ve karar alma süreçleri de dahil iyileştirici düzenlemeler
yapılacaktır.
1.1.1.4. Politika: Millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda
gerekli tedbirler alınacaktır.
1.1.1.6. Politika: Karşılıklı işbirliğinin
güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartları kolaylaştıracak mevzuat
düzenlemeleri yapılacaktır.
2.2.2.1.3.Politika: KKTC vatandaşlarının,
Türkiye'nin Bireysel Emeklilik Sistemi ve
Otomatik Katılım Sisteminden faydalanması sağlanacaktır.
2.2.4.1 Amaç: Milli para olan Türk lirasının ve milli ödeme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
2.3.1.2.Politika: Yabancıların KKTC'de
yatırım yapması için gerekli olan yerli
ortak şartı ve sermaye miktarına yönelik
kısıtlar azaltılacaktır.
2.3.1.3.Politika: Mülkiyet edinilmesindeki
kısıtlamaların azaltılması sağlanacaktır.
2.6.1.3.Politika: Emeklilik sisteminin
orta ve uzun vadede aktüeryal görünümüne
ilişkin çalışma yapılarak, mevcut durum
değerlendirilecek ve aktüeryal dengeyi
güçlendirici reformların çerçevesi belirle-

DÜN

necektir.

2.7.1.3.Politika: Kültür varlıklarının
ihyası sağlanarak, KKTC tarihinin gelecek
nesillere aktarılmasının yanı sıra Osmanlı
İmparatorluğu'nun adadaki izlerinin de turizm odaklı olarak pazarlanması sağlanacakt
2.8.1.1.Politika: KKTC elektrik sektörü
yeniden yapılandırılacaktır
2.10.1. Amaç: Türkiye ile KKTC arasında
bağlantısallığın artırılması ve bunun devamlılığının sağlanması için
gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.
2.10.1.1.Politika: Liman altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı
sağlanacaktır
3.1.1.2.Politika : Bilimsel çalışmalar yoluyla, Türk-İslam dönemi somut ve somut
olmayan kültür mirasları tespit edilecek
ve tanıtılacaktır.
3.1.1.3.Politika: Adadaki Türk varlığını
pekiştirmeye yönelik Osmanlı İmparatorluğu'nun adadaki izlerinin açığa çıkarılmasını sağlayacak restorasyon çalışmaları
yapılacaktır
3.4.1.2 .Politika : Öğretim programları
ve ders içerikleri, ortak değerlerimizi güçlendirmeye yönelik gözden geçirilerek
güncellenecektir.
1.1.1.4.1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü
yapma hakkının kullanımına ilişkin hususlar
ile bu hakların kullanımının aşımı suretiyle
özel kişi ve/veya kamuya ait mallara verilen
zarar ziyanın tazmini düzenleme altına
alınacaktır.

1.1.1.5. Politika: Türkiye ile KKTC vatandaşlarının her iki ülkede kamu hizmetlerine erişimi ve kamu idareleriyle ilgili
iş ve işlemlerin etkin yürütülmesine yönelik
gerekli tedbirler alınacaktır.
1.1.1.6. Politika: Karşılıklı işbirliğinin
güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartlarda kolaylaştırmalar yapılacaktır.
1.2.1.1. Politika: Kamu personel rejiminin
etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
Kamu personel rejimi ve emeklilik sisteminin gözden geçirilerek
1.2.1.2.3. Yükseköğretim sektörü ve turizm sektörüne tanınan vergi muafiyetleri
tedricen
azaltılacaktır.
1.2.1.2.5. Milli Piyangonun ve limanların
özelleştirilmesi değerlendirilecektir.
1.2.1.2.9. Basın ilan Kurumunun tecrübe
ve bilgi birikimi KKTC'ye aktarılacak ve
medya destek sistemi de dahil olmak üzere
basın mevzuatı güncellenerek güçlendirilecektir
2.1.1.3 Politika: KKTC'de kamu kesiminin finansman ihtiyacını karşılamak için
Merkez Bankasından avans
kullanma imkanı daraltılacaktır

LEFKE
Derviş Kudret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5
Lefke
Tel:05338829456

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

16.74

16.95

MAĞUSA
Ada Eczanesi
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
Tel:3653130
Veli Ateş Eczanesi
Adsız Sok. Sakarya Noyan Apt. No:1
Mağusa
Tel:3650419

2.2.2.1 Amaç: KKTC'nin kendine özgü
şartları dikkate alınarak iki ülke sigortacılık
mevzuatının birbiriyle uyumu sağlanaacaktır.

