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Hazırlayan: Aybil Onarır
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Bu tez çalışmasında,

Kuzey Kıbrıs 'ta aktifliğini

1970 yılı itibarıyla

sürdüren

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin günümüz şartlarında seçim kampanyalarını internetin
gelişimiyle sanal ortama taşıdığı ve seçmenleri bu noktada bilgilendirip etkilemeye
çalıştığı gerçeği somutlaştırılmaya çalışılmıştır.
K~~·e_y Kıbrıs Türk toplumunda siyasetteki değişim toplumsal ilişkileri etkilemiş ve
siyasete dair güvensizlikleri

beraberinde getirmiştir. Halkın güvenini kazanmak,

ülkeyi yönetebilmek üzere iktidar olmak isteyen siyasi parti ve adaylar, seçimleri
kazanmaya

yönelik profesyonel

doğrultusunda
meydanlarda

çeşitli
yürütülen

seçım

seçim danışmanlarının
kampanyaları

öneri ve uygulamaları

yürütmektedirler.

siyasetin kitle iletişim

araçlarıyla

Eski

yıllarda

boyut değişmesinin

ardından en yeni kitle iletişim aracı olan internetin, dolayısıyla sosyal medyanın
varlığı ve gelişimi seçim kampanyalarında köklü değişimi beraberinde getirmiştir.
Bu doğrultuda hem Cumhuriyetçi Türk Partisi, hem siyasi adaylar, hem de parti
üyeleri

ıçın

kullanılmaktadır.

sosyal

ağlar

günümüzde

temel

kampanya

mecraları

olarak

iv

ABSTRACT
The Political Communication Study on Social Media during the 2015
Presidential Election, conducted on behalf of CTP-BG Candidate Dr. Sibel
Siber.
Prepared by: Aybil Onarır
July 2015
This dissertation has attempted to solidify the fact that the Turkish Republican Party,
who has continuously been active in The Turkish Republic of Northern Cyprus since
1970, has tried to affect voters by carrying their election campaign onto a virtual
environment, as a result of the-development of the internet in recent times.
Political changes have affected the social relationship,

and have also brought

uncertainty to the Turkish community of Northern Cyprus. Political parties and
candidates that want to win the trust of their people, and those who want to gain
power in order to control the country have initiated a variety of election campaigns
that have been recommended by professional election consultants in an attempt to
win the election. The presence and improvement of social media tools has brought a
need to change the foundations of election campaigns; this is a result of the internet
being the new means of communication between politicians and the mass following
the change

of communicational

means

whereas

in the past, the means

of

communication was through speeches conducted in town squares. The fact is that the
social web is used as the fountlation and medium of election campaigns by the
Turkish Republican Party, political candidates, and other party members.
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1. GİRİŞ
Yakın Doğu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Halkla

İlişkiler

Anabilim

Dalı 'nda hazırlanan yüksek lisans tezinin konusunu 1970 yılı itibarıyla kurulan ve
günümüzde

de

aktifliğini

Cumhurbaşkanlığı
oluşturmaktadır.

sürdüren

Cumhuriyetçi

Türk

Partisi 'nin

2015

seçimleri sürecinde siyasal iletişim ve sosyal medya kullanımı
Seçimleri kazanmaya ve iktidara gelmeye yönelik olarak siyasi

partilerinin yapmış olduğu çalışmalar siyasal iletişim basamağından

geçmektedir.

Siyasal ve iletişim kelimelerinden oluşan siyasal iletişim kavramı farklı anlamlara
sahip iki kelimenin birleşimiyle birçok tanımı beraberinde getirmiştir. Siyasilerin ve
siyasi partilerin propagandalarını etkin bir şekilde yürütebilmesi ve varlıklarını idame
ettirebilmeleri
Dolayısıyla

iletişim
siyasetin

gerektirmektedir.

unsurunu

etkin ve yerinde

yürütülmesi

iletişimin

doğru

kullanma

esasına

ve yerinde

dayanır.

kullanılmasını

Bu düşünceden yola çıkarak siyasal iletişimin siyasetin iletişimi

olduğu kanısı öncelikli tanımı oluşturur.
Kitle iletişim araçları bağlamında siyasi partilerin gazete, dergi, radyo, televizyon
gibi araçları reklam ve propaganda mecrası olarak kullanımının yanı sıra popüler
kitle iletişim aracı olan internet, dolayısıyla sosyal medya ağları günümüz şartlarında
her siyasi partinin

olmazsa olmazı durumuna

gelmiştir.

Çalışmanın

konusunu

oluşturan sosyal medyanın varlığı ile iletişim boyut değiştirmiş ve sanal ortama
taşınmıştır. Daha az maliyetle daha çok kitleye erişebilirliği ve haber alıp verme

••

özelliklerini bir tık kadar yakın tutan toplumsal paylaşım ağları yani sosyal medya,
özellikleri

açısından

siyasi partilerin

de kolayına

gelen bir mecra konumuna

gelmiştir. Bu açıdan hem siyasi partiler kendilerine özgü resmi Facebook, Twitter ve
Instagram gibi sayfaları açma imkanı elde ederek üyeleri bir arada toplamıştır, hem
de partiye destek verenler çeşitli sayfalar açarak partinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Sosyal medya araçları

internet çatısı altındadır.

İnternetin

hızlı erişim imkanı

sağlaması özelliğinin yanı sıra diğer kitle iletişim araçlarından farklı kılan özelliği
geri

bildirim

yürüttükleri

sağlayabilmesidir.
propagandalarını

şekillendirmektedirler.

Bu

Siyasi
rakip

davranış

partiler
partilerin

seçimleri
seçim

doğrultusunda

kazanmaya
kampanyalarına

etkiye

tepki

yönelik
göre

politikasının

2

sürdürülürlüğü sosyal ağlarda daha aktif gözlemlenmektedir.

Karşılıklı atışmalara

olanak veren ve partiyi rencide edici paylaşım yapan kullanıcıların

olduğu gibi

partiye destek veren kullanıcıların parti ve seçimler üzerine konuşmaları partiye veya
siyasi liderlere olumlu ve olumsuz getiri sağlar fakat partinin konuşuluyor olması
rakip olarak gözlemlenmesi karşı tarafın endişesi olduğu bilincini ve düşüncesini
beraberinde getirir.
Bir partinin veya siyasi liderin yenilikleri takip etmesi ve yeniliklere ayak uydurması
ilerici olduğunun göstergesidir.
Çalışmanın

amacı siyasi partilerin

günümüz

şartlarında

seçim kampanyalarını

interenetin gelişimiyle sanal ortama taşıdığı ve seçmenleri bu noktada bilgilendirip
etkilemeye

çalıştığı gerçeğini somutlaştırmaktır.

Partisi 'nin ve Cumhurbaşkanı

Dolayısıyla

Cumhuriyetçi

Türk

adayı Dr. Sibel S iber' in 2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimleri sürecinde sosyal medya kullanımı irdelenmiştir.
Teze yön veren, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
adayını desteklemediği

ve başarılı bir seçim kampanyası yürütemediği

varsayımı

olmuştur.
Çalışmanın yöntemi, hipotezleri sınayabilmek amacıyla içerik analizi için geliştirilen
kodlama tablosundaki değişkenler ışığında 6 Kasım 2014- 19 Nisan 2015 tarihleri
arasında CTP-BG Facebook, CTP-BG Twitter, Sibel Siber Facebook ve Sibel Siber
Twitter sayfalarındaki

paylaşımların

hangi içerikle öne çıkarak haberleştirildiği

saptanmaya çalışılmış ve istatistiksel sonuç elde edilmesi hedeflenmiştir. Partinin ve
adayının haberlerinin

konu bazında sınıflandırılması,

niteliksel

anlamda analiz

yapabilmeye imkan tanımıştır.
CTP-BG'nin ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber'in paylaşımlarındaki konuların
tablolarda değişken ve hipotezin sınaması için geçerli bir veri olacağı düşünülmüştür.

3

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal medya ve siyasal
iletişim

değerlendirilmiş,

siyasal

iletişimin

gelişimi,

parti

stratejileri,

sosyal

günümüze kadar yapılan

siyasal

medyanın gelişim süreci ve siyasal iletişimle ilişkisi ele alınmıştır.
İkinci bölümde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin

kampanyalarına ve siyasal tarihine genel bakış sergilenmiş yapılan kampanyalanrun
partiye olumlu ve olumsuz yöndeki getirileri üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı
adayının 2015 Cumhurbaşkanlığı
değerlendirilmiştir.

seçiminde sosyal medya kullanımı üç aşamada

Birinci aşamada CTP-BG'nin

Facebook ve Twitter sayfasında

aylara göre paylaşım oranlarına yer verilmiş ve konulara göre paylaşım dağılımları
saptanmıştır. İkinci aşamada Dr. Sibel Siber'in Facebook ve Twitter sayfalarındaki
paylaşımlarının

aylara göre paylaşım dağılımı ve konulara göre grafiksel dağılımı

yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise partinin ve Sibel Siber'in birbirlerinden bağımsız ve
farklı paylaşımlar yaptığı kanısı doğrultusunda her iki sayfanın 19 Nisan 2015 'te
yapılan seçim üzerine Mart ayı itibarıyla yoğunlaşan seçim çalışmalarında Facebook
ve Twitter sayfalarındaki paylaşımların karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. SOSYAL MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimine ilişkin internet kullanımı artış göstermiş ve
hayatımızın olmazsa olmaz parçası haline gelmiştir.
İnternetin siyasal iletişim süreçlerinde öneminin artması ve buna bağlı olarak da
yoğun olarak kullanılmaya başlaması, bu sürecin önemli parçalarından birisi olan
siyasal partilerin,
getirmiştir

interneti bir iletişim

(Alemdar,

ortamı olarak kullanılmasını

Köker, Erdem, 2011: 226). İnternet

gündeme

kullanıcılarının

gün

geçtikçe sayılarının artmasıyla siyasi partiler, gerek rakip partileri takip edebilmek
gerekse seçmenlere direkt olarak ulaşabilmek ve geri bildirim alabilmek adına aktif
olarak internet ve dolayısıyla sosyal ağlardan yararlanmaktadır.
Oktay (2002: 185) internetin politik işleme kazandırdığı demokratik katkıları iki
yönlü açıklamaktadır:
"Birincisi
partiler ve seçmenler
arasındaki normatif, dikey, iki yönlü iletişimi
kolaylaştırmıştır. İkincisi, değişik çıkar gruplarıyla oluşturduğu yatay iletişim köprüsü
vasıtasıyla, yeni oluşumlar, düşünce platformları, demokratik topluluklar ve formlar
oluşabilecektir."

Sosyal ağların varlığıyla seçmen kitlesine direkt ulaşabilme imkanı bulan siyasi
partiler seçim kampanyaları kapsamında politikalarını kolaylıkla sürdürebilmekte ve
şekillendirebilmekte, yapılan icraatların ve seçim çalışmalarının paylaşımıyla hedef
kitle
tarafından
rahatlıkla ı. gözlemlenebilmektedir.
Seçmenlerin
karar
mekanizmalarında etkin rol oynayan sosyal ağlar siyasal iletişimin en yeni ve en
etkili mecrası konumundadır.
1.1. Siyasal İletişim Nedir
Siyasal kelimesi

anlamsal olarak siyasi ve politika bağlamını

anımsatmaktadır.

Anımsanan kavram siyaset bir diğer adıyla politika, devlet işlerini düzenleme ve
yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayıştır.
Türkçedeki

politika kavramı Yunanca kent anlamına gelen "polis" sözcüğünden

türetilmiş olan İngilizcedeki "policy" ve Fransızcadaki

"politique" kavramlarının

karşılığı olarak kullanılmakta olup bir kurumun görüş ve amaçları doğrultusunda bir
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hareket planlaması anlamını taşımaktadır (Tosun, 1990: 4). Bu anlam da günümüzde
siyasi toplulukların yani kurumsal olarak bir çatıda toplanmış olan politik amaçla
ülkeyi kendi çıkar ve görüşleri doğrultusunda yönetme amacı güden siyasi partileri
beraberinde getirmektedir.
Siyasi partiler iktidarı ele geçirme hedefini seçim yoluyla gerçekleştirmeye çalışırlar.
Siyasi parti demokratik bir yönetimde iktidar yetkilerini kullanan ya da iktidarı
serbest seçimle ele geçirebilmek için yarışan ve belli bir programa bağlı olarak bir
araya gelen kişilerin oluşturduğu siyasal örgüt (Aliefendioğlu,

1999: 96) olmasının

yam sıra bırülkede siyaseti uygulayan ve siyasi güç olarak nitelenen kurumların
başında gelir. Siyasi partiler diğer tüm organizasyonlar gibi, ülkenin alt sistemlerinin
oluşmasında önemli rol oynar (Berberoğlu, 1997: 3). Siyaset kelimesi 14. yüzyıldan
sonra kullanılmış, eş anlamlısı olan politika kelimesi ise 20. yüzyıldan itibaren
yaygınlaşmıştır. Genel ifadeyle insanları yurttaşlık düzeyinde etkilemektir (Doğuhan,
2013).
Yunan siyasal yaşamında siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler

biçiminde

tanımlanmaktadır. İletişim sözcüğü ise duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla
başkalarına aktarılması, bildirişim ve haberleşme olarak tanımlanmaktadır.
oluşumu yani siyaset ve iletişim kelimelerini

yan yana ele alığımızda

iletişime

olduğu algısının

ilk tanım olarak siyasetin

iletişimi

Her iki
siyasal

ortaya çıktığını

söylemek mümkündür.
Bateson ve Ruesch'e

göre (2006: 11) iletişim ve enformasyon

bilimleri, gerçek

anlamıyla İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Bu bilimler içerisinde
yer alan iki sözcük, iletişim ve siyaset, günümüzün iletişim alanının en coşkulu,
bilimsel ve entelektüel kargaşasını temsil etmektedir (Aktaran Ekinci, 2014: 6).
Siyasi partilerin iktidara gelmek veya iktidara gelmek üzere olumlu yönde imaj elde
edebilmek

için yaptıkları

çalışmaların

hepsi

siyasal

alana uyarlanmak

üzere

yapılmaktadır. Siyasal iletişim geniş kapsamlı olduğundan dolayı bu kavram ile ilgili
birçok tanım karşımıza çıkmaktadır.

Geniş kapsamlı olmasının nedeni ise hem
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siyaset hem de iletişim kelimelerinin ayrı ayrı birçok tanımlara sahipken ortak bir
kavram adı altında kullanılıyor

olmasıdır. Dolayısıyla siyasal iletişimi anlamak

siyaset ve iletişim kelimelerinin anlamlarını bilmeyi ve her iki kelimeyi bir anlamda
kavrayabilmeyi gerekli kılmaktadır.
Siyaseti "toplumun

farklı kesimlerinin

ve güç odaklarının

ortak bir zeminde

uzlaştırılması" olarak tanımladığımızda, iletişimi de "ortak semboller oluşturma ve
bunların üzerinde tartışarak bir anlaşmaya varma süreci" olarak ifade edebiliriz. Yani
siyaset, icraat üretmekte ve iletişim aracılığıyla yürütülmektedir (Oktay, 2002: 7). Bu
nedenle bu iki kavram arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.':
Işık'a göre (2005: 77) iletişim sistemi ile siyasal sistem arasındaki ilişkiler öteden
beri sorgulanagelmektedir.

Yapılan

çalışmaların

temelinde,

iletişim

sisteminin

siyasal sistemden etkilenerek, siyasal sisteme göre şekillendiği olgusu yatmaktadır
(Aktaran Korkmaz, 2014: 85).
Siyasal iletişim, temel düzeyde ele alındığında
amaçlarını,

'Siyasal aktörlerin belli ideolojik

belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve

gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve
tekniklerinin kullanılarak yapılması' şeklinde tanımlanmaktadır (Aziz, 2007: 3).
Tarihin en eski toplumlarında bile varolan liderlik müessesesi, toplumu her zaman
yönetenler ve yönetilenler olanak ikiye ayırır. Bu durum, toplu olarak yaşamanın
doğal sonucudur. Önden gidenlerin, takip edenleri etkileme, beğenileri kazanma,
onların bağlılıklarını

kalıcı kılma istekleri ve varlıklarını meşrulaştırma

arzusu

siyasal iletişimin mevcudiyetinin temel nedenidir (Tunahan, 2013 ).
Siyasal iletişim kavramı İletişim Sözlüğü'nde

"Siyasal süreçlerle iletişim süreçleri

arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası akademik alan"
(Mutlu, 2008: 257) olarak tanımlanmaktadır.
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"Siyasal iletişimin bir disiplin olarak kullanılmasında en önemlı etken, kuşkusuz, politikanın
bilimselleşmesiyle
ilgili gelişmelerdir
Yönetenlerin ya da yönetmeye aday olanların,
toplumları inandırmaları, ikna etmeleri için tutum ve davranışlarının da ele alınması,
sorgulanması; olumlu ve olumsuz taraflarının sergilenmesi, hepsinden önemlisi toplumlar
üzerinde etkilı olabilmeleri için politikanın ve onun aktörü olan politikacının da mercek altına
alınmasını gerektirmiştir
Siyasal iletişim disiplinler arası bir çalışma alanıdır Bu
disiplinlerden çok açık olarak görüleni siyaset bilimi ve iletişim alanlarıdır" (Aziz, 2003 • 8).

Siyasal iletişim uzun yıllardan beri içine kapalı bir disiplin olarak öne çıkmamış,
kendi halinde, son derece mütevazi bir biçimde gelişim göstermiştir (Ekinci, 2014
6). Tüm tanımların ortak noktası siyasetin iletişim aracılığıyla kitlelere ulaşımıdır.
Çünkü iletişim siyasetin temelini oluşturmaktadır.
Uslu'ya gore siyasal iletişim:
"Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içerisinde kamuoyu
güvenini ve desteğini sağlamak dolayısıyla iktidar olabilmek için konjonktürün gereklerine
göre reklam propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde
gerçekleştirdiği, tek ve/veya çift yönlü iletişim çabalarıdır" (Uslu, 1996: 790).

Dolayısıyla

siyasal iletişim, varlığını iletişim aracılığıyla sürdürmektedir.

Siyasi

aktörlerin ve partilerin empati kurabilme, ikna edebilme, karşılıklı ilişki kurarak
çevre edinebilme, toplumda yer edinebilme, beden dili, duruş, göz kontağı veya
benzeri gibi faktörler iletişimi gerekli kılmaktadır.
İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine
kitle iletişimi, bunun için kullanılan araçlara da kitle iletişim araçları denilmektedir
(http://iletisim.nedir.com/

[28/06/2015] 1 ).

1.2. Siyasal İletişimde Parti Stratejileri
Strateji kelimesi bir ulusun ya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen
politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik ve psikolojik güçleri
bir arada kullanma sanatı bir diğer anlamıyla uzun vadede önceden belirlenen bir
amaca ulaşmak için izlenen yol tanımını taşımakta olup sosyal bilimlerle ilgili olarak
ekonomik alanda 1930-1940'lı yıllardan itibaren yer almaya başlamıştır. Kavram
işletme yönetimi alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanmıştır.
Burada strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine
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üstünlük

sağlayabilmek

amacıyla

kaynaklarını

harekete

geçiren

bir

anlam

taşımaktadır.
Siyasal iletişimin en geçerli olduğu en çok kullanıldığı yerler ya da aktörler, siyasal
partilerdir

Siyasal partiler, siyasal bir amaçla halkı yönetmek üzere ortaya çıkan

örgütlü durumlardır.

Dolayısıyla

siyasal partilerin

yaptıkları

tüm faaliyetlerde,

kurdukları tüm ilişkilerde siyasal çıkar aranır (Aziz, 2003: 20). Her siyasi partinin
imajını geliştirmek ve rakiplerini geçmek mantalitesiyle yürüttüğü propagandaları
vardır. Bu partilerin seçim öncesi hazırlamış olduğu yol yani bir diğer deyişle bir
stratejidir Propaganda kişilerin fikirlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerdir. Halkla
ilişkilerle benzerliği bulunmaktadır
kanıtlamakla

fakat propaganda halkla ilişkiler gibi gerçeği

uğraşmaz kısmen gerçeği kullanır. Halkla ilişkilerde

amaç güven

oluşturmakken propagandada amaç hedef kitleyi etkilemektir.
Siyasi partiler seçimlerden önce halkla ilişkiler bağlamında strateji geliştirmekle
mükelleftir

Örneğin

seçim

öncesi

partinin

kazanmaya

yönelik

icraatlarını

gerçekleştirmesi için görevlendirmeler, sosyal sorumluluk alanında imaj elde etmeye
yönelik bağış ve yardımlara ayrılan bütçe planlamaları, reklamları gerçekleştirmek
için tirajı yüksek mecraların tespit edilmesi, seçimi kazanma olasılığını belirlemek
üzere anket çalışmalarına gidilmesi, kampanyalar için yetki ve görev dağılımlarının
yapılması, uygulamalar için zamanlamaların tespiti gibi stratejiler geliştirilir ve sonra
bu stratejiler doğrultusunda uygqlama yoluna gidilir. Bu halkla ilişkilerin araştırma
evresini kapsamaktadır

ve araştırma evresinden sonra elde edilen karar ve veriler

doğrultusunda seçim kampanyalarına başlanılmaktadır.
Her

ülkenin

veya

kampanyalarındaki
kampanyalarını
Örneğin

bir

toplumun
öncelikli

kültürel
stratejileri

yapılarına
halkın

ilişkin

zayıf

yürütülen

noktasını

seçım

saptayarak

o yönde başlatmaları ve halkı taraflarına çekerek yürütmeleridir.
siyasi

memnuniyetsizliği

parti

ülkeyi

yürüten

hükümette

olan

partiden

halkın

veya şikayet ettiği herhangi bir durumun zıt yönünü savunarak

halkı kendine çekmeye çalışır. Rakip partiyle aynı görüşü savunuyor olsa bile seçime
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bu yönünden

uzaklaşarak

başlar ve halkı zayıf noktadan

yakalamaya

çalışır.

Dolayısıyla güncel konulara ilişkin partilerin stratejileri değişkenlik göstermektedir.

"Siyasi partilerde
örgüt kültürünün
güçlü olmasına
duyulan gereksinme,
diğer
organizasyonlara göre çok daha büyük boyutlarda ortaya çıkar. Siyasi faaliyetler, hem
amaçlarının tam bir paylaşımını; hem de değişik basamaklardaki üyeleri arasında yakın
dayanışma ilişkilerini zorunlu kılar. Bu özellikler, güçlü bir örgüt kültürü ile özdeştir. Güçlü
örgüt kültürü, siyasi partilerde temel davranış biçimi olan ekip çalışması için uygun zemini
hazırlar. Ekip çalışması ve yarattığı iklim, siyasi partilerde sağlanması mutlak olan iş birliği
ve dayanışmanın hem sonucu hem de sağlanması gereken bir ön koşuldur. Siyasi partiler;
genel merkez kadroları, parlamenterler, yerel organlar ve parti için çalışan herkesi içine alan
birer büyük takımdır Bu takım içindeki herkes, partinin değerlerinden haberdar olmalı,
benimsemelı, paylaşmalı ve bunları kitlelere yayma çabası göstermelidir" (Berberoğlu, 1997
44).

Tokgöze göre çoğulcu demokratik rejimlerde siyasi partiler, iktidara geldikleri
zaman, ülkenin ve toplumun her türlü sorununa yönelik çözümler getirme iddiasında
bulunurlar. Siyasi partiler arasındaki yarış, seçimlerde başarılı olarak iktidarı ele
geçirmeye yönelik olduğu kadar, ülkenin mevcut sorunlarına çözüm üretme yarışıdır
(Aktaran Dinler, 2003 13).
Berberoğlu (1997: 9-1 O) siyasi partilerin işlevlerini;
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bu yönünden
Dolayısıyla

uzaklaşarak

başlar

ve

halkı

zayıf

güncel konulara ilişkin partilerin stratejileri

Partilerin

halkı etkileme

medyanın

varlığıyla

mekanizmasındaki

gerçekleştirilmektedir.

kamu yararına çalıştıklarını
devirlerde

dahi, bilinçli

yararlanıldığı
yorumunu

söylenebilir.

ve halk tarafından

politik· çevrenin

mümkündür.

