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Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı Ankara’da bugün Tayyip Erdoğan’ın huzuruna çıkacaklar…
Ceviz macunu ve hellim de götürdülerse ne ala! Götürmedilerse o Kâbe’de hacı olamazlar!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 31 Mayıs 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 689 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
GİZLİ İŞGAL SEVİCİLER
n

2. sayfada

Elçilikte Tatar muhalifi UBP milletvekillerine ayar

Karşınızda

Türkiye
Cumhuriyeti var
nUzun bir süreden sonra dün akşam ilk kez ekrana çıkan ve
Serdinç Maypa’nın konuğu olan Mustafa Akıncı yeni ifşaatlarda
da bulundu ve seçim sırasında Ersin Tatar muhalifi
milletvekillerine elçilikte nasıl ayar çekildiğini anlattı…

SOL KÖŞE
AKINCI EKRANDA
İFŞA ETTİ

İnternet televizyonu en çok izlenen
ve kendini “yurttaş gazeteci” olarak tanımlayan Serdinç Maypa dün akşam
Mustafa Akıncı’yı konuk etti… Uzun
bir süreden sonra ilk kez ekrana çıkan
Akıncı yeni ifşaatlarda da bulundu. Seçimden önce Ersin Tatar muhalifi UBP’liler elçiliğe çağrılıp hizaya getirilmiş.
Büyükelçi, GKK Komutanı ve MİT
mensubu şöyle demiş onlara: “Karşınızda
elçi değil, Türkiye Cumhuriyeti var”…
Müdahale mi diyorsunuz? Çok hafif
kalır işgalin yanında!
Köşeci

İşgal altında

nTC Büyükelçiliği’ne çağrılan Tatar’a muhalif UBP
milletvekilleri büyükelçi, komutan ve MİT mensubu
tarafından hizaya çekildi. Kendilerine, “Karşınızda
elçi değil, Türkiye Cumhuriyeti var şimdi” denildi…

nSon parlamento seçimleri
sırasında TDP’yi neden
desteklemediği de sorulan
Akıncı, seçimlerden altı ay
kadar önce TDP yönetimi ile
görüştüğünü, Mehmet
Harmancı’nın parti
başkanlığında seçime
girilmesini tavsiye ettiğini,
ancak “bizim baraj sorunumuz
yok” denilerek bu tavsiyesinin
dikkate alınmadığını söyledi…
n“Türkiye sığınacağımız tek
liman” sözü hatırlatılan Akıncı,
şimdi de aynı fikirde olduğunu
ve Kıbrıslı Türklerin yardım
alacak Türkiye’den başka bir
yerin olmadığını belirtti…

İLHAKA,
İMHAYA VE
DİKTATÖRE
KARŞI
DİRENİŞ
n 3. Sayfada

SİHİRLİ
TESADÜFLER
ZİNCİRİ
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AMİGOSU...
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Elvan Levent

Ali Osman

Mehmet Levent
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ELEŞTİRMENİN
YERİ DEĞİL’’
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İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Aziz Şah

Canan Sümer

Önlemler hafifletildi: Maske takma ve test zorunluluğu kaldırıldı... n 15. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Bu yazıda yazacağım halleri gördükten sonra Türkiye’ye “Aman sakın
başımızdan gitme, hep burada kal,
bizimle kal” demek kalır bana da…
Kötülükler iyiliklerden daha çok
hayranlık uyandırır…
Hele bu kötülüğün kaynağı bir de
büyük bir güç ise…
Dünyada milyonlarca Hitler taraftarı
var…
Milyonlarca da Stalin taraftarı…
***
Şimdi bu derin konuyu başka bir
yazıya bırakıp son hallerimize geleyim…
Geçtiğimiz hafta CTP’nin Kadın
Kolları Kurultayı vardı…
Bu kurultaya güneyden de temsilci
davet edildi.
AKEL’in Kadın Kolları’nın
(POGO) Genel Sekreteri SkeviKoukouma…
Bayan Koukouma orada bir konuşma yaptı.
Konuşması Türkçeye çevrildi…
Dedi ki:
“Yapılan müdahalelere karşı gösterdiğiniz direnişten dolayı size tebriklerimizi sunuyoruz. Ankara ile
işgal altındaki bölge arasında imzalanan ve CTP’nin yoğun baskılarının
ardından içeriği 36 gün sonra geçen
hafta gün ışığına çıkarılan yeni protokol, Kıbrıslı Türklerin toplumsal
varlığına, özgürlüklerine ve haklarına
bir darbeyi daha teşkil etmekte ve
Kıbrıs sorununu daha da çıkmaza
sokmaktadır”…
“İşgal altındaki bölge” dedi ya…
Koptu kıyamet…
CTP lideri Tufan Erhürman Türkiye’ye sadakatini ispat etmek için bu
fırsatı kaçırmadı…
Hemen kürsüye çıktı…
Ve Bayan Koukouma’ya haddini
bildirdi…
Dedi ki:
“Öncelikle konukların konuşmalarına yönelik olarak çok tercih ettiğim
bir şey değildir, ama Sayın POGO
temsilcisinin burada yaptığı konuşmada kullandığı bazı terimleri CTP
olarak kabul etmediğimizi, bizim
işgal altındaki bölge terminolojisini
reddettiğimizi açık bir şekilde söylemek yükümlülüğü ve sorumluluğu

Sosyal Medya

GİZLİ İŞGAL SEVİCİLER

altındayım”…

***
Kısacası burada Türkiye’nin işgalci
olduğunu reddetti…
Üç yıl önce aynı şeyi Lefkoşa’da
ara bölgede düzenlenen toplantıda
da yapmıştı…
O zaman da Selma Eylem’in sözlerine katılmadığını açıklamıştı…
Türkiye’nin tam siperi…
Kıbrıs’ta güvenilir kalkanı…
Tüm dünya Türkiye’nin Kıbrıs’ta
işgalci ve istilacı olduğunu biliyor…
Birleşmiş Miletler biliyor…
Avrupa Birliği biliyor…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
biliyor…
Dünyadaki tüm devletler biliyor…
Ama CTP bilmiyor!
***
Daha beteri de var ancak…
AKEL’in işgüzarlığına bakın…
Sosyal medyadaki “AKEL Türkçe”

sayfasında neler yapıldığını gördünüz
mü?
Bayan Koukouma’nın CTP kurultayında yaptığı konuşmayı değiştirmişler…
“İşgal altındaki bölge” ifadesini çıkarmışlar…
Ve şöyle yazmışlar:
“Ankara ile Kıbrıslıtürk liderlik arasında imzalanan…”
Bu ne yahu?
Nasıl bir ikiyüzlülük bu?
Türk tarafındaki işgal karşıtları güneyde bu kadar ağırlığını ortaya koydularsa, Türkiye yaşadı demektir…
Hem Kıbrıslıtürk teslim…
Hem Kıbrıslırum…
Durum buysa artık bize de “Yaşa
varol Türkiye” diye haykırmak kalır…
***
Tufan Erhürman’ın kurultayda davetli Rum konuğa karşı yaptığı hem

haklı değildi, hem de nezaketten çok
uzaktı…
AKEL CTP’ye bunun hesabını soracağına, neredeyse özür diliyor ondan…
Yanlış yaptığını kabul ediyor ve bu
yanlışını da düzeltiyor!
O halde kaldırın şu tabelaları da
artık baylar…
Özgür bölge ve işgal bölgesi tabelalarını…
AKEL bir yasa tasarısı sunsun meclise…
Ve kaldırılsın…
Hatta bir yasa tasarısı daha…
Türkiye’ye işgalci diyen bundan
sonra soruşturulsun…
Mahkemeye verilsin…
Cezalandırılsın!
***
Çok yakında Türkiye’ye işgalci diyen Kıbrıslıtürkler cezalandırılacak
zaten kuzeyde…
Varsın güneyde de cezalandırılsın…
Ne yani, siz yalnız faşistlerin işbirliği
yaptığını mı sanırsınız her iki tarafta?
Yalnız uyuşturucu kaçakçılarının
mı?
Ne münasebet!
Solcular da işbirliği yapar, işte böyle!
Hep beraber teslim ederler masumiyet belgesini…
Onlar anlaştıktan sonra bize laf mı
düşer?

SİHİRLİ TESADÜFLER ZİNCİRİ

Elvan Levent

Dün Ioanna'yı gördüm. Chiado'da akşam
oldu. Sokaktan bir şeyler alıyordu. Ona uzaktan bir süre baktım. Bu
oydu. Ama emin olmak
istedim. Ona doğru yürümeye başladım. Ama
o anda bir şeyler oldu. Telefonum
çalmaya başladı. Bazı İngiltere numarası...
“Merhaba? ”
“Elvan..”
Ioanna'yı hala görebiliyordum, sa-

nırım çantasında bir şey arıyordu.
“Kim olduğumu tahmin edebilir misin? ”
Kısa bir sessizlik.
Hayır. Tahmin edemedim.
“Kim bu? ”
Bu bir sürprizdi. Sihirli tesadüfler
zinciri, telefonda duyduğum hikaye
buydu.
"Şimdi neredesin? ”
Etrafa baktım. Ioanna gitmişti. Kalabalıkta kayboldu.
Ioanna'yla yaklaşık 3 hafta önce
Kıbrıs'a giderken Lizbon Havaala-

nı'nda tanıştım. Lizbon'da yaşayan
Yunanistan'dan genç bir avukat. Uzun
check-in kuyruğunda sohbet ettik.
Lisbon'u gerçekten seviyordu - benim
gibi.
“Çünkü insanlar hoş re Elvan” dedi.
Bunu söylediğinde küçük bir kız çocuğu gibiydi.
Binişten hemen önce, dutyfree'de
hediye olarak aldığı Portekiz brendisini
bana vermekte ısrar etti.
Larnaka'ya giderken bagaj kontrolünde alacaklarını biliyordum, dedim,
tutmam için ısrar etti. Onunla uçakta

konuşacağımı düşünmüştüm- ama imkansızdı, şimdiye kadarki en kötü
uçuştu.
Atina Havaalanı'ndaki bagaj kontrolünde duygusal hikayemi kimse
umursamadı. Üniformalı genç, güzel
bir yabancıdan aldığım hediyeye baktı
ve robotik bir şekilde çöpe attı.
Ioanna'yı bir daha asla görmedim.
Düne kadar.
Bir film sahnesindeki gibi- başka
bir yabancının sesiyle gözümün önünden kayboldu. Bir sonraki ana kadar.
Eğer bir gün olursa.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

TERMİNOLOJİNİZE
UYSA DA UYMASA DA

İLHAKA, İMHAYA VE DİKTATÖRE KARŞI DİRENİŞ
El-Sen Kıb-Tek'in üç parçaya bölünerek
yapılandırılması çalışmalarının aslında özelleştirme amacı taşıdığını açıkladı. El-Sen
Genel Başkanı Kubilay Özkıraç imzasıyla
yapılan açıklamada ilhaka, imhaya ve diktatöre karşı direnileceği belirtildi. Açıklama
şöyle:
"Kuzey Kıbrıs’ ın “Atanmış Başvekili”
meşru olmayan hükümetin “Başvekili”,
‘’Jet’’ skandalı ile ünlenen zat, Kıb-Tek’ te
‘’Yapılanmaya’’ gidecekmiş.
İmha ve İlhak Protokolunda da yer aldığı
gibi Kıb-Tek üç parçaya bölünerek yabancı
sermayeye satılmasını veya devredilmesini

öngörüyor.
Teknik olarak yapılması gereken santral
yatırımları, altyapı yatırımları, teknik eleman
istihdamı ve mevcut santralların bakımları
bilinçli bir şekilde engellenmekte, sözüm
ona ‘’Başvekil ‘’ Kıb-Tek’ i yapılandıracakmış. Üç parçaya bölüp mali yapısını
düzeltecekmiş !
Yıllardır Kıb-Tek’ i yabancı sermayeye,
çıkar çevrelerine, imtiyaz sahiplerine devretmeye ve satmaya çalışanlarının Kıb-Tek’
e koyacakları katkı yoktur.
İlerleyen günlerde elektrik kesintilerine
sebep olan yatırım eksikliği nedeniyle

ülkede korkunç bir kaos yaşanacaktır, halkımızı uyarıyoruz. ‘’Atanmış Başvekil’’
ve ‘’Meşru’’ olamayan hükümetin KıbTek’ e ve bu topluma vereceği hiçbir şey
yoktur.
Topluma ihanet edenlerin ve biatcıların
yapacakları tek eylem bu toplumun başından
bir an önce gitmeleridir. Ülkesini, toplumunu
parayla satanların gideceği yer siyasi tarihin
çöplüğüdür.
Bu ülke ne Üstel’ in, ne Fikri’ nin, ne de
Arıklı’ nın babasının çiftliği değildir.
İlhaka, imhaya ve diktatöre karşı direnişimiz bedeli ne olursa olsun direneceğiz."

Ünal Üstel, hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara'da

Erdoğan’ın “huzuruna” çıkacaklar
Başbakan Ünal Üstel, üst düzey temaslarda
bulunmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Başbakan Üstel, bugün TC Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretinde hükümet
ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
eşlik ediyor.
Başbakan Üstel ve beraberindeki heyeti
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Ankara
Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükelçisi Kemal Ķöprülü, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Ankara
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma
Albay Nuh Göktaş, TC Dışisleri Bakanlığı
Kıbrıs Dairesi Müdürü Yasemin Öztürk ile
diğer askeri ve sivil yetkililer karşıladı.
-Program… Anıtkabir, Oktay, Erdoğan…
Başbakan Üstel, Ankara ziyareti programı
çerçevesinde bugün saat 09.30'da Anıtkabir'i
ziyaret edecek. Ardından TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde görüşecek ve Fuat Oktay'ın
Üstel'in onuruna düzenleyeceği öğle yemeğine
katılacak.
Saat 16.00'da Başbakan Üstel, TC Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
kabul edilecek.
Saat 17.30'da ise Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM'de

görüşecek.
Üstel ve heyetinin temaslarını tamamladıktan sonra çarşamba günü saat 12.50'de
adaya dönmesi bekleniyor.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği...

68 Kıbrıslı Türkü öldüren
EOKA’cılar hakkında suç duyurusu
Dernek Başkanı Gürsel Benan, yaptığı
açıklamada, “Omega TV kanalında yayınlanan ifşaatlarında yoldan gecen Türk
otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri
indirip, önce paralarını aldıklarını, silahla
vurduklarını sonra da şişleyerek onları
öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini
itiraf eden iki Rum katili "Athos Petridis”
ve “Neoptolemos Leftis” hakkında KKTC
Polisi’ne, “Şehit Aileleri ve Malül Gaziler
Derneği” olarak suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız” dedi.
Benan, “Güney’de açacağımız davanın
ardından konuyu BM, AB ve AİHM’ye
taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı. Omega TV’de geçen
hafta itirafta bulunan iki EOKA tetikçisi,

1964’ten başlayarak farklı zamanlarda 68
Türk’ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek
öldürdüklerini övünerek Itiraf etmiş, “Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk
canı almayı hedefledik” demişti.
Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir
Rum polisinin öldürülmesinin ardından
emir geldiğini belirterek, “Yaklaşık 500
kişilik bir güçtük.
Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Bana öldürdüğümüz 68 Türk’ü ve mezar yerlerini
soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o
kadar zaman geçmiş” ifadelerini kullanmıştı.

-Ersin Tatar sen gideceksin bu ülkeye
demokrasi ve irade geri gelecek, diyenler
var…
Gerçekten inanıyorlar mı bu söylediklerine?
Demokrasi ve irade Tatar gelince mi
bitti?
Var mıydı ondan önce?
Kimse müdahale etmiyordu da bize,
kendimiz çalıp kendimiz mi oynuyorduk?
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde
diye başlasak…
Ve çoook eski zamanlarda diye devam
etsek meselimize…
Müdahalenin çok, başkaldırının az olduğu tarihlere toslarız…
Tehditlerle, baskılarla yalanlarla ve de
kanlı olaylarla geçen bir zamana…
Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde bile demokratik bir seçimle Cumhurbaşkanı Muavini’ni seçemeyen bir toplumduk…
Rumlar demokratik bir seçimle cumhurbaşkanını seçerken Kıbrıslıtürkler Cumhurbaşkanı Muavinliğini hep atama ile
belirlediler…
Tek bir aday oldu her zaman…
1968 yılında bu makam için Hâkim
ZekâBey de aday olacaktı Dr. Küçük ile
birlikte…
Ama geri çekilmesi için tehdit edildi…
Ve çekildi…
Ve Dr. Fazıl Küçük yeniden Cumhurbaşkanı Muavini ilan edildi…
1973’teki seçimde ise üç aday vardı…
Rauf Denktaş…
Mithat Berberoğlu…
Ve Dr. Fazıl Küçük…
Ankara baskı ve tehditle iki adayın Berberoğlu ve Küçük’ün adaylıktan çekilmesini sağladı…
Karşısında rakip kalmayan Denktaş seçime gerek olmadan Cumhurbaşkanlığı
Muavinliği makamına getirildi…
2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi
mi demokratik ve müdahalesizdi?
Değildi asla…
Denktaş’la ikinci tura kalan Eroğlu ansızın seçimlerden çekildi…
Ve şu unutulmaz açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanlığını Denktaş’a kaptırırken…
-Arkamda 42 MİT ajanı dolaşıyor…
O zamanlar sanki biraz daha gizli saklı…
Biraz perde gerisinden yapılıyordu bu
müdahaleler…
Ankara kendini pek göstermeden hallediyordu bu işleri…
Ama son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
hiç de öyle olmadı…
Tehdit ve baskılar bu kez çok daha pervasızca ortaya döküldü…
TC Elçiliği seçim karargâhı gibi çalıştı…
Mustafa Akıncı seçimlerden çekilmesi
için kendisinin ve ailesinin derin güçler
tarafından
tehdit edildiğini ifşa etti…
Bu bir ilkti tarihimizde…
Ama kendisine sol diyen muhalefet bu
konuda tek bir laf bile etmedi…
Şimdi de tutturmuşlar bir müdahale gidiyorlar…
Bunun adı ne müdahale ne de başka bir
şeydir…
İşgal ve istiladır…
Sizin terminolojinize uysa da uymasa
da…
Silah zoruyla ele geçirdiği topraklarda
dünyanın tanımadığı bir devlet kurdurdu
Türkiye…
Ve tepeden tırnağa herbir makamı da o
atıyor artık…
Cumhurbaşkanından, bakanına kadar…
Kurultay seçimlerine bile müdahil oluyor…
İstediğini vezir, istemediğini rezil ediyor…
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TC işgali yokmuş anladın mı bayan Koukouma?
CTP reddediyorsa işgal yok demektir
A
Y
KA
Sakın bu sözcüğü bir daha ağzına alma
AL A İFİL
R
İ
D
Birinci vazifen artık bunu öğrenmektir
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

TÜRKİYE'NİN AMİGOSU...

