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Kıbrıs Liralarını yuttular, ses çıkarmadık… Sanayi Holding’i yuttular, ses çıkarmadık… Kıbrıs Türk Havayolları’nı
yuttular, ses çıkarmadık! Şimdi de bu protokolü bize yedirirlerse, tabutumuza son çiviyi çakarlar artık!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Kudret Özersay, “Meşru olmayan hükümeti muhatap almak onları
normalleştirmektir” dedi… Hükümeti gayrı meşru saydığı halde
CTP’nin mecliste yer almasını Özersay böyle değerlendirdi…
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Şener Elcil 21 yıllık görevden sonra
KTÖS Genel Sekreterliği’nden ayrıldı… Yerini başkalarına bıraktı… Bizce
çok zamansız oldu bu… Bu kadar
kritik bir zamanda çok isabetsiz…
Şener haklı mücadelesi ile uluslararası
alanda ve de adanın güneyinde çok
iyi bilinen birisi olmuştu… Bir telefonla
pek çok makama ulaşabilir ve söyledikleri her zaman dikkate alınırdı…
Kıbrıs’ta inatla işgal ve istilaya karşı
mücadele verdi… KTÖS acaba onun
yolundan gider mi?
Köşeci

İşgal altında

ERTELENMİŞ
MÜCADELELER
MEZARLIĞI

n Özersay,
“Temsiliyet
anlamında
karşılığı olmayan
bir hükümet
yaratıldı. Meşru
olmayan bir
hükümetle meşru
bir ilişkiyi nasıl
kuracaksın?”
diye sordu…

HESAP
SORULACAK

n “Meşru olmadığına
inandığın bir başbakana ve
bakanlara meşru muamelesi
yapılmak zorunda kalındı.
Seni dikkate almadıklarında,
“Biz çoğunluğumuzla herşeyi
yaparız, anayasayı da ihlal
ederiz, seçimi de yapmayız”
tavrı devam ettiğinde, bu kez
muhalefet bağırıp çağırmaya
başlıyor”…
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Dijital paraya
geçiyormuşuz!

nMaliye Bakanı
Sunat Atun,
KKTC’nin dijital
lira için pilot bölge
olarak seçileceğini
ve yakında dijital
para kullanacağımızı söyledi…

KIB-TEK’İN
KIBRISLILARIN
KENDİ KADERİNİ
TAYİN HAKKI İLE
NE ALAKASI
VAR?
Aziz Şah

Türk-Sen'den protokolü protesto için süresiz grev uyarısı
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ERTELENMİŞ
MÜCADELELER
MEZARLIĞI

Ya korkudan, ya da böyle gelmiş
böyle gider rehaveti yüzünden belirsiz
bir zamana ertelenmiş mücadeleler mezarlığına hoş geldik diyeceğim ama ne
hoş geldik, ne de hoş bulduk aslında…
Cezasızlıkla ödüllendirilmiş, halının
altına süpürülmüş hırsızlıkların arsızlıkların yağmanın, hesabı
sorulmamış cinayetlerin,
yarım asırdır bile isteye toprağın altından çıkarılmayan
kemiklerin öcündeyiz, biz
bu coğrafyayı nasıl harcadıysak, o da bizi öyle harcayacak, harcamak parayla
değil sırayla, tarihin kıçında maşrapa
olmanın, ya da ne bileyim bayrakları
zeytin ağaçlarından daha çok sevmenin
bedelini er ya da geç ödeyecektik, hazır
mıyız, vakit o vakittir şimdi…
Yarının hangi yokluğa yoksunluğa
gebe olduğunu bilmeden yaşıyoruz,
nasıl şekilleneceğini öngöremediğimiz
bir gelecek uzanıyor önümüzde, gelecek
şurada bir yerlerdedir diyoruz demesine
ama oraya öyle el yordamıyla ulaşılamayacağını da biliyoruz, üstüne üstlük
hava puslu önümüzü göremiyoruz, peki
durum böyle iken, tetikte miyiz, maalesef değiliz ve zaten istesek de tetikte
olamayız, yarım asır boyunca kurşunlarımızı karanlığa sıkmışız, ve şimdi
buradayız, bütün silahlarımız elimizden
alınmış…
Her anlamda bir mezarlığa dönüşmesine çanak tuttuğumuz bu ülkede
ölü gözünden yaş bekliyoruz şimdi…
Gerçekleri görmek mani olamıyor
felâkete, gerçekleri bilenler de bilmeyenler ve bile bile reddedenler de, hep
birlikte yalan deryasında boğuluyoruz,
kurunun yanında yaşlar yanıyor da yanıyor memlekette, yananları Allah görmüyor, biz görüyoruz…
Türkiye ile imzalanacak her protokolden önce yaratılan sefil bir bekleyişin
içinde debeleniyoruz yıllardır…
İmzalanan her protokolden sonra
biraz daha daralıyor çember. Ankara’da
hazırlanan metinlerin altına atılan her
imzadan sonra biraz daha kayıyor ayağımızın altından memleket, biraz daha
sıfırlanıyor şahsiyet, haysiyet zaten
mevta, siyaset deseniz 50’li yıllardan
kalma Türkten Türke bir kazıktan başka
da bir şey olamamış buralarda…
Ekonomik protokol diyorlar ama ekonomiden başka her şey var orada…
Yaşam tarzımız, dinimiz dinsizliğimiz,
layık olamadığımız koruyup kollayamadığımız laikliğimiz dahil, bize özel
ne varsa, bizi biz yapan ne varsa, hepsi
de ateş altında…
Uçurumun kenarında bile değiliz,
uçurumdan düşmekteyiz, biz düşerken
hayallerimiz ütopyalarımız da düşüyor
bizimle birlikte…
Umutsuzlardan uzak durmayı, karamsarları sosyal medyadan takip etmemeyi, gerekirse onları engellemeyi
tavsiye ediyor doktorumuz, öfkelenmeyin küfretmeyin, hayata gülümseyerek bakın, tatlı yeyin tatlı konuşun
der gibi güzel şeyler düşünün güzel
şeyler olsun diyor, meditasyon diyor,
umudu kesmeyin yurdunuzdan diyor,
yurdumuzun bizden umudu kestiğinden
belli ki haberi yok…
Ucube bir rejimin yaratıcılarından
sorunları çözmesini beklemenin dayanılmaz aptallığı içindeyiz, metin olmaya
çalışıyoruz bu ertelenmiş dik duruşlar
mezarlığında…

1958’İN KANLI MAYIS’I
1958 Mayıs’ı…
Çok kanlı bir aydı…
Her iki toplumda da…
TMT 1958’de kurulmuş ve hemen
kanlı faaliyetlerine başlamıştı…
EOKA ise 1955 Nisan’ında bombalarla ilan etmişti kuruluşunu…
Bir yandan TMT, bir yandan da
EOKA solcu temizliği yapıyordu…
Zaten iki örgütün tepesinde bulunanların temel hedeflerinden biri
buydu…
TMT’nin öldürdüğü Kıbrıslıtürk
solcular toplumumuzda bilinir de,
EOKA’nın öldürdüğü Kıbrıslırum
solcular bilinmez pek…
Burada ortak bir Kıbrıs tarihimizin
olmamasının bir sonucu bu da…
Ama bu ortak tarih nasıl yazılır?
Yazılabilir mi?
Şimdilik mümkün değil gibi görünüyor…
Kendi tarihi ile yüzleşmekten
hala korkanlar nasıl bir ortak tarih
yazabilirler ki?
EOKA’nın kahramanları vardı…
Afksentiu…
Matsis…
Dragos…
Ve 1974’te Türk askerine karşı
cesurca savaşırken can veren TasosMarkou…
Enosis istemiş olsalar bile gerçek
birer karamandılar…
Canlarını idam sehpasında vatanı
için feda eden EOKA’cılar…
TasosMarkou hakkında anlatılan
bir hikaye var bazı kimseler tarafından toplumumuzda…
Doğru mu değil mi bilemem…
1963 Aralık’ında Lefkoşa Kumsal
bölgesindeki Kıbrıslıtürkleri onun
esir aldığı söylenir…
Kendisine yüksek yerden emir
vermişler daha sonra…
Hepsini öldür diye…
O da,
-Ben kasap değilim, askerim, diyerek reddetmiş…
Bu olay gerçekse daha da saygı
duyarım ona…
***
Yukarıda saydığım Kıbrıslırum
kahramanlar Türk toplumunda kahraman olarak kabul edilmezler…
EOKA’cı kabul edilirler…
Ve Kıbrıslıtürkler için tüm
EOKA’cılar kötüdür…
Ayırım yapmazlar…
Kıbrıslırumlar da TMT’ciler arasında ayırım yapmazlar…
Tedhişçi sayarlar hepsini…
Oysa Hüseyin Ruso da bir kahraman…
Derviş Delikurt da…
Tünay Baykara da…
Ve St. Hillarionkartalı Arif Hasan
Tahsin de…
EnosisçiEOKA’ya karşı kahramanca savaştılar onlar da…
Bu kahramanlar karşılıklı olarak
her iki toplum tarafından kabul
edilmedikçe nasıl ortak bir tarih
yazılabilir ki?
Yoksa bunları reddederek mi yazacağız tarihimizi?
***
24 Mayıs 1958’de Lefkoşa’da
TMT tarafından Fazıl Önder öldü-

Şener Levent

Açı

Sakka ile ailesi

rüldüyse, 25 Mayıs 58’de EOKA
tarafından da AndreasSakkas öldürüldü…
Türk solcuyu Türkler, Rum solcuyu Rumlar öldürdü…
Sakkas 39 yaşındaydı ve 9 ile 14
yaş arası 7 çocuğu vardı…
Maskeli şahıslar birdenPeraOreini
kahvesine daldılar silahlarıyla…
Ve orada herkese ellerini kaldırıp
duvara dönmesini emrettiler…
Sonra da,
-Aranızda AndreasSakkas kim
ise çıksın ortaya, diye bağırdılar…
Sakkas maskelilerin emrettiği gibi
ileriye çıktı…
Ve ona kurşun yağdırdılar…
Sakkas PEO üyesi bir işçiydi ve
bölgede “Haravgi” gazetesinin dağıtımından sorumluydu…
EOKA Sakka’nıncenazesine ka-

tılmasın diye herkesi korkuttu…
Ölümle tehdit etti…
Papaz bile korkusundan Sakka’nın
cenazesini kaldırmayı reddetti…
Ancak komşu köylerden gelen
başkaları bu görevi yerine getirmiş…
EOKA’nın ölüm tehditlerine rağmen yoldaşları son yolculuğunda
onu yalnız bırakmadı…
Cenazesi kalabalık oldu…
***
Güpegündüz Lefkoşa’da çarşı
içinde hem kurşunlanarak, hem de
arkasından hançerlenerek öldürülen
Fazıl Önder’in cenazesi ne yazık
Sakka’nınki gibi olmadı…
EOKA gibi, TMT de korkuttu
herkesi cenazeye katılmasın diye…
Fazıl Önder “İnkılapçı” gazetesinin sahibi ve başyazarı idi…
Çarşıda saraçtı…
TMT’nin tehdidinden herkes
korktu…
Kimse katılmadı cenazesine, kardeşi ile imamdan başka…
Genç eşi bile katılamadı…
Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı mezarlığına gömdüler Fazıl’ı…
Ama o mezarlıkta mezarı hala
bilinmiyor…
Birisi bir mezar taşının üstüne
adını yazmış, ama o mu, değil mi
belli değil…
***
EOKA TMT’den çok daha fazla
solcu öldürdü…
Ne Rum öldüren EOKA’cılar cezalandırıldı, ne Türk öldüren
TMT’ciler…
Tıpkı Türk öldüren Rumların ve
Rum öldüren Türklerin hiçbir zaman
cezalandırılmadığı gibi…
Sicilya’dan beter burası!
Serbest cinayetler adası!
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Özersay: “Meşru olmayan hükümeti muhatap almak olanları normalleştirmektir”

CTP normalleştirdi
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay, siyasetin meşru zemininin Cumhuriyet Meclisi olduğunu ancak müdahalelerle “meşruiyet zemininden yoksun”
şekilde kurulan hükümetin Meclis’in çözüm merci olmasını da engellediğini, meclisteki muhalefetin anlamsızlaştırıldığını,
Meclis’te yaşanan arbedenin bunu kanıtlar
nitelikte olduğunu görüşünü dile getirdi.
HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı
televizyon programında gündemi değerlendiren Özersay, “Temsiliyet anlamında
karşılığı olmayan bir hükümet yaratıldı.
Meşru olmayan bir hükümetle meşru bir
ilişkiyi nasıl kuracaksın?” diye sordu.
Özersay şöyle devam etti:
“Hukukta yazılı kurallar kadar teamüller
de önemlidir ve Cumhurbaşkanı teamülleri
göz ardı etti. Parlamenter sisteme uygun
bir şekilde, parti başkanları olarak halkın
önüne çıkıp seçilmemiz halinde yapacaklarımızı söyledik. Bu çerçevede halk seçimini yaptı ama seçilen kişi bir kenara
oturtuluyor ve görev bir başka vekile veriliyor. Söz konusu kişi birlikte de çalışmıyor, Bakanlar Kurulu’nu televizyondan
öğreniyor. Bugün Meclis’in kendisi, oluşma
şekli meşrudur. Ancak müdahalelerle kurulan hükümet meşru değildir. Bunu söyledikten sonra o Meclis’e girip meşru olmadığını düşündüğün bakanları, Başbakan’ı muhatap alıp soru soru soruyorsun.
Bu şekilde davranmak olup biteni normalleştirmektir. Biz de parti olarak bu
durumu normalleştirmemek adına bir tavır
ortaya koyduk. Siyasetin meşru zemini
elbette Cumhuriyet Meclisi’dir ancak şu
anda çözüm merci olmaktan çıkmış durumdadır. Kürsüden konuşma yapıyorsun,
dinleyen iktidar yok. Cevap vermemek
için salondan çıkıyorlar, dinlemiyorlar
veya meclisi hiç açmıyorlar. Duvarları
muhatap alan bir duruma giriyorsun. Muhalefetin anlamsız kılınmaya çalışıldığı
bir döneme girdik. Zaten meşru olmadığını
düşündüğün bir hükümetle meşru bir ilişkiyi nasıl kuracaksın? Yeni istikrarsızlıklara
yol açılan bir Meclis süreci olacak ve
topluma faydası değil, zararı olacak.” “Sıra dışı bir duruma sıra dışı bir tepki
verilmelidir” Mecliste UBP-CTP arasında
yaşanan gerginlik konusunu da değinen
Özersay, olaya muhalefetin dikkate alınmamasının ve hükümet olduğunu savunanların “Biz istediğimizi yaparız” tavrının
neden olduğunu savundu..
Özersay şöyle devam etti:
“Meşru olmadığına inandığın bir Başbakan’a ve bakanlara meşru muamelesi
yapılmak zorunda kalındı. Seni dikkate
almadıklarında, ‘Biz çoğunluğumuzla her
şeyi yaparız, Anayasa’yı da ihlal ederiz,
seçimi de yapmayız’ tavrı devam ettiğinde
bu kez muhalefet de bağırıp çağırma
yoluna gidiyor. Dolayısıyla gelen cevap
ve gösterilen tavırla iş çığırından çıkıyor.