Siyasilerin

Özellikle

değişkenlik

çalışır.

göstermektedir
vasıtası

gücü elinde bulundurmak

isteyen iktidarlar tarafından

olmasa
işlevlerini

kabullenmesini

yakalamaya

araç halkla ilişkiler yöntemi

halka benimsetmek
ve sistematik

noktadan

da, halkla

ilişkiler

hedef kitlelere

ve
için,

çok eski

faaliyetlerinden

ilettiği

halkla ilişkiler şekillendirir.

mesajların
Dolayısıyla

.amaç ve gereksinimini halkla ilişkilerin belirlediğini söylemek

Birçok tanıma sahip olan ve özellikle

siyasilerin

hedef kitleye

ulaşmasının birincil kaynağı olan halkla ilişkiler, siyasilerin izledikleri politikaları
yöntemleri ve eylemleri denetleyerek hedef kitle arasında sürekli ilişki sağlamakta
ayrıca eylemlerin toplum üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Bu özellikleri
bakımından

siyasal

iletişim kavramının

hedef kitleye ulaşılabilirliğinin

halkla

ilişkiler basamağından geçtiğini söylemek yerinde olacaktır.
"Siyasi partilerde
örgüt kültürünün
güçlü olmasına
duyulan gereksinme,
diğer
organizasyonlara göre çok daha büyük boyutlarda ortaya çıkar. Siyasi faaliyetler, hem
amaçlarının tam bir paylaşımını; hem de değişik basamaklardaki üyeleri arasında yakın
dayanışma ilişkilerini zorunlu kılar. Bu özellikler, güçlü bir örgüt kültürü ile özdeştir. Güçlü
örgüt kültürü, siyasi partilerde temel davranış biçimi olan ekip çalışması için uygun zemini
hazırlar. Ekip çalışması ve yarattığı iklim, siyasi partilerde sağlanması mutlak olan iş birliği
ve dayanışmanın hem sonucu hem de sağlanması gereken bir ön koşuldur. Siyasi partiler;
genel merkez kadroları, parlam,.enterler, yerel organlar ve parti için çalışan herkesi içine alan
birer büyük takımdır. Bu takım içindeki herkes, partinin değerlerinden haberdar olmalı,
benimsemeli, paylaşmalı ve bunları kitlelere yayma çabası göstermelidir" (Berberoğlu, 1997:

44)

Tokgöze göre çoğulcu demokratik rejimlerde siyası partiler, iktidara geldikleri
zaman, ülkenin ve toplumun her türlü sorununa yönelik çözümler getirme iddiasında
bulunurlar. Siyasi partiler arasındaki yarış, seçimlerde başarılı olarak iktidarı ele
geçirmeye yönelik olduğu kadar, ülkenin mevcut sorunlarına çözüm üretme yarışıdır
(Aktaran Dinler, 2003: 13).
Berberoğlu (1997: 9-1 O) siyasi partilerin işlevlerini;
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"Siyasi görüş ve yöntemler üreterek bir ülkede siyasi hizmet sektörünün gelişmesine ve
toplumsal kalkınmaya katkıda bulunulması, ülkenin değişik bölgelerinden, çeşitli demografik
özelliklere, farklı yaşam hedeflerine sahip birey ya da grupların çıkar ve görüşlerinin aynı
yapı içinde birleştirilmesi yoluyla, bir toplumsal ve siyasi sentez sağlanması, farklı çıkar ve
görüşlerin temsili ve kurumsallaştırılması ile çok sesli demokratik bir ortam yaratılması,
toplumsal bölünme ve çatışmanın uzlaşmaya dönüştürülmesi, ülke içi ve dışı çeşitli
unsurların değerlendirilmesinde, değişik hedef ve yöntemler ortaya koyarak, bireylere bakış
açısı kazandırılması ve eğitilmesi, mevcut siyasi kültür unsurlarının pekiştirilmesi,
değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile toplumsallaşma ve siyasal toplumsallaşma sürecinin
hızlandırılması, alt kültürler yaratılması, siyasal devşirme, siyasal katılımın ve dengenin
sağlanması, kamuoyunun etkilenmesi ve biçimlendirilmesi, devlet organlarının karar alma
sürecine iktidar ya da muhalefet olarak etki edilmesi yoluyla yönetime katılımın sağlanması;
yabancı siyasi kuruluş ve partilerle biçimsel ya da biçimsel olmayan ilişkiler dolayısıyla,
uluslararası siyasi alanda etkili rol oynaması ve gelişmelerin izlenmesinin sağlanması"

olarak açıklamıştır. .
Siyasal partilerin, iletişimin toplumu nasıl etkilediğini görmeleri ve yeni iletişim
düzenine karşı stratejik plan geliştirmeleri

gerekmektedir.

Planın çerçevesini

de

c

siyasal pazarlama oluşturmaktadır.
Akyol

ve Keresteci

(2007:

29)

siyasal

pazarlamayı,

bir

adayın

potansiyel

seçmenlerine uygunluğunu adayın en yüksek seviyedeki seçmen kitlesinin ve bu
kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını
yaratmak ve gerekli oy sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü olarak
tanımlamaktadırlar.
Bir işletmede

pazarlamanın

kullanılmasındaki

amaç satışını

artırmaksa

sıyası

partilerdeki amaç ise seçimi kazanmaktır. Dolayısıyla siyasal pazarlamanın başarılı
il

olabilmesi için sadece seçim dönemlerinde
faaliyetlerini

aktif

olarak

sürdürülebilir

değil diğer dönemlerde de pazarlama
kılmaktadır.

Aktifliğin

göstergesi

ise

günümüzde gündelik yaşamın en değerli parçası olan sosyalleşme mecrası sosyal
medya tarafından sağlanmaktadır.
1.3. Sosyal Medyanın Gelişim Süreci
Teknolojinin

gün geçtikçe gelişim göstermesiyle

toplum büyük ölçüde değişim

yaşamış ve hızla da bu gelişmelere ayak uydurabilme

eğiliminde bulunmuştur.

Sosyal medyanın sağlamış olduğu karşılıklı iletişim ortamı sayesinde kültürler arası
iletişim ortamı da doğmuştur. Günümüz çağında internetin hızlıca gelişim göstermesi
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sosyal medyanın doğuşunu getirmiş, sosyal medya ise kullanıldıkça farklı kültürlere
ulaşılabilirliği,

karşılıklı

diyalog imkanlarını

ve kolay erişebilirliği

beraberinde

getirmiştir. Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek
yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını
sağlayan medya sistemidir. Sağlamış olduğu platformlar sayesinde zaman ve mekan
kısıtlaması olmaksızın ulaşılabilirlik ve iletişim imkanı sağlamaktadır
Literatüre göre sosyal medya, içeriğin birlikte yaratılmasında yeni olanaklar sağlayan
uygulamalar (bloglar, vikiler, Flickr, Twitter), sosyal ağlar (Facebook, Netlog), ilinti
.ve beğenilerin paylaşımı (Amazon, del.icio.us, Google Pagerank), bağlantı (wifi
paylaşımı) ve kolektif zeka (Web 2.0) gibi web tabanlı, açık ve kullanıcı dostu
uygulamalardan

oluşmaktadır (Verdegem, 2011: 32; Aktaran Kamiloğlu, Yurttaş,

2014: 136).
"Küreselleşme ve bilgi toplumuna giden sürecin muazzam bir hızda birbirini izlediği bu
çağda, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ve üretim süreçlerini doğrudan etkisi altına
alarak, insan konumu ve rolünü de yeni bir yapılanma içerisine sokmaktadır. Bilgi
teknolojilerindeki bu gelişmeler, yaşanan tüm değişim ve dönüşümlerin kısa sürede dünyaya
yayılmasını sağlamaktadır" (Ulugay, 2001: 118- 119).

Sosyal medyanın gelişimine katkıyı getiren en büyük özellik de insanların iletişim
kurmasıyla gelişim göstermiştir. 1960'lı yıllarda gelişmeye başlayan internet bugün
farklı bir boyuta geçmiştir. Sosyal medyanın doğuşu internetin geçmişten günümüze
boyut değiştirmesiyle mümkün olmuştur.
Sosyal medyanın temeli iletişim olmasına rağmen, telefonun, telgrafın ve hatta cep
telefonunun icadını sosyal medyanın başlangıç noktası olarak görmemiz mümkün
değildir. Sosyal medya, terim olarak son üç yıl içerisinde hayatımızda yer etmiş
olsada tarihi 70'li yıllara dayanıyor. Ward Christensen ve Randy Suess isimli iki
bilgisayar meraklısı arkadaş, 1978 yılında arkadaşları ile bilgi paylaşımı içerisinde
bulunmak, onlarla irtibatta kalmak için BBS isimli bir yazılımı hayata geçirerek ilk
sosyal ağ örneğini ortaya koymuşlardır (siberkolluk.com [25/05/2015

1]).

"1988 yılında Finlandia Oulu Üniversitesi'nin
bilgi işlem departmanında çalışan Jarkko
"Wiz" Oikairen isimli çalışan ilk IRC client ve server'i yazarak IRC (internet relay chat)
teknolojisini ortaya çıkarmış oldu. Ardından 1990'lı yılların başlarında IRC sunucularına
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bağlanarak, sohbet etmeyi oldukça basit hale getiren M1RC programı çıktı. MIRC, dönemi
tamamen sanal bir dönem olarak Sosyal Medya tarihine geçmiştir 1995 yılında İsrailli
programcılar tarafından yazılan ICQ ve 1999 yılında Microsoft tarafından yapılan Messenger
programları, internet iletişiminin sanaldan gerçeğe geçiş sürecini başlatan adımlar olarak,
sosyal medyanın önemli birer kilometre taşı olmuşlardır. Bu programlar aracılığı ile kendi
sosyal çevremiz ile iletişime geçmemiz, artık sosyal medyayı kendimiz olarak kullanmaya ve
temel kişisel bilgilerimizi internette paylaşmaya başlamamızı sağlamıştır. Microsoft'un Şubat
2006 yılında Messenger programını, kendi sosyal ağı Windows! Live ile entegre hale
getirerek Windows Live Messenger dönemini başlatmıştır" (Çile, 2012).

Sosyal medyanın doğuşu internet teknolojileri ile eş zamanlıdır. İnternet alanında
web alt yapısına kullanıcılar arasında enformasyon alışverişi sağlayacak platform
olma özelliğinin eklenmesi ile sosyal medya doğmuştur denebilir. Sosyal medyanın
, ilk ortaya çıkışı 1979 yılında Jim .Elis ve Tom Truscott tarafından kurulan Usenet ile
başlar. Usenet, dünya genelindeki internet kullanıcılarına
karşılıklı mesajlaşma

mesaj gönderme yani

imkanı sunan bir tartışma platformudur.

Sosyal medyanın

günümüzdeki iletişim temelli kullanımının ilk belirtileri ise 1989 yılında Bruce ve
Susan Abelson tarafından Open Diary web sitesinin kurulması ve ilk kez webblog
kavramının

ortaya çıkmasıyla

yayınlanması

interaktif

Facebook'un

ortaya

başlar.

iletişim

için

çıkışı adeta

2003 yılında
büyük

bir iletişim

Myspace'in

bir adım

olurken

devriminin

kurulumu
2004

başlangıcı

ve

yılında
olmuştur

(eticarettrend.com [20/05/2015: 1)).
2002 yılından itibaren Myspace, kendi üzerinde blog, hızlı paylaşım ve arkadaşlık
üçlüsünü

birleştirerek

örneklerindendir.
başlamıştır.

günümüzde

kalıplaşmış

sosyal

ağ sitesi

profilinin

ilk

2003-2004 yıllarında fotoğraf paylaşım siteleri ortaya çıkmaya

Sosyal medya paylaşımının

çok büyük kısmı fotoğraflardan

oluşur.

Photobucket ve Flickr kullanıcıların kendi çektiği resimlerini yüklemelerine ve web
ortamında albümlerini oluşturabilmelerine

olanak vermektedirler. 2005 'te Youtube

yayına girmiştir. İnternette video en çok vakit harcanan, yer kaplayan içeriktir ve
Youtube

video

paylaşımının

başlangıç

noktasıdır.

Facebook

sosyal

medya

denildiğinde akla ilk gelen, en çok üyeye sahip olan ve en çok kullanılan sosyal
mecradır. Sosyal medyanın gövdesi denilebilecek bir büyüklüğe ulaşmış ve gerçekle
sanal dünyayı birbirine bağlayan en büyük mecra konumundadır. Sosyal medyanın
günümüzde en son noktası ise Twitter 'dir. Twitter 3G teknolojisinin getirdiği hıza
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cevap vermektedir. Bir olayın, konunun birkaç saat içinde ülke ve dünya gündemine
gelmesine olanak sağlayabilen Twitter, iletişimin en hızlı olduğu sosyal mecradır.
Sosyal medyanın en büyük özelliklerinden
(blog.yilmazbaris.com
Dutton'a

biri olan hız Twitter

ile gelmiştir

[27/04/2015: 1]).

göre (2004: 11) gündelik hayatımızın

bir parçası olma yolundaki

ilk

adımları 90'lı yıllarda atılan internet ve ilk kez Tim O'Reilly'nin ortaya attığı Web
2.0 kavramı ile gelişen sosyal medya tüm dünyayı çepeçevre saran iletişim araçları
olarak bireyin gündelik yaşamında merkezi konuma sahip oldu (Aktaran Kamiloğlu,
Yurttaş, 20J4: 112}..
Çağımıza damgasını vuracak derecede önem kazanan internet, yaşamsal yapıyı köklü
şekilde

etkileyerek

davranışsal

işlevsel etkileşimle kullanıcılar,

ve eylemsel

farklılıklar

yaratmıştır.

Kurdukları

iletişim sürecine egemen olmaktadırlar

(Timisi,

2003: 132).
İletişim olanaklarının, yaşam biçiminin ve teknolojik değişimi ve gelişimi ile birlikte, bilgi
edinme, kişisel gelişim süreci ve içeriği değişime uğramış, farklı bir boyut almıştır. Özellikte
medyanın biçim değiştirmesi, yeni medya ile doğan Sosyal Medya ortamı, bilginin
çeşitlenmesinde, bilginin yaygınlaşmasında, bilginin biçiminde, bilgiye ulaşılmasında ve
bilginin içselleştirilmesinde belirleyici bir faktör rolünü üstlenmiştir. Artık bireyler siyasi,
sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal vb. bilgileri ve gündemi internet ve sosyal medyadan
rahatlıkla edinmektedir (Kamiloğlu, Yurttaş;-2014 132).

Sosyal ağların gelişmesi ve çeşitlenmesine
kurulan Facebook'un

merkezi Londra'da

rağmen Mark Zuckerberg tarafından
bulunan sosyal medya ajansı We Are

Social' ın Global Digital Statistics 2014 verilerine göre 1,184 milyar aktif kullanıcıya
sahip

en

çok

(dijitalajanslar.com

kullanılan

sosyal

medya

mecrası

olduğu

gözlemlenmektedir

[19/02/2014: l]). Türkiye ve KKTC'de en öncelikli ve popüler

kullanıma sahip sosyal mecralar da Facebook ve Twitter olmaktadır. Dolayısıyla
gerek siyasi partiler gerekse şirket ve şahıslar kullanımlarını genel paylaşım, reklam,
ileti, bildiri, haber olarak yayın yapmakta ve sosyal ağ kullanımıyla taraflarına
yönelik olumlu veya olumsuz imaj elde edebilme olanağına sahiptir.
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1.4. Siyasal İletişim ve Sosyal Medya İlişkisi
Siyaset iletişiminin kitlelere direkt olarak ulaşımını sağlayan mecraları kitle iletişim
araçları

ve bunların

oluşturmaktadır.

yanı sıra günümüzde

Teknolojinin

gelişmesi

önemli

yere

sahip

ve insanların teknolojiye

olan

internet

yatkınlıkların

artmasıyla daha da önemli hale gelen iletişim araçlarıyla siyasi kampanyalar farklı
bir boyut kazanmıştır. Siyasi kampanyaları başarıya götüren seçim çalışmalarının
kaynağını halkla ilişkiler mekanizması
halkla ilişkiler uzmanları tarafından

oluşturmaktadır.
geliştirilen

Çünkü seçim öncesinde

stratejilerde

belirlenmiş

reklam

. bütçesine göre genellikle lider ve. sloganın belirtildiği kısmen de rakiplere .hitaben
yapılan afişler, bildiriler, bültenler, rakip partilerle tartışma programlarındaki

liderin

imajı ve ne konuşacağı ve benzeri gibi seçime yönelik adımlar seçmenlere kitle
iletişim araçları ve internet tarafından duyurulmaktadır.
"Siyasal iletişimde kullanılan kitle iletişim araçlarının en eskisini kuşkusuz, toplumun
yararına sunulması açısından ilk yazılı kitle iletişim araçları olan gazete, dergi, kitap, broşür
ve afişler oluşturur. II. Dünya Savaşındarı sonra ise televizyonun gelişmeye başlaması ile
kitle iletişim aracı olarak televizyon, siyasal iletişimde özellikle siyasal kampanyalar
sırasında yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Televizyonun seçim kampanyalarında:
etkisinin önemli olduğu kampanya ise 1960 yılında yapılan Cumhuriyet ve Demokrat Parti
Başkanları Nixon ve John F. Kennedy 'nin başkanlık seçimleri için televizyonda karşılıklı
yaptıkları seçim konuşmaları ile ilgili kampanyadır. Dünya siyasal iletişiminin literatürüne
giren bu kampanyada o zamana kadar ibre Cumhuriyetçilerden yani Nixorı'dan yana iken,
televizyonda yapılan konuşmalarda Kennedy'rıin hem fiziksel görünümü, hem retoriği, hem
de sorulara verdiği yanıtlardaki başarısı başkanlık seçimini kazandırmıştır" (Aziz, 2003 73).

Kitle iletişim araçlarının ve kamuqyuyoklamalannın

gelişmesi ile son elli yıldan beri

önemli bir konum elde etmiş bulunan siyasal iletişim, siyasetçilerin medya ile olan
ilişkilerini
kamuoyunun

değiştirmeye,
beklentilerini

onları
göz

daha
önünde

iyi tepkilerin
tutmaya

alınması

zorlamaktadır.

konusunda

ve

Günümüzde,

kamuoyu yoklamaları ve medya olmaksızın bundan böyle siyasetin de olamayacağı
ön görülmüştür. Kimileri de daha ileri giderek, siyasetin iletişim ile sınırlı olduğunu
ileri sürmüşlerdir.

Siyaset, yalnızca

iletişim ile sınırlı olmasa bile, geleneksel

uygulamalarının önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış olduğu da bir gerçektir.
İletişim alanındaki gelişmelerle özellikle siyasal iletişimin de ortaya çıkması da dahil
olmak üzere, evrensel oy eşitliği, medyanın ve iletişim araştırmalarının egemenliği

ıs

ile toplumun çağdaşlaşması ve kitle demokrasilerinin öne çıkıp özellik kazanmasıyla
kendini

göstermiştir.

Sezgisel olarak, farklı

aktörlerce

düzenlenen

ve medya

tarafından yansıtılan siyasal söylemlerdeki üretim ve değişim ile ilgili her şey,
siyasal iletişime yeni boyutlar eklenmesine neden olmuştur (Ekinci, 2014: 13).
"Medyanın

sıyasal işlevleri ve demokrasiye etkisi, Batı orj inli modernleşme nosyonunu
yerlerde genellikle
optimist bir kavrayışla
ele alınmaktadır.
Batı
modernizasyonunu evrensel hedef olarak kodlayan kalkınmacı kurumsal yaklaşımı gelişme
gayretine harç yapan ülkelerde medyanın muhayyel konumunu da sözü edilen bu yaklaşım
belirlemektedir. Böylece medya, siyasal kamuya hayat veren; yurttaşlar topluluğun mümtaz
bir müttefiki olarak yüceltilmektedir. Bu nikbinlik, basının kamusal bilinçle hareket ettiğine,
siyasal katılımın önünü açtığına, çok sesliliği yaşattığına ya da dördüncü kuvvet olduğuna
ilişkin klasik liberal ön kabullerin, toplumsal zihin dünyasınaakmasma yol açmaktadır"
(Hüdaoğlu, 2011; 9)
·
·· · · ··
· · ·
·

içkinleştiren

Siyasi unsurlar medya gücünü ellerinde bulundurmak ve medyaya tamamen hakim
olmak amacıyla medyanın hareket alanını sınırlandırmak ve medyayı denetim altına
almak istemektedirler. Hangi yönetim anlayışında olursa olsun medyanın yanında yer
almasını

isteyen siyasi güç medyayı yönlendirmekte

ve bir takım yaptırımlar

· uygulayarak kendine bağlı kılmaya çalışmaktadır (Akdağ, 2014: 17).
Bir siyasi liderin veya partinin kontrolsüz bir şekilde medya ağına takılması ve
hazırlıksız

bir şekilde konuşmak

durumunda

kalması yanlış bir tabire imkan

verebilir. Dolayısıyla bu risk unsurudur. Gerek özel hayatıyla ilgili bir haberin
gerekse partinin imajına ters düşecek bir haberin medya zincirinde olumlu veya
olumsuz bir şekide yer alıp almaı;pası medya patronlarının inisiyatifinde olan bir
konudur. Fakat siyasinin kendi elinde tuttuğu medya ona zarar verebilecek nitelikteki
bir haberi lehine çevirebilecek

olanağa sahiptir.

Dolayısıyla

siyasilerin

medya

patronlarıyla arasındaki bağın güçlü olması gerekmektedir.
Wolton'a göre (1989: 165-179) siyasetin, siyasal alanda daha çok görünür kılınması
bakımından, kamuoyu yoklamalarının

radyoda ve özellikle, öncelikle televizyonda

sürekli olarak vurgulanması sayesinde olmuştur. Geçmişte siyaset, iki aktör, yani
siyasetçi ve medya arasında birinden diğerine karşılıklı bir biçimde gerçekleşirken,
günümüzde araya üçüncü bir aktör daha girmiştir. Siyaset, bu kez siyasetçi, medya
ve kamuoyu yoklamaları arasında biçimlenir olmuştur. Üç aktör arasındaki çıkar
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ilişkilerindeki durum, siyasal iletişimin en önemli sorunlarından birini oluşturmuştur
(Aktaran Ekinci, 2014: 13).
Her siyasi parti medya, kamuoyu ve baskı grupları üçgeninde,

kendini güçlü

görebileceği bir noktada bulunmak amacındadır (Berberoğlu, 1997: 25-26). Medya
unsurlarının partiye karşı ılımlılığı partiye olumlu getiri sağlar. Medyanın partiyi
hedef kitleye karşı yücelttiği gibi küçültebilme yetkisine de sahiptir.
Siyasal

elitlerin

Kendilerini

medyaya

bakışında

ve ~oliti~alannı

önemli

bir etken

meşrulaştırabilmek

meşruiyet '

ihtiyacıdır

ve ?lumlu . imaj.. geliştirerek

rakiplerinden bir adım öne geçmek anlamında medyayla ilgilenmektedirler

(Meyer,

2002 74: Çeviri Fethi, 2002).
Medya ve siyaset arasındaki ilişki ortak yaşama ilişkisi şeklinde tanımlanmaktadır.
Medya haber kaynağı olarak siyaseti görmekte; siyasiler ise kendi düşünce ve
tutumlarının

kamuoyuna

gereksinmeleri

ulaşmasını

istemektedir.

Bu bakımdan

her ikisinin de

genel itibarıyla uyum içerisindedir (Yüksel, 2001: 143 ). İletişimin

yüzeysel etkinliğinin yanı sıra medyanın kısa yoldan kamuoyuna ulaşımı sayesinde
siyasi partiler medyaya karşı çıkar ilişkisi gözetmek durumundadır.

Aynı şekilde

medya araçları da kamuoyunun dikkatini ilgili mecraya toplamak ve takip edinirliği
sağlamakla

tirajını artırır. Dolayısıyla

medya siyasetten,

siyaset medyadan ayrı

düşünülemez.
Medya siyasetten bağımsız, siyaset medyadan ayrı değildir Medya siyaset ilişkisi
hangi yönetim sistemi olursa olsun mutlaka devam eden bir süreçtir. Medya, totaliter,
otoriter türü rejimlerde siyasi iktidarın sesi ve yayın organı gibi hareket etmekte,
1

Yüzeysel olarak bakıldığında meşruiyet olgusu hukuka ve kanunlara uygunluğu anlatır (Gönenç,
2001; 134). Günümüzde hemen her tür sosyal ilişkide meşruiyet kavramına atıf yapılmakta, bu ise
ister istemez kavramın içeriğini belirsizleştirmektedir. Teorik alanda da durum farklı değildir.
Meşruiyet kavramı, sosyal bilimler literatüründe de farklı disiplinler tarafından farklı biçimlerde
anlaşılmakta ve anlatılmaktadır (Gönenç, 2001; 133). Bütün farklı kullanımlara rağmen genel olarak
meşruiyet, mevcut kişisel, sosyal ve siyasal bir durumun verili bir bilgi aracılığıyla geçerliliğinin ve
haklılığının ortaya konulmasıdır (Okumuş, 2010; 15). Siyasal alanda ise Max Weber'in de işaret ettiği
gibi, hiçbir siyasal otorite, sadece maddi duygusal veya ideal motiflere dayanarak sürekliliğini
sağlayamaz Bütün bunlara ek olarak her otorite meşruiyetine ilişkin bir inanç oluşturmak ve
beslemek çabası içerisindedir (Weber, 1995; 312: Aktaran Birsin, 2012; 6-7).

'\
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liberal ve demokratik rejimlerde de kanun ve düzenlemelerin öne çıktığı bir durum
ortaya çıkmaktadır. Tarafsız ve bağımsız medya kuruluşlarının içinde bulunduğu
ortam veya durum ise iktidarın yapısına ve bakış tarzına göre şekillenmektedir.
Dolayısıyla medya ve siyaset, her zaman ve her durumda sürekli etkileşim ve iletişim
içinde olmak zorundadır (Akdağ, 2014: 21).
Toplumsal sistemin önemli bir etkeni olarak medyanın, siyasal olgular, olaylar,
tartışmalı konular, kuramlar ve aktörler hakkında toplumsal/kamusal

algılamayı

etkileme gücü, imaj çağının yükselişi ile beraber kendisini daha çok hissettirmeye
başlamıştır. Günıımüzde.ısiyasetin medya üzerinden meydana gelmesi ve toplumsal
kanaatlerin belirlenmesi, kurumlara mal edilen toplumsal güvenirliği de etkileme
gücüne sahip (Damlapınar, 2008: 187) olan medyadaki hızlı teknolojik gelişim,
medyanın gücünü arttırmakta bu durum ise medyayı ulaşılmaz kılmaktadır. Ve
yalnızca büyük sermayenin ulaşabileceği bir alan özelliği kazanan medya, süreç
içinde siyasetçileri her oyunda tuşa getirmeye başladığında, siyasetin tek belirleyeni
olarak değer kazanmaktadır (Çakır, 2004; 134: Aktaran Akdağ, 2014: 9).
Doğanay'a göre (2003; 33) siyasetin medya merkezli olarak biçimlenmesi, yurttaşlar
topluluğunun pasifizasyonuyla neticelenmektedir.

