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Bu ülkeyi "yurt bilen" Türkiyelilerle Türkiye'nin Kıbrıs işgaline karşı mücadele etmeyi hayal edenler
var! Başka bir ülkeyi yurt bilenlerin kendi yurduna karşı mücadele ettikleri tarihte nerde görüldü?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 28 Mayıs 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 684 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SİZ HİÇ KOKOREÇ
YEMEDİNİZ Mİ?
n

2. sayfada

NETFLIX’TE YENİ DİZİLER

Yaz gelmeden yandık ve bir yangın helikopterimiz bile yok!

Bin dönüm yandı
n Geçitköy'de çıkan büyük
yangında bin dönümlük
alandaki ağaçlar yandı...
3 ev hasar gördü, bazı
vatandaşlar yaralandı...
Yangına Türkiye'den gelen
iki helikopter ve bir uçak ile
bir BM yangın helikopteri
mücadele etti... Yangının
elektrik tellerinden çıkan
kıvılcımlardan dolayı çıktığı
sanılıyor...

8. sayfada

SOL KÖŞE

HER YER YANGIN YERİ
Başımızdaki dertler yetmezmiş gibi,
yaz mevsimini de büyük bir yangınla
karşıladık işte... Geçitköy ve çevresi...
Kormacit... Yurdumuzun en yeşil, en
ağaçlıklı bölgesi... Alevler arasında
kaldı... Koca bir yaz var önümüzde...
Haziran'a bile girmedik oysa daha...
Ve bizim bir helikopterimiz bile yok!
Buraya drone getirenler yangın
helikopteri getirmeyi hiç düşünmemişler demek ki! Zam ateşi, döviz
ateşi ve bir de orman ateşi... Her yer
yangın yeri!
KÖŞECİ

İşgal altında

KALLEŞLİK
MÜTEMADİYEN
TEPEMİZDE…

TEK MEŞRU
BENİM...

ZİYADE OLSUN

Ali Osman

Mehmet Levent

PROTOKOL’DEN
KARARNAME’YE
KIBRIS’TA
SÖMÜRGE REJİMİ

YAZ BAŞINDA
CEHENNEME
GİRİŞ

İCAZETSİZ
yazılar...

KUBİLAY
ÖZKIRAÇ:

Faize
Özdemirciler

Aziz Şah

“Bu protokol Ankara’nın ilhak ve imha protokolüdür...”

Canan Sümer
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Şener Levent

Açı
Az zamanda ne çok platform
kurduk...
Bu Memleket Bizim Platformu...
Sendikal Platform...
Toplumsal Varoluş Platformu...
Kaçırdığım varsa söyleyin...
İlk kurulan Bu Memleket Bizim
Platformu idi...
Ve yıl 2000 idi...
Temmuz ayı...
Bizim general ve Denktaş'ın casusluk
komplosuyla tutuklandığımız sıralardı...
Tam bir devrim havası vardı o günlerde Lefkoşa'da...
Yirmi bin kişinin gönüllü olarak
toplandığı İnönü Meydanı'nda kalabalığın "General Urfa'ya" diye çınlayan
sesi hala kulaklarımda...
Yurtdışından gelen pek çok yabancı
gazeteci bu platformu benim kurduğumu sandı ve bana sordu...
Ben kurmadım tabii...
Kaldı ki bu platforma Avrupa
gazetesi olarak biz de üye olmak için
başvurduğumuz halde bizi kabul
etmediler...
CTP'nin tepkisi buna engel oldu...
Üye olamadık...
KTÖS'ün başında çok devrimci ve
ileri görüşlü arkadaşlar vardı o günlerde...
Mehmet Süleymanoğlu...
Varol Öztuğ...

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Uzun yıllar Amerikan egemenliğinde kalan ve 1945’te bağımsızlığını kazanan Filipinler’de 1965 seçimlerini az farkla kazanan
Milliyetçi Parti lideri
Ferdinand Marcos
ABD desteğiyle 21 yıl iktidarda kaldı.
Akıl almaz yolsuzluklarıyla ün salan,
çanta ve ayakkabı meraklısı eşi İmelda
ile ülkeyi dikta yöntemlerle yöneten
Marcos ordunun müdahale etmediği
bir halk ayaklanmasıyla 24 Şubat
1986’da devrildi ve sarayları halk tarafından talan edildi.
Peki bunu neden anlatıyorum?
Filipinler’de 9 Mayıs’ta yapılan seçimlerde diktatör Marcos’un oğlu ve
babasının adını taşıyan Ferdinand
Marcos Jr %58 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.
“Şeffaflık, demokrasi ve yolsuzluklarla mücadele sloganlarıyla”!
Peki bu nasıl oldu?
Toplumsal hafızanın nakavt olmasıyla!
Yüz milyarlarca dolar yolsuzlukları
ve muhalifleri gaddar yöntemlerle ortadan kaldırmakla ünlenen bir babanın
oğlu, babasını deviren aynı halkın
oylarıyla cumhurbaşkanı seçiliyor!
Garip ama gerçek!
İşin daha da garip olan tarafı Marcos
Jr’ı cumhurbaşkanı seçen halk garip

SİZ HİÇ KOKOREÇ YEMEDİNİZ Mİ?

Ortalığı altüst eden o meşhur pankartı da onlar yazdılar:
"Ankara, ne paranı, ne paketini, ne
memurunu... İstemiyoruz!"
***
Yirmi yılı aşkın bir zaman geçti
aradan…
Yirmi yılda mücadelemiz ileri gitmedi...
Daha da geriye gitti...
Yirmi yıl önce yakaladığımız o ivmeyi, o dinamizmi bir daha yakalayamadık...
Bir daha öyle bir pankart da yazamadık...
Yazdığımız bütün pankartlar da o
pankartın çok gerisinde oldu...
Biz gerilerken Ankara daha da ileri
gitti...
Çok ileri gitti...
İstemediğimiz paketler sıralandı
ardarda...
Nüfusu da yığıldı, memurları da
yığıldı başımıza...
Şimdi her bakanlıkta, her dairede
kendisine aylık raporlar sunan memurları bile var...
***
Ne kadar gerilediğimizi ve mücadeleyi ne kadar bıraktığımızı bir kere
daha gördüm dün...
Protokolün, yani son ölümcül paketin
açıklanmasından sonra bir hafta sesiz
kalan Toplumsal Varoluş Platformu

dün nihayet ortaya çıktı...
Konuşmalara ve ortak bildiriye baktım...
Umduğumu bulamadım...
Umduğumu mu?
Doğrusu umduğum bir şey yoktu
aslında, ama belki beni şaşırtırlardı...
Şaşırtmadılar...
Protokol için "teslimiyet belgesi"
dediler...
Sıkı bir mücadele vadettiler...
Toplumsal varoluşumuzun tehlikede
olduğunu söylediler...
Ve bu protokole yazılanlar uygulamaya konursa, hayatı durduracaklarına
söz verdiler...
Bunları söylerken arkalarında da
kocaman bir pankart vardı:
"Yok oluşa hayır"...
***
Tüm bunlarda Ankara'daki faşist
iktidarı rahatsız edecek ve uykularını
kaçıracak hiçbir şey göremedim ben...
İşgalci faşistin yumuşak karnına
dokunmuyor bunların hiçbiri...
Mücadele manifestosuna yazılacak
ilk cümle şöyle olmalıydı:
-Kıbrıs'ın kuzey yarısı 48 yıldır Türkiye'nin işgali ve istilası altındadır...
Bu süreçte Kıbrıslıtürkler eritildi ve
tüketildi... Taşınan asker, nüfus ve
sermayenin ağırlığı altında ezildi...
Şimdi de tabutuna son çivi çakılıyor...
Bu işgal ve istilaya dur deme zamanı

çoktan gelip geçti... Ya şimdi dur
deriz, ya da yok oluruz"...
***
İşgal altındaki bir ülkede ilk vurgu
işgale yapılır...
Mücadele uluslararası alana taşınırsa
ancak böyle taşınır...
Siz işgalciden ve işgalden kurtulmak
değil, işgalciden adaletli ve iyi bir
düzen istiyorsunuz...
Dahası şu:
İşgalcinin buraya taşıdığı nüfusla
ona karşı birlikte mücadeleyi hayal
ediyorsunuz...
Madem Kıbrıs'ı yurt bildiler, o halde
hep beraber değil mi?
Yani biz Kıbrıslılarla bir olup Türk
askerini buradan atacaklar, öyle mi?
Anadolu emekçilerini bu kadar enternasyonalleştirmeyi başardıysanız
ne mutlu size!
Siz Kıbrıslırum barışçılarla değil,
Türkiyeli taşıma nüfusla Türkiye'ye
karşı mücadele edebileceğinizi zannediyorsunuz...
Ve Türkiye düşmanı sanılmaktan
korktuğunuz için her seferinde "Bizim
Türkiye halkları ile bir sorunumuz
yok" diye günah çıkarma ihtiyacı hissediyorsunuz...
Merak etmeyin...
Kimse Türkiye düşmanı diyemez
size...
Siz hiç kokoreç yemediniz mi?

Her şey ilginç
davranışlarıyla ünlenen şimdiki Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin kızı
Sara Duterte’yi de Cumhurbaşkanı
Yardımcısı olarak seçti.
Ders almak isteyenler için Filipinler
ilginç bir ülke ama hep Amerikan sömürgesi olarak kalacak.
Gelelim “Testereci” Bin Selman’a.
Sonuçta onun ülkesi de bir Amerikan
sömürgesi.
Arada bir Amerikalılarla arası bozuluyor ama aralarındaki aşkın biteceği
yok çünkü temeli 14 Şubat’ta atılmıştı.
13 Şubat 1945’te Kızıldeniz’de Mısır
Kralı Faruk ile Quincy Zırhlısında
buluşan ABD Başkanı Roosevelt bir
gün sonra yani ‘Sevgililer Günü’nde
Suudi Kral Abdülaziz ile bir araya
gelmişti. Anlaşmaya göre “ABD Suudi
ailesini koruyacak, Suudiler ise para,
petrol, din ve Vahabi mezhebiyle
ABD’nin hizmetinde olacak”.
77 yıldır öyleler.
Trump her seferinde canlı yayınlarda
onlara hakaret edip durdu ama seslerini
çıkaramadılar.
“Kaşıkçı’nın Katili” diye ünlenen
ama günde bir milyar dolar petrol
satan Prens Hazretleri her zaman popüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile
adamın kahvesini içmek için uçağına
atlayıp Cidde’ye gitti. Gelen haberlere
bakılırsa Başkan Biden da haziran
sonu Prens’in misafiri olacak.

Adamın katil olması kimin umurunda!
Adam yakında Ankara’ya geliyor.
Önce ya da sonra Erdoğan’ın “benim
için bitmiştir” dediği Miçotakis’in
yanına gidecek. Kıbrıs’a (Rum tarafı)
geçtikten sonra da Erdoğan’ın “darbeci” dediği Sisi’nin misafiri olacak.
Geriye dönelim.
Kızıldeniz buluşmasından bir yıl
sonra 5 Nisan 1946’da bu kez Amerikan Missouri Zırhlısı İstanbul’u ziyaret etti.
Sonrası bildik hikaye…
Kore’ye asker yollayan Ankara
1952’de NATO’ya alındı ve Sovyetler
Birliği’ne karşı batının ön karakol
görevini üstlendi.
Sovyetler dağıldı ama Türkiye aynı
Türkiye ve İncirlik’te 50 kadar atom
bombası var.
Gelelim bugünlere…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla dünya medyası Türk ordusunun olası Suriye operasyonunu konuşuyor.
Yandaş medyadaki uzman, azman
ve her konuya maydanoz tipler haritalar üzerinde olası operasyonun “stratejik değerlendirmesini” yapıyorlar.
Türkiye 2016’dan bu yana fiilen
Suriye’de.
24 Ağustos 2016’da Putin’in onayı
ile Fırat Kalkanı Operasyonu.
20 Ocak 2018’de Putin ve Trump’ın

onayı ile Zeytin Dalı Operasyonu.
9 Ekim 2019’da yine Trump ve Putin’in onayı ile Barış Pınarı Operasyonu.
Peki şimdi?
Haberlere bakılırsa ABD ve Rusya
olası operasyona karşı.
Planlanan operasyon bölgesi olarak
Fırat’ın doğusunda Amerikan ordusu
ve Türk askerleriyle ortak devriye
gezen Rus askerleri var. Avrupa’nın
başka ülkelerinden de uzmanlar YPG
militanlarını eğitiyor.
Diyelim ki 60-70 bin YPG’li savaşa
katılmadı bu durumda ABD ve diğerleri izin vermezse bölgeye dalacak
olan Türk ordusu herkesle mi savaşacak?
Son olarak …
Rusya’nın Ukrayna operasyonuna
kıyameti koparan ABD ve yandaşı
ülke ve güçler ve onların palavracı
medyası her nedense ABD’nin Suriye’nin %25’ini işgal altında tuttuğunu
hatırlamaz. Suriye’nin yaklaşık
%9’unu kontrol eden Türkiye ise
PYD/YPG gerekçesiyle “biraz daha
alayım” hevesinde.
2011’de Türkiye müdahalesi olmasaydı bugün PYD/YPG olmayacak
ve PKK bu denli güç kazanamayacaktı.
IŞİD, NUSRA ve benzeri ruh hastası
örgütler de olmayacaktı.
Tiyatroya devam!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KALLEŞLİK
MÜTEMADİYEN
TEPEMİZDE…
Ne vatan için ölenler rahat ettiler yattıkları yerde, ne de vatan rahat yüzü
gördü…
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Türksüz isteyen
Rumlar, Rumsuz bir KKTC ilân ederken
başlarının göğe ereceğini sanan Türkler,
Girne’deki ganimete koşarken Larnaka’daki çocuklukevlerini sonsuza dek
kaybedenler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan anayasal
düzenini yeniden tesis etme
bahanesiyle buralara gelip
yerleşenler, yerleştikçe daha
çok yerleşenler, daha çok
yerleştikçe yerleşik olanlar,
hiçbiri ama hiçbiri sağlam bir gerekçe
gösteremedi ayrılığa ve ayrılıkçılığa…
Söyler misiniz, adanın bölünmüş bütünlüğünün bekçiliğini yapmaktan başka
ne düştü payımıza…
Aradan geçen yarım asır içinde neler
yapmadık bu vatan için kuzeyde, Türkten
Türke ne kaldı çekmediğimiz, ne kaldı
ha çektirmediğiniz?
Ne kaldı yeyip yutmadığınız, peşkeş
çekmediğiniz dört tarafı denizle çevrili
bir adada bir sokumcuk sahilden başka?
Ülkemize dingonun ahırı diyoruz şimdi
gülerek, şaka gibiyiz ve hiç de komik
değiliz, gülünecek ne var bunda, kimdir
bu dingo dediğimiz?
Teyel tutmayan birer yama gibiyiz
şimdi haritanın üstünde…
Ne Annan mitinglerinde meydanları
dolduran ve plana evet diyenler hayır
edebildiler, ne de hayır diyenler neden
hayır dediklerini anlatabildiler…
Ne bayrak için ölenler dirildi, ne de
pişman oldu bayrak için öldürenler.
Buna rağmen bayrak kafalıların makam
koltuklarında oturdukları bu yerde bir
gram akıl yok, yarım gram fikir yok,
akılsız fikirsiz yürüyoruz karanlık geleceğe, elektriği kesilmiş karanlık evlerin
dağlara bakan balkonlarından ışıldayan
bayrağa bakarak küfrediyoruz şimdi,
Allah bin gara belanızı versin bir numaralı
sloganıdır başkaldıran karanlık gecelerin,
oysa Allah ne belalarını veriyor, ne de
akıl veriyor, Allah da yoruldu artık
bizim gibi kendi yağıyla kendi ciğerini
kavuramayanlarla, kendi suyuyla kendi
yangınını söndüremeyenlerle uğraşmaktan, ne halimiz varsa görecek olsaydık
iyiydi de, biz başkalarının hallerini göreceğiz kendi hallerimizden evvel…
Ne zaman meydanlar dolsa, alttan girip
üstten çıkanlar, kalabalığı ikinci bir emre
kadar evlere postalayanlar, memnunsunuz
herhalde yarattığınız eserden. Ertelenmiş
mücadeleler mezarlığına buyrun öyleyse…
Kendi ülkemizle aramızı bozanlar, kendi ülkemizde bizi yabancı eyleyenler,
bizi senelerce KKTC ile TC’nin arasını
açma ihtimali olan yazılar yazmakla suçlayanlar, gittiler bir yok oluş belgesinin
altına imzalarını attılar, sonra sineye
çektiler ve çekildiler meclisteki yerciklerine…
Hiç hayra alamet değil, Mayıs’ın sonundayız ama bir Temmuz sıkıntısı peydahlandı içimizde…
Kuruyunca da çıkmayacak bir leke
gibi duruyoruz kumaşı kalitesiz, terzileri
acemi bu deli gömleğinin üstünde…
Sulanınca da yeşeremeyecek bir yanık
iziyiz haritanın ormanlık bölgelerinde,
“bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi
kardeşçesine” yaşamayı beceremedik,
bir ağaç gibi tek ve kül yaşayacağız,
kalleşlik mütemadiyen tepemizde… Oh
olsun bize…

YAZ BAŞINDA
CEHENNEME GİRİŞ

Varoluş Platformu toplantısında Kubilay Özkıraç farklı konuştu:

Ankara’dan imha protokolü
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El-sen) Başkanı
Kubilay Özkıraç, Ankara‘da ‘Kıbrıslılar
imha edilecek’ kararı verildiğini, bunun
için direnişin çıtasının çok daha yukarı
çekilmesi gerektiğini vurguladı
Özkıraç: Vali Bey’e sesleniyorum;
Biz Kıbrıslıyız
Sendikaların bir araya gelerek
oluşturduğu “Toplumsal Varoluş Platformu“nun, TC-KKTC arasında imzalanan sözde İktisadi ve Mali İş Birliği
Protokolü hakkında halkın bilgilendirilmesi amaçlı düzenlediği basın
toplantısında konuşan Özkıraç, protokolün
uzun süre gizlendiğini hatırlatarak, bunun
‘imha’, ‘asimilasyon’ ve ‘ ‘ilhak’ protokolü olduğunu belirtti.
Özkıraç, “Protokol basit anlamda diyorki; konuşan sendikacılar zindanlara
atılacak, kiralık kalemlerin hedef
gösterdiği özgür gazeteciler yargılanacak.
Vali Bey’e sesleniyorum; Biz Kıbrıslıyız,
biz farklıyız. Biz burada yaşayan tüm
insanlara ve emeğe saygılıyız. Ama siz
benim kültürümü, ekonomimi, toprağımı
gasp ettiniz ve şimdi de imha etmeye
çalışıyorsunuz. Size müsaade etmeyeceğiz
ve direneceğiz” dedi.
Türkiye hükümetinin Türkiye’nin varını
yoğunu sattığını ya da özelleştirdiğini

hatırlatan Özkıraç bunun, eğitim, sağlık,
güvenlik ve haberleşme gibi ihtiyaçların
sadece parası olanların yararlanabileceği
sonucunu doğuracağını kaydetti.
Özkıraç, “Bu durum toplumun büyük
bir kısmını yoksullaşır, işsizlik, göç,
vatansızlaşma gibi sonuçları doğurur.
Ödediğimiz vergiler bu hizmetlerin
topluma verilmesi içindir. Kıbrıslıları
üretimden tamamen koparmaya
çalışıyorlar.
Kıb-tek’in üretiminin ve limanların
özelleştirilmesi büyük tehlike. Tüm
topluma sesleniyorum; bu duyarsızlık
bitsin artık. Gençlerimiz darmadağın,
çalışanlar açlık sınırının altında. ‘Biz
göndeririz, siz yersiniz’ diyorlar. Ama
sen bizi üretimden kopardın,
bürokrasimizi
ve
kültürümüzü
darmadağın ettin” dedi.
“Ankara’da ‘Kıbrıslılar imha
edilecek’ kararı verildi”
Ankara’da ‘Kıbrıslılar imha edilecek’
kararı verildiğini, bunun için direnişin
çıtasının çok daha yukarı çekilmesi
gerektiğini kaydeden Özkıraç, imha ve
ilhak politikalarına karşı durmaktan başka
çare olmadığını vurguladı.
Özkıraç, “Tüm toplumu ve emekçileri
bu direnişe katkı koymaya çağırıyoruz.
Ya var olacağız ya yok olacağız” dedi.