Yaşananlar ciddi bir seviye sorunu ortaya
çıkarmıştır. Bunlar muhalefetin iktidarsızlaştırıldığı bir sürecin getirisidir. Biz
CTP’yi eleştirmiyoruz, seçtikleri yola
saygı duyuyoruz. Sadece biz Halkın Partisi
olarak, meşru olmayan bir yapıya olağan
tepkiler verilmesinin normalleştirmeye
yol açacağına inanıyoruz. O nedenle de
sıra dışı bir duruma sıra dışı bir tepki verilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.”
-“Mali protokol ekonomik kalkınmayla
ilgisi olmayan maddeler içeriyor” İktisadi
ve Mali İş Birliği Protokolü’nde iktisat
ve mali konularla hiç ilgisi olmayan maddelerin var olduğunu savunan Özersay,
ekonomik kalkınmayı sağlayacak, mali
sorunları çözecek bir metinle karşı karşıya
olmadığını ileri sürdü.
Özersay şöyle konuştu:
“Son yıllarda yapılan anlaşmalar, Türkiye’nin daha önce başlatmış olduğu projelerin devam etmesi, yeni başlayacak
altyapı projelerinin çerçevesinin çizilmesi,
kalan mali kaynakların aktarılması ve tasarımı üzerinedir. İşin kötüsü, bu kez iktisatla, mali konularla ilgisi olmayan öyle
maddeler var ki, çok rahatsız edicidir,
KKTC’nin yönetilmesi bağlamında halkın
iradesinin sorgulandığı bir durum ortaya
çıkarmaktadır. Örneğin, protokolde vatandaşlık verilmesinin kriterlerinin kolaylaştırılacağı yazılıdır. Ayrıntısına baktığınızda evlilikle verilecek vatandaşlıktan
ve diğer mağduriyetlerden bahsediliyor.
Zaten memlekette vatandaşlık verilmesiyle
ilgili bir sorun var, nüfusun gelişimiyle
doğru orantılı bir vatandaşlık verilme
süreci zaten yaşamamışız. Bu toplumsal
ve siyasal bir sorun yaşatıyor. Evlilikle,

yatırımla vatandaşlıkları kısıtlamak gerekirken kriteri kolaylaştırmaktan bahsediliyor.” -“Protokoldeki maddeler insan
hakları ve ifade özgürlüğü açısından endişe
vericidir” “İktisadi ve Mali İş Birliği
Protokolü’nde, bu ülkedeki demokrasi ve
özgürlüklere ilişkin anlayışı geriletecek
bazı taahhütler vardır” diyen Özersay, bu
görüşünü örnek vererek şöyle açıkladı:
“Sosyal medya başta olmak üzere tüm
iletişim platformlarında dezenformasyona
karşı etkin bir iş birliği yapılacaktır deniliyor. Dezenformasyon bilgiyi çarpıtarak,
birilerini yanlış yönlendirmektir diyebiliriz.
Her şeyden önce bunun iktisadi bir yönü
yoktur. Önümüzde bazı örnekler var. Türkiye’de son yıllarda bir tweeti retweet
yaptığı için hapse giren insanlar var. Şu
an TBMM’de dezenformasyonla ilgili bir
yasa tasarısı var ve protokole bu maddenin
yazılmasının tesadüf olmadığını gösteriyor.
Türkiye’deki iç meselelere karışmak istemem çünkü onların da KKTC’nin iç
meselelerine karışmasına karşıyım. Ancak
insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından
endişe verici bir maddedir. Muğlak ifadelerle yazılmış bir madde nedeniyle insanları mahkemeye gelene kadar perişan
edersiniz. Mesela ‘Hoşnutsuzluk’ ifadesi
kullanılıyor. Her şeyi bunun içine koyabilirsiniz. Son derece sübjektif ifadelerle
bir ceza yasasını düzenleyemezsiniz. Yöneticilerin kolayca istismar edip insan
haklarını gasp etmeye başlayacağı bir durum yaratırsınız. Mesela KKTC’den bazı
insanların Türkiye’ye girişinin yasaklanması sosyal medyada yazdıklarıyla bağlantılıdır. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi herkes açısından korkutucudur.”

Türk-Sen'den protokolü protesto için süresiz grev uyarısı
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu
(Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İktisadi
ve Mali İşbirliği Protokolü’nde kabul etmedikleri maddelerden herhangi birinin
uygulanmak istenmesi halinde süresiz
greve gideceklerini kamuoyuyla paylaştı.
Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son
günlerde TC ile KKTC hükümeti arasında
imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” ile çalışanların, emeklilerin ve
halkın büyük çoğunluğunun yaşam şartlarının daha da sıkıntılı olacağını belirtti.

Bıçaklı, özellikle devlete bağlı kit ve
kurumların özelleştirilmesi, sendikaların
işlevsiz hale getirilmesi, basın özgürlüğüne
müdahale edilmesiyle toplumun daha sıkıntılı bir döneme sokulmak istendiğini
kaydetti.
Bıçaklı, “Böyle protokollere imza atmak
için toplumundan yetki almayan bu tür
siyasiler, daha önceden de bu tür protokoller imzalamışlar ancak uygulama yapamamış ve siyasi hayatları bitmiştir.
Bunu da bugünkü siyasilere hatırlatmak
isteriz” dedi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BİR DE AFERİN Mİ
DİYELİM ONLARA?

Tayyip Erdoğan'a yurtdışı askeri harekâtlarında büyük destek veren CHP'nin
lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yazı
yazmayı değersiz buluyordum aslında...
Halâ da öyle ama bu kez öyle bir laf etti
ki, üstünde durmaya değer…
Ne diyor:
-Erdoğan kaçacak...
Çok iddialı değil mi?
Neden kaçacakmış?
Yolun sonuna gelmiş güya ve tek çaresi
kaçmakmış artık…
Bunun için yurtdışına büyük paralar aktarmış…
Milyon dolarlar…
Aslında yalnız Erdoğan değil, tüm şürekası da kaçacakmış yargılanıp hapis yatmaktan korktukları için...
Kılıçdaroğlu'nun belgelerle yaptığı bu
açıklamadan, daha doğrusu ifşaattan sonra
umuda kapılmış herkes…
Erdoğan gitti gider havasına girmiş...
Bir de anketlerde epeyi geriye düşmüş
ya, daha da umutlanmış millet…
***
Unuttular galiba…
Tayyip Erdoğan her vartayı atlattı bugüne
dek...
Gitti gidiyor dediğimiz en kritik vaziyetleri bile...
Potin kutularını hatırlayın…
Oğlu Bilal ile telefon konuşmalarını...
Herşey o kadar açık ve seçik olduğu
halde nasıl sıyrıldı bu işin içinden…
Sıyrılmakla da kalmadı, bütün bu haberleri yapıp yayanların hakkından da fena
halde geldi…
Hepsini içeri tıktı savcılara kadar…
Yurtdışına kaçan kurtuldu!
***
Farkında da değilsiniz herhalde...
En rahat günlerini yaşıyor şimdi...
Rusya-Ukrayna savaşı ile dört ayağının
üstüne düştü yine…
Atak davrandı…
Ve kendisi de Kıbrıs ve Suriye'de bir işgalci olduğu halde Rusya ile Ukrayna arasında "barış elçisi" oldu…
Rusya'ya hava sahasını kapatmadı ve
diğerleri gibi yaptırım da uygulamıyor…
Her iki tarafı da idare ediyor ve kimse
ona bir şey diyemiyor…
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini
bile engelleyebiliyor...
İsveç Parlamentosundan teröristtir dediği
kadın milletvekilinin kendisine iadesini
isteyebilecek kadar pişkinleşebiliyor...
Rusya-Ukrayna savaşından sonra Batının
ona ihtiyacı daha da arttı…
Bu durumda hiç onu gücendirecek bir
şey yaparlar mı?
***
Bakın bizde de ileri götürüyor herşeyi… Ocağımıza ot tıkayan bir protokolü
getirip koydu önümüze…
Açık sömürge hareketleri yapmaktan
artık hiç çekinmiyor…
Suriye'de de yeni askeri harekât planları
yapıyor…
Şimdi onu yerden yere vurduğunu zanneden Kılıçdaroğlu, Suriye'deki fetihçiliğini
elleri kızarıncaya kadar alkışlamaya hazır…
Biz ne yapıyoruz.
Hiç!
Ne protokole, ne zamlara, ne fahiş fiyatlara ve ne de döviz vurgununa ciddi bir
ses çıkaran yok…
" Hesap verecekler bir gün" diye hava
atmayı biliriz yalnız...
Bir de muhalefet ve hükümet maskaralıkları…
Hükümet meşru değil diyenlere bakın...
Meclise gidip oturmuşlar aynı sıralara…
Meşru değil dedikleri ile…
Mücadele diyorlar buna...
Ne beklerler yani?
Biz de aferin mi diyelim onlara?
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Hükümet gayrımeşru da meclis meşru mu?
Uluslararası hukukta var mı bir yeri?
Birisi hayrına açıklasa bu durumu
Meşru kalkar mu gayrımeşruyla yatan biri?

KALAY-KALAYCI

BÜTÜN ÇARKLAR DURDU,
AKP’NİN ÇARKLARI DÖNÜYOR

Atanmış Boşbakan Ünal Üstel “Hükümete gayrı meşru hükümet denmesini
kabul etmiyorum. Ülke yangın yeri ama biz nelerle uğraşıyoruz. Ülke ekonomisi
dibe vurdu, ekonomide çarklar durdu, memlekette açlık sorunu başladı” diyor.
Faiz Sucuoğlu’na yapılan darbeden doğmuş, bunu sindirmiş, şimdi de hiçbir
şey olmamış gibi muhalefete “Gelin bu ülkeyi yeniden inşa edelim, reformlar
yapalım” çağrısı yapıyor. Senin reform dediğin şeyler Kıbrıslıtürklere atılacak
yeni kazıklardır. Ekonomide çarklar durdu ama faşist AKP iktidarının çarkları
sayenizde dönüyor…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

HESAP SORULACAK

Yazıp duruyoruz...
Neyi mi?
Son haber olarak protokolü..
Uygulamaya zamanları olacak mı buradaki
işbirlikçilerin bilemem...
Ama olur mutlaka
Türkiye’de Tayyip faşizmi bitme noktasında...
Biz belki kafasına vur ekmeğini ağzından
al cinsinden insanlar olabiliriz ama Türkiye
halkları işi daha ciddi tutuyor...
Gelecek olan Tayyip’ten farklı mı bakacak
buraya derseniz değildir derim...
Ancak en azından bu protokol konusunda
geri adım atabilirler...
Ne demek yahu, ben makam alde etti diye
soyrtarılık yapanlara soytarı diyemeyecek miyim?
Eleştiremeyecek miyim?
Herkeslern güldüğü açıklamalarına yeter
artık be bizi rezil ettiniz diyemeyecek miyim?
Osmanlı padişahlarının yetkilerini uşaklarına
da reva gören Tayyip aslında kendince haklı...
Buradaki işbirlikçilere söylenecek sözler
ona da dokunuyor...
Çünkü bu işlerin organizatörlüğünü yapan
o...
Türkiye halkları bana göre işi bitirdi...
CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mitingini
sanırım izledinizk..
Büyük bir kalabalık vardı...
Atılan sloganlar “Ya Taksim ya direniş”
sloganlarıydı...
AKP medyası hemen bunu düzenledi ve
"Slogan atanlar 'ya Kandil ya direniş diyorlar'
diye yazdı...
Yalanın dikalası...
Basın tarihinde yalanlar okutulacaksa, örnek
gösterilecekse en güzel örnekler Tayyip dönemi
örnekleridir.
Trabzon şampiyon olduğu resmen belli olduğu gün tüm Tayyip hükümeti ve Tayyip de
oradaydı.
Meydanda toplandılar ve konuşma yaptılar...
Ancak Trabzon seyircisi onları saatlerce
yuhaladı...
Ve Tayyip Trabzon’a kupayı İstanbul’da
seçilmiş taraftarlar huzurunda verildi ki o taraftarlar da Tayyip’i alkışladılar...
Ankaragücü şampiyon olup süper lige terfi
etti... Bu kez Ankara’daki kupa ve şampiyonluk
kutlamalarına Tayyip’in Yardımcısı Fuat Oktay
katıldı ve eline mikrofonu aldı...
Mesajlar ileteceğini söyledi ancak oraya
toplananlar onu saatlerce yuhalayarak konuşmasına izin vermediler...
Yani kısacası Tayyip döneminin sonuna gelindi...
Ben diğerlerinin Kıbrıs için Kıbrıs halkları
için olumlu ve düzgün düşünceler içinde olduklarını söylemiyorum...
Ancak İslamofaşizmin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışıyorum...
Ve Tayyip gidecek...
O programlar planları hazırlayanalar tarihin
çöplüğünde yerlerini alacaklar.
Yargılanacaklar da, ki öyle olmazsa gelecek
olanlar da aynı yolun yolcusu olacaklar...
E, şimdi bizim buradakiler ne yapacak...
Sıra onlara geldiğinde nereye kaçacaklar?
Bu topluma yapılanların hesabının sorulmayacağını mı düşünüyorlar?

GERİSİ FASA FİSO

Gönyeli’de üç aracın yer aldığı bir
kişinin de yaralandığı trafik kazası
meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, Çarşamba günü öğle saatlerinde Ersoy
Erkil (E-66), EJ 334 plakalı araç ile
Atatürk Caddesi üzerinden Gönyeli
Çemberine doğru seyrederken, sol
şeritten sağ şeride geçti ve LefkoşaGüzelyurt Anayolu üzerinden Gönyeli

çemberine doğru seyreden Oghenecvwen Lagos (E-34) yönetimindeki SR
747 plakalı araç ile çarpıştı, çarpışmada SR 747 plakalı araç da refüj
üzerinden karşı şeride geçerek, Duran
Mehmet Köse yönetimindeki DT 805
plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan Duran Mehmet Köse Lefkoşa
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin kanlar içinde bulduğu kişi
kaçak durumuna düştü
Rahatsızlık ve KKTC'de İkamet
İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı
Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna
çıkarıldı. Polis, 25.05.2022 tarihinde
saat 04.25 raddelerinde Lefkoşa'da
umumi bir yer olan Gazeteci Kemal
Aşık Caddesi üzerinde Lefkoşa'da
sakin Mehmet Can Ezer’in (E-22)
elleri ayakları ve başından kan akar
vaziyette makul mazareti olmaksızın
yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde
bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının kendi kendisine zarar
verdiğini söylediğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 12.03.2022 tarihinden itibaren KKTC'de 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini
söyledi.
Polis, zanlının İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesinden ikamet izni
ile ilgili teyit ve tekzibinin yapılması
gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen

yürütülebilmesi için zanlı Mehmet
Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti. Huzurunda verilen
şahadeti değerlendiren Yargıç Mine
Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can
Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk
emri verdi.

Makinist atölyesindeki yangında araçlar yandı
Yılmazköy’de 24.05.2022 tarihinde,
saat 22:30 sıralarında, Kamil Başar
Caddesi üzerinde bulunan Salih Minare’ye ait makinist atölyesinde, tamir
maksatlı bulunan Sait Cin’e ait aracın
motor kısmındaki kablolarının kısa
devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangının aynı yerde yine
tamir maksatlın bulunan Fahri Altı-

nör’e ait araca da sirayet etmesi sonucu her iki araç ile iş yeri içinde
bulunan 2 adet arıza tespit cihazı, 1
adet arıza tespit bilgisayarı, 80 litre
araba makine yağı, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet araç yıkama makinesi
yanarak hasar gördü. Yangın itfaiye
ekipleri tarafından söndürülmüş olup,
soruşturma devam etmektedir.