Zira medya, kendi meşrutiyetini

kurduğu "çoğulculuk ve iletişimse! zenginlik" söylemiyle siyaseti ve kamusal alanı
kuşatmış, büyük ölçüde söze ve görüntüye indirgemiş yeni bir siyasal etkinlik
kavrayışı getirmiş, siyasal katılmanın kamuoyu yoklamalarıyla sınırlı bir etkinliğe
dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır (Aktaran Hüdaoğlu, 2011: 11).
Dünyanın her tarafından insanların, kendi aralarındaki özel tartışma konularından
başlamak üzere, üst düzey yöneticilerin ve siyasi karar mercilerinin faaliyetlerine
kadar birçok olay medya tarafından etkilenmekte ya da haberlerin seçimi ve farklı
bakış açılarına dayanan düzenlemeler bizzat medya tarafından betimlenmektedir
(Girgin, 2003:

184). Medyanın sunduğu program veya haberler olduğu gibi

yansıtılmamakta

hedef kitlenin ilgisini çekebilecek boyutlara kora tasarlanarak

süzgeçten geçirilmektedir. İlgili haberin okunmasını veya izlenmesini teşvik edici
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olması ön koşpuldur. Hedef kitlenin ilgi alanına veya mevcut sorununa yönelik
yapılan programlar sayesinde siyaset farklı bir boyut kazanmaktadır.
Kaid'e göre (2004: 156) seçim dönemlerinde, bir siyasal partinin veya adayın kitle
iletişim kanallarında

zaman ve yer satın alarak, seçmenlerin

siyasi inançlarını,

,,

tutumlarını veya davranışlarını etkilemeyi amaçlayan siyasal mesajların verildiği
süreci tanımlayan

siyasal

reklamların

son yıllarda,

dijital

ortamlarda

ağırlık

kazandığı görülmektedir (Aktaran Temel, Önürmen, Köprü, 2014: 324).
Dijital ortama yansıyan siyaset medya unsurundan çok daha farklı bir boyutta önem
arz etmiştir. - Medyanın

kontrol altında

tutulabilirliği

sosyal ağlarla

mü~-kün

olmamaktadır. İnternetin varlığı siyasete halkı daha da yaklaştırmış ve ilişkilerin
karşılıklı olma imkanını kazandırmıştır.
"Son yıllarda gelişen ve hızla yayılan internet, yer verdiği siyasal reklamla bireyleri hem
bilgilendirme hem de etkileme amacını taşımaktadır Internette kullanılan reklam araçlarını e
posta reklamları, doğrudan e-posta ve banner olarak sıralayabiliriz. Özellikle web sitelerinin
etkileşim özelliğinin etkin kullanılması seçmenlerle çift yönlü iletişim içinde önemli bir fırsat
sunmaktadır" (Uztuğ, 2004: 348).

Williamson, Miller, Fallon'a göre (2010: 1) toplumsal hayatta olduğu gibi siyasal
hayatta da değişim getiren internet, siyasi liderlerin tartıştığı konularda, sıradan
vatandaşın da görüş belirtebildiği bir araç haline gelmiş ve bu özelliğiyle daha çok
seçim dönemlerinde,

bireylerin, adaylar ve siyasi partiler hakkında tartışmalara

katılmasına izin vermektedir (Aktaran Temel, Ömürmen,

Köprü, 2014: 324).

il

Yenilikçi

ve

ilerici

bir siyasi

partinin

teknolojinin

gelişimini

takip

etmesi

gerekmektedir. Teknolojinin hızına ayak uydurmak zor olsa da rakip partilerden önce
sosyal ağları etkin kullanbilmek partiyi daha aktif kılar ve stratejilerini internet
kullanıcılarına aşılar.
Geleneksel medyadaki yansıma gecikmeleri ve okurdan tepki alamama sorunlarına
karşın, internet ortamında okurdan anlık tepkiler alabilme olanağı bulunmaktadır. Bu
kolay ve çok basit bir şekilde kitleden yanıt alabilme; internet kullanıcısının
görüşlerini,

deneyimlerini,

gördüklerini

aktarabilme

olanağını

etkileşimli bir iletişim süreci oluşturmuştur (Çakır, Topçu, 2005: 76).

doğurmuş

ve
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İnternet içerikleri ve bu içeriklerin kullanımına bağlı olarak geliştirilen akıllı telefon,
)

tablet vb. iletişim araçları, şimdiye dek siyasi partiler tarafından çeşitli şekillerde
sürdürülen siyasal iletişim yönetimini önemli oranda etkilemiştir (Temel, Ömürmen,
Köprü, 2014: 324).
Karaçor'a göre (2009: 130) gelişen iletişim teknolojilerinden internet, sadece seçim
zamanlarında kullanılan bir araç değil, seçim dönemi dışında da halkın yönetimle
ilgili konulara
kadrosuyla

müdahil

olduğu,

kendi görüşlerini

bildirdiği,

iletişime geçtiği bir ortam sağlamaktadır.

birebir

yönetim

İnternet bu sayede çoklu

.katılımı artırarak; demokrasiye katkı sağlamaktadır (Fidan, özer, 2014: 112)..
İnternet ve bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler sosyal medyanın oluşumunun
yolunu açmış ve yeni iletişim ortamları doğmuştur.
gelişmeler

siyasetçiler

için yeni propaganda

Sosyal medyada

yaşanan

ve siyasal iletişim alanları olarak

görülmüştür. Bu nedenle seçim kampanyaları döneminde sosyal medya platformları
siyasal reklamlar için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Kılıçaslan, 2014: 1 ).
Parti ve liderlerin farklı gruplara ulaşma, görüşlerini dile getirme ve bu grupları etkisi
altına almak için, siyasal iletişim, siyasal mekanizmanın

zorunlu yaşam alanıdır.

Özellikle günümüz siyasal sisteminde gayri ahlaki yöntemlerinde

eklemlendirilip

servis edildiği bu alanda sosyal medya vazgeçilmez bir gerçeklik olarak karşımıza
çıkmaktadır (Durmuş, 2011).
Sosyal

medya

özellikle

gençlerin

kullandığı

araçlardır.

Dolayısıyla

partilerin

özellikle kendi ideolojilerine gençleri. çekebilmeleri ve icraatlarını sunabilmek ve
propagandasına

dahil edebilmek

adına kullanım

ve paylaşımları

sosyal ağlar

aracılığıyla mümkün olmaktadır. Siyasetçilerin şeffaf bir seçim dönemi geçirmeleri
adına sosyal medya önemli bir işleve sahiptir. Seçmen kitlesiyle yapılan etkinliklerin
sosyal medyaya yansıtılması ve paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını sağlaması
başarıyı etkilemektedir.

Birçok olumlu yöndeki paylaşımlar kararsız seçmen olan

sosyal ağ kullanıcını da olumlu yönde etkileyebilmek adına önemlilik arz eder.

ı'

Onat (201 O

20

I

105), sosyal medyayı, kullanıcıların

birbirleriyle

bilgi, görüş, ilgi

alanları, duygu ve düşüncelerini paylaşarak etkileşim ve iletişim kurmalarına olanak
sağlayan online araçlar ve web ortamı olarak tanımlamaktadır

(Aktaran

Balcı,

Sarıtaş, 2014: 513).
İnternet ve bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler sosyal medyanın
yolunu

açmış

dönemlerinde

ve

yeni

siyasetçiler

kazanmaktadır.

iletişim
için

Bu gelişmlerin

ortamları
sosyal

medyanın

ışığında

"dijital

kavramları siyasi ve akademik.literatürde
kullanıcıların

bilgi,

kaynaklanmaktadır.

düşünce,

doğurmuştur.

Siyasal

kullanımı
siyaset"

oluşumunun
kampanya

oldukça

ve "online

önem
siyaset"

yerini almıştır. Sosyal medyanın önemi,

duygu

ve

ilgi

alanlarını

paylaşmalarından

Ortak paylaşım alanlarının en önemli noktası, etkileşim alanı

yaratılmasıdır. Bu nedenle insanlar, iletişim, araştırma, haberleşme, eğlenme gibi pek
çok ihtiyaç için sosyal medyayı kullanmaktadır (academia.edu [28/04/2015: 1)).
Siyasal partilerin öncelikli amaçları kendini ifade edebilmek, meşruiyeti konusunda
seçmeni ikna ederek oyunu kazanmak ve iktidara gelmektir. Özellikle genç seçmen
kitleleri arasında yoğun olarak kullanılan sosyal ağlar, son yıllarda siyasal oluşumlar
tarafından kolay, ucuz ve etkili bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır.
ABD

başkanlık

kampanyasında

seçimleri

ve Barack

başarının

elde

Obama'nın

edilmesiyle

sosyal medya

sosyal

medya

2008

odaklı seçım

kullanımı

seçım

dönemlerinde olumlu getiriler sağlşmıştır. Sosyal medya, seçmen kitlesine kolay ve
hızlı ulaşım, birebir ve içten iletişim imkanı sunmakta, doğru bilgilerin anında
verilebilmesi ve söylentilerin önüne geçebilmesini sağlamakta ve tüm bu yönleri ile
siyasiler için vazgeçilmez bir iletişim aracı olmaktadır (ersinbayraktar.blogspot.com
[17(03/2015: 1]).
Siyasi partilerin oluşturmuş oldukları resmi sosyal ağ sayfalarının yanı sıra isteyen
her birey veya gençlik, kadın örgütleri diledikleri kadar sosyal ağ sayfası açabilme
olanağına

sahiptir.

Parti

adına

birlikteliği

artırmak

ve

paylaşım

yaparak

popülaritesini artırmak isteyen şahıslar bir siyasi topluluk sayafası adı altında sosyal
ağ açmakta ve paylaşım yapabilmektedir.

Sosyal ağların kattığı olumlu etkilerden
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biri de paylaşımın hızla görülebilir ve paylaşılabilir oluşudur. Herhangi bir kişinin
beğenisi ve önerisiyle yayılım gösterebilen sayfalarda tüm internet kullanıcıları
arama çubuğunda erişme imkanına veuya gruba dahil olma imkanına sahiptir.
Siyasi

partilerin

tüzel

kişilik olarak oluşturdukları

resmi

paylaşımlar yapması milyonlarca seçmenin bilgilendirilmesi
amacını taşımaktadır.

hesaplar

üzerinden

ve oyunun alınması

Tüzel kişilik hesaplarının yanı sıra bireysel olarak açılan

hesaplar da aynı amacı taşımakla birlikte siyasetçinin veya mevcut adayın teknoloji
ile ne kadar ilişkili olduğunu göstermek adına önemli bir gösterge gücüne sahiptir
(Tongut, Akman,2014:

121).

"Sosyal medyanın politik amaçlı hareketler için kullanımına verilebilecek en güzel
örneklerden birisi de "Taksim Gezi Parkı" olayları olarak yakın geçmişte yaşanan olaylardır.
Hükumet politikalarından rahatsız olan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu muhalif bir kitle,
Taksim'deki bir parkta yapılacağı iddia edilen bir alışveriş merkezini gerekçe göstererek,
sosyal medya üzerinden, baş döndürücü bir hızla organize olarak tüm ülke sathına yayılan bir
hareket başlatmışlardır. Tek başına "Taksim Gezi Parkı" olayları sosyal medya kullanımının
avantaj ve dezavantajlarını göz önüne seren niteliktedir Zira hareketin başlarında, sosyal
medya kullanımının özellikle zaman ve maliyet açısından sağlamış olduğu avantajlar,
protestocular için önemli bir kolaylık sağlamıştır Politik amaçlı sosyal hareketler için
gerçekleştirilen bu tarz sosyal medya faaliyetlerinin yanında, sosyal medyanın doğrudan
seçimler için kullanımı da artık oldukça sık bir şekilde karşılaşılan bir uygulama haline
gelmektedir" (Köseoğlu, Al, 2014: 112).

Sosyal medyanın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanımında
önemli

bir

nokta

da

günümüzde

siyasal

sitemin

aktif

dikkat çeken

aktörlerce

kullanım

yoğunluğudur. Artık hemen hemen bütün siyasi partilerin ve parti alt oluşumlarının
sosyal medyada aktif bir hesabı bulunmakta ve partiler bütün siyasi programlarını bu
hesaplar üzerinden yürütmektedir (Köseoğlu, Al, 2013: 115).
Siyasi partilerin seçim dönemlerinde ayırmış oldukları seçim bütçelerinin dışında
ücretsiz

olarak

sürdürdükleri

sosyal

medya

propagandaları

aracılığıyla

ekonomik yönden tasarruf hem de daha fazla kitleye ulaşım sağlanabilmektedir.

hem
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İKİNCİ BÖLÜM
2. CUMHURİYETÇİ

TÜRK PARTİSİ VE SİYASAL KAMPANYALARINA

GENEL BAKIŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde 1970 yılında kurularak mücadeleciliği öngören
bir parti niteliği taşıyan Cumhuriyetçi Türk Partisi, günümüzde sosyal demokrasi
ideolojisiyle varlığını sürdürmekte ve Cumhuriyet Meclisi 'nde 21 milletvekiliğiyle
temsil edilmektedir. Her siyasi liderin veya partinin temel amacı seçimi kazanmak ve
iktidara gelebilmektir.
seçimleri kazanmaya

Dolayısıyla

her · parti gibi Cumhuriyetçi

Türk Partisi. de

yönelik çeşitli çalışmalarda bulunur. Siyasilerin

seçimleri

kazanmaya yönelik çalışmalarının temelini ise siyasal kampanyalar şekillendirmekte
ve yönlendirmektedir.
2.1. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Siyasal Tarihi
1968 yılından itibaren kurulmak üzere çalışmalarına başlanan ve 1970 yılında Ahmet
Mithat Berberoğlu başkanlığında kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk
toplumunun

varlığını

sağlamayı,

kişi

üstünlüğünü

hak

ve kimliğini

korumayı,

ve özgürlüklerini

ve demokrasiyi

refahını

çağdaş

geliştirip

seviyeye

sosyal adaleti

yükseltip,

hukukun

egemen kılmayı amaç edinirken, toplumun

kendi

iradesine dayalı kendi kendini yönetme hakkının elde edilip korunması için mücadele
etmeyi öngörerek (CTP Parti Tüzüğü,
sosyalist

ilkeler

demokrasinin,

rehberliğinde,

2009) sosyalizmin hedefleri doğrultusunda ve

Kıbrıs

sorununun

çözülmesi

ve

KKTC'de

özgürlüğün ve sosyal adaletin ve dayanışmanın tesis edilmesi için

mücadele etmektedir.
Cumhuriyetçi

Türk

Partisi'nin

kurulduğu

dönemde,

dünya

politik

yaşamına

damgasını vuran iki kutupluluk, ulusal kurtuluş savaşları, Avrupa'daki

işçi sınıf

hareketleri

ve İtalyan, Fransız, İspanyol Komünist

etkinlikleri

bugün ya ortadan kalkmış ya da boyut değiştirmiştir.

"Üretim Araçlarının

Toplumsallaştırılması"

"Devletçi

politikaları,

Ekonomi"

Partileri gibi sol partilerin

ilkesinin indirgenmesi

uzun yıllar boyunca

Marksizm'in
ile uygulanan

sol hareketleri

ciddi bir
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biçimde

etki altına almıştır.

Bu anlayış,

belli dönemlerde

ciddi

sağlamışsa da orta ve uzun vadede giderek devlet ve bürokrasi

kazanımlar
hakimiyetine

dönüşmüş, sosyalist demokrasinin çiğnenmesine yol açmış ve teknolojik gelişmenin,
ekonomik ilerlemenin ve toplumsal refahın önünde engel oluşturmaya başlamıştır.
Bu gelişmelerin de etkisiyle reel sosyalist uygulamalar başarısızlığa uğramıştır.
Dünyadaki ve sol hareketteki gelişmeleri yakından takip eden Cumhuriyetçi Türk
Partisi, bir yandan reel sosyalist sistemlerin geliştirdiği devlet kapitalizmi ile devlet
ve bürokrasi tahakkümü gibi uygulamaların,

diğer yandan yeni dünya düzeninde

kontrolsüz bir şekilde gelişen uygulamaların dünyaya ve insanlığa verdiği zararların
farkında olarak; 1990'lı yıllardan itibaren demokratik sosyalizm şiarını benimsemeye
başlamış ve adadaki ve dünyadaki sorunlara bu ideolojik perspektiften

hareketle

çözümler üretme arayışına girmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Bayraktarlık, Elçilik,
Yönetim (BEY) faşizmine karşı mücadele etmiş, dar, uçkun sol anlayışları aşarak
1973 seçimlerine katılmış, 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Kurucu
Meclisi'nde
mücadelesi

yer almış, parlamenter

rejimde

demokratik

yöntemlerle

sosyalizm

vermiş ve 1981 sonrasında yüzünü sokağa ve iktidara çevirmiştir.

Cumhuriyetçi

Türk

Partisi'nin

olgusunu programına

1990 kurultayında,

Avrupa

alması· ve sunduğu demokratikleşme

Birliği'nde

üyelik

programı, uyguladığı

politika ve analizlerle Kıbrıslı Türklerden destek görmüş ve bu destek doğrultusunda
2000'li yıllarda demokratik, barışçı ve devrimci dinamiğin gücünü geliştirmiştir.
Tüm bu birikimler

neticesinde

"Bu Memleket

Bizim Platformu'nun

(BMBP)

düşünsel önderliği, Kıbrıs Türk halkının yalnız emek güçlerini değil, iş dünyası,
küçük üretici; esnaf, köylü, kadın ve gençlik potansiyelini ve toplumu tüm ilerici ve
çözümden yana olan kesimlerini toplumsal ortak değerlerde buluşturan büyük bir
devrimci dinamik oluşturmuştur.
Siyasi partilerde üretim süreci geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Siyasi fikir ve
politika

üretilmesi

yanında,

bunların

uygulamaya

dönüştürülmesi;

bir yandan

üyelerin amaç birliğinin korunması ve diğer taraftan oy potansiyelinin arttırılması
çabaları,

faaliyetlerin

çok çeşitliliğini

ortaya

çıkarır

(Berberoğlu,

1997: 32).
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Cumhuriyetçi

Türk

Partisi

Birleşik

Güçler,

özgürlükçü

sosyalist

değerleri

benimseyen, bunu doğal sonucu olarak özgürlükçü, dayanışmacı, barışcı, adalete,
demokrasiye, insan haklarına, "Avrupa Sosyal Şartı"na ve hukukun üstünlüğüne
bağlı Avrupalı sol bir siyasi partidir. Sosyalizmin ve sol düşüncenin temel değeri
olan eşitliğe bağlılığı siyasetin olmazsa olmaz ilkesi olarak kabul etmekte olan parti,
din, mezhep, dil, ırk, renk, etnik köken, doğum yeri, cinsiyet, cinsel yönelim/tercih
gibi nedenlerle herhangi bir ayrım gözetmeksizin
anlayışından

hareketle,

Kıbrıs'ta

bulunacak

herkesi eşit saymaktadır.

siyasi çözümün

Bu

de siyasi eşitlik

temelinde olması gerektiğini düşünmekte ve Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını bu

çerçevede sürdürme işlevi çerçevesinde çalışmaktadır. Kıbrıs Türk· halkının ter~ih .
ettiği yönetim biçiminin de demokrasi olduğu açıktır. Ancak bu demokrasinin bir an
önce

gölgelerde

kalmayarak

kurtarılması

katılımcı

ve bugünkü

demokrasi yönünde

belirsiz

ve

dönüştürülmesi

sürdürülemez

yapıyla

gerekir. CTP-BG'nin

hedefi her Kıbrıslı Türk 'ün yönetime ve yönetimin denetlenmesine katılabileceği bir
demokratik modeldir. CTP-BG'nin
demokrasi

modelidir.

savunduğu model çoğunlukçu değil, çoğulcu

Ancak, günümüz

koşullarında

temsili demokrasiye

karşı

toplumda oluşturulmaya

çalışılan ve siyasi partileri yok saymaya, yaşamın her

alanında depolitizasyonu

yerleştirmeye çalışan eğilimleri dikkate alarak, CTP-BG,

siyasetin ve siyasal yaşamın kurumsallaşması,
yaşamı

yozlaştıran

yaklaşımlara

başta partizanlık

etik değerlerin gelişmesi ve siyasi

ve statükonun

korunmasına

dönük tüm

karşı mücadele etmeyi önemli bir görev saymaktadır (CTP Politik

Tezler, 2011: 84-92).
Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden itibaren uzun yıllar gençlerin partisi
olarak bilinmektedir.

Genç kadın ve erkekler özellikle Türkiye'de

ülkedeki sivil

toplum örgütleri içerisinde yetişen ilerici ve devrimci gençler Cumhuriyetçi Türk
Partisi'ni

tercih etmişlerdir. Geçmiş dönemlerden itibaren özellikle sol ideolojide

Sovyetler Birliği çizgisindeki gençler CTP içerisinde rol almışlardır. Cumhuriyetçi
Türk Partisi'nin

Kıbrıs Türk toplumu içerisinde güçlenmesinde

örgütlenmesinde

gençlerin büyük etkisi olmuştur. Geçmiş yıllarda partinin kuruluşundan birkaç yıl
sonra üniversitelerden

mezun olan gençlerin partiye katılımları ile birlikte partinin
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olaylara

yaklaşımının

mümkündür.

Bilimsel

değiştirmesine,
sağlamışlardır.
olmuştur.

daha bilimsel temellere
sosyalizm

felsefesinde

oturmaya

öğretisine

yenilikler

sahip

ve

Çünkü gençlerin

donanımı,

gençler

değişiklikler

Gençlik her zaman parti içerisindeki

başladığını

söylemek

partinin

kabuk

oluşmasına

katkı

büyüklerden

daha radikal

bakış açıları ve dinamizmleri

farklıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler ve diğer partiler için gençler partinin
gelişimi, ilerlemesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Zor günler geçirmiş ve iki
toplumlu tanınmaz bir ülkede yetişen genç kuşağın öncelikli hedefi ülkeyi dışa
tanıtmak ve ülkesini bulunduğu
konumdan daha ileriye . taşıyabilme arzusudur. Her
. .
bireyin düşüncelerine

ortak ·olabilec-ek düşünce ve görüşlerine hitap ed~bilen bağlı·

olduğu örnek bir siyasetçinin
Tecrübenin

ya da partinin olduğu kaçınılmaz

bir gerçektir.

yanı sıra yenilik ve gelişime açık olunması gençlerin birlikteliğini

başarısını ayrıca yeniliklerini gerektirmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik

Güçlerin barışçı, adil, sosyal ve gençliğin enerjisine fırsat veren açık görüşlü bir
topluma doğru dönüşüm

için çalıştığı bir parti olduğunu söylemek mümkündür.

Ayrıca siyasi partiler üzerinde gençler partinin devamı için yetiştirilmek üzere önem
taşımaktadır.

Parti bünyesinde partinin çıkar ve görüşleri doğrultusunda

ilkeleri uygunluğunda

partinin

gençlerin rolü gelecek nesillerin yerini alacak ve partinin

devamını sağlayacaktır. Bu bilinçle partinin geliştirilme mekanizmasını oluşturanlar
gençlik kollarıdır. Cumhuriyetçi

Türk Partisi Birleşik Güçler':

şuan temsil eden

birçok Milletvekili ve üyeler de gençlik kollarından yetişmişlerdir. Gençlerin partiye
katılımlarının

çeşitli

sebepleri

bulunmaktadır.

Bunlardan

biri

çıkar sağlamak

amaçlıdır. Partinin iktidara gelmesiyle iş bulma imkanını elde edebilmekte ve bu
yüzden

partiye

destek

verebilmektedirler.

Bazı

gençler de tamamen

partinin

ideolojilerine yatkınlık hissederek partiye destek vermek amacı taşımakta veya aile
gelenekleri açısından bağlılık göstermektedirler.
Güçlerin Gençlik Örgütü Genel Başkanlığı'nı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik

Olgun Talat yürütmekte ve parti 1216

genç üyeyi bünyesinde barındırmaktadır.
CTP-BG kadın-erkek eşitliği konusunda toplumda farkındalık yaratma çalışmalarına
öncülük etmiş, partinin katkılarıyla

1996 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi 'nde
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"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"ni (CEDA W) kabul
etmiştir.

Buna

karşın

CEDA W'ın

hayatın

pratiğinde

uygulanması

ıse

gerçekleşmemiş, ülkede kadın-erkek arasındaki eşitsizlik devam etmiştir. Türkiye' de
olduğu

gibi Kuzey

mekanizmalarında

Kıbrıs

Türk

Cumhuriyeti 'nde

yeterli düzeyde bulunmamaktadır

de

kadınlar

Cumhuriyetçi

karar

alma

Türk Partisi

kendi tüzüğünde pozitif ayrımcılığa yer vermişse de, toplum düzeyinde pozitif
ayrımcılık henüz istenen düzeyde değildir Her alanda mevcut toplumsal cinsiyet
eşitsizlikleri ile mücadele edecek, farkındalık yaratıp uygulamalar yapacak, sivil
toplum devlet iş birliği ile kurulacak bir mekanizmaya
yapmış olan parti, "Toplumsal

ihtiyaç olduğu tespitini

Cinsiyet Eşitliği Mekanizması"

sorunları bütünlüklü olarak ele alacak bir mekanizmanın

adı altında tüm

kurulması gerekliliğini

savunmakta olup kadınların karşılaştığı insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık
yaratmak ve bu alandaki insan hakları ihlallerinin kaldırılması için mücadele etmeyi
hedef almaktadır (CTP Politik Tezler, 2011: 93-94 ).
Meclis' e en fazla kadın milletvekili ve Meclis başkanı yerleştirme misyonuna sahip
olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçlerden ilk olarak Fatma Ekenoğlu 14
Ocak 2004 - 6 Mayıs 2009 tarihleri arasında Meclis başkanlığını yürütmüştür. Şuan
Meclis'te Sibel Siber'in yanı sıra Milletvekili olarak diğer iki koltuğun birini Avukat
Fazilet Özdenefe Kürşat, diğerini ise Feminist Atölye Aktivisti siyaset bilimi ve
uluslararası ilişkiler ve sosyoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış
Doğuş

Derya

kampanyalarında
yürütülmüştür.

doldurmaktadır."
kadınlara
"Söyleyecek

yönelik

Seçim

kampanyaları

çalışmaların

Sözümüz, Değiştirecek

süresince

yapılacağına

dair

siyasal
politikalar

Gücümüz Var" sloganı adı

altında siyasal iletişim çalışmalarını kadınlara hitaben kullanan CTP-BG, kadınların
bir ilki yarattığını dile getirmekte ve yeni bir enerji taşıdığını belirtmektedir.
Cumhuriyetçi

Türk Partisi 'nin kadın hakları açısından

8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü'nü ilk kez 1977'de bir grup CTP'li kadının kurduğu Yurtsever
Kadınlar Birliği tarafından kutlanmasıyla, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın yok
edilmesini öngören BM Sözleşmesi CEDA W'ın 1996 'da CTP'nin hükümet olduğu
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dönemde kabul edilmesiyle, partinin içinde %30 kadın kotası uygulanarak, kadının
daha fazla yer almasının ve kadın milletvekili sayısının artmasının önünü açmasıyla,
ilk kez kadın Meclis Başkanı ve kadın Başbakan': göreve getirerek toplumsal
cinsiyet eşitliğinin üst yönetim mekanizmalarında
toplumsal

cinsiyet

eşitliği perspektifini

hayatın

temsil edilmesini sağlamasıyla,
tüm

alanlarına

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin

kuruluş yasasını Meclis'ten

partinin

Ceza

hükumette

olduğu

dönemde

Yasası'nda

yaymak

ıçin

geçirmesiyle,

cinsel

suçlarla

ilgili

maddelerin evrensel insan hakları normlarına göre düzenlenerek, çağ dışı maddelerin
kaldırılıp yerlerine "cinsiyet kimliğine yönelik zem ve kadih", "önyargı veya nefret
saiki ile psikolojik
yararlanana

karşı

veya ~konomik şiddet uygulama"
cinsiyetinden,

cinsel yöneliminden

ve "kamu hizmetinden
veya kimliğinden

dolayı

ayrımcılık" suçları getirmesiyle, ayrıca TOCED Yasası altında kuruluş çalışması
başlayan "Kadına Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri", "Kadın Sığınma Evleri",
"Telefonla Yardım Hattı", "Şiddeti Önleyici Müdahale Programları", "Cinsiyet Odak
Noktaları", "Polis ve Hastanede Şiddetle Müdahale Programları", "Cinsiyet Odak
Noktaları",

"Polis ve Hastanede

Şiddetle Müdahale

Birimleri"

ve "Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği Kurultayı", "Danışma ve İzleme Konseyi" gibi kurumlarda da ilk
kez toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir devlet mekanizmasını

yönetmesiyle

ilklerin partisi olarak adlandırılmakta ve kadınlara yönelik ilklerin öncüsü sloganıyla
yola çıkmaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçlerin 2015 yılına kadar

toplamda 2287 kadın üyesi bulunmaktadır.
2.2. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in Siyasal Kimliğinin Oluşumu
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde kimlik kavramı toplumsal bir varlık olarak
insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını
sağlayan şartların bütünü olarak tanımlanmaktadır

(tdk.gov.tr [14/05/2015: 1]).