Satılık Arsa

15.85 16.05

GİRNE
Turgay Paralı Eczanesi
Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0
Girne
Tel:05338376126
Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
Dük.N0:5 Alsancak Girne
Tel:05338463330
Shima Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan
Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu
Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve
Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
Tel:05488220272

GÜZELYURT
Rsmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
Tel:7144518

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

EURO
Alış Satış

LEFKOŞA
Fatma Aşina Eczanesi
Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa
Tel:05338832296
Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1
Gönyeli Lefkoşa
Tel:05338798193
Sonuç Eczanesi
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
Tel:2273270

2.1.1.8 Politika: Maraş'ın günlük kullanıma hazır hale getirilmesi için altyapı ve
diğer hizmetler tamamlanacaktır.

Satılık Arazi

DOLAR
Alış Satış

nöbetçi
Eczaneler

S.T.G.
Alış Satış

19.79 20.04

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İSKELE
Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele
Tel:3712224

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Türkiye’de perde
kapanıyor

Türkiye Süper Ligi’nde sezonun son hafta
maçları bugün oynanacak. Günün maç
programı şöyle: Başakşehir-Trabzon,
karagümrük-alanya, Hatay-Giresun, adanaGöztepe karşılaşmaları bugün oynanacak.

Yiğitcan
Bursa’da
en iyi
dereceyi
1
0
.
4
yaptı 7
nBursa’da yapılan Olimpik
Deneme yarışlarında KKTC
temsil ettiği 100 m. yarışında
10.47 koşarak Genel
Sıralamada başarı ile 1.'lige
ulaşan yiğitcan Hekimoğlu
Bursa'da yapılacak olan
Balkan Seçme yarışları için
de güzel bir ivme yakalamış
oldu

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu,
Bursa’da yapılan Olimpik Deneme
yarışlarında KKTC temsil ettiği
100 mt. yarışında 10.47 koşarak
Genel Sıralamada başarı ile 1.'lige
ulaştı.
Hekimoğlu dün saat 16.00’da
yapılan seçme serisinde 10.71
koşarak toplamda 2. olarak finale
kalma başarısını gösterdi.
Akşam saat 18.20’de yapılan
100 mt. finalinde 10.47 koşarak,
sezonun "En Iyi " derecesine imzasını attı.
Bu dereceden dolayı performansını daha da geliştirmek istediğini ifade eden Hekimoğlu,
sezon başında bunu başardığı

Taygun Türkiye ikincisi
Atletizmde genç yetenek Taygun Artan Özcihan,
Kayseri’de düzenlenen Türkiye Liseler Atletizm
Şampiyonası’nda 100 metre branşında Türkiye
ikincisi oldu. Bir süre önce ülkemizde düzenlenen
Liseli Gençler Atletizm Şampiyonası finallerinde
öğrenim gördüğü Girne Amerikan Koleji forması
altında 100 ve 200 metrede birinci olan Taygun,
Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda ferdi
olarak yarışmaya hak kazandı. Taygun 100 metre
branşında elde ettiği 10.85’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.
Bu sezon 100 metredeki en iyi derecesine imza atan Taygun,
Pazar günü 200 metrede altın madalya hedefliyor.

için mutlu olduğunu ifade etti.
Önümüzdeki hafta sonu Bursa'da
yapılacak olan Balkan Seçme Yarışları için de güzel bir ivme
yakaladığını dile getirdi. Başarılı
Sprinter, ulaşmış olduğu 1.'likten
ötürü destekleyen tüm Sponsorlarına, destek, moral ve motivasyon
veren, arayıp soran, tüm dost ve
arkadaşlarına,
her zaman yanında olan değerli
spor basınına teşekkürlerini iletti.
Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu
4- 5 Haziran 20022 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan
"ULUSLARARASI BAYRAK
YARIŞI" için de Türkiye milli takımdan davet aldı.
Hekimoğlu
milli takıma
katılmak üzere Haziran başında Erzurum'a hareket
edecek.
Hekimoğlu, bugün öğleden sonra adaya dönecek.
Önümüzdeki hafta sonu Bursa’da düzenlenecek Balkan Yarışı
Seçmeleri için hazırlıklarına devam
edecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAn TABAK

Yeşiltepe Ilgaz farklı galip
nMerhum ismail Tüylü anısına oynanan dostluk
maçında yeşiltepe Ilgazspor rakibini Çamlıbel’i 6-0
mağlup etmeyi başardı.

BTM takımları hazırlık karşılaşmaları ile lig hazırlıklarını
sürdürüyor. Yeşiltepe takımı ile Çamlıbel takımı dün anı maçında
buluştu. Merhum ismail Tüylü anısına oynanan dostluk maçında
Yeşiltepe Ilgazspor rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma
sonrası Ertaç Taşdemir’e ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat
Ataser’e teşekkür plaketleri verildi.

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