Tayyıp Erdoğan'ın Osmanlı kılıcı başımızın üzerinde fır döner, istenmeyen kelleleri uçurmaya çalışırken...
Birileri hâlâ Türkiye ile KKTC arasında
doğru zeminde iyi ilişkiler teranesini dillendirmeye devam ediyor!
Konu 2022 protokolu.
Tufan Erhürman da "Bu protokol, Türkiye ile KKTC arasında doğru zeminde
iyi ilişkiler kurma iradesinden vazgeçme
protokoludur" diyor!
Kim vazgeçmiş doğru zeminde iyi ilişkiler kurma iradesinden?
Onu söylemiyor.
Bir kere bu KKTC olamaz.
Çünkü KKTC'nin öyle bir iradesi hiç
olmadı ki vazgeçsin!
Geriye protokolun diğer tarafı, yani TC
kalıyor.
Ama Tufan beyin bir türlü dili dönmüyor
bu özneyi kurduğu cümleye yerleştirmeye!
Yerleştirecek olsa, dilini "cıss" yaparlar
diye mi korkuyor acaba?!
Yoksa Erhan Arıklı'nın "Vatan hainlerinin" dilinde sigara söndürme tehdidi
fena mı yerleşti hafızasına?!
***
"Doğru zeminde iyi ilişkiler"...
Kulağa ne hoş geliyor değil mi?
Ne büyük bahtiyarlık!
Ancak hepsi o kadar!
48 yıllık işgalde ne doğru zemin var,
ne de iyi ilişkiler ne yazık!
***
Türkiye ile ilişkilerimizin 48 yıldır
doğru zeminde iyi ve sağlıklı olmadığını,
tam aksine yanlış zeminde çok kötü ve
sağlıksız seyrettiğini herkes biliyor aslında!
Bu yüzden doğru zeminde iyi ilişki diyoruz hep.
Ama biz söylüyor biz dinliyoruz!
Türkiye affedersiniz ama kıçıyla bile
dönüp bakmıyor bu isteğimize!
Neden dönüp bakmıyor biliyor musunuz?
Hiç düşündünüz mü bunu?
Türkiye sizinle doğru zeminde iyi ve
sağlıklı ilişki istemiyor da ondan!
Neden istemiyor?
O "ana"dır, siz "yavru!"
O "et"tir, siz "tırnak"!
Bir verip bin aldığı halde, o "besleyendir", siz "beslenen"!
O "kurtarandır", siz "kurtarılan"!
O emir vericidir, siz emir alıcı!
Onların anladığı doğru zeminde iyi ve
sağlıklı ilişkiler bunlardır işte.
***
Ne derlerse temenna edeceksiniz!
"Bize sormadan şeyinizi bile kaldıramazsınız" deseler bile, "Aynen efendim,
size sormadan şeyimizi bile kaldıramayız"
diyeceksiniz!
İşgalcinin size dayattığı bu protokol,
"Doğru zeminde iyi ilişkiyi aklınızdan
çıkarın protokolüdür"...
Gerisi fasa fiso!
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Onuncu köy
HOŞGÖRÜ SAFSATASI

MUKTEDİRLER
SÜRÜSÜ

Ahmet Said Sayın
Paylaşımlarımda bazen mizahi öğeler olur,
buna hiciv denir mi emin değilim, ancak takipçilerimizi güldürmeyi seviyorum çünkü
ben de yazdıklarıma ve gelen yorumlara gülüyorum. Gördüğünüz gibi başta Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer siyasetçiler veya sendikacılar vb. esprili veya ciddi paylaşımların
hedefindedirler. Ancak son günlerde başta
Sn. Ersin Tatar'a yönelik olmak üzere çok
aşağılayıcı paylaşımlar da gördüm. Özellikle
dün satış gruplarından yapılan bir paylaşım
iğrenç seviyededir. Benim paylaşımlarımın
altına güldürü, eleştiri, paylama, taşlama vb.
Herşeyi yazınız. Yazın ki beraber gülelim ve
düşünelim. Ama lütfen hakarete gitmesin.
Sonuçta ben hukukçu kimliğinde biriyim ve
ciddi olunması gereken yerlerde de oldukça
ciddiyim. Diğer taraftan fikir ve söz söyleme
hürriyeti giderek daralmaktadır. Siz sanmayın
ki bu baskı sadece devletten gelmektedir.
Şahısların da birbirinin görüşlerine saygısı
ve tahammülü yoktur. Yani Kıbrıs Türk halkı,
hoşgörülü olmakla övünürüz de o iş bence
safsatadır. Söz partilerine gelince en yakın
dostlarınızın da ağır laflarına maruz kalırsınız
da günlerce uyuyamazsınız...

Tamay Osman Uzun
Hiç hoşlanmadığım ve farkına vardığım
zaman inat ederek yapacak olsam dahi
yapmadığım ve çok huylandığım durum.
Siyasi partilerin, insanların duruşlarına,
söylemlerine yüzeysel olarak bakarak tanımadan 'Madem, böyle söyledi yaptı!
Bizdendir veya yok Bizden değil at kenara…'
Yahu ne bilin, kafamın içinden geçenleri!
Bir de insanlık dersi, sosyalizm nutukları
atarsınız nefes almadan. Önce, insanları
tanımadan… Ön yargılı olmayı bırakın.
Aldığınız tavır, anlaşılmaz sanmayın. Takip
eden biri bal gibi de anlar neyin ne olduğunu… Güya insanlar mecburdur her yapılana-söylenene emme basma tulumba
gibi onay versinler... O zaman zorla hoşlanılmak isteyen Zat'a tepkiniz neden ki…

GOMBİNA SANATI

DEMOKRASİCİLİK BİTTİ

Hasan Ulaş Altıok
Seçimleri BOYKOT eden birisi olarak
CMIRS’nin son yaptığı ankette sandığa gitmeyeceklerin oranının %38.41 ile zirve yaptığını görmek beni mutlu etmiyor. Aksine
ülkemizin getirildiği noktayı görünce üzülüyorum. Ülkede demokrasi yok edilmişse,
irade yok sayılıyorsa, sorunlar giderek artıyorsa, doğru adrese karşı doğru mücadele
verilmelidir. Sorunlara somut çözümler üretilmelidir. Mecliste ilhakı meşrulaştırarak,
popülizm yaparak ve demokrasicilik oynayarak sorunlar çözülmüyor. Halkın büyük
bölümü de bu mesajı veriyor sanırım.

SAMİMİYET

Cem Er
Faşist Bilişim Suçları Yasası geçecek, ülkenin dört bir tarafına 1000 tane MOBESE
kamerası dikilecek, bu kameralar seni başka
bir ülkeden 7/24 izleyebilecek ve CTP SOL
bir parti olarak buna karşı çıkmak şurada
dursun, baş savunucusu olacaksın! Gerçekten
çok samimisiniz CTP çok…

İLAÇ AMBARGOSU!

Semra Bayhanlı
Babam alzheimer hastası. Çok zor bir hastalık sürecidir. Sevdiğinizin gözünüzün önünde, yaşamdan uzaklaşması çok acıdır.
Babamın ilacı piyasada yok. Eminim birçok
ilaç eksik. Nedenini hiçbir yetkili bahaneler
bulup anlatmasın bana. Kendilerine sarayları
layık gören bu yetkililer ülkeye ilaç getirememenin bahanelerini sıralamasın. Bunun
alternatif çözümlerini ilaçtan, ithalattan, ihracattan çok az anlayan ben bile bulabilirim.
Aslında bu yetkililerin hiç suçu yok. Suç
onları seçen sizlerde.

BERLİN’DE BİR ZEYTİN

Mustafa Billur
Çoğu Kıbrıslının göz ardı ettiği, ya da hiç
bilmediği bir nokta:
Billur bedel ödememeyi seçti, öyle mi?
Billur ve Billur gibilerin köklerinden sökülüp Dünya'nın bir ucuna atılmalarının bedellerin bedeli olduğunu ya bilmiyorsunuz,
ya da anlamıyorsunuz. Sanırım yaşamadığınız
için anlamıyorsunuz.
Köklerinden koparılmış bir zeytini Kıbrıs'tan
söküp, Berlin'e, Londra'ya, Melbourne'a dikmeyi denemeden de sanırım anlaşmak zor.

“CAMBAZLARIN VE PALYAÇOLARIN SİRKİ”
Hayat Hüseyin
“Padi-şah”dan icazet için alınan “amaç
ve ilke şamandırası”
“TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİL”, “BU
ADAYA KALICI BARIŞI GETİREN
ÜLKEDİR”
PADİ-ŞAH’ın “AMAÇ VE İLKE”si
“Kıbırsta Türklük Sözleşmesi-İLHAK”a
hizmetkarlık için her şey mubahtır.
Tüm doğrular PADİ-ŞAH’ın tekelinde,
tüm yanlışlar başkalarındadır.
“PADİ-ŞAH”DAN İCAZETLİLER” hiç
özgür olmamış, özgürlüğün ne olduğunu
hiç bilmemişlerdir.
Doğru dürüst ne eleştiri, ne özeleştiri
yapmasını bilememeleri belki de bu yüzdendir.
Hep baskı gördüğü için, eline fırsat
geçtiğinde derhal kendisi de baskıcı olurlar.
Toplumuna seçtiği hayat, “ZOR”a dayalı
bir hayattır.

Başka türlü olabileceğini zaten akıl da
edemezler.
Herkesi “BiR ÖRNEK”te kılmaya
çalışırlar.
Toplumun ancak böyle var olabileceğini
sanırlar.
“Kutsal ve Milli”(!!) metinleri yüceltir,
bunu bayrak yapıp göndere çekerler.
O yönde destansı mizansenler uydururlar,
Kültür ve tarih yaratırlar, müesseseler
oluştururlar,
PADİ-ŞAH”a bağlı “KILIÇ DEGİL,
PADİ-ŞAH FERMANI BAŞ KESER” bir
düzen kurarlar.
Sonuçta, “O COĞRAFYADAKİ HAYATI”
“CAMBAZLARIN VE PALYAÇOLARIN SİRKİ”ne çevirirler.
Not: Bu yazı Namık Çınar’ın “Takiyyeci,
çifte standartçı, ikiyüzlü, popülist, kaypak!”
yazısından alınan alıntılarla hazırlanmıştır.

İNSANI VE TİYATROYU ÖLDÜREN
Feriha Altıok
Yaşar Ersoy Usta'nın 9. kitabı "İNSANI
VE TİYATROYU NE ÖLDÜRÜYOR"
kitabı KHORA yayınlarından çıktı ve de
tanıtımı yapıldı. İlgi büyüktü. Niyetim
okuyup bitirdikten sonra kitabın bana
düşündürdüklerini, kazandırdıklarını sizinle
paylaşmaktı. Şurası -bana göre - bir gerçek
ki kitap -içeriği gereği -yağ gibi bal gibi
akıp gitmiyor. Her cümle, bilginize bir
artı değer ekleyecek zenginlikte, bilimin,
düşüncenin ve sanatın gerçeklerini, insanı
ve doğayı merkezine alarak etrafını
aydınlatıyor.
Kitabı okumaya kısa bir süre önce
başladım ve şu paragrafla karşılaşınca durdum:
"Kısaca insanı, toplumu ve tiyatroyu
öldüren kapitalist neoliberal sistemdir ve

ona uyarca olanlardır. Covid 19 bu ölümlerin sebebi değildir, sadece birçok araçtan
biridir. Bunun bilincinde hareket edilmelidir.
Covid 19 pandemisi bitse bile kapitalizm
yeni ölümcül virüsler üretecektir. O nedenle
virüsle beraber virüsün bataklığını yok etmek gerekir " Neden durdum bu paragrafta?
Şaşırmadım, sadece sarsıldım. Çünkü bir
Covid belası başımızdan gitmeden bir
başka virüs, yine faşizmin kirli elleriyle,
bir ölüm çiçeği olarak yakamıza takılmıştır
bile.
Evet o paragraf beni şaşırtmadı, sarstı.
Şimdilik bu kadar. Daha çok yolumuz
var kitapla...
***
Ormanı kesen baltanın sapını kendinden
sayan ve tepki koymaktan kaçınan bu
anlayışa da yazıklar olsun!

Cenk Özdağ
UZMANLIK SORUSU:
Cevabı ararken 47 pirefösörün kör,
34'ünün de kötürüm olduğu, 129 esnaf
kavgasına sebep olan (bazıları hastanelik
oldu), meyhane masalarında sabahlara
kadar çözülemeyen, aileleri bölen, toplumu
meşgul eden soru:
ULUSAL BİRLİK PAPARTİSİNİN GENEL BAŞKANI AŞAĞIDAKİ İSİMLERDEN HANGİSİDİR?
A. ERSİN TATAR
B. ALİ MURAT BAŞÇERİ
C. FAİZ SUCUOĞLU
D. FUAT OKTAY
E. ÜNAL ÜSTEL
F. ÇAKMAK HASAN VE KİBRİT
HÜSEYİN (eş başkan)
Cevabı bilenlere Siyasette Gombina Sanatı adlı kitap hediye edilecektir.

PİYANGONUN
ÖZELLEŞTİRİLMESİ
MESELESİ

Yudum Mişon
Protokola şöyle bir göz gezdirdim ilk
gözüme çarpan maddeler şu:
1) Milli Piyangoyu özelleştirmek
2) Toplu iş sözleşmelilerin sözleşme tarihinden sonra yenilememek.
Ve bunun gibi bir sürü şey,
Öncelikle bilinmelidir ki ülkemizde
Milli Piyangolar diye ne bir kurum, kuruluş,
daire, bakanlık ya da birim yoktur.
1) Spor dairesine bağlı Piyangolar Birimi
vardır.
Öncelikle ülkemizi yöneten şahsı muhterem kişiler anlaşılan bunu bilmemektedir.
2) Birime bağlı Şans oyunları yönetimi
satışı ve müşterek bahislerin sorumluluğunda olan bir birimdir.
3) Birimde çalışan arkadaşlarımız TOPLU İŞ SÖZLEŞMELİ’dir.
4) Birimin devlete bağlı bölümü sadece
bu iki noktada birleşir bir işe alımlar iki
devlete para aktarımı.
5) Piyangolar birimi kendi döner sermayesi ile kendi maaşlarını ödeyen ve giderlerini karşılayan ve geriye kalan rakamı
bir tamam Maliye Bakanlığına aktaran bir
birimdir.
Yani devletten para alan değil devlete
para aktaran neredeyse tek birimdir. Şimdi
hal böyle iken utanmadan arlanmadan birimin adını dahil bilmediğiniz siz yönetenler
kendi çıkarlarınız uğruna bizi satacaksınız
üstüne üstün tüm çalışanları da ekmeksiz
bırakacaksınız. Ülkemizde yarattığınız
ekonomik sıkıntılar böyle iken öyle mi…
E yok siz şahsi muhteremler o işler öyle
değil nasıl olur izlemede kalın…
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KKTC Dijital Lira kullanacak!
HK
Maliye Bakanı Sunat Atun,
KKTC'nin dijital lira için pilot bölge
olarak seçileceğini ve dijital lira kullanılmasına geçilmesi ile yep yeni
bir dönem başlayacağını açıkladı.
Dijital Türk Lirası nedir? Dijital
Türk Lirası ne zaman çıkacak?
TCMB'nin HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla Dijital Türk Lirası Sistemi
Geliştirme Projesi devam ediyor.
Dijital para sistemlerinin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının giderek artmasından sonra çağı yakalamak adına harekete geçen TCMB,
dijital Türk lirası üretmek için yerli
teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.
Yaklaşık bir yıl önce imzalanan
protokolün ardından çalışmaları hızla
sürdürülen Dijital Türk Lirası Sistemi
Geliştirme Projesi'nde HAVELSAN,
Dijital Türk Lirası Ağı için altyapının
hazırlanması, bu ağ için Dağıtık Defter Platformu'nun kurulumunun yapılması, platform ile çalışacak akıllı
sözleşme ve arka-uç uygulamalarının
hazırlanması sorumluluklarını üstlendi.
Prototip dijital kimlik yönetim altyapısının hazırlanması ve entegrasyonunun yapılması, mobil cüzdan
uygulamasının hazırlanması görevlerini yerine getiren HAVELSAN,
ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım,
çevrim içi ödeme/aktarım ve itfa senaryolarının test edilmesi, pilot uygulama sürecinin yürütülmesi, sistem
performans ve kullanıcı deneyimi
ölçümlerinin raporlanması gibi ko-

İNŞAAT YA RESULULLAH

nularda hem destek hem de geliştirici
olarak görev alıyor.
HAVELSAN, siber güvenlik ve
veri analitiği konularında da Dijital
Türk Lirası Geliştirme Projesi'nin
sorumluluğunu üstleniyor.
Güvenlik testleri de yapılacak
Proje kapsamında, geliştirme, test,
simülasyon ve iş takip araçlarının
proje paydaşlarının kullanımına sunulacağı ortam HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak.
Saldırı tespiti, olay izleme ve
analiz, zafiyet denetimi, güvenlik
analizi, sızıntı algılama, sızma testi
çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek.
Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde

prototip "Dijital Türk Lirası Ağı"
tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla
dar kapsamlı ve kapalı devre pilot
uygulama testleri gerçekleştirilecek.
Dar kapsamlı Dijital Türk Lirası
Ağı'nın oluşturulmasının ardından
katılımcı paydaş kurumlar, çalışanlarının dijital para işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve kullanıcı deneyimiyle sistem performansının ölçülmesini amaçlıyor.
Dijital Türk lirası kullanımının
önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot
uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak
dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş
yapma imkanı sağlanması hedefleniyor.