Parmar (1998: 19-20) kimliğin, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik ve psikolojik
bir yapılanma

süreci olduğu için asla sabit bir yapı arz etmediğini, karmaşık ve

değişken olduğundan sürekli yeniden konumlandığını

savunmaktadır. Ancak Toka

göre (2003: 124) bir kimlik bağlamı içinde doğan bireye, sosyal olarak yüklenen
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anlamlar, kişi tarafından kabul edilmedikçe ve özdeşim kurulmadıkça kendi başına
bireyi tanımlamadığı

için kimliği tanımlayan bireyin kendisidir (Aktaran Göksu,

2013: 73).
Bireysel kimlikler, isteğe göre seçilip değiştirilebildiklerinden toplumsal yaşam açısından
önemli sorunlar yaratmaktadırlar Ancak bir kimlik, bireyi öteki bireylerle tek şemsiye
altında toplama iddiasıyla ortaya çıktığında yani toplumsal/siyasal bir niteliğe büründüğünde
probleme
dönüşerek,
tanımlanması
zor bir kavram haline gelmektedir
Çünkü
toplumsal/siyasal kimlik, kimliğin kişiler arası düzeydeki ifadesidir (Bilgin, 2007 13)

Dolayısıyla

siyasal

kimlik,

bireylerin

kendilerini

kategorileştirmesi ile doğrudan ilişkilendirilmektedir

çevresi tarafından

gösterebilmektedir.

kimliklendirildiği

grubun

üyesi

olarak

(Göksu, 2013: 74).

Bir kişisel kimlikle siyasi kimliği bağdaştırabilmemiz
olarak

bir

mümkün değildir. Birey şahsi

gibi siyasi bakış açısıyla farklılık

Çok iyi dürüst nerede nasıl durmasını bilen halk insanı gibi

bireysel kimlik benzeştirmeleri siyasi kimlik olarak da nitelendirilebilir. Fakat tüm
iyi vasıflarda kimliğe sahip olan kişi olsa dahi seçmenin ilk odaklandığı nokta hangi
partiden aday olduğudur. Çünkü kişilerin bağlı olduğu bir nevi tutmuş olduğu
takımlar gibi partiler de mevcuttur. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi
azınlıklardan
Dolayısıyla
doğrultusunda

oluşan küçük bir ülkede partiye yönelim oldukça yüksek olmuştur.
seçmenler

partilerine

adaylarının

bağlılık

kimliklerini

göstermekte

algılayabilmekte

ve partilerinin

çıkarları

ve benzeştirmektedirler.

Siyasal kimliği Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçlere uyarladığımız zaman
adaylarda yukarıda bahsedildiği üzere "öncelikli izlenimin partiye dayalı olduğunu
gözlemlemekteyiz.

İlgili aday dış çevrede dürüst, güvenilir, saygılı, disiplinli ve aktif

bir kimlik olarak benimsenmişse de seçmenler üzerinde ilk izlenimi Cumhuriyetçi
Türk Partisi olmaktadır. Çünkü ilgili kişi adaylığını o parti üzerinden koymuştur ve
adayın ilk benimsenen kimliği partisinin ilkeleri doğrultusunda hareket eden birey
algısını oluşturur. Parti devlet başkanlığı seçimine katılacağını karar aldıktan sonra
devlet başkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı

adayını parti meclisince gizli oylama

yaparak belirlemektedir. Dolayısıyla parti meclisi adayını kendilerince oluşturdukları
kimlikleri

doğrultusunda

seçmektedir.

Siyasal

kimliklerin

şekillenmesinde toplum ve kültürün yapısı da önemli yer taşımaktadır.

oluşması

ve
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Bir toplumu ya da ulusu oluşturan bireylerin yaşam, olaylar ve insanlarla ilgili benzer tutum,
davranış, görüş ve inanç birliği içerisinde olması belirli bir toplum yapısını ve kültürü ortaya
çıkarır

Kültürü, bir toplumun

geçmişiyle

bağlantısını

oluşturur

ve birikimini

yansıtır

Toplum yapısı ve kültür özellikleri, siyasi düşünce, yaklaşım ve davranışları kısaca siyasal
kültürü şekillendirir

Türk toplum yapısının

kullanımının ve bunun benimsenmesinin

ve kültürünün

gelenekçi

değerleri,

otorite

baskın davranış biçimi olmasında temel etkendir

(Berberoğlu, 1997 14).

Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi dolayısıyla geçmişten günümüze
kadar devam eden Milliyetçilik

olgusu özellikle Cumhuriyetçi

Türk Partisi 'ni

görmezden gelmeyi beraberinde getirmiş ve hükümetten uzak tutmuştur: Partinin
programı ve tüzüğü esastır: Bunlara bağlı olarak kurultaydan sonra en yetkili organ
Parti Meclisi'dir: Kararlar merkez yönetim kurulunda ve parti meclisinde üretilir.
Kararın

gücünü artırmak

götürmektedir.

için meclis yönetim

Parti Meclisi kararları

Kurultay

kurulu kararları
kararları

parti meclisine

kadar kesindir,

parti

üyelerini bağlayıcıdır. Adayların imajı ve nitelikleri parti programına ve tüzüğüne,
partinin en genel ilkelerine ters olamaz. Bu anlamıyla CTP adayının ilerici, demokrat
ve barıştan yana olması öncelikli koşuldur. Aday bu çerçevede belirlendikten sonra
parti yetkili organları seçim stratejisini ve hedeflerini belirler. Adaylar bu strateji ve
hedeflere uygun olarak meclis yönetim kurulunca yetkilendirilen

merkez seçim

bürosu tarafından seçime hazırlanır. Bu noktada merkez seçim bürosuyla beraber
çalışan

siyasi reklam kampanya ekibi de adayların imajına dönük çalışmaları

baş! atmaktadır.
"Partinin ya da adayın programı, ideolojisi ya da ele aldığı konular seçmenler tarafından
önemli, başarılı ya da etkili bulunabilir Ancak seçmen oyunu sadece bunlara dayanarak
vermez. Partini ya da adayın imajı da seçim kararını etkileyen en önemli etkenlerden
birisidir Politik ürün niceliksel ve karmaşık olduğundan ürünün değerlendirilmesi güçtür. Bu
açıdan bakıldığında
'imaj' ürün hakkında bilgi vermektedir ve
politik ürünün
değerlendirilmesine
yardımcı olmaktadır" (Bauer, Huber & Hermann, 1996; Aktaran
Bayraktaroğlu, 2002 71).

Sennett' e göre (2002 365) siyasal adayın dış görünüşü, yarattığı izlenim gibi bütün
bu faktörlerin

bileşkesi

siyasal aday hakkında

seçmen algılayışlarında

bir yer

bulmakta ve siyasal aday söz konusu çerçeve içinde yorumlanmaktadır (Akt. Balcı,
2003; 153).

30

Tüm bunların yanı sıra adayların seçmenleri
diğerleri

ise iletişim kurma kabiliyetleri,

etkilemelerindeki

duruşları,

etkenlerden

bilgi düzeyleri

bir

ve politik

geçmişleri önem arz etmektedir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, nihai imaj, politik kampanya
faaliyetleri

dışında

televizyondaki

programları

ile sunulan

iletilerin

haber

bültenleri,

seçmenlerin

mevcut

açık

oturumlar,

bilgi

Show

ve tecrübeleriyle

etkileşime girerek oluşmaktadır. Bu nedenle adaylar için en uygun strateji, seçmenin
mevcut bilgisiyle örtüşen yeni kampanya konuları üretmek olacaktır (Ansolabehere
ve Iyengar, 1994; 356: Aktaran Balcı, 2003 154).
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin

seçim kampanyaları kapsamında en çok önem arz

eden

adayların

konulardan

sergileyebildikleridir.

biri

de

duruşları

ve

karşıya

nasıl

izlenim

Bu durum karşısında da siyasi adayların eşlerine günümüzde

büyük görevler düşmektedir.

Seçim kampanyaları

ile medyanın

giderek önem

kazanmaya başladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde adayların sadece sıyası
duruşları değil, aynı zamanda özel hayatlarındaki

istikrarlı seyir, kampanyalar

süresince seçmenlere aktarılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'den sonra KKTC'nin de
Batılı yaşam tarzına uygunluğunun

olduğunu ve bu doğrultuyu takiben ilerleme

gösterildiğini söylemek mümkündür. Halkın içerisinde olan ve halkın sesine kulak
veren bir lider halk açısından daha içten ve daha samimi olarak adlandırılmakta bu
durum ise siyasi kişiliğe pozitifsetki yaratmaktadır. Dolayısıyla seçim dönemlerinde
kampanyalar kapsamında

öncelikli davranışlar sivil toplum örgütleri, meydanlar,

kahvehaneler veya birliklere ziyaret süreçlerini takiben ilerlemektedir. ,
Iyi bir propagandacı hedef kitlenin beklentilerine cevap verecek bilgi birikimine sahip olmalı,
hedef kitlenin öncelikli ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmelı, toplumun güvenini kazanabilmeli,
toplumun umut ve beklentileriyle ilgili alternatifler sunabilmeli, çevresini iyi analiz
edebilmeli, başkalarının fikrini öğrenme konusunda derin kuvvetli vukufiyete sahip olmalı,
kişiliğiyle karşı taraf üzerinde olumlu bir izlenım bırakmalı, toplumun dikkatini çekecek
yöntemler geliştirebilmeli ve başkalarının fikirlerini dinlemeye tahammül edecek kadar
sabırlı olmalıdır. Tüm bunları yaparken de güven uyandırmalı, tevazu sahibi olmalı, daha da
inandırıcı görünme pahasına doğru sözden kaçınmamalı ve anlatımda abartıya kaçmamalı,
daha soma aksinin ortaya çıkabileceğini ve ona kadar gösterdiği tüm çabaların boşuna
gidebileceğini göz önünde tutarak yalan ve mübağaladan kaçınmalı, muhatap konuşurken
sözünü kesmemeli ve sabırla dinlemeli, muhatabın meramını rahat anlatmasına fırsat vermeli
ve dinlediğini belli etmek için ara sıra soru sormalı, telaşlı jestler ve beceriksiz sorularla karşı
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tarafı konuşturmak istiyormuş hissı oluşturmamalı, sempatik ve güler yüzlü olmalı, ıyı
niyetini belli etmeli, hedef kitle üzerinde halk arasında soğuk adam diye tabir edilen olumsuz
bir izlenim bırakmamalı, samimi olmalı ve samimi olduğunu hedef kitleye yansıtabilmelidir
(Özsoy, 2002 200-201)

French ve Simith'e

göre (2010) seçmenler bir parti hakkındaki

algılarını

ve

bilgilerini partiye ilişkin kapsamlı marka algıları üzerinden inşa etmektedirler ve tüm
parti markasının bir parçası olan lider imajı; partinin yetkinliğini, azmi ve çekiciliği
gibi konuların aktarımında anahtar bilgi akış aygıtı olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Aktaran Akıncı, Akın, 2013: 335).
Türk'e göre (2008), siyasetin kişiselleştirilmesine bağlı olarak lider üzerinden yürütülmesi;
siyasetin bilimselleştirilerek seçmen eğilimleri üzerine kurgulanması; kampanyalarda
medyanın öneminin ve rolünün artması; vatandaşların seyircileşmelerine bağlı olarak pasif
hale gelmesi unsurlarını kapsayan bu süreç siyasetin Amerikanlaşması olarak bilinmektedir.
Televizyonun etkin kullanımı, paranın belirleyiciliği, imaj savaşı gösterinin öne çıkması
özellikle ABD'deki siyasi kampanyaların yapısal karakteristiği olarak öne çıkmış ve akım
dünyadaki mevcut demokrasilerdeki siyasal kampanyaların da Amerikanlaşması olarak kabul
görmüştür. İmaj yaratma üzerine kurgulanan bu yeni siyaset anlayışının pazarlama
tekniklerini ve medyayı etkin kullanmasının zaman içinde siyaseti başrol oyuncusu lider olan
bir gösteri sahnesine dönüştürdüğü açıktır (Aktaran Akıncı, Akın, 2013 335).

Adayların ilanı, ilk afiş veya ilk mesajlardan başlayarak önemine göre tüm araçların
kullanılması ile hedef kitle etkilenebilir. Yine kampanyanın temasının ve kullanılan
sloganın kalitesinin

orijinalliği, hedef seçmen kitleleri etkileyen diğer unsurlar

arasındadır (Tan, 2002: 115).

2.3. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde Siyasal Kampanya Yönetimi
Tarihsel

açıdan

1950 'li yıllara kadşr egemen

olan propaganda

tabanlı

seçim

stratejileri, yakın dönemde siyasal iletişim mantığı içerisindeki siyasal kampanyalara
dönüşmüş,

adaylardan

partiye,

ideolojiden

stratej ileri

ve

ınsana

taktikleriyle

geniş
üretilen

bir

yelpazede

değerlendirilen,

seçim

kampanyalarla

şekillendirilmiştir

(Aktaş, 2004: 17). Siyasi partilerin seçimleri kazanmaya yönelik

yaptıkları tüm çalışmalar siyasal kampanyalar olarak değerlendirilmektedir.
kampanyaların

yürütülmesindeki

amaç

hedef kitleyi

etkileyebilmek

Siyasal

ve seçim

öncesinde partiye odaklamaktır.
Seçim dönemi gibi kısa bir dönemde sonuç almaya yönelik olarak hazırlanan politik
kampanyaların hedefi, tanıtımı yapılan siyasal adayların seçilmelerini temin etmektir.
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Bu hedefe yönelik olarak çeşitli iletişim stratejileri,

temalar ve özel mesajlar

geliştirilerek, seçmen kitlelerin etkilenmesi yoluna gidilmektedir (Oktay, 1993: 93).
Propagandanın en başarılısı, verilmek istenen mesajın propaganda olduğu izlenimi
oluşturmadan yapılabilendir. Hedef kitlenin iyi teşhis edilmesi oldukça önemlidir.
(Özsoy, 2002: 187). Siyasi partiler kazanmak ve iktidarda kalmak için halkı zayıf
noktadan yakalayacak

propaganda geliştirmektedirler.

Yürüttükleri propagandalar

çerçeveside halkın seçim uğruna verilmiş söz olarak düşünmemesini
şekilde yürütülmesi

hem hedef kitleyi bağlayıcı

sağlayacak

hem de etkileyici olmaktadır.

Seçmenin partiye güven duyması ve bağlılık göstermesi partinin verilen

sözleri

yerine getirmesi ve sözünün arkasında durduğu, icraatlarından tatminkar olunduğu
anlamına gelmektedir.
Politik kampanyaların

kararsız seçmenler ya da düşük ilgi düzeyindeki bireylere

etkisi, tutum değişikliği yaratması, sorunlar üzerinde derinlemesine düşünmekten çok
çevreden gelen uyaranlardan kaynaklanmaktadır (Yıldız, 2002: 71).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde siyasi parti eğilimi değişkenlik göstermektedir.
Özellikle partilerin halkı taraflarına çekebilmek adına öncelikli politikaları işsizlik
sorununu ortadan kaldırmak ve çalışma şartlarının farklılıkları açısından özel sektör
ve devlet arasındaki dengesiz çalışma şartları dolayısıyla devlete istihdam sözü öne
sürülmektedir.

Dolayısıyla partinin politikalarından

önce iktidara geleceği zaman

verilen sözleri yerine getirmesi beklenmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi 'nin gerek
partisel açıdan gerekse adaylarının uygulanması

gereken politikalarının

vatandaş

tercihlerine yönelik olması gerekmektedir.
Vatandaşın beklentilerine cevap verebilen nitelikte yürütülen kampanyaların halka
ulaşımı kitle iletişim araçları sayesinde mümkün olmasının yanı sıra etkileşim ve
yönelim sağlanmaktadır.

Bu araçlar sayesinde ise kampanya başarılı yürütülüyorsa

seçmenlerin oy verme eğilimleri partiye yönelik olabilmektedir.
"Kamuoyunun oluşumunda en etkili unsurlardan birisi olarak kabul edilen ve teknolojik
gelişimiyle birlikte etki alanları daha da genişleyen kitle iletişim araçlarının başlıca özelliği,
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olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda geniş kitlelere yayabilme, onları oluşturan
bireylerin tutumlarına ve davranışlarına yön verebilmeleridir" (Balcı, 2005 155-156).

Politik kampanyaların hemen hemen hepsi, kitle iletişim araçlarının ihtiyaçlarına ve
ilgisine göre organize edilmektedir.
dönemlerinde
hakkındaki

kitle iletişim araçları,
görüşlerini

Çünkü özellikle politik kampanyaların
seçmenlerin

etkileyebilmektedir

ilk

siyasal parti ya da adaylar

(Sağnak,

1996

287).

Çok

partili

sistemlerde halkın dikkat dağılımını etkileyen birçok faktör olmaktadır. Liderlerin bir
araya gelerek karşılıklı tarışma programlarına

çıkması, sorulara cevap vermeleri;

duruşları, çoğunluğun resmedildiği, halkın sürekli konuştuğu partinin izlenimi kitle
iletişim

araçları -sayesinde halka' yansımaktadır.

değişkenlik

gösterebilmekte

ve

oy

Dolayısıyla

verme

seçmen · eğilimleri

güdülerinde

değişkenlik

gözlenebilmektedir.
Bu bağlamda kampanya içerikleri, zengin görsel unsurlardan ve medyanın dikkatini
çekmek suretiyle gündemine girecek olay ve konulardan oluşmaktadır. Düzenlenen
etkinlikler, hem görsel unsurlar taşımakta; hem de bilinçli olarak, medyanın haber
değerleri ile uygunluk göstermektedir (Oktay, 2002: 143).
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde yerel ve genel seçimler öncesi komite, ocak, bucak
üyelerinden oluşan genişletilmiş ilçe meclisleri toplanarak partinin stratejisinin ne
olması, neleri içermesi gerektiği gibi düşünceler daha önceki deneyimler de göz
önünde bulundurarak masaya yatırılarak meclis yönetim kuruluna öneriler sunulur.
il

Bu öneriler neticesinde ilçe yönetim kurulları ve seçilmiş organ üyeleriyle birlikte iki
üç gün süren toplantılar yapılarak seçim stratejilerinin tezleri oluşturulur. Oluşturulan
tezler parti meclisinin gündeminde tekrarlayan toplantılarla şekillenerek somutlaşır.
Somutlaşan seçim stratejileri her ilçede genişletilmiş ilçe meclislerinde kadrolara,
yöneticilere açıklanır ve belirlenmiş seçim stratejisi üzerinde ortak davranılır. Seçim
stratejileri

üzerindeki

anlaşmalar
partiye

yönelik

fikirleri

gerçekleştirebilecek

şirketler araştırmaya başlanır ve siyasal kampanya çalışmalarını
Bu doğrultuda

kazanmaya

ve

ya

ekipler oluşturulur.

seçimleri

çalışmaları

destekleyebilecek

oluşturacak

da

doğrultusunda

çalışmaları

tüm strateji parti yönetiminden

çıkarak kampanya ekibi tarafından yönlendirilmeye başlanır.
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Cumhuriyetçi

Türk Partisi 2003 yılında genel seçimler öncesi gerçekleştirdiği

kurultayda aldığı karar sonucu 2003 yılında yapılacak genel seçimlere Cumhuriyetçi
Türk Partisi- Birleşik Güçler adıyla ve CTP-BG logosuyla katılmaya karar vermiştir.
Bu değişiklik Cumhuriyetçi Türk Partisi için tarihsel bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Amaç Kuzey Kıbrıs Türk toplumunda uzun yıllar ana muhalefet görevini üstlenen
CTP'nin tüm çabalara rağmen iktidara gelememiş olmasıdır. CTP'ye rakip partilerin
yakıştırdığı marjinalliğin, radikal, solcu, Rumcu gibi nitelendirmelerinde

partinin

iktidara gelememesi açısından etkin rolleri olmuştu. CTP'nin kadroları ve seçimlerde
aday gösterdiği adaylar mutlaka CTP üyesi olmalıydı hatta sol-sosyalist nitelikte
olması mutlaka gözetilen bi/ olguydu. Hal böyle iken CTP'nin orta sol ve· sosyal'
demokrat, liberal demokrat insanlardan oy alması neredeyse imkansızdı.

Çeşitli

Avrupa ülkelerinde sol partilerin nasıl yüksek oy oranlarına ulaştığı araştırılmış ve
başarılı olan partilerin kendi dışlarındaki sol, demokrat, ilerici, liberal demokrat
adaylara kapılarını açtığı sentezi parti üyelerince saptanmıştır. Bu doğrultuda partinin
olmazsa olmaz ilke ve prensiplerine bağlı kalabilecek adayları bir formülle partiden
aday göstererek

hem parti dışından

adayları ve onların temsil

ettiği kitleleri

parlamentoda temsil edilme olanağını yaratmak hem de parti dışında var olan değerli
kadroları parti ile birlikte siyasete katılmayı hedeflemek temeliyle halkın demokratik
desteğiyle

birleşmiş

ve tarihsel birikimlerin

senteziyle

CTP-Birleşik

Güçler (CTP-BG)

üzerine yaslanan
adı altında yoluna

Birleşik

Güçler

devam etmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Birleşik Güçler sentezini alması ve renk değişimiyle
halkın

karşısına

yeni

ideolojilerle

çıkması

parti

içerisinde

siyasal

iletişim

çalışmalarının profesyonel olarak aktifliğinin göstergesi olmuştur.
Cumhuriyetçı Türk Partisi'nin logosunun üzerinde partinin kuruluş yılı ve partinin
adı yer almaktadır. Bu somut olarak gözlemlenen bir şeydir. Fakat göstergebilimsel
olarak anlamlandırıldığında

partiyi temsil eden logonun ayrı bir anlam ifade ettiğini

söylemek mümkündür. Gösterge, kendisi dışında başka bir şeyin yerini alabilen, onu
düşündüren nesne, görüntü veya olgudur. Partinin kurulduğu dönemde rengini temsil
eden kırmızı rengi anlamsal olarak canlılık, dinamizm, ataklık, azim ve kararlılığı
ifade etmektedir. Sol istismara yönelik bir grup komünist gencin bir araya gelerek
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kurduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi 'nin amaçlarına ortak düşen renk daha sonra
partinin bu ideolojiden bir nebze uzaklaşmasıyla yerini yeşil rengine bırakmaktadır.
Yeşil rengin anlamı doğanın ve huzurun rengi olarak nitelendirilmektedir.

Eski ve

yeni logoda da başak kullanılmaktadır. Eski logo, yirmi beş yapraklı başağın sağda
ve solda birleşimi ve ortada partinin kuruluş yılını ve adını içermektedir.

CTP

BG'nin logosunda yer alan Buğday Başağı simgesi ekmekten yola çıkarak üretimi ve
emeği simgelemektedir. CTP-BG logosunda bulunan başak, Birleşik Güçleri, CTP
Gençlik Örgütü logosunda bulunan başak Gençlik Örgütü'nü,

CTP Kadın Örgütü

logosunda bulunan başak ise kadın örgütünü ve onların göstermiş olduğu emeği ifade
etmektedir (Ek 1).
Siyasal kampanya hazırlıkları Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde seçimlerden 1.5-2 yıl,
kampanyaların

başlaması

ise

seçimlerden

6

ay

öncesinde

başlamaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin siyasal iletişim çalışmalarının en başında parti başkanı
daha sonra parti genel sekreteri ve nihayetinde
basından

ve

iletişimden

sorumlu

meclis

meclis yönetim kurulu içinde

yönetim

kurulu

üyesi

bulunmaktadır.