Nedir bu Tatar ile Tufan arasındaki gerginlik?
Anlamış değilim…
Tufan geçenlerde Sanayi Odası’nın Genel
Kurulu’nda mikrofonda konuşurken Tatar
oturduğu yerden “Burası Türkiye’yi eleştirme
yeri değil” diyerek laf attı…
Tatar Hekimler Birliği toplantısında da
Türk Hekimler Birliği yöneticisine aynını
yapmıştı.
Tatar Türkiye'nin amigosu kesildi anlayacağınız...
Tufan zaten bugüne kadar Tayyip veya
Türkiye adını ağzına almış birisi değil…
Oradaki konuşmasında da “Ben Türkiye’yi
eleştirmedim” dedi..
Zavallı Tufan ne yapsa yaranamıyor!
Selma Eylem olayında da yabancı konuklar
önünde kalkıp Selma Eylem’in mevcut durumu eleştirmesini reddetmişti, “katılmıyorum” demişti…
CTP Kadın Kolları Başkanlığı seçimine
davetli katılan POGO ismli AKEL Kadın
Kolları konuşmacısı kürsüye çıkıp işgalden
söz edince Tufan’ı ateşler sardı!
Hemen kürsüye çıktı…
Konuklara müdahale etmek, cevap vermek
adeti olmadığını söyleyerek POGO temsilcisinin söylediklerini yani Türkiye’nin burada
işgalci olduğunu dile getirmesini reddetti!
POGO temsilcisi sosyalist bir partinin toplantısında olup olmadığını eminim düşünmüştür…
Kadın, acaba UBP’nin, DP’nin, ya da
YDP’nin topantısına mı katıldım yanlışlıkla
diye düşünmüştür…
Varolan gerçekleri söyleme korkaklığı ortada dururken, Tatar’ın Tufan’ı ille de Türkiye
eleştirmeni olarak lanse etmesini anlayamadım…
Anlaşılan o ki Tatar ne konuşulduğunu
anlayacak kapasitede biri değildir…
Adam neredeyse yemin billah ediyor Türkiye’yi eleştirmediğine dair ama o kabul etmiyor bu yemini…
İlla ki Tufan Türkiye’ye karşıdır, Türkiye’yi
eleştiriyor diye bir ayak üzerinde diretiyor!
Tufan Tatar’a nasıl izah edecek acaba
bunu?
Kitap okusa ve anlasa eminim ki bir kitap
da Tatar için yazıp ona hediye edecek ancak
Tatar’da okuduğunu anlama kapasitesi nanay!
Zamlar aldı başını gidiyor, Türkiye bir
yönetim oluşturdu burada, vatandaşı şimdi
bu girdabın içerisine çekmeye çabalıyorlar
anlaşılan…
Tufan kayyum diyor, meşru olmayan hükümet diyor, ancak bunlarla bir araya gelip
duruyor…
Dahası kayyumu kim atamış söylemiyor…
Meşru olmayan hükümeti kim oturtmuş
oraya ondan da söz yok…
Kuklalarla uğraşıyor…
Talat da aynıydı “Ben perdenin önündekilerle uğraşırım” demişti..
Oysa bugünlerde perde açıldı herşey ortada…
Ne diyeyim, zavallı Tufan!
Doğruları, ortada olanları, gördüklerini
söylemekten korkarsan ve kendini ikinci bir
UBP sanırsan, işte sana böyle yaparlar…

KALAY-KALAYCI

TUHAFLIĞIN BÖYLESİ
GÖRÜLMEDİ

Kıbrıslı demeyeceksiniz, Kıbrıslılık hiç demeyeceksiniz. Kimlik üzerine hiç
konuşmayacaksınız, konuşursanız da cümlelerinizi yerleşik Türkiyeli nüfusa
göre kuracaksınız. Kıbrıslılıktan söz edince, Türkiyeli yerleşikleri ötekileştirmiş
olursunuz. Türkiyeliye Türkiyeli, Kıbrıslıya Kıbrıslı demenin ne sakıncası olabilir
ki? Bir de şöyle garip bir durum var. Bunları yerleşikler değil, yerleşikler
üzerinden sözde “emek siyaseti” yapanlar söylüyor. Neymiş “Türkiye kökenli
Kıbrıslı Türkleri dışlayan ve anlamsız bir Kıbrıslılık noktasından yaklaşan bir
muhalefet halkı böler”miş… Tuhaflığın böylesi hiçbir yerde yok…

Düzova ve Güzelyurt’ta 2 trafik kazası...

İki kişi yaralandı
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu ile
Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen
iki ayrı trafik kazasında iki kişi
yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, önceki
gün, saat 21.45 sıralarında, LefkoşaGazimağusa anayolu üzerinde Düzova
yakınlarında, Cemaliye Çobanoğlu (K22) 141 mlgr. alkollü içki tesiri altında,
yönetimindeki LB 420 plakalı araç ile
batı istikametine doğru seyrettiği sırada,
dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan
sonra, takla atarak karşı şeride geçti
ve tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç
sürücüsü Çobanoğlu, ambulans ile
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan
müdahalenin ardından, yoğun bakım
servisinde müşahede altına alındı.

Güzelyurt’ta 75 yaşındaki
motosiklet sürücüsü yaralandı
Saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt’ta
Kocatepe Caddesi üzerinde, Hüseyin
Topaloğluları (E-40) yönetimindeki
LR 943 plakalı araç ile yolun sol
tarafında bulunan isimsiz yol içerisinden Kocatepe Caddesi'ne doğru
dikkatsizce giriş yapması sonucu, o
esnada aynı cadde üzerinde güney
istikametine doğru seyreden Mustafa
Özçınar (E-75) yönetimindeki LB
151 plakalı motosikletin önünü
tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet
sürücüsü Özçınar, kaldırıldığı Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin
ardından, kaburga ve kürek kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi
serviste müşahede altına alındı.

Bir haftada 71 trafik kazası
Ülkede geçen hafta 71 trafik kazası
meydana geldi. Kazalarda, 18 kişi
yaralandı. Sürat kaza sebepleri arasında yine ilk sırada yer aldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 23-29 tarihleri arasındaki 71 trafik kazalarının 14’ü yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı.
Yaralanma ile neticelenen kazalarda
18 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen
trafik kazalarının, 23’ü süratli araç
kullanmaktan, 18’i dikkatsiz sürüşten,
10’u kavşakta durmamaktan, 9’u
yakın takipten, 11’i ise diğer etkenler
sebebiyle meydana geldi.
Toplam hasar miktarının 2 milyon
394 bin 200 TL olduğu kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:
“Lefkoşa: 32, Gazimağusa: 18, Girne: 16, Güzelyurt: 3, İskele: 2.”
11 bin 340 sürücü kontrol edildi
Aynı dönemde polis tarafından ülke
genelinde yapılan trafik kontrollerinde
toplam 11 bin 340 araç sürücüsü

kontrol edildi ve suç işlediği tespit
edilen 1142 araç sürücüsü hakkında
yasal işlem başlatıldı. Süratin ilk
sırada yer aldığı suçların dağılımı şu
şekilde:
“Sürat (408), seyir halinde iken
cep telefonu ile konuşmak (218), tehlikeli sürüş (9), dikkatsiz sürüş (32),
seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
(81), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak
(6), alkollü araç kullanmak (34), emniyet kemersiz araç kullanmak (59),
trafik levha ve işaretlerine uymamak
(72), trafik ışıklarına uymamak (3),
muayenesiz araç kullanmak (35), sigortasız veya kapsamı dışında araç
kullanmak (34), "a" yol kullanma
izinsiz araç kullanmak (5), "b" özel
işletme izinsiz araç kullanmak (6),
tonajından fazla veya tehlikeli yük
taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız
motosiklet kullanmak (2), takside
taksimetre bulundurmamak veya yolcu
taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve
diğer trafik suçları (136).”

Uyuşturucudan 3 tutuklu...
Gazimağusa’da önceki gün 3 kişi
kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Tepebaşı Sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında, park
halinde bulunan bir araç içerisinde
polis tarafından şüpheli vaziyette
görülen M.A.(E-38), Ö.U.(E-40) ve
Z.D.(E-41) kimlik kontrolü için araç-

tan indirildi.
Bu sırada Z.D.’nin, tasarrufunda
bulunan satışa hazır paketler haline
getirilmiş yaklaşık 4 gram ağırlığında
metamfetamin türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde ile üzerinde
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna
inanılan bir adet pipoyu aracın altına
attığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar
tutuklandı.

Bir buçuk yaşındaki bebek yüzme havuzuna düştü
Arapköy’de önceki gün saat 13.30
sıralarında, evin açık olan giriş kapısından dışarıya çıkan Vladimir Grıshchenko (E-1,5), bahçede bulunan yüzme havuzuna düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi.
Vladimir Grıshchenko, annesi tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde, Çocuk Yoğun Bakım

servisinde müşahede altına alındı.
Boğulma tehlikesi geçirdi
Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren
bir otelde müşteri olarak bulunan Hasan Alkan (E-80), önceki gün saat
12.00 sıralarında sahilden yaklaşık
40 metre içerde deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak,
boğulma tehlikesi geçirdi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

SIRADA "TOPLUMSAL
VAROLUŞ PLATFORMU"

Bizim bu toplumsal varoluş mücadelemiz
bitmedi bitmeyecek!
Çilemiz henüz dolmadı.
Dolacağa da benzemiyor ne yazık.
Görünen o ki daha çok çekeceğimiz var!
***
1974 yılına kadar Ruma karşı verdik bu
varoluş mücadelesini.
1974'ten bugüne de 50 yıldır Türke karşı
bir toplumsal varoluş mücadelesinin içindeyiz!
Türkiye'nin 74'teki askeri müdahalesini,
uluslararası anlaşmaların kendisine verdiği
hak ve yetkiyi kötüye kullanarak adanın
kuzey yarısını işgale dönüştürmesinden ve
bu işgali savaş suçu olmasına aldırmadan
adaya kendi nüfusunu taşıyarak sivil işgalle
pekiştirip Kıbrıslıtürkleri azınlık durumuna
düşürmesinden sonra da devam ediyor Kıbrıslıtürklerin toplumsal varoluş mücadelesi!
Yani 1950'li yıllardan saysak...
70 yılı aşkın bir zamandır yok edilmeye
karşı toplumsal bir varoluş kavgasının içindeyiz!
Türkiye'nin işgaliyle adanın ikiye bölünmesinden sonra, toplumsal varıoluş mücadelesi
verdiğimiz düşman da değişti!
Karşımızda Rumun yerini Türk aldı!
Kim derdi ki Türkiye sevgisiyle büyüyen
ve yıllar yılı bu duygularla beslenen bir toplum
olarak , 20 yıldır Türkiye'nin başında bulunan
İslâmofaşist iktidarın müslümanlaştırma ve
Türkleştirme bahane ve ayaklarıyla bu topluma
karşı güttüğü düşmanlık sayesinde, sevgi ve
sadakati törpülendikçe törpülenecek ve toplumumuzu yokoluşa götüren bu tutumlar, bizi
sevginin nefrete dönüştüğü bugünkü noktaya
kadar taşıyacak...
Önce "Bu Memleket Bizim Platformu" kuracağız..
"Bu memleket bizim biz yöneteceğiz" diyen
sloganlar atıp pankartlar açacağız.
Onlar ise "Bok sizin" dercesine dikilecekler
karşımıza!
O kadar çok gelecekler ve o kadar dikilecekler ki, Türkiye'deki diktatörlerinin bir işaretiyle toplanıp bizi öldürmeye bile gelecekler,
hem de meclisimize Osmanlı bayrağı da dikerek!
***
Kim derdi ama kim, Rumun azınlığı olmamak için mücadele ederken, gün gelecek,
Türkün azınlığı olacağız?!
"Bu Mermleket Bizim Platformu"ndan sonra
şimdi de "Toplumsal Varoluş Platformu" kurmak zorunda kalacağız?!
Çünkü toplumsal varoluşumuz, yıllar öncekinden çok çok daha büyük tehlike altında!
Ve kaderin şu cilvesine bakın ki...
Toplumsal varoluşumuzu tehdit edip bizi
yokoluşa sürükleyen düşman artık Rum değil,
Türk!
Belli ki Tayyip ve AKP bu son protokolla,
toplumumuzu yok etmerk için son darbeyi
indirmeyi amaçlamışlar!
Sevgili Tacan Reynar'ın uyarısı, her zamankinden çok daha fazla herkesin kulağına
küpe olmalıdır.
Protokol önemli.
Ancak temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak
için tasarlanan yasalar daha çok can yakıcı...
Bugün olması gerektiği gibi tepki gösterilmezse...
bugün çok geç olabilir!

31 Mayıs 2022 Salı_Layout 1 30.05.2022 23:12 Page 5

5

31 Mayıs 2022 Salı

Onuncu köy
E-DEVLET PROTOKOLÜ

BİR KOMÜNİSTİN ÖLÜMÜ
(BERBER YAHYA'NIN
ANISINA)

Hüseyin Yalyalı
Tüm şahsi bilgilerimizin atanmışlar eliyle
TC'ye verilmesine ses çıkarmayacak mıyız?
Kendi adıma hiçbir kişisel bilgimin TC'ye
verilmesini istemiyorum.
Bu konunun benim iradem dışında yapılması
halinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM)'e götüreceğim.

GEZİ 9 YAŞINDA

Ahmet Saymadi
Siyasi iktidarın toplumu, yoğun baskı altına
aldığı dönemlerde, insanlar direkt olarak bir
politik faaliyetin içine girmiyor. Bu geri
çekilme gibi görünse de aslında; insanların
kendini koruma refleksinden başka bir şey
değil bu. İnsanlar her şeyin farkında ve hazır
bekliyor.
ODTÜ’de Yeni Türkü konserindeki kalabalık, Mor ve Ötesi konserindeki stadyum
kalabalığı, Dersim’deki Fazıl Say konseri,
bütün engellemelere rağmen Harbiye’deki
Aynur Doğan konserindeki kalabalık, kendi
içinde birçok gösterge barındırıyor. Artık
politik bir şeyin içinde olmayan Funda Arar
ve Derya Uluğ bile, Melek Mosso’ya yapılandan sonra, bir tutum takınmak zorunda
kalıyor ve bundan çekinmiyor.
Ortada çok açık bir şey var. Umut bizde,
coşku bizde, yaşama sevinci bizde. Onların
elinde ise hiçbir şey yok. Tükenmiş durumdalar.
Sadece çaldıklarını korumaya çalışıyorlar.
Kimse umudunu kaybetmesin. Evet, çok
ama çok zor bir yıl bir bizi bekliyor. Daha da
yoksullaşacağız, zor dayanacağız, baskıyı
daha da artıracaklar. Ama sonuç değişmeyecek:
Kaybedecekler!
“Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır.”

İKİYÜZLÜLÜK PARTİSİ

İlker Özkunt
Erhürman konusunda hala ümitli olanlara
sesleniyorum. Zaten Türkiye'nin işgali ile
ilgili düşüncelerini defalarca dile getirmişti,
şimdi yeniden dile getirmiş. Hem çözüm ve
barış yanlısı olacaksın, hem kktc'yi meclisine
girerek meşrulaştıracaksın. Hem de Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne ait toprakların işgal altında
olduğunu inkar edeceksin. Bu iki yüzlülüktür.
Senin ve partin CTP'nin UBP'den hangi
konularda ayrıldığını açıklasana Erhürman.
Sana yazıklar olsun diyorum ama sana inanan, senden medet umanlara da kusura bakmazlarsa beyinsiz diyorum.

ADI OLMAYAN VAROLUŞ
MÜCADELESİ

Ümit İnatçı
Her kesimden oy devşirme hesapları, partim
zarar görmesin daha fazla büyüsün hesapları,
sömürgecinin suyuna gitme hesapları, beni
yok sayanları ötekileştirmeme hesapları, beni
rehin alana karşı duygusal bağlar kurma hesapları, cumhurbaşkanlığını alma hesapları...
Hesap çok; topla, çıkar, çarp, böl eşittir =
Amerika'daki kızılderililerin ya da Avusturalya'daki aborjinlerin sonu. Çok gitmez turistleri eğlendirmek için vraga geyip orak
oyunu oynayacağız son kıbrıslılar olarak. Ha
böyle bir kaygın varsa da ırkçı ve faşistsin.
Bu arada işgale de işgal demeycen, yerleşmeci
sömürgecilikten bahsetmeycen, asimilasyon
ve sindirme var da demeycen... Aslında bunların hiçbiri yoksa müdahale de yok demektir;
çünkü müdahale dışardakinin içerdekinin işlerine müdahil olması demektir. Halbuki biz
çoktan iç edileniz. Bizim içimiz yok, biz
Türkiye'nin içiyiz.
Halkların kardeşliğinin ne demek olduğunu
biliriz, sömürüye karşı olmanın ne demek olduğunu da biliriz yine de sapla samanı karıştırmayı severiz...Varoluş mücadelesi her neyse
bir adını koyabilsek?