Burak Maviş:

İsterse Tayyip Bey gelsin

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş,
AKP‘ye göre Kıbrıslıtürklerin ne yeterince
Türk ne de yeterince Müslüman olmadığını,
toplumun din algısının, yaşam biçiminin,
hoşgörülü
ve
laik
duruşunun
hazmedilemediğini belirterek, ‘satın alma’
belgesine imza atanlardan hesap
soracaklarını kaydetti
Sendikaların bir araya gelerek oluşturduğu
“Toplumsal Varoluş Platformu“nun, TCKKTC arasında imzalanan sözde İktisadi
ve Mali İş Birliği Protokolü hakkında
halkın bilgilendirilmesi amaçlı düzenlediği
basın toplantısında konuşan Maviş,
Kıbrıslıtürklerin temel hak ve özgürlüklerinden, ifade ve düşünce özgürlüklerinden,
laik yaşam biçiminden vazgeçmesinin
mümkün olmadığını vurguladı.
Maviş, “Bizim gidecek başka bir ülkemiz
yoktur, başka bir Kıbrıs da yoktur. Ülkemize
sahip çıkacağız, kültürünün, kimliğinin ve
varlığının devamı için mücadele edeceğiz.
Protokole, ‘milli irade’ üst düzey kademede
temsil edilmediği için çalışma yapılması
gerektiğine dair madde koyuldu. Milli

iradenin ne olduğunu anlamak için
Ankara’ya bakmamız gerekiyor” dedi.
“Tayyip Bey de gelse...”
Teslimiyet protokolünü kabul etmediklerini belirten Maviş son olarak şunları
söyledi; “Bizim gidecek başka bir ülkemiz
yoktur, bu adaya kazık çaktık, Tayyip Bey
de gelse, Valisi de gelse, hepsi de toplanıp
gelse bu coğrafya bu durumu da yenecektir”

Yaz, yangın mevsimidir bizde…
Hiç değişmez…
Her yaz “niye bir yangın helikopteri
alınmıyor” diye sormak, rutin normalimizdir…
Elde kalan ağaç, börtü böcek, tavşan,
kuş yanarken “niye Kıbrıs Cumhuriyeti’nden yardım istenmiyor” ya da “neden
güneyin yardım teklifi kabul edilmedi”
diye sormak da öyle…
Yaz geçince unuturuz…
Ta ki havalar ısınıp da yangınlar başlayana kadar aklımıza hiç gelmez bu
yangın helikopteri meselesi…
Yetkililer Geçitköy’deki yangın yerine
gidiyor, diye haberleri gördükçe daha
da canı sıkılıyor insanın…
“Oturun oturduğunuz yerde ne işe yarayacaksınız ki gittiğiniz zaman” diyesi
geliyor…
O siyah Mercedeslerine binip yangın
yerine gitmeye utanmıyorlar mı, diye
sormuş bir arkadaş…
Ve “Kendi arabalarını kullanıp o Mercedesleri satsalar bir yangın helikopteri
alabilirlerdi” diyor…
Güldüm onun söylediklerine…
Ve o efsane başkanı düşündüm
Mujica’yı…
Malvarlığı olarak sadece 1987 model
bir Vosvoskaplumbağa'ya sahipti…
Ne banka hesabı…
Ne de başka tür bir geliri vardı…
Başkanlık maaşının da çoğunu örgütlere
bağışlıyordu.
Nerde bizde öylesi…
Rüyada görsek hayra yormayız öyle
bir siyasetçi…
Bakın Kudret Özersay sine-i millete
dönme kararı aldı…
İstifasını verdi…
Kapı gibi milletvekili maaşını elinin
tersiyle itti…
Bunun toplumsal anlamda karşılık bulup bulmayacağı ayrı bir konu...
Ama bu kıymetli bir duruş bence…
Bunu değersizleştirmeye çalışanlar
yok değil ama…
Kendi partisinin milletvekilleri bile
yanında değil…
Garip bir toplumuz biz…
E büyük sorunumuz da nedir bilir misiniz?
Asla birlik olamayız…
Ve birbirimize karşı acımasız bir öfke
içindeyiz sanki…
Aynı gayleleri çekip aynı yolu yürüdüklerimize karşı bile…
***
Dedik ya yaz yangın mevsimidir…
Ama bu yaz başka…
Yangın her yerde…
Mutfakta…
Akaryakıtta…
Sağlıkta…
Eğitimde…
Ormandaki yangını söndürseler de diğerlerini söndürmek çok zor…
Her gelen gün bir öncekinden daha
kötü…
Türk Lirası düştükçe düşüyor…
Fiyatlar yükseldikçe yükseliyor…
Sunat Atun, KKTC'nin dijital Türk
Lirası için pilot bölge olarak seçileceğini
ve dijital lira kullanılmasına geçileceği
müjdesini verdi…
Yepyeni bir dönem başlayacakmış o
zaman…
Anlayacağınız KKTC’de deneme tahtası olacak…
TC dijital parayı önce sömürgesi
KKTC’de deneyecek…
Başarılı olursa âlâ!
Olmazsa, başımıza sarılacak bir bela
daha…
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Her orman yangınında bağırasım geliyor
Ağaç katilleri, caniler, katiller diye
Her yangında yürekler cayır cayır yanıyor
Hangi orman dayanır böyle acı çekmeye?
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TEK MEŞRU BENİM...
Antrenörlük yapmaya başladığım güne
kadar sigara içmedim...
İçtiysem de çocukluğumda içtim..
Meraktan ve de büyük oranda da yasaktan dolayı...
Yasakları protesto ediyordum belki de...
Büyüklerimiz sigara içmemizi yasaklarlardı ya, yasaklamaları kendi kafamızda
yıkmak, yasaklara karşı gelebilmek için
gizliden içiyorduk mahalle arkadaşlarıyla...
Aleni değil, gizli köşelerde...
Antrenörlükte stres, heyecan, başarı başarısılık çemberi içerisinde sigarada buldum
çareyi...
Maç başladığı an yakar bittiğinde bırakırdım...
Benson sigarasıyla başladım...
Birkaç kez sigarayı bıraktım...
Her bırakışımda da başıma zaman sonra
belalar geldi...
Tekrar başlattım...
İşin bir de psikolojik yönü girdi mi içime...
En son bıraktığımda Erdoğan'ın talimatıyla buradaki "vatandaşım" dediği vandalların saldırısına uğradık...
Bizi ziyarete gelenlerden sigara istedim...
-İçme, dediler sigara öldürür...
-Bunlar öldüreceğine sigara öldürsün,
diyerek yeniden başladım...
Çocukluğumda içtiğim ilk sigara Lucky
Dream'di...
Bizim meclis dediğimiz bina var ya...
Dianellos Vergopulos Sigara Fabrikası
yani...
Ardath ve bazı sigaralarla birlikte Lucky
Dream sigarasını da onlar üretiyorlardı...
Sigara içmeyi birkaç aydan beri bıraktım!
En son içtiğim sigara nikotini, katranı
en yüksek sigaralardan biriydi...
Gold Leaf...
Tütün sarmayla meşgulüm şimdi...
Her sardığım tütünde kendimi Dianellos
Vergopulos fabrikası gibi hissediyorum...
Nasıl olmasa bir üretim bu da...
Ancak üzülüyorum da benim ilk sigaram
olan Lucky Dream sigarasının üretildiği
fabrikada durmadan olaylar yaşanıyor...
Bırakın olayları toplum olarak tüketilmemiz için kararlar üretiliyor...
Sigarayla tüketemediler de şimdi o fabrika eskisinden çıkarılan kanun gücünde
kararlarla ve de yasalarla mı bizi tüketecekler diye düşünüyorum...
Salı günü Dianellos Vergopulos fabrikasının karşısına geçip tütünümü sararken
fabrika içerisinde kavga çıktığını, tartışmalar yaşandığını öğrendim medyaya düşen haberlerden...
Fabrikanın içerisindekilerden bazıları
oradaki yönetimi meşru saymıyorlarmış...
Ama fabrika meşruymuş...
Doğrudur, fabrika meşrudur...
Birçok sigaranın doğumu orada gerçekleştirilmiştir, inkarı olmaz...
Ancak eğer yönetim meşru değil, fabrika
meşrudur derseniz kabulümdür...
Fabrikanın meşruluğu sadece sigara üretiminden dolayıdır ancak...
Fabrikadan bozma binayı sen halkın
meclisi diye bize de dünyaya da yutturmaya
kalkarsan olmaz!
Sigara üretimi durdurulduğundan beri
meşruluğunu yitirmiştir, işgalin bir kalesi
olmuştur artık...
Aslında ne içindekiler meşru ne de binası...
Neyse yüzümü fabrikaya dönüp bir
tütün daha sarayım...
Tek meşru ben ve tütünümdür artık!

KALAY-KALAYCI

Batık durumdayız. Batık. Siyaseten de ekonomik olarak ve ahlaki olarak da muazzam
bir çürümedir bu. Böyle olmasına rağmen, bir kesim var ki, hayal dünyasında
yaşamaya devam ediyor. Bunlar hem kendi kendilerini teselli ediyorlar, hem
başkalarını. Bunların iddialarına göre Türkiye ile ilişkilerde bir sorun yoktur, bütün
sorun KKTC hükümetidir, bu hükümet Türkiye ile doğru zeminde ilişki kurmaktan
acizdir. Türkiye’de normal bir rejim varmış gibi, boş boş konuşuyorlar. Kıbrıslıtürklerin
var olabilmek için Türkiye ile doğru zeminde ilişki kuracak bir hükümete değil, Türkiye
ile ilişkileri doğru zeminde koparacak bir muhalefete ihtiyacı vardır…

TDP: Serhatköy’de iptal edilen taş ocağı
izni yine aynı soyadlı kişiye verildi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi
‘Serhatköy’de 2018 yılında işletmecilik
kurallarına uyulmaması ve işletme
izninin yenilenmesine ilişkin herhangi
bir başvuru olmaması nedeniyle iptal
edilen Taş Ocağı ruhsatının yine aynı
soyadlı kişiye verildiğini savundu.
TDP tarafından yapılan yazılı
açıklamada, 'eski eserlerin rehabilitasyon
çalışmalarında kullanılması ve inşaat
sektörünün yapı taşı ihtiyacının
karşılanması’ amacıyla verilen Taş Ocağı
izninin, aynı soyadlı kişiye verildiği
ileri sürülerek, eleştirildi.
Verilen iznin iki yıllık olduğu ve 26
bin metrekarelik alanda taş kırımı
yapılmasını içerdiği belirtilen açıklamada
“bölge halkının daha önce yaratılan
tahribattan şikayetçi” olduğu da
kaydedildi.
Açıklamada, 2018 de Taş Ocağı ruhsatı
iptal edilen kişinin yarattığı tahribatı

gidermekle yükümlü olduğu ancak
yükümlülüğünü yerine getirmediği de
ileri sürüldü.
Açıklamada bazı önerilerde de bulunularak bunlar şöyle sıralandı:
“Maden ve Taş Ocakları Yasası ivedilikle revize edilmeli; rehabilitasyon
tüzüğü çıkarılmalı; yasa ve tüzükler
işletilmeli; teknolojik çağda etkili
çalışma yöntemleri kullanılmalı;
yarattıkları tahribatın karşılığı olarak
ekolojimize eşit seviyede katkı
sağlanması zorunlu bırakılmalı; Jeoloji
ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma
Dairesi yeterli sayıda mühendis ve ekipman ile geliştirilmeli; tesislerden kaynaklanan toz etkisinin önlenebilmesi
için kapalı tesis uygulamasına geçilmeli;
taş ocaklarındaki otomatik kantar bilgilerinin, kurulması gereken veri depolama merkezine aktarılması ile üretim
bilgilerine daha sağlıklı ulaşılması
sağlanmalı.”

EMO’dan uyarı:

Elektrik kesintileri artacak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
Enerji Komitesi, hızlı bir şekilde önlem
alınmaması halinde, 1 buçuk ay sonra
uzun süreli elektrik kesintileri
yaşanabileceği uyarısında bulundu.
EMO Enerji Komitesi tarafından
yapılan yazılı açıklamada, çalışır ve
kullanılabilir durumda olan makinelerden gün itibarıyla maksimum 329 MW
üretim elde edilebildiği belirtilerek, kış
aylarında 374 MW maksimum anlık
talebe ulaşan elektrik enerjisi arzının
önümüzdeki yaz döneminde de aynı
miktara veya üzerine çıkabileceği arzla
üretim kapasitesi arasında 50 MW’lık
üretim eksikliği olabileceği öngörüsü
ortaya konuldu.
Bahar aylarında bakımı yapılması
gereken makinelerin Aksa’dan alınamayan
elektrik enerjisi sebebiyle şu anda aktif
kullanıldığının ve bu yüzden bakımının
yapılamadığı denilen açıklamada, “Tam
kapasite çalıştırılması düşünülen yaz
aylarına hazır hâle getirilemiyor. Sağlıklı

DOĞRU ZEMİNDE İLİŞKİLERİ
KOPARMAK

bir üretim tesisinde herhangi bir arıza
esnasında hazır bulundurulması gereken
sıcak ve soğuk yedek makinelerin
olmadığı mevcut sistemimizdeki
makinelerin yapılmayan servisleri telafisi
olmayan sonuçlar doğurabilir” denildi.
Bir ay içinde ivedi olarak adımlar
atılması gerektiği vurgulanan açıklamada,
şu öneriler sıralandı:
“Öncelikle mevcut sistem içerisinde
bulunan ve atar damar durumundaki
mevcut makinelerin bakımının derhâl
yapılması; geçici çözüm olan mobil
santrallerin derhâl hayata geçirilmesi,
sıcak ve soğuk yedek üretim kapasiteleri
de hesaplanarak kalıcı çözüm için
çalışmaların yapılıp ihale süreçlerinin
başlatılması; Güney Kıbrıs ile mevcut
bağlantının yaz ayları içerisinde de
mahsuplaşma modelinde kullanılabilmesi
için görüşmelerin yapılması ve olası
ihtiyacın karşı tarafa aktarılması; çoklu
tarifenin yaz aylarına göre düzenlenerek
ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi.”

33 öğrenci ile 12 öğretmen pozitif
Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin
güncel verileri paylaştı.
Buna göre, son bir haftada ülke genelinde okullarda Kovid-19 testi pozitif çıkan
33 öğrenci, 12 öğretmen bulunuyor.
İlköğretim Dairesine bağlı okullarda dokuz öğrenci ve altı öğretmen, Ortaöğrenim
Dairesine bağlı okullarda 23 öğrenci ve beş öğretmen ile Meslek Teknik Öğretim
Dairesine bağlı okullarda bir öğrenci ve bir öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Okullarda temaslı öğrenci sayısı toplam 20 (ilköğretimde 16, ortaöğrenimde 4),
temaslı öğretmen sayısı ise (ilköğretimde) bir. Son bir haftada kapanan sınıf
sayısının ise bir olduğu belirtildi. 59 bin öğrenci ve personel sayısına göre okullarda
pozitifleşme oranı yüzde 0.07 olarak açıklandı.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

ZİYADE OLSUN
Emekli maaşları Cuma günü ödendi.
Dünyada maaşların ödenmesinin haber olduğu bir başka ülke daha yok!
Çünkü maaşların ödenmesi yönetimlerin en rutin görevleri arasındadır.
Ve bu ödemeler, güneşin her gün
doğudan doğup batıdan batması kadar
değişmez bir doğa kanunu gibidir.
***
Bu sefer çok müthiş bir olay eşlik
etti maaş ödemelerine!
Günlerdir beklenen akaryakıt zammına denk gelmesi nedeniyle olacak,
hükümet emekli maaşlarını promosyonlu olarak verdi!
Şimdi "Bu da nerden çıktı? Biz promosyon mromosyon falan almadık"
diyenler olabilir!
Akaryakıta yapılan bu devasa zam
kazığı, maaşçıklarınızı alırken promosyon olarak sunuldu!
Maaşlarla aynı güne rast getirerek,
akaryakıtta bu güne kadar görülmemiş
boyuttaki bu zam kazığını, "Jetgiller"
hükümetinin bir jesti olarak kabul
edin!!
***
Kendisine Ankara tarafından dayatılan ve yaşatılan tüm olumsuzlukları
sineye çekip bana mısın bile demeden
sandığa gidip oy kullanan ve milli görevlerini yerine getirenlere hayırlı olsun!
Sandığı boykot ederek en doğru
kararı verenler de sandıkçılar sayesinde,
dayata dayata atılan her kazıktan nasiplerini alıyorlar!
Kazıklar herkes içindir.
Ve boykotçular da, ne kadar doğru
yapmış olurlarsa olsunlar, bu kazıklardan muaf tutulma hakkına sahip değildirler!
Sandıkta anca beraber kanca beraber
olmadılar ama Ankara tarafından dizayn
edilen her kazığı, anca beraber kanca
beraber yiyecekler!
Söylendiğine göre Tayyıp tayfası da
alıştı o Kıbrıslıca deyişi!
"Yeyemem yok! Yeycen!"
***
"Avrupa" akaryakıttaki devasa zam
kazığı haberini "Köküne kadar" manşetiyle verdi bugün.
Devasa kazık bu manşetin fonunda
ağızları sulandıran bütün haşmetiyle
arz-ı endam ediyordu!
Yarasın!
Boykotçular için her ne kadar azap
verici olsa da...
Sandıkçıların milli görev aşkıyla,
daha öncekilerde olduğu gibi, bu kazığı
da büyük bir iştah ve iştiyakla karşılamış olmaları ihtimal dışı değil!
Yarasın!..
Hayırlı olsun!
Ziyade olsun!
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Onuncu köy
YABANCI

JURNALCİ

Emel Kaya
Düşünmeyeyim diyorum, bir gülme
geliyor. Makamdakilere laf ettirmeme,
düşünce ve ifade özgürlüğünü yok edip
muhalifleri sindirme hırsıyla kendinizden
öylesine geçmişsiniz ki, kendinize
yabancılaşmışsınız. “Yabancı Devlet Yetkililerine Zem ve Kadih” başlığı altındaki
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı”yla kasıt hangi yabancı
ülkedir? Uganda mı mesela?