Cumhuriyetçi

kampanyalarını

KKTC sınırları içerisinde imkanları doğrultusunda

kendi

çabaları

ve

Türk Partisi son yıllar haricinde

partililerin

fikirlerince

seçimlere

sekreter

siyasal iletişim
yürütmüş

hazırlanmıştır.

ve

Siyasi

kampanyalarda ihtiyaç duyulan grafik tasarımcı, metin söz yazarı, iletişimci, basın
danışmanı gibi uzmanları çeşitli ajanslardan birey olarak tedarik etmiş ve kişisel
&

sözleşme yöntemleriyle

hizmet almıştır. Kamuoyu araştırmalarını

yerel şirketlerle sürdürmüştür.

ise her zaman

1993 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk

Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararınca Türkiye' den ajanslarla çalışma kararına
varılmıştır. O dönemde parti başkanlığı Özker Özgür tarafından yürütülmekteydi.
1993 yıllarında Türkiye' de ve İngiltere' de akademik çalışmalar yapan Kıbrıslı şair
Mehmet Yaşın, 1984-1985 yıllarında Türkiye'de ANAP'ın parti başkanı Turgut Özal
zamanında

gerçekleştirilen

siyasi

reklam

kampanyasında

görev

alan

ajans

bünyesinde reklam söz yazarı olarak çalışmıştı. 1993 yılı erken genel seçimlerinde o
dönemin CTP Meclis Yönetim Kurulu'nda
Yüksek Öğrenim Gençliği Federasyonu)

görevli ve eski KÖGEF'te

(Kıbrıslı

yöneticilik yapmış kadrolarla bağlantısı
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olan Mehmet Yaşının yardımlarıyla Türkiye'de çeşitli reklam ajanslarında çalışan
bir grup TC'li

reklamcıyla

bağlantı kurulmuştur.

profesyonel reklam kampanyasına

CTP, TC'li

reklamcılarla

ilk

1993 yılında yeşil renk üzerine kurgulanarak

"Artık Her Şey Daha Güzel Olacak" sloganıyla başlanmıştır. Sosyal demokratlar,
ortanın soluna ve merkez sağa hitap eden Yeşil Kitap ise bu seçimlerle

bu

kampanyalar doğrultusunda ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın sonrasında tarihinin en
yüksek oy oranlarından birini alarak %24 ile 50 sandalyeli Meclise 13 milletvekili
göndermiştir. 1 Ocak 2014'ten Ağustos 1996'ya kadar görevde kalan üç DP-CTP
hükümetinde 5 bakanlık ile temsil edilen CTP, "Yanımda Ol" sloganı ve Mazhar
Fuat-Özkan'ın

(MFÖ) "Sude" şarkısından uyarladığı jingle ile girdiği 1994 yerel

seçimlerinde oy oranını %30'a çıkarıp tarihinde ilk defa Girne ve Gazimağusa
Belediye Başkanlıklarını kazandı. O dönemde öğretmenlerle ayrışmalar, hükümette
işlerin

yürümemesi,

parti

içi

çekişmeler

ve

sıkıntılardan

dolayı

1995 'teki

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CTP'nin oy oranı %24 'ten % 19 'a gerilemiştir. Nisan
1995 'te yapılan seçimlerde CTP ilk kez Milliyetçiliği
başlayarak

Barış

Manço'nun

"Müsaadenizle

Çocuklar"

şarkılarında
şarkısından

kullanmaya
uyarladığı

jingleda "Bayrak alalım elimize, sahip çıkalım ülkemize" sözleri yer aldı. Yine yeşil
rengin kullanıldığı bu seçimlerde Özker Özgür 'ün sloganı "Bana 5 Yıl Yeter" idi.
Özker Özgürün deniz önünde durarak selam verdiği seçim afişinde yeşil renk vardı.
1998 seçimlerinden önce 1995 'te görevinden ayrılan Özker Özgür' den sonra 1996
yılında

Mehmet

seçilmesiyle

Ali Talat'ın

CTP,

Talat'ın

yapılan. olağanüstü
öncülüğünde

kurultayda

tüzük-program

genel başkanlığa

kurultayına

gider ve

tüzükteki "emekçi halkın kitle partisi" ibaresini "sosyalist" olarak değiştirir. 1998
seçimlerine "Güçlü Sol" sloganıyla giren Cumhuriyetçi Türk Partisi, Özker Özgürün
ayrılmasıyla partiden kopan birçok ismin de beraberinde gitmesiyle oylar % 13 'e
gerilemiş ve Meclis' e 6 milletvekili getirilebilmiştir. 2002 seçimlerine yüzdeliklerin
düşmesinden

kaynaklı olarak daha hazırlıklı giren CTP, Annan Planı çıkmamış

olmasına rağmen "Çözüm Kapıda, Açın!", "Avrupa Kapıda, Açını" sloganı ve
jingle'ı

ile girdi. Parti 2002 seçimlerinde ilk kez Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nı

kazanmıştır.

Böylece

parti

oylarını

%29,2'ye

çıkarmayı

başarmıştır.

2004
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seçimlerinde ise artık Annan Planı'na tam destek belirten Cumhuriyetçi Türk Partisi,
2003 seçimlerine

hazırlanırken

Annan Planı temelinde

çözüme

ulaşmak

için

listelerini merkez sağ, sosyal demokrat ve liberal kesimlere açarak CTP-Birleşik
Güçler olmuş ve Aralık 2003 'te yapılan seçimlere "Avrupa Evet", "Ortak Görüş: Tek
İktidar" ve "Talat Görüşmeci" sloganlarıyla girmiş ve birinci parti olarak Meclis 'te
19 milletvekiliyle yer almıştır. 2005'te yapılan Milletvekilliği seçimlerine "Sözümüz
var, Avrupa'ya

Kıbrıs'a"

sloganıyla giren CTP oy patlaması yaparak

%45 oy

oranıyla Meclis'e 24 milletvekili göndermiştir. CTP bu seçimlerden sonra yaptığı
kutlama mitinginde ilk kez "Saraya Saraya, Geliyoruz Saraya" şarkısı ve sloganlarını
kullanmıştır.

Yine aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı

seçimleri kapsamında

parti

adayı, genel başkan Mehmet Ali Talat ilk turdan %56'lık oyla Cumhurbaşkanlığı'na
seçilmiş ve partinin "Saraya Saraya Geliyoruz Saraya" sloganını gerçekleştirmiş
olmuştur.

2006 'da yapılan yerel seçimlerde Meclis 'teki iki milletvekilliği

için

yapılan seçimlerde görüş ayrılıkları derinleşmiş ve partinin istifa etmesi beklenmişti.
CTP 2006 yılında 1998 'den sonra ikinci kez bu seçimlerde partinin genel sekreteri
Naci Talat Usar'ın görüntülerini ve resmini seçim çalışmalarında

kullandı. CTP

seçimlerde "Yılgınlık Yok, Direniş Var" sloganıyla yer aldı. 2009'da erken seçime
giden CTP-BG,
neticesinde

ekonomide

yaşanan darlıklar ve kötü propaganda

ana muhalefet

Cumhurbaşkanlığı

görevini Ulusal Birlik Partisi'ne

seçimlerine

olduğu "Çocuklarımız

Mehmet Ali Talat'ın

kampanyası

devretmiştir.

bağımsız

2010

olarak yürütmüş

İçin" adını taşıyann kampanyası UBP'nin "Küçük Zekiye"

kampanyasına benzetilmesi sonucunda CTP-BG Mehmet Ali Talat için "Fark Var"
isimli şarkı yaptırmış

fakat seçimi kazanmasına

yetmemiştir.

2013 yerel ara

seçiminde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) girdiği borç batağı ve buna sebep olan
UBP'li

başkanın

Milletvekili

Kadri Fellahoğlu

partiyi başarıya
"Lefkoşa

istifasıyla

götüren

İçin En İyisi"

boşalan

Belediye

getirilmiştir.

sloganlar
olmuştur.

Başkanlığı'na

Lefkoşa

Bu dönemki seçim kampanyalarında

ise "Kadri

Başarır, Lefkoşa Kazanır"ın

2013 seçimlerinde

çöküşüyle CTP Sibel Siber Başkanlığı'nda

CTP-BG

ve

ise UBP Hükümeti'nin

birinci parti olmuş ve 21 milletvekiliyle

Meclis'e girmiştir. Başarılı propagandanın seçim sonuçlarına yansımasıdığı tarihsel
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açıdan bakıldığında kendini göstermektedir. Fakat partinin güncel sorunlara karşı
duyarlılığı ve yaklaşımı düzenin değişmesini isteyen kitle tarafından propagandalar
aracılığıyla desteklenmektedir.
"Siyasal iletişim inandırmak, ikna etmek, yönlendirmek, bilgilendirmek, kumanda etmek,
görüşmek, tüketmek gibi değişik siyasal önerilere ulaşır Tüm bunların yanında siyasal
iletişim, iletişimde egemen ve siyasal iktidarı paylaşan zümrenin siyasal düzenlemeleri içinde
aldığı biçimlerle sınırlı olsaydı, onun bu siyasal olma niteliği, salt yönetenlerin taktik ve
stratejileri ile sınırlandınlabilirdi. Oysa çağdaş toplumlarda egemenliğin dışında ya da
kıyısında kalanların, yönetilenlerin, yönetenlerin yani siyasal iktidarın sınırlarını daraltma, bir
araya gelme ve kendilerini ifade etme veya iktidarı ele geçirme eylemleri de bu alanda
kendini göstermektedir" (Köker, 1998).

Adayların giyinirni, gülüşü, bakışı en önemlisi duruşu gibi çalışmalar siyasal iletişim
ekibi tarafından oluşturulmakta ve düzenlenmektedir. Her bir rengin, her bir duruşun,
her bakışın veya gülüşün ne anlam içerdiği resimdeki görüntünün neyi ifade ettiği
algısını yaratabilmek uzmanlık gerektirmektedir. Bir diğer siyasal iletişim çalışmaları
kapsamında partinin uyguladığı ise televizyonda her seçim döneminde varolan canlı
yayın programlarının varlığıdır. Özellikle canlı yayında liderin duruşu konuşması
hitap

şekli,

sorunlara

yaklaşım

şekli

seçmenin

karar

vermesinde

etkili

rol

oynamaktadır. Amerika'da seçim döngüsünü değiştiren siyasi oturumlardan sonra
siyasal iletişim ekibi tarafından kullanılıp üzerinde en çok çalışılmakta olan en
önemli

araçlardan

biri haline gelmiş

ve propagandanın

oturumlar

sayesinde

şekillendirilerek ilerleme gösterildiği netleşmiştir.
Partiyle

ilgili

tüm

gözlemlenebilirliği,

bilgilerin

e.rişilebilirliği,

televizyonun

varlığıyla

liderin

gazete ve dergilerde propagandalarının takibi gibi kitle iletişim

araçlarını geride bırakacak birçok özelliğinin bir çatı altında toplanılabilirliği

ise

seçim dönemlerinin günümüz şartlarında olmazsa olmazı sosyal medya sayesinde
mümkün olabilmiştir

Ücretsiz olarak resmi parti sayfalarının açılmasıyla birçok

kitleye kısa bir sürede erişerek vaatlerin sunulabildiği, çalışmaların an ve an yer
verildiği

sosyal

medya,

üye ve

seçmenlere

gözlemin

yanı

sıra

cevap

da

verebilmektedir. İnternetin varlığıyla karşılıklı ilişkilerin elektronik ortama taşınması
ve hemen arkasına sosyalleşme aracı olarak kullanılması

sosyal mecraları zirve

noktasına getirmiştir. Geçmişte siyasilere veya siyasi kişiliğe hitaben yapılabilecek
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herhangi bir yorum ve önerinin dile getirilmesi geçmişte ne kadar zorsa günümüzde
bir tık kadar kolay olmuştur.
"Seçim kampanyaları yöntemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, partiler ve seçmenler için
aday unsuru hiçbir zaman önemini kaybetmemektedir. Çünkü seçmenleri etkilemenin en
etkili yöntemi yüz yüze yapılan çalışmalardır. Aynı şekilde aday seçimlerinde, kişinin kendisi
ön plandadır, yani seçim bölgesinde doğrudan seçim söz konusu olduğunda, kişinin rolü
önemlidir. Kişisel özellikle seçim sürecinde belirleyici rol oynamaktadır Ayrıca adayın parti
içi imajı da, parti üyeleri arasında da destek görmesi önemlidir. Çünkü genelde adayların
seçimlerinde yönetici kadrolarının, parti üyelerinin ve partili seçmenlerin etkili olduğu
bilinmektedir Adaylar hangi yöntemlerle belirlenirse belirlensin, önemli olan seçmen
tercihini etkileyebilecek genel niteliklere sahip olduğunun belirlenme sürecinde göz önünde
tutulmasıdır" (Divanoğlu, 2008 110).

Siyasal iletişim çalışmaları, kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler,
seçim türüne bağlı olarak her seçimde sayısı değişkenlik gösterecek şekilde büro
açmaktadır. Örneğin eğer seçim yerel seçimse hemen hemen her belediye bölgesine
bir büro

açma

girişimleri

mevcuttur.

Ancak

genel

veya

Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde sadece ilçe merkezlerinde bürolar açılmaktadır. Bu büroların sayısında
Lefkoşa ilçesinde ortalama 5, Mağusa ilçesinde 2, Girne ve Güzelyurt ve İskele
ilçelerinde

ise l 'er büro açılmaktadır.

Bu bürolar sadece seçim dönemlerinde

kullanılmak üzere açılmakta ve seçim sonrasında kapatılmaktadır.

Sosyal medya

kapsamında resmi Facebook ve Twitter sayfalarının aktifliğinin yanı sıra tüm ilçe
gençlik ve kadın kollarının ayrı ayrı sayfaları bulunmaktadır.
Seçim danışmanı olarak 2000'li yıllarda Mehmet Yaşın ve Sertaç Ergin'le, 2004'ten
2010'a kadar Farkyeri Reklam (İstanbul) Şirketi ile 2010'dan 2014'e kadar OMN
Partners (İstanbul) ile 2015 'te ise tekrardan Mehmet Yaşın ve Sertaç Ergin ile
çalışmıştır. Organizasyon

işleri için de Majör Müzik ve Ayra Organizasyon

ile

çalışmaktadır. Seçimi kazanmaya yönelik olarak dağıtılmak üzere hazırlanan yazılı
metinler CTP'nin kendi matbaası olan Dörtrenk Matbaacılık'ta

yapılmakta olup,

yoğun dönemlerde Bolan Digital Printingle iş birliği yapılmaktadır.
Cumhuriyetçi

Türk Partisi Birleşik Güçler 2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde,

gazete, radyo, televizyon reklamları hizmet bedeli 302.396,85 TL, outdoor reklam
bedeli 261.363,90 TL, matbaa baskı bedeli 110.280,75 TL, sosyal medya reklam
hizmet bedeli 64.432,40 TL, resepsiyon ve mitingler 116.781,18 TL, izaz ikramlar
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27.091 TL, eşantiyon malzemeleri 85.812,50 TL, muhtelif giderler 55.180,31 TL ve
hizmet alımı 257.594,25

TL olmak üzere toplamda

1.280.933,14

TL harcama

yapmıştır (ctp-bg.org [26/05/2015 1 ]).
2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim kampanyaları kapsamında sivil toplum
örgütleri, köyler, ilçeler, mahalleler, okullar, çarşı pazar bölgeleri, spor kuruluşları,
gazete kuruluşları ve en eski politika yöneteminin

gerçekleştirildi

kahvehane ziyaretlerine kadar her bölgeye ziyaretler gerçekleştirilmiştir

mekan olan
Seçimlerde

adayın Dr. Sibel Siber olmasıyla özellikle kadın bir siyasetçinin parti tarafından
Cumhurbaşkanı.adaylığına

getirilmesiyle seçimde sloganları "Bu Bir İlk, Bu yeni Bir.

Enerji" olmuştur. Burada ifade edilmek istenen KKTC'de
Cumhurbaşkanlığı'na
Başkanlığı'nı
olmasıdır

adaylığını koyması bunun yanı sıra adayın kadın olarak Meclis

yürütmesi

Kadınlara

ilk kez bir kadının

ve KKTC'de

ilk kadın Başbakan

gösterdiği değeri adayıyla somutlaştıran

eşitliği üzerine çalışmaları

gerçekleştiren

parti misyonuna

misyonuna

sahip

parti kadın-erkek

da sahiptir. Kadının

enerjisini, ikna gücünü, başarısını, eğitim seviyesini anahtar olarak nitelendiren parti,
Sibel Siber'in dışında ilk olarak Meclis Başkanlığı'na kadın Milletvekili getirmiştir.
Sloganlarında belirtilen ilklerden bir tanesi de bu durumu ifade etmektedir. Afiş
tasarımlarında "ilk"liğin simgesi olarak 18 yaşına gelerek oy verme hakkına sahip
olan gençleri kullanmış "Bu benim İlk Seçimim" sloganıyla yer vermiştir. Bir diğer
ilk ise CTP'nin çözüm niyetiyle masaya ilk kez oturması ve halkın ilk kez CTP

.

sayesinde barış yolunda sandığa gitmesini ifade etmektedir. Basın özgürlüğünü
savunma, Sendikal Hak, Toplu İş Sözleşmesi,

Sosyal Sigorta gibi demokratik

talepleri yüksek sesle dile getirme, ~EY faşizmine karşı mücadele verme, 1 Mayıs'ı
sokakta kitlesel olarak kutlama gibi özellikleri ilk kez uygulayan ve özellikle ilk
kurulan parti olmasıyla sloganlarındaki "İlk" kelimesini bütünleştirmiştir
2015

Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde

resmi

seçim

müziği

olarak besteci

ve

vokalistliği Aysun Kahraman tarafından yapılan "Gelin Dostlar Gelin" müziğini
kullanmıştır:

41

"Ses verin erkekler kızlar gelin, değiştirelim biz bu kaderi, güzellikleri yeşertelim, yemliklere
Artık bır şeyler değişsin bugünümüz iyileşsin, hak adalet güven için sizde ses
verin. Gelin dostlar gelın barış için yürüyelim, haydi sizde söyleyin Nisarı'da tüm yüzler
gülecek, bu günümüz iyıleşecek, ses verin babalar ve anneler, güzellikler hep yeşerecek.
Artık bir şeyler değişsin bugünümüz iyileşsin, hak adalet güven için sizde ses verin. Gelin
dostlar gelin barış için yürüyelim, haydi sizde söyleyin."

yürüyelim.

2015 Cumhurbaşkanlığı

için Dr. Sibel Siber için Tarkan Alpmut ve Sibel Mania

Grubu da müzik bestelemiştir.
2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde "Geliyor geliyor Sibel Siber geliyor Doktor

Bizi Barışa Götürüyor" ve sloganı içeren "Bu Yeni Bir Enerji"yi tanımlayacak bir

müzik de .seçimde kullanılmıştır:
"Bu sabah farklı bir sabah, içimde güzel bir enerji, otuz yaş gençleşmiş gibi, ihtiyar enerji
gitti. Sanki farklı uyandım, ilk defa bu kadar dinç, maço kabadayı hep gitti yepyeni bir enerji
şimdi."

Cumhuriyetçi

Türk Partisi Birleşik Güçler'in

propagandası

olarak nitelendirilen

birimi, parti merkez yönetim kurulu üyesi olan propaganda sekreteri Birikim Özgür
tarafından yönlendirilmektedir.

••
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.

2015

CUMHURBAŞKANLIGI

SEÇİMİNDE

SOSYAL

MEDYA

KULLANIMI: SİBEL SİBER ÖRNEGİ
2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimleri kapsamında

siyasal iletişimin en yeni ve hızla

gelişen aracı olan sosyal medyanın Cumhuriyetçi

Türk Partisi Birleşik Güçler

tarafından da yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu kullanım CTP-BG resmi sayfası ve
parti yanlılarının kişisel hesapları vasıtasıyla olmuştur. Siyasi partilerin sosyal medya
ağı kapsamında geçmişte. k~ll~nılan siyasal iletişim çalışmalarının aksine kişilere .
rahat ve hızlı bir şekilde ulaşılabilirliğiyle siyasi çalışmalar h~z kazanmış ve boyut
değiştirmiştir.
teknolojiye

Modem

döneme ayak uydurulabilirlik

yatkınlığının

partiler seçmenlerine

olduğunun göstergesidir.

sosyal mecralar sayesinde

bildirim sağlayabilmektedirler.

partinin gelişime açık ve

Dolayısıyla

internet sayesinde

süratlice ulaşabilmekte

ve geri

Bu özelliği bakımından geçmişte kullanılan siyasal

iletişim çalışmaları sosyal medyadanda faydalanarak daha kapsamlı kampanyalarla
yürütülmektedir.
sürdüren

Geçmişte kullanılan siyasal iletişim çalışmalarını da aktif olarak

CTP-BG,

tüm

icraatlarını

sosyal

medya

aracılığıyla

hedef

kitleye

sunabilmektedir.
Köylere, mahallelere, kahvehanelere,

sivil toplum örgütlerine ve okullara yapılan

ziyaretler sosyal medyada resmedilmektedir.

2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde

I!>

Lefkoşa' da Küçük

Kaymaklı,

Dereboyu

(2 tane),

Göçmenköy

ve

Ortaköy

bölgelerinde olmak üzere 5, Girne'de 1, Güzelyurtta 1, Mağusa'da 2, İskele'de 1
olmak üzere toplamda 1 O tane seçim bürosu açılmış ve bu bürolarda seçimlere kadar
partililer

toplanarak

seçimle

ilgili

dayanışma

içerisinde

girme

imkanında

bulunmuştur. Bürolarda birlikteliğin olması ve çoğunluğun sağlanması parti ile ilgili
çeşitli icraatlara imza atılmasının yanı sıra çoğulculuğa karşı eğilimi beraberinde
getirmektedir. Birçok gencin bir arada birlik içinde bulunması partiye olumlu yönde
getiri sağlamaktadır.

Fakat birlikteliğin

resmedildiği

alan ise yine sosyal ağlar

olmaktadır. Her açılan örgüt binası için partili gençler tarafından Facebook sayfası
açılmış ve örgütlere üye sosyal ağ kullanıcıları sayfaya davet edilmiştir. Facebook
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sayfasının açılmasındaki etken internetin ücretsiz bir şekilde kullanılma
sahip _olması dolayısıyla

plan ve programlarını

mecraları kullanan kimselere duyurabilmeleridir

çizebilmeleri

imkanına

ve bunu sosyal

Gençlerin bir Facebook grubunda

üyelik kurmasıyla tüm üye kişilere bilgiler gönderilebilmekte

ve herkes bir anda

bilgilendirilebilmektedir.
Partinin icraatlarının yanı sıra gençlik kollarının bir araya gelerek partiden bağımsız
birliktelik kurması ve toplu şekilde bir şeyler yapması, partiden olmayan gençler için
dikkat çekici olmaktadır Her seçimde olan bayrak sallama ve bildiri dağıtımları bu
seçimde de gerçekleştirilmiştir.
partililer,

üyeler,

Cumhurbaşkanı

gençlik ve kadın

adayı da dahil olmak üzere . tüm

örgütlerinin

bir araya

gelerek

bölgeleri

dolaşmaları, partiye dair bildiri dağıtmaları ve insanları makamlarında ziyaret ederek
vaatlerini birebir olarak sunmalarıyla kişileri etkilemeye çalışmak yapılan çalışmalar
arasındadır Bayrak sallamak veya yürüyüş düzenlemenin tek amacı gövde gösterisi
yapmak

çoğunluğa

kararsız

veya

kararlı

diğer

seçmenleri

çekebilmektir.

Çoğulculuğun kişiler üzerindeki etkisi pozitif yöndedir Negatif herhangi bir düşünce
veya ön yargıda dahi olan bir birey kalabalık karşısında partiye az da olsa yönelim
yaşayabilmekte veya bu düşünceyi anlık da olsa kurgulayabilmektedir.

Dolayısıyla

sadece CTP'nin değil tüm partilerin insan toplayarak gövde gösterisi yapma isteği ve
meydanlara akınları siyasal çalışmalar kapsamında gerçekleşmektedir.
Aynı düşünce

çerçevesinde

sosyal "ağlarda

daha çok üye sayısını bünyesinde

barındıran parti kişilere partiye yatkınlık hissiyatını vermektedir
Siyasete

ilgi duyan veya

dönemlerinde

duymayan

sosyal

ağ kullanıcıları

özellikle

seçim

siyasi partilerin sosyal sayfalara verdiği reklamlarla karşı karşıya

kalmaktadır. Sosyal mecra kullanıcıları duygu ve düşüncelerini özgürce yazabilme
imkanına sahip olduğu gibi siyasetle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek
tartışma platformu yaratabilmektedir. Bu durum karşısında da partiler konuşuldukça
ve parti yanlılarının

fikir ve düşünceleriyle

kişileri

etkileyebilmektedir.

Eski

dönemlerde kapalı kapılar arkasında konuşulabilen siyasete dair duygu ve düşünceler
günümüzde sosyal ağlar sayesinde ortaya dökülmüştür. Sosyal medyanın bu alanda
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kısıtlanabilirliğinin

olmamasıyla

bir seçmen kararlı veya kararsız

olsun fikir

değiştirmesi açısından önem arz etmektedir. Sosyal medya kullanımına önem veren
CTP-BG 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyal medya reklam hizmet bedeli
olarak 64.432,40 TL harcamıştır.
3.1. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanı Adayı
Sibel Siber'in Siyasi Hayatı
1960 yılında Lefkoşa'da doğan Sibel Siber, 1977-1983 yılları arasında Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'nde eğitim almış ve ihtisasını Şişli Eftal Hastanesi'nde
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alanında yapinıştır. Amerika'da Diyabet ve Endokrinoloji ve Romatizmal Hastalıklar
eğitimi alan Dr. Sibel Siber 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi
Türk Partisi'nden

Lefkoşa Milletvekili

seçilmiştir. Eski Cumhurbaşkanı

Eroğlu tarafından

hükümeti kurmakla görevlendirilen

Derviş

Siber, 13 Haziran

2013

tarihinde kabine listesi kabul edilerek görevine başlamış ve 31 Ağustos 2013 tarihine
kadar görevini devam ettirmiştir. Şu an Meclis'te Meclis Başkanlığı'nı
2013 tarihinden
gösterdiği

itibaren

Sibel

Siber

ilgiyi, değeri ve önemi

yürütmektedir.