KKTC MİSYONUNU TAMAMLADI
Harper Orhon
İlk kurulduğu günden beridir bir işe
yaramayan, halkını her gün
fakirleştirirken, kendi halkını yok eden
KKTC artık misyonunu tamamladı. Bu
nedenle de KKTC’nin adını
değiştirmeye karar verdiler.
Peki yeni cumhuriyetin adı ne olacak
KKKC…
Yani KUZEY KIBRIS KORKU
CUMHURİYETİ.
Yapılmak istenen yaratılan bu gudubet
yapıyı korumak ve bu gudubet yapıya
atanan liderleri korumaktır. Tıpkı yıllar
önce olduğu gibi Kıbrıs ta tekrar korku
politikalarını koymaya ve kendi
hanedanlıklarını korumak peşindeler.
Hatırlayalım o korku günlerini kimler
kimler vurulmuştu kimler bıçaklanmıştı.
Gazeteciler evde uyurken vurulmuşlar
sokak ortasında sırtından vurulan
yaralıya bu tolum korkudan yardım
bile edememişti. Sırf Kıbrıs radyosunda
şarkı söylediği için öldüresiye dövülen

ve kardeşi ona yardım etti diye vurulan,
sendikadan istifa etmedi diye öldürülen,
kocalarını uzaklaştırıp karılarına tecavüz
edilen bir süreçten çıktı Kıbrıs Türk
halkı.
Zaten biliyorsunuz bu Kıbrıslı
Türklerin neler çektiğini sıralamaya
gerek yok tekrar hepsini.
Sistem öyle bir tıkandı ki şimdi bu
halkı tekrar korku ile konuşmamaya
susmaya yaşananları görmezden gelmeye ve her gün fakirleştirilen bu halkın
sesini kesmeye çalışmanın tek yolu eskiye dönmektir.
Ne diyor atanmış?
SUS DİYOR YOKSA SENİ BEN
SUSTURURUM.
Nasıl susturacaksın dövece kmisin,
elinle ağzını mı kapatacaksın, hapse
mi atacaksın, yoksa bir gece evde
yatağında mı susturacaksın eskiden
yaptığınız gibi.
Sizden olanlar vatansever olmayıp
konuşanlar Rumcu hadi be?

TUFAN KADINLARA AYAR VERİYOR
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
TUFAN YİNE REDDETTİ!
KADINLARA AYAR VERİYOR!
BU ZİHNİYET ÇOK DEĞİL YOK
EDER!
FEMİNİSTLER ERİL ZİHNİYETLE
PAZARLIKTA!
CTP Kadın Örgütü Kurultayı'nda davetli olarak bulunan POGO kadın vekilin
konuşması Erhürman tarafından reddedildi, kabul edilmedi.
"Çok olacağız" sloganıyla gerçekleştirilen kadın kurultayında erkek lider

Erhürman söz alıp, davetli kadının konuşmasına itiraz etti. Ayar verdi. Hakikati daha ne kadar inkâr edeceksiniz?
Partinin başka bir vekili ise geçtiğimiz
haftaki meclis oturumunda "erkeksan
gel be" ifadelerini kullanmıştı.
CTP'li, lüleli kadın vekillerin bu duruma ses çıkarmaması ve kadın yoldaşlarını sahiplenmemesi ise dikkat çekici. Sistemin içerisinde olmak için
eril zihniyetle pazarlık yapmaya devam
ediyorlar.
Bu akılla çok değil yoksunuz!

Aydın Adamoğlu
Kuruçeşme'de bir han
Handa bir demirci
Demircide bir torno
Kaleminde bir namlu
7.62
Hanın bir odasında,
Camı kırık bir pencere.
İçinde feslikan ekili
Dibi isli bir tencere
Duvarında
Kenarları basbartulu
Siyah/beyaz bir Lenin,
Öne eğik, bir eli havada
"Kalkın, kalkın kurtuluşa" der
Meydanın kürsüsünden
Kalabalığa.
Döşemede bir ceset, delik deşik
Pıhtılaşmış göletlenen kan
Yarı açık gözleri fotoğrafta...
Yaprakları çiyli, sabah neminde
Ağlar feslikan.
"Kalk kurtuluşa" der Lenin
"Ölme zamanı mı şimdi?"
"Mücadelen yarım mı kalacak?"
"Devrimciliğin bu kadar mı senin?"
Paslı demir karyolaya tutunur ceset
Ağır ağır doğrulur düştüğü yerden
Kaybolur şeherin sokaklarında...
Ezilenlerin umudu
Zalimlerin kabusu olur
Hayalet.
Kocaman tahta kapıları sürgülü
Karanlık, sessiz o demirci
dükkanında
Lambasuyu, demiroksit ve yağ
tüten
Lacivert cellabiyasını çıkarır
Duvardaki mıhına asar demirci
İlk huzmelerinde güneşin.
Millet için, bayrak için
Ter birikmiş alnında,
Görünmeyen bir el
Görünmeyen bir mendille
Terini siler demircinin
Feslikan kokulu.
"Ben ne yaptım?" der demirci
"Tornom kimin hizmetinde?"
"Sınıfım dururken kurtaracak"
"Akan terimi silen"
"Millet, bayrak için miydi
emeklerim,
kanımı içen?"
Şafağın attığı an
Kuruçeşme'de bir han
Handa bir demirci
Tornosunda bir kalem
Kaleminde bir namlu
7.62

CTP’NİN GEÇMİŞİ VE
TAŞIMA NÜFUS

Salih Olgun Mehmet
TC devletinin Kıbrıs işgalini, sömürge yönetiminin varlığını kabul etmeyenler işgal ve
sömürgeciliğine karşı neden mücadele etsinler ki?
Onlar gerici faşist işbirlikçilerin muhalifi ve
onların yerini alabilmek için çaba harcıyorlar!
CTP'nin TKP ile 1990'larda DMP çatısı altında
Yeni(den) Doğuş Partisi ile ortaklaşması, sömürge
yönetiminin bir projesi sonucuydu.
Sömürge yönetiminin işgal ordusu dahil tüm
kurumları sömürgeci amaçlarla taşınan ve yurttaş
edilip seçmen yapılan gerici faşist nüfusunu "kktc'yi
yurt bilenleri" Kıbrıslı Türk Halkı olarak görmesi
ve bunun propagandasını yapması halinde sözedilen
bu nüfusun oyunu da alabilecekleri ve "hükümet"
olmalarına izin verilebileceği "tavsiye" edilmiştir!
Bu konuda o dönemde CTP'li yöneticileriyle,
CTP'nin "akil insanlarından" kimlerin Özel İstihbarat
Başkanı Kurmay Albay Nail Özkan ile bağlantı
kurup görüştükleri halka açıklanmayan "gizli diplomasisi" midir?
Peki CTP dışında bu tür yaklaşımı olanların
işgalci sömürgeci TC devletine karşı açık bir karşı
duruşları var mıdır ki?
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HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Ekonomik iş birliği için Kıbrıs Türk tarafı
kendi öneri ve karşı-önerilerini geliştirmelidir”
Halkın Partisi Genel Başkanı
Kudret Özersay, Kıbrıs Rum lideri
Anastasiades’in Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a gönderdiği mektubun, bir süredir bu konuları konuşmaktan dahi çekinen Kıbrıs
Türk tarafını sıkıştırmayı amaçlayan bir hamle olduğunu söyledi.
HP’den yapılan açıklamaya
göre, gelişmeleri sosyal medyadan
yaptığı paylaşımla değerlendiren
Özersay, “Daha önce defalarca
çağrı yaptığımız üzere Kıbrıs Türk
tarafı bu konularda proaktif bir
diplomasi izlemiş olsa, kendi önerilerini sürekli öne çıkarıp karşı
öneri geliştirebilmiş olsa, ta İsviçre
sürecinin son aşamasında sayın
Tatar tarafından masaya konulabilmiş olsa, bugün bu şekilde sıkıştırılması mümkün olamayacaktı” ifadesini kullandı.
-“Halkın Partisi, limana karşı
liman düşüncesi üzerinde
çalışılabileceği çağrısını
yapmıştı”
“Kıbrıs Rum siyasi liderliği
kendilerinin güven yaratıcı önlemler olarak tanımladıkları önerilerini içeren mektubunu basına
sızdırarak uzun bir süredir bu konuda bir tavır ortaya koymayan
Kıbrıs Türk tarafı üzerinde kamu
diplomasisi yoluyla baskı kurmaya
çalışıyor. Aslında kendi açısından
gayet de doğru olan şeyi yapıyor”

PROTOKOL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ,
MECLİSTE ENGELLENEMEZ!

diyen Özersay, Halkın Partisi’nin
de uzun süredir Cumhurbaşkanlığı’na Rum tarafının önerileri
mevcut haliyle kabul edilebilir
olmasa bile yeni farklı ve yaratıcı
fikirler ile karşı öneri yapılması
çağrısında bulunduğunu hatırlattı.
Özersay şöyle devam etti:
“Evet doğrudur kapsamlı çözüm
ile ilgili olarak taraflar arasında
derin görüş ayrılığı var ve ortak
bir zemin yok bu nedenle Kıbrıs
sorununun kapsamlı çözümüne
ilişkin bir müzakere süreci bu
aşamada başlayamaz. Ancak ekonominin bu kadar derinden yara

aldığı ciddi bir darboğazdan geçtiğimiz böyle bir dönemde iki
taraf arasında ekonomik alanda
ilişkilerin geliştirilmesi ve her iki
tarafın da ekonomik menfaatine
olacak şekilde bir iş birliği yapılması bu dönemde en doğru hamle
olur. Biz geçmişte bu konuda bazı
karşı-öneriler de geliştirerek Cumhurbaşkanlığına çağrı yapmıştık.
Limana karşı Maraş yerine ‘limana
karşı liman’ düşüncesi üzerinde
çalışmaya değer demiştik. Bu sessizliği bozmak, iç politikaya dair
polemiklerle gurdalanmayı bırakıp
bu konularda somut ve yapıcı
adım atılması kaçınılmazdır.”

Tabipler Birliği:

“Aşısız kişiler maskesini çıkarmasın”
“Hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma araçlarında
maske kullanımının devamı koruyucu
ve gereklidir”
“Risk grubunda olan 60 yaş üstü
bireylerle, kronik hastalığı olanların,
HIV pozitif kişiler ile bağışıklığı
baskılayıcı ilaç kullananların ve aşı
yaptırmamış kişilerin maske kullanmaya devam etmeleri sağlıkları açısından yararlıdır”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
(KTTB), Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Kurulu’nun son kararlarında maske
takma zorunluluğunun sadece üst
solunum yolu şikâyetleri bulunanlar
için gerekli olduğuna ve risk grubunda olanlarla aşısız kişilerin maske
takmasının öneri olarak getirildiğine
işaret ederek, toplu bulunulan, kapalı
alanlarda yasal zorunluluk olmasa
bile maske takmaya devam edilmesi
yönünde çağrıda bulundu.
KTTB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma
araçlarında maske kullanımının devamının “koruyucu” olacağı ve “gerekli” olduğu görüşünü paylaştı.
Ayrıca Birlik, risk grubunda olan
60 yaş üstü bireylerle, kronik hastalıkları olanların, HIV pozitif kişiler
ile bağışıklık sistemini baskılayıcı
ilaç kullananların ve Kovid-19 aşı
yaptırmamış kişilerin kapalı alanlarda
maske kullanmaya devam etmelerinin sağlıkları açısından “yararlı” olduğunu da hatırlattı.
Birlik, halka hastane, market, alış
veriş merkezi, sinema, tiyatro, konferans salonları gibi toplu ve kapalı
alanlarda yasal zorunluluk olmasa
bile maske takmaya devam etmeleri

GÜNLÜK

çağrısında da bulundu.
-“Covid-19 mücadelesinde yeni
bir aşamaya gelindi”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklamalarda
bulunan Başkan Dr. Özlem Gürkut,
2020 yılının mart ayından beri tüm
dünya ile eş zamanlı olarak ülkede
sürdürülmekte olan Covid-19 mücadelesinde “yeni bir aşamaya” gelindiğini belirtti.
Dr. Gürkut, “Yaz mevsimine girmeye hazırlandığımız bu günlerde
havaların ısınması ile kapalı mekanlardan açık alanlara çıkmamızın
ve ülkemizde şu anda baskın olan
SARS CoV-2 varyantının daha hafif
bir klinikle seyrediyor olmasının etkisiyle hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızdaki azalmayla birlikte rahat bir nefes aldık. Sağlık
Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre toplumumuzun yüzde
80’i tam aşılı olmakla birlikte çok
daha azı hatırlatma dozlarını yaptırarak aktif aşı koruması altında bu-

lunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Dr. Gürkut, açıklamasında devamla
şunları kaydetti:
“Dünyanın birçok ülkesinde olduğu
gibi bizim ülkemizde de pandemi
koruma tedbiri olarak uygulanmakta
olan bireysel ve toplumsal kurallar
önce gevşetilmiş ardından da Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi'nin son kararları ile maske takma zorunluluğunun sadece üst solunum yolu hastalığı belirtileri taşıyanlar için gerekli
olduğu duyurulmuştur. Aynı kararlar
ile Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlarla aşısız kişilerin kapalı
alanlarda maske takması öneri olarak
getirilmiştir.
-“Hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma araçlarında
maske kullanımının devamı gerekli”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak
pandemide geldiğimiz aşamada ülkemizde sıkı tedbirlerin devamını
gerektirecek koşullar olmadığını değerlendirmekle birlikte özellikle hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur
evleri ve toplu taşıma araçlarında
maske kullanımının devamının koruyucu olacağını ve bu nedenle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca
COVID-19 hastalığı için risk grubundaki 60 yaş üstü bireylerle, kronik
akciğer, böbrek hastalıkları olanların,
nörolojik hastalığı olanların, kronik
kalp hastalığı olanların, HIV pozitif
kişiler ile bağışıklığı baskılayıcı ilaç
kullananlarla-hastalıkları olanların
ayrıca COVID-19’a karşı aşı yaptırmamış olanların kapalı alanlarda
maske kullanmaya devam etmelerinin sağlıkları açısından yararlı olduğunu hatırlatmak isteriz.”

Meclisten çekilen Kudret Özersay doğruyu söylemeye başladı… Meclisten çekilmeyi reddeden ve meclisten çekilen Özersay’ı
itibarsızlaştırmaya çalışan CTP, Ersin Tatar’la laf dalaşına girerek
gündemi meşgul ederken protokol yürürlüğe girdi… CTP ve kuyrukçusu muhalefet ise, protokol sanki de mecliste konuşulup durdurulacakmış gibi hava kesiyor. Özersay’ın meclisten çekilmesi
doğruları söylemesine vesile oldu. Şöyle diyor: “Türkiye ile
KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali İşbirliği antlaşması
sanki Meclis’te onaylanacakmış gibi bazı açıklamalar yapılıyor.
Bu antlaşma Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konuldu, Meclise
sadece bilgi için gönderildi. Bu nedenle Meclis’te bu aşamada
TC-KKTC iktisadi ve mali işbirliği antlaşmasıyla ilgili bir şey yapılamaz, Meclis’teki muhalefet de bunu gayet iyi biliyor ama
sanırım bazı vekiller bunu özellikle dillendirmekten kaçınıyor.
Neden mi? E, o zaman Meclis’te olmanın hele hele meşru olmadığı
vurgulanan hükümetin Meclise dahi getirmeden bu antlaşmayı
yürürlüğe koyduğu ve devleti Türkiye’ye karşı taahhütler altına
koyduğu ortaya çıkacak da ondan, bu konuda Mecliste muhalefet
etmenin bir şeyi engellemeye yetmeyeceği ortaya çıkacak da
ondan. Tabii ki bu taahhütlerin gereği olarak bazı yasalar Meclise
gelecek ama üç aylık anayasal yaz tatilinde hükümet onların bir
kısmını da Meclise bile getirmeden yasa gücünde kararnameyle
Bakanlar Kurulu marifetiyle yürürlüğe koyacak gibi görünüyor”…
Özersay özetle diyor ki: Meclisten çekildim çünkü mecliste
toplumsal hakları savunmak için Ankara’nın dayatmalarına karşı
yapacak hiçbir şey kalmadı!..
MEYDANLARIN
SESSİZLİĞİ
Halkın vicdanında bu
protokol reddedilmiştir
diyorlar, bunu neye
bakarak söylüyorlar,
meydanların sokakların
boşluğuna ve sessizliğine
mi?
*
İŞGAL DEMEYİN
Kıbrıs’ın kuzeyinde
ekonomi dibe vurdu
diyorlar ya, aslında dibe
vuran Türkiye’nin
ekonomisidir. Aman sakın
işgal demeyin da Tufan
Erhürman kızar. Türkiye
burada işgalci değil, Türk
askeri de işgalci değil,
işgalci olan Türk
Lirası’dır…
*
ZORLU
Meclis Başkanı Zorlu Töre
“yakın koruma” istedi.
Gerekçe olarak da
“CTP’liler bana sataşıyor,
bana alçak, bana faşist
diyorlar” dedi. CTP’liler
bugüne kadar sokakta
kime saldırdı Zorlu?
Saldıranlar senin
kankalarındır…
*
YENİ KKTC DİZAYNI
Kamu-Sen Başkanı Metin
Atan, “Kıbrıs Türk halkının
yok oluşu yaşanıyor
insanlar ülkeyi terk ediyor
ama gitseniz ne olur
kalsanız ne olur yaklaşımı
var. Bu yeni KKTC’nin
dizaynıdır” dedi.
Kıbrıslılardan arındırılmış
bir KKTC istiyorlar…