Narenciye İhracatçı Birlikleri, “iş kazasıyla” ilgili açıklama yaptı
Narenciye İhracatçı Birlikleri, pazar
günü, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazası hakkında
basında yanlış haberler yer aldığını
öne sürerek, forkliftin yük ağırlığı
nedeniyle devrildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Birlikler adına açıklama yapan
Fetli Bardakçıoğlu, olayın forklift
sürücüsünün istif alanı içerisinde
bahçeden kamyonla gelen yaklaşık
1 ton (1000 kg) ağırlığıyla hareket
ederken meydana geldiğini, forkliftin
kaldırma gücünün 1,600 kg olduğunu
belirtti.
Bardakçıoğlu, “Forkliftin yük ağırlığı nedeniyle devrildiği şeklindeki
haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Basında yer alan forkliftin devrilmiş
görüntüleri, kaza sonrasında kaza-

zedenin hassas bir şekilde alınabilmesi için başka forklift tarafından
bilerek devrilmiştir” ifadelerini kullandı.
Bardakçıoğlu, bu kaybın herkesi
derinden üzdüğüne de söyleyerek,

merhumeye rahmet, yaslı ailesine
sabır diledi.
Narenciye İhracatçı Birlikleri; Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği
ve Akdeniz Narenciye İhracatçılar
Birliği’nden oluşuyor.

Ülkede ekili tarım alanlarının yüzölçümleri belirlenecek
Tarım Bakanlığı ile Aselsannet
arasında iş birliği protokolü imzalandı
Ülkedeki ekili tarım alanlarının
yüzölçümlerinin belirlenmesi projesi
kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Aselsannet arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Bakanlıkta yer alan imza töreninde
protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Dursun Oğuz, Aselsannet
Genel Müdürü İsmail Karahan ve
Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı imza
koydu.
-Oğuz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Oğuz imza töreninde yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için çok
önemli olduğunu belirterek, ekonomik ve üretim anlamında dünyadaki
dengelerin değiştiği ve yeniden şe-

GÜNLÜK

killendiği bir dönemden geçildiğini
söyledi. Genel Tarım Sigortası’nın
ülkede tarımsal alanların korunması,
tarımsal faaliyetlerin devamı ve tarımsal zararlar hakkında çalışma
yapmak için kurulduğuna işaret eden
Oğuz, imzalanacak anlaşmanın,
KKTC’deki tüm tarımsal ekili arazilerin ekim aşamasında ve süresince
gözetimi, denetimi ve planlamasıyla
ilgili fayda sağlayacağının kaydetti.
Genel Tarım Sigortası’nın konuyla
ilgili uzun süre çalışma yaptığını
ifade eden Bakan Oğuz, ürün toprağa
girdikten, hasada kadar olan sürede
zarar, ziyan anlamındaki sorumluluğun Genel Tarım Sigortası’nın gözetiminde olduğunu anlattı.
Anlaşmanın teknik destek ve iş
gücü anlamında büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Oğuz, anlaşmanın,

zarar, ziyanın tespitiyle üreticiyi koruma anlamında da çok önemli olduğunu söyledi.
3 bin 866 km²’lik alan içerisindeki
tarım arazilerinin Aselsan tarafından
insansız hava araçlarıyla, üç boyutlu
gözetimi şeklinde fotoğraflandırılmasının Genel Tarım Sigortası’nın
ürün takiplerine destek sağlayacağını
ifade eden Oğuz, KKTC genelindeki
ekilebilir arazilerin miktarının planlama anlamında önemine dikkat çekti.
Tarım Bakanlığı’nın ihtiyacı olan
diğer verileri de alacaklarını kaydeden
Bakan Oğuz, dere yataklarının takibi,
göletlerin ve orman alanlarının durumunu bunlara örnek gösterdi. Altyapı anlamında Aselsan’ın bir dünya
devi olduğunu ifade eden Oğuz, bu
anlaşmanın kendileri için gurur verici
olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun zamandır dışarıdan gelenlere yönelik
iş yapar inşaat sektörü. Annan Planı sonrasında yapılan güvercinlik
gibi, kuş kafesi kadar evlerin yerini milyon sterlinlik devasa
evler aldı. On binlerce konut stoku olmasına rağmen, yeni projeler
aralıksız devam ediyor ganimet arazilere… Kıbrıs Kıbrıslılar
dışında herkesin evi oldu. Kıbrıslı gençler işgal rejimi tarafından
göçe zorlanırken, ortalama bir Kıbrıslı genç yaratılan konut bolluğunda dahi, konut sektörü yabancılar için tasarlandığı için,
konut ihtiyacı ve fiyatları yabancılara göre hesaplandığından
dolayı ev sahibi olamaz… İnşaat sektörü kara paranın aklandığı
bir alan olduğu için, konut sektörü de ona göre birkaç yüz bin
sterlinlik konutlardan birkaç milyon sterlinlik lüks konutlara
evrildi. Bu durum, 2022 Mali Protokolü’nde de karşımıza çıkan
bir gerçek… TC’lilere vatandaşlık verilmesinin ve mülk edinmelerinin kolaylaştırılması ile TC sermayesinin yatırım yaparken
Kıbrıslı ortak ve sermaye miktarı şartından kurtulması inşaat
sektörüne yönelik bir adım olarak duruyor… Halktv. com.tr’nin
bildirdiğine göre Türkiye’de inşaat sektörü çökerken Kıbrıs’ta
TC’lilerin daha çok konut almasını teşvik etmeleri Kıbrıs’ı parselleme konusundaki inatlarını gösteriyor: ‘Son zamanlarda konut
ve kira fiyatları hızla yükseldiği halde, inşaat maliyetlerindeki
yüksek artış nedeniyle müteahhitler yeni konut üretemez hale
geldi. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yılın ilk çeyreğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 azaldı. Aynı
dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların
bina sayısı yüzde 22.5, daire sayısı da yüzde 27.9 azaldı…’
(Halktv.com.tr)
YÖNETİLMEK
CTP Genel Sekreteri
Erdoğan Sorakın “Ünal
Üstel’in atanması ‘iyi
yönetilebildiği’ içindir”
dedi. Faiz Sucuoğlu’nu
yönetemediler demek ki…
*
UBP’Lİ MİDESİ
CTP milletvekili Erkut
Şahali, “Faiz Sucuoğlu
neden bu ülkenin
Başbakanı olamıyor? Bu
yaşananları hiçbir
milletvekilinin
hazmetmemesi gerekir”
dedi. UBP’lilerin da midesi
amma sağlammış, haçana
bir sindireceksiniz?
*
KARDEŞLİK
İskele Belediyesi,
Nevşehir’e bağlı Uçhisar
Belediyesi’yle kardeşlik
protokolü imzalayacakmış.
Ne alaka? Kel alaka!
Larnaka ile imzalayın bir
kardeşlik protokolü da
görelim…
*
BAL YAPMAZ ARILAR
Türkiye’de kira artışlarının
dizginlenmesi için
hükûmet kolları sıvamış.
Eee… Her konuda
anavatanın izinde olan
KKTC’nin bal yapmaz
arıları ne düşünüyorlar
acaba?
*
SOKAKTA BAŞKA
SANDIKTA BAŞKA
TDP’li eski Bakan Zeki
Çeler kendisine “Biz sizi
mecliste görmek isterdik,
bakan olmanız lazımdı”
diyenler olduğunu
söylüyor. Olabilir! Çok da
şey etmemek lazım böyle
lafları, Kıbrıslılar böyledir,
sokakta başka söyler,
sandıkta başka yapar…

“Tırnak”...
"AKP iktidara geldiğinde
Türkiye’de gazetecilik
yapıyordum. Erdoğan’ın nasıl
demokrasiyi yavaş yavaş
dejenere ettiğini, medyayı
kontrolüne aldığını, özgürlükleri
kısıtladığını ve tek adam rejimi
kurduğunu yakından izledim.
Bütün bunlar olurken uyanık
olması gerekenlerin – muhalefet
partileri, medya, sivil toplum
kuruluşları – nasıl uykuda
olduklarını da gördüm. Şimdi
benzer şeyler burada oluyor.
Ünal Üstel başbakan olur olmaz
ifade ve düşünce hürriyetine
kısıtlama getiren yasa
tasarılarının meclise sunulduğu
haberlerinin çıkması tesadüf
değildir."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Gönyeli Çemberi’nin tam
ortasında yol kesildi, araçlardan
anladığım kadarıyla bir
gumandan geçiyor.
Bu uygulama bizde yeni!
Birkaç yıl önceye kadar yoktu
böyle yol kesmeler, filan.
Çok itici, bize ait değil.
Ne var yani gumandan da
Gönyeli Çemberi’nde benim
gibi 1-2 dakika sırada
beklerse?
Bu memlekette görev
yapıyorsa memleketin
gerçeklerini yaşasa daha iyi
olmaz mı?"
Mert ÖZDAĞ
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Erkut Şahali

Protokolle Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesi’ndeki
maddelerin de ihlal
edildiğini belirtti CTP’li
Şahali… “Haklar alenen
ihlal edilmektedir” dedi.
Ne mutlu ki hatırladınız
insan haklarını…
Türkiye’nin buraya nüfus
taşıyarak tüm Kıbrıslıların ve
en başta Rumların temel insan
haklarını gasp ettiğini de hatırlarsınız belki bir
gün! Türkiye yerleşimci nüfus taşıyarak Rumların mülkiyet
ve evlerine geri dönüş hakkını yok etti… Bu, insanlığa
karşı işlenmiş suçlar kategorisinde bir insan hakları
ihlalidir… Bunu da dillendirin bir ara!
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KIB-TEK’İN KIBRISLILARIN
KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI
İLE NE ALAKASI VAR?

Olmadık insanların dilinde bir ‘yok oluş’, bir ‘yurtsuzlaşma’, bir ‘ilhak’…
2022 Mali Protokolü balyoz gibi inmiş ahalinin kafasına!
Her sene TC sömürgeciliği buradaki uşaklarına
onlarca konuda protokol imzalatır, bir tane de Mali
Protokol…
Bu protokollerin amacı ne bütçe dengesidir, ne de ekonominin kendi ayakları
üzerinde durması. Her bir protokolle TC
devleti bir kemiğimizi kırdı, elimizi ayağımızı kırdı, kafatasımızı parçaladı, beynimizi ortaya saçtı, yüreğimizi söktü…
Protokollerin amacı Kıbrıslı Türklerin
politik, ekonomik, kültürel, sosyal ve
kurumsal yapısını tamamen çökertip adı
konmamış ilhakı tamamlamaktır.
Yüz madde yazılır protokole, sadece bir madde uygulansa bile anamızı ağlatır…
Maliye Bakanı olarak Tatar’a imzalattıkları 20102012 Dönemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü
KIB-TEK’e kamu yatırımı yapılmasını yasakladı. Senelerdir çektiğimiz elektrik sıkıntısının temelinde yatan
budur:
“Kamu eliyle yeni elektrik üretim santrali yapılmayacak, ortaya çıkan ihtiyaç Kamu Özel İşbirliği modeliyle
karşılanacaktır.
Elektrik şebekesi Türkiye enterkonnekte sistemine
bağlanacaktır”…
Bu maddenin uygulanması sonucunda hurdaya çıktı
santrallerimiz…
KKTC’yi devlet zannedenler için söyleyeyim:
ABD’nin Türkiye’ye ‘sana elektrik santrali kurmayı
yasakladım’ demesidir bu maddecik!
Bu maddeyi haklı çıkarmak için de TC sömürgeciliğinin ideolojik aygıtı Ortadoğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Kalkanlı Kampüsü’ne bir rapor hazırlattılar.
‘Ekonomik değil, jeneratör almayın… Jeneratör alımı
fizibıl mizıbıl değil’ diye buyurdu ODTÜ!.. Buna karşı
Kıbrıslı bilim insanları ve mühendisler “Raporunuz
nerede? Hangi verilere dayanarak bunu söylüyorsunuz?”
dedi. Rapor mapor yok…
1986’dan beridir imzalanan Mali ve İktisadi Protokoller’in amacı, dengeli kamu maliyesi, ekonomik
olarak bilmem ne modeli, kendi ayakları üzerinde
duran KKTC diye açıklanır…
1974’ten sonra TC Büyükelçiliği Yardım Heyeti eli
ile Kıbrıs’a nüfus taşınması sürecini yürüten TC Maliye
Bakanı ve Kıbrıs Koordinasyon Kurulu Başkanı Ziya
Müezzinoğlu, 14 Ekim 1974 tarihinde Abdi İpekçi’ye
verdiği röportajda, teknik idari personel ve kalifiye
işgücü için, yürüttükleri yardım programının amacının
kısa zaman zarfında Kıbrıslı Türkleri eğiterek bu
görevleri onlara devretmek olduğunu söyler. (Milliyet-14.10.1974)
48 sene geçmiş aradan…
1974’te Kıbrıslıları eğitip yönetimi onlara devredeceğiz
diyordu Türkiye’nin efsanevi maliye bakanlarından
Müezzinoğlu…
TC-KKTC Protokollerinin değişmez, her protokolde
muhakkak yazan maddesi ise şudur:
‘‘İşbirliği aşağıda belirtilen kurumsal yapı ile uygulanır:
1. Kıbrıs İşlerinden Sorumlu TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı
2. TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü
3. TC Teknik Heyeti
4. TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (Eski
adı Yardım Heyeti)
5. KKTC Teknik Heyeti
6. Uygulama Birimleri’’…
48 senede ortaya çıkan sömürgeci hiyerarşi-kast
sistemi bu…
1974’te TC Maliye Bakanı Müezzinoğlu Kıbrıslıları
eğiterek yönetimi onlara devredeceğiz diyordu, 48 sene
sonra KIB-TEK’in kaderini tayin hakkımızı kullanamıyoruz.
Çünkü Türk dış politikası ve Türkçü faşizm için
‘Dış-Türkler’ diye tanımladıkları topluluklar yaşadıkları
ülkelere nüfuz etmek için kullanılan bir anahtardır
sadece. Kapı açıldıktan sonra Batı Trakyalının, Bulgar
Türkünün, Irak ve Suriye Türkmeni ile Kıbrıslının bir
önemi kalmaz. Dış-Türkler diye adlandırdıkları grupların
kültürel-dinsel yapısı da TC’nin Türk-İslam Sentezi
anlayışına uymadığı için asimilasyon ve entegrasyon
sürecinde kansız bir şekilde eritilirler.
‘Yok oluş’ denilen süreç 1975-Tarım işgücü Protokolü
ile yerleşimci nüfus taşınmasıyla başladı…

VATANSIZ
TOPLUM (2)

Lefkoşa’da bölgesel temizlik
çalışmaları devam ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)
geçen ay başkent genelinde başlattığı
bölgesel temizlik çalışmaları devam
ediyor.
LTB Temizlik Şubesi’nden verilen
bilgiye göre, temizlik çalışmaları kapsamında sokaklar ile kaldırımların temizliği yapılırken, yangın tehlikesi
oluşturan aynı zamanda sinek, böcek
ve yılan üremesine sebep olabilecek
boş arsa ve arazilerin de temizliği yapılıyor.
Açıklamada, Surlariçi, Köşklüçiftlik,

Kumsal ve Çağlayan bölgelerinin temizliği tamamlanırken Küçük Kaymaklı, Yenişehir ile Taşkınköy’de çalışmaların hafta sonu tamamlanacağı
belirtildi.
30 Mayıs'tan itibaren Ortaköy, Gelibolu, Marmara, Kızılay ve Göçmenköy ile devam edilecek temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından
Metehan ve Dumlupınar’da temizlik
çalışmalarına başlanacak. Hamitköy
ile Haspolat’ta bölgesel ot temizliği
çalışmalarına da devam ediliyor.