Partinin

ise 4 Eylül

kadına

yönelik

19 Nisan 2015 'te yapılan genel başkanlık

seçimlerine bir dönem geçici Başbakanlık yapmış ve 4 Eylül 2013 tarihinden itibaren
Meclis

Başkanlığı'nı

yürütmekte

olan

Sibel

Siber'i

yani

bayan

siyasetçiyi

Cumhurbaşkanı adaylığına seçmesiyle göstermiştir. Sibel Siber Kuzey Kıbrıs 'Türk
Cumhuriyeti'nin

ilk kadın Başbakanı olmasının yanı sıra ilk Cumhurbaşkanı adayı
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olan kadın milletvekili misyonuna sahiptir. KKTC Cumhuriyet Meclisi 'nde yer alan
dört kadın milletvekilinin üç tanesi Cumhuriyetçi Türk Partilidir. Bu açıdan partiye
Meclis' e en çok kadın milletvekili yerleştirme misyonu yüklenmiş ve başarılı kadın
adayların

partide

var olduğu

gözlemlenmiştir.

kadınların

etkilerinin

kadınların

ikna mekanizmalarının

Seçimlerde

yüksek olduğu da gözlemlenmektedir.
ve toplumdaki

kotasını

artırmakta

Bunun nedeni ise

değer ve önemlerinin

varlığı

güçlülük simgesini beraberinde getirmesidir.
"Kadının siyasal alana katılımı tüm diğer alanlarda olduğu gibi sorunlu bir alandır. Zira
hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, siyasette de erkek egemen bir yapılanma söz
konusudur. Bu yapılanma içinde kadınlar hem nicel hem nitel olarak ya hiç yok ya da

45

oldukça az bir faaliyet alanına sahiptirler Bu durumun temel nedeni kuşkusuz; toplum
hayatının her alanında kadına biçilmiş olan toplumsal rollerdir Buna göre kadın; öncelikle
evinin kadını çocuklarının annesi rolündedir. Bunun dışında kalan tüm roller, kadının bu
rollerini yerine getirdikten sonra, ondan yapması beklenen rollerdir. Bu nedenle de hiç kimse
bir kadını bu iki görevi dışındaki rollerini yerine getirmediği için eleştirmemektedir. Oysaki
kadın, bir eş ve anne olarak yapması gerekenleri yapmadığı durumlarda, herkes tarafından
yoğun bir eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak da kadın öncelikle özel alanına
ilişkin işlerden sorumlu olmaktadır. Toplumsal hayata ilişkin diğer katılım ve sorumluluklar
ise, özel hayatından arta kalan zamanlarda sıkışmak durumundadır. Buradan hareketle
kadınların siyasal hayata katılımlarını etkileyen faktörleri cinsiyete dayalı iş bölümü,
kadınların sosyo-ekonomik durumu, siyasal kültür, siyasal bilinç ve siyasal ilgi, siyasal
sistemin yapısı ve işleyişi şeklinde gruplandırmak mümkündür" (Çadır, 2011: 47-51)

Fakat tüm bu egemen yapıya rağmen başarılı bir siyasi hayatı olan Dr. Siber'in
KKTC'ye

katkı sağlayan ve dünyaya açılan girişimleri olmuştur. Sibel Sibere

Cenevre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısı Başkanı ve Genel Sekreteri
tarafından Kıbrıslı Türklerin seçilmiş temsilcilerine ilk kez doğrudan muhatap kabul
edilerek özel görüşme randevusu verilmiş ve bu görüşmede uluslararası toplantılarda
seçilmiş temsilcilerin
karşılanmıştır.

gözlemci statüsüyle yer alması yönündeki talebi sempatiyle

Siber, Londra'da

Genel Sekreteri

makamıda

İngiliz Milletler Topluluğu Parlamenrosu

ilk kez resmi görüşme

gerçekleştirmiştir.

(CPA)
Çözüm

sürecinde Kıbrıslı Türkler ve kadının güçlendirilmesi konularında milletvekilleriyle
katıldıkları İngiltere Parlamentosu

Lordlar Kamarası 'nda Meclis Başkanı olarak

konuşma yapmıştır. Ayrıca Lefkoşa Surlariçi'ndeki

tarihi bir binanın Çağdaş Sanat

Müzesi olarak restore edilmesine girişim göstermiş ve Kıbrsılı Türklere sanat tarihini
sergileme olanağı
olumlu getiriler

sağlamıştır. Yapmış olduğu çalışmalarıyla
sağlayan Siber, gazetelerin

partiye ve ülkeye

dijital ortama aktarılma

başarısını

göstermiş ayrıca çevre konusunda da çeşitli çalışmalara imza atmıştır.
Dr. Sibel Siber, yönetiminde

Kıbrıs'ta

Atılım Çalışma Grubu, Güvenli Yaşam

Çalışma Grubu, Ekonomik Gelişim Çalışma Grubu, Gençlik Çalışma Grubu ve
Kadın Çalışma Grubu olarak nitelikli gruplar oluşturmuş ve seçim süresincesinde de
bu gruplarla çalışmalarını sürdürmüştür. l 9 Nisan 2015 'te yapılan Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine "Bu Bir İlk, Bu Yeni Bir Enerji" sloganıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi
Birleşik Güçlerden katılan Sibel Siber, 24.287 oy %22,54 oranla mağlup olmuştur.
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3.2. KKTC'de Siyaset ve Sosyal Medya İlişkisi
Siyasal web sitelerinin beş temel fonksiyonu üzerinde durulmaktadır. Bunlar, bilgi
sağlama, kampanya

aracı olarak kullanma, kaynak oluşturma,

parti içi ve dışı

gruplarla bilgi ağı oluşturma ve siyasal katılmayı arttırmadır (Kalender, 2003; 31 ).
Partı yönetimi bağlamında genel başkan bilgileri, genel sekreter, yüksek onur kurulu,
parti meclis üye bilgileri, merkez yönetim kurulu, ilçeler ve ilçe yönetim kurulu
başkanları, gençlik örgütü ve kadın örgütü merkez yönetim kurulu üyeleri yer
almaktadır. İnternet sitesi sayesinde parti ile ilgili ve üyelerle ilgili gerekli bilgileri,
politikaları,

amaç

ve

hedeflerini

gözlemleyerek

seçmenler

üzerinde

yaratabilmesi

açısından web sitesi oldukça önemli yer tutmaktadır.

etki

Çok partili

sistemin vermiş olduğu rekabet çerçevesinde parti içi çalışmalar ve sosyal medyadaki
aktivitasyon

değişiklik göstermektedir. Cumhuriyetçi

Türk Partisi 'nin resmi web

sitesinde etkinliklerin ve haberlerin yer almasının yanı sıra en çok aktif olduğu
sayfalarda günümüzde popülerliğini korumakta olan Facebook-Twitter
Adaylar

kendi

resmi

sayfalarında

da parti

sayfası

dışında

sayfalarıdır.

çalışmalarını

ve

politikalarını sürdürebilme imkanına sahip olabilmektedirler.
Cumhuriyetçi

Türk Partisi-Birleşik

Güçler'in

www.ctp-bg.org

adı altındaki resmı

web sitesinin dışında "Cumhuriyetçi Türk Partisi" adı altında resmi Facebook sayfası
bulunmaktadır.

Bu Facebook sayfası Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik

kurumsal Facebook

sayfası olarak kullanılmakta

Güçlerin

ve 3 bin 301 beğeniye sahip

il

olmaktadır (Ek 2). CTP-BG adında resmi Twitter sayfası olan partinin Twitter'da 2
bin 28 takipçisi, 938 takibi, 3 bin 332 Tweet'i bulunmaktadır (Ek 3). Partinin resmi
sayfalarının dışında App Store ve Google Play gıbi akıllı telefonlarda CTP-BG adı
altında uygulaması

bnulunmaktadır.

Bu uygulama kapsamında

haberler, foto ve

video galerileri, parti etinlikleri, seçimler, Facebook, Twitter ve Mesaj gönderme
bağlantıları yer almaktadır (Ek 4). Partiye dair yapılan tüm çalışmaların Facebook
üzerinden takip edilebilme olanağının yanı sıra herhangi bir önerinin veya şikayetin
ya da bir problemin parti yetkililerine ulaştırılmasında
önemli

rol oynamaktadır.

Herhangi

bir durumla

e-mail (elektronik posta) de

ilgili partiye info@ctp-bg.org
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adresine e-mail yoluyla ileti yapabilmek mümkün kılınmakta ve etkin iletişimin
olmazsa olmaz koşulu olan geri bildirim parti yetkililerince yapılabilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi siyasal iletişim alanında birtakım yeni kavramlarının
ortaya çıkmasına ya da mevcut kavramlarda anlam değiştirmelerinin olmasına neden
olmuştur. Kamusal alan, siyasal katılım, siyasal örgütlenme, elektronik oy verme, internet
özgürlüğü ve sansür gibi kavramlar özellikle yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi alanında
tartışılan kavramlar olmuştur. Bilgisayar ve internet tabanlı yeni iletişim teknolojileri yurttaşa
siyasi yapıları sorgulama, kısa sürede daha fazla bilgiye ulaşabilme, ulaştığı bilgileri daha
fazla sayıda kişi ile paylaşabilme, siyasi aktörlere kolay bir şekilde erişebilme gibi bir takım
kolaylıklar sunarken; siyasi manipüle edebilme, taraftar toplama ve harekete geçirebilme gibi
büyük imkanlar sunmaktadır (Timisi, 2003: 18 l-211).

Günümüz şartlarında birçok iletişim teknolojilerinin artmasıyla siyasi partilerin yeni
iletişim

teknolojilerinden

faydalandığı

ve

çalışmalarını

teknolojilerini kullanarak yaptığı gözlemlenmektedir.

da

yeni

iletişim

Bu iletişim teknolojilerinin en

başında ise sosyal medya yer almaktadır. İlk dönemlerde siyasiler kampanyalarını
yüz yüze iletişim yöntemlerini kullanarak ikna etme mekanizmasıyla
günümüzde

sosyal

medyanın

taşımışlardır.

Elektronik

varlığıyla

kampanyalarını

ortamda Cumhuriyetçi

elektronik

Türk Partisi Birleşik

varlığı sadece seçim dönemlerinde aktif kullanılmamaktadır.
partiye olumlu etkiler sağlamaktadır.

yürütürken,
ortama
Güçlerin

Dolayısıyla bu durum

Seçim dönemi dışındaki dönemlerde

aktif

olarak kullanılan internet sayfaları aracılığıyla parti çalışmalarını internet kullanıcı
kitlesiyle paylaşarak her türlü ihtiyaç ve önerilere cevap verebilmektedir.
teknolojilerinin

İletişim

günümüzde zirvede tutulan ağı olan internet üzerinden oluşturulan

mecrası sosyal medya, televizyon,

~

gazete, dergi gibi kitle iletişim araçlarında

ulaşılamayan geri bildirimi barındırması açısından partiler için önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda yüz yüze gezerek iletişim kurmak yerine seçmen kitlesinin önerileri
doğrultusunda hareket edilmektedir.
İlerleyici bir parti olabilmek için yenilenmek ve sürekli olarak yenilikleri takip etmek
önemlidir.

Gittikçe

gelişim

gösteren

teknolojik

ilerlemeleri

kişilerden

önce

kurumların göz önünde bulundurması gerekmektedir. 21. yy' daki yeniliklerden birisi
olan

internetin

görsel

yüzü kuşkusuz

web tasarımlardır.

Partisi'nin web tasarımı 2013 yılında www.ctp-bg.org
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Cumhuriyetçi

Türk

adresi adı altında Kuzey

faaliyetini sürdüren Kıbrıs Yazılım Şirketi tarafından
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yapılmıştır.

Web sayfasında partiye dair tüzük ve tezler, haberler,

çalışmalar,

etkinlikler, Kıbrıs-Türkiye, Dünya, ekonomi, yerel yönetimler ve eğitim politikaları,
fotoğraf ve video galerileri, iletişim bilgileri, genel başkanın mesajı ve özgeçmişi,
parti yönetimi kapsamında genel başkan, genel sekreter, yüksek onur kurulu, parti
meclisi, parti meclis yönetim kurulu, ilçeler, gençlik örgütleri ve kadın örgütlerinin
bilgileri yer almaktadır. Seçim kampanyaları
sayfasında

güncellenerek

yerini

kapsamındaki

almaktadır.

Dolayısıyla

tüm etkinlikler
partinin

web

icraatlarını

gözlemlemek adına parti sayfasını ziyaret edebilme olanağı web sayfası aracılığıyla
var olmaktadır.

Web sayfası ise parti merkezindeki

grafik birimi

tarafından

yönetilmektedir.
Gibson,

Ward'a

enformasyon

göre

(2000:

304-305)

sağlanması, kampanyaların

siyasal

partiler

düzenlenmesi,

internet

aracılığıyla

kaynak oluşturulması,

ağ

oluşturması ve organizasyonun güçlendirilmesi ve katılımın teşvik edilmesi gibi pek
çok işlevi gerçekleştirmektedirler.
Sosyal medyanın siyasi partilere sağladığı imkan sayesinde partiler seçim dönemi
dışında

da

faaliyetlerini

gerçekleştirebilmektedirler.

sürdürebilmekte

ve

akılda

kalıcılığı

Geçmiş yıllarda sosyal medyanın olmamasıyla

sadece

siyasi platformlarda veya siyasi tartışma programlarında yer alan siyasetçiler halka
belirli

dönemlerde

kendilerine

kendilerini

ayrılan

gösterebilmekteydiler.

Fakat

bu

aşamada

da

gerçekleştirebiliyorlardı

içerisinde planlı proagramlı konuşmalarını
••
Böylece sınırlı seviyede geri bildirim sunabilme imkanı

yakalayan

sosyal

siyasetçiler

katabilmekte

zamanlama

medyanın

varlığıyla

partilerine

halkı kendi ideolojilerine çekebilmektedirler.

seçmen

kitlesi

Saat kaç olursa olsun

zaman ve konuşma sınırlaması olmaksızın sansür tehlikesinden yoksun olarak duygu
ve- düşüncelerini

dile getirebilme

imkanı

sunan sosyal ağlar modern

dönem

siyasetinin ve KKTC'nin en etkili seçim mekanizmasını oluşturmaktadır.
KKTC' de çok
kampanyalarını

partili

sistemin

varlığıyla

partiler

yarış içerisinde sürdürmektedirler.

seçim dönemlerinde

seçım

Ayrılan bir seçim bütçesi rakip

partinin çalışmalarına karşın değişkenlik göstermektedir.
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3.3. CTP-BG Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sibel Siber'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçim Kampanyasında Facebook ve Twitter Kullanımı
Facebook

insanların

iletişim kurmasını

ve bilgi, fotoğraf, video vb paylaşımı

amaçlayan sosyal paylaşım sitelerinin en çok kullanım oranına sahip web sayfasıdır.
Günlük yaşantımızda

kişilerin duygu ve düşünce paylaşımlarını

rahatlıkla

dile

getirebildiği, şirketlerin sayfalarını ürün satışı olarak kullanabilme imkanı bulabildiği
ve özellikle

siyasilerin

ücretsiz

olarak

propagandalarını

bulabildiği Facebook, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
siyasal

iletişim

aracı

olarak

seçimlerde

etkin

sürdürebilme

imkanı

siyasi partilerin önemli

olarak . kullanılmıştır.

K:1(.TC

Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi olan 2015 Nisan ayı için Cumhuriyetçi Türk Partisi
adı altında 3 bin 342 beğeniye sahip Facebook sayfası geçmiş seçimlerdeki adayları
için kampanyalarını kaldırmış ve Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik
sayfasını güncellemiştir. Özellikle seçim dönemlerinde daha aktif kullanılmakta olan
sayfada parti bilgileri, irtibat numaraları ve adres bilgilerinin yanı sıra daha da
önemlisi

partinin

seçim

dönemlerinde

yaptığı

ziyaretlere,

sloganlara,

afiş

paylaşımlarına yer verilmektedir. Partinin seçim dönemlerinde partinin üyelerine en
kolay ulaşabileceği
mecralar

sosyal

halka rahatlıkla

ağlardır.

Facebook

seslenip

sesini duyurabileceği

sayesinde

yapılan

en önemli

paylaşımlarla

etkinlik

düzenleyerek katılım oranlarını belirleyen parti, her seçim dönemlerinde önemlilik
arz eden bayrak sallama etkinlikleri, yürüyüş etkinlikleri, mahallelere ziyaretler ve
~

parti içi tüm çalışmaları hedef kitleye sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

..

Ucretsiz

kullanım imkanının yanı sıra sürekli kullanılan sosyal paylaşım ağı olduğundan ve
kullanıcı sayısının yüksek olduğundan dolayı parti internet reklamcılığına
göstermiş

ve

tüm

sosyal

kullanıcıların

reklamını

görebilme

önem

imkanından

yarar! anmıştır.
Cumhuriyetçi

Türk Partisi Birleşik Güçler 2015 Cumhurbaşkanı

Adayı Dr. Sibel

Siber'in "Sibel Siber" adı altında 15 bin 850 beğeniye sahip Facebook sayfası
bulunmaktadır. Sibel Siber'in Facebook hesabı ve resmi Cumhuriyetçi Türk Partisi
Facebook hesaplarının yanı sıra partiye dair; CTP Lefkoşa İlçesi (941 beğeni), CTP

so

Göçmenköy (2 beğeni), CTP Genel Merkez (59 beğeni), CTP-BG Lefke Örgütü
( 1.465 beğeni), CTP Girne İlçesi (693 beğeni), CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi
(402 beğeni), CTP Türkrnenköy Örgütü, CTP Küçük Kaymaklı Ocak Örgütü (414
üye), CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi (321 üye), Alayköy CTP-BG Örgütü Nisan
2015 (111 üye), CTP Akdoğan Gençlik Örgütü (125 üye), CTP Güzelyurt (228
beğeni), CTP Gençlik Örgütü-Geçitkale

(497 üye), CTP Güzelyurt Gençlik Örgütü

(184 üye), CTP-BG Mağusa Belediye Meclis Grubu (449 üye), CTP Lefkoşa İlçesi
Kadın Örgütü (108 üye), Büyükkonuk CTP (756 üye) isimleri altında Facebook
sayfaları bulunmaktadır.
Cumhuriyetçi

Türk

Partisi

Birleşik

Güçler

resmi

Facebook

"Cumhuriyetçi

Türk Partisi" sayfası, CTP-BG(@CTPBG)

sayfası

olan

resmi Twitter sayfası,

2015 Cumhurbaşkanlığı Adayı Sibel Siber'in Facebook ve Twitter sayfalarında 2015
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yürütülen sosyal medya siyasal iletişim seçim
kam pan yaları:
Tablo

1: CTP-BG

Resmi

Facebook

Sayfasında

Seçim Sürecinde

Yapılan

Paylaşımlar

6 KASIM
2014
7 KASIM
2014
23
KASIM
2014
27
KASIM
2014
28
KASIM
2014
29

CTP-BG RESMİ FACEBOOK
SAYFASI
"Güzelyurtta
coşku ve heyecanla
karşılandı- 'Güçlerimizi birleştirmeye
geldim"'
••
Güzelyurt'ta
dostluk ve dayanışma
yemeği
"Toplumun
her kesimiyle
birlikte
hareket edeceğim"
Mağusa'da çarşıya ziyaret düzenlendi:
"Seçimin en favori ismi Sibel Siber"
vatandaşlardan destek aldı ve gönülden
desteklendi"
Cumhuriyetçi
Türk Partisi Gençlik
Örgütü Polis Genel Müdür Vekili
Pervin Gürler 'i yaptığı açıklamalardan
dolayı PGM önünde protesto etti
Mağusa'dan
net _
mesaj:

Beğeni

Paylaşım

Yorum
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KASIM

_014
30
KASIM

2014
3

"Cumhurbaşkanlığı yarışının favori ismi
Sibel Siber"
Sibel
Siber
Karadeniz
Kültür
Derneği'nin
düzenlediği 7. Hamsi
Festi vali' ne katıldı
"Siber: Değişim istiyor I"

ARALIK

2014
8
ARALIK

"Mağusalı gençler kızılçam ağaçları için
dava hazırlığında!"

7

4

2014
9

ARALIK

2014

12
ARALIK

2014

13
ARALIK

2014
15·

ARALIK

2014
16
ARALIK

2014

•

Çatalköy bölgesinde düzenlenen
halkla
buluşma
gecesinde
"Sıber: Cesur adımlar atarsanız
cesur politikalar izlersiniz"
• CTP'nin Dünya İlerici İttifakı
Parlamenter
Konferansı 'na
katıldı
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk: "Parti içindeki kenetlenme
Siber'i zafere taşıyacaktır"
• Cumhuriyetçi
Türk
Partisi
Birleşik
Güçler
Cenevre'de
Sosyalist Enternasyonal Konsey
Toplantısı 'na katıldı
• CTP-BG
Gençlik
Örgütü
Kızılçam ağaçları için ihbarda
bulundu
"Güçlü lobicilik yaparsanız masada
güçlü olursunuz"
il

"CTP
Gençlik
Örgütü Güzelyurt
kongresinde gençler salona sığmadı:
Yeni başkan Kazım Kurşunoğlu"
• "Lapta
ayakta:
Ekmeğime
dokunma"
• İlk kadın Cumhurbaşkanı ıçın
Sosyalist
Enternasyonal' e
dayanışma çağrısı
• CTP Kadın Örgütü: "Doğuş
Derya yalnız değildir"
• Gençlik ve Kadın Örgütleri:
"Sosyal
medyada
CTP
Milletvekili
Doğuş
Derya

25

3
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17
ARALIK
2014

18
ARALIK
2014
20
ARALIK
2014
21
ARALIK
2014
24
ARALIK
2014
25
ARALIK
2014

26
ARALIK
2014

27
ARALIK
2014

seviyesiz saldırılara maruz kaldı,
Derya'ya destek"
• CTP-UK
Doğuş
Derya
yapılanları
kınadı: "İnsanları
yok eden savaşın acısı ortaktır!"
• "CTP gençlik panelleri başlıyor:
Gençler
eğitim
sistemini
tartışacak!"
CTP Kadın Örgütü: "Doğuş Derya'nın
maruz kaldığı saldırıları kınamak ve
Derya'ya destek vermek için Meclis
önüne çağrı"
"Partililer tek yürek"

22

3

18

"Nisan' da değişim yaşanacak"

•

Biray
açıklama

Hamzaoğulları'ndan

"Cumhurbaşkanı adayımız Dr.
Sibel Siber'in resmi sayfası"
• 27 Aralık 2014
Cumartesi
Hidden Garden'da yapılacak
olan CTP 44. Kuruluş Yılı
Resepsiyonu
(http://t.co/ZIFZOXECDQ)
• CTP Piyangosu yarın çekiliyor!
• "Harita
siyasetının
modası
geçti" (Ek 6)
~
• "Geçmişte göçmenlik yaşamış
halkımıza haritalar göstererek
umutsuzluk ve endişe aşılamaya
kimsenin hakkı yoktur" (Ek 65)
• Cumhurbaşkanı Adayımız Dr.
Sibel Siber-"Uzlaşı
ve barış
kültürü egemen oldukça, insan
haklarına,
toplum sal haklara
karşılıklı saygı duyuldukça, acı
öyküler geçmişte kalacak" (Ek
5)
"44 yıllık mücadele: CTP'de ilk günkü
gibi buluşma"
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"Siyasette ezber değişecek,
sayfa açılacak"

yeni bir

Siber'in 44. Yılı kutlama mesajı
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"2015 Emeğin yılı olsun"
CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk'in yeni yıl mesajı
Sibel Siber Girne Pazar'da
•

Siber akademisyenlerle yuvarlak
masa toplantısına katıldı
• "Kıbrıslı Türkler olarak Dünya
hukukunun bir parçası olmaya
ve asırlardır varolan kimliğimize
saygı duyulmasına ihtiyacımız
var"
• CTP'li gençler bir araya gelerek
Yeşil yurt
Özel
Eğitim
Merkezi 'ni
ziyaret
etti
ve
çoçuklara çeşitli hediyeler verdi
• Sibel Siber Taşkentlilerle bir
araya gelerek hedeflerini anlattı:
"Bu gidişe artık son vermeliyiz"
• "Halkımız değişim ve hizmet
bekliyor"
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk "Masadan kaçma lüksleri
yok"
. .
• "Kıbrıs sorununun çözümü ıçın
liderlerin masadan kaçma gibi
lüksleri yok"
• "Temiz bir sayfa açma zamanı
geldi"
• Sibel Siber Erenköylülerle 6
Ocak'ta bir araya gelecek
CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk:
"Eylemi Eroğlu tahrik ediyor"
"Daha
ıyı,
daha
güzel
günlere
ulaşacağız"
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk'ten Eroğlu'na
"CTP'nin
senin aklına ihtiyacı yoktur"
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CTP 44. Kuruluş Yılı Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
• Erk: "Fransa'da yaşanan terör
saldırısına karşı dünya devletleri
dayanışma göstermeli"
• Sibel Siber Yeni Erenköylülerle
bir araya geldi: "Değişim ve
reformlar için adayım"
• "İskelelilerle 9 Ocak 2015 'te
Açık
Pazar'da
bir
araya
geleceğim"
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk:
"Yanlışlar
yüzünden
Kıbrıslı Türkler daha da izole
oldu"
• "Lefke ruhu olan bir kasaba ...
Hakettiği yere gelecek"
Ocak
• Dipkarpazlılarla
11
2015 'te
Belediye
Ahşap
Evleri 'ne halkı davet
• "Temiz,
şeffaf
ve dosyası
olmayan bir lidere ihtiyaç var!"
• "İlk
oyunuzla
değişimi
gerçekleştirin!"
• "Toplum lideri temiz, şeffaf ve
dosyası olmayan biri olmalı"
"Geleceğimizin· iradesi elimizde"
"Geçmiş hikayelerimiz farklı olabilir
ama
ortak
geleceğe
birlikte
yürüyeceğiz" (Ek 7)
"
• 15 Ocak'ta Sibel Siber Geçitkale
bölgesine gidecek
• "İçte ve dışta özgüvenırruzı
yeniden kazanacağız"
Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nin manşet
haberi hakkında açıklama
• Siber Geçitkale halkını ziyareti
sırasında:
"Yeni
bir bakış
açısıyla ilerleyebiliriz!"
• "Mücadelemizin
ana noktası
kimliktir, var olmaktır, eşitliktir"
• CTP Mağusa İlçe Başkanı ve
Milletvekili
Erkut
Şahali:
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"Mağusa ciddi tehdit altında!"
Ticaret Odası ziyaretinde Siber:
"Sistemin olmadığı yerde kaos
vardır"
• 19 Ocak 2015 günü BRT'de
"Günün
Özeti"
programına
konuk oluyorum
Siber:
"Sistemi
yaratanlar
onu
düzeltemez"
• "Artık tek adam devri bitti"
• "Genç
kadınlar
toplumsal
yaşamın her alanında başarılı ve
görünür olmalı!"
• "Bölünerek değil birleşerek yeni
bir yol yürüyeceğiz", "Geçim
derdindeki
insanlara
seçim
zamanı korku salarak iktidarı
koruma görevi artık bitmiştir.
Halkımız
değişimi
gerçekleştirecek"
• "Toplumsal sevgiyi, güveni ve
umudu el ele büyüteceğiz"
• CTP Gençliği'nin
Güzelyurt
makamını
ziyaretinde,
CTP
İskele Milletvekili ve Divan
Katibi Biray Hamzaoğulları:
"UBP'li
katipler
görevlerini
yerine getirmiyor"
• "Tavla
oynayarak
Kıbrıslı
Türklerin
sesıni
Dünya'ya
duyuramazsınız" "
• Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla
Küçük Dr. Siber 'e "Kadınların
duası
bu
seçımi
sızın
kazanmanızdır!"
• Siber: "Halkın güven ve desteği
alınabildiği
takdirde
başarılamayacak bir şey yoktur"
• Siber: "Cesur ve iş bitirici
liderlik"
• 25
Ocak 'ta
Büyükkonuk,
Yedikonuk, Kaplıca, Mersinlik,
Kalecik
bölgelerine
ziyaret
edilecek
•