“Tırnak”...
"Güneyde çalışarak, kuzeyde TL
ile yaşarsanız, önemli bir gelir
bu… Kıbrıslı Rum işletmeciler de
mutlu… Kıbrıslı Türk çalışan
tercih ediyorlar, “Gözümüz
arkada kalmıyor, temiz, güvenli,
kendi insanımız” diyorlar… “Bir
genç, bankacılığı bırakıyor
kuzeyde ve güneyde garsonluk
yapıyor” yazım çok okundu…
Telefonum çaldı… Bir başka
genç aradı, “Ben de güneyde
çalışıyorum, ben de iyi
kazanıyorum ama para her şey
değil” dedi…"
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
"Türkiye’nin krizinin nedeni AKP
iktidarının ‘’neoliberal’’ falan
değil, basbayağı antiliberal
politikalar izlemesidir. Türkiye
krizdedir, çünkü AKP yönetimi
kuvvetler ayrılığı ve yargı
bağımsızlığı ile devlet
sistemindeki diğer denge ve
denetim mekanizmalarını yok
etmiş, bu arada bütün bir
ülkenin kaderini tek bir kişinin
sözüne bağlamıştır. Türkiye
krizdedir çünkü iktidar hak,
hukuk ve adaleti (hukukun
üstünlüğünü) terk etmiş, temel
hakları yok mertebesine
indirmiş, devlete yönetimine
kurallar yerine muktedirin
keyfî iradesini hâkim kılmış ve
sadakati ehliyet ve liyakatin
önüne geçirmiştir. "
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Tufan Erhürman

TC’nin Kıbrıslı Türklere karşı
yürüttüğü asimilasyon ve
ilhak politikalarını dile
getiren sendikacı Selma
Eylem’e TC’nin asimilasyon
politikası yürütmediğini
söyledi… ‘Reddediyorum’
dedi! CTP Kadın Örgütü
Kurultayı’na davet edilen
AKEL kadın hareketi
POGO’nun Genel Sekreteri Skevi
Koukouma, ‘‘işgal altındaki bölge’’
deyince, Erhürman gene Selma Eylem’e yaptığını yaptı…
Kıbrıs’ta işgal olmadığını söyledi. CTP’ye göre asimilasyon
yok, işgal da yok… CTP kendisi söyleyemiyor, söyleyeni de
susturuyor… Erhürman kadınları susturur, Tatar kendisini
susturduğunda ise mağdur olur!
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dünya kazan devrim kepçe

CTP’den AKEL’in Kadın Örgütü POGO’ya:

‘‘BURASI TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRMENİN YERİ DEĞİL’’

Aziz ŞAH
Tufan Erhürman Şubat 2019’da iki
toplumlu konferansta Selma Eylem’e
şöyle demişti:
-‘‘Tabii gecenin konusunu bu değil
ama maalesef iki cümleyle de olsa Selma
Eylem’in konuşmasında söylediklerine
hiçbir şekilde katılmadığımı, bunları
reddettiğimi, tek tek ele almayı da gerekli
görmediğimi, konuşmayı bütünüyle reddettiğimi söylemek zorundayım. Çünkü hiçbir şekilde
kabul edilebilir şeyler değil
söylenenler ama gecenin
konusu bu değil’’…
Ersin Tatar da 28 Mayıs
2022’de Sanayi Odası genel
kurulunda Erhürman’a şöyle
dedi:
-‘‘Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri
değil, uzatma fazla, biz de konuşacağız’’…
Erhürman’ın sendikal tarihimizde saygın bir yeri olan Selma Eylem’in ne konuşacağına ‘‘Gecenin konusunu bu değil’’
diye karışması ile Tatar’ın ‘‘Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil’’ diye Erhürman’a laf atmasının hiçbir farkı yoktur.
Selma hoca TC’nin işgal, asimilasyon
ve ilhak politikalarını anlattı tane tane,
Erhürman ise Tatar’ın üslubuyla ona
‘‘Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil’’ dedi. Neyin, nerede, nasıl konuşulacağına kim karar veriyor?
Rumca ve Türkçe konuşan Kıbrıslıların
birarada bulunduğu bir çözüm ve barış
toplantısının konusu işgal, asimilasyon
ve ilhak politikaları olmayacak da ne
olacak?
İsterse Selma hoca çıkar karma futbol
tarihimizi anlatırdı, isterse ortak sendikal
mücadele tarihini, isterse de Fugasa Ma-

Resmi Gazete’den
haberler

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
Başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı.
Bakanlar Kurulu, 5 Nisan’da atanan
başkan Mustafa Borataş ile üyeler Mustafa
Mehmetoğlu, İbrahim Karataş ve Maşallah
Cihangir’in bu görevlerine devam etmesine karar verdi.
KKTC Muskat Temsilcisi Emine Andız
Ertürk, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde görevlendirildi. Karar, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü’nde
1.derece 1.sekreter olarak görev yapan
Mustafa Tunç da 1 Ağustos’tan itibaren
KKTC Muskat Temsilciliğine misyon
şefi olarak görevlendirildi.
Müşavir Emre Hacı, 15 Haziran’dan
itibaren KKTC İstanbul Başkolsolosluğu’nda idari ataşesi olarak görevlendirildi.

Kozanköy'de çıkan
yangın söndürüldü

Kozanköyde çıkan yangında, 50 dönüm
biçilmemiş tahıl ve 100 dönüm içerisinde
bulunan bitki örtüsü yandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Kozanköy’de çıkan yangın İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve
bölge halkının müdahalesi ile söndürüldü.
Çalışmalarda askeri birliklere ait su tankerleri de kullanıldı.
Yangında, 50 dönümlük arazi içerisinde
bulunan biçilmemiş arpa/buğday ve 100
dönümlük alan içerisinde bulunan maki
bitki örtüsü, çam ve alıç ağaçları yandı.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

den Ocağı’nda meydana gelen patlamada
beraber ölen ve ortak mezara gömülen
11 Kıbrıslı işçiyi anlatırdı…
İfade ve düşünce özgürlüğü diye cart
curt edip, sonra konferansta sendikasını
temsilen konuşan başkana ‘Gecenin konusunu bu değil’ diye burada Türkiye’yi
eleştiremezsiniz demek nedir?
Tatar da Erhürman’a Sanayi Odası
toplantısında aynısını yaptı…
Tatar’ın tek yanlışı, ülkesini işgal etmiş
Türkiye’ye karşı hayatı boyunca tek
cümle kurmayan Erhürman’a ‘‘Burası
Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil’’ demesidir. Çocuklar bile inanmaz bu zatın
Türkiye’yi eleştirebileceğine…
Tesadüf bu ki, Sanayi Odası toplantısında Tatar’ın Erhürman’a ‘‘Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil’’ dediği
gün, Erhürman da CTP Kadın Örgütü
Kurultayı’nda Kıbrıs’ın en büyük kadın
örgütü olan POGO’nun Genel Sekreteri
Skevi Koukouma’ya ‘‘Burası Türkiye’yi
eleştirmenin yeri değil’’ dedi…
Ülkesi işgal altında bir Rum kadın geliyor işgal bölgesine, kişisel acılarında
kim bilir neler var, ona bile saygı ve tahammül gösteremiyor General’in solcuları!
POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri
Skevi Koukouma şöyle dedi:
"Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine
dışarıdan yapılan müdahalelere karşı
gösterdiğiniz direnişten dolayı sizleri
tebrik ediyoruz. Ankara ile işgal altındaki
bölge arasında imzalanan ve CTP'nin
yoğun baskılarının ardından içeriği 36
gün sonra geçen hafta gün ışığına çıkarılan yeni protokol, Kıbrıslı Türklerin
toplumsal varlığına, özgürlüklerine ve
haklarına bir darbeyi daha teşkil etmekte
ve Kıbrıs sorununu daha da çıkmaza

sokmaktadır"…
-‘İşgal altındaki bölge’ lafını duyan
Tufan Erhürman aynı Selma hocaya yaptığı gibi hışımla kürsüye gelerek,
-"Öncelikle, konukların konuşmalarına
yönelik olarak çok tercih ettiğim bir şey
değildir ama Sayın POGO temsilcisinin
burada yaptığı konuşmada kullandığı
bazı terimleri CTP olarak kabul etmediğimizi bizim işgal altındaki bölge terminolojisini reddettiğimizi açık bir şekilde
söylemek yükümlülüğü ve sorumluluğu
altındayım" dedi.
İşgal bir terminoloji değildir; birinci,
ikinci ve üçüncü derece askeri bölgelerden oluşan bir gerçektir.
2005 yılında KTBK komutanı Korgeneral Hasan Memişoğlu’nun CTP’li Özkan Yorgancıoğlu, Fatma Ekenoğlu ve
Eşref Vaiz’e dediği gibi: “Bölgenin tüm
sorumluluğu Kolordu komutanına aittir.
O bölgede sizin de iş ola bir Parlamentonuz vardır, Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır”…
İşgal bir terminoloji meselesi değildir,
yönetim biçimidir BAYIM!
Selma hocanın konuşmasında ‘işgal’
kelimesi geçmiyordu ama asimilasyon
ve ilhak politikalarını ortaya seriyordu.
Asimilasyon olduğunun söylenmesine
bile tahammül edemedi Erhürman…
AKEL’in kadın örgütü POGO temsilcisi
ise ‘işgal altındaki bölge’ dedi. Erhürman
da Tatar gibi ‘‘Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil’’ dedi.
İşgalin çilesini savaşta ve ateşkeste
en çok çeken kadınlardır. O kadınların
temsilcisini sus etmek size çok yakıştı
BAYIM!
CTP bırakın işgal demiş dememişi,
CTP işgal diyenlere saldıran bir sansür
sopasıdır!

Dr. Gülgün Vaiz:

Market ve benzin istasyonlarında
tansiyon ölçüm aleti şart
Ülkemizin önemli doktorlardan
Gülgün Vaiz, hayat pahalılığıyla ilgili
yaptığı açıklamada, "Markette önümde ödeme yapan kadıncağız ansızın
kıpkırmızı oldu" dedi.
Vaiz, "Market çıkışları ve Benzin
istasyonlarında Tansiyon ölçüm cihazı
ve tansiyon düşürücü dilaltı hapı bulundurulmalı" uyarısında da bulundu.
Gülgün Vaiz’in paylaşımı şöyle:
Market çıkışları ve Benzin istasyonlarında tansiyon ölçüm cihazı ve
tansiyon düşürücü dilaltı hapı bulundurulmalı" diyen Vaiz, "Markette
önümde ödeme yapan kadıncağız
ansızın kıpkırmızı oldu. Tansiyon
190/100 mmHg... Çantada her ihtimale karşı kapril taşıyorum hemen
çiğnettik. Allah hepimizin yardımcısı
olsun....

Gazimağusa bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
bakım onarım çalışması nedeniyle bugün
Gazimağusa bölgesinde 09.00-15.00 saatleri
arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre
kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Nergisli
köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili
Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki
su motorları ve askeri birlik, Geçitkale

Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve
su motorları, Akdoğan, Akdoğan askeri
tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler
yolu,cTürkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy
Camii bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi,
su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,
Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy
Camii”

SINIF BİLİNCİ
ÇERÇEVESİNDE
ÖRGÜTLÜ BİR YAPI

Serhat İncirli'nin yazılarını severek okurum. Hatta zaman zaman
ele aldığı konular benim köşe yazılarım için de ilham kaynağı
olur. Yerinde eleştiri ve uyarılarına
rağmen siyasi ideolojik yönden
sıkıntılıdır.
KTÖS 43. Genel
Kuruluna verdiğim
dayanışma mesajında da vurguladığım
gibi aydının görevi
sorunları, anlamak,
araştırmak ve hiç
kuşkusuz, Büyük düşünür Karl
Marx’ın dediği gibi anlayıp yorumlamakla kalmayıp ‘dünyayı
değiştirmek’ için mücadele etmektir. Serhat arkadaşım geçtiğimiz günlerdeki bir köşe yazısında şu tespiti yapıyor: “Ve yine
en büyük sorun; bütün bunların
ötesinde, kapitalist kapişari sistemi
içerisinde ezilen yoksulları; sınıf
bilinci çerçevesinde örgütleyecek
bir yapının eksik olmasıdır…”
(Serhat Incirli, Azıcık Sosyalizm!
Korkmayin Öldurmez- Yenidüzen
Gazetesi) Sevgili dostum, ezilen
yoksullari sınıf bilinci çerçevesinde örgütleyecek yapının eksik
olduğu yönünde bir tespit yapıyorsun. Güzel. Saygı duyuyorum.
Sana göre böyle bir yapı eksik!
Peki bu yapı nasıl oluşturulacak?
Gökten zembille mi inecek? İşçileri, emekçileri, yoksulları sınıf
bilinci çerçevesinde örgütleyecek
olan yapıyı oluşturmak kimin/kimlerin görevidir? Bunu yapmanın
komünistlerin, ya da komünist
aydınların görevi olduğunda hemfikir miyiz? Hemfikirsek, ben varım! Gel birlikte bir adım atalım.
Bu yapıyı örgütleyelim! Çünkü
böyle bir eksikliği tespit etmek
yetmez. Bu tespiti yapabiliyorsak,
gereğini de yapabilmeliyiz! Var
mısın? “Mehmet abim, haklısın
ama bu benim yapabileceğim bir
iş değil; beni aşar” diyorsan, ona
da saygı duyarım. Ama en azından
yapabileceğin bir şey var! Bu ulkede eksikliğini tespit ettiğin örgütsel yapıyı oluşturmak için gayret edenler var. Onların kurduğu
bir örgüt var. Kıbrıs Sosyalist
Partisi. Hiçbirşey yapamazsan da
bu girişimi inkar etmeyip destek
verebilirsin. Ya da sana göre işçi
sınıfını örgütleyebilecek siyasi ve
ideolojik kapasiteye sahip olduğunu düşündüğün bir başka örgüt
varsa onu destekleyebilirsin. Ama
ne olur bu ülkede bir birimizin
varlığını, emek, çaba ve mücadelesini görmezden gelmeyelim.
Madem ki ülkemizi aydınlığa,
barışa ve huzura kavuşturacak
olan ‘sınıf bilinci çerçevesinde’
örgütlü bir yapıdır, kendini aydın
olarak tanımlayan herkesin bu örgütün kurulması ve yapılandırılması için mücadele etmek, en
önemli sorumluluğudur.
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Mustafa Billur

Şubat 2019'da Sn. Selma Eylem'in
yaptığı konuşmada dile getirdiği toplumsal gerçekleri bir çırpıda tamamıyla
REDDEDEN dönemin "Başbakanı"
CTP başkanı Tufan Erhürman, kendisine
karşı yapılan eleştirilere Eylül 2020'de
yanıt vermiş ve o gün orada yaptığı
konuşmayı, Başbakan sıfatıyla ve devletin başındaki 2. kişi olduğundan dolayı
reddettiğini söylemişti. Göreceğiniz ilk
video, işte budur.
Gelelim bugüne ve izleyeceğiniz ikinci videoya...
28 Mayıs 2022'de CTP Kadın Örgütü'nün, "Çok Olacağız" sloganıyla gerçekleştirdiği 10. Olağan Kurultayı'na
katılan POGO Kadın Hareketi Genel

31 Mayıs 2022 Salı

ERHÜRMAN VE CTP TC İŞGÂLİNİ
YİNE REDDETTİ!
Sekreteri Skevi Koukouma kürsüye
davet edilerek konuşma yaptı ve şunları
söyledi:
"Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine
dışarıdan yapılan müdahalelere karşı
gösterdiğiniz direnişten dolayı sizleri
tebrik ediyoruz. Ankara ile işgâl altındaki bölge arasında imzalanan ve
CTP'nin yoğun baskılarının ardından
içeriği 36 gün sonra geçen hafta gün
ışığına çıkarılan yeni protokol, Kıbrıslı
Türklerin toplumsal varlığına, özgürlüklerine ve haklarına bir darbeyi daha
teşkil etmekte ve Kıbrıs sorununu daha
da çıkmaza sokmaktadır."
Hemen ardından konuşma yapmak
üzere kürsüye CTP Genel Başkanı

Tufan Erhürman çıktı ve şöyle söyledi:
"Öncelikle, konukların konuşmalarına
yönelik olarak çok tercih ettiğim bir
şey değildir ama sayın POGO temsilcisinin burada yaptığı konuşmada kullandığı bazı terimleri CTP olarak kabul
etmediğimizi bizim işgâl altındaki bölge
terminolojisini reddettiğimizi açık bir
şekilde söylemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındayım."
Yani, CTP ve Genel Başkanı Tufan
Erhürman'ın, Sn. Selma Eylem'in konuşmasını TAMAMIYLA reddetmesinin nedeni, o gün hükümetin başı olması
değil, CTP'nin işgâlin iş birlikçi bir siyasi partisi olmasından dolayıdır.