Mertkan Hamit
Çocukken her sınıfta olan,
"öğretmenimmmm" diye herkesi koşa
koşa şikayet eden tiplerden bizim sınıfta
da vardı. "Öğretmenim benimla dalga
geçerler", "öğretmenim X kişi sınıfta
konuştu"... Neyse, bahsettiğim tarzı
anladınız.
İşte o karakter, yetkili olursa yapacağı
yasa da, kendini savunma biçimi de
böyle olur.
Mine Atlı yalnız değildir.

KUZEY-GÜNEY
EŞİTLENDİ

AYNI ŞEYLERİ YAPIP
FARKLI SONUÇLAR
ELDE EDEMEZSİNİZ

Harper Orhon

YAKIT...
Bu zamdan sonra güney Kıbrıs ile kuzey
Kıbrıs arasındaki yakıt fiyatı hemen hemen
aynı seviyeye geldi. Eğer güneye geçersem
artık yakıtımı güneyden koyacağım.
Çünkü: Güneyden yakıt koyduğum zaman arabamın performası artıyor ve 80
km daha fazla yol gidiyorum.
Üstelik güneyden yakıt aldığım zaman
arabam duman da atmıyor.

KUKLALIK
İlker Özkunt
Geçmişte Kudret Özersay'a çok ağır
eleştiriler yaptım. Hatalar yaptı ve
eleştirildi. Oysa şimdi meclis içinde bu
maskaralıklara tepki gösteren de bir tek
HP ve onun lideri Kudret Özersay oldu.
Örnek alınması gereken bir karar verdi
ve milletvekilliğinden istifa etti. Ben sizin
kukla siyaset oyunlarınıza alet
olmayacağım, dedi. İşte şimdi alkışı hak
ediyor. Kutluyorum seni Kudret Özersay.
Bravo.

KADINA ŞİDDET VE
POLİS
Dize Irkad
Bu ülke artık giderek sapıklaştı. TUTUKLU BİR KADINA NASIL TACİZ
EDEBİLİR BİR POLİS? NASIL BİR
YARGI MEKANİZMASIDIR BU? İzah
etsin bana birisi bu sapıkça müdahaleyi?
BU SAPIKÇA YARGIYI? BU SAPIKÇA
TUTUMU? HEM DE BİR POLİS
TARAFINDAN! O polisin aldığı ihtarda
uzaklaştırma oldu, işinden men edilmesi
gerekirken. Bütün kadın örgütlerinin
toplanıp, bu anormal durumlara karşı
gelmesi lazım. Özel gereksinimli birey
Cemaliye’ye yapılanlar, her gün kadınlara
karşı artan şiddetin polisler tarafından
göz ardı edilmesi, polis tarafından yapılan
bu sapıkça eylem kesinlikle normal
karşılayabileceğimiz bir durum değildir.
Bugün onların başına geldi, peki ya yarın
bizlerinde başına gelirse? Ağzımızı dahi
açamayacağız!

İŞGALCİ TÜRKİYE
KIBRIS’TAN DEFOL
Gülcan Güneş Soyluethem
Son zamanlar yapılan elçilik önü eyleminden sonra TC kökenli vatandaşlar
durmadan bu eylem yapan grubu ırkçılıkla
suçluyor. Pardon ama bu eylem yapan
insanların neresi ırkçı? Halk okumayarak
ya da okuduğunu anlamayarak büyük
provokasyona geldiğinin düşüncesindeyim.
Bugün bir insan çıkıp “işgalci Türkiye
adadan defol’’ demesi ifade özgürlüğü
kapsamına girip Türkiye’den kasıtım
Türkiye cumhuriyeti olmasıdır. Yani bunu
anlayamayacak kadar kıt bir toplum
yapısına mı sahibiz? Algılarımızla çok
güzel oynanıyor. Artık şu provokasyona
gelmeyin…

BİTKİSEL HAYAT
Pınar Barut
Zamlar ne artan petrol fiyatlarından
ne de kasada para olmamasından değil
tamamen bilinçli bir politika gereği
yapılıyor.
AKP'nin Türkiye'de 20 yıldır uyguladığı
ve tıkır tıkır işlettiği sistem;
"Açlıktan öldürme ama başını ekmek
kavgasından kaldırıp çıkardığın faşist
yasalarla, peşkeş çektiğin kaynaklarla,
muhaliflere yaptığın zulümlerle ilgilenemeyecek kadar da muhtaç bırak.

Umudunu kaybetsin, sokakta bağıracak
hali kalmasın, tepkisizleşsin. Arada maddi
yardım yap, ufak bir maaşla sana bağlı
kalmasını, şükretmesini, sandıkta oy vermesini sağla"
İşte "vatana ihanet"
İşte kendi halkına "düşmanlık" tam da
budur!
Bu insanlar tıpkı birer ajan gibi,
AKP'nin emirlerini ve politikalarını uygulamaya sokarak, sistemli bir yok oluş
planını devreye koyanlardır.
TANI BUNLARI!

SOSYAL OLARAK PATLAYIN!
Ulus Irkad
Üzülerek yazıyorum ama kktc (!) hükümeti
bilerek bindiği dalı kesti. Bugün itibarıyla
artık Güney'le alışverişte bir fark kalmadı.
Benzin fiyatları da artık Güney'e benzedi
az çok...
Kıbrıslırumlar kuzeye gelmekte tereddüt
geçirecekler. Acil çözüm önerilerim:
1- Güven Yaratcı Öneriler kabul edilmeli
ve Maraş'a karşılık Mağusa Limanı ve Ercan
Havaalanı Uluslararası Temasa açılmalı;

2- Toplumlararası Görüşmeler derhal
başlamalı;
3-Derhal ve acil olarak Kıbrıs Cumhuriyeti
ile temasa geçip Avro kullanmaya
başlanılmalı...
4-Muhalefet partilerinden CTP Meclis'in
bu gelişmelerden sonra işlevini tartışmalı...
Bunlar olmazsa ne mi olur? Sosyal patlamalar başlar, insanlar sokağa dökülür. Bunca
pahalılıktan sonra ne Kıbrıslırumlar ne de
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gelecek turistler
Kuzey'e geçer. Kısacası bu yıkım olur.

BENZİNE ENDEKSLİ MAAŞ
İpek Özden
EUROYA GEÇEMIYORSAK, MAAŞLAR BENZINE ENDEKSLENSIN!
Mayıs 2021
Asgari Ucret Net: 3828 TL = 576 Litre Benzin
(98 Oktan Benzin 6.64 TL/Litresi)
Mayıs 2022
Asgari Ucret Net: 6090 TL = 255 Litre Benzin
(98 Oktan Benzin 23.81 TL/Litresi)
BU HESAPLA OLMASI GEREKEN NET ASGARI UCRET 13750 TL

Yılmaz Parlan
Farkında mısınız ne zaman Türkiye'den
''anlaşma yapıldı para gelecek'' edebiyatı
yapılsa biraz daha fakirleşiyoruz ardından
elimizde olanlar da, kurumlarda bir bir
gidiyor ve nakarat ayni olduğundan yine
değişen bir şey olmayacak biraz daha
fakirleşeceğiz size paranın ucunu gösterirken cebinizdeki parayı ülkenizdeki
değerleri almanın yöntemidir bu!
Yahu adam kendi vatandaşına Devletine para versin diye İBAN numarası
verdi siz hala daha ordan para mı bekliyorsunuz?
Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde
edemezsiniz eşyanın tabiatına aykırı
olur!
Kıbrıs'ta Federal çözüme ulaşmaktan
başka bir şansımız yoktur bu gerçeğe
gelemezsek sadece topluca iflas
etmeyeceğiz toplum olarak da yok
olacağız!

SESSİZ OLUN
GOYUNLAR UYUR
Ali Osman Tabak
Meteoroloji tozlu hava uyarısı yaptı...
Çakallar puslu havaları severler! Bakanlar Kurulu benzine yarın akşamdan
itibaren 5.40 TL zam yapacakmış! Tavuk
%15 zamlandı... Patatesi, domatesi
meyveleri saymıyorum bile... Döviz aldı
başını gidiyor, tutabilene aşkolsun...
Hava puslu... Ama biz ülkemizi sessizce
sevmeye devam ediyormuşuz...

EOKA-C
Taçam Gökbörü
Kıbrıs trafiği ile (kk)TC trafiği arasında
dağlar kadar trafik kültürü farkı oluştu.
Güneye gidemeyenler ve bilmeyenler
bilsin istedim.
Kısacası şeyimize (şey = ass) benziyor
trafik kültürümüz de. Ve günden güne
daha da berbat oluyoruz. Gerim gerim
geriliyoruz, abuk subuk çarpışmalar
oluyor sürekli bu berbat trafik kültüründe.
Tali yoldan çıkış yapan kimse durmuyor artık sağına soluna bakmak için.
Ganimet = Hadsizlik.
EOKA C giderek güçleniyor. Ve biz
giderek "YOK" oluyoruz.
Önemli mi?
Evet haklısınız.
Taaa şeyimize

GURUR
Ertuğrul Senova
kktc'de yaşamak, akaryakıt istasyonundaki pompacıdan "500 olmaz, maksimum 200 verebilirim" yanıtını alıp,
pazarlıkla 300 liralık benzin koyabilmek
ve zam öncesi kâra geçtiğini hissedip,
bundan gururduyabilmektir.
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GÜNLÜK
MALİ ESARETİMİZ

Serbest geçiş kapılarında yeni düzenlemeler
Başbakan Dt. Ünal Üstel
tarafından oluşturulan komitenin
Başkanılığına getirilen UBP
Gazimağusa Milletvekili Resmiye
Canaltay, sivil toplum örgütleri
ile birlikte tüm kara giriş
kapılarında hızlı geçiş için çalışma
başlattıklarını duyurdu.
Başbakan Dt. Ünal Üstel’in
talimatı ile sınır kapılarında yaşanan
sorunların çözümü ile ilgili
oluşturulan komite çalışmaya
başladı.
Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde kara sınır kapılarında yaptığı
inceleme ve denetimlerde sorunları
yerinde görme imkânı bulmuş ve
bu
konuda
bir
komite
oluşturulacağını ve sorunların en
kısa zamanda çözüleceğini ifade
etmişti.
Komite Başkanlık görevine UBP
Gazimağusa Milletvekili Resmiye
Canaltay getirildi. Komitede ayrıca
UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet
Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Karayolları Dairesi, Polis muhaceret
yetkilileri ve Ekonomik Örgütler
Platformu temsilcileri yer alıyor.
Başbakan Ünal Üstel’in talimatı
ile oluşturulan komite bugüne kadar
iki
toplantı
gerçekleştirdi.
Toplantılarda da kara sınır kapılarında
vatandaşların ve ziyaretçilerin
yaşadığı sorunlar ele alınarak çözüm
önerileri ortaya konuldu.
CANALTAY: YAPILACAK
DÜZENLEMELERLE KAPILARDAKİ RAHATLAMA
GÖZLE GÖRÜLECEKTİR
Komite Başkanı UBP Gazimağusa
Milletvekili Resmiye Canaltay,

komitenin Başbakan Ünal Üstel
tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin
başkan
olarak
görevlendirildiğini söyledi.
Bugüne kadar iki toplantı
yapıldığını ve hedefin önce kısa
sonra da uzun vadede yapılacak
olanları en kısa sürede hayata
geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme
kazandıracak düzenlemeler için
kolları sıvadıklarını söyledi.
Canaltay, hem Kıbrıslı Rumlar’ın
hem de turistlerin güneyden kuzeye
hem de kuzeyden güneye geçişlerin
kısa sürede rahatlatılacağını anlattı.
Bu adımın, ülke ekonomisine de
ciddi kazanımlar sağlayacağını
vurguladı.
Komitenin alacağı kararlar ile
geçişlerin
daha
rahat
yapılabileceğine dikkat çeken Canaltay, “Kapılardaki bilgisayarların
yavaşlığı, muhaceret görevlilerinin
sayı olarak yetersizliği ve kapılardaki
sıkışıklığın artmasına neden olurken,
yapısal anlamda da sorunlar
yaşanıyordu. Bu konularla ilgili
hafta başında Başbakan Ünal
Üstel’in Başkanlığında Ekonomik
Örgütler Platformu yetkililerinin de
katıldığı bir toplantı daha yaptık.
Bugün ayarıca yaptığımız toplantıda
Maliye Bakanlığı’nı toplantıya
çağırdık ve alacağımız tedbirlerin
neler olduğunu görüştük” dedi.
Canaltay, düzenlemelerin mali
olarak da mümkün olduğunu
vurguladı ve Ekonomik Örgütler
Platformu’nun da maddi olarak sorumluluk üstleneceğini söyledi.
Canaltay, işbirliği için Ekonomik
Örgüt Başkanlarına teşekkür etti.
Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların tüm düzenlemesini, alt yapı, üst yapı ve bakım

ve onarım konusunda kendilerine
düşen görevi yapacaklarını ifade ederek bu konuda kendileri ile bir protokol imzalanacağını söyledi.
Kapılardaki geçişlerin yavaşlaması
ile ilgili sigorta şirketleri ile de bir
çalışma gerçekleştireceklerini ifade
eden Canaltay, şöyle devam etti:
“Kara sınır kapılarında en büyük
problem Beyarmudu kapısında
yaşanıyor. İngiliz Üstleri ile de
görüşerek kapının genişletilmesi
veya biraz daha geri alınmasını talep
ettik. Köprünün projesi Planlama
İnşaat Dairesi tarafından çizilmiştir.
Bunların yapılması ile bu kapıda
bir rahatlama olacaktır.
Lefkoşa’daki Lokmacı kapısında
kabinlerin yerleri ve kabinler de
değiştirilecektir. Burada komple bir
değişim yapılarak bu kapıda da bir
rahatlama sağlanacaktır.”
“METEHAN’DA BÜYÜK
BİR DEĞİŞİM BEKLİYORUZ”
Metehan sınır kapısında büyük
bir değişime gidileceğini anlatan
Canaltay, bu kapının değişiminin
Ekonomik Örgütler Platformu ile
birlikte yapılacağını söyledi.
Çok kısa bir sürede kapıların
iyileştirilmesi yönünde adımlar
atılacağını ve bundan sonra da
bunların devamının geleceğini kaydeden Canaltay, “Kısa vadede pratik
çözümler bularak kapılardaki
sorunların çözülmesi için her türlü
girişimi yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle
başta sayın Başbakanımıza bana
güvenerek komite başkanı yaptığı
için teşekkür ederim. Ayrıca,
komitemizde görev alanlar yanında
kapıların düzenlenmesini üstlenen
Ekonomik Örgütler Platformu’na da
teşekkür ederim” dedi.

Maske zorunluluğu kaldırılıyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararın resmi
gazetede yayınlanmasının ardından kapalı alanlarda
maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Bakan Altuğra yaptığı yazılı açıklamada, üst solunum
şikayetleri olan kişilerin kapalı alanlarda ve toplu
taşımacılıkta başka kişilere hastalık bulaştırmamak
amacıyla maske kullanmaya devam etmesi gerektiğini
kaydetti.
Altuğura açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Risk grubunda olup örneğin 60 yaş üstü kişiler,
altta yatan akciğer,böbrek, nöroloji hastalığı olanlar,
uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan
kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları özellikle aşısız
kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerilmektedir.
Kapalı alanların, sınıf, restoran, spor salonları vb.
yerlerin sıklıkla havalandırılması gerekmektedir.
Vaka sayılarının giderek azalması ve aşı yapan kişi
sayılarının artmasıyla pandemi kuralları giderek azalmış,
nihayet bu günlere hep birlikte gelmiş durumdayız.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı
önemli ölçüde etkilemiş ve pandemi ile mücadelede en
etkin rolü oynayan Sağlık Bakanlığı’na bu süreç birçok
şey öğretmiştir.
İstatistik bilgiler için otomasyon sisteminin gerekliliği,

pandemi gibi tüm dünyanın ilk kez yaşadığı salgında
organize olarak birlik ve beraberlikle çalışmanın önemini,
aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın ne kadar önemli
bir görev üstlendiğini bizlere bir kez daha göstermiştir.
Ülkemizde ilk kez Covid-19 vakasının görülmeye
başlandığı ve (DSÖ) tarafından "küresel pandemi" ilan
edildiği Mart 2020’den bu yana tüm dünya ile birlikte
mücadelemiz başlamıştır.
Ne mutlu ki bizlere pandemide birçok ülkeye göre
başarılı bir sınav vermiş bulunmaktayız.
DSÖ’nün istatistiki bilgilerine göre Avrupa, Ortadoğu
ve Asya’da 46 ülke arasında 1 Milyon nüfusa göre
toplam ölüm sayısında 40. Sırada yer almaktayız.
Yine DSÖ’nün istatistiki bilgilerine göre Avrupa,
Ortadoğu ve Asya’da 46 ülke arasında 1 Milyon nüfusa
göre toplam vaka sayısında 28. Sırada yer almaktayız.
KKTC’de vaka ölüm oranı yüzde 0.25’dir.”
Aşılama oranlarının birçok ülkeye göre çok iyi
durumda olduğuna dikkat çeken Altuğra, dün itibarıyla
aşılama rakamlarını şöyle açıkladı;
“Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 858.733 adet, En az 1
Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 301.786 ( x.83)
Aşılama Serisini Tamamlayan Kişi Sayısı: 313.100 (
?.78), 3. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 185.885 4. Doz
Uygulanan Kişi Sayısı: 83.085, 5. Doz Uygulanan Kişi
Sayısı: 11.374.”

Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre Kıbrıslı Türkler Kıbrıs
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda Müdür olabilir. Banka
içerisinde yapılan seçimle başkan ve başkan yardımcısı bir
Kıbrıslı Türk ve Rumdan oluşur. Ancak KKTC Merkez
Bankası’nın müdürü bir Kıbrıslı olamaz… İşte bu işgalin
ırkçılığıdır… TC Merkez Bankası’nın bir şubesi olan KKTC
Merkez Bankası Müdürü Ankara’dan atanır… Sonucunda
da içinde hiç yer almadığımız süreçlerin bedelini öderiz…
Geçtiğimiz hafta Cuma gününden beri Döviz kurları patladı.
Bunun nedeninin Merkez Bankası'nın arka kapıdan satış
yapmayı durdurması olduğu açıklandı. Halktv.com.tr’nin
haberine göre, kurları frenlemek için sık sık arka kapıdan
döviz satışı gerçekleştiren Merkez Bankası bu operasyona
ara verdi. Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur"
görüşü çerçevesinde uyguladığı para politikasıyla döviz
kurlarındaki artış son günlerde durdurulamıyor. Halktv’nin
bildirdiğine göre, Merkez Bankası ve kamu bankalarının
her yükselişte gerçekleştirdiği arka kapı satışına rağmen
Türk Lirası dolar karşısında 8 Mayıs'tan bu yana yaklaşık
yüzde 10 değer kaybetti. Önceki hafta sonundan bu yana
gerçekleşen değer kaybı ise yaklaşık yüzde 3.2 düzeyinde… Merkez Bankası verilerine göre, net rezervler 9.6
milyar Dolarla ocak ayının sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi… Ulusal paranın yönetimi ve devlet maliyesinin düzenlenmesi modern devletin ayır edici özellikleridir.
Paramızı TC Merkez Bankası yönetiyor, maliyemizi TC ile
imzalanan protokoller… Buna mali esaret denir… TC
Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 10 milyar Doların
altına inmesi ise üzerimize gelen çığdır!
BİN DÖNÜM
Yangın olur, politikacıların
güya ciğerleri yanar,
yangın olur, bir yangın
helikopteri muhabbeti
başlar. Birkaç gün sürer,
sonra konu değişir. Bir
sonraki yangına kadar
kimse yangından söz
etmez. Geçitköy’de çıkan
yangının bilançosu
açıklandı. Bin dönüm
makilik ve ormanlık alan
yandı. Ülkemizin en yeşil
en güzel bölgeleri yanıyor,
sözde hükümet seyrediyor.
Allah yaksın sizi artık!
*
ÇEK ARABANI
Erhan Arıklı “Muhakkak
yangın söndürme
helikopteri konusunu
halletmemiz lazım” dedi.
Çek arabanı faşist. Bu
ülkeyi sevmeyenler bu
ülkenin yangınlarını
söndüremezler.
*
İNŞALLAH MAŞALLAH
Tarım Bakanı Dursun
Oğuz, yangın başladığında
"İnşallah söndüreceğiz”
demişti, maşallah akşama
söndürdüler. Kim demiş
inşallahla maşallahla iş
olmaz diye. Oluyor işte…
*
HADE TATAR
Hava Trafik Kontrolleri
Sendikası Başkanı Cem
Kapısız, “Külliye
yaptırmayın, yangın
helikopteri alın” dedi. Kısa
ve net. Hade Tatar, aç
Tayyibe telefon da söyle
külliye mülliye istemediğini.
Hade…

“Tırnak”...
" Döviz yine şaha kalkıp uçuyor
ya… Millet dizini dövüyor!
Bu iş buraya kadar diyenler
çoğunlukta… Türk lirası yabancı
para karşısında eridikçe eriyor
ama çaresizlikte hat safhada!
Artık kimsenin hesap kitap yaptığı
da yok… Borçlar, taksitler, okul
harçları nasıl ödenecek, insanlar
bunları düşünmek bile istemiyor,
çünkü ödemenin imkan ve
ihtimali yok!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
" Burada, yönetici elitin kaygısı,
kendi iktidar hoşnutsuzlukları. Bir
anlamda çoğunluğun
hoşnutsuzluğunun dile
gelmesinden kaynaklı
hoşnutsuzluk. Yani konuşmaya,
farklı olanı ifade etmeye ve
kendini oluşturma çabasına dair
duyulan hoşnutsuzluk. Bu açıkça
bir özgüven eksikliğinin, acizliğin
ve kendiyle barışık olmama
durumunun ama öte yandan da
köle-efendi ilişkisindeki
efendinin, karşısındakini
bağımsız bir varlık olarak
tanımaması, hazmedememesi
ve onu yok etmek ya da kendi
tahayyülündeki formlara
sokmak istemesinin bir
uzantısıdır. Bu anlamda
kopkoyu bir faşizmdir."
Hasan YIKICI
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

FUAT OKTAY

KKTC Anayasası’na göre
protokoller meclis tarafından
onaylanmadan yürürlüğe
giremez… Ama E-Devlet
protokolü onaylanmadı
yürürlüğe girdi, muhalefet
ise bunu engellemek için
mahkemeye dahi
başvurmadı… 14 Nisan’da
Oktay şöyle dedi:
KKTC'de e-Devlet projesini eNüfus, e-Kimlik, EBYS, e-Gümrük,
e-MEB, e-Tüzel, MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi
(KSM) ve Kamu Yönetim Sistemi ile aşama aşama hayata
geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz’’… Ne KKTC var ne
Anayasası, ne hükümet ne de muhalefet… Atanmış bir
bürokratın iki dudağı arasında herşey…
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28 Mayıs 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
‘Sömürge
protokolle/kararname ile
yönetilir’ diye yazarım
senelerdir.
Aslında protokol ile
kararname aynı şey değil.
Fakat ikisi aynı manaya
geliyormuş gibi yazdım

hep…
Protokol ile kararnamenin farkını ayrıt
edebilmek için önce başınıza balyoz inmesi lâzımdı. İndi! Vaktinden önce
yazsaydım anlaşılmayacaktı. 2022 Mali
Protokolü ile anlaşılacak aradaki fark…
Protokol yapılacakların taahhüt edildiği
bir belgedir: TC sömürge idaresi
uşaklarına
‘bunları
Kıbrıs’taki
yapacaksınız’ der. Uşakları da ‘emredersiniz’ der. İşte bu protokoldür…
Kararname ise verilen talimatların
karara dökülmesi ve işleme konmasıdır.
Mecliste yasa yapamayacak bir
olağanüstü durum varsa kararname
çıkarılır. Sömürge rejimi başlı başına bir
olağanüstü hâl rejimdir. Birinci, ikinci
ve üçüncü derece askeri bölgelerden
oluşan çitlerle çevrili bir arazinin idaresinden bahsediyoruz.
TC’nin Kıbrıs’taki işgali perdelemek
için göstermelik bir meclis kurması ve
talimatlarını orada yasallaştırması hem
işlerin yavaş yürümesine hem de Kıbrıslı
işbirlikçilerin ‘akıllı köle efendinin önünde
eğilirken osurur’ ilkesini benimsemesine
neden oldu.
‘Akıllı köle efendinin önünde eğilirken
osurur’ ilkesini de en iyi Kıbrıs Türk
sağı çalıştırdı. Ankara’dan yüz maddelik
bir paket geldi, bir maddesini uyguladılar,
99’unu askıda bıraktılar.
Yeri geldi Kıbrıs Türk sağı sendikacıları
çağırıp, ‘‘Ankara’dan paket geldi, dökülün
sokaklara doldurun meydanları, yoksa
bu paket geçerse bittik haaa’’ diye uyardı!
Sendikalar da meydanlara döküldü.

TUTDER: Yeni bir
toplumsal mutabakat
metnine ihtiyacımız vardır
TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolü’ne ilişkin tartışmalar sürerken Kuzey
Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri
Derneği (TUTDER) toplumun tüm kesimlerine yılların birikimiyle artarak devam
eden sorunları birlikte çözme çağrısı yaptı.
TUTDER Yönetim Kurulu olarak yapılan
çağrıda hükümetin protokolü sahiplenerek
halkı doğru bilgilendirmesi istenirken gelinen aşamada toplumun tüm kesimlerinin
katkı koyacağı yeni bir toplumsal mutabakat
metnine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
TUTDER Yönetim Kurulu açıklaması
özetle şöyle:
“ Adına ister reform isterse yasal düzenleme densin; yapısal değişiklik önerileri
çok önemli, elzem veya ne kadar acil
olsalar dahi ancak toplumsal destek
sağlanarak bir uzlaşı çerçevesinde
yürütülmelidir.
KKTC ile TC arasında imzalanan protokol ise içeriği ve/veya içermedikleri üzerinden yeni bir tartışma yeni bir gerginlik
alanı yaratmıştır. Bu gerginlik toplumsal
alanda kendini her geçen gün daha fazla
hissettirmektedir.
Protokolün bir sahibi olan KKTC
hükümeti her şeyden önce bu protokolü
sahiplenmeli,
topluma
önerilen
değişikliklerin nedenini anlatmalı, toplumu
ikna etmelidir. Hükümet bir bilgilendirme
süreci başlatmalıdır. Bu sürecin yokluğunda
toplum içerisinde çeşitli kaygı ve kuşkuların
seslendirilmesi çok normaldir ve seslerin
yüksekliği giderek artacaktır.”

PROTOKOL’DEN KARARNAME’YE
KIBRIS’TA SÖMÜRGE REJİMİ
Ankara’yı çok öfkelendirmeden önünde
eğilirken osurdu Kıbrıs Türk sağı. Önden
şükranını çekti, arkadan itirazını etti. Bu
sebeptendir YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİ
NÜFUS silahını kullanarak sağı ve solu
hizaya çekti Ankara.
1 Nisan ‘Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır’ mitinginden sonra
bir yazı yazdım ‘ESKİ BİR DENKTAŞ
TAKTİĞİ’ başlıklı…
1990’ların başında çevre yolunu başka
yerden geçirebilirken Gönyelililerin arazilerini bölmek istediler. Denktaş köylülere
akıl verdi: ‘Meclisin önüne çadır kurun’… Meclisin karşısı Sömürge Valiliği!
Aynı şekilde mudilerin meclis baskını
da Denktaş’ın aklıydı…
TC’de Başkanlık Sistemi’ne geçilmesi
ve istibdad rejiminin inşası ile birlikte
‘eski Denktaş taktikleri’nin teyelleri
söküldü, kölenin kıçı açıkta kaldı.
2020 Mali Protokolü ile uygulamada
kararnamelere yavaş yavaş geçilmeye
başlandı.
2020 Mayıs’ında henüz Mustafa Akıncı
Silihtar’da otururken kayyum rejimine
geçiş başladı. Mali Protokol’ün 17. Madgöre
KKTC’nin
tüm
desi’ne
bakanlıklarına asgari 3 yetkiliden oluşan
“Proje Uygulama ve Takip Komisyonları”
atandı. Bu madde ile KKTC’de bakanların
üstüne TC’den memur atandı. Çalışma
Bakanı Koral Çağman’ın istifası da bu
vesile ile gerçekleşti.
Dr. Çağman’ın istifası tarihi bir olaydı…
‘Çalışma Bakanı’ koltuğunda otururken
kendi bakanlığının yaptığı yasada sözü
geçmediği için istifa etti Çağman. İlk
kez kendi “bakanlığı”nın yaptığı yasaya
itiraz ederek istifa eden bir “bakan”
gördük…
-“Sendikal yaşamı bitireceği ifade
edilen iki yasa tasarısını hayata geçiren
bakan” olarak anılmak istemem diyerek
istifa etti… Yasaları KKTC Meclisi

yapmıyor çünkü. Yasa yapmak için irade
gerekir, Ankara’nın kararnamesidir bunlar.
İradesi olmayan bakan ve vekil de işgalin
perdesinde kukladır!
Faiz Sucuoğlu sendika başkanlarına
‘‘Belediye Reformu Ankara’nın
dayatmasıdır’’ demişti, dediği çıktı:
‘Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’
2022 Mali Protokolü’nden çıktı...
Koral Çağman’ın istifa gerekçesi Toplu
İş Sözleşmesi ve sendika düşmanı yasalar
2022 Mali Protokolü’nden çıktı.
Mecliste oturmanın artık bir anlamı
olmadığını söyleyerek siyasi hayatının
en doğru hamlesini yaparak vekillikten
istifa eden Kudret Özersay da kararname
rejimini ifşa etti:
‘‘Uluslararası anlaşmalar Meclis’te
maddelerine değişiklik önerilemeyeceği
için ya bütünen onaylanır ya da reddedilir.
Meşru olmayan ve demokratik teamüllere
aykırı şekilde kurulan UBP-DP-YDP
hükümetinin çoğunluğu ile Meclis’te onaylanacak ve gereği olan yasalar kürsüden
avazınızın çıktığı kadar bağırsanız da,
konuşma süresini zorlayıp uzatsanız da
tıkır tıkır geçecektir.
Bu konuda ve devamında anlaşmanın
gereği olarak atılacak adımlarda her şey
Meclis’ten de geçmeyecektir. Muhtemelen
Meclis üç ay anayasal tatile çıkarılacak
ve pek çok şey yasa gücünde kararnameyle Bakanlar Kurulu marifetiyle
yürürlüğe konulacaktır’’…
12 Eylül Cuntası’nın armağanı KKTC
Anayasası’nın 90. Maddesi’ne göre
‘anayasaya aykırı’ protokoller anayasadan
üstündür. İlk kez parmağının arkasına
saklanan siyasetçi değil de, hukukçu
olarak konuşan Özersay’ın dediği gibi
yasa gücünde kararname marifetiyle yapacaklar ne yapacaklarsa…
Efendinin önünde eğilirken osuran
kölenin devri kapandı. Ya ayağa
kalkacaksınız, ya da sizi sıçırdacak!

Kapısız: 2013 yılından beridir hükümetleri
yangın helikopteri alımı konusunda uyardık!
HTKS Yönetim Kurulu Başkanı Cem
Kapısız, 2013 yılından beridir hükümetleri
yangın helikopteri alımı konusunda
uyardıklarını belirterek, “Külliye yaptırmayın,
yangın helikopteri alın” dedi.
Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS),
Geçitköy’de öğle saatlerinde çıkan ve büyük
bir alana yayılan yangınla ilgili yazılı
açıklama yaptı.
Sendika adına açıklama yapan HTKS
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız,
2013 yılından beridir hükümetleri yangın
helikopteri alımı konusunda uyardıklarını
belirterek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Yangına havadan ve zamanında müdahalenin ne kadar önemli olduğunu, bu
hususta yapılacak en mantıklı ve en hesaplı
icraatın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde bulunan 2 adet helikoptere
yangın söndürme aparatı alarak ilk müdahale
görevinin bu kuruma verilmesi olduğunu
defalarca söyledik.
Her yıl geleneksel olarak yaşadığımız
‘‘orman yangınları ve siyasilerin yangın
hakkında talihsiz ve samimiyetsiz açıklamalar
yapması’’ olaylarına bugün bir yenisi daha
eklenmiştir. Her yıl çıkan orman yangınları
ile ciğerlerimiz yanmakta, doğamız bertaraf
olmaktadır. 2013 yılından beridir hükümetleri
uyarıyoruz. Yangına havadan ve zamanında
müdahalenin ne kadar önemli olduğunu, bu
hususta yapılacak en mantıklı ve en hesaplı
icraatın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde bulunan 2 adet helikoptere
yangın söndürme aparatı alarak ilk müdahale
görevinin bu kuruma verilmesi olduğunu

defalarca söyledik. Söylemekle de kalmayıp
ilgili aparatların nereden alınabileceği ve
fiyatları konusunda da bir proje hazırlayıp
ulaştırma bakanlığına da sunduk. Bu güne
kadar hiçbir hükümet yetkilisi bu konuda
bir girişim yapmamakla birlikte uyarılarımızı
da dikkate almamıştır.
Bugün koruçam bölgesinde yeni bir
yangınla karşı karşıyayız. Türkiye’den gelecek olan yangın helikopteri müdahalesini
en erken yangının çıkışından iki saat sonra
yapacak. O vakte kadar binlerce ağaç,
dönümlerce arazi yanmış olup yangın müdahale edilemez boyuta ulaşacak. Siyasilerimiz ise, kimisi olay yerine giderek kimisi
de klimalı odasından sahte üzüntü içerikli
mesajlarını yayınlamaktan başka bir şey
yapamayacaklar. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Külliye yaptırmayın, yangın helikopteri
alın. Gerekirse makam araçlarınızı satın ve
parasını yangına havadan müdahaleye
harcayın. Ağzınızı değil makamlarınızI
çalıştırın. Yapacağınız boş ve samimiyetsiz
açıklamalar halkın sinirlerini bozmaktan
başka bir işe yaramayacak. “

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

KENDİNİ ÇOK AKILLI
SANAN RESTORAN
SAHİBİ ŞİMDİ
KINA YAKSIN...