19 OCAK
2015
20 OCAK
2015

21 OCAK
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22 OCAK
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24 OCAK
2015
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Büyükkonuk,

Yedikonuk,
Kaplıca, Mersinlik,
Kalecik
bölgelerine ziyareti
sırasında
Sibel Siber: "Tecrübe yetmez
dinamizm gerek"
• "Çözüm istenci ve inancına dair
kimsenin şüphe duymayacağı bir
geleneğin
Cumhurbaşkanı
adayıyım"
Sibel Siber Kıbrıs Türk Kadınlar
Birliği'ne ziyaret etti ve destek gördü
Girne İlçe toplantısı sırasında Dr. Sibel
Siber:"CTP tek yürek: 19 Nisan'da
kaybeden statüko olacak"
• 31 Ocak'ta Siber Değirmenlik,
Minareliköy,
Demirhan,
Düzova, Çukurova, Yeniceköy
ve Kalavaç bölgelerine ziyaret
düzenleyecek: "Sizi dinlemeye
geliyorum!"
• Siber:
"Toplum
olarak
kaybettiğimiz özgüvenimizi geri
kazanacağız"
• "İlk defa birleştik, İlk defa
benim gibi düşünmeyenlerle yan
yanayım. Eee, burada erkekten
ala işler yapan bir kadın var. İş
bilenin,
Cumhurbaşkanlığı
yakışanın" (Ek 66)
• "Bu bir ilk" sloganı adı altında
"Bir ilki yaşıyoruz. İlk kadın
Başbakanımız şimdi daha büyük
işler için ilerliyor. Yarınlarımıza
yepyeni bir bakış açısı getirecek.
Bugünümüzü iyileştirecek. Artık
bazı şeyler değişmeli" cümlesini
içeren afişi (Ek 8)
• 1 Şubat'ta Alaniçi,
Çayörıü
köylerine ziyaret duyurusu
• Siber: "Halkımızın sorunları için
gaile çeken, ış bitirici bir
liderlik ... "
•
"Barış ateşi Girne' de yandı:
19 'Nisan' da
tüm
adada
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yanacak"
• "İlk defa buluşuyoruz", "Oyum
ilk kadın Cumhurbaşkanı' na.
Biz kızlar eski zamana uyacaz
değiliz yal Toplumda değişmesi
gereken
şeyleri
ilkler
sağlayacak. İlk defa erkekler de
bize oy versin. Ortak bir noktada
buluşalım" (Ek 9)
• "Artık bazı şeyler değişmeli"
• "Efendilik bizde kalsın, artık siz
efendi efendi çekiliniz" (Ek 1 O)
• www.sibelsiber2015.com
adı
altırida web sitesinin açıldığı
duyurusu
• "İlk defa bu iş tamam", "Hadi
bakalım seçim zamanı! Gene
büyük laflar kulağa hoş, içi boş.
Çocuklarımızda aynı adamların
nutuklarını mı dinlesin yani? Bu
defa genç olsun, iş bitirici olsun,
halden anlayan biri olsun, iyi
insan olsun. Dr. Sibel Siber
olsun. İlk defa bu iş tamam"(Ek
11)
• Siber:
"Gailemiz
seçım
kazanmak değil, geleceğimizi
kazanmak"
• "Bu
bir
ilk"
"İlk
defa
'
anlaşıyoruz, "Dr. Sibel Siber' dir,
en başarılısı O'dür tuttuğu işte.
Bu kız başımıza geçsin diye
beklerim, oturalım anlaşalım.
Zannetmeyesiniz ki olup biteni
anlamam. İşte size de anlatırım"
(Ek 12)
• Sibel Siber'in umudu tekrar
yeşertmek ve çözüme ulaşmak
ıçın adayım başlıklı
seçim
filminde; "İlk kadın Başbakan
olarak
görev
yaparken
halkımızda
oluşan
güven
duygusunu,
ilk
kadın
Cumhurbaşkanı olarak daha da
ileriye götürmek için adayım,
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anneyim, tüm halkımızı sevgiyle
ayrım gözetmeden halk adalet
ilkesiyle
kucaklamak
ıçın
adayım. Evlatlarımızın geçmişin
acı yaşanmışlıklarını bir daha
yaşamaması
gençlerimizin
yurdumuzdan göç etmemesi için
adayım.
Bir
doktorum.
Toplumsal yaralarınızı sarmak,
gündelik hayatı iyileştirmek için
adayım. 50 yıldır çözülmeyen
sorunlarla yaşayan bir halkız.
Geçmişte
türlü
türlü
yaşanmışlıklarumz
var, ·. acılar
var, kayıplar var, göçler var.
Ama en zor günlerimizde bile
bizi güçlü kılan hiçbir zaman
yitirmediğimiz
umut
ve
inancımız hep bizimle birlikte
oldu. Böyle gelmiş ama böyle
gitmeyecek demektir umut. İşte
bu umudu tekrar yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için, bunu
başarmak
ıçın
adayım
Varlığımızı
ve
çözüm
istencımızı uluslararası alanda
daha iyi anlatmak daha iyi
anlaşılabilmemizi sağlamak için
adayım. Kıbrıs sorunu mutlaka
çözülecek ve biz Dünya' da
hakettiğimiz
xerı
alacağız.
Bunun için çözüm gerekliliğine
inanmak,
uzlaşı
ve
barış
kültürünü benimsemek gerekir.
İşte bunun için adayım. Ortak
akıl ile Kıbrıs müzakerelerini
yürüterek ülkemize çözüm ve
barışı getirmek, bölge barışına
da katkıda
bulunmak
ıçın
adayım.
Halkımızın
değişim
arzusunu
gerçekleştirerek
yaşamın kalitesine olumlu katkı
yapacak sonuç alıcı açılımlar
için adayım. Yaşadığımız birçok
olumsuzluğun_ kader olduğuna
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inanmadığım
ıçın
adayım
Halkımızın yararına olacak her
adımının
önündeki
engelleri
kaldırarak · yaşama
güzellik
katacak işlerin sonuca ulaşması
için adayım. Umut ve inancımız
hep bizimle birlikte oldu. İşte bu
umudu tekrar yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için adayım"
(https://www.youtube.com/watc
h?v=tVnKLnrwAys)
sözlerini
içeren video paylaşımı
• Sibel Siber'in 5 Şubat 2015'te
Dağyolu, Şirirıevler, Akçiçek ve
Dikmen · bölgelerine
ziyaret
duyurusu
• Siber:
"Sorunların
çözümü
uzlaşı kültürü"
• "Böyle
gelmiş
ama
böyle
gitmeyecek demektir umut. İşte
bu umudu yeşertmek ve çözüme
ulaşmak için adayım"
• Siber'in "Kendi Kalemimden
Ben"
yazısı
(http//www.sibelsiber2015.com/
kendi-kalemimden-ben/)
• "İrade halktadır, halkın iradesi
üstündür!"
• Cumhuriyetçi Türk Partisi 'nin
ilk
BEY
Yönetimiyle
mücadelesi (Ek 13)
••
• İşçiye Güvence Mücadelesi (Ek
14)
• İlk Matbaa Direnişi (Ek 15)
• İlk 1 Mayıs kutlaması (Ek 16)
• İlk Kurulan Parti (Ek 67)
•

•

•

Siber, "Temiz bir siyaset ıçın
medyaya
büyük
görevler
düşüyor"
7 Şubat'ta Lefke, Yeşilyurt,
Gaziveren, Aydırıköy, Yayla ve
Gayretköy 'e
ziyaret
düzenlenecek
"Lefkoşa salona sığmadı"
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İlk kez dünyaya adadaki resmi
görüşün dışında, Kıbrıs Türk
halkının barış arayan bir toplum
olduğu mesajını ilk ileten parti
olduğu paylaşımı (Ek 68)
Sibel Siber'in Lefke, Yeşilyurt,
Gaziveren, Aydınköy, Yayla,
Gayretköy bölgelerine 7 Şubat
2015 'te ziyaret düzenleneceği
duyurusu
Mehmet Ali Talat'ın ilk kez
masaya
çözüm
niyetiyle
oturduğu (Ek 1 7)
İlk kez bir kadın siyasetçinin
Meclis Başkanı olarak Meclis 'te
yer aldığı (Ek 18)
İlk kez barış yolunda sandığa
CTP aracılığıyla gidildi (Ek 19)
İlk kez Meclis boykotunun parti
sayesinde olduğunu belirten afiş
paylaşımı (Ek 20)
Siber: "Sorunlarımızı kendimiz
Çözeceğiz"
Kıbrıs
Postası'na
ziyaret
düzenledi
Lefke, Yeşilyurt,
Gazi veren,
Aydınköy, Yayla, Gayretköy
bölgelerine
gün
içerisinde
ziyaret düzenlenek
9
Şubat'ta
Değirmenlik
bölgesine ziyaret düzenlenecek
Dr. Sibel Siber Kıbrıs Türk
Kamu
Araçları
İşletmeciliği
Birliği'ni (KAR-İŞ) ziyaret etti:
"Varoluş mücadelemiz çözümle
taçlanacak"
Siber: "Dünya ile iletişimimiz
yok,
içe
kapanık
liderlik
değişecek"
Siber'in konuk olduğu Günün
Özeti
programının
video
paylaşımı
Siber, Kıbrıs TV'de "Bugün"
pr()gramına konuk olacak
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"Artık bazı şeyler değişmeli";
"Bu benim ilk seçimim", "Ben
de ilk kez oy veriyorum. Ben de
seçımımı
özgürlükten
yana
yapıyorum.
Ben Dr. Sibel
Siber'e inanıyorum. Çünkü O en
başından
beri
yenı
şeyler
söylüyor.
Gençliğin
umuda
ihtiyacı var ve aradığımız umut
Dr. Sibel Siber'in ta kendisi. O
bizim yanımızda olsun da siz
görün o zaman biz nasıl
birleştiriyoruz ikiye bölünmüş
bu güzel adayı" afiş paylaşımı
(Ek 21)
Siber: "Güven duygusu eksikse
yaşam kalitesi düşüktür"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla
"İlk
oyum
özgürlükten yana tabii. Kim
gelirse gelsin bir şey değişmez
diyene
cevabım:
Ben
değiştiririm! Bakın görün iş
yapacağı kesin bir aday varken
hem da nasıl değiştiririm"
cümlelerine yer verilen afiş
paylaşımı (Ek 22)
Gençler Lefke Belediye Başkanı
Aziz Kaya'yı ziyaret etti
Siber: "Halk yararına iyi işler
yapmak başarı getirecek"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla "Bu beni ilk seçimim,
Ben ilk defa oy veriyorum.
Benim oyum Dr. Sibel Sibere.
Neden mi? Çünkü ben ilk defa O
Başbakanken
umutlandım
ve
inandım
bazı
şeylerin
değişebileceğine.
Bu değişim
devam etmeli. O yüzden ben
diğer adaylara bakınca 'gene mi
bunlar' diyorum ve yenilikçi bir
anlayışla çözüm için var gücüyle
çalışacak Dr. Sibel Sibere
sonuna kadar
güveniyorum"
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cümlelerini içeren afiş paylaşımı
(Ek 23)
• Siber
"Bugünkü
sistemi
yaratanlar onu değiştiremez"
• "En baştan başlayarak... Bazı
şeyler
değişmeli-Benim
Seçimim Dr. Sibel Siber" afişi
(Ek 24)
• "İlk parti, İlk Cumhurbaşkan
Muavin Adayı, İlk federal
çözüm
hedefi,
ilk
demokratikleşme
talebi,
ilk
sendikal haklar için mücadele,
ilk I Mayıs kutlaması, İlk
Kıbrıslı
Türk-Kıbrıslı
Rum
diyaloğu, İlk taksime red oyu,
İlk birleşik güçler ittifakı, ilk iş
güvenliği ve sosyal sigorta
mücadelesi, ilk toplumsal kimlik
ve onurun savunulması,
ilk
LGBT
bireylerin
haklarının
tanınması, ilk AB açılımı, ilk
dünyaya
açık
siyaset,
ilk
görüşmeci Başbakan: Mehmet
Ali Talat, ilk Birleşik Kıbrıs
Referandumu: Evet, ilk 8 Mart
kutlaması, ilk kez toplumsal
cinsiyet eşitliği için mücadele,
ilk kadın Meclis Başkanı, ilk
kadın Başbakan ve ilk kadın
Cumhurbaşkanı Sibel Siber"
Siber:
"Uluslararası"
alanda
görünülurluğümüzü
artıracağız"
•

ŞUBAT
2015
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Siber
Kıbrıs
Genç
TV'de
"Günün
Getirdikleri"
Programına konuk olacak
Siber: "Müzakerelerde katılımcı
bir yapı oluşturacağız"
Siber'in
10 Şubat'ta konuk
olarak katıldığı programın video
paylaşımı
Mehmetçik Çiftçiler Birliği'ne
15
Şubat'ta
ziyaret
düzenlenecek
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15 Şubat'ta Yeşilköy ve Ziyamet
bölgelerine ziyaret düzenlenecek
Siber:
"Spor
ambargosunu
aşmak
için
çalışmalar
yürütülecek"
Genç TV'de yayınlanan "Günün
Getirdikleri" programının video
paylaşımı
Siber
32. Gürı'e
konuştu:
"Gerçek
aktörler
Kıbrıslı
Türkler ve Rumlar, barışı bu iki
halk yapacak"
"Barışı ancak barışa inananlar
inşa edebilir!" afiş paylaşımı (Ek

•

ŞUBAT

2015
•

•

Siber:
"Halkımızla
beraber
ilklere imza atacağız"
"Sosyalist
Enternasyonal' den
Kıbrıs 'a federal çözüm çağrısı"
17 Şubat'ta Levent Özadam'ın
Radyo Vatan'da konuğu olacağı
duyurusu
Siber'in 2011 yılında kaleme
aldığı "Beni Her Gün Dövüyor"
isimli yazısının paylaşımı
"Kadına şiddetin önüne her türlü
geçilebilir"
Siber: "Müzakere
masasında
başka, köy kahvesinde başka
olmaz!"
Siber: "İlk kadın Başbakan
olarak
görev il
yaparken
halkımızda oluşan güven ve
umut duygusunu daha da ileriye
götürmek için adayım I"
Siber:
"Eski
siyasi
kültür
değişimi
gerçekleştirilemez,
yeni bir bakış açısı lazım I"
"Gençler Sibel Siber'in zaferine
hazırlanarak motivasyon gecesi
düzenledi"
Siber: "Varlığımızı ve çözüm
istencimizi
uluslararası
bir
alanda daha iyi anlatmak için
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20
ŞUBAT
2015
21
ŞUBAT
2015

22
ŞUBAT
2015

23
ŞUBAT
2015

24
ŞUBAT
2015

25

adayım"
• Siber:
"Yaşadığımız
birçok
olumsuzluğun kader olduğuna
inanmadığım için adayım!"
• Siber ilk beş yıllık vizyonunu 23
Şubat 'ta açıklıyor!
• Siber: "Sivil toplumu karar
mekanizmasına katacağız"
• Siber: "Başka
bir yönetim
mümkün,
sistem
yeniden
tasarlanacak"
• 22 Şubat Pazar günü Dikmen
bölgesine ziyaret düzenleneceği
duyusu
• "Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla "Biz gençlerin ya çok
tükenmiş
bir
düne
takılıp
durmamız, ya belirsiz bir yarın
vaadinin peşinden koşmamız
istendi. Kısaca günü geçirmemiz
beklendi"
sözlerini
içeren
gençlerin
Siber'le
birlikte
fotoğraflarının bulunduğu afiş
paylaşımı (Ek 26)
• 12. Orkide Yürüyüşü'rıe katılımı
esnasında
Siber:
"Kanserle
mücadelede farkındalık önemli"
• Siber: "19 Nisan'da bir mesaj
vereceğiz, burada olduğumuzu
duyuracağız"
•. Siber sevgisi salona sığmadı:
"İlk söze binler ortak oldu"
• Siber'in üç afişi {Ek 27-28-29)
• Siber:
"Müzakere
masası
yeniden kurulacak biz bu sorunu
çözeceğiz"
• Siber:
"Geleceğimiz
ortak,
heyecanlarımızı birleştirelim"
• Naci Talat'ın "İlk Günkü Gibi
Beraberiz" video paylaşımı
• Ahmet M. Berberoğlu'nun "İlk
Günkü Gibi Beraberiz" video
paylaşımı
• CTP 2015 Cumhurba_ş_Is_anlığı
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ŞUBAT
2015

26
ŞUBAT
2015
27
ŞUBAT
2015

"Gelin Dostlar Gelin" isimli
seçim müziği
• Siber: "Toplumsal halkımızın
peşine düşeceğiz"
• 26 Şubat'ta "Adaylarla Bir Gün"
programına katılacağı duyurusu
Siber: "Katılımcılık anlayışıyla yeni bir
dönem başlayacak"
•
•

•

28

•

ŞUBAT
2015
•

•

•

46

3

46
45

"İlk Söz Kitabı"
Siber': "Cumhurbaşkanlığı 'nda
iş yapma odaklı yeni bir dönem
başlayacak"
"CTP ve Siber'in Beş Yıllık
Cumhurbaşkanlığı için İlk Söz"
videosu
(https://www.youtube.com/watc
h?v=f-Ub00Dv30&feature=youtu. be)

31
51

1 Mart'ta "Adaylarla Bir Gün"
programının
tekrarının
izlenebileceği duyurusu
Siber: "Yeni bir yol izleyeceğiz,
pasif liderlik atılım grubu ile
aşılacak!"
Güzel bir adada yaşadığımızın
bile
farkında
olmadığımız
zamanlar
oldu. Acılar var,
kayıplar var. Göç var göçmenlik
var.
Kimimiz ,.Anadolu'dan
kimimiz Güney'den göç ettik.
Ama en kötü zamanlarımızda
bile bizi ayakta tutan umudumuz
ve inancımız oldu. Toprağa
tutunduk, var olduk" cümlelerini
içeren afiş paylaşımı (Ek 30)
"Çözümü
zorlayan
taraf
olacağız.
Çünkü
hepimiz
biliyoruz; bir çözüme en çok
Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı
var.
Bunun
ıçın
çozume
inanmak lazım! Bunun için barış
diliylekonu_ş_mak lazım! Diyalog

49
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17

61

29

22
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1 MART
2015

•
•
•

2 MART
2015

•

•

•

•

•

•

ve uzlaşı lazımı İşte bunun için
yola
çıktık!
Bunun
içın
burdayız ! " cümlelerini içeren
afiş paylaşımı (Ek 31)
Siber: "Kültür ve Sanat Çalışma
Grubu ile projeler üreteceğiz"
Siber:
"Kadınları
müzakere
masasına taşıyacağız"
CTP-BG Örgüt Sekreteri Niyazi
· Düzgün
"İskele
örgütleri
dimdik ayakta!"
Sibel
Siber
Bağlıköy'de
düzenlenen
3.
Eko
Gün
etkinliğine
katılarak
halkla
kucaklaştı
Siber, 3 Mart'ta Kanal Sim'de
"Düşünüyorum"
programına
konuk olacak
BRTK'de
"Sabah
Rotası"
programramına konuk olacağı
duyurusu
Siber Mormenekşeli kadınlarla
bir araya geldi
Siber: "Statüko: Aman bir şeyler
değişmesin,
taşlar
yerinden
oynamasın, bana zarar gelmesin
demektir. Bu statükoda halkın
çıkarı değil zümresel çıkarlar
gözetilir. İşte bu anlayıştan
kurtulacağız. Buna hazır mıyız
sevgili dostlar?"
Siber: "Yaşamın her alanında
bize ambargo uygulanıyor. Bu
uygulanan
ambargoları
kaldırmak için mücadele etmek,
uluslararası topluma kendimizi
anlatmak, sesimizi duyurmak!
İşte bu ancak aktif, ekip ruhuyla
çalışan bir liderlikle mümkün ...
Pasif liderlik döneminin miadı
doldu. İşte bunun için buradayız.
Değişmeli diyoruz. Değişim için
buradayız" cümlelerini içeren
afiş paylaşımı (Ek 32)
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3 MART
2015

•
•

•

4 MART
2015

•

•

5 MART
2015

•
•
•

Gönyeli Açık Pazar'da Siber:
"Başarı hepimizin olacak"
"İnsan ömründen bile kısa bir
zamanda kaç farklı dönem
yaşandı. Hala yarım asırdır
sorun ve belirsizlik
devam
ediyor. İşte bu sorun artık
çözülmeli. Çözeceğiz]
Sorunun
çözümünü istemek çaresizlik
değil.
Kendi
kimliğimizle
dünyada hak ettiğimiz yeri
almamız için.. Hem adamızda
hem bölgemizde kalıcı barış
için ... " cümleli afiş paylaşımı
(Ek 33)
"Tüm anlaşmazlıkların krizlerin
çözüm yeri masadır. Müzakere
masası diyalog, uzlaşı ve barış
kültürüyle
tekrar kurulacak.
Bunun
ıçin hemen
gırışım
başlatacağız.
Çözüme
ivme
kazandıracak her türlü güven
artırıcı önlemi destekleyeceğiz.
Toplumların
barışmasına
yönelik
projeleri
destekleyeceğiz.
Çünkü
toplumlar barışmadıkça çözüm
olmaz" cümleli afiş paylaşımı
(Ek 34)
"Çözüm başka, barış başka.
Barışın önünü açacak olan
çözümdür.
Çözüm
masada
yapılır ama barış gönüllerde
yapılır. Çözümü liderler, barışı
halk
yapar"
cümleli
afiş
paylaşımı (Ek 35)
Siber: "Cumhurbaşkanlığı artık
iş yapan, üreten, çalışan bir
makam olacak"
Siber:
"Nisandan
sonra
masadayız, uzlaşı arayacağız"
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü ilk kez kutlandı (Ek 36)
CTP
Gençlik
Örgütü'nden
Hüseyin_ Luricinalı 'ya destek
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6 MART
2015
7 MART
2015

8 MART
2015
9 MART
2015

10 MART
2015

11 MART
2015

çağrısı
Güzelyurt bölgesine ziyaretinde
S iber: "Geleceğimizi kurtaracak
olan şey üretimdir"
• Sibere Kıbrıs Türk Kadınlar
Birliği 'nden tam destek
• Siber kadınları sosyal paylaşıma
çağırdı
Siber:
"Dünya
Emekçi
Kadınlar
Gunu'nde kadın aday coşkusu: Bir ilki
başaracağız!"
• Siber: "Halkımızın iradesi, eski
siyasal
kültürden
gelenleri
eskide bırakacak"
• CTP Kadın Örgütü ve POGO
Kadın Hareketi ile 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
bir araya gelen Siber: "Barışı
kadınlar yapacak!"
• Siber: "Toplumsal yaralarınızı
iyileştirmek temel görevim"
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk:
"Kuzey
Kıbrıs'ı
Türkiye'nin şubesi gibi gören
zihniyeti kınıyoruz"
• Siber: "Zamana oynamayacağız,
sonuca odaklanacağız!"
• "Halkın
elli yıldır
tıkanan
damarlarını açmak için topyekun
bir
mücadele
verilecek.
Doktorluk mesleğinin verdiği
tecrübeyle toplumsa! yaraları
saracağız"
cümleli
afiş
paylaşımı (Ek 37)
• Ayrım gözetmeden hak ve adalet
ilkesini
yüceltmek
ıçın
varlığımızı
haklarımızı
ve
çözüm
ıstencımızı
dünyaya
duyurmak
içın
çalışacağım"
cümleli afiş paylaşımı (Ek 3 8)
• "Bizler kendi kurumlarımızla
dünyadaki
yerımızı
almak
istiyoruz. Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu 1955 'ten beri var
•
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28

28
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olan saygın bir kurumdur.
Kurumlarımızla
uluslararası
alanda yerimizi almak içın
çalışıyoruz" afiş paylaşımı (Ek

39)
•

12 MART
2015

13 MART
2015

14 MART
2015

15 MART
2015

"Zamana
oynamak
yerine
sonuca odaklanacağız! Masada
barış dili konuşan bir liderlikle
çozume
ilerleyeceğiz.
Toplumların barışması için cesur
ve önemli adımlar atacağız" afiş
paylaşımı (Ek 40)
• Siber'in 11 Mart'ta Ada TV'de
"Gündeme Bakış" programına
konuk olacağı duyurusu
Siber: "Biz yeni bir anlayış, yeni bir
bakış açısıyla, özgüven duygumuzla
kurumlarımızın
başına
geçmeye
geliyoruz
Bizi bugünlere getirenler
yine aday. Değişimden bahsetmeye
başladılar. Sorarım en üst makamlarda
görev yaparken neden değiştirmediniz?"
• "19 Nisan Cumhurbaşkanlığı
seçimi resmi adaylık başvurusu
için YSK'ya kalabalık bir ekiple
birlikte gidildi"
• "Dinleyin bu gelen çözümün
ayak sesleri" video paylaşımı
• CTP Kadın Örgütü'nden kadın
dayanışmasına çağrı
• "Duydunuz mu çözümün ayak
seslerini?" afiş paylaşımı (Ek
41)
• "Barış yüksek sesle geliyor"
• Lefkoşa
Arasta bölgesindeki
çarşı · ziyaretinde Siber: "Bu
kısırdöngüyü kıracağız"
•
"Nisanda Tüm Yüzler Gülecek.
Bugünümüz
İyileşecek"
afiş
paylaşımı (Ek 42)
• Gazimağusa bölgesindeki. esnaf
ziyareti sırasında Siber:
"19
Nisan'da
güzel
bir rüzgar
esecek, statükoyu götürecek"
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16 MART
-015
17 MART
2015