KTÖS hükümetten ekonomi için çözüm bekliyor
KTÖS, hükümet ortaklarının
ekonomik sorunlara çözüm
üretmek için çalışması gerektiğini
belirtti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS), hükümet ortaklarının ekonomik
sorunlara çözüm üretmek için çalışması
gerektiğini belirtti.
KTÖS, kamuda ve özelde çalışan emekçilerin alım gücünü koruyabilmesi için alternatif önerilerinin geçerliliğini koruduğunu
ifade ederek, bu önerilerin hayata geçirilmesi
için sendikalarla birlikte mücadeleye devam
edeceklerini açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş
yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle,
etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde
hızla yoksullaşıldığını belirterek, Türk Lirası'nın değer kaybının, muazzam zamlar
ve enflasyonun yıkıcı etkisinin alım gücünde
“kelebek etkisi" yarattığını ve TL'de yüzde
88'e ulaşan yıllık enflasyon vergisinin
halkın boynunda asılı durduğunu kaydetti.
Benzin, tüp gaz, elektrik ve temel gıda
maddelerine yapılan zamlar sonrasında
maaş ve ücretlerin eridiğini, alım gücünün
adanın güney yarısı ile karşılaştırıldığında

üç kat gerilediğini belirten Maviş, “Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl
gideceğini, fahiş elektrik kullanım fiyatları
nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını,
market alışverişini nasıl ucuza getireceğini
düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumu böyle bir
yönetimi hak etmemektedir” dedi.
Formül stabil muhasebe birimi
Maviş, vatandaşın alım gücünü koru-

manın formülünün açık olduğunu, stabil
bir muhasebe birimi kullanılması, kamu
ve özelde çalışan tüm ücretlilere hayat
pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden
iki ayda bir ödenmesi gerektiğini belirterek,
asgari ücretin en düşük memur maaşı seviyesine getirilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat artışının olmamasının, toplumu
koruyabilecek ekonomik araçlar olduğunu
vurguladı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Kıbrıs’ta temsilcilik açtı...

KKTC’de bir üniversite daha
Sanayi Dünyasının Üniversitesi OSTİM
Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temsilcilik açtı.
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Murat Yülek’in katılımlarıyla 6 Haziran
Pazartesi günü saat 17.00’de KKTC temsilciliği açılış töreni gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada, okulla ilgili şu bilgiler
paylaşıldı:
"Bilgehan Eğitim Merkezi ve OTÜSEM
Eğitim İş Birliği OSTİM Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (OTÜSEM) bünyesinde uygulama ağırlıklı olarak Türkiye genelinde verilen başta Mesleki Teknik ve Bilişim – Teknoloji Eğitimleri olmak üzere,
Profesyonel Gelişim, Yabancı Dil, Çocuk
Gelişim, Hukuk, Sağlık Spor ve Kurumsal
Eğitim başlıkları altında verilen onlarca eğitimi, Gazimağusa’da faaliyetlerini sürdüren
Bilgehan Eğitim Merkezi iş birliği ile
KKTC’de etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla “Eğitim İş Birliği
Protokolü” imzalanmıştır. İmzalanan bu protokolle akademik öğrenimini tamamlayanların

yanı sıra KKTC’de bulunan öğrencilerinde
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Verilecek eğitimler çevirim içi, video

ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek olup
eğitimler sonunda OSTİM Teknik Üniversitesi
onaylı sertifika verilecek."

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

CTP NİN
ARTIK
TEK BİR EKSİĞİ
KALDI!

Daha dün Tufan Erhürman'ın Tatar'la, Türkiye'ye daha fazla yaranabiliriz yarışında at başı gittiğini,
Tatar'ın artık çok dikkatli olup Tufanı markaja alması
gerektiğini söyleyip,
Tatar'ın Türkiye aşkından daha büyük
bir aşka sahip Tufan'ın her an onu geçebileceğini yazmıştık!
Aradan 24 saat geçmedi, Tufan
bey bizi utandırmadı, CTP Kadın
Örgütü toplantısında, ara bölgede
yaptığı gibi, aslanlar gibi kükreyerek kürsüye çıkıp (bir de yüzü
kızarmadan, hiç adetim değil) diyerek POGO Sekreteri Bayan Skevi
Koukouma'yı yaptığı konuşmayla
yerin dibine soktu!
Alışkın değilmiş böyle çıkıp da
cevabi konuşmalar yapmağa...
Tam tersi böyle anları, fırsatları
yakalamak için dört gözle bekliyor
solcu Bay Tufan!
Ara bölgede sendikacı hanımın
konuşmasına karşı, geçen gün Tatar'ın ''Kısa kes, Türkiye'yi eleştirme'' ve dün Skevi Koukouma'nın
konuşmasına karşı cevap vermesi,
hep onun dört gözle Ankara sevgisini, Türkiye bağımlılığını, işgali
her ne şekilde olursa olsun reddetme sevdasını haykırmak için
kaçırılmayacak fırsatlar ve şanslardı!
Artık Tatar'dan bir adım öndedir,
iki devletli çözüm önerilerine karşı
hiç karşı çıkmadı, hiç cevap vermedi, ama daha çıkıp da açıkça
''Desteğimiz iki devletli çözüm''
istiyoruz diyemiyor. Ha eğer tek
eksiği bunu da yaparsa, ki çok yakındır, sanırım, bırakın Tatarı geçmeyi ,ona fark atacak!
Ne demişti biçare Skevi Koukouma, ''CTP'nin Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin içişlerine dayatma
yapması karşısındaki direnişini
tebrik ederiz. Türkiye'nin Kıbrıs'ın
işgal altında kalmış bölgesine yapmış olduğu baskılara karşı direnen
CTP'ye teşekkür ederiz.''
Tufan bey, Skevi Koukouma'nın
Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin içişlerine yaptığı müdahalelere karşı
CTP'nin sözde direnişini, (bilmeyen
de sanki de direne direne canını
yedi sanacak) tebrik etmesini aldı
kabul etti, ama işgali reddetti!
Tufan'ın cevabi konuşmasını Bayan Koukouma'ya tercüme ettiler
mi, etmediler mi bilmem ama ben
şahsen Bayan Koukouma'ya kimlerle mücadele etmeyi hayal ettiğini, yanlış kapı çaldığını, Tufan'ın
alışkanlık hale getirdiği sahneye
atlayıp , ne söylediğini, siyasi gafletlerine bir yenisini ekleyip, bir
kahraman edasıyla yaptığı açıklamayı, işgalcilere yaranmak için
nasıl kullandığını bir mektupla yazacağım!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KIBRIS VARSA
KIBRISLI DA
VARDIR
KISACA...

KUKLA DÖVÜŞÜ

Tam bir ‘cambaza bak’ durumu
yaşanıyor… 2022 Mali Protokolü
Bakanlar Kurulu eliyle yürürlüğe kondu.
Kudret Özersay diyor ki bu protokol
konusunda ‘‘Meclis’in aman aman bir
rolü olmadı ve bundan sonra da pek
olamayacak’’… Göstermelik meclisin
göstermelik bile ‘yetkisi’ kalmadı…
Tatar-Tufan ikilisi Ankara’nın favori
kukla dövüşü oldu; protokol
uygulanırken ahali kuklaları izliyor!

Bizim Mandra
CTP 48 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta
yaşanmakta olan TC işgali
gerçeğine sırt çevirmeye ve
işgali görmezlikten gelmeye
devam eder. Tufan
Erhürman'ın CTP Kadın
Örgütünün davetlisi olan
Rum konuğun konuşmasına
müdahale ederek "Biz CTP
olarak işgal altındaki bölge
terminolojisini reddediyoruz"
demesi, gerçek barış ve
çözüm yanlısı kesimlerde her
zamankinden daha büyük
tepkiler yaratır. Sokaktaki
adam "İşgal gerçeğine daha
ne kadar sırtınızı
döneceksiniz?" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye’de konser
yasaklarından sonra 57
barodan yapılan açıklamada
ifade özgürlüğüne vurgu
yapıldı ve “Sanatı ve sanatçıyı
susturmak, toplumu nefessiz
bırakmak demektir” denildi…

“Perişan haldeki on milyonlara bakıp hiç mi
utanmıyorsunuz? Ben hapiste bile utanıyorum”
Muhalefet liderlerini takip ediyorum. Söylemlerini, söylemediklerini; mimiklerinden
beden dillerine hareketlerini analiz etmeye
çalışıyorum. Nihayetinde siyasetçiyim ve
hapiste rehin tutuluyor olsam da kendimi
halka karşı sorumlu hissederek tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum.
EAKP-MHP üzerine “derin” analizler
yapmayı bıraktım. Dibine kadar çürümüş,
yozlaşmış, suça bulaşmış bir zulüm iktidarı.
Kimi zulümden bıktı ve çıkış arıyor, kimi
Saray’ın çöplüğünden beslendiği için suça
ortak oluyor. Ancak yüzde 70’lik bir kitle
değişimden yana ve gözünü muhalefete dikmiş, çözüm bekliyor.
Peki muhalefet bu kitleye ne diyor? Hiçbir
şey söylemiyor.
Kendimi kararsız bir seçmenin yerine koyuyorum. Acaba hangisi beni ikna edecek.
Acaba kime oy versem? Hayatta kalmaya
çalışan bir ailem var ve takatim yok. Muhalefeti izliyorum.
Haydi, şimdi kararsız seçmen olarak muhalefete kulak verelim:
“Biz bu seçimde birinci parti olacağız ve
ben başbakan olacağım.”
Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz
liderleri eze eze tek başına 360 milletvekili
çıkararak Anayasa’yı değiştirecek ve başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek
için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç.
“Kendi logomuzla, şanımızla seçime parti
olarak tek başımıza gireceğiz.”
O halde siz de 360 milletvekili çıkarıp
Anayasa’yı değiştirecek ve bizi kurtaracaksınız. Kadın lider de tek başına başbakan
olacak. 360 onların, 360 sizin…
“Altılı masa beni ortak aday gösterirse

VİRGÜL
DEMAGOJİ
KKTC’yi 12 Eylül darbesinin Generalleri kurdu…
Anayasa’sını Mümtaz Soysal gibi ‘devlet
profesörleri’ yazdı. Oyunun kurallarını onlar
koydu. Anayasa’nın 90. Maddesi’ne göre TC
ile imzalanan protokoller meclise gelmek zorundadır
ama ona bile kılıf uyduruldu! KKTC’de oyunun
kurallarını TC’li generaller ve profesörler koyduğu
için, Anayasa ve yasalar ona göredir… Protokol
düzeni de bu çerçevede ayağımıza zincir olarak
vuruldu. ‘Protokol KKTC anayasasına aykırı’ diyen
muhalefet sadece demagoji yapıyor… Protokol ve
anayasa Kıbrıslı Türklerin varlığına düşmandır!

CTP
TATAR’LA
UĞRAŞIRKEN
OLAN
OLDU…

‘‘Belli ki yeni gelen
Başbakan gözü kapalı
protokolü kabineden
geçirdi, Meclis’e de
sadece bilgi için
gönderdi...’’
Kudret Özersay (HP)

onur duyarım.”
Farz edelim yüzde 51’le seçildiniz ve
partiniz 230 vekil çıkardı. Oldu mu size
bin vekil. Tüylerim diken diken oldu yeminle.
Bir değil, iki anayasa yaparsınız.
“Demokrasi ittifakıyla bu seçimde halkın
iktidarını kuracağız.”
Demek ki siz de 301 vekil çıkaracaksınız.
İktidara bakalım. “Cumhur olarak en az
yüzde 75 oy alacağız.”
Bir cumhurbaşkanı da siz çıkarıyorsunuz,
500 vekili alıyorsunuz, etti mi bin 801 vekil.
Allah’ım, sen aklıma mukayyet ol.
Muhalefet bu seçimde iki cumhurbaşkanı,
bir başbakan ve bin 301 vekil, iktidar ise
bir cumhurbaşkanı ve 500 vekil çıkaracak.
Böylece tek adam sistemi çökecek.
Fakat kararsızım. Ortalama bir seçmen
olarak sabah CHP’li oluyorum, öğlene doğru
İYİ Partiliyim, öğleden sonra DEVA’ya geçiyorum, sonra HDP’de karar kılıp akşam
Gelecek Partisine meylediyorum
Ertesi sabah Türkiye İşçi Partisi diyorum
ama EMEP aklımı çeliyor, SOL Parti en
iyisidir, akşamları mutlaka Yeşil ve Sol Gelecek diyorum. Bugün soldan kalktım çünkü.
Akşam kararsız uyuyorum.
Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp
da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi
olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum.
Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin.
Sorumluluk da vebal de hepinizdedir.
(Bu yazı Selahattin Demirtaş’ın artıgerçek’te yayımlanan “Ben çok utanıyorum ya siz?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 31 Ekim 2021
29 Kasım 2016’da Girne dağ yolundaki feci
trafik kazasında kaybettiğimiz üç kişiden
biri olan İlayda’nın babası Salih Öztürk, o
günden beri sevgili kızını hiç yalnız
bırakmadı… Dün mezarlıkta sorduğumuzda
“59 ay 1 gündür burdayım” dedi…

Gözden kaçmayanlar...
PROTOKOL YÜRÜRLÜKTE
‘‘Anayasanın 90. Maddesine göre
bazı antlaşmaları Bakanlar Kurulu
kararıyla yürürlüğe koyamazsınız,
Meclis onayı şartı vardır. Bir antlaşma
devlet maliyesine yük getiriyorsa;
yasalarda değişiklik öngörüyorsa ve
süresi bir yılı aşıyorsa Meclis’te onay
şartı vardır… Ama hükümetin
Anayasayı taktığı yok, zaten kendisi
gayrı meşru olan bir hükümetten
bunu beklemek ölü gözünden yaş
beklemek anlamına gelir’’ diyen
Kudret Özersay 2022 Protokolü’nün
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
konduğunu söyledi… CTP ise bütün
enerjisini Tatar ve Töre’ye harcıyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Tüketilmiş şeyler üzerinden
kaybedilen itibarı geri
toplayabileceğini zannedenler
varsa çok yanılıyor, kalan
kırıntılar yerle bir oluyor…”
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

ORTAMIN DEVAMI İÇİN...

Sizin cumhurbaşkanı nasıl bir cumhurbaşkanı öyle?” diye sordu TC’den bir tanıdık.
İyi, dedim.
Ne diyebilirdim ki…
Adamlar dışarıdan bakarak konuşuyorlar.
Bilmiyorlar iç meseleler ne halde…
Anlatsan da bilemezler.
O yüzden artık anlatmayı bırakmalı.
Dememeli ki burası Kıbrıs…
Dememeli ki Kıbrıs Cumhuriyeti bizim.
Dememeli ki aslında 1974 yılında yaşanan
savaş bir kurtarma operasyonuydu ama sonradan dumanı çıktı.
Kokusu da.
Anlatırsın, anlayacağı kadar
anlarlar.
Tatar’a yılın siyasetçisi ödülü verdiler.
Kim verdi?
Neye göre verdi?
Verenler ne alaka…
Ancak ilk günden daha ülkeyi bırakıp
TC kentlerine koşarak gitmesi…
Hellimli yerine gözleme tercih etmesi.
Ne bileyim güzelim çöreği eline alıp, kokusunu içine çeke çeke yiyeceğine simitle
zaman geçirmesi.
Benim de işim bitmiş sanki durmuş Tatar’ı
yazıyorum.
Ne gereği var.
O bizim değil Gaziantep’in…
Bıraktım.
Gaziantep yerine Girne, diyeceğim.
Ordu yerine Omorfo yazacağım.
Maraş yerine Mağusaanlatacağim.
Karaman’a değil Karpaz’a gideceğim.
Girne.
Denildiği zaman zeytin bahçeleri, narenciye
ağaçları, deniz kokuş ve limanındaki balık,
zivaniya, rakı karışımı aklıma gelirdi.
Ayrı kaldığım yılların ilk dönemlerinde
zaman zaman giderdim oraya.
Caddesi vardı incecik.
Bizim Mutallo’da Atatürk Caddesi dediğimiz iki arabanın zor sığdığı genişlikteki
caddesi.
İki tarafı da İstanbul’da göremeyeceğin
ürünlerin doldurulduğu mağazalar vardı.
Akın akındı oradan buraya gelişler.
Sırf o bulamadıklarını alıp götürmeye gelirlerdi.
Şimdi sorsam anında aslanlı pataniya, diyeceksiniz.
Porselen, diyeceksiniz.
Ve dünyanın her yerinden gelen sigaralar,
içkiler, çakuletler ve keyifli ne varsa diyeceksiniz.
Daha sonraki gelişlerimde İstanbul’da bulduklarımı burada bulamamaya, artık buradan
oraya değil oradan buraya getirmeye başladığım günler başladı.
Ve giderek yükselen ne olduğu belirsin
gökdelenlerle yenik düşen yeşil örtü hâkim
olmaya başladı.
Girne alt yapısıyla, üst yapısıyla, giyimiyle
düşüncesiyle şark bile değil…
Mağusa’nın anlatılması daha acı.
Trabzonluların hakimiyetine geçen Trigomo’nun…
Yok edilen sahillerin…
İskele diye yapılan denize bıçak gibi
saplana yapıların.
Bitirilmiş balıkların balıkçılığın.
Bitiremem böyle gidersem bu yazıyı.
O kadar bozdular, hala bozuyorlar ve
Arıklı gibileri, bu ortamın bozulmasında hiç
katkıları yokmuş gibi bir de çıkıp iyi şeylerden
bahsetmesi.
Sizin cumhurbaşkanı nasıl öyle?
Bu ortamın devamı için başka nasıl olabilir?
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Anastasiadis’in Tatar’a
mektubu basına sızdırıldı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ı, Kıbrıs sorununda,
çerçevesini de belirlediği
müzakereye davet ettiği 23
Mayıs tarihli 6 sayfalık mektubu,
Rum basınına sızdırıldı.
HK
Fileleftheros “Sevgili Ersin Tatar…
Anastasiadis’in Mektubu: 2914 Anlaşması, Desantralizasyon ve GYÖ Zemininde Müzakereler… Crans Montana
Yakınlaşmalarına Da Atıf” başlık ve
spotlarıyla manşetten verdiği haberinde
mektubun “tamamını aktardığı” vurgusunu yaptı.
Mektubunda “istenmeyen ve başarılması mümkün olmayanı değil mümkün
ve gerçekçi olanı müzakere etmeliyiz.
Elbette iki devlet çözümü ve egemen
eşitlik gibi yeni fikirlerden söz ediyorum” diyen Anastasiadis müzakere çerçevesini de 11 Ocak 2014 Eroğlu-Anastasiadis anlaşması, kapalı Maraş merkezli
Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) teklifi
eksenlerine oturttu ve desantralize federasyon meselesini yeniden gündeme
getirdi.
Gazete Anastasiadis’in “kendi statüsüne rağmen” Cumhurbaşkanı Tatar’a
“Sevgili Ersin” ifadesiyle hitap ettiğine
dikkat çektiği mektubundan alıntıladıklarını okurlarına şöyle aktardı:
“BM’nin kurumsallaşmış parametreleri, bugüne kadar kaydedilen yakınlaşmalar ve Kıbrıs Rum tarafının gerek
Crans Montana’da sunduğu gerek
GYÖ’lerle ilgili önerileri ile yalnız endişelerinize değil geçmişteki olaylardan
kaynaklı güvensizliklerinize çözümler
ve cevaplar verebiliriz.
Arzu edilen ancak başarılması mümkün olmayan değil mümkün ve gerçekçi
olan dahilinde müzakere etmeliyiz. Elbette, iki devlet çözümü veya egemen
eşitlik gibi BM parametrelerinin ve Genel Sekreter’in yetkilerinin dışında olması yanında imkânsızı başarma hırsının
son perdesinde giren yeni fikirlerden
söz ediyorum.
Sürekli gündeme getirdiğiniz, Bakanlar
Kurulu’nda bir olumlu oy meselesinde,
bir kere daha vurgulamak isterim ki
Kurul’a gerek toplumunuzun gerek oluşturucu devletinizin hayati çıkarlarını
olumsuz etkileyebilecek bir öneri sunulmuşsa böyle bir seçeneğiniz olmasını
hiçbir zaman reddetmedim. Tabii, anlaşılacağı gibi etkin bir anlaşmazlıkların
çözüm mekanizması olması gerekir (bu
noktada oluşturucu devletçiklerin siyasi
eşitliğine dair BM Güvenlik Konseyi’nin
1991 tarih ve 716 sayılı kararına atıf
yaptı)".
Tatar’a, 2014 tarihli anlaşmada diğer
şeyler yanında şu noktalarda anlaşmaya
varıldığını hatırlattı:
"-Başka bir ülkeyle kısmen veya tamamen birleşme veya herhangi bir taksim veya ayrılık veya herhangi başka
bir tek taraflı durum değişikliği yasaklanır.
– iki oluşturucu devletin eşit siyasi
statüsü ve otonom yönetecekleri belirlenmiş idari sınırları olacak.
–oluşturucu devletler bütün yetkilerini,
federal hükümetin tahakkümü olmadan
tam ve kesintisiz kullanacak. Federal
yasalar oluşturucu devletlerin, kendi