Hava Sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta
37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nden verilen
bilgiye göre, 26 Mayıs - 1 Haziran
tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç
sistemiyle sıcak ve nispeten nemli
hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37 derece,
sahillerde ise periyod süresince 30 –
33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı
yönlerden orta kuvvette esecek.

Covid testlerinde 43 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerde 43 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakanlık’tan yapılan
açıklamaya göre, vakaların 25’i Lefkoşa, 12’si Girne, 4’ü Gazimağusa,
1’i Güzelyurt, 1’i Lefke'den.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Bugün yapılan test sayısı 3442.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı

43. Yapılan toplam test sayısı
6.984.094. Toplam vaka sayısı 94837.
İyileşip toplam taburcu edilen vaka
sayısı 94199. Tedavisi devam eden
vaka sayısı 403.
Pandemi merkezindeki hasta sayısı
12. Karantinadaki vaka sayısı 391.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 237.
Ülke genelinde bugün yapılan aşı
miktarı 117"

Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası biçerdöver
arpa saplarının satılacağını duyurdu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,
Devlet Üretme Çiftliklerinden ihtiyaç
fazlası biçerdöver arpa saplarının kapalı
zarf yöntemiyle dönüm üzerinden satılacağını duyurdu.
Açıklamada, taban fiyatının 100
TL/dönüm olarak belirlendiği, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı günlük tarihli çekle yapılacağı,
sadece Veteriner Dairesine kayıtlı hayvan üreticilerinin teklif verebileceği
bildirildi.
Teklif verecek üreticilerin 1 Haziran'da yapılacak arazi incelemesine
katılmak zorunda olduğu, arazi ince-

lemesine katılmayan üreticilerin teklif
veremeyeceği vurgulanan açıklamada,
her üreticiye verilecek dönüm miktarının başvuru sayısına göre belirleneceği, ücretin 100 TL/dönüm taban
fiyatı üzerinden verilen en yüksek teklife göre belirleneceği kaydedildi.
Açıklamada, idarenin herhangi bir
teklifi kabul etmek zorunda olmadığı,
tekliflerin en geç 3 Haziran tarihi saat
10.00’a kadar Çömlekçi Çiftliğindeki
teklif kutusuna atılması gerektiğini
bildirildi. Yapılan açıklamada, 1 Haziran tarihinde saat 10:00’da Çömlekçi
Çiftliğinde toplanıp arazi incelemesi
yapılacağı ifade edildi.

Türkiye bir taraftan çözümsüzlüğe oynarken, öte yandan da Kıbrıs Türk toplumunu, gelenek görenek ve inançlarını değiştirerek
asimile etme, başaramama durumunda da, yasadışı olarak Kıbrıs'ın
kuzeyine taşıdığı nüfusla azınlığa
düşürerek, etkisizleştirme politikası uygulamaktadır.
Dayatma ekonomik paketleriyle toplumu üretimden kopararak aslaklaştırma
gayreti içindedir.
Türkiye'nin emperyalist mali sermayeye bağımlılığından kaynaklanan ekonomi politikasi bir yandan
Türkiye halkını yoksullaştırırken,
Kıbrıs Türk halkının da iliklerine
kadar sömürülmesi ve açlık seviyesinin altında yaşatılması sonucuna yol açmıştır.
Yıllardan beri durmaksızın devam eden devalüasyonlarla, gerek
Türkiye halkının gerekse Kıbrıs
Türk halkının alım gücü ölmeyecek
kadar yaşayabilecek düzeye düşürülmüştür.
Tüm bu nedenlerle toplum artık
Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak
istemektedir. Emperyalist Türk
burjuvazisinin boyunduruğundan
bir şekilde kurtulma gayreti içine
girmiştir.
Gençler göç etmekte, hatta giderek kitleselleşen bir şekilde Rum
tarafına yerleşmektedir. Ebeveynlerinden biri Kıbrıslı, diğeri Türkiyeli olduğu icin Rum yönetiminden Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği
alamayan insanlarımız bile en azından Güneyden doğum belgesi alıp
Güney Kıbrıs'ta çalışabilme fırsatlarının peşine düşmüş durumdadırlar.
Vatansızlık günlük yaşamımızın
her alanında karşımıza engel olarak çıkmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları için binlerce gencimiz, Güney Kıbrıs veya
diğer AB ülkelerinde çalışma olanaklarından mahrum kalmaktadırlar. ‘Garantör‘ Türkiye bu gençlerin
hakkını aramamaktadır, ve aramayacaktır.
Çünkü onlar gidecek başka yerleri olmayan insanlar olarak Türk
egemen sınıflarının insafına terk
edilmiş durumdadırlar. Türk hakim
sınıfları, onları yoksulluk düzeyinde maaş ve ücretlerle çalıştırarak iliklerine kadar sömürmektedir!
İşte tüm bu koşullar altında gençlerimizin “DEFOL” diye pankart
açması yadırganacak bir durum
değil, olması gereken bir durumdur.
Bu memleket bizimdir. Ülkemizin emekçi gençleri bu memlekete
sahip çıkmalıdır ve çıkacaktır.
Barış içinde, insanca yaşamak bizim de hakkımızdır.
Vatanımıza “VATAN “diyebilmek bizim de hakkımızdır!
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Sosyal Medya
Necati Karaçay

İki Toplumlu “Dil ile Köprüler Kurmak” etkinliği düzenlendi
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
“Dil Alanında Destek Projesi”, yazılı ve
sözlü çeviri alanında profesyonel çevirmenlere yönelik “Dil ile Köprüler Kurmak”
başlıklı iki toplumlu ağ kurma etkinliği düzenledi.
Dil Alanında Destek Projesi yetkililerinin
açıklamasına göre, etkinlik, ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde yapıldı. Kıbrıslı
tercümanların mesleki becerilerini artırarak,
yazılı ve sözlü çeviri sektöründeki standartları
yükseltmeyi amaçlayan AB destekli Dil
Alanında Destek Projesi, Kıbrıslı tercümanların birbirleriyle olan mesleki bağlarının
yanı sıra AB ile olan bağlarını da geliştirmeyi
hedefliyor.
“Dil ile Köprüler Kurma” etkinliğiyle
tüm dil kombinasyonlarında faaliyet gösteren
profesyonel çevirmenleri bir araya getirerek,
ilk ağ kurma etkinliğini yapmayı hedefleyen
etkinliğe Kıbrıslı çevirmenlerin yanı sıra
Avrupa Komisyonu’ndan yetkililer katıldı.
Etkinlikte, Koordinasyon, Kaynaklar ve
Yardım Programı’ndan Sorumlu Reform
Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa,
yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa Birliği’nin kurucu değerleri olan çeşitlilik içinde
birlik ilkesinin ve çok dillilik politikasının
önemini vurguladı.
Rozsa, “AB, dil çeşitliliğini ve çok dilliliği
teşvik etmektedir. 24 resmi diliyle AB, dünyanın en çok dilli kurumu olma özelliği taşıdığını söylemek mümkündür. Avrupa Temel
Haklar Şartı’nın 22. Maddesi’nde ifade bulduğu üzere birlik, kültürel, dini ve dilsel
çeşitliliğe saygı gösterir” şeklinde konuştu.
Dil Alanında Destek Projesi Takım Lideri

BOYUN EĞMEDİLER
VE CANLARINI FEDA
ETTİLER

Sezin Tekin’in projeyi tanıttığı konuşmasının
ardından Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği Yunanistan ve Kıbrıs Bölge
Sekreteri Irina Christodolou-Pipis söz aldı
ve AIIC’in dünya çapında çevirmenler arasında dayanışmayı teşvik etme ve meslek
standartlarını yükseltme bakımından oynadığı
rolü aktardı.
İki Dillilik Derneği kurucusu ve Kıbrıs
Üniversitesi’nde akademisyen olan Düriye
Gökçebağ ise, iki dilliliği yaygınlaştırmak
ve iki toplumu birbirine yaklaştırmak için
derneğin yürüttüğü yoğun faaliyetlerden
söz etti.
Etkinliğin konuk konuşmacısı Avrupa Komisyonu’nun eski kadrolu çevirmenlerinden

uluslararası eğitmen Sophie Llewellyn Smith,
örgütlenmenin ve dayanışmanın mesleki
standartların yükseltilmesine olan katkısını
ele aldı. Smith konuşmasında çevirmenlerin
sürekli mesleki gelişim yolculuğunda başvurabilecekleri kaynaklara ve araçlara ayrıntılı olarak yer verdi.
Dil Alanında Destek Projesi ilerleyen tarihlerde mesleki becerileri artırmaya yönelik
Bilgisayar Destekli Çeviri yazılı eğitimleri,
AB akreditasyon sınavlarına hazırlık amaçlı
sözlü çeviri eğitimleri ve Kıbrıs’ta düzenlenecek Avrupa Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük Festivali gibi etkinliklerle Kıbrıslı
dil uzmanlarını bir araya getirmeye devam
edecek.

Aya Napa seri tecavüzcüsü tutuklandı
Aya Napa’da son bir buçuk aydır sarhoş
ve yalnız kadınlara saldıran 22 yaşındaki
seri tecavüzcü tutuklandı.
Politis ve diğer gazetelere göre son bir
buçuk aydır, Rum tarafında daimi ikamet
etmekte olan 28 yaşındaki Avrupa vatandaşı
bir kadın ile 25 ve 21 yaşlarındaki iki İngiliz
turist, gece yarısından sonra ev veya otellerine
doğru yürüdükleri sırada, tanımadıkları bir
kişinin tecavüzüne uğradı.
Polis kadınların ifadeleri üzerine başlattığı
inceleme sonucunda 22 yaşındaki şüpheliye
ulaştı. Polis sorgusunda 3 eylemini de itiraf
eden şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı ve
hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.
Şüpheli, ifadesinde, gece yarısından sonraki
zamanlarda Ay. Napa sokaklarında dolaşarak,
fazlaca alkol almış sarhoş ve yalnız kadınları
bulduğunu, onlarla sohbet ederek arkadaşlık
ilişkisi oluşturduğunu ve ardından karanlık
sokak noktalarında tecavüz ettiğini anlattı.
Fileleftheros Rum polisi elektronik suçlar
şubesinin bu yıl reşit olmayan kızların, eski
erkek arkadaşları tarafından çekilmiş özel

fotoğraflarının internette yayınlanması veya
bu tür fotoğraflarla şantaj kurbanı olmuş
45 vaka ile ilgilendiğini yazdı.
Gazete dün de Limasol’da 24 yaşındaki
bir kadının 42 yaşındaki erkek arkadaşı
tarafından sokak ortasında dövüldüğünü,
tehdit edildiğini ve psikolojik şiddete

uğradığını yazdı.
Politis ise Lefkoşa’nın Rum kesimindeki
bir ortaokulda kız öğrencinin, iki sınıf
arkadaşı ve okul dışından üçüncü bir kişinin
cinsel tacizine uğradığını, taciz eyleminin
sınıfta ve okulun açık olduğu bir saatte
cereyan ettiğini vurguladı.

Akademisyen arkadaşları ve birçok
aydın, Naziler tarafından tutuklanmıştı.
Marksist Felsefe Hocası olan Georges
Politzer, arkadaşlarını kurtarmak için
felsefe dersleri verdiği üniversitesinde
Özgür Üniversite adında bülten çıkardı.
Başlattığı kurtarma kampanyası ve Nazi
karşıtı düşünceleri Fransa'da büyük ses
getirince tutuklandı ve Nazilere teslim
edildi. Arkasından İnsan Hakları ve Özgürlük Aktivisti eşi Marie Politzer de
tutuklandı. Ayrı hücrelere konuldular.
Günlerce Nazi işkencesiden geçirildiler.
Ama asla yılmadılar.
İşkence kar etmeyince, Gestapo Subayları karı koca özgürlük savaşçısına
konuşmaları karşılığında adeta bir dünya
vaat ettiler. Georges Politzer'den, eşinin
hayatının bağışlanması karşılığında Üniversitelerdeki Nazi karşıtlarının listesini
vermesini istediler. Bu konuyu eşiyle
konuşması için 23 Mayıs 1942 tarihinde
hücresinden alıp eşinin hücresine götürdüler ve yirmi daika süre verdiler.
Georges Politzer, eşine "Senin hayatının bağışlanması için benden jurnalcilik
yapmamı istediler, ama ben bu ahlaksız
teklifi reddettim." dedi. Bunun üzerine
eşi Marie Politzer, "Gestapoya sen de
teslim olmadın, senden tam da bunu
bekliyorum, seninle gurur duyuyorum
sevgilim." dedi. Özgürlük savaşçısı iki
sevgili gururla vedalaştılar. Ayrılırken,
Marie " Fransa halkı için, Özgürlük için
ölmek ne güzel.." dedi. Bu sözü duyan
Gestapo Subayı, Georges Politzer'i hemen
infaz için hücreden çıkardı ve Nazi infaz
timinin beklemekte olduğu avluya getirdi.
Georges Politzer'i avluda doğrultulmuş
silahlarıyla beklemekte olan kullanışlı
faşist Gestapo timinin karşısına diktiler.
Bu sırada Politzer askerlere "Aptallar,
ben sizin için kavga veriyorum, beni
öldürmekle kendi geleceğinizi öldürüyorsunuz." diye bağırdı. Bunun üzerine
Gestapo Subayının "Asker vaziyet al !"
emri avlunun sessizliğini bozdu. Nazi
timinin parmakları tetiğe giderken Georges Politzer, faşistlerin suratına şöyle
haykırdı : "Yaşasın Fransa, Yaşasın
Marksizm; Kahrolsun Faşizm..!"
Kurşuna dizilme işleminden sonra eşi
Marie Politzer'i de hücresinden alarak
Nazi Toplama Kampına götürdüler.
Marie de 6 Mart 1943'te esir kampında
öldürüldü.
Politzerleri saygıyla, hayranlıkla selamlıyorum. Yaşasın Özgürlük, Kahrolsun Faşizm..!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BİR AĞACIN
KÖKÜ NE İSE
DALI DA ODUR
KISACA...
İLAÇ AMBARGOSU
Üç ay oldu Faiz Sucuoğlu “TC
yetkililerinden ilaç yasağı listesinden
KKTC’nin çıkarılması istendi” diyeli!
Sağlık bakanlığı koltuğuna oturur
oturmaz İzlem Gürçağ, ‘‘sıkılıkla
duyduğumuz, ilaç yok, hastanelerde
randevu yok. Bunu işitmeyeceğiz’’
demişti... İlaç yok diyor vatandaş…
Bu defaki şikayet Alzheimer ilacı.
Ankara Alzheimer mı oldu da ilaç
ambargosunu kaldırmayı unuttu?

Bizim Mandra
Yenişehir trafik ışıklarında
aylardır devam eden kural
ihlâli bütün çirkinlik ve
tehlikelerine rağmen sürüp
gider. Işıklara gelindiğinde
doğru gidecek olanlar ve sağa
dönecek olanlar için yol ikiye
ayrılmaktadır. Ancak şağa
dönüş şeridini alan bazı
"açıkgözler" yeşil yandığında,
solundaki arabanın birdenbire
önünü keserek doğru
gitmekte, büyük bir kaza
tehlikesinin yaşanmasına
neden olmaktadırlar.
Sokaktaki adam "Trafik
müdürüne sormak istiyorum.
Bu suçun cezası kaç bin
liradan başlar? Hep kemer
pususuna değil, biraz da
bunun için pusuya yatın" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
17 ünlü İsveçli yazar,
yayıncı, gazeteci, hükümete
Tayyip Erdoğan’ın İsveç’te
yaşayan Türkiyeli
gazetecilerin Türkiye’ye teslim
edilmesi talebini reddetme
çağrısı yaptı.