18 MART
2015

19 MART
2015

20 MART
2015

•

Siber: "Gerçek bir lider icazet
almaz, halkımızın menfaatleri
esastır"
• Siber'in
hellim
konusunda
Eide 'ye mehtup yazısı: "Biz o
mektubu 4 ay önce gönderdik"
• 18 Mart'ta Kıbrıs Genç TV' de
Kıbrıs'ta Manşet" programına
konuk olacağı duyurusu
• Siber
"Kadın dayanışmasını
yükselteceğimiz,
gençlerin
enerjisiyle toplumsal dönüşüme
katkı
sağlayacağımız
mekanizmalar yaratacağız. Yeni
döneme kadınlar ve gençler
damgasını vuracak"
• Siber: "Hellim konusunda 4 ay
önce AB Komisyonu ve Eide 'ye
mektup yazdım. Aylardır sessiz
kalan Eroğlu seçim kaygısıyla
dün bir mektup göndermiş. Daha
aktif ve dinamik bir liderlik
gerekiyor"
• "Sibere Dikmenliler tarafından
büyük karşılama"
• "Dikmenliler
için bu iş ilk
turdan biter"
• Siber, 20 Mart'ta DAÜ'de Fikir
ve Münazara Kulübü'rıe konuk
olacak
• Siber'in 20 Matt'ta Haspolat
Belediye Evleri, 1 Blok, No 5 'te
bulunacak
• Siber: "Halkın bu heyecanı
statükonun
yıkılacağının
müjdecisidir"
• Siber: "Halkımız seçim yorgunu
ama bugün burada Lapta'da
karşılaştığım
heyecan
19
Nisan' da
statükonun
yıkılacağının,
öğrenilmiş
çaresizliğin
aşılacağının
müjdesidir" cümlelerini içeren
afiş paylaşımı (Ek 43}
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MART

_015
-2 MART

_015
23 MART

2015

24 MART

2015

25 MART
2015

26 MART

2015

Siber:
"Kalıcı
çözüm
halkların
barışması ile mümkündür"
"İskeleliler daha güzel bir gelecek için
'Sibel Siber' dedi"
• Siber ilk kez oy kullanacak
gençlere: "Eski filmi vizyondan
kaldırma iradesi sende!"
• "CTP Gençlik Örgütü'nu Kıbrıs
Türk
Futbol
Federasyonu
Başkanı 'na ziyaret düzenledi"
• Siber: "Çözümü liderler masada,
barışı
halklar
gönüllerde
yapacak.
Çözüm
hedefine
ilerlerken halkların yakınlaşması
en önemli · konu. Bu yönde
birçok projeye imza atacağız"
• Siber: "Genç arkadaşım daha
sen doğmadan iktidarda olanlar
yine sahneye çıktılar ama bu
eski filmi vizyondan kaldırma
iradesi sende! Senin genç,
dinamik, yenilikçi enerj ine ve
gücüne güveniyoruz"
• Siber: "40 yıllık Akıncılar yolu
sorununu 2 ayda çözdük"
• Doğalgaz sorununu içeren "Bazı
şeyler bugünden gerçekleşmeli",
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganlarıyla afiş paylaşımı (Ek
44)
• "Bu Bir İlk, Bu Y eni Bir Enerji"
• Siber'in Kanal Sim'de Radyo
Gazetesi programı
• CTP Gençlik Örgütü Genel
Merkez açılışı yapılacak
•
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla
"Kimsenin
el
atamadığı
Lefkoşa
Meydan
Projesi 'ni Dr.
Sibel
Siber
gerçekleştirdi"
afiş paylaşımı
(Ek 45)
• "Gençlerin geri sayıma başladı"
• "Lefkoşa'da
Dereboyu
bölgesLnde yoğun ve coş_kulu bir
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27 MART
2015

•

•

28 MART
2015

•

•
•

29 MART
2015

•

•

30 MART
2015

•
•

•

katılımla
Gençlik
Örgütü
Merkez Binası açıldı"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganı altında Siber'in "Kapalı
Maraş barışın sembolü olacak"
başlıklı afiş paylaşımı (Ek 46)
Siber:
"Amacımız
krizleri
çözüm fırsatına dönüştürmek"
27 Mart 2015'te Tatlısu, Çınarlı
ve Aslanköy bölgelerine ziyaret
duyurusu
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla "Dr. Sibel Siber
toplumsal özgüvenin yeniden
inşasına öncülük ediyor" afiş
paylaşımı (Ek 47)
Okul ziyaretleri
kapsamında
Siber: "Sanat ve sanatçıya hep
değer verdim"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla "Dr. Sibel Siber'e
göre, istenirse yapılamayacak bir
iş yok" afiş paylaşımı (Ek 48)
Genç TV'de "Seçim Meydanı"
program yayını
Siber: "Kaç yıl bu makamda
olduğunuz değil ne yaptığınız
önemli"
Tatlısu bölgesi sırasında Siber:
"Bu seçim değişim gücümüzü
gösterecek"
"Artık bazı şeyl~r değişmeli"
sloganı altında "Ancak Dr. Sibel
Siber'in yaratıcılığı ve kararlılığı
bazı şeyleri değiştirebilir" afiş
paylaşımı (Ek 49)
Siber: "Geçmişin sorunları yeni
çözümlerle sonuçlanacak"
Siber'in 30 Mart'ta Kanal T'de
"Dilek Kırıcı ile Açık Oturum"
programına katılacak
Siber: "Bu seçim Sibel Siber'in
seçimi değil. Bu seçim siyasi
parti _seçimi değil, bu s~çim
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•

31 MART
2015

•
•

•

1 NİSAN
215

•

•

•
•

güven oylaması da
değil. Bu seçim hepimizin
seçımi.
Geleceğimizin,
çocuklarımızın seçimidir!"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganı adı altında "Dr. Sibel
Siber bugünümüzü iyileştiriyor.
Bazı
şeyleri
şimdiden
gerçekleştiriyor" afiş paylaşımı
(Ek 50)
Siber: "Bunlar değişimin ayak
sesleri"
CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk: "Sorunun değil çözümün
parçası olun"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganı adı altında "Dr. Sibel
Siber
Dünyadaki
itibarımız
olacak" afiş paylaşımı (Ek 51)
Siber'in Kanal T'de konuk
olduğu
"Açık
Oturum"
programının tekrarı duyurusu
Siber'in 2 Nisan'da BRT'de
Basın Odası programına konuk
olacağı duyurusu
Siber: "Modası geçmiş anlayışı
sandıkta bırakalım"
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganı adı altında "Dr. Sibel
Siber'in bugünü
iyileştirmek
derken işaret.. ettiği husus 'Güven
Artırıcı
ünlemler' dir"
afiş
paylaşımı (Ek 52)
Siber 3 Nisan 2015'te yapılacak
olan
"Günaydın
Ada"
programına konuk olacak
Siber
3
Nisan
2015'te
"Gazeteciler
Soruyor"
programına konuk olacak
Siber: "Seçimin galibi gençler
olacak,
değişim
gençlerle
gelecek"
"Kadın ve Gençlik Çalışma
Grupları Vizyon
Sunumu"na
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3 NİSAN
2015
4 NİSAN
2015

davet etkinliği paylaşımı
•
"Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganı adı altında "Dr. Sibel
Siber'den
çağrı:
Adanın
tamamına
tek
bir
telefon
yetmeli" başlıklı afiş paylaşımı
(Ek 53)
• 1 Nisan 2015 tarihinde yapılan
Açık
Oturum
Programı'nın
video paylaşımı
Siber: "Korku düzenine son vereceğiz"
•

•

5 NİSAN
2015

•

6 NİSAN
2015

•

•

7 NİSAN
2015

•

•

•
•

•

"Siber kadınlar ve gençler için
geliyor: Söyleyecek sözümüz,
değiştirecek gücümüz var"
"CTP'nin ilk Cumhurbaşkanı
adayı
Ahmet
Mithat
Berberoğlu'rıu
saygıyla
anıyoruz"
Geçitkale ve Akova köylerini
ziyaretinde Siber: "Bana oy
verecek olanlar gizlemiyorlar,
açıkça destekliyorlar"
7 Nisan 2015 'te yapılacak olan
Kıbrıs TV'de "Kıbrıs'ta Bugün"
programına katılacağı duyurusu
KKTC
Fenerbahçeliler
Demeği'yle Küçük Kaymaklı
Türk Spor Kulübü ziyareti
sırasında
Siber:
"Spor,
çatışmanın değil barışın ve
dostluğun simgesidir"
Siber
8 Nisan'da
BRT'de
"Sabah
Rotası"
programına
konuk olacak
Siber:
"Kıbrıs
sorunundan
herkes bunaldı, enerjimiz var ve
çözeceğiz"
"Bizim enerjimiz var, çözeriz"
afiş paylaşımı (Ek 54)
CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
Erk: "Eroğlu'rıun tek gündemi
mal beyanından kaçmak"
Siber': "Bazı adaylar gizli oyları

42

20

2

81

5

126

22

91

3

90

7

31

76

2

29
67

3

69
24
51

1

2

75

olduğunu söyleyerek övünüyor.
Bana oy verecek olanlar bunu
gizlemiyor, açıkça destekliyor.
Gizliliğe değil, açıklığa ve
şeffaflığa ihtiyacımız var"
8 NİSAN
• CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay
2015
Erk: "Bu yeni enerji 19 Nisan'da
tüm Kıbrıs' ı saracak"
• Siber'in 9 Nisan'da
Kıbrıs
TV'de
Hasan
Hastürer'in
programına
konuk
olacağı
duyurusu
• "Kadınlar, sadece kadın olduğu
için değil, federal çözüm ve
top! umsal · cinsiyet · eşitliği için
kararını verdi" afiş paylaşımı
(Ek 55)
• "Sibel
Siber çözüm
ıçırı
geliyor"
9 NİSAN "Kıbrıs sorununu çözecek, yaşama ivme
2015
katacağız"
10
• "Siber Lefkoşa ve Dikmen'de
NİSAN
gerçekleştirilen
bildiri
2015
dağıtımlarında halkla el ele
gönül gönüle yürüdü"
• "Lefkoşa'da
Başbakanlık
ışıklarında partililer bir araya
geldi, yollar yeşile boyandı ve
Lefkoşa halkı Sibel çözer dedi"
• "Bizim
enerjırruz
var,
değiştiririz" afiş, paylaşımı (Ek

31

2

38

25

120

13

115

11

102

4

131

13

46

56)

•

11
NİSAN
2015

•
•

•

Siber: "Pasif değil etkin bir
liderlik için geliyoruz"
Siber:
"Eski
zihniyetin
temsilcilerini eskide bırakalım I"
"Alayköy enerjisini yükseltti:
Aydınlık bir Kıbrıs için Sibel
Siber Saray'a"
Siber: "1970'lerden beri iktidar
koltuklarında oturanlar değişimi
gerçekleştiremez.
Vazgeçtim
diyerek
gidiyorlar,
fırsat
kollayıQ____Ci_9nüyorlar. Tecrübe

76

2

68

2

80

5

31

76

12
NİSAN
2015

13
NİSAN
2015

14
NİSAN
2015

deyip
gençlerin
önünü
kapatıyorlar,
makamlardan
ayrılmak
istemiyorlar.
Bu
gidişata artık son!"
• Siber: "Kıbrıs'ta çözüm için her
şey denendi. Denenmeyen tek
şey, müzakere masasında kadın
bakış açısı olması. 19 Nisan' da
Sibel Siber ile birlikte kazanan
federal
çözüm
yanlıları,
kaybeden ise statüko olacak!"
• "Güzelyurtta şenlikli yürüyüş
düzenlendi
ve halk
'S iber
başarır' dedi"
• Girne · birleşti: - Çözüm Sibel
Siber ile gelecek!
• Siber: "BM'nin de dediği gibi
müzakere
masasında
kadın
olmalı!"
• Siber: "Kıbrıs'ta çözüm ıçın
denenmeyen tek şey, müzakere
masasında bir kadın olmasıdır"
• Siber 14 Nisan'da Kıbrıs Genç
TV'de
"Seçim
Meydanı"
programına konuk olacak
• "Kimin
meydanı
ayağa
kaldıracak enerjisi var, bizden
başka" sloganı adı altında 13
Nisan'da enerji İskele'de afiş
paylaşımı (Ek 57)
• "Kimin
meydaqı
ayağa
kaldıracak enerjisi var bizden
başka"
sloganıyla
"Enerji
Güzelyurt
Lefke'de" . miting·
duyurusu
• 15 Nisan'da "Enerji Girne'de"
yapılacak miting çağrısı
•
"İskele'de coşkulu
buluşma
tarihe geçti"
• BM
Güvenlik
Konseyi'nin
aldığı 1325 sayılı karardan oları
"Kadınların
çatışmaların
önlenmesi,
çözümlenmesi
ve
barışın sağlanmasındaki önemli

41

137

4

75

3

79

3

47
39

45

30

6
77
54

4

77

rollerine yemden teyit ediyor
atışmaların
çözümlenmesiyle
ilgili
kararların
alınmasında
rollerinin
artırılmasının
gerekliliğine inanıyoruz"
~~"( "-~
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~'l..,.~\.
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•

16
NİSAN
2015

"Bu
Yeni
Enerji
Yine
Lefkoşa' da Taşları Yerinden
Oynatacak" sloganı adı altında
17 Nisan Lefkoşa mitingine
çağrı paylaşımı
• 11 Nisan 2014 Ortak Metnini
takiben
Uluslararası
Kriz
Grubu'nun açıkladığı rapordan
"Kıbrıs 'ta
çozum
ıçın
denenmeyen tek şey müzakere
masasında bir kadın olmasıdır"
• BM
Güvenlik
Konseyi'nin
aldığı I 325 sayılı karardan olan
"Kadınların
çatışmaların
önlenmesi,
çözümlenmesi
ve
barışın sağlanmasındaki önemli
rollerine yeniden teyit ediyor
çatışmaların
çözümlenmesiyle
ilgili
kararların
alınmasında
rollerinin
artırılmasının
gerekliliğine inanıyoruz"
• "Bu seçim Kıbrıs sorununun
gidişatı açısından çok önemli"
• Sibel S iber Lefke 'den seslendi"
• Siber: "5 yılımın her gününü
iyileştirmek, bu 5 yılın içinde
dünyada görünür olmak ve 5
yılımı
kazanmak
ıçın
'Oy
Vereceğim"
• "Girne' de Sibel S iber rüzgarı
esti"
• "Gönyeli çemberinde karnaval
havası:
19 Nisan'da yüzler
gülecek, çözüm Sibel Siber ile
gelecek"
• "Kimin
Meydanı
Ayağa

54

22

26

67
82

2

117

2

64

18

78

86

6

78

17
NİSAN
2015

18
NİSAN
2015

Kaldıracak Enerjisi Var Bizden
Başka" sözlerini içeren video
paylaşımı
• Avrupalı gençler de Sibel Siber
için Yes dedi"
• Nisan'da tüm yüzler gülecek,
sen sandığa gidersen çok şey
değişir" sloganı ve "Benim
Seçimim
Dr. Sibel
Siber"
logosuyla afiş paylaşımı (Ek 58)
• Mağusa'da şölen yürüyüşü ve
miting duyurusu
• Siber Kanal Sim'de yayınlanan
"Radyo Gazetesi" programına
konuk olacak
• "Mağusa'dan Sibel Siber geçti:
19 Nisan'da yeni bir dönem
başlayacak"
• "Türkiye ve Dünya basınının ilgi
odağı
olan
Sibel
Siber'in
Anadolu Ajans, ATV ve ElCezire
TV ile röportajları
düzenlendi"
• "Siber
güne
Büyük
Han
ziyaretiyle başladı"
• Gençlerle
birlikte
Siber'in
çektiği
"Bu
seçim
bizim"
sloganıyla, mitingden verilen bir
karede de çekilen bayrakların
dalgalanarak
"Bu
Enerji
Bitmez"
sloganıyla
fotoğraf
1"
paylaşımı
• Siber: "Bazı ilkler bugünden
gerçekleşmeli"- Evet - Dr. Sibel
Siber"
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5

55

36
30

139

2

128

12

94

1

87
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Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfasının paylaşımları incelendiği zaman
partinin yönetici ve üyelerinin seçim döneminde yaptıkları tüm çalışma, ziyaretler,
geziler, düşünce ve önerilerin, ayrıca yapılacağı öne sürülen vaatlerin resmedildiği
gözlemlenmektedir.

Partililer

günlük

programları

doğrultusunda

gerek

sosyal

79

sorumluluk alanında çalışmalar gerçekleştirmiş gerek sivil toplum kuruluşları ve
okullara ziyaretler düzenlemiş gerekse TV programlarına katılım göstermişlerdir.
Şekil 1: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Facebook Paylaşımlarının Aylara Göre Dağılımı
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CTP-BG resmi Facebook sayfasında 2015 Cunıhurbaşkanlığı'na yönelik Kasını ayı
itibarıyla 7, Aralık ayında 30, Ocak ayında 55, Şubat ayında 89, Mart ayında 82 ve
Nisan ayında 63 olmak üzere toplamda

326 paylaşım

yapılmıştır.

Yapılan

paylaşımlar çeşitli konu dağılımlarına göre farklılık göstermektedir. En çok paylaşım
parti tarafından Şubat ayı içerisinde yapılmıştır. 19 Nisan'da yapılan seçimler için
seçim sürecine en yakın zamanlarda

gitikçe artış gösterecek olan paylaşım

sayılarında Şubat ayı itibarıyla azalma olduğu gözlemlenmiştir.

80

Şekil 2: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Facebook Paylaşım Dağılımları

Sağlık ve
Eğitim
Alanında
Ziyaret
Paylaşımı
3%

Sivil Toplum
Örgürtleri
Ziyaret
Paylaşımı
6%

Spor, Kültür
Sanat Ziyaret
Paylaşımı
5%
TV Haber
Program
Paylaşımları -14%

Paylaşımları
3%

Şekil 2'de belirtildiği üzere Cumhuriyetçi Türk Partisi, Facebook sayfasında daha
çok bölge ziyaretlerine ve afiş paylaşımlarına yer vermiştir. Bölgelere düzenlenen
ziyaretler halkın nabzını ölçmeye ve yüz yüze iletişim kurarak ikna etmeye yönelik
davranışlardır. Buradaki amaç kararsız kitleyi çoğunluğun yanına çekmek ve
düşündürmektir. Bir diğer çoğulcu paylaşım afişlere yer verilmesidir. Afişlerin
paylaşımı partinin akılda kalıcılığına katkı sağlar. Hem sloganların hem de vaatlerin
resmin yanına yerleştirilmesi ve liderin giyimi, duruşu, yüz ifadesi ve bakış açısıyla
özdeşleştirilmektedir.
Facebook sayfasında açık oturum veya televizyon programları da paylaşılmış bu
doğrultuda seçmenler diledikleri zamanda ve mekanda izleyerek değerlendirebilme
imkanına sahip olmuşlardır.
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Şekil 3: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Facebook'ta Konu Dağılımları

Sivil Toplum Örgütleri Ziyaret
Paylaşımı
Sağlık ve Eğitim Alanında
Ziyaret Paylaşımı

Afiş Paylaşımı
•Nisan
•Mart
Spor, Kültür Sanat Ziyaret
Paylaşımı

• Şubat
•Ocak
•Aralık

TV Haber Program Paylaşımları

•Kasım

Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Bölge Ziyaretleri Paylaşımı

o

5

10

15

20

25

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında yapılan seçim kampanyalarının en
hareketli olduğu zaman Şekil 3'te de gözlemlendiği üzere Şubat ayında olmuştur.
Fakat Şekil 2'de belirtildiği gibi parti seçim kampanyaları doğrultusunda en büyük
paydayı bu seçimlerde bölge ziyaretlerine ayırmıştır. Sivil toplum örgütleri ve sağlık
kuruluşlarına ziyareti çok gerçekleştirmeyen parti ağırlığı görsel içerikten yana
kullanmış ve afiş paylaşımına yer vermiştir. En çok afiş paylaşımı ise Şubat ayında
yapılmış, Mart ve Nisan ayına kadar düşüş göstermiştir.
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Şekil 4: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Facebook Paylaşımlarının Aylara Göre Beğeni ve Paylaşım
Oranları
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Parti Facebook sayfasında beğeni sayısı Aralık ayından Şubat ayına kadar artış
göstermiş fakat seçime yakın olan Mart ve Nisan aylarına doğru düşüş yaşamıştır.
Aynı şekilde paylaşım oranlan da aynı yönde seyretmektedir. Fakat yorum oranlarına
bakıldığı zaman sadece Şubat ayında artış görülmüştür.
Şekil 4.1.: Aralık 2014
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• Paylaşım
• Beğeni
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Şekil 4.2.: Ocak 2015
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Şekil 4.3.: Şubat 2015
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Şekil 4.4.: Mart 2015
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Şekil 4.5.: Nisan 2015

18.Nis.15
17.Nis.15
16.Nis.15
15.Nis.15
14.Nis.15
13.Nis.15
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11.Nis.15
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• Beğeni
09.Nis.15

• Paylaşım
08.Nis.15
07.Nis.15
06.Nis.15
05.Nis.15
04.Nis.15
03.Nis.15
02.Nis.15
01.Nis.15
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Genel olarak parti sayfasında 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik aylık
olarak ele alınan paylaşımlarda beğeni sayısının paylaşım sayısından yüksek olduğu
gözlemlenmektedir. Fakat 3 bin 342 beğeniye sahip CTP-BG Facebook sayfasında
seçime yönelik paylaşımlara maksimum beğeni sayısı 156, maksimum paylaşım
sayısı ise 86 olmuştur. Partinin yapmış olduğu paylaşımların sosyal medya zincirinde
yaygınlaşması için partiyi destekleyenlerin paylaşım yapması ve beğenmesi kendi
sayfalarına taşıması daha çok kitleye hitap etmesini kolaylaştırmaktadır. Şekil 4'te
gözlemlendiği

beğeni

ve paylaşım

oranları

dikkate

alındığı

zaman

2015

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partililer adayına veya partisine fazlasıyla
destek gösterememiştir.
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Tablo 2:

CTP-BG

Resmi

Twitter

Sayfasında

Seçim

Sürecinde

Yapılan

Paylaşımlar

6 KASIM
2014
7 KASIM
2014

8 KASIM
2014

9 KASIM
2014

10
KASIM
2014

I

11
KASIM
2014
14
KASIM
2014
17
KASIM
2014
18
KASIM
2014

19
KASIM
2014
20
KASIM

CTP-BG RESMİ TWITTER SAYFASI
"Güzelyurt 'ta coşku ve heyecanla karşılandı
'Güçlerimizi birleştirmeye geldim'
• Güzelyurt Belediye Meclis üyelerinden
acil çağrı
• Erk: "Meclis' in KTHY raporu çıkınca
hesap sorulacak
• Soyer'in
konferans
konuşması
engellendi: Konferans başkanına mektup
• Güzelyurt
dayanışma
gecesinde
katılımcılar salona sığmadı
• Candan: "Kıbrıs Akkuyu Nükleer Enerji
Santrali 'ne İstanbul' dan daha yakın"
• CTP Londra: "3 'üncü ülkelerde yaşayan
gençlerin yaşam koşulları iyice kötüleşti"
• O, Emperyalistleri Anadolu'dan kovdu,
yurdu için büyük devrimler yaptı
• Alsancak Belediye Başkanı kazanmak
için destek gördüğü çevrelere diyetini mi
ödüyor?
• CTP, Avrupa Yeşiller Partisi'nin 21.
Konsey toplantısına katıldı
•

•
•

Erk: "Kıbrıs Türk halkı devletin kuruluş
ilkelerinden asla vazgeçmedi"

Erk: "GSM operatörleri halkı esir aldı!"
CTP
Gençlik: "
"Antidemokratik
uygulamaların karşısındayız!"
• "Sıber, hedeflerini Dikmen'de anlattı"
CTP
Genel
Sekreteri
Kutlay
Erk
ve
beraberindeki
MYK
üyeleri
ile
Girne
Milletvekili Fazilet Özdenefe, açlık grevinde
olan KTHY çalışanlarının çadırını ziyaret ederek
yaşanan krizi aşmanın yollarını aradı
• Guzelyurt'u bir kez daha Eroğlu'na yem
ettirmeyiz!
• İstifalar seçmene saygısızlıktır
"Halkımız artık değişim istiyor"

Retweet

87

2014
21
KASIM

2014
22
KASIM

Hükumette varılan mutabakat sonucu açlık
grevini sonlandıran KTHY çalışanları bugün de
eylem çadırını kaldırdı. ..
Siber: "Sadece müzakere eden değil sosyal bir
Cumhurbaşkanı olacağım"

1

2014
23
KASIM

2014
27

KASIM

2014

28
KASIM

2014
29
KASIM

•

CTP Gençlik: Hükumet mültecilerle ilgili
politika belirlemeli
• Siber: "Toplumun her kesimiyle birlikte
hareket edeceğim"
• Kamu-Sen yetkilileri ve Geçici Memur
Komitesi'nden oluşan bir heyet bugün
CTP'yi ziyaret ederek Genel Sekreter
Kkutlay Erk ile görüştü. Geçicilere iş
güvencesi
sağlamak
ıçın
Meclis
komitesinde görüşülen değişiklik yasa
önerisi ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
• Tomgüsehan güven tazeledi
• Erk: "Pervin Gürler direkt istifa etsin!"
• Gençler Pervin Gürlere sordu: Bu uygun
mu?
Mağusa' dan net mesa]: . "Cumhurbaşkanlığı
yarışının favori ismi Sibel Siber"

1
1

2
1
1

2014
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Cumhurbaşkanı adayımız Meclis Başkanı
Sibel
Siber,
Karadeniz
Kültür
Derneği'nin
düzenlediği
7. Hamsi
Festi vali 'ne katıldı
S iber: "İstenirse halk ;yararına her şeyin
yapılabileceğini gördüm, kararlı olmak ve
korkmamak