Hükümet artık zam yaptı diye
utancından eğilip bükülmüyor. Hatta
bunu göğsünü gere gere yapıyor.
Ne de olsa istikrardır sanıyor.
Akaryakıta yapılan zam da böyle
oldu. Kuruş kuruş yapılan zam artık
liralarla yapılmaya başlandı. Tepki
var mı? Yok. Herkes dün deposunu
ucuz benzin doldurmanın telaşını
yaşadı. Bugün zamla uyanınca ne
kadar kâr ettiğini hesaplayıp mutlu
oldu. Bu mutluluğu bir hafta bilemediniz on beş gün sürecek.
Aziz Nesin:” Türkler’in %65’i
aptaldır.” Dediğinde biz Kıbrıslı
Türkler olarak kendimizi bu oranın
dışında zannedip gülmüştük. Oysa
bizdeki oran da hiç aşağı kalır değil.
Dış ticaret açığımız her gün artarken , Türkiye ve diğer ülkelere
ihracatımız devede kulak kalırken,
tek döviz kaynağımız Güney’den
gelip Euro harcayan Rum
vatandaşlarımızdı. Özellikle akaryakıt
fiyatlarındaki farklılık için gelen
çoktu. Gelmişken yemek yemek için
lokantalarda karnını doyurur, marketlerden alış veriş yaparlardı.
Hiç unutmam bizde akaryakıt
sevkiyatı nedeniyle sıkıntılı günler
yaşandığında çok bilmiş bir restoran
zinciri sahibi dahice (!) bir akıl
verdi. Dedi ki.” Rumlara akaryakıt
verilmesin” oysa buraya akaryakıt
almak için gelen Rumların en gözde
mekanlarından biri de kendi restoran
zinciriydi.
Şimdi akaryakıta yapılan zamlarla
bu fark ortadan kalktı. Rumların
artık sigorta ödeyerek bu taraf
geçmeleri için nedenleri azaldı. Bu
çok akıllı restoran sahibi şimdi
müşterileri azaldı diye oturup
düşünsün.
Oysa üretim yapan ve ekonomik
sıkıntı çeken ülkeler kendi paralarını
devalüe ederek yani değerini
düşürerek mal ve hizmet satımı için
kendi ülkelerini cazip hale getirmek
isterler. Bu şekilde ülkeye döviz
akışını artırmayı bir ekonomi hedef
olarak görürler. Bu dünyada uygulanan bir modeldir.
KKTC’nin ne ihraç edecek önemli
bir ihraç ürünü var ne de turizm
yatırımları tam kapasite ile
çalışmaktadır. Zaten bizdeki turizm
Türkiyelilere hizmet satmakta onlar
da Türk lirası ile bu hizmeti
almaktadırlar. Döviz girdisi yine
yok.
Türkiye burada tam bir sömürgeci
rolünde, buradaki yönetim de
sömürge işbirlikçiliği yapmaktadır.
Kararlar Türkiye’de Beştepe’de alınıp
buraya bilindiriliyor. Valilik görevi
yapan elçilik ve memurları da denetim görevini sürdürmektedirler.
Bakmayın siz nutuk atarken
söyledikleri:” KKTC’nin kendi
ayakları üzerinde durmasını
sağlayacağız” demelerine. Çünkü
ne ayak bıraktılar ne de kol.
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Geçitköy'de
büyük yangın

HAVA SICAKLIĞI
ARTACAK
Alçak basınç sisteminin etkisiyle
sıcak hava kütlesinin etkisi altında
kalacak KKTC'de hava sıcaklığının
37 dereceye kadar çıkması
bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Mayıs-3
Haziran tarihlerini kapsayan hava
tahmin raporuna göre, periyot
süresince hava genellikle açık bazı
günler az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle
iç kesimlerde 34-37, ise periyod
süresince 30-33 derece dolaylarında
seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı
yönlerden orta kuvvette esecek.

GÜNEYDE HAFTALIK
KORONAVİRÜS VERİLERİ
Güney Kıbrıs’ta 20-26 Mayıs
tarihlerini kapsayan bir haftalık
dönemde, koronavirüsten 2 kişinin
hayatını kaybettiği, gerçekleştirilen
74 bin 539 test sonucunda da bin
774 yeni vakanın tespit edildiği
belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, ilgili
açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta
koronavirüsten ölenlerin sayısının
toplam bin 59’a, vaka sayısının ise
489 bin 963’e çıktığı ifade etti.
Yapılan açıklamada pozitiflik oranı
yüzde 2.38 olarak verilirken tedavi
altında olan 30 hastadan 8’inin
durumunun ciddi olduğu da
belirtildi.

MEVLEVİ’DEKİ ÇÖPLÜKTE
YANGIN
Mevlevi’de çöplük alanda dün 12.30
sıralarında başlayan yangın, kontrol
altına alındı.
Polis Basın Subaylığı, Mevlevi’de
çöplük mevkiinde çıkan yangına
polis itfaiye ekipleri ile belediyeye
ait iş makinesi ile müdahale edildi.
Çevre emniyetinin alındığı belirtilen
yangında soğutma çalışmaları
sürüyor.

70 YAŞINDAKİ BABA
OĞLUNU VURDU

Bir kişi yaralandı 3 ev ciddi hasar gördü
Geçitköy'de dün çıkan ve soğutma
çalışmaları devam eden yangında,
söndürme çalışmalarına katılan bir
kişi yaralandı; Tepebaşı'ndaki üç ev
de hasar gördü.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangında ilk tespitlere göre
yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar
ve makilik alan yandı. Yangının
Tepebaşı'nda bulunan bir siteye sirayet
etmesi sonucu ise 3 ev yangından hasar
gördü.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan
bir vatandaş ise dengesini kaybedip

düşerek, karın bölgesine demir
saplanması sonucu yaralandı.
Yaralının tedavisine Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.
GÜRPINAR
Polis İtfaiye Müdürü Ramadan
Gürpınar, ilk belirlemelere göre Geçitköy
bölgesindeki yangında, bin dönüm
civarında kuru ot, makilik ve ormanlık
alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Gürpınar, TAK'a yaptığı açıklamada,
yangının ilk belirlemelere göre bilançosunu paylaştı. Gürpınar, bölgede soğutma
çalışmalarının sürdüğünü de yineledi.

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAK
TÜRKİYE’DEN, BM’DEN DE 1
HELİKOPTER
Geçitköy bölgesinde dün öğle saatlerinde üç yerde başlayan ve ormanlık
alana yayılan yangın, Sivil Savunma
Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve paydaş
kurumların ortak çalışması ile kontrol
altına alındı.
Yangını söndürme çalışmalarına,
Türkiye’den gelen 2 helikopter, 1 yangın
söndürme uçağı ve Birleşmiş Milletlerden gelen 1 yangın söndürme helikopteri
de katıldı.

Larnaka’ya bağlı Pirga köyünde
önceki akşam meydana gelen bir
olayda 70 yaşındaki babanın, av
tüfeğiyle, 45 yaşındaki oğlunu
vurduğu belirtildi.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler,
bu olaya geniş bir şekilde yer verdi.
Diğer aile üyelerinin de evde olması
nedeniyle olayın daha kötü hal
almasının engellendiğini yazan
gazete 70 yaşındaki baba ile oğlu
arasında arbede yaşandığını, bu
esnada adamın av tüfeğini kaparak
oğluna ateş ettiğini belirtti.
Adamın daha sonra Lefkara Polis
Karakoluna giderek oğlunu
başından vurduğunu ve
öldürdüğünü itiraf ettiğini belirten
gazete, nihayetinde 45 yaşındaki
oğulun, elinden yaralandığının
anlaşıldığını ve olay yerine gelen
ambulansla Larnaka Devlet
Hastanesi’ne götürüldüğünü yazdı.
Gazete henüz teyit edilmemiş
bilgilere dayanarak, baba ile oğulun,
ekonomik nedenlerden dolayı
sürekli kavga ettiğini belirtti.

GÜNEYDE DAİMİ İKAMET
İZNİ İÇİN YENİ KRİTERLER
Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney
Kıbrıs’ta daimi ikamet etmek isteyen
yabancılara göçmenlik izni
verilmesine yönelik kriterlerde
düzenlemeye gidilmesine onay
verdiği belirtildi.
Politis gazetesi, mevcut kriterlerin
modernize edileceğini ve belirlenen
kriterlerle yabancıların ekonomik
sağlamlık ile istikrarının
belirleneceğini yazdı.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

ATEŞ
DÜŞMEDİĞİ
YERİ DE
YAKAR





KISACA...
MEMNUNİYET

Türkiye ile ilişkilerde sorun
olmadığını ve suçun TC’de olmadığını
söyleyen Kamu-Sen Başkanı Atan,
protokoldeki “Sendikal faaliyetler
dışında sendikaların kuruluş
amaçlarını aşan siyasi, ideolojik
faaliyette bulunmamalarına ve
sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik
mevzuat düzenlemeleri de dahil
gerekli tedbirler alınacak” maddesiyle
sendikaların susturulmaya
çalışıldığını söyledi… Hem işgalciden
memnundurlar, hem de sendikalar
susturulmak isteniyormuş!

Bizim Mandra
Ankara'da Tayyıp-AKP
iktidarı atölyelerinde çam
kütüklerinden yontulup
hazırlanan zam kazıkları,
KKTC'ye özel muameleden
geçirildikten sonra, protokol
denilen ucube paketlerde
iştah kabartan bir albeni
"Yebeni" sloganıyla halka
sunulur. Bu zam kazıklarıyla
alım gücü 2021'in son
günlerine gerileyen
vatandaşlar çaresizlik içinde
çırpınırken Tayyıp-AKP rejimi
buradaki sendikaları da
etkisiz hale getirmeyi
başarmıştır! Sokaktaki adam
"Ruma direndik, İngilize
direndik, gittik Türke teslim
olduk" diye acı acı kahırla
söylenir.

DİP NOT
Uluslararası Af Örgütü’nün
raporuna göre, 2021’de
idamların çoğu Çin'de
gerçekleştirildi. ‘Devlet sırrı’
diyerek idam verilerini
açıklamayan Çin’de binlerce
kişinin infaz edildiği belirtiliyor.



“SADAT, Erdoğan adına çeteleri organize eden
yapılanmadır. Bunu Kılıçdaroğlu da, dünya da biliyor”
İsveç Parlamentosu’nda bağımsız milletvekili
olan Amineh Kakabaveh, Kürdistan dağlarından
İsveç Parlamentosu’na uzanan kararlı bir mücadelenin neferi. İsveç’in son koalisyon hükümetine Kürtlere, Rojava yönetimine destek
vermesi şartıyla destek vermişti. Doğu Kürdistanlı Kakabaveh bu nedenle uzun zamandır
Erdoğan rejiminin hedefinde.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine
başvurmasını fırsat gören Erdoğan, bir kez
daha utanmadan Kürt meselesini masaya yatırdı.
İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt
ise skandal bir açıklamaya imza atarak İsveç’in
Kürt parlamenteri Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan rejimi anketlerde azalan oylarını
artırmak için çabalıyor. İsveç ve Finlandiya’nın
NATO üyeliği için yaptığı başvurulara karşı
Kürt meselesini gündeme getirmesinin bir
nedeni bu. Çıtayı yüksek tutarak tüm dünyanın
Kürtleri terörist ilan etmesini istemesinin altında
da bu hesap var. Erdoğan rejiminin suçlarını
yakından takip eden Kakabaveh bunun farkında.
Türk büyükelçinin skandal açıklaması sonrasında
meseleyi Erdoğan’ın IŞİD hesapları üzerinden
değerlendirmesinin nedeni bu. Erdoğan’ın insanlık suçu işleyen bir cani olduğunu ima
ediyor. Erdoğan rejiminin IŞİD’i desteklediğini
belirtirken, “IŞİD, hep Türkiye’nin korumasında
oldu. Yeniden onun desteğiyle organize olup
güçlenmesi an meselesi” tespitini yapıyor. Dikkat çektiği bir diğer konu ise Erdoğan’ın DAİŞ’lileri Avrupa’ya göndermesi. Kakabaveh,
Erdoğan’ın 300 IŞİD’liyi İsveç’e gönderdiğini
söylüyor. Erdoğan’ın bu kadar rahat davranmasının nedeni Avrupa. “Avrupa Birliği çok
zayıf, korkak. Erdoğan’ı her şartta destekliyor.
Başka ülkeler ve halklar Avrupa’nın umurunda

VİRGÜL

TC MASUM!
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan protokolün tamamen
“dayatma” olduğunu söyledi. Türkiye ile
ilişkilerde sorun olmadığını ifade eden Atan,
“Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir suçu
yoktur, suçlu bizim hükümetimizdir” dedi… Protokolü
dayatan kim? Türkiye! Kamu-Sen başkanına göre
kiminle sorunumuz yok? Türkiye!.. KTAMS başkanı
Güven Bengihan da Bu Memleket Bizim Platformu
adına Elçilik önünde ‘Bizim TC devleti ile hiçbir
sorunumuz yok’ demişti… Türkiye ile sorununuz
yoksa, protokoldeki sendika düşmanı maddeler sizi
kapsamaz; sorunu olanlar düşünsün!

KIBRIC
CUMHURBAŞKANI
MUAVİNİ
DR. KÜÇÜK…

“Sırf bir şeyler elde etmek
için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
yama olmayı bile kabul
edenler var…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti Vatandaşı)

değil...” sözleriyle eleştiriyor.
Türk devletinin IŞİD gerçekliğini Avrupa’da
haykıran bir siyasetçinin Kürt olmasa bile Erdoğan’ın hedefinde olacağı anlaşılırdır. Anlaşılır
olmayan Avrupa devletlerinin, Erdoğan’ın
barbar tutumuna rağmen ona verdiği destektir.
Erdoğan’ın Almanya’yı ülkeye gönderdiği radikal selefistler üzerinden tehdit ettiği basına
yansımıştı. Belçika ve Fransa’da IŞİD bombaları
patladığında Erdoğan sevincini gizlememişti.
Ancak bu gerçekliğe rağmen ikiyüzlü siyasetlerini sürdürmeye devam ediyorlar.
Bedeli ağır bir savaşla Kürt gençleri ve kadınları IŞİD’in hâkimiyetine son verdiler. Yenilgiyi hazmedemeyen Erdoğan bu canileri yeniden canlandırmak istiyor. Avrupa bu durumu
sadece izlemekle yetinmiyor, Kürtlere düşmanlıkta Erdoğan’a ortaklık yapıyor.
İstediği kadar inkar etsin SADAT, Erdoğan
adına çeteleri organize eden yapılanmadır.
Bunu Kılıçdaroğlu da, dünya da biliyor.
Erdoğan Kakabaveh’i hedefe koyarken, gözden kaçırmak istenilen IŞİD gerçekliğidir. Avrupa’nın, demokratik dünyanın harekete geçmesinin önünü kesmek istiyorlar.
Mızrak artık çuvala sığmıyor. O çuval patlayacak. Mesele çuvalın nasıl patlayacağı.
Bunu da başta Türkiye muhalefeti olmak üzere
demokratik dünyanın Erdoğan’ın Kürt düşmanı
politikaları karşısındaki tutumu belirleyecek.
Ya hakikatten yana olacak onu teşhir edecek
desteklerini kesecekler, ya da Hitler’in günümüz
versiyonuna suç ortaklığı yapmaya devam edecekler.
(Bu yazı Fehim Işık’ın yeni özgür politika’da yayımlanan “Erdoğan siyasetçi değil
bir suç örgütü lideridir” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 28 Ekim 2021
Saner: Sucuoğlu yalan söylüyor, polise
ifade vermekten kaçıyor… Onunla hukuki
mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim
ve
komplocuların
siyasetimizden
temizlenmesi, adaletin yerini bulması için
gereken neyse yapacağım…

Gözden kaçmayanlar...

TATAR’IN AMACI

‘CTP ile diğer muhalefetin ülkeyi kaos
ve kriz ortamına sürüklemeye
çalıştıklarını
üzülerek
gözlemlemekte’ymiş Tatar… CTP
ayrıca ‘sokakta ve Mecliste eylem
stratejisi ile kargaşa, çatışma ve
ortamı
yaratmaya
gerginlik
çalışıyor’muş… Eylemlerin önünü alan,
radikalleşmesini engelleyen, ahalinin
gazını alarak erken seçimi bekleyin
diyen, seçim anketi ile UBP’yi baraj altı
göstererek aklımızla dalga geçen
CTP’nin rejimin emniyet supabı
olduğunu bile bile CTP’ye saldıran
Tatar CTP kitlesini birleştiriyor
sadece… Belki de amacı budur…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Protokol Kıbrıs Türk
halkını vesayet altına
almayı amaçlıyor…’’
Güven Bengihan
(KTAMS)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel

28 Mayıs 2022_Layout 1 27.05.2022 23:23 Page 10

10
Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

28 Mayıs 2022 Cumartesi
Sosyal Sigortalar...

İşverenlere prim affı

Tema Irkad

YALANLA BURAYA
KADAR...

TASARRUF ZAMANI
Brincisi; Kıbrıslıyım diyen partililer, Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası’nda olduğu gibi,
Kıbrıs Cumhuriyeti ile aynı zamanda seçime
girecekler.
Başka yolu yok bunun.
Aksi taktirde Atun gibi hacılar çıkmaya,
daha çok digital para, emeklilik yaşı ile
ilgili heyet gelecek laflarını söylemeye, biz
de dinlemeye devam ederiz.
Aşağı baksam uçurum, yukarı baksam
derinlik.
İkisi de içinden çıkılmaz.
Sabah ezan okunurken geçtim St. Nikolas Katedrali
önünden.
Pencerelerden içerisi görünüyordu.
Işıklar yanıyordu.
İçeride görebildiğim kadarı
ile kimse yoktu.
Belki de birkaç kişi olabilir ama girip
bakmadığım için net rakam veremem.
Bir başkası...
-Eşim evde uyuyor, dedi.
Kim uyuyor?
Eşi...
Eşi ne iş yapıyor?
Cami hocası.
Namaz kıldırır, ezan okutur (yüksek sesle
hoparlörden) diğer zamanlarda belki cenaze
namazlarında bulunur.
Düşününce...
O saatte mahalleliyi uyanduracak, gidip
yatacak.
İşi bu.
Cami hocaları maaş alırlar.
Kimden?
KKTC devletinden yani vergilerden.
Camilerin hiç sönmeyen elektrik paralarını
kim öder?
KKTC devleti, yani vergilerden.
Kıbrıs’ta kaç cami kaç okul var?
Her camiye hoca...
Mağusa’da mesela...
Her sokakta neredeyse cami var.
İbadet edilecek elbette.
Müslümanlar dilediklerinde camilere gidip
namaz kılacaklar.
Ancak zaman tasarruf zamanı.
Atun ki tasarrufcu ve bir de camilere gitmeyi sever...
Her namaz vakti bir camiye gidip not almalı.
Hangi camide kaç kişi namaz kılar?
Bir bakıma hesap kitap işi bu.
Eğer yeterli katılım yoksa, bazı camilerden
tasarruf edilebilinir.
Neden olmasın?
Aynı yerdeki camilerden biri açık kalır,
herkes orada toplanır, böylece elektrik parasından ,hoca maaşından KKTC devleti
tasarruf eder.
Fena mı olur?
Hem ibadetler devam eder, hem daha
coşkulu, hem de devlet rahatlar.
Böyle bir düşünce geçti aklımdan.
Ne derler bilemem.
Ancak kötü zamanlardan geçtiğimiz için
tasarruf tedbirlerine başvurma zamanı geçiyor
bile.
Emeklilik işine gelince.
Koskoca devletsiniz.
Öyle diyorsunuz.
Elinizi taşın da altına koydunuz üstelik.
Yapa yapa bunu mu yaptınız.?
TC’den heyet gelecek, emeklilk işleri ile
ilgili incelemelerde bulunacak, size de akıl
verecek.
Siz de koltuklarınızda oturup hükümetçilik
oynamaya devam edeceksiniz.
İyi iş...
İlk yazdığım cümle burada da geçerli.