yetki alanları içerisindeki yasalarını
ihlal etmeyecek, oluşturucu devletlerin
yasaları da federal hükümetin kendi
yetkileri içerisindeki yasalarını ihlal etmeyecek. Taraflardan hiç biri diğerinin
hak veya yetkisini talep edemeyecek.
Federal anayasa, oluşturucu devletler
tarafından kullanılacak geriye kalan (artık) yetkileri öngörecek. Her bir oluşturucu devletin kendi iç vatandaşlık
statüsü ile ilgili belirli kriterler ihdas
etme hakkı olacak. Vatandaşın, iç vatandaşlık statüsüne sahip olmadığı ama
ikamet yeri veya yerleşmek veya çalışmak için tercih ettiği oluşturucu devlette
oy kullanma hakkı düzenlemesi. AB
üyesi olan Kıbrıs, çözümden sonra da
AB üyesi kalacak, bu, bütün Kıbrıslıların
temel özgürlük ve insan haklarından
¬tam olarak kesintisiz yararlanmalarını
sağlayacak ve koruyacak. Toplumlardan
birinin öteki toplumun yetki veya haklarını talep edememesi için iki toplum
federal hükümete özel maddelerle etkin
katılım sağlayacak."
Mektubun devamında müzakerelerde
kaydedilen yakınlaşmalara atıfta bulunuldu ve Kıbrıs Türk tarafının haklı ya
da haksız olabilecek başka haksız endişelerin aşılması için şunlar ifade edildi:
"Federal yetkilerin idari kullanımının
federal düzeyden alınıp oluşturucu devletlere tevdi edilmesini önermiştim. Bu
öneri ile her oluşturucu devlet, hem
kendi yönetim bölgesi içerisinde ve
yetki ikamesi ve yakınlık ilkesini ihlal
etmeksizin geniş idari otonomiden yararlanacak hem de merkezi hükümetin
yetkilerinin azalmasıyla her iki toplumun
ve vatandaşların gündelik hayatında
kargaşayı asgariye indirecek ve böylece
çatışma olasılığını azaltacak. Dahası,
Kıbrıs halkı böyle bir düzenleme ile
kendini daha rahat hissedecek. Kıbrıs
Türk toplumu kendini, çoğunluk (nüfus)
toplumun hegemonyası altında, Kıbrıslı
Rumlar da herhangi bir kurumda bir
olumlu oy gerekeceği öngörüsü aracılığıyla kendilerini Kıbrıs Türk tarafının
çıkarlarının esiri hissetmeyecek."
Anastasiadis mektubuna GYÖ teklifini
de ekledi:
Maraş-Timbu (Ercan) Havaalanı: yasal
sakinlerin güvenlik şartları altında en

kısa sürede geri dönebilmesi için kapalı
Maraş bölgesi ve buraya erişim BM
Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı
kararları uyarınca BM idaresine devredilecek. Paralelinde, Ercan Havaalanı
da BM’nin yönetimine verilecek ve
1944 Chicago Sözleşmesi de dahil ilgili
uluslararası hukuk kurallarına ve 1960
Kuruluş Sözleşmesi’ne tam uyumla işleyecek. Bu çerçevede Kıbrıs’ta tek ve
bölünmez bir uçuş bilgilendirme bölgesi
(FIR) olduğunu yinelemek zaruridir.
Mağusa Limanı-Ankara Protokolü: Mağusa Limanı aracılığıyla ticaret için
Kıbrıs’ın 2003 tarihli AB katılım metninin 10’uncu protokolüne uygun pratik
düzenlemeler üzerinde anlaşma sağlanacak. Bu alışverişler Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek. Türkiye
Kıbrıs’a yönelik kısıtlamalarını kaldıracak ve Katılım Anlaşması Ek Protokolünü Kıbrıs için tam ve istisnasız uygulayacak ve böylece, diğer şeyler yanında, Kıbrıs bayraklı gemilerin Türk
limanlarına erişimine ve alanının açılmasına müsaade edecek. Vatandaşlarımızı, hidrokarbonların tek bir damlasından, ne de olası gelirinden hakları
olan tek kuruşundan mahrum etmek niyetinde olmadığımızı vurguyla yineledim. Bu konuda, hidrokarbonlardan yararlanma başlarsa, Kıbrıs sorunu çözülmeden dahi, gelecekteki oluşturucu
devletlerin nüfusu/vatandaşları oranında
Kıbrıs Türk toplumu menfaatine özel
hesaba yatırılacağı önerimi hatırlattım.
Tabii böyle bir düzenleme ancak Kıbrıs
ile Türkiye arasında, Türkiye’nin Kıbrıslı
Rumları ve Kıbrıslı Türkleri Ada
MEB’inin büyük bölümünden mahrum
eden mevcut talepleri de dikkate alınarak,
bir Münhasır Ekonomik Bölge/ kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması yapılması
durumunda geçerli olabilir."
Gazetyeye göre, Anastasiadis bütün
önerdikleriyle ve Crans Montana’da
kalınan noktadan devam edilmesiyle
bir anlaşmaya varılabileceğini veya en
azından anlaşmazlıkların üzerine köprü
kurulabileceğini düşünüyor.
Fileleftheros, mektubun tam metnini
web sayfasında (philenews.com) yayınladığını belirtmesine karşın web
sitesi ve tam metin için okurları basılı
versiyonuna yönlendirdi.
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Rüzgara Karşı

GODOT’YU BEKLERKEN…!!!

Özgür Gazete

Bülent Tümen

ANANI DARILTMIŞSIN!

Bir “protokol” sarmalının içine dolamak istiyorlar Kıbrıslıyı, sanki o “antlaşma” olmasa
daha farklı davranacaklardı…
Bir tiyatrodur da gider…
Ağaçlar yanıyor, seyrediyoruz!
Bir çam, bir servi kaç yılda yetişir?
Ya o bölgede bozulan Ekolojik denge, kaç yıl
ister eski haline dönsün?
Gereği yok mu yazılanların?
“İyi ki yandı, arsaya da ihtiyacımız var” diyenler mi var?
Bölge muhtarının söyledikleri
var, dinleyelim!
***
Orman Dairesi var(?)…
Orman Mühendisleri var!
Orman İtfaiyesi var; o itfaiyenin araçları var, o araçları kullanacak personel
var mı, yok mu, açıklama yok!
“Para yoktur, geçici da olsa personel alamadık!”
diye, açıklama da duymadık…
“Yaz daha gelmedi!” yaza personel alacayık(!)…
Ya helikopter?
Anımsayacaksınız, “Orman Dairesi’nde bilgisayar faresi/klavyesi kullanabilecek personel
yoktu,” bugün var mı?
Milyonlarca Euro harcanarak dijital, kablosuz
kameralarla kurulan “yangın ikaz sistemi” hâlâ
arızalı mı?
Boşa mı gitti harcanan paralar?
***
Siyaset, Sanayi Odası’nda yaşanan karşılıklı
konuşma ve protestolarla şenlenmekte…
O, onu dediydi; bu, bunu dediydi?
O, onun dediğine kızdı; öteki salonu terk
etti…
Komşum yaşananları duyunca:
“İlk mektep çocukları’ gibidirler!” deyiverdi,
ardından:
-Aman, öyle söyleme, birileri duyarsa başın
belâya girer ha, dedim…
Bu odalarla, birliklere da şaşarım…
Salonda siyasetçiler olmadan toplantı yapılamaz
mı?
Komşum yine:
“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği toplantısında
da, Türkiye’deki, Türk Tabipleri Birliği’nden
davetli misafir bir hekimin konuşmasına da müdahale edildiydi!” diyerek benzer bir olayı hatırlattı…
Sizleri bilmem ama bir kuruluşta yönetici olsaydım, KKTC’deki siyasilerden bazılarını makam sahibi da olabilir- toplantılara çağırmazdım!
Ne gereği var?
Ha, bir da böylesi olayların ardından yapılan
karşılıklı açıklamalar yapılmakta…
Kim ne kazanacak, anlayamadım gitti!
İşleri yok!
Kıbrıs’ta, işgal altındaki bölgede mi, yoksa
başka yerde mi yaşıyoruz, bulunduğumuz coğrafyadan da kuşku duyar olduk!
İnsanın inanası gelmiyor; 65 yaşına geldik,
kim bilir daha nelerle karşılaşacağız?
Ne hale düşürdüler “Kıbrıslıyı”?!
***
-Nasreddin Hoca pazardan eşek satın almış.
Eşeği yularından tutmuş, evine götürüyormuş.
Yolda iki hırsız ona sezdirmeden eşeğe yaklaşmışlar. Biri yuları çözmüş, eşeği alıp götürmüş.
Öteki de yuları kendi başına geçirmiş, Hoca’nın
ardınca yürümüş…
Evin kapısına gelip da başını çevirinca eşek
yerine tanımadığı biriyle karşılaşan Hoca, şaşkınlıkla: -Sen kimsin? diye sormuş.
Kurnaz adam, başını önüne eğip:
-Sorma Efendi, demiş. Anamın çok canını
sıktım. O da beddua etti, “inşallah eşek olursun”
dedi. Ben da eşek oldum. Pazara götürüp sattılar.
Siz alınca, sayenizde yeniden insan kılığına girdim. Hoca “adama” acımış:
-Bir daha ananın sözünden çıkayım deme,
diye öğüt verdikten sonra salmış.
Ertesi gün pazara gidip de dün satın aldığı
eşeği gören Hoca, hayvanın kulağına eğilmiş:
-Seni köftehor seni! demiş. Yine söz dinlemeyip
ananı darıltmışsın! Gene gonuşuruk buraşda.

Mahmut Anayasa
Altmış yaşına geldik, hala daha
nasıl yazı yazacağımız, nasıl eleştiri
ve yorum yapacağımız konusunda
“Müritler” bize ayar çekmekte…
Demokrasi aynı zamanda eleştirileri
hazmetme kültürü de değil mi…???
Adam oturduğu yerden birilerine
yaranmak için sallıyor…
Sen hiç mücadele verdin mi, bedel
ödedin mi bilmiyor, bilse de zerre
umursamıyor…
Memleket bitti diyorum, memleket…
Süper bir demokrasi anlayışından
ve roket beyinlerden vazgeçtim, ortalama bir demokrasi anlayışı ve ortalama bir zekaya sahip insanların
yaşadığı herhangi bir ülkede, bu rezil
hükümet oluşumu, bu teslimiyet protokolü ve bu hayat pahalılığı toplu
bir başkaldırının itici gücü olurdu…
Bunun lokomotif rolü de başta ana
muhalefet partisi ve onun öncülüğünde tüm Meclis dışı siyasi partiler,
sivil toplum örgütleri ve sendikalar
olmalıdır…
Sokağa inmek, fiziki olarak sokağa
inmek, sokakta kalmak, sokakta mücadele etmek demektir…
Böyle bir konsensüs ve halkın desteği ile alınacak olan bir genel grev
kararı ülkeyi kilitleyeceği gibi, egemenlerin de uykularını kaçıracaktır…
Elbette ki bu süreç bir bedel gerektirmektedir ve bu bedeli de hep
birlikte ödeyeceğiz, çünkü bedel

ödenmeden alınan tek şey havadır…
Bunu dillendiriyoruz, bunu söylüyoruz, bu durumda, bu şartlarda Meclis içerisinde verilecek bir mücadelenin boşa kürek sallamak olduğunu
söylüyoruz, vay sen misin söyleyen…
Nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği konusunda senin bir fikrin
olamaz, düşünmeyeceksin, yazmayacaksın, eleştirmeyeceksin… Var
mı böyle bir dünya…???
Yani daha ne olması gerekiyor…
???
Meteor faciası…???
Uzaylı istilası…???
Ülke ayaklarımızın altından kayıp
gidiyor, neyin peşindeyiz…
Başka kaybedecek neyimiz kaldı…???
Ülke diyorum yahu, doğduğumuz,
büyüdüğümüz memleketimiz…
Bireysel konfor alanımızdan çıkma
zamanımız geçmedi mi…???
O meşhur yılancık hepimizi sokmadı mı…???
Kıbrıs dili ile sorayım:
“Naparık ama”…???
Dönümler azaldı, bostanlar kurudu,
biz hala daha “Yan gel yat Osman“
modundayız…
Son üç yıldır yaşadığımız rezilliklerin farkında mıyız…???
Yoksa siz hala daha “AB vatandaşı”
rüyasında mısınız…???
Kendinizi kandırmaktan vazgeçin,
Ne ben, ne siz; hiçbirimiz AB va-

tandaşı değiliz
Sadece uçmak için elimize “Lesepase” belgesi verilmiş birer mülteciyiz…
“Rahat uçuyoruz, kolayca konuyoruz”…
Doğrudur, ördekler de aynısını yapıyor, kanat taksan sazanlar da…
AB vatandaşlığı Ziggy’de balık
yemek, Limasol’da karnavalı izlemek,
IKEA’da alışveriş yapmak, Larnaka’dan uçmak demek değildir….
Hiçbir AB vatandaşı 350 Euro asgari ücret almaz,
Hiçbir AB vatandaşı asgari ücretin
3/2’sini elektrik parası ödemez,
Hiçbir AB vatandaşı çocuğuna 1.5
Euro’ya süt almaz,
Hiçbir AB vatandaşı her gün elektrik kesintisi yaşamaz,
Hiçbir AB vatandaşı ülkesi yangın
yeriyken evde oturmaz,
Ve sanıyorsanız ki AB’nin zerre
kadar umurundayız, yanılıyorsunuz!
Sadece onların değil, hiçbir ülkenin,
uluslararası örgütün, kuruluşun da
umurunda değiliz.
Ne TC’nin, ne AB’nin, ne BM’nin,
ne de dünyanın.
Onlardan vazgeçtim, büyük çoğunluk olarak bizim bile umurumuzda
değil.
Keseceksek, kendi göbeğimizi yine
kendimiz keseceğiz
Tam 50 yıldır Godot’yu bekliyoruz…

Lider eğitim
kampları başlıyor

Ülkede geçen hafta 31 adet
yangın meydana geldi
İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta ülkede
toplam 31 adet yangın meydana geldiğini
açıkladı.
İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı
açıklamada, yangınlar sonucu meydana
gelen toplam zarar miktarının yaklaşık
595 Bin 110 TL olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 23 – 29 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde,
KKTC’de toplam 31 adet yangının yanı
sıra 22 adet hususi servis olayının da
meydana geldiği belirtildi.
Meydana gelen yangınların muhtemel
sebepleri "söndürülmeden atılan sigara
izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi
sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan tavadaki yağın ısınması,
araçlarda meydana gelen kısa devre,
trafik kazası sonucu, spiral makinesinden

çıkan kıvılcım, su ısıtıcısı ve jeneratörün
kısa devre yapması, çöplükten sirayet,
araç egzozunun fazla ısınması ve trafo
odasının aşırı yüklenmesi" şeklinde sıralandı.
Açıklamada, müdahale edilen hususi
servis olayları ise "arabaların motor kısmında, su kuyusunda, refüjde, merdiven
boşluğunda, bahçe duvarında ve ağaçların
üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, okulun avlusunda bırakılan köpeğin kurtarılması, yola devrilen ve devrilmek üzere olan ağaçların kesilip yol
güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı
Devlet Hastanesi morguna sevk edilmesi
ve English School öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi
verilmesi"nin olduğu belirtildi.