“Öğrencisiyle, mezunuyla, akademisyeniyle hâlâ
inatla ve inançla dik duran okulum: Boğaziçi…”
Ben kimim?
Ben, kadın haklarının altının her geçen
gün biraz daha oyulmaya çalışıldığı bir
ülkede kadınım ve basın ve ifade özgürlüğünün büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığı
bir ülkede çokça çevirmen, editör ve (umarım
bir gün) gazeteciyim. Ve evet, tabii bir de
Boğaziçiliyim. "Boğaziçili."
Boğaziçi'nin ne kadar iyi bir okul olduğunu
benim gibi eski bir mezununun söylemesine
ihtiyacı yok elbette. Tıpkı benim de Boğaziçi'nin ne kadar iyi bir okul olduğuna itirazımın olamayacağı gibi...
Boğaziçi mezunu olmak benim için ne
çok büyük bir gurur kaynağı ne de övünülmesi
gereken bir şey oldu.
Mezun olduktan 7 sene sonra dönüp baktığımda, Boğaziçi yıllarımdan aklımda kalan
birkaç ufak anekdottan birinin de 4 sene boyunca derslerini keyifle takip ettiğim Prof.
Dr. Falih Köksal'ın paylaştığı şu kısa hikaye
olduğunu görüyorum:
Denizde iki genç balık yolda yaşlıca bir
balığa rastlar. Yaşlı olan gençlere sorar: Su
nasıl? Gençler şaşırır: Ne suyu?
Şimdi anlıyorum benim için Boğaziçi bu
hikayedeki su gibiymiş.
Boğaziçi, ben hayata karıştıkça ve Türkiye
değiştikçe gözümde büyümeye, bir vahaya,
kurtarılmış bölgeye dönüşmüş.
2016'ya kadar rektörünü kendi seçen okulum...
Ocak 2021'de bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla okulda kimsenin adını bile
duymadığı birinin rektör olabildiği okulum...
Öğrencisiyle, mezunuyla, akademisyeniyle
hala inatla ve inançla dik duran okulum...
Çevik kuvvet polislerinin onlarca öğrenciyi

VİRGÜL
KIBRISLI KİMLİĞİ

1974’ten beridir TC kansız bir şekilde Kıbrıslı
kimliğini yok ediyor… İsimleri Türkleştirerek
ve Eğitim sistemini TC’ye entegre ederek
başladı buna… 48 sene sonra CTP vekili
Erkut Şahali, partisinin ‘Kıbrıs Türk kimliğinin
yaşatılması ve gelecek kuşaklara erozyona
uğramadan aktarılmasını hedeflediğini, buna
yönelik tehditlerle mücadele edecekleri’ni
söyledi… Kıbrıslı kimliği bile diyemiyor Şahali,
Kıbrıslılık diyemiyor, hatta ‘Kıbrıslı Türk kimliği’
bile diyemiyor; Kıbrıs TÜRK kimliği diyor…
Kıbrıslı değil yani, Kıbrıs’ta Türk kimliği…

BİZİ YOK
EDEN
KİMDİR?
KİME
KARŞI?

“Bu bir var
oluş
mücadelesidir…”
Tufan Erhürman
(CTP)

darp ederek gözaltına alabildiği okulum...
Boğaziçi benim için artık hem büyük bir
öfke hem sonsuz bir umut kaynağı.
Tek derdi kendisini ifade etmek, 9. Boğaziçi
Onur Yürüyüşü ile bunu bir kez daha dile
getirmek olan öğrencilere yaşatılanlar karşısında tarif edemediğim bir öfke içindeyim.
Bir insanın, bir toplumun var oluşunu yasaklayabileceğinizi nasıl düşünebilirsiniz?
Bir insanı sırf kendisini ifade etmeye çalıştığı için cezalandırma, darp etme, gözaltına
alma hakkını kendinizde nasıl bulabilirsiniz?
Bu kadar büyük bir şiddeti, böylesi bir hukuksuzluğu herkes gibi, olduğu haliyle,
olmak istediği haliyle yaşamak, içinden geldiği gibi sevip sevilmek isteyen insanlara
nasıl reva görürsünüz? Biliyorum, naif sorular
bunlar.
Her gün rektörlüğe sırtını dönen akademisyenleri gördükçe içim ne kadar umutla
doluyorsa tüm bu muameleyi gördükçe o
kadar büyük bir umutsuzluğa kapılmaktan
kendimi alamıyorum.
Belki dramatize ediyorum. Belki de dramatize etmeliyim, bilmiyorum.
Fakat polis şiddetiyle, tutuklamayla karşı
karşıya kalabileceğini bildiği halde özgürlüklerini savunan öğrencileri, akademisyenleri,
dünyanın her yerinden seslerini yükselten
mezunları gördükçe böyle bir kurumun bir
süreliğine de olsa parçası olmaktan gurur
duyuyorum. Selam olsun içinde bulunduğumuz suyun farkında olanlara ve daha fazla
ısınmasın diye el birliğiyle çabalayanlara...
(Bu yazı Selay Dalaklı’nın bianet.org’da
yayımlanan “Boğaziçi direnişi ve aidiyet
üzerine” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 26 EKim 2021

Akıncı: 10 yabancı büyükelçiyi
Türkiye’den kovma noktasına varan bu
antidemokratik siyaset duvara toslamaya
mahkumdur. Türkiye’de tek adam rejimi
ekonomik ve siyasal anlamda hızla
ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor...

Gözden kaçmayanlar...
RIZA VE İTİRAZ
Mesele taşıma nüfusa vatandaşlık
dağıtılması olduğunda kimseden ses
çıkmaz… Protokolde toplu iş sözleşmesi
ile ilgili madde için bağıranlar, ‘Karşılıklı
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla
vatandaşlığa kabule ilişkin şartlarda
kolaylaştırma yapılacaktır’ maddesine ses
etmiyor… Hatta protokolde Adalet
Reformu da var! ‘Cezai ve hukuki
konularda adli işbirliğinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır’ deniyor… Buna da itiraz
eden çıkmadı. Protokolde gaddarlığıyla
meşhur ‘‘Özel Harekât Polislerinin etkin bir
şekilde görevlerini yerine getirmesi
amacıyla işbirliği geliştirilecektir’’ de deniyor.
Buna da itiraz görmedik!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘KKTC toprağı Kapalı Maraş’ta
uluslararası hukuk çerçevesinde
almakta olduğumuz kararlar
Avrupa Birliği’nin onayına tabi
değildir…’’
Tahsin Ertuğruloğlu
(Mevlüt Çavuşoğlu’nun abisi)

Karikatür: Rainer Hachfeld
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Baflının Köşesi

Sosyal Medya

Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Mehmet Davulcu

GÖRMEK İÇİN DIŞINDA
MI OLMALI?

Bu sene daha iyi geçecek beklentileri
ile girdiğimiz her sene, daha kötü geçti,
geçiyor.
Oysa değişen bir şey yok sanıyorduk.
Geçen zaman değil, insandır bunu yapan, hazırlayan...
İçinde yaşarken göremedik.
Petrole bağımlı hale getirildik mesela
yavaş yavaş.
Teknoloji ile geri gittik.
Bir zamanlar Amerikan sigaralarının
yavaş yavaş Türkiye’de
ucuzdan piyasaya sunularak
alıştırıldığı gibi.
Sonradan kimse, onlara
göre yerli, yani Türkiye sigarası içmemeye başladı.
Sonunda olan oldu ve pahalı Amerikan sigaralarından kimse vazgeçemedi.
Bu da böyle.
Petrol boğazımızı sıkan kolaylık şimdi.
Kuyudan su çıkartma işini bile artık
motorlara yaptırıyorlar eşek yerine.
Bu iyi gibi de petrol bitince saman ne
işe yarayacak eşeği bilmedikten sonra.
Velesbit en güzel ulaşım aracıydı zamanında.
Sellasıyla, dinamosuyla.
Dinamoyu hatırlayan yoktur eminim.
Şimdi pilli fenerler var bir de çakanlardan.
Takıyorduk lastiğe dinamonun tekerleğini, enerji üretiyorduk bedavadan.
Ne pil derdi ne başka.
Bir de inceden motorlar vardı iyi olan.
Hele yaya gitmek başka güzellik.
Zor, mu dediniz yaya gitmek için?
Zor değil, zor olan nüfus artışı ve
haliyle büyüyen kentler.
Kent yaşamı zorlaştırdı her şeyi.
Kalabalık ortamlar çirkinleştirdi.
AVM çılgınlığı supermarketler...
Bakkalım nerede?
Nerede şimdi sanduviççi Veleddin Dayı?
Lefkoşa’ya ilk kez gittiğim yıl geldi
aklıma.
Köşklüçiflik’ten bandabuliyaya oradan
Kumsal’a...
Yol kenarında sıralanmış servi ağaçlarına.
Yoldan arada bir geçen arabalara.
Birkaç da apartman vardı o zamanlar
bir de Saray Oteli.
Bilardo salonu hatırlarım saha karşısında.
Oynanan oyunlar, gençlerin heyecanları.
Kocaman şehir dediğim Lefkoşa meğer
ne küçüktü.
Yaya gezdiğim sokaklarında her yere
gitmiştim.
Her yerini görmüştüm.
Bir şehri yaya gezmek kadar güzel ne
olabilir?
Şimdilerde kolaylık dediğimiz arabalara
park yeri bulmakta zorlanıp tekrar geri
döndüğümü biliyorum.
Bu sene daha iyi geçecek beklentileri
ile girdiğimiz her sene, daha kötü geçti,
geçiyor.
İçinden çıkılamayacak derecede beceriksizlik ürünlerinin çok olmaya başladığı
her yıl...
Kıbrıs da geri dönülemeyecek derecede
kötüye gidiyor.
Kötüye gidişi görmek için ille de dışında
mı olmalı meclis dedikleri o yerin?

TC KUZEY KIBRIS
ÜZERİNDEN YILDA
ORTALAMA 10
MİLYAR DOLAR
PARA
KAZANMAKTADIR
Cumhurbaşkanlığı...

“CTP Genel Başkanı Erhürman’ın
iddiaları tamamen gerçek dışıdır”
Cumhurbaşkanlığı, “CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a yönelik ‘hükümetin müdahaleyle
kurulduğu’ iddialarının yalan ve gerçek
dışı olduğunu” belirtti.
Cumhurbaşkanlığı BAsın Bürosu'nun
konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın,
kabul edilemeyeceğini bildiği halde hükümet oluşumuyla ilgili olarak ‘Görev
sadece CTP’ye verilmeli; CTP, hükümeti
15 gün içerisinde kuramazsa erken seçime
gidilmeli’ şeklinde Anayasa’ya aykırı ve
siyasi darbe nitelikli şartlar ileri sürdüğü
kamuoyunun bilgisindedir.
Anayasa’ya aykırı şartlar ileri sürüp,
görevden ve sorumluluktan kaçan CTP
Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu alan UBPDP-YDP hükümetinin ‘müdahale mahsulü’
ve ‘gayrimeşru’ olduğunu öne sürerken,
Meclis’te temsil edilen halkın iradesini
de yok saymaya çalışmaktadır. İleri sürülen
hayal ürünü iddialar ile gerçek dışı suçlamaların kabul edilmesi elbette ki mümkün değildir.
Sn. Erhürman, 24 Mayıs 2022 tarihli
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Toplantısı’nda da, Cumhurbaşkanımız Sn.
Ersin Tatar’ın bulunmadığı bir ortamda,
Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak birtakım iddialarda ve suçlamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanımızın yerel bir haber
kanalında ‘hükümetin müdahaleyle kurulduğunu kabul ettiğini’ ileri sürebilmiştir.
Sn. Erhürman, hükümetin ‘müdahale
sonucu kurulduğunu’ ileri sürerken, ülkemizde 2005 ve 2015 yıllarında yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik

Avrupa Birliği (AB) ve diğer dış güçler
tarafından yapılan müdahaleleri ve baskıları
unutmuşa benzerken, görmezden gelmektedir. Sn. Cumhurbaşkanımız da söz konusu programda, bunları hatırlatmış, o
dönemlerde yapılan dış müdahalelere dikkat çekmiştir.
Halkımız, 2005 ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları da çok
iyi hatırlamaktadır. Başta ABD ve AB olmak üzere, dış güçler o dönemin CTP
Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için çok ağır
müdahalelerde bulunurken, bu güçlerin
denetimindeki fonlardan da her türlü finansmanın yapıldığı da bilinmektedir.
Aynı müdahaleler, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sn. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi
için yapılmıştır. O günlerde, ABD ve AB
tarafından organize edilen sivil toplum
örgütleri ile bazı medya kuruluşlarına
‘projeler’ adı altında milyonlarca Euro’nun
aktarıldığı da basında, kayıtlarda ve arşivlerde yer almaktadır.
Sn. Cumhurbaşkanımız söz konusu
programda, geçmişte yaşanan müdahalelere
dikkat çekerken, Sn. Erhürman büyük bir
demagoji ve manipülasyonla, Sn. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını çarpıtıp,
kendisine göre yorum ve iddialarda bulunmuş ve ‘Cumhurbaşkanı Tatar mevcut
hükümetin müdahale sonucunda kurulduğunu kabul etmiştir’ diyebilmiştir. Bu,
kesinlikle gerçek dışı ve yalandır.
Sn. Erhürman’ın gerçek dışı bu iddiaları
ve suçlamaları, siyasi etik ve ahlak kurallarına aykırı olduğu gibi, bunların kabul
edilmesi de asla mümkün değildir.”

“Sessiz Çığlık Mektup Yarışması” başvuru süresi uzaltıldı
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği,
“3. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması” başvuru süresinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını bildirdi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada,
toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı yaşayan
hastaların sorunlarına dikkat çekmek,
toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen
yarışmada, birinci gelene 3 bin TL, ikinci
gelen yarışmacıya 2 bin 500TL ve üçüncü
gelen yarışmacıya ise 2 bin TL nakit
ödül verileceği kaydedildi.
Yarışmada, “Ruh Sağlığı” ve “Yaşlı
Hakları” olarak belirlenen iki temadan
biri seçilecek ve ruh sağlığı sorunu yaşıyanlar veya ruh sağlığı sorunu olan akrabalarına bakanlar veya yakınları, hayat
hikayelerini ve toplumda karşılaştıkları
zorlukları, görünmez engelleri bir mektup
ile yazılacak.
İsmini açıklamak istemeyen yarışmacılar, rumuz ile katılabilecek ve kazanması
halinde ödülünü bir aracı ile alması sağlanacak. Hiçbir katılımcının mektubu yazılı ve sözlü onay alınmadan kimseyle
paylaşılmayacak. Yarışmacılar, mektup-

larını, isim-soyisim ve telefon numaraları
ile birlikte Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı
Derneği’nin elektronik posta adresi
info@yaslihaklariveruhsagligi.org’a gönderebilecek veya mektuplarının elden
alınması için 0533-8649955, 05428883010, 0542-8533188 telefon numaralarını arayabilecek.
Mektup yarışmasının katılım şartları
ve daha fazla bilgi için http://www.yaslihaklariveruhsagligi.org/ sayfası ziyaret
edilebilir.