Sosyal Medya

Rahvancıoğlu: Aflar yoluyla dağıttıkları paranın, kendi
paraları değil, sigortalıların geleceği...
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter
Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Sosyal
Sigortalar Dairesi’nin 20 yıldır prim
borçlarını ödemeyen işverenlere
uyguladığı affın süresinin uzatılacağına
yönelik açıklamaları değerlendirerek,
“Aflar yoluyla dağıttıkları paranın, kendi
paraları değil, sigortalıların geleceği”
dedi.
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter
Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, konuyla
ilgili açıklamasında, Sosyal Sigortalar
Dairesi’nin 30 milyon TL borçlanacağı
ve 20 yıldır prim borçlarını ödemeyen
bütün işverenlere uygulamakta olduğu
affın süresinin uzatılacağına ilişkin
açıklamaları hatırlatarak, borçlanmak
durumunda kalan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, kendi alacaklarından vazgeçtiğini
savundu. Rahvancıoğlu, “Ya paranız
yok, ya para dağıtıyorsunuz. Ta çok zenginsiniz, ya da borçlanacak kadar züğürt”
dedi.
Aflar yoluyla dağıtılan paranın, kuru-

mun parası değil, sigortalıların geleceği
olduğunu belirten Rahvancıoğlu,
"Borçlandırdıkları da kendi cepleri değil,
sigortadan emekli olmayı uman kamu
ve özel sektör emekçileri" ifadelerini
kullandı.
Rahvancıoğlu, 30 milyon TL borcun
yüzde 27 faizle Yakın Doğu Bankası'ndan
alınacağını ve sigorta faiz affının esnafla
YDÜ'yü de kapsayacağını kaydetti.
Sigortanın 2 yıl önce milyonlarca
liralık yatırım borcunu sildiği GAÜ'nün
hala yatırım yapmadığını belirten
Rahvancıoğlu, "Sigortanın yatırım yapmayan patronlara ceza yazmadığı gibi
kurumun sigorta yatırımlarını gerçek
maaş üzerinden toplamak için hiçbir şey
yapmadığını" savundu. “İşçilerin
korunması için kurulan sigortalar, şu
anda sadece büyük sermayeye kaynak
aktarıyor” diyen Rahvancıoğlu, kurum
borçlanacak kadar züğürt, patronlara af
uygulayacak kadar ağa” ifadelerini
kullandı.

BASIN-SEN: Emekçilerimiz ve kurumlarımız
sahipsiz değildir...
Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Sosyal Sigortalar Dairesi’nin
borçlanma kararını eleştirerek, emekçilerin ve kurumların sahipsiz olmadığını
vurguladı.
BASIN-SEN Örgütlenme Sekreteri
Növber Gürtay tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin
derin bir ekonomik buhrana sürüklendiği
savunularak, kurumun özel bankalar
aracılığı ile 30 milyon TL borç alması
kararına tepki gösterildi.
Çalışanlarının prim borçlarını
yatırmayan işletmelere af getirilmesinin

ve bu affın süresinin uzatılmasının büyük
bir utanç olduğu savunulan açıklamada,
“Emekçilere İşsizlik Ödeneklerini dahi,
işverenlerin prim borçlarından dolayı
ödenmeyen bir yapı, işverenleri adeta
mükafatlandırırken her alanda olduğu
gibi emekçileri cezalandırıyor” denildi.
BASIN-SEN’in
"emekçilerin,
sigortalıların ve emeklilerin geleceğinin
ipotek altına alınmasına karşı mücadeleri
büyüteceğinin" belirtildiği açıklamada,
“Unutulmasın ki, emekçilerimiz ve
kurumlarımız sahipsiz değildir” denildi.

Erşangil: Sosyal Sigortalar kararı geri alınsın
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
çağrıda bulunarak, Sosyal Sigortaların
Dairesi’nin prim affı ve borçlanma
kararlarının geri alınmasını istedi.
Yazılı açıklama yapan Erşangil,
“Emekçilerin Parasından Elinizi Çekin”
dedi.
Bir yandan Sosyal Sigortalar Dairesine
birikmiş prim borcu olan işverenlerin,
gecikmiş borçlarına karşılık ödenmesi
gereken faizden muaf tutulduğunu belirten Erşangil, diğer yandan maddi
olarak zor durumda bırakılan dairenin
yüzde 27 faizle Yakın Doğu Bankası’ndan
30 milyon TL borçlandırıldığını kaydetti.
Erşangil, “Hem emekçi için toplanması
gereken para patronlara kıyak için
toplanmıyor, hem de yüksek faizle borçlanarak emekçinin parasını bir başka patrona veriliyor” dedi.
Sosyal Sigortalar ile ilgili iki karar
alındığını belirten Erşangil, açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“Birincisi; geçtiğimiz aylarda çıkarılan
bir af ile Sosyal Sigortalar Dairesine
birikmiş prim borcu olan işverenlerin
gecikmiş borçlarına karşılık ödenmesi

gereken faizden muaf tutulmaları
sağlanmıştır. Ardından süresi dolan af
kararı uzatılmış ve başvurup ödeme yapamayan işverenler ile o zaman başvuru
yapmamış işverenlere başvuru yapabilmeleri için yasal süre uzatılmıştır.
İkincisi ise Sosyal Sigortalar Dairesi,
yüzde 27 faizle Yakın Doğu Bankasından
30 milyon TL borçlandırılmıştır. İlk
karara bakıldığında, Sosyal Sigortalar
Dairesi’nin müthiş bir birikimi olduğu
ve işverenlere kıyak geçmek için böyle
bir af sağlandığı düşünülebilir (öyle dahi
olsa emekçiye ait olan paraya kimsenin
dokunma hakkı bulunmuyor).
Ancak ikinci kararı okuduğunuzda
bunun aslında gerçek olmadığı, dairenin
maddi sıkıntı içinde olduğu yüzümüze
çarpıyor.
Peki Sosyal Sigortalar Dairesi’nin
işverenden alması gereken bu para kimin
parası diye sorduğumuzda, bu paranın
özel sektör ve 73/2007 sayılı yasa sonrası
işe giren kamu emekçilerinin parası
olduğunu görüyoruz. Daire yapması
gereken bu parayı toplamak iken ne
yapıyor? Yüksek faizle borçlanarak
emekçinin parasını bir başka patrona
veriyor.”

Zamlar gıdım gıdım başladı...
Baktılar ki gidişat değişmedi hatta
giderek kötüleşti. Şimdi direk kadar
yüklediyorlar...
Ama nereye kadar? Sadece zam
yaparak bir ekonominin canlanması
imkansız... Aslında gelinen en son
noktada bunun adı GERÇEĞİN ta
kendisi...
Biliniyordu bilinmesine ama
düzenin yaratıcısı ve İŞGAL'in ta
kendisi işi uzatmaktan başka bir amaç
gütmedi.. Dolayısıyledir ki buraya
nüfus akışı sağlanırken umursuz ve
tek düşüncesi elde ettiği ganimeti ne
kadar uzun süre elde tutmayı becerebilirse oraya kadar götürmeyi tek
amaç bilen taşıma nüfusu esas yerli
halkın siyasi iradesini kıracak bir
pozisyona da getirdikten sonra sıra
emir kulu siyasilere gelmişti.
O da başarıldı. Hem de has
Kıbrıslılardan... Unutulan bir şey
vardı..
Sap döner keser döner, gün gelir
hesap döner..
İki ayrı kutupta gayrı meşru bir
halk yaratılsa da şu anda aynı kader
paylaşılıyor.. İsterse dünya kadar malı
olsun insanın eğer bir gün ortak
amaçlar ve ortak faydalar üzerinde
birleşilmezse malın da fayda
etmeyeceği günler gelir ki şu anda
eskiden beri TC'den gelmeye devam
eden ama AKP iktidarlarında artık
arkası gelmeyen para akışı durmuştur.
Hem durmuş hem de üstelik bura
toprakları sanki AKP'nin malıymış
gibi yandaş sermaye sahiplerine
satılıyor..
Gün geçtikce de topraksız kalan
halk üretim ve tarımda da
sıfırlanıyor... İflaslar çoğaldı... Ses
vermeyen halkın suskunluğu AKP'li
UBP'yi kışkırttı ve sonuçta biten
mammayı zamlar yaparak yerine
koymayı amaç edindi..
Artık hem Kıbrıslıyı hem de yerleşik
halkı ortak bir gelecek bekliyor..
Deniz bitti.. Karada ise hayat yok...
Hani derlerdi ya KKTC yaşayacak..
Analarının tam nokdası.. Geberik
sıçan gittice erir ve kokar aha işte
KKTC gerçeği... Durum çok vahim..
Bizim gidecek başka bir yurdumuz
yok... Ancak yerleşikler geldikleri
ya da yollandıları gibi yine aynı
şekilde buradan geri taşınabilirler...
Mümkün olacağı söylüyorum.
Türkiye tam bir BATAK içerisinde...
Böyle bir ortamda siyaseti boş verin
ekonomiyi kalkındırmak dahi hayal
oldu.. Türkiye'deki yabancı sermaye
dışarıya taşındı... Bir sonraki
hükümetin (Ki artık AKP'nin
gideceğine kesin gözle bakılıyor)
ekonomik programlarını açıklamasını
bekliyor....
İşte böyle bir ortamda Türkiye'den
gelen yerleşik nüfusa bizleri kurtaracak olanın Kıbrıs'ta bir çözüm ve
federasyon çatısı altında bir devletin
oluşumuna gitmenin en gerçekci yol
olduğunu anlatmamız şarttır...
Bir başka yolu da olmadığına o
insanları inandırmalıyız.
Yalanla buraya kadar geldik ve duvara tosladık....
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Rüzgara Karşı

ÖLÜM SEBEBİ

Bülent Tümen

“ALLAH UZUN ÖMÜRLER
VERSİN”…
-Bir sevinç sardı beni, bir hoşnut oldum ki, hiç
sormayın, dedi komşum telden öte…
Perşembe akşamı bir süre konuştuk güncel
konuları…
“Allah hepsinin ömürlerini uzun etsin”, diye
duacı oldu Nazırlar Kurulu üyelerinden…
-Neçin dua eden be komşu gennere, diye
sorduğumda…
-A oğlum, görmen küçücük, mini minnacık bir
zamcık daha yapıyorlarmış akaryakıt
ürünlerine…
Ahalinin keyfine diyecek yok…
Şikâyet eden birileri da, yok!
El âlem memnun hayatından,
görmen o şu hayat da ucuzladı”,
dedi gülerek…
-Gerçekten öyle düşünün be
gomşu, diye sorunca…
-Sen eski polissin komşum,
yasaları da bilin; bundan böyle sen dâhil,
herkese böyle gonuşacayık…
Aksi gonuşursak lokaba atarlar bizi da bu
yaştan sonra…
-Korkma, para cezası da var…
-Bizde para n’arar be gomşu, ödeyemeyince
gireceyik içeri işte!
Duydun
senin
Maliye
Nazırı’nın
açıklamalarını,
yapacakları
yeni
ireforumlarınan ferahlattıracaklarmış bizleri…
İyi ki, böylesine çalışkan ve dürüst nazırlar
geldi idareye da, yakında ferahlatacaklar bizi…
Gerçi biz ferahtaydık eskiden beri, ama olsun;
“Allah razı olsun hepsinden”…
Ha, bir da,
“Artık sanal para kullanacak mışık, hem pilot
mu olacak mışık ne?
U gavvole, bu yaştan soğra nasıl uçacayık be
oğlum?
Söyle be gomşum, zor olmaycak o iş?
Sen da duydun, pilot uygulamaları da yakında
başlatılıyormuş KKTC’de, örnek seçilmiş
KKTC…
Dünya ölçeğinde mi bu pilotluk işi acaba?
Bu işlerin ardından, birer da bröve verecekler
bize herhalde…
Para deme baa, zaten hoşlanamadım gitti o
kâğıt parçalarından…
Yetiştin değil sen da, bizim gibiler, 63’lerden
kuponu bilirdik; o şu sadece belli bakkallarda
geçerliydi…
Teşkilat mayaşı, irenkli kuponcuklarnan
öderdi bize, her bakkalda gullanamazdık; acaba
bu sanal para dedikleri da mı öyle olacak?”
-Vallahi bilemem be komşum, ben da cahilim
bu sanal para işleri konusunda…
Gerçi herkes bilir, tedavüldeki paranın değeri
her gün değişir, o da büyük bir sorun olacak
herhalde…
-Alışverişler da, dicital olacakmış be gomşu, o
iş nasıl olacak?
Dicital demek, ne demek?
-Yazacan telefoncuğuna istediklerini, ya da
bilgisayarcığına, satıcı evine getirecek saa o
malı…
-E, bir yannışlık olursa n’apacayık?
Misal, dicitalden tırmık istersak, da yerine
kürek getirdiler, n’apacayık o zaman?
-Değiştirecekler be komşum, hiç merak etme…
Farz et ki, dışarıdan kebap söyledin da
getirdiler, zannederim öyle olacak…
***
Madem akaryakıt boykotu yok,
Sohbet sonrası, arabayı alıp biz da gittik
benzinciye, doldurduk depoyu…
Benzinciye sordum, zam geldi mi gardaş?
-Henüz gelmedi, ama eli kulağındadır, dedi…
Birkaç saat sonra Facebook’ta zamcıklarla
ilgili, paylaşılan iletilerden bilgi sahibi olduk…
Komşumun dediği gibi, biz da:
“Allah uzun ömür versin nazırlarımıza”
diyelim…
Gene gonuşuruk buraşda.

TESLİMİYET PROTOKOLÜ
Bıçaklı: Entrikalarla kurdukları
hükümette Türkiye’nin memurluğunu
yapıyorlar...
Özgür gazete - Kıbrıs Türk İşçi
Sendikaları Federasyonu (Türk-sen)
Başkanı Arslan Bıçaklı, halka rağman
halkı yok edecek kararları alıp
uygulamanın o kadar kolay olmadığını
söyleyek, “Hadi gelin yapın da görelim”
dedi
Sendikaların bir araya gelerek
oluşturduğu “Toplumsal Varoluş Platformu“nun, TC-KKTC arasında imzalanan sözde İktisadi ve Mali İş Birliği
Protokolü hakkında halkın bilgilendirilmesi amaçlı düzenlediği basın
toplantısında konuşan Bıçaklı, ülkeyi
yönettiğini iddia edenlerin çeşitli entrikalarla kurdukları hükümette
Türkiye’nin memurluğu görevini
yaptığını vurguladı.
Bıçaklı, “Yetkileri olmamasına
rağmen, yeterki o koltukta oturmaya
devam etsinler diye toplumu yok etmek
için ellerinden geleni yapıyorlar. İki
ülke arasında iş birliği protokolleri elbette imzalanır. Ama benim ülkemde
yabancıları nasıl vatandaş yapacağımı,
kaç dönüm tarla satacağımı, Toplu İş
Sözleşmeleri’ni nasıl imzalayacağımı,
eğer sen devlet isen başka bir ülke ile
imzaladığın protokole koyamazsın”
dedi.

HIRSIZLIK

“Halka rağman halkı yok edecek
kararları alıp uygulamak o kadar
kolay değil”
Ülkede emeklilik yaşının dahi kaç
olacağına dair Türkiye’den ekibin gelerek bunu düzenleyeceğini hatırlatan
Bıçaklı, sendikaların nerede nasıl
konuşacağına ve nasıl eylem yapacağına
kadar birçok saçmalığın protokolün
içine koyulduğunu kaydetti.
Bıçaklı,
“Faiz
Sucuoğlu’na
söylemiştik; ‘Topluma rağmen topluma
karşı kararlar almaktan vazgeç yoksa
biz yine buralarda olacağız ama sen
orada olmayacaksın’ demiştik.
Şimdi biz yine buradayız ve Sucuoğlu
yok. Çünkü sizler halktan böyle bir
onay almadınız. Şimdi hükümet edenlerde bunun siyasi bedelini ödeyecekler.
Halka rağman halkı yok edecek kararları
alıp uygulamak o kadar kolay değil.
Hadi gelin yapın da görelim” dedi.

Ocak 2019 - Mayıs 2022 tarihleri
arasında, Boğazköy’de faaliyet
gösteren Şevket Seren ve Kardeşi
Ticaret Ltd isimli iş yerinde çalışan
E.T.(E-38)’nin, satışı yapılan süt
ürünlerine karşılık iş yeri adına
müşterilerden tahsil ettiği 106 bin
TL’yi şirket muhasebesine teslim
etmeyip çaldığı tespit edildi. E.T.
tutuklandı, olayla ilgili soruşturma
devam ediyor.

“Artık ya var olacağız ya da yok
olacağız”
Akaryakıta dün gelen 5,40 TL’lik
zammı hatırlatan Bıçaklı, artık tuzun
koktuğunu, toplumla birlikte ülkeye
sahip çıkma zamanının geldiğini belirtti.
Bıçaklı, “Toplumun bu konuda dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü artık ya
varolacağız ya da yok olacağız” dedi.

VAHİM ZARAR

Mağusa’da elektrik kesintisi
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı bölgelere
bugün elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan
yapılan yazılı açıklamaya göre bugün
09:00 - 15:00 saatleri arasında şu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak:
“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi,
Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu,
Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi,
İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski
Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi,
Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve
Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve
Suriçi , Derinya, Derinya Sınır Kapısı,
Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi,
Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap

Evinde aniden rahatsızlanarak
hayatını kaybeden Phillip Charles
Trusty’nin ölüm sebebinin “kalp
yetmezliği ve kalp krizi” olduğu
tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 23 Mayıs tarihinde,
Yeniboğaziçi’ndeki evinde aniden
rahatsızlanarak hayatını kaybeden
74 yaşındaki Phillip Charles
Trusty’nin otopsisinde, ölüm sebebi
“kalp yetmezliği ve kalp krizi”
olduğu tespit edildi.
Öte yandan, yine 23 Mayıs tarihinde,
yürüyüş yaparken rahatsızlanarak
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde
yaşamını yitiren Esentepe sakini, 56
yaşındaki Hasan Ali Uysal’ın ölüm
sebebinin tespiti için kan ve doku
örnekleri alındı.

Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler
Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil
yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç
Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel,
Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin
bir bölümü, Harika Mahallesi, Maksim
Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir
bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar
sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası,
Patates Ambarları, Boru Fabrikası,
Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük
Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler
mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü
bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney
Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen,
Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi”

38 vaka daha… Yoğun bakımda 1 hasta var

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 857 Covid19 testi yapıldığını ve 38
pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 38 Covid 19 vakasının 24’ünün
Lefkoşa, 3’nün Girne, 6’sının Mağusa, 4’ünün İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden
olduğu kaydedildi.
Bugün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 993 bin 222'ye, toplam vaka
sayısı 94 bin 911'e, iyileşip taburcu olanların toplamı 94 bin 300'e yükseldi.
Tedavisi devam eden 376 hastandan 1'i yoğun bakımda, 9'u Pandemi
Merkezi'nde, 366'sı karantinada bulunuyor.
Dün 118 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.
KKTC'de pandeminin bilançosu 237 can kaybı.