Gençlik Dairesi Uluslararası yeni Lider
Eğitim Kampları 13-14-15 Haziran tarihinde Lapta Gençlik Kampında gerçekleşecek.Eğitimler sonunda katılımcılara Uluslararası Liderlik belgesi verilecek.
Kantara Gençlik Kampında 16-17-1819 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek
eğitimler sonunda ise katılımcılara hem
Uluslararası Liderlik belgesi, hem de Kantara Gençlik Kamplarında liderlik yapabilme belgesi verilecek.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamada,
lider eğitim kamplarına katılım için 1830 yaş arasındaki gençlerin 1-10 Haziran
tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde
Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne başvurması
gerekiyor.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren,
gençlerin eğitimlere ilgi göstereceğinden
emin olduğunun altını çizerek, gençlerin
kendinden sonraki nesil için rol model
olma yolunda alacağı eğitimlerle ciddi bir
adım daha atacağını vurguladı.
Bu dönem verilecek eğitimler sonrasında
da Gençlik Dairesi lider ailesinin gelişip
büyüyeceğini belirten Eren, duyarlılık
sahibi gençlerin katılımını beklediğini kaydederek, herkese teşekkür etti.

Taşraya 370 milyon
Euro ödenek

Rum hükümeti, taşra altyapısında kullanılmak üzere 370 milyon Euro ödenek
ayırdı.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis
hükümetinin, Güney Kıbrıs’taki taşra bölgeler ve köylerinin altyapısında kullanılmak
üzer 370 milyon Euro ayırdığını söylediğini
yazdılar.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası
TALAT PAŞA
İttihatçılığın Beyni ve
Soykırımın Mimarı
Hans-Lukas Kieser
Çevirmen: Ayten Alkan
İletişim Yayıncılık

Birli, ikili, üçlü
Deve gelir hörgüçlü
Bu havalar ne anam
Hem suçlusun, hem güçlü

Tadımlık

Özdeyişler

"Dünyada değişiklik yapmakta
başarılı olanlar, değişikliğe
kendilerinden başlayanlardır."
G.B. Shaw

adını yazardım
kerpiç duvardan söktüğüm
alçı parçasıyla
M. Kansu
"Omuzlarımda onun bıraktığı
Gökkuşağı" adlı şiirinden

İSKELE BELEDİYE
TİYATROSU’NUN
DÜZENLEDİĞİ TİYATRO
GÜNLERİ SONA ERDİ

Nöbetçi
Eczaneler

İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği
tiyatro günleri Güzelyurt Belediyesi Şehir
Tiyatrosu’nun oyunuyla "OKB" sona erdi.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, tiyatro günleri, 27 Mart’ta İskele
Belediye Tiyatrosu’nun ‘Kapı Çalıyor’
isimli oyunuyla başlamıştı.
İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami
Yakar, Tiyatro Günlerinin kapanışında
yaptığı konuşmada, kendilerine bu fırsatı
veren İskele Belediyesi’ne ve Belediye
Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.
Bu yıl ilk kez düzenlemelerine rağmen çok
güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden
Yakar, İskele AKM’yi her dolduran
izleyicilere, tiyatro severlere teşekkür etti.

K.T. EĞİTİM VAKFI, KİTAP
AYRACI VE KOMPOZİSYON
YARIŞMALARI ÖDÜL
TÖRENİ YARIN

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, her yıl
geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul
öğrencilerine yönelik “Kompozisyon ve
Kitap Ayracı” yarışmaları bu yıl yine K.T.
Öğretmenler Koop Ltd ve Cypri - Cola /
Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleşti.
Ödül töreni yarın 10.30 - 12.00 saatleri
arasında Lefkoşa AKM’de yapılacak.
2019 – 2020 yılı ödül töreni covid 19
pandemi koşulları nedeniyle ertelenmiş ve
yapılamamıştı. Bu yıl gerçekleşecek olan
ödül töreniyle birlikte yapılacak ve ödüller
sahiplerini bulacak.

NEOFİTU ELK KONGRESİ
İÇİN HOLLANDA'YA
GİDİYOR

DİSİ Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan
adayı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk
Partisi (ELK) Kongresi için Hollanda’nın
Rotterdam şehrine gideceği belirtildi.
Fieleftheros gazetesi Neofitu’nun,
DİSİ’nin, Güven Yaratıcı Önlemlerden
bahseden, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı
çözümü, Türkiye’nin Maraş’taki ve Güney
Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır
Ekonomik Bölgesi” içerisindeki
faaliyetlerini kınayan Maraş ile ilgili
metninin de ele alınacağı ELK kongresine
katılacağını yazdı.
Habere göre toplantı 31 Mayıs-1 Haziran
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Neofitu, ELK Siyasi Büro toplantısına
katılmak amacıyla bugün Ada’dan
ayrılacak.

DÜN

LEFKOŞA
Laden Akbatur Eczanesi
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt.
Zemin Kat Lefkoşa
Tel:2272575
Ortasköy Eczanesi
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer
Apt. Ortköy Lefkoşa
Tel:3303200
Serkan Kervan Eczanesi
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
Lefkoşa
Tel:2258091

“Geleceğe İlham Ver” staj
programına başvurular başladı
Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve PeacePlayersKıbrıs’ın ortak yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII
Hibe programı kapsamında finanse edilen
“SEEing Youth: Supporting, Educating and
Enabling Youth Projesi”nin “Geleceğe İlham
Ver” staj programı için başvurular başladı.
Programa, 19 Haziran’a kadar başvuru kabul
edilecek.
Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği’nden yapılan
açıklamaya göre, staj programı, toplam 40 iş
günü olarak uygulanacak ve tüm stajyerlere

günlük cep harçlığı verilerek, sosyal yatırımlarının yapılması sağlanacak.
18-30 yaş arası gençlerin yer alacağı programda, sosyal yatırımların yapılabilmesi için
“vatandaşlık şartı” aranıyor.
Farklı sektörlerden toplam 26 kurumun yer
aldığı bu yılki staj programında, toplam 47
pozisyon bulunuyor. Programda Lefkoşa’nın
yanı sıra Gazimağusa, Girne ve İskele’de bulunan kurumlar da yer alıyor.
Staj programı hakkında bilgiye, SEEing
Youth Facebook ve Instagram hesaplarından
ve www.seeingyouth.org’dan ulaşılabilir.

Ay Napa Marinası, süper yat kategorisindeki ilk kurvaziyerini ağırlıyor

Sea Dream II” isimli 200 yolcu kapasiteli süper yatın, taşıdığı 90 yolcuyla dün Ay. Napa Marinası’na
ulaştığında özel törenle karşılandığı bildirildi.
Politis, Norveç bayraklı süper yatın, 1974’ten bu yana Mağusa Bölgesi’nden giriş yapan ilk
“kurvaziyer” olduğuna dikkat çekti. Habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, bu
geminin gelebilmesi için Ay. Napa Marinası’nda “kısıtlı kullanım bölgesi” oluşturulduğunu ve
kurvaziyerlerin yanaşıp, yolcuların karaya inebilmesi için özel gümrük emirnamesi çıkarıldığını
açıkladı. Karusos, bu vesileyle yaptığı yazılı açıklamada, "Sea Dream II"nin gelişinin bir başlangıç
olduğunu belirterek, kurvaziyerlerin yanaşmasını kolaylaştırmak maksadıyla Ay. Napa Marinası’nda
oluşturulan demirleme alanı haricinde Paralimni’deki marinada da benzeri bir alan hazırlandığını
kaydetti.

ZAYİ İLANI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İşletme programından 20.06.2002 tarihinde
almış olduğum diploma kayıp olduğundan hükümsüzdür.
Murat Bener

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

16.25

16.45

EURO
Alış Satış

17.40

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.54

20.77

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
Ada Şehir Eczanesi
Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
Tel:8150118
Aşar Eczanesi Karaoğlanoğlu
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
Tel:8223885
Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
Tel:8213888
MAĞUSA
Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan
2 Mağusa
Tel:3655594
Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet
İnönü Bulvarı Mağusa
Tel:3662369
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
Tel:7141895
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
Tel:7278240
İSKELE
Sultan Topel Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
Tel:3301720

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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AYNUR

Gazete Pencere
Kaya Türkmen

Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceklerdi. Öyle söz vermişlerdi.
Millet de inandı onlara. Verdi iktidarı.
Yirmi yıl sonra bugün ülkemin gündemi
yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar.
İktidar ve uzantıları konser yasaklamaya
başladılar şimdi de.
Aynur Doğan konserlerini yasakladılar
Derince ve Bursa’da. Neden? Kürtçe söylüyor.
Melek Mosso’yu yasakladılar. Neden?
Fazla dekolte. Ahlakını bozarmış Ispartalı’nın. Ispartalı’nın ahlakı şimdi Seda Sayan’a emanet. Şükürler olsun.
Dersim’li Metin ve Kemal Kahraman
kardeşlerin konseri yasak. Neden? Alevi
müziği.
Bitlis Eren Üniversitesi Bahar Şenliği
programında yer alan Stêrka Karwan müzik
grubunun konseri iptal. Neden? TBMM
zabıtlarında kayda geçirildiği gibi, “anlaşılamayan bir dilde” şarkı söyleyecekleri
için.
Akapeli Pendik Belediyesi, Niyazi Koyuncu’nun konserini iptal ediyor. Neden?
“Kurumun görüş ve değerlerini paylaşmaması”. Öyle ya, “Bir daha gel Samsun’dan, sarı saçlım, mavi gözlüm” filan
demeye kalkar. Maazallah!
Zafer Partisi Genel Başkanı, büyük Türk
demokratı Ümit Özdağ’ın hedef göstermesi
sonrası Pontus müziğinin temsilcisi Apolas
Lermi’nin konseri organizasyon tarafından
iptal edildi. Neden? Neden olacak? Pontus
işte!
Burhan Şeşen, ODTÜ’de yapılması planlanan konserlerin rektörlük tarafından iptal

edildiğini duyururken, “Bu kararı alan,
buna göz yuman kim varsa net olarak kötüdür” dedi.
Evet kötü bunlar. Hepsi.
Kürtçe müzik yapan Mem Ararat’ın, 29
Mayıs Bursa Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi konseri valilik kararıyla
yasaklandı. Gerekçe? “Kamu güvenliği”.
İspanyol kemancı ve müzisyen Ara Malikian’ın Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği
Ankara Kültür Yolu Festival programı
kapsamında vereceği konser de iptal edildi.
Gerekçe? Belli değil mi? Adına baksanıza.
Af buyrun Ermeni...
İçiniz daraldı değil mi?
***
Cumartesi akşamı Aynur Doğan’ın Harbiye açık havadaki konserine gittik.
Ben Aynur Doğan’ı on beş-yirmi yıl
önce keşfettim. Dinlediğim ilk şarkısı Ahmedo oldu. Tek bir kelimesini anlamadığım
o Kürtçe şarkı ve insanın içine işleyen o
olağanüstü ses büyülemişti beni.
O gün bugün Youtube’da, dijital ortamlarda arar dinlerim Aynur’u. İstanbul konserini kaçıramazdım.
Harbiye Açık Hava’yı hıncahınç dolduran
dört bin seyirci Aynur’un bütün şarkılarını
biliyorlardı. Hepsine eşlik ettiler. Duygulandırıcı bir sevgi gösterisiydi Cumartesi
akşamı tanık olduğumuz.
Özgün Kürt ezgileri hepimizi çoşturdu.
Heyder, Yar meleke, Dar hejiroke, Keçe
Kurdan...
Ve esas caz’dı Aynur’un söylediği.
Aynur Doğan’ın arkasında beş kişilik
bir orkestra vardı. Piyanist Azeri. Kontr-

basçı Kanadalı. Baterist Fransız. Saksafoncu
Yeni Zelanda’lı. Klarnetçi Erzincan, Kemaliye’den. Hepsi birbirinden iyi müzisyenler.
Aynur Doğan bugün dünyada Kürt müziğinin en tanınan şarkıcısı. Kürt ezgilerini
caz formunda yorumluyor. Hatta bana sorarsanız, Aynur sesi ve tekniğiyle günümüzün en büyük kadın caz solistlerinden
biri. Haftaya Avrupa yollarına düşecek
yine. Almanya ve Hollanda’da konserleri
var.
Cumartesi akşamı o muhteşem ortamda
farklı düşüncelere kapıldım.
Ülkemizin nüfusunun beşte biri Kürt.
Ve ben Kürtçe tek bir kelime bilmiyorum.
“Günaydın”. “Teşekkür ederim”. “Nasılsın?”. “Seni seviyorum”...
Ben bunların hiçbirinin Kürtçesini bilmiyorum.
Utandım. Kendimi çok ayıpladım. İstesem de öğrenebilir miydim? Bilmiyorum.
Yine de benim ayıbım...
Çok güzel bir konserdi. Müziğin sevinci
de, acıyı da ne denli güçlü bir şekilde anlattığına bir kez daha tanık olduk. Dört
bin kişi birlikte coştuk, birlikte duygulandık.
Zaman zaman boğazımız düğümlendi, gözlerimiz buğulandı.
Aram Tigran “Dünyaya bir daha gelirsem
ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini
eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım”
demişti.
Çok güzel bir konserdi.
Her biji Aynur. Sen çok yaşa.
Keşke Derince’liler de Bursa’lılar da
aynı güzelliği yaşayabilselerdi..

Yeni arpa çeşitleri Reşat Bey ve Beşparmak
tohumluk üretimi için üreticiye verilecek
Güzelyurt ve Türkmenköy’de Reşat Bey
ve Beşparmak çeşitleri ekilen parsellerden,
tamamen kurak koşullarda(sulama yapılmadan ) ve yaşanan don olaylarına rağmen
400-450 kg/dekar verim alındı.
Reşat Bey’in Beşparmak’a göre daha
erkenci olduğu gözlemlendi. 5 yıl süren
deneme ve melezleme çalışmaları sonucu
geliştirilen Reşat Bey ve Beşparmak arpa
çeşitleri bu yıl tohumluk üretimi amaçlı
üreticiye de verilecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, Türkmenköy’deki Beşparmak tarlasının hasadını görmek, ürün ve ürün geliştirme hakkında bilgi almak maksadıyla
Türkmenköy Tarımsal Araştırmalar Merkezini ziyaret etti.
Reşat Bey ve Beşparmak çeşitleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü iş birliğinde, Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ekonomik
İşbirliği Ofisi (KEİ) destekleriyle yürütülen
ve 5 yıldan üzün süren deneme ve melezleme çalışmalarının sonucunda geliştirilmişti.
-Tohumluk arpa için alım garantili sözleşme
Bakan Dursun Oğuz, ilk etapta hedeflerinin tohumluk arpanın içten karşılanması
olduğunu, Reşat Bey ve Beşparmak hasadının, belli koşulları sağlayabilecek üreticilere dağıtılacağını kaydetti.
Beşparmak ve Reşat Bey ekilecek tarlaların o yıl arpa ekilmiş olmaması ve tarlanın
sulanabilir olması gerektiğini ifade eden
Oğuz, tohumluk üretim için üreticilerle
alım garantili bir anlaşma yapılacağını da
kaydetti.
Tohumluk arpa ihtiyacının 14-15 bin

GİRNE’DE BAZI
BÖLGELERE ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)
bugün Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen,
Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,
Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Dikmen
Kırıkkale Asker,Boğazköy Köy İçi Bölgesi,
Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı
Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı,
Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K.
Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ'a 9.00-14.00
saateri araısnda elektrik verilemeyeceğini
açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
bakım onarım çalışması nedeniyle
kesilecek elektrik, çalışmanın seyrine
göre belirtilen saatten daha geç ya da
daha erken verilebileceğinden, şebekede
her an elektrik varmış gibi davranılması
istendi.

HAVA SICAKLIĞI 35-38
DERECE DOLAYLARINDA
OLACAK
Ülkenin 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri
arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve
nispeten nemli hava kütlesinin etkisi
altında kalması bekleniyor. Hava sıcaklığı
35-38 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine
göre, hava, bugün açık ve az bulutlu,
çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı
bulutlu, perşembe parçalı ve az bulutlu,
diğer günler açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç
kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise
periyod süresince 31-34 derece
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı
yönlerden orta kuvvette esecek.

23 VAKA DAHA
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070
Toplam Vaka Sayısı: 94.986
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 94.400
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7
Karantinadaki Vaka Sayısı: 343
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı: 116”

GÜRPINAR VE
YILMAZKÖY'E BUGÜN
ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
bugün Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik
verilemeyecek.
KIBTEK Bölge Amirliği’nden verilen
bilgiye göre, kesinti 9.00-12.00 saatleri
arasında olacak.