Baltanın sapı da bizden değildir!
Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'a
vereceği krediler karşılığında birkaç yıl ekonomik paket uygulattı
ve Güney Kıbrıs ekonomisi düzlüğe çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Kuzey
Kıbrıs'a 40 yıldan
beridir vereceği
kredi veya hibe
para karşılığı "ekonomik paket" uygulattı, ancak Kuzey Kıbrıs ekonomisi bırakın düzlüğe çıkmayı battıkça battı. Kuzey
Kıbrıs ekonomisi batarken devlet
kurumları adım adım TC'nin kontrolüne geçti.
Sözde ekonomik olan paketler
imzalandıkça, Türkiye'nin Kuzey
Kıbrıs üzerinden kazancı arttıkça
arttı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı
kontrolü altında tutması nedeniyle
sadece hava trafiğinden 1 yıllık
kazancı 1 Milyar Euro iken Kuzey
Kıbrıs'a yılda ortalama olarak
300 milyon Euro vermektedir.
TL kullanımından elde ettiği
kazanç, Kuzey Kıbrıs'ın ithalatının zorunlu olarak TC'den yapılıyor olmasından elde ettiği kazanç, Kuzey Kıbrıs'taki TC sermayesi kumarhanelerden elde ettiği kazanç, Kuzey Kıbrıs'taki
Night Clup'larda yapılan kadın
ticaretinden elde edilen kazanç,
Kuzey Kıbrıs denizlerinde ki
münhasır ekonomik bölgelerini
Katar'a satılmasından elde edilen
kazanç, Kuzey Kıbrıs üzerinden
oynatılan sanal kumardan elde
edilen kazanç ve bunlar gibi kazançlar cabası.
Kabaca hesaplandığında TC
Kuzey Kıbrıs üzerinden yılda ortalama 10 Milyar Dolar para kazanmaktadır.
Bu gerçekler bağlamında bakıldığında Türkiye'nin Kıbrıs'ta
Kıbrıslı Türk toplumunun arzu
ettiği gibi bir çözüm şekline
neden izin vermediği daha iyi
anlaşılacaktır.
Özellikle de Türkiye'de 20 yıldan beridir hüküm sürmekte olan
AKP iktidarının "para konusundaki hassasiyeti" dikkate alındığında daha da iyi anlaşılır olabilecektir.
"İki devletli çözüm şekli" ile
"ekonomik paketi" savunmakta
olanlar ve "işgalci" tanımlarına
tepki gösterenlerin toplum içinde
hangi sınıfsal grup içinde yer almakta olduklarına bakıldığında
neden bu hallerde olduğumuzu
anlamak da kolaylaşacaktır.
Yazık işçi sınıfına!
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KUPON VE İAŞE…

1974 Savaşı öncesinde 1950’li yıllardan itibaren toplumda, “İdare” ye karşı sesini yükselten insanları
korkutma ve yıldırma hareketleri ile “sorgulama” işlerinin yaygın olduğu söyleniyor…
İsteyen, istediğini yapardı; anlamı çıkmasın söylediklerimden…
BEY (Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim) İdaresi’nin talimatları dışına çıkılmazdı…
Şimdi hayatta olmayan büyüklerimizden çok dinledik o yıllarda yaşananları…
Lider kadrosundaki insanların dâhi,
birbirlerine silah çektikleri söyleniyordu…
Çıkar çatışmaları, o yıllarda da vardı…
1974, 15 Temmuz’unda Cumhurbaşkanı Makarios’a
darbe yapıldığı günlerden önce çeşitli vesilelerle, “hain”
damgası vurdukları kimi solcu ya da komünist dedikleri
insanları da, silahaltına aldıkları/çağırdıkları bilinmeyen
değildir.
***
İşte, o yıllarda yaşadıklarımızı, sömürgeci zihniyet
sahipleri ve onların Kıbrıs’ın kuzeyindeki acentaları,
yeniden hayata geçirme uğraşı içerisine girdiler…
Salı akşamı, bu yazdıklarımı da kapsayan konularda,
sohbet ettiğim emekli bir büyüğüm:
“Gerekçelerini gizleseler da, yapmak istedikleri
açıktır, bellidir; o eski günlerdeki gibi davranmak istiyorlar!
Kıbrıslının, önümüzdeki günlerde yaşayacağı şartlara
zor dayanacağını, elbette onlar da bilir!
Onlara göre, ‘Kıbrıslılar çok şımardı’, acilen yola
getirmek lâzım Kıbrıs’ta yaşayanları” dedi, gülümseyerek…
Daha sonra da, “1963 kışından sonraki o çileli
günleri, sen da yaşadın bilin…
Yakında para yerine eskiden olduğu gibi kupon kartoncuk ve yiyecek yerine da, iaşe (raşon) dağıtacaklar…
Arada beğenmeyen, isyan eden çıkarsa da, hep bir
ağızdan, ‘beğenmeyen gitsin o tarafta yaşasın!’ diyecekler” dedi…
Çok şeyler daha söyledi büyüğüm, ama yerim sığmaz!
Sözlerinin sonunda:
“Dileğim, Allah o günleri göstermesin; ama bu
gidişle, başka da bir şeyin olacağı yok!” dedi…
Gülümsemesinde bile, gizli bir hüzün vardı…
-İki canız oğlum biz, emekli maaşım bugün hâlâ
yeter!
Ama yarın?
Yarın, çocuklarımızla torunlarımız n’apacak, diyerek
dert yandı…
Yerden göğe kadar haklıydı…
Dürüst insandı, yıllar var tanıyorum; sürdüğü arabadan, yaşayış tarzından belliydi dürüstlüğü…
Aksi olsaydı, herkesin haberi olurdu; en azından
saygı görmezdi bizim gibi yurtseverlerden…
***
Unutuyordum, Salı günü meclis kürsüsünde konuşulanlardan da bahsetti, televizyonda izlemiş yaşananları
o da:
“Erhürman kürsüde konuşurken, mikrofonunun
sesini kıstılar; hiç yakışık olmadı…
Akıllarınca, konuşulanları ahalinin duymasını engellediler…
Onlar da biliyorlar, imzalanan protokolün toplum
tarafından kabul görmeyeceğini!
Normal bir düzende olsaydık eğer, çok insan yargılanacak ve ceza alacaktı!” dedi…
Yurttaşlar gerçeklerin farkında, yarın başımıza nelerin geleceğini da biliyorlar…
Öyleyken, hâlâ susup sinmek, niye?
Korkması gereken, yurtseverler değildir!
Korkmayın, bırakın suçu olanlar korsun!
***
TDP Genel Başkanı M. Atlı’nın, Pazartesi günkü
teminat duruşmasında yaşananlar bir ilk…
Mahkemede Atlı’yı 17 Avukatın savunması…
Yargıcın, savcının talebini reddetmesi da, sanırım
bir ilk!
***
Sevgili okurlar izninizle,
Bugün, sevdiğimin doğum günüdür…
İyi ki doğdun Seda, nice mutlu yıllara birlikte…
Gene gonuşuruk buraşda.

Thalassaemia Bağışçısı Kazanım
Birimi'nden kan bağışı kampanyası
Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan
Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi, talasemi hastaları için kan bağışlarının artırılması amacıyla Lefkoşa’da
kan bağışı etkinliği düzenledi.
Kan bankasında düzenlenen etkinlikte
konuşan Thalassaemia Derneği Başkanı
ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, Sağlık Bakanlığı tarafından 2
sene önce kurulan Thalassaemia Kan
Bağışçısı Birimi’nin bugün ikinci kan
bağış kampanyası yaptığını kaydetti.
Birimin ülkede 150 talasemi hastasının kesintisiz tedavilerini almasını
sağlamak amacıyla kurulduğunu dile
getiren Beşevlerli, Sağlık Bankası ve
Kan Bankası’nın kendilerine çok büyük
destek olduklarını vurguladı.
Kan bankasının özveriyle çalışıp,
kan bulurken kendilerinin de onların
yükünü hafifletmek ve halka kan bağış
bilincini kazandırmak için çalışmalarına
devam ettiklerini dile getiren Beşevlerli,
kan bağış kampanyalarının diğer sivil
toplum örgütlerine ve kurumlara örnek
olmasını temenni etti.
Beşevlerli, Medpronics Ecza Deposu
direktörü Nergis Arabacıoğlu’na yanlarında çalışan 30 kişinin kan bağışına
sebep olmasından dolayı çok teşekkür
etti.

Medpronics Ecza Deposu direktörü
Nergis Arabacıoğlu, kan bağışında bulunmayı bir sosyal sorumluluk projesi
olarak gördüklerini ve bundan sonra
da kan bağışını geleneksel hale getirip,
kan ihtiyacı olanlara destek olmak istediklerini söyledi.
Arabacıoğlu ayrıca, her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması ve hayat
kurtarması gerektiğine inandığını kaydetti.
-Salman
Kan Bankası Şube Amiri Ziya Salman
da konuşmasında, birimin yaptığı ça-

lışmaların kendilerine çok büyük fayda
sağladığını ve eksik kanların tamamlanmasının sağlandığını kaydetti.
Bugünkü kampanyada, Medpronics
Ecza Deposu personelinin kan bağışı
yapıldığını dile getiren Salman, bu çalışmadan dolayı katkı koyanlara teşekkür ederek, çalışmaların devamını
diledi.
Konuşmaların ardından Thalassaemia
Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan
Bağışçısı Birim Sorumlusu Çiğdem
Beşevlerli, Medpronics Ecza Deposu
direktörü Nergis Arabacıoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

DAÜ’de “6. Uluslararası Bankacılık ve FinansPerspektifleri” Konferansı Düzenleniyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından
“6. Uluslararası Bankacılık ve Finans
Perspektifleri” konferansı düzenleniyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, İspanya’daki University of Castilla – La
Mancha üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılacak konferans, çevrim içi
olarak 26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Halkbank’ın katkılarıyla düzenlenecek konferansta, 15 farklı ülkeden 55'e
yakın alanlarında uzman akademisyen
ve uzman finansçı yer alacak. Perşembe

günü açılışı yapılacak konferansta, İngiltere Notthingham University, Business School’dan Prof. Dr. Meryem
Duygun ve University of Leeds’den
Prof. Dr. Muhammad Ali Nasir sunum
gerçekleştirecek.
Konferansta, genel olarak makroekonomi konularının yanı sıra finans
piyasaları, gözetim ve denetimin önemi,
mikrofinans, yeşil bankacılık, sermaye
piyasaları, blok zinciri ve finansal teknoloji, ekonomik kalkınma ve enerji
ekonomisi gibi konular ele alınacak.
Konferans bildirileri, “Springer” dergisi
tarafından yayınlanacak.
Konferans Düzenleme Kurulu ve

DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, her
yıl düzenlenen ve uluslararası düzeyde
iş birlikleri ile daha da görünür hale
gelen konferansın bu yıl altıncısını
gerçekleştirecek olmaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.
Özataç, konferansın her yıl akademik
olarak daha verimli hale geldiğini belirterek, konferansın, ülkenin akademik
yaşamına katkı sağlamasının yanında
ülke tanıtımı açısından da mutluluk
verici olduğunu dile getirdi.
Konferans ile ilgili detaylı bilgiye
https://icbfp.emu.edu.tr/en internet adresinden ulaşılabilir.
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Günün Manisi - Emine Hür

SÜRGÜN VE
KRALLIK
Albert Camus
Can Yayınları

Ne kebap var ne içki
Gece sıradan sanki
Yeni yılı kutlamam
Erken yatırım belki

Özdeyişler

Tadımlık

"Kötülüğe engel olmak da
iyilik yapmak sayılmaz mı?"
Balzac

En çok beşiklerde oynamayı
sevdi bombalar
çocuklara cici ceset torbaları aldı
amcalarından (!) akan yardımlar
Feriha Altıok

Kitap Dünyası

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
İzem Eczanesi
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük
Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
Tel:2280040
Zehra Eczanesi
Şht. .Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
Tel:2255947

Yaşar Ersoy’un yeni kitabının tanıtım etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti
Yaşar Ersoy’un yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Merkez Lefkoşa’da
yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte
okurlara tanıtıldı. Etkinliğe kitap severlerin
ve tiyatro sanatçılarının yanı sıra Lefkoşa
Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı
milletvekilleri de katıldı.
Khora Yayınevi adına konuşan kitap gönüllüsü Nazen Şansal’ın, ülkemize dayatılan
karanlığı kitaplarla ve ifade özgürlüğüne sahip
çıkarak aydınlatmayı amaçladıklarını vurgulayan sunuşunun ardından Belediye Başkanı
Mehmet Harmancı bir konuşma yaptı.
Harmancı: “İnsanı ve tiyatroyu yaşatmak
için AKP zihniyetine biat etmemeliyiz”
Konuşmasında Yaşar Ersoy’un uzun yıllar
belediyeye emek verdiğini hatırlatan Harmancı,
aydın sorumluluğu ve toplumsal duyarlılıkla
üretmekten hiç vazgeçmeyen bir sanatçı olduğunu söyledi. İnsanı ve tiyatroyu öldürmemek için AKP zihniyetine karşı birlikte
mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Harmancı, varoluşumuz için kültür, sanat ve
kitapla direnmenin önemine dikkat çekti.
Yaşar Ersoy: “Bütün kötülükler iyiler
susarken olur”
Yaşar Ersoy, insanı merkeze alan tiyatro
sanatının toplumla olan güçlü bağına değinerek,
toplumsallıktan soyutlanan sanatın gerçeklikten
koptuğunu, bireysel sorunları kapitalist neoliberalizmin lehine manipüle ederek yansıttığını
belirtti. Göz göze yapılması gereken tiyatro

DÜN

Ortaköy Eczanesi
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt.
Ortköy Lefkoşa
Tel:3303200
GİRNE
Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı
No:1 Girne
Tel:8150009
Barış Eczanesi
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
Tel:8218410
Arda Çelik Eczanesi
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
Tel:8152069

sanatının pandemi sürecinde sekteye uğradığına
veya farklı formlar aldığına değinen Ersoy,
“teknolojiye karşı değilim ama kapitalizme
karşıyım” ifadelerini kullandı. Kapitalizmin
doğayı yok ettiği gibi insanları da yaşayan
ölülere dönüştürdüğünü, bunun tiyatroyu da
etkilediğini anlatan Ersoy, kitapta bu konuda
da yazılar olduğunu okurlarla paylaştı.
Kitaptaki 34 makalenin bazılarının içeriği
hakkında bilgi veren Yaşar Ersoy, pandemide
servet sahibi patronların iyilik meleği kesilmesini hicvederek “iyilik yapmasınlar, vergilerini versinler” dedi. “Kıbrıslı Rum Kardeşlerim Christos Zanos ve Kostas Kafkaridis”
başlıklı makaleye değinen yazar, bölünmüş
adamızda sanatın birleştirici gücünün altını

çizdi. Kitapta da yazdığı gibi Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıda kendisinin de içeride
olduğunu ve faşizmin yüzünde ölümü gördüğünü anlatan Yaşar Ersoy, ifade özgürlüğü
için faşizme karşı mücadelenin yükseltilmesini,
bütün kötülüklerin iyiler susarken olduğunu
vurguladı.
Ekmeğimizi elimizden almaya çalışanlara
karşı direnirken örgütlü olmanın önemini
ifade eden Ersoy, ekmek çalan bir kadının
suçlu bulunabildiğini ama milyonları çalanların
ülkeyi yönettiğini belirtti.
Konuşmaların ardından okurlar, Belediye
Orkestrası’nın dinletisi eşliğinde yazarla
sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkânı
buldular.

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

16.28 16.42

EURO
Alış Satış

17.35

17.50

S.T.G.
Alış Satış

20.35 20.55

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

MAĞUSA
Hacer Balıkçı Ecznesi
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite
Life Apt.:3. Mağusa
Tel:3655518
Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol
100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
Tel:3856922
GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
Tel:7143847
LEFKE
Hatice Soyer Eczanesi
Cengizköy Lefke
Tel:05488655291
İSKELE
Selin Eczanesi
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
Tel.3712856

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Her 10 gençten 6’sı üniversite mezunu
Güney Kıbrıs’ta, yaşları 25 ila 34 arasında olan her 10 gençten 6’sının üniversite diploması sahibi olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) 2021 yılını kapsayan verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 25-34 yaş aralığındaki her 10 gençten 6’sının (yüzde
58,3) üniversite diplomasına sahip olduğunu yazdı.
Gazete, bu oranın Güney Kıbrıs’ı, AB ülkeleri arasında üçüncü sıraya yerleştirdiğini belirtirken ilk sırayı ise yüzde 62,6 oranıyla Lüksemburg’un aldığını aktardı.
AB genelinde söz konusu yaş aralığında üniversite diplomasına sahip olanların oranı yüzde 41 olarak belirtildi.
Askeri hekime tutuklama
Rum polisinin, askerlik görevinden kaçınmak için bazı kişilere sahte rapor hazırlayan çeteye mensup olduğu düşünülen emekli bir askeri hekimi tutukladığı belirtildi.
Politis gazetesi, bahse konu 70 yaşındaki emekli askeri hekimin, para karşılığında, askerlik yapma sorumluluğundan kaçınmak ya da bu sorumluluğu ertelemek isteyen
kişilere, psikolojik sorunlara sahip olduğu gerekçesiyle rapor hazırlayan çeteye mensup olduğu şüphesiyle tutuklandığını yazdı.
Askeri hekimin, 20 Mayıs’ta tutuklandığını ve hakkında 6 gün tutukluluk emrinin verildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete, askeri hekimin,
erteleme veya iptalle ilgili tüm kararlara doğrudan müdahil olduğunun da ifade edildiğini belirtti.
Gazete, askeri hekimin tutuklanması olayının, polis tarafından duyurulmadığına, basın bültenine de dahil edilmediğine dikkati çekti.
Gazete olayla ilgili olarak ilk tutuklamanın ise geçmişte Savunma Bakanlığı'nda çalışan 57 yaşındaki bir kişi ile ilgili olduğunu da yazdı.