KANUNSUZ PATLAYICI
MADDE VE ATEŞLİ SİLAH
TASARRUFU, MESKUN
MAHALDE ATEŞ AÇMA
18 Mayıs tarihinde, Güzelyurt - Lefke
Anayolu üzerinde faaliyet gösteren
restoranın avlusu içerisinde
meskun mahalde havaya ateş
açılması olayı ile ilgili olarak aranan
N.V(E-32) tutuklandı.

25 Mayıs tarihinde saat 02.00
sıralarında, Gazimağusa’da İsmet
İnönü Bulvarı üzerinde, T.K.(E-21),
aralarında çıkan tartışma sonucu
Barış Aygün’ü darp ederek burun
kemiğinin kırılmasına neden oldu.
T.K. tutuklandı.

YANGIN
Önceki sabah saat 09.00 sıralarında,
Göçeri’de Keçili Ovası mevkiinde,
Hüseyin Güzoğlu’na ait arazide,
henüz tespit edilemeyen sebepten
yangın çıktı. İtfaiye ekipleri
tarafından söndürülen yangın
sonucu, yaklaşık 2 dönümlük arazi
içerisindeki biçilmemiş buğday ile 3
dönümlük arazi içerisindeki anızlar
zarar gördü.

MASKELİ ŞAHISLAR
"OMONYA"
TARAFTARLARINA
SALDIRDI
Güney Kıbrıs’ta, geçen çarşamba
akşamı “Ethnikos Ahnas” ile
“Omonya” takımları arasında
oynanan kupa maçının ardından, bir
grup maskeli şahsın Omonya
taraftarlarına saldırdığı haber verildi.
Omonya taraftarı 3 kişinin bindiği
araca, bir grup maskeli şahıs
tarafından saldırıda bulunulduğunu,
araçtaki şahısların hafif bir şekilde
yaralandığını ve aracın da maddi
zarar gördüğünü yazan Alithia
gazetesi, polisin yaptığı
araştırmanın ardından 4 kişinin
olayla ilgili olarak tutuklandığını ve
bunlardan ikisinin reşit
olmadıklarını kaydetti.
Gazete, tutuklananlardan 28 yaşında
olan kişinin tasarrufunda büyük bir
sopa tespit edildiğini ve buna polis
tarafından emare olarak el
konulduğunu da ekledi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Özümde hoşgörü var
Gamsızım, etmem inkâr
Eskiden bulanıktı
Şimdi duruldu sular

Özdeyişler

Tadımlık

"Bir alışkanlık pat diye
pencereden atılamaz. Onu diller
dökerek merdivenlerden yavaş
yavaş indirmeniz gerekir."
M. Twain

üzerinden geçip gittiğim
eski bir yol şarkısı artık
sesin
Fatoş Avcısoyu Ruso

Kitap Dünyası

ERMENİ
SOYKIRIMININ
KISA BİR TARİHİ
Taner Akçam
Aras Yayıncılık

Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları ödül töreni yapıldı...

12 Kategoride yarışan öğrenciler ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi tarafından düzenlenen 17’nci Meslek
Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları ödül
töreni dün yapıldı.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Yapılan
törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, üniversite
yetkilileri, yarışmaya katılan okulların yöneticileri,
öğrenciler ve bazı oda başkanları katıldı.
Bu yıl, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ve
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin destekleriyle
düzenlenen ve toplam 12 alanda yapılan
yarışmaya, 293 öğrenci, 87 öğretmen ve 75 jüri
üyesi katıldı. Başarı gösteren öğrencilere madalya
ve ödülleri takdim edilirken, DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Aykut Hocanın, dereceye giren öğrencilere
DAÜ’de burs verileceğini duyurdu.
Törende Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen
Hocanın, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın
tarafından yapılan konuşmaların ardından, katkıda
bulunanlara plaket ve hediye takdim edildi,
öğrenciler tarafından müzik dinletisi
gerçekleştirildi ve başarılı olan öğrencilere
ödülleri verildi.
Meslek Liseleri Arası Bilgi Ve Beceri
Yarışmaları’nda ödül alanların listesi şu şekilde:
Genel Turizm
1. Leyli Gedayeva-İpek Günal (HTL, Öğretmen
Rufat Rufat)
2. Servi Ergel-İlknur Özdemir (GML, Öğretmen
Gürhan Özgürer)
3. Zeynep Akgün-Bartu Bulli (İTL, Öğretmen
Ahmet Özyaşar)
Sepet
1. Ali Enis Sayar -Yağmur Bakır- Elifnaz Uzman
(GTML, Öğretmen Melike Kadıoğlu)
2. Aysel Kasap - Çığıl Canbaz- Ayşenur Şen
(HTL, Öğretmen Düzen Ayda)
3. Aleyna Şahiner - Eren Şenol- Lütfiye Çetin
(GTML, Öğretmen Tansu Güngör)
Yerel Mutfak
1. Selin Erdoğan-Berk Şen (GTML, Öğretmen
Tülen Saro Burat)
2. Derya Maviay- Yiğit H. Çakmak (GTML,
Öğretmen Sude Karşılı)
3. Gizem Borkurt- Sıla Bektaş (GMTL, Öğretmen
Teslime Uysal)
Kokteyl
1. Kardelen Zorbaoğlu (HTL, Öğretmen Emel
Osmanlar)
2. Cemil Özgün (HTL, Öğretmen Emel Osman-

DÜN

lar)
3. Hassan Mola (GTML, Öğretmen Sümer Gülenat Demir)
Servis
1. Mehmet Tapınç (HTL, Öğretmen Fahri Raman)
2. Nisa Zobu (GTML, Öğretmen İlkay Kannur)
3. Seval Revan (GML, Öğretmen Eliz Özyönüm
Ada)
Barista
1. Gürkan Fidan (GMTL, Öğretmen Azize
Altınsoylu)
2. Büşra Dal (GTML, Öğretmen Tansu Güngör)
3. Yeliz Şahin (HTL, Öğretmen Nergis Sülkan)
Kumanda
1. Baran Düzdaban (GML, Öğretmen Arif Ekici)
1. Ümit Tabiyat (KML, Öğretmen Özden Meren)
2. Akniyet E. Şahin (DRFKEML, Öğretmen
Osman Soykalan)
3. Ayberk Gürler (CTEML, Öğretmen Abdullah
İyikalp)
Elektrik tesisat
1. Salih Giritli (GML, Öğretmen Mehmet Emin
Kalkaner)
2. Eren Özdemir (KML, Öğretmen Özden Meren)
3. Azad Durmaz (DRFKEML, Öğretmen Hasip
Tosun)
Elektronik
1. Rüzgar Bayır (DRFKEML, Öğretmen Hacı
Bayram Alten)
2. Emirhan Barış Özşahin (CTEML, Öğretmen
Tahsin Uğurgil)
3. Tekin Çağrı (SSEML, Öğretmen İbrahim Çelik)
Afiş
1. Eylül Başlı (AML, Öğretmen Doğay Erçağ)
2. Inga Chirilenco (AML, Öğretmen Necla Ecem
Kızıl)
3. İrem Canbolat (AML)
Jüri Özel: Ceren Arçay (AML, Öğretmen Cengiz
Beysoydan)
Jüri Özel: Huriye Elibol (GMML, Öğretmen
Müjde Cenkler)
Mansiyon: Furkan Bineker (AML)
Mansiyon: Tan Karabulut (AML)
Fotoğraf
1. Hatice Ezgi Kalender (GMML, Öğretmen
Müge Orun)
2. Eşenur Karaoğulları (GMML, Öğretmen Müge
Orun)
3. Eylül Başlı (AML, Öğretmen Cengiz Beysoy-

dan, Çiğdem Sarı)
Jüri Özel: Emre Kapı (AML)
Mansiyon: Nil Alcıl
Mansiyon: Nisa Kara
Bilişim (Proje Tabanlı)
1. Ali Topal – Erol Umut Atalay- Mehmet Deniz
Demirdelen-Eren Yüksektepeli- Arda OktarHalil Batık (SSEML, Öğretmen Gökalp Baş,
Duygu Hızal)
2. Emrah Yurdusev- Mehmet Özüorçun (CTEML,
Öğretmen Gürkan Güden, Umut Özkurt)
2. Atilla Ütenoğlu- Şafak Milli – Ahmet Gülay
(KML, Öğretmen Güler Erçin)
3. Fırat Ulukaya- Burak Gürses- Azat Yalçın
(OÖML, Öğretmen Erdoğan Albulut, Berna
Yıldırım)
Bilgisayarlı Muhasebe
1. Hasan Ayberk Karataş (GMTL, Öğretmen
Refet Çağın)
1. İlayda Soruş (GMTL, Öğretmen Refet Çağın)
2. Arda Karaosmanoğlu (HTL, Öğretmen Aygül
Bağcı)
3. Emine Yıldız (GML, Öğretmen Sultan Nuray)
İnşaat (Autocad)
1. Serhat Almas (DRFKEML, Öğretmen Mustafa
Tuğcan)
2. Enes Çelik (SSEML, Öğretmen Bilgin Kanal)
3. Kamile Arslaner (SSEML, Öğretmen Bilgin
Kanal)
İnşaat (Elde çizim)
1. Mehmet Ali Yıldız (SSEML, Öğretmen Sergül
Özdeğer)
2. Bahtiyar Yousupov (SSEML, Öğretmen Sergül
Özdeğer)
3. Mert Özalkan (DRFKEML, Öğretmen Şezal
Saimoğlu)
Güzellik
1. Eylem Kanar (AML, Öğretmen Gizem Hürcan)
2. Yasemin Erpolat (GML, Öğretmen Eda Reis)
3. Emine Körük (KML, Öğretmen Halan
Tavukçu)
Saç
1. Semra Kayralcı (GML, Öğretmen Selen Fatma
Eminağa)
2. Fatma Yaşar (AML, Öğretmen Gülay Bozkurt
Yiğiter)
3. Samet Güngör (KML, Öğretmen Hilmiye
Derin)
3. Beyzanur Esmerboğa (GMML, Öğretmen
Remziye Şafaklı)

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

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

DOLAR
Alış Satış

16.25 16.45

EURO
Alış Satış

17.40

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.54 20.77

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Şirin Bolkan Eczanesi
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
Tel:2254020
Ali Ersoy Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir
Café yanı
Tel:3301277
Dilek Eczanesi
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
Tel:2281867
GİRNE
Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
Tel:05338701946
Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22
/B Girne
Tel:8161213
Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş
Merkezi No:32 Girne
Tel:8157075
MAĞUSA
Özge Kale Eczanesi
Altay Sok. Baykal Mağusa
Tel:3668866
Uzay Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar
Halken 8 Apt. No:32 Gazimağusa
Tel:05338350310
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi (güzelyurt)
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
Tel:7142193
LEFKE
Ulus Eczanesi
Ecevit cad. N0:11 Lefke
Tel:7277649
İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika
Const.Ltd. Dük.No:10
Cevizli İskele
Tel:05488605554

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

"Dağınık bir şiir" adlı şiirinden

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Savcı "Ülkeden kaçabilir" iddiasıyla Mine Atlı için mahkemeden engelleyici
karar talep etmiş! Özgürgün örneğinden ilham mı aldı acaba?!
Bizim Duvar

Akaryakıt değil,
yakarkazık!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
HAŞLA
YABRAGLARI DA
GELDİM
-Be Kemal, farkındasın şu enginar
çıgdı biddi da iki defa yedik bu
sene? Nerde o
manavlarda dağ
gibi yığılan süt
enginarlar? Gördümün hiç bir iki
defadan fazla?
-Doğrudur dediğin be Razi. Ya
ben ne deyim?
Şu o gadar severim mübareğin
dolmasını. Hatırlaman şu üç üç,
dört dört yerdim? E hani? Bu sene
dadımlıg galdı nerdeysa.
-Güya bugün tazelik günüydü.
İnanmaycan belki da üç market
gezdim belki bulurum diye. Yok
oğlum. Enginar namına hiçbişey
yok!
-Utanmayık da bir da enginar festivali yaparık! Senin neyinedir ya be
enginar festivali?
Memlekedde enginar mı bragdınız da
festivalini yaparsınız?
-Yani ben annamadım be canım. Egmezler mi yogsa yetişmez mi artık bu
mübarek?
-Ekeller gızım ekeller ama, dışarı
mı yollarlar ne? Para dadlı geldi heralde! Ahali da enginar beglesin bu
tarafda...
-Acaba bandabuliyada da yogdur be
canım?
-Ne arar? Dün giddim ya... Bagmadığım mannav galmadı. Bir tanesinde varıdı beş on dane... Tohuma
gaçmış... Guru gasnak... Düdüglüde
bile bir sahadda bişmez!
-Neyisa, Hatıcanım'dan taze asma
yaprağı tobladıydım sabahdan. Sarayım biraz dolma agşama?
-E fena olmaz. Hiç barem asmayı
olsun yeylim. Gideyim alayım dolmalık gıyma biraz?
-E yok mu yahu evde?
-Evdekine boşver. Ben biraz da
guzu döşü gıydıracam içine!
-Yabma be Kemal! Fenalık edme
gendine bu gadar!
-Hade hade haşla yabrakları da
geldim...

Asmaaltı konuşmaları
-Noldu? Alabildin benzin?
-Kör eddim!
-Neçün yahu? Bilmezdin şu zam yapacaglar?
-Bilirdim, bilirdim ama ne bok yeyim?
Ay sonuna geldi cepde para nanay!
-Kredi kartı?
-Orda da 120 lira ya galdı ya galmadı!
E sen söyle bana... Nasıl alacaydım?

-Ma ne gazzık oturddular bu defa
ha?!
-Zanederim Kakatece tarihinde bengzine yapılan en gazzık zamdır bu!
-Hem da ne gazzık! Girdiği yeri yarar
yırtar vallahi!
-Şimdi ne olacak bilin?
-Ne? Gınaycak sendikalar?
-Güldürme beni! Onnarın zaten başka
hiçbişey yabdıkları yok! Hem yeycekler,
hem gınaycaklar! Markedlere mal verenner goycak üsdüne şimdi! E onnar
goyunca tabii markedler da goycak!
Vatandaş da atılan gazzıkları bönüre
bönüre yeycek! Ne da olmasa anavatan
gazzığı! yeyemem yok, yeycen!

Haftanın Gıdıgıdısı
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ'ın "Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti var oldukça bize birşey olmaz" şeklindeki
sözleri, kargaları bile güldüren komik içeriği nedeniyle bu
haftanın en komik gıdıgıdısı seçilmeye layık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

YILLARIN BİRİKİMİ

Balayılarını geçirmek için bir sahil
oteline gelmişlerdi. Gelişlerinin
dördüncü gününün sabahı idi. 20
yaşlarındaki gelin, yeni bir sevişme
seansına hazırlanmakta olan 70'leri
yaşamakta olan yeni damat eşine
adeta yalvardı:
"Ne olur, birazcık izin ver de nefes
alıp kendime geleyim!"
Sonra sessizce odanın kapısından
sıyrılıp, üzerindeki sabahlıkla otelin
kahvaltı salonuna inip bir kahve
ısmarladı.

Bu çifte her sabah kahvaltıda servis
yapan garson kız, genç gelini bu
perişan halinden meraklanıp şaşkın
şaşkın sordu:
"Sizin gibi genç ve güzel bir kız,
nasıl böyle perişan hale gelir.
Gözlerinizin altı mosmor, haliniz
perişan! Ne oldu size böyle!?"
"Ahhh!" çekti içten ve derinden
genç kız, "Ahhh, nasıl da aldatıldım,
hiç sorma! Evlenmeden önce bana
50 yıldır biriktirdiğini söylemişti! Ben
de bankada para
biriktirmiş
sanmıştım! Meğerse onun birikimi
başkaymış!"

Pano
Önce dijital
liraya,
sonra da
Bitcoin'e
geçeceğiz!!!

FİKRİNİN FİKRİ

BİR TON ARAP
SABUNU BİLE...
Milli Eğitim Bakanlığı 19 Mayıs'ta
Lefkoşa'da "Atam izindeyiz" yürüyüşü
organize etmiş.
-Siz atanızın değil, Tayyıp'ın izindesiniz ancak. Sıkarsa bu izden 1 santim
ayrılın da göreyim!
*
İzlem Gürçağ "Anavatan Türkiye
Cumhhuriyeti var oldukça bize birşey
olmaz" demiş.
-Oysa senin anavatan dediğin ana
değil analıktan da beter! Bize bir şey
olmaz, bin şey olur!
*
Sözde ekonomik ve mali işbirliği protokolünde "Millet iradesinin yönetime
en üst seviyede yansımasının önündeki
engellerin kaldırılması konusunda gerekli
tedbirler alınacaktır" diye yazıyormuş.
-Burada millet iradesi diye birşey
yok ki! Tayyıp iradesi var!
*
Savcı, "ülkeden kaçabilir" iddiasıyla
Mine Atlı için mahkemeden bunu engelleyici kararlar talep etmiş.
-Hüseyin Özgürgün örneğine mi benzetti ne?!
*
Ersin Tatar, "Kudret Özersay halkımla
iç içe olduğum fotoğrafı siyasi malzeme
yaptı" demiş.
-Alçak Kudret! Ne duruyorsun Ers?
Polise şikayete koşsana! Mine'den sonra bir dava da ona! Görsün gününü
malzeme yapmak neymiş?!
*
TC'lilerin yatırım yapması için yerli
ortak ve sermaye miktarına yönelik
şartlar yeni protokolle kaldırılmış.
-Siz bu cinayet aletine protokol mu
diyorsunuz?! Güldürmeyin adamı!
*
CTP milletvekili Fazilet Özdenefe,
"Millet iradesinin önündeki en büyük
engel UBP'dir" demiş.
-Tayyıp ve AKP sütten çıkmış ak kaşık, öyle mi Fazilet hanım?!
*
Sunat Atun "KKTC Digital lira kullanacak" demiş.
-Hacı'ya göründüler galiba!
*
Tahsin Ertuğruloğlu "KKTC toprağı
Maraş'ta uluslararası hukuk çerçevesinde
almakta olduğumuz kararlar Avrupa Birliği'nin onayına tabi değildir" demiş.
-Bravo Tahsin! Al Tomson'u çık dağa!
Bildir haddini AB denen bu maskaralığa!
*
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, "Türkiye ile ilişkiler konusunda bir sorun
yok, suçlu bizim hükümetimizdir" demiş.
-Böyle sendika başkanlarımız oldukça
sırtımız çamurdan kalkmaz. Bir ton
Arap sabunu bile bizi paklayamaz!

TC'liler yatırım için artık yerli ortak aramayacak, deniyor
protokolda! Siz bu cinayet aletine protokol mu diyorsunuz?
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Toplumsal Varoluş Platformu:

Ya var olacağız, ya da yok olacağız!