DOLAR 16,43 LİRADAN,
STERLİN 20,75 LİRADAN
HAFTAYA BAŞLADI

ton civarında olduğunu kaydeden Oğuz,
2-3 yıl içerisinde ülkenin ihtiyacı olan verimi yüksek dayanıklı tohumluk arpayı
üretmeyi öngördüklerini belirtti.
-Buğday için de denemeler başladı
TAGEM ile arpa ve buğday çeşitleri
üzerinde çalışmaların devamının çok önemli
olduğunu, bu çalışmaların devam edeceğini
belirten Oğuz, ülkede buğday tüketiminin
üretime göre çok yüksek olduğunu, bir
çeşidin tescili için 12 yıl gerekli olduğunu,
ancak TAGEM’le iş birliği ve TAGEM’in
buğday üzerinde önceden yaptığı denemelerden dolayı 5-6 yıl içerisinde ilk buğdayın tescilini de beklediklerini ifade etti.
Tohumluk buğday ihtiyacının da 1500
ton olduğunu belirten Oğuz, “amacımız

sert buğdayın üretimini arttırmak” dedi
-100 bin ton daha ihtiyaç var
Don ve kuraklıktan arpa hasadının olumsuz etkilendiğini belirten Oğuz, ayrıca bu
yılki arpa rekoltesinin 50 bin ton civarında
olduğunu bunun iki aylık ihtiyacı karşılayabileceğini, rekoltenin üzerine 100 bin
ton daha arpa ihtiyacı olduğunu, ayırca bu
yıl 30 bin dönüm tarlanın doludan etkilendiğini belirtti.
-Destekler arttırılacak
Oğuz, hububat üretiminde girdi maliyetlerinde yaşanan artışın malum olduğunu,
11 yıldır düzenlenmeyen dönüm başı akaryakıt desteğini ve Doğrudan Gelir Desteği'ni
arttıracaklarını belirtti.

KKTC’de serbest piyasada dolar 16,43
liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya
başladı.
Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla
16,34 liradan alınan dolar 16,43 liradan
satılıyor. 17,60 liradan alınan euronun
satış fiyatı ise 17,68 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,63 liradan alınıp, 20,75
liradan satılıyor.

HRİSTOFİDİS İLE HRİSTU
DA BAŞKAN ADAYI
Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak olan
Başkanlık seçimi için iki yeni adayın daha
adaylığını ilan ettiği bildirildi.
Politis gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” eski
rektörü Konstandinos Hristofidis’in dün,
“tek göçmen Başkan adayı” sloganıyla
adaylığını ilan ettiğini yazdı.
Haberde, Hristofidis’in açıklamasında
iktidar partilerine eleştiride bulunarak,
“çürümüş siyaset sistemine son verme”
hedefiyle adaylığını açıkladığı ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi de, Rum Ulusal
Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos
Hristu’nun Başkanlık için aday olduğunu
dün resmen ilan ettiğini yazdı.
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KKTC’de maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
KKTC’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske ve test zorunluluğu
cuma gününden itibaren kaldırıldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ülkede maske ve test zorunluluğunun kaldırılmasını öngören 25 Mayıs tarihli kararları,
27 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre cuma gününden itibaren ülkede
kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğu
kalktı. Ancak üst solunum yolu şikâyetleri
bulunan ve risk grubunda olup, aşısız olan
kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaya
devam etmesi tavsiye ediliyor.
Ayrıca yeni kararlar ile ülkede tarama
test zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak okul,
özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları
ve bakımevi/huzurevi sektörlerinde çalışan
aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini
yineleyecek; yaşlı bakım evleri ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler ise son 24 saatte
negatif Kovid-19 testi ibraz edecek.
Maskeyle ilgili kurallar
Kararlara göre, ülkede kapalı alanlarda
maske zorunluluğu kaldırıldı. Ancak üst
solunum yolu şikâyetleri bulunan ve risk
grubunda olan kişilerin kapalı alanlarda
maske kullanımına devam etmesi tavsiye
edildi. Maske ile ilgili kurallara ilişkin kararda şöyle denildi:
“Üst solunum yolu şikâyetleri olan kişiler
kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske
kullanacaklar. Risk grubunda olup (60 yaş
üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek,
nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık
sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler,
diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız kişilerin
kapalı alanlarda maske kullanımı önerilmektedir.”
Ayrıca Üst Kurul kararında, kapalı alan-

İSKELE BELEDİYESİ HAŞARE
VE SİNEKLE MÜCADELE
GİDİLECEK KÖY LİSTESİNİ
DUYURDU

İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, haşere ve
sineklere karşı mücadele kapsamında, hangi
köyün ne zaman ilaçlanacağını belirleyerek,
duyurdu. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, İlaçlama Birimi, İskele ve
köylerinde, haşere ve sineklerin önüne
geçmek için ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız
devam ediyor. Sinek (larva) üreme alanlarını
(su göletleri) kontrol altına alırken,
hamamböceği gibi haşerelerin önüne
geçmek için rögarları ilaçlayan İlaçlama
Birimi, pandemiden dolayı ara verdiği lavabo
altı jel yöntemli ilaçlamaya yeniden başladı.
Hane içindeki tüm lavaboları ilaçlayan birim,
belirli periyotlarla devam ettirdiği ilaçlama
faaliyetiyle vatandaşların rahat ve sağlıklı bir
yaşam geçirmelerini sağlıyor. Birim ayrıca
hangi köyün ne zaman ilaçlanacağını
belirledi. Açıklamada, vatandaşların belirtilen
tarihlerde evde olmaları durumunda
ilaçlamadan ücretsiz yararlanabilecekleri
kaydedildi.

Tarım Bakanlığı’ndan
ruhsatlı ilaçlar ile yapılıyor
Sivrisinek ve hamamböceği gibi haşerelere
karşı İskele Merkezde ve köylerinde yapılan
ilaçlamanın, insan sağlığı açısından hiçbir
zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı
Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı ürünler ile
yapıldığı kaydedildi.
İskele ve köylerindeki tüm hanelerin ücretsiz
yararlanabileceği lavabo altı jel yöntemli
ilaçlama 27-28 Mayıs tarihlerinde Long Beach
bölgesinde başlarken hangi köyde ne zaman
başlayacağı ise şöyle listelendi:
“İskele Merkez-Bahçeler: 29-30-31 Mayıs, 1-23 Haziran; Ergazi: 9 Haziran; Kurtuluş: 10
Haziran; Turnalar: 11 Haziran; AltınovaAğıllar: 15 Haziran; Ardahan: 16 Haziran;
Topçuköy: 17-18 Haziran; Sınırüstü: 22
Haziran; Kalecik: 22 Haziran; Ötüken: 23-24
Haziran; Aygün: 28 Haziran; Yarköy: 29
Haziran; Kuzucuk: 29 Haziran; Boğaz: 30
Haziran;
Boğaztepe: 30 Haziran; Boğaziçi: 30
Haziran.” Açıklamada, İskele ve köylerinde
yaşayan vatandaşların haşere ile mücadele
için yapılan ücretsiz ilaçlama hakkında bilgi
almak ve ücretsiz ilaçlamadan
faydalanabilmek için İskele Belediyesi’ne
0548 810 11 77 ya da Birim Sorumlusu
Soykan Allahkerim’e 0542 853 26 35 numaralı
telefonlardan ulaşabilecekleri belirtildi.

“MESLEKİ EĞİTİM
ÇALIŞTAYI” BUGÜN
YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik
Öğretim Dairesi ile Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde yarın
“Mesleki Eğitim Çalıştayı” yapılacak.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile
DAÜ’den yapılan ortak açıklamaya göre,
“Yaşam ve İş Becerileri” teması ile
düzenlenecek çalıştayın açılışı, yarın saat
09.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım
Çavuşoğlu’nun katılımıyla Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
gerçekleştirilecek.
KKTC’de mesleki eğitimin
standardizasyonunun sağlanması, eğitim
kalitesinin dünya ile bütünleşmesi ve
sürdürülebilir esnek mesleki eğitimin
elde edilmesini amaçlayan çalıştayda, 4
farklı çalışma grubu yer alacak. Çalışma
gruplarında bakanlıklar, siyasi partiler,
üniversiteler, öğretmenler, sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerden temsilciler
yer alacak.

ların (sınıf, restoran, spor salonları vb.)
sıklıkla havalandırılması gerektiği de belirtildi.
Test uygulamasıyla ilgili kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları
ile, ülkede farklı sektörlerde uygulanan tarama test zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak
okul, özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları ve bakımevi/huzurevi sektörlerinde
çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen
testlerini yineleyecek; yaşlı bakım evleri
ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler ise

son 24 saatte negatif Kovid-19 testi ibraz
edecek.
Testlerle ilgili Üst Kurul kararında şöyle
denildi:
“Okul, özel eğitim çalışanları, cezaevi
çalışanları ve bakımevi/huzurevi çalışanları
aşılı olmaları halinde test zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak belirtilen sektörlerde
çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen
testlerini yineleyeceklerdir. Yaşlı bakım evleri ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler
son 24 saatte negatif Kovid-19 testi ibraz
etmek zorundadırlar.”

-Gruplar ve Konu Başlıkları
“Yasa/Yönetim” başlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürü Gülşen Hocanın’ın başkanlığında
görüşülecek. Bu başlıkta; mesleki
yeterlilik çerçevesi uygulanması için
etkin mekanizma ve yöntemler, sertifika
sisteminde ölçme ve değerlendirmenin
standardizasyonu ile mesleki eğitimde
yasalar, düzenlemeler ve sorumluluklar
gibi konular tartışılacak.
“Programlar/Meslek Standartları” başlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye
Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’un
başkanlığında ele alınacak. Bu başlıkta;
programların geliştirilme esasları,
öğretim planları, öğretmen alan
yeterlilikleri gibi konular tartışılacak.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ AİLE
İÇİ ŞİDDET OLAYLARI
ARTIŞ GÖSTERMEYE
DEVAM EDİYOR

Güney Kıbrıs’taki aile içi şiddet
olaylarının “dört nala” gittiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki
aile içi şiddet olayları rakamlarının, 2021
yılının ilk beş ayına oranla bu yıl yine aynı
yüksek seviyede olduğunu yazdı.
Gazete aile içi şiddet olaylarına ilişkin
mahkemelerde, genellikle kadınların,
eşlerin ve partnerlerin maruz kaldığı
şiddet, tehdit ve saldırı olaylarının ele
alındığını yazdı.
Habere göre Limasol Polis Müdürlüğü
Basın Sözcüsü Leftheris Kiriaku gazeteye
yaptığı açıklamada sene başından bu
yana, 280 aile içi şiddet olayı hakkında
suç duyurusunda bulunulduğunu ifade
etti.
Kiriaku, bu olaylardan 84’nün
mahkemeye intikal ettiğini, 69 kişinin
tutuklandığını, 73 kişi hakkında
uzaklaştırma kararı alındığını belirtti.
Kiriaku 2021 yılının ikinci yarısında
gerçekleştirilen 117 olaydan 31’nin geri
çekildiğini bunun da yüzde 27 veya 28’e
denk geldiğini ifade etti.

HRİSTOFİDİS İLE HRİSTU
DA BAŞKAN ADAYI

Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak olan
Başkanlık seçimi için iki yeni adayın daha
adaylığını ilan ettiği bildirildi.
Politis gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” eski
rektörü Konstandinos Hristofidis’in dün,
“tek göçmen Başkan adayı” sloganıyla
adaylığını ilan ettiğini yazdı.
Haberde, Hristofidis’in açıklamasında
iktidar partilerine eleştiride bulunarak,
“çürümüş siyaset sistemine son verme”
hedefiyle adaylığını açıkladığı ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi de, Rum Ulusal
Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos
Hristu’nun Başkanlık için aday olduğunu
dün resmen ilan ettiğini yazdı.

TORNARİDİS’TEN
EVKAF YORUMU

DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis,
KKTC makamlarının Evkaf vakfının kapalı
bölge Maraş’taki hakları konusunda
yaptıkları açıklamaların “gerçekleri
yansıtmadığı” iddiasında bulundu.
Politis gazetesi, KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin
Ertuğruloğlu’nun geçtiğimiz hafta Maraş
ve Evkaf konusunda yaptıkları
açıklamaların DİSİ Basın Sözcüsü Nikos
Tornaridis tarafından “gerçek dışı” olarak
nitelendirildiğini yazdı.
Habere göre Tornaridis açıklamasında
bilindik Rum tezlerini yineleyerek,
“görevlerinin, özgürlük ve yeniden
birleşme için mücadele etmek olduğunu”
belirtti.
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ErtEn Gazi birkEz daha
türk milli kadroda

büyük britanya ile karşı karşıya gelecek
türkiye a milli Erkek basketbol takımı aday
kadrosunda anadolu Efes’te forma giyen
kıbrıslı türk sporcu Erten Gazi’yi milli kadroya
aldı. türkiye a milli Erkek basketbol takımının,
FIba 2023 dünya kupası Elemeleri b Grubu'nda
3 temmuz Pazar günü b Grubu’ndaki son
maçını oynayacak.

Bekir Romanya’da final oynadı

KTSYD Omaç
Başat’ı unutmadı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına
uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı
olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat
ölümünün sekizinci yılında kabri başında
düzenlenen anma töreni ile anıldı. Lefkoşa
kabristanlığında KTSYD organizasyonunda
düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, ailesi, spor yazarları, meslektaşları
ve sevenleri katılım gösterdi.
Tatar: Büyük bir spor adamıydı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada Omaç Başat gibi bir değerin her
zaman kalplerin müstesna yerinde olacağını
söyledi. Tatar, “Sayın Omaç Başat her zaman
kalbimizin müstesna yerinde yerini koruyacaktır. Kıbrıs Türk halkı için büyük hizmetler vermiştir, kendisini her zaman o şekilde anacağız” dedi.

Tatar, Ali Yöney’i
ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spor Yazarları
Derneği yönetim kurulu üyesi ve gazetemiz
spor yazarı Ali Yöney’I tedavi gördüğü
Yakın Doğu Hastanesi’nde ziyaret etti.
Çalıştığı sırada beyin kanaması geçirerek
hastaneye kaldırılan Ali Yöney yaklaşık 2
aydır tedavi altında. YDÜ Hastanesi’nde
yatmakta olan Ali Yöney’in genel sağlık
durumu iyiyye giderken bazı değerlerinin
normale dönebilmesi için tedavisine devam
ediliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha
önce telefon açarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu Ali Yöney’i bugün hastanede ziyaret ederek hem ona moral Verdi
hem de yüz yüze sohbet etmiş oldu.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Romanya’da düzenlenen 12 yaş Tennis
Europe turnuvasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir
Devran Esendağlı İkinci(2.)oldu. Polonya’da düzenlenen Tennis Europe Turnuvasında aldığı başarının ardından Romanya’da da önemli bir başarı elde etti.
Turnuvaya ana tablodan giren Bekir,
ilk maçını Romanyalı rakibi Darius
Gabriel Tarastianu ile oynayarak 6-1/61 kazandı. İkinci maçını yine Romanyalı
rakibi David Dumitru ile oynayan Bekir,
6-2/6-1 kazandı. Üçüncü maçında yine
Romanyalı rakibi Tudor George Petroiu
ile oynayarak 6-1/6-0 lık maç sonucu
ile adını çeyrek finale yazdıran ülkemizin
başarılı sporcusu Bekir, çeyrek finalde
ise bir diğer Romanyalı rakibi, Romanya
7 numaralı sporcusu olan Karlo Piticaru
ile oynadığı maçı 6-2/6-3 lük skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı
final maçında Ukraynalı rakibi Ukrayna’nın 5 numaralı sporcusu Bohomolkin
Vladyslav’ı 6-1/6-1 lik skorla geçen
Bekir, Tenis Europe gibi önemli bir turnuvada adını 2. kez finale yazdırdı. Finalde Moldovalı rakibi ukrayna sıralamasını 2 numarası olan Egor Tsvetkov
ile oynadığı final maçında ilk seti 6-3
kaybeden başarılı sporcumuz Bekir,
ikinci seti 6-4 alarak üçüncü sete çıktı.
Üçüncü seti sadece 2 sayı fark ile 10-8
kaybeden sporcumuz böylesine önemli
bir turnuvada 2.(ikinci) oldu.

CMC’de JP Open Golf Turnuvası Şampiyonu Keith Goddard…
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
29 Mayıs Pazar gün sezonun önemli turnuvalarından biri yapıldı. 30 yıldır CMC
Golf Kulübü Üyesi olan Hilton Otelleri
eski Genel Müdürü Jean Pierre Mainardi’nin
sponsorluğunda gerçekleşen ve Hilton Bodrum, Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad
İstanbul otellerinde konaklama ve bazı restoranlarda yemek gibi özel ödüllerin verildiği
turnuvada Keith Goddard 42 Puan ile Net
Birincisi oldu. Stableford formatında 18
çukur ve Course Handicap’ın % 95’i esas
alınarak oynanan turnuvada JP Mainardi

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

40 Puan ile ikinci olurken 39 Puan ile
Olgun Emirzade üçüncü oldu. Sinan Şemiler
39 Puan ve Back-nine score ile dördüncü
olurken yine ayni skor ile Rainer Lehmann
beşinciliği elde etti. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 27 Puan ile Hasan Garabli oldu.
Turnuva’nın diğer ödülleri olan uzun vuruş
ödülünü Steve Neufeld alırken, bayrağa en
yakın vuruş ödülü de Keith Goddard tarafından kazanıldı. Turnuvada en az skor yapana verilen özel ödül ise Graham Paxton’a
gitti. Turnuva sonrası ödüller JP Mainardi
tarafından kazananlara takdim edildi. Ödül
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töreninde JP Mainardi yaptığı konuşmada,
30 yıldan bu yana CMC Golf Kulübü üyesi
olmaktan ve bu sıcak atmosferi üyelerle
paylaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu
olduğunu, burada çok özel anıları olduğunu
ve her zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi ve kazananları kutlayıp
tüm katılanlara da teşekkür etti. Ayrıca,
Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Golf Federasyonu’na dahil olmasında geçmişte önemli
çabaları olan CMC Golf Kulübü Onursal
Başkan’ı merhum Steve Brady’e bu turnuvayı adadığını söyledi.
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