Güney Kıbrıs "yabancı istihbarat birimleri arasındaki yeraltı savaşlarının harekât sahası"
Güney Kıbrıs’ın, İran ve İsrail istihbarat birimleri arasındaki yeraltı savaşlarının harekât sahası haline geldiği, geçen pazar günü Tahran’daki evi önünde öldürülen İran
Devrim Muhafızları mensubu Albay Hassan Sayyad Khodaei’nin, İran istihbaratının Rum tarafında yaşayan İsrailli işadamlarına yönelik suikast operasyonlarını planlayan
kişi olduğu öne sürüldü.
Politis, İsraillilerin, Khodaei’nin, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması ile Rum vatandaşlığı almış İsrailli milyarder Teddy Sagi’ye yönelik suikast operasyonunun
arkasındaki kişi olduğuna ve 2021 sonbaharında Lefkoşa’nın Rum kesiminde tutuklanan Orha Azamov (E-38) isimli Azeri’nin Tahran’dan gelen emirle hareket ettiğine
inandığını yazdı.
Habere göre İranlılar, Khodaei’nin Devrim Muhafızları’nın seçkin birimi olan, yurtdışında operasyon düzenleyen “Quds Force” birimi üyesi olduğu için İsrail ve ABD
istihbaratlarının hedefi olduğuna inanıyor. “Quds Force”un da İranlı yetkililerin öldürülmesine missilleme olarak Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki İsrailli
işadamlarına yönelik cinayetleri düzenleyen birim olduğuna inanılıyor.
Limasol’daki meydanın ismi çocukların önerisiyle “Barış ve Dostluk Meydanı” olarak değiştirildi
Limasol’da Kıbrıslı Türk çocukların da öğrenim gördüğü “Ayios Andonios İlkokulu” önünde bulunan meydanın isminin, çocukların önerisiyle, Türkçe ve Rumca yazılmış
şekliyle “Barış ve Dostluk Meydanı” olarak değiştirildiği bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre Limasol Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çocukların bu talebiyle barışın ve sevginin en iyi elçileri olduklarını gösterdikleri
kaydedilirken, pazar günü meydanın isminin değiştirilmesiyle ilgili bir etkinlik yapıldığı belirtildi.
Gazete, etkinliğe Leymosun Kültür Vakfı üyesi Kıbrıslı Türklerin de katıldığını yazdı.
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LEFKE BÖLGESİNDE
3 SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ

Lefke bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik
kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KıbTek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak bakım
onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00
saatleri arasında Akdeniz Öğrenci Evleri,
Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke gölet
yolu bölgelerine elektrik verilemeyecek.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN
ÜRETİCİSİNE DESTEK

Genel Tarım Sigortası Fonu, Nisan’da
yaşanan büyükbaş düşükleri için 87
üreticiye 132.8 bin TL'lik ödemenin
yapılmaya başlandığını duyurdu.
Fondan yapılan duyuruda, banka hesap
numarası veren üreticilerin tazminatlarının
hesaplarına yatırışldığını, hesap numarası
vermeyen üreticilerin ise tazminat
çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri
koşuluyla Genel Tarım Sigortası
Fonu’ndan teslim alabilecekleri ifade
edildi.

AB Komisyonu’ndan Maraş konusunda açıklama...

“Yanlış yönde atılmış bir adım”
KKTC’nin kapalı bölge Maraş’taki bir
sahilde düzenlemeye gitmesi konusunda
AB Komisyonu’ndan “yanlış yönde atılmış
bir adım” yanıtı geldi.
Alithia ve diğer gazeteler, KKTC makamlarının, kapalı bölge Maraş’ta bulunan
bir sahilde şezlong ve şemsiye yerleştirerek
düzenlemeler yapmasına ilişkin AB Komisyonu’ndan açıklama geldiğini, ayrıca
Rum AP milletvekillerinin de konuya ilişkin
girişimde bulunduklarını yazdı.
Gazete ayrıca, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs
Özel Temsilcisi Colin Stewart’la biraraya
gelerek Maraş konusundaki görüşlerini aktardığını yazdı.
Gazete, AB Komisyonu Sözcüsü Stefan
de Keersmaecker’in Brüksel’de yaptığı
basın açıklamasında Kıbrıs Haber Ajansı'nın
(KİPE) sorusuna karşılık, “Türkiye ve Kıbrıs
Türk tarafının Avrupa Birliği’nin kapalı
bölge Maraş’a ilişkin tutumunu bildiklerini
ve Maraş’ta bir sahilin daha açılmasının
yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu”
söylediğini aktardı.
Keersmaecker, Komisyon’un gelişmeleri
yakından ve büyük bir endişeyle takip etmekte olduğunu belirterek “kentin herhangi
bir bölgesine yerleşimi kabul edilemez gören

ye’nin Maraş’taki yasa dışı eylemlerini”
AB Komisyonu’na gönderdikleri bir mektupla protesto ettiklerini yazdı.
Habere göre AP’de görevli 6 Rum milletvekili gönderdikleri mektupta, Türkiye’nin
“bir kez daha BM ve Güvenlik Konseyi
kararları ile uluslararası hukuku çiğnediği”
iddiasında bulunarak Türkiye’nin “yeni oldubittiler yarattığını” savundu.

BM kararlarıyla hareket etmeye devam ettiklerini ve bölgenin idaresinin BM’ye devredilmesini istediklerini” söyledi.
Keersmaecker, Maraş’ta, BM kararlarıyla
bağdaşmayan hiçbir adımın atılmaması gerektiğini de vurguladı.
Kıbrıslı Rum AP Milletvekillerinden
ortak mektup
Öte yandan gazete bir diğer haberinde,
Kıbrıslı Rum AP milletvekillerinin “Türki-

DİSİ Başkanı Averof
Neofitu Stewart’la görüştü
Gazete bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün BM Genel
Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin
Stewart’la biraraya gelerek kapalı bölge
Maraş ve Kıbrıs sorununu görüştüğünü yazdı.
Habere göre, görüşmede “Kıbrıs sorununun
içinde bulunduğu durum, statükonun devamının Kıbrıslıların güvenlik ve refahı için
barındırdığı tehlikeler, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ve kapalı bölge Maraş’taki
faaliyetler” ele alındı.
Gazete, Neofitu’nun Stewart’tan, BM’nin
“Maraş’taki Türk eylemlerini yakından takip
ettiği ve Maraş’ın, Güvenlik Konseyi’nin
ilgili kararları çerçevesinde iadesi görüşünün
değişmediği” taahhüdünü aldığını aktardı.

EMİLİANİDU'NUN
DURUMU KRİTİK

Anastasidis de Atina'ya gidiyor
Beyin anevrizması teşhisiyle Yunanistan’a
kaldırılan ve burada operasyon geçiren Rum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta
Emilianidu’nun sağlık durumunun stabil
ancak kritik olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Emilianidu’nun,
Atina’daki “İgia” Sağlık Merkezi’nde, yoğun
bakım ünitesinde tutulmaya devam ettiğini,
ne iyileşme ne de kötüleşme gösterdiğini
yazdı.
Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in,
Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda
bilgi almak için bugün Atina’ya gideceğini
yazan gazete, Anastasiadis'in bu amaç için,
programı dahilinde bulunan tüm
faaliyetlerini iptal ettiğini belirtti.

RMMO MENSUPLARININ
KKTC’YE GEÇİŞLERİNİN
YASAKLANMASI
GÜNDEMDE

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO)
görev yapan asker ve askeri personelin
KKTC’ye geçişlerinin yasaklanması, yasağa
uymayanların ciddi disiplin cezalarına
çarptırılmaları gündemde... Politis gazetesi,
“İşgal Bölgelerine Ziyaret Disiplin Suçu”
başlığı altında verdiği haberinde, RMMO
mensuplarının KKTC’yi ziyaret etmelerinin,
çıkarılacak bir yasayla yasaklanmasının
gündeme geldiğini yazdı.
Gazete, KKTC ziyaretlerinin yasaklanması,
yasağa uymayanların ise disiplin
soruşturmasına tabi tutulmalarının gündeme
geldiğini yazdı.

Afrodit’te, üretim sondajı olarak da kullanılacak
yeni bir değerlendirme sondajı yapılacak
Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği
MEB’in 12’nci parselindeki “Afrodit” yatağında ruhsat sahibi şirketlerle (Chevron,
Delek ve Shell) Rum Enerji Bakanlığı arasında
istişareler devam ederken “üretim sondajı
olarak da kullanılacak bir değerlendirme
(hesaplama) sondajı (A3) daha yapılmasına

karar verildiği bilgisi paylaşıldı. Politis “‘Afrodit’ Yatağı… Üretim İçin Anlaşma Yörüngesinde” başlıklı haberinde 2011’de keşfedilen
Afrodit yatağında yeni bir değerlendirme
sondajı yapılması kararı verildiği, geriye
kalan tek şeyin, ilgili sondajın yapılma zamanının belirlenmesi olduğunu yazdı.

DOLAR 16,41 LİRADAN,
STERLİN 20,52 LİRADAN
İŞLEM GÖRÜYOR

KKTC’de serbest piyasada dolar 16,41
liradan, sterlin 20,52 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla
16,25 liradan alınan dolar 16,41 liradan
satılıyor. 17,35 liradan alınan euronun
satış fiyatı ise 17,51 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,30 liradan alınıp, 20,52
liradan satılıyor.

HAPİSTE YATAN
VİETNAMLIYA “KIBRIS
CUMHURİYETİ”
VATANDAŞLIĞI VERİLDİ

Ülkesinde ciddi bir suçtan aranmakta olan
ve aleyhinde tutukluluk emri bulunan
Vietnamlı bir yatırımcının, henüz
tutuklanmamışken “Kıbrıs Cumhuriyeti”
vatandaşlığı için başvuru yaptığı ve bir
süre sonra tutuklanmasına rağmen,
vatandaşlığını aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Vietnamlı
yatırımcının vatandaşlık başvurusunu
inceleyen yetkili makamların, kendisini bu
işlemler için Güney Kıbrıs’a çağırdıklarını
ve gelişinin engellendiği yanıtını
aldıklarını; ancak prosedürün normal
seyrinde ilerlediğini ve vatandaşlığın
verildiğini yazdı.
Gazete, bu dosyanın “altın pasaportlar”
skandalıyla ilgili dördüncü dosya
olduğunu ve polisin, incelemeyi
tamamlayarak dosyayı Hukuk Dairesi’ne
ilettiğini kaydetti.

UNFICYP'E YÖNELİK
SALDIRI TEYİT EDİLEMEDİ

UNFICYP’e ait araca, geçtiğimiz cumartesi
akşamı devriye gezdiği sırada av tüfeğiyle
ateş açılması konusu gündemdeki yerini
koruyor.
Alithia gazetesi, UNFICYP’in, Güney
Lefkoşa’ya bağlı Yeri bölgesinin üç
kilometre doğusunda, UNFICYP aracının
saldırıya uğradığı şeklindeki suçlamasının
teyit edilemediğinin görüldüğünü yazdı.
Gazete, olayların gösterdiği şekliyle,
UNFICYP mensuplarının ara bölgede
devriye gezerken ateş sesi duyması,
plakayı almayı başarmaksızın bir aracın
bölgeden uzaklaştığını görmesi şeklinde
cereyan ettiğini belirtti.
Araçta bulunan UNFICYP üyelerinin, daha
sonra araçta küçük vuruklar gibi işaretler
tespit ettiğini, bunun da ateş açmayla ilgili
olduğu şeklinde yorum yapmalarına
neden olduğunu belirten gazete, aracın
Rum polisi uzmanları tarafından
incelendiği zaman, işaretlerin ateş
açmadan kaynaklandığını teyit etmediğini
de yazdı.
Gazete bahse konu bölgenin, polis
tarafından uyuşturucu ticareti ve kaçak av
yapılan yer olarak bilindiğini de yazdı.

AB KOMISYONU’NDAN
GÜNEY KIBRIS’A
ÇEVREYLE ILGILI UYARI
MEKTUBU

AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs, Çekya,
Portekiz, Slovakya ve Finlandiya’ya, çevre
alanında üç direktifin iç hukuka
aktarılmasına yönelik herhangi bir
önlemin bildirilmemesi nedeniyle uyarı
mektubu gönderdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Komisyon’un alınan
tedbirlerle ilgili en kısa zamanda
bilgilendirme yapılmasını talep ettiğini
yazdı.
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Ralli spRint pazaR
günü yapılacak

kuzey kıbrıs turing ve Otomobil kurumu'nun
(kktOk) organize ettiği "Basel Holding 2022
Ralli ve sprint Şampiyonası" üçüncü yarışı
"inönü sprint Rallisi" 29 Mayıs 2022 pazar
günü yapılıyor. yarış, 11.45’te köy meydanına
yapılacak seremoni ile başlayacak.

Atletizmde ilkokul ve ortaokul finalleri tamamlandı

Atletizmde Şht. Turgut fırtınası
n Ortaokul kızlar ve erkeklerde ilk
günü lider olarak tamamlayan Şehit
Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde
ettiği sonuçlarla çifte şampiyonluk
sevinci yaşadı.

n Yılı İlkokullar ve Ortaokullu
Yıldızlar Atletizm Final yarışları
tamamlandı. Lefkoşa, Atatürk
Stadı’nda iki gün boyunca yer alan
yer alan final heyecanı sonunda
ilkokul kızlarda Necat British
İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent
Primary İlkokulu şampiyon oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 20212022 Öğretim Yılı İlkokullar ve Ortaokullu
Yıldızlar Atletizm Final yarışları tamamlandı.
Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca yer alan yer alan final heyecanı sonunda ilkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent Primary
İlkokulu şampiyon oldu.
Kızlarda ikinci Levent Primary İlkokulu,
üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.
Erkekler ikinciliği Şht. Hasan Cafer İlkokulu’na giderken, üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.
ŞTO’dan çifte şampiyonluk
Ortaokul kızlar ve erkeklerde ilk günü
lider olarak tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde ettiği sonuçlarla
çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kızlar ve erkeklerde ikinci Çanakkale
Ortaokulu olurken, kızlar üçüncüsü Bekirpaşa Lisesi, erkekler üçüncüsü ise 19
Mayıs Türk Maarif Koleji orta bölümü
oldu.
Levent’ten çifte rekor
İlkokul finallerinde Levent Primary İlkokulu daha önce seçmelerde kırdığı 5x60
rekorlarını yeniden kırdı. Levent Primary
İlkokulu erkeklerde 43.98, kızlarda ise
44.17’lik dereceleri ile rekor kırma sevinci
yaşadı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim
edildi.

Final yarışlarında ilk 3’ler şöyle:
ilkokul kızlar takım sıralaması
1. necat British ilkokulu (girne)
346 puan
2. levent primary ilkokulu
320 puan
3. güzelyurt Özgürlük ilkokulu
293 puan
ilkokul Erkekler takım sıralaması
1. levent primary ilkokulu
302 puan
2. Şht. Hasan cafer ilkokulu
272 puan
3. güzelyurt Özgürlük ilkokulu
267 puan
Ortaokul kızlar takım sıralaması
1. Şht. turgut Ortaokulu
559 puan
2. Çanakkale Ortaokulu
521 puan
3. Bekirpaşa lisesi Orta Bölümü
496 puan
Ortaokul Erkek takım sıralaması
1. Şht. turgut Ortaokulu
620 puan
2. Çanakkale Ortaokulu
568 puan
3. 19 Mayıs tMk Orta Bölümü
539 puan
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Limited
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ALİ OSMAN TABAK

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