Toplumsal Varoluş Platformu, TC ile
KKTC arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” hakkında
dün KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda basın
toplantısı düzenledi.
Protokolün “teslimiyet protokolü”
olduğunu savunan sendika yetkilileri, ülkeye
birlikte sahip çıkma zamanının geldiğini
belirterek, halka mücadele çağrısı yaptı.
BENGİHAN
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, protokolün, “teslimiyet protokolü” olduğunu
savunarak, Kıbrıslı Türklerin toplumsal var
oluşunun tehlikeye düştüğünü ileri sürdü.
Protokolde, toplum mühendisliğine yol
açacak düzenlemeler olduğunu öne süren
Bengihan, mali protokolün içeriğini eleştirdi.
Kıbrıslı Türklerin 1920’li yıllardan beridir
var oluş mücadelesi verdiğini dile getiren
Bengihan, bundan sonra da mücadelenin
devam edeceğini kaydetti. Halkın bilinçli
bir şekilde yoksullaştırılarak, göç ettirilmek
istendiğini savunan Bengihan, ülkenin
geleceğinin teslim edilmek istendiğini iddia
etti. Bengihan, “Buna geçit vermeyeceğiz.
Herkes haddini bilecek, hodri meydan”
dedi. Toplumsal kimlik ve kültürü, canları
pahasına koruyacaklarını ifade eden Güven
Bengihan, tüm kesimleri ve halkı da
yanlarına
alarak
mücadeleyi
genişleteceklerini söyledi.
“Şu an bir dönüm noktasındayız” diyen
Bengihan, bu ülkeyi yurt bilen herkesin
ülkenin geleceği için mücadele etmesi
gerektiğini söyledi. Bengihan, “Bizlerin
TC halklarıyla, emekçileriyle hiçbir sorunu
olamaz, bizim verdiğimiz mücadele toplumsal var oluş, emek mücadelesidir” diye
konuştu.
KTAMS Başkanı Bengihan, protokolü,
uluslararası alana, Türkiye’ye taşıyacaklarını
da belirterek, “Kıbrıslı Türkleri asla yok
edemeyeceksiniz” dedi.
BIÇAKLI
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da,
“hükümetin memur görevi yaptığını” iddia
ederek, “Toplumu yok etmek için ellerinden
geleni yapmaktadırlar, yeter ki o koltuklarda
otursunlar” şeklinde konuştu.
Dünyada ülkeler arasında protokoller
imzalanabileceğini ifade eden Bıçaklı, bir
ülkenin emeklilik yaşının kaç olacağını
başka ülkeden teknisyenlerin anlatmasının
doğru olmadığını anlattı.
“Toplumu yok edecek kararlar almaktan
vazgeçin, yetkiniz yoktur. Zorlarsanız bunun
siyasi bedelini çok erken zamanda ödeyeceksiniz” diye konuşan Bıçaklı, toplumla
birlikte ülkeye sahip çıkma zamanının
geldiğini kaydetti. Bıçaklı, “Ya var olacağız
ya da yok olacağız” dedi.
AŞAM
Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, protokol
metninin içerisinde para, ekonomi ve
kalkınma olmadığını savunarak, protokolün
“istibdat projesi” olduğunu öne sürdü.
Protokolde, “millet iradesinin önündeki
engellerin kaldırılması konusunda gerekli
tedbirler alınacaktır” maddesi yer aldığını
belirten Aşam, bu maadeyi eleştirdi.
Toplu iş sözleşmesi ve Sendikalar Yasası
ile ilgili maddelere de dikkat çeken Aşam,
toplu yürüyüş ve gösteri hakkına da halel
getirecek noktalar olduğunu öne sürdü.
Toplumun elinin, kolunun bağlanacağını
iddia eden Aşam, bu maddelerin kabul
edilmesinin baskıların artarak devam etmesi
anlamına geldiğini savundu.
GÜRÖZ
Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz
de, “protokolün Kıbrıslı Türklerin kültürüne
ve kimliğine müdahale olduğunu” iddia
etti.
Yabancıların KKTC’ye yatırım yapmasıyla

ilgili maddeye işaret eden Güröz, amacın,
büyük şirketlerin Kıbrıslı Türk ortak almadan
KKTC’ye yatırım yapması olduğunu kaydederek, bu konuda endişelerini belirtti.
Kıbrıslı Türk özel sektörünün bu yasayla
batırılacağına inandıklarını ifade eden Güröz,
birlikte mücadele çağrısı yaptı. Yabancıların
mülk edinmesinde kısıtlamaların kaldırılması
konusuna da değinen Güröz, Kıbrıslı
Türklerin
“topraksızlaştırılması
vatansızlaştırılması” kaygısı taşıdıklarını
söyledi.
Türkiye Ödeme Yöntemi olan TROY’un
ülkeye getirilmek istendiğini de savunan
Güröz, “Bizim bu sisteme ihtiyacımız yok”
dedi.
ÖZKIRAÇ
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da, protokolün, “imha, asimilasyon, ilhak protokolü” olduğunu ileri sürdü. Protokolü
eleştiren Özkıraç, direneceklerini kaydetti.
Özellikle Türkiye’de ve dünyada
özelleştirme furyası olduğunu belirten
Özkıraç, toplumun büyük bir kısmının
özelleştirmeden sonra yoksullaştırıldığını
kaydetti.
Kıbrıslı Türklerin üretimden koparıldığını
ifade eden Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu’nun üretiminin özelleştirilmek
istendiğini öne sürdü.
Topluma, “Bu duyarsızlık kalksın artık”
diye seslenen Özkıraç, bürokrasi, kültürün
darmadağın edildiğini iddia etti.
Direnişin çıtasının yukarı çekilmesi
gerektiğini ifade eden Özkıraç, “Ya var
olacağız, ya yok olacağız” dedi. Özkıraç,
tüm toplumun ve emekçilerin, direnişe katkı
koymasını beklediklerini söyledi.
UZUN
Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun da,
protokolde, “Vergi sistemi gözden geçirilecek, gelir artırıcı düzenlemelerin yapılması
için çalışmalar yapılacak” ifadesinin yer
aldığını belirterek, “Vergi sisteminde bir
arıza yoktur, vergi sistemi çalıştırılmadığı
için bir sıkıntı vardır” dedi.
Uzun, bunun yerine protokolde, “Vergi
dairelerinin parti örgüt binaları gibi
kullanılmasından vazgeçilecek yazılmasını
beklerdik” şeklinde konuştu.
MAVİŞ
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise,
“laik yaşam biçiminden vazgeçmemiz
mümkün değildir” diyerek, gidecek başka
ülkeleri olmadığını ifade etti.
“Milli irade” eleştirisinde bulunan Maviş,
milli iradenin otoriteyi ifade ettiğini ileri
sürdü. Millet iradesinden kastın, bağımsız
kurumlar yani yargı, Anayasa Mahkemesi,
Kamu Hizmeti Komisyonu olduğunu savunan Maviş, bağımsız kurum istenmediğini

öne sürdü.
“Laik duruşumuzu hazmedemiyorlar”
diyen Maviş, laikliğin, din ve vicdan
özgürlüğünün temeli olduğunu kaydetti.
Maviş, “protokolün satın alma belgesi
olduğunu” öne sürerek, imza atanlara
hesabını soracaklarını belirtti.
“Kültürleme ve sosyalleşme” sürecinde
okulda öğrenciyi etkileyen en önemli unsurun öğretmen olduğunu ifade eden Maviş,
protokolde, eğitim programlarının milli
şuura uygun şekilde değiştirilmek istendiğini
savundu. Öğretmenin laik duruşundan
rahatsız olunduğunu öne süren Maviş,
öğretmenin niteliğinin değiştirilmek
istendiğini iddia etti.
Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiye
edileceği iddiasında bulunan Maviş, “Teslimiyet protokolüne kabul etmiyoruz” diyerek, buna karşı durulması gerektiğini söyledi.
IŞIK
KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ali Yaman
Işık da, protokolün “Kıbrıslı Türklerin
kalkınmasıyla ilgili değil, yok edilmesiyle
ilgili bir plan olduğunu” ileri sürdü.
Orta öğretim seviyesinde uygulanan eğitim
programları ile ders kitaplarının ortak
değerleri güçlendirmeye yönelik olarak
güncelleneceğinin ifade edildiğini dile getiren Işık, ortak değeri güçlendirmeye
yönelik değişimin ne olduğunu sordu.
“Bizlere dayatılması planlanan programlar ile kara zihniyeti aşılamamızı
mı amaçlıyorlar?” sorusunu soran Işık,
aile danışmanlığı ile ilgili maddeyi de
eleştirdi.
“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen bir zihniyetin aile yapısı hakkında Kıbrıslı
Türklere öğreteceği herhangi bir şey olabilir
mi?” diye soran Işık, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi, Meclis binası, Din İşleri ve
Evkaf’a ayrılan kaynağa karşılık meslek
liselerinin geliştirilmesine yönelik ayrılan
kaynağı eleştirdi.
Ali Yaman Işık, Girne Öğretmen Evi’ne
4.5 Milyon TL gibi para ayrılırken, okullara
hiçbir bütçe ayrılmamasına da tepki gösterdi.
TAŞÇIOĞLU
Tıp-iş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ise,
protokolde yer alan her iki ülkenin sağlık
sisteminin uyumlaştırılması maddesini
eleştirerek, TC ve KKTC’nin ayrı devletler
olduğunu söyledi ve bunun “ilhak” anlamına
geldiğini öne sürdü.
Türkiye’deki sağlık sistemi hakkında
değerlendirmelerde bulunan Taşçıoğlu, şehir
hastaneleri modeliyle ülkenin mali yükümlülükler altına sokulmasını istemediklerini
söyledi.
Ülkede yeni hastanelere ihtiyaç olduğunu

ancak bu hastanelerin kamuya ait olması
gerektiğini ifade eden Taşçıoğlu, sosyal
güvenlik sistemlerinin birleştirilmesiyle
ilgili maddeye dikkat çekerek, “Bizim yeni
bir sisteme ihtiyacımız yok, yeter ki biz
sistemimizi çalıştıralım” dedi.
Lefkoşa’ya yapılması düşünülen yeni
hastanenin ihalesinin Türkiye’de açılmasını
da eleştiren Taşçıoğlu, “Biz kendi
imkânlarımızla hastanemizi yapamayacak
mıyız” diye sordu.
ATAN
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise,
ülkenin yönetiliş biçiminde bir sıkıntı
olduğunu savunarak, “Siz yönetemezseniz,
birileri gelir sizi yönetir, bu bir kuraldır”
dedi ve hükümeti eleştirdi.
Yok oluşa doğru gidildiğini dile getiren
Atan, TC’nin bazı konularda olsa da, esas
sorumlunun ülkedeki yöneticiler olduğunu
iddia etti.
Sosyal Sigortalar'ın kendini idame
ettirebileceğini ifade eden Atan, bir taraftan
teşvik primleri verilirken, küçük esnaf ve
küçük işletmelerin iflas ettiğini belirtti.
“Hodri meydan diyoruz” diyen Atan, geri
adım atmayacaklarını söyledi.
ARPALIKLI
BES Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı da,
“Yok oluşa karşı toplum olarak "hayır" demenin zamanı geldi de geçiyor bile…
Herkesin taşın altına elini koyması lazım”
diye konuştu.
Belediyelerin yüzölçümüne, nüfusuna
göre düzenlenmek istendiğine değinen
Arpalıklı, “Belediyelerin yasası vardır. Siz
mevcut olan yasaları düzenleyin” dedi.
Arpalıklı, Meclis’e de seslenerek, lüks
hayattan vazgeçilmesini istedi. Ulus
Arpalıklı, “Meclis’teki arkadaşlarımız da,
çalışan arkadaşlarımız gibi asgari ücret
alsın, geçinsinler de görelim” şeklinde
konuştu.
KİŞMİR
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise, sosyal
medya başta olmak üzere tüm iletişim
araçlarından dezenformasyona yönelik
sınırlandırma yapılması maddesini eleştirdi.
Kişmir, “Bir ülke düşünün IMF ile anlaşma
yapacak, IMF de kendisinden bunu isteyecek
bu mümkün mü” diye sordu.
Düşünceleri yüzünden Türkiye’ye girişi
yasak olan birçok kişi olduğunu belirten
Kişmir, bugün düşünceleri yüzünden kendilerine dava açılan parti başkanları, sendika
başkanları ve gazeteciler olduğunu söyledi.
Türkiye ile KKTC arasındaki protokolün
“teslimiyet” olduğunu öne süren Kişmir,
buna karşı direneceklerini ve düşüncelerini
özgürce ifade etmeye devam edeceklerini
kaydetti.
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Şampiyonlar Ligi’nde
final zamanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en
önemli turnuvasının finalinde,
İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol
ekibi Real Madrid, bugün 22.00'de
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de
France'ta karşılaşacak.

KTSYD üyeleri Raif Özgüren anısına darts turnuvasında buluştu…

Birincilik Necati Özsoy’un

Kıbrıs Türk Spor Yazarları
Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu,
birçok
branşta
sezonların
tamamlanmasının ardından sosyal
etkinlikler kapsamında darts
turnuvası düzenledi. Kuzey Kıbrıs
Darts Federasyonu (KKDF) işbirliği
ile 2018 yılında aramızdan ayrılan
spor yazarı ve dernek eski yönetim
kurulu üyesi Raif Özgüren anısına
26 Mayıs Perşembe günü darts
turnuvası ile beraber sezonun
yorgunluğunu atma adına ciğer partisi düzenlendi. Yenicami Ağdelen
Kulübü lokalinde yer alan organizasyonda üyeler hem bir sezonun
değerlendirmesini yapma, hem de
keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Necati Özsoy, ikinci Osman Dinler,
üçüncü Burhan Gürkan ve dördüncü
Serkan Soyalan olmuş oldu.

Birincilik Necati Özsoy’un
Turnuvanın başlangıcında Raif
Özgüren için bir dakikalık saygı
duruşu gerçekleştirildi. Turnuva finalinde rakibi Osman Dinler’i
mağlup eden Necati Özsoy
şampiyon oldu. Üçüncülük maçında
Serkan Soyalan’ı yenen Burhan
Gürkan ise üçüncü olarak turnuvayı
tamamladı. Bu sonuçlarla birinci

Gürkan
Karşılaşmaların tamamlanmasının
ardından düzenlenen törende konulan KTSYD Başkanı Burhan
Gürkan organizasyona destek veren
KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu
ve yönetimine teşekkür ederken,
turnuvanın Raif Özgüren adına
yapılmasının kendileri için büyük
anlam taşıdığını belirtti. Raif

Basketbolda
Koopspor'dan 2'de 2 yaptı
U20 Erkekler final serisi ikinci maçında Koopspor
YDÜ karşısında durumu 2-0 yaptı. U15 Erkekler
final serisinde de ise ilk maçı 79-68 Koopspor
kazandı. Bu seride ikinci maç bugün saat 13.00'de
RA-25 Spor Salonu'nda oynanacak…

Özgüren’in oğlu Mert Özgüren ise
konuşmasında KTSYD Yönetimine
her zaman babasının adının
yaşatılması adına gösterdikleri
çabadan dolayı teşekkür ederken,
KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu
da KTSYD ile her zaman yaptıkları
işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Dereceye giren isimlere KTSYD
tarafından kupa, KKDF tarafından
madalya takdim edilirken, birinci
gelen Necati Özsoy’a KKDF
tarafından bir set darts hediye
edildi.

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen gelişim
liglerinde final heyecanı yaşanıyor. Erkekler U20 Ligi ve
Erkekler U15 Ligi play off final serilerinde dün akşam iki
karşılaşma oynandı. U20 Erkekler final serisi ikinci maçında
Koopspor ile YDÜ, Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı. Baştan
sona büyük çekişmeye sahne olan maçı 64-61 yapan Koopspor
serideki ikinci maçı da kazanarak büyük avantaj elde etti.
U15 Erkekler final serisinde de ilk maç yapıldı. YDÜ ve
Koopspor'un mücadele ettiği serinin ilk maçını 79-68 kazanan
Koopspor, iyi bir başlangıca imza attı. Bu seride ikinci maç
bugün saat 13.00'de RA-25 Spor Salonu'nda oynanacak.

Bisikletçiler Kapala Maraş’ta buluşacak
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
tarafından “Bu Heyecana Sen De
Ortak Ol” sloganıyla düzenlenen
Long Beach Gran Fondo bisiklet
yarışları, 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde İskele Long Beach bölgesi
ile tarihi Kapalı Maraş bölgesinde
gerçekleşecek.
Noyanlar Group Of Companies
ana sponsorluğunda, İskele Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, KKTC
Başbakanlık
Spor
Dairesi
Müdürlüğü, Velo Speed Spor Derneği
ve Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri’nin
de katkı koyduğu Long Beach Gran

Fondo bisiklet yarışları iki gün sürecek. Yarışlar, Kapalı Maraş Halk
Sürüşü, Kapalı Maraş Yarışı, Kısa
Parkur Yarışı ve Uzun Parkur Yarışı
şeklinde yapılacak.
Yalızat: Halkımız bisikletlerini
alsın gelsin tarihi anı kaçırmasın
Long Beach Gran Fondo bisiklet
yarışları için kayıtlar tüm hızıyla
devam ederken, Kıbrıs Türk Bisiklet
Federasyonu Başkanı ve Yarış Organizatörü Salih Yalızat yaptığı
açıklamada, uzun bir süredir
yapılamayan Gran Fondo bisiklet
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yarışlarını yeniden düzenliyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını
ifade etti. Yalızat, kayıt işlemlerinin
yoğun bir şekilde sürdüğünü özellikle
Türkiye’den ve yabancı sporcuların
oldukça ilgi gösterdiği organizasyona
tüm halkımızı davet etti. Yalızat
açıklamasını; “Tarihi Kapalı Maraş
bölgesinde gerçekleştireceğimiz
Kapalı Maraş Halk Sürüşü’ne tüm
halkımızı
davet
ediyorum.
Halkımızın bu tarihi anı kaçırmaması
adına bisikletlerini alıp bu sürüşe
katılmalarını bekliyoruz.” sözleriyle
noktaladı.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Badmintonda başarılı sonuçlar geliyor

U19 Badminton Milli Takımı ikinci günde başarılarına
devam ediyor.
Türkiyede Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen
U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı
Milli Takımımız ilk gün aldığı 6 galibiyetten sonra ikinci gün
de başarılı sonuçlar almaya devam etti.
Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Salih Doğu Öztürk
rakibini eleyerek 2..turu da geçmeyi başardı. Çift erkekler kategorisnde Hazan Ali Akhisar ve Berksan Asşehidoğlu ikinci
tura çıkma başarısı gösterirken karışık çiftler kategorisinde
Nehir Deniz ve Salih Öztürk de galibiyet alarak bir üst tura
çıkmayı başardılar.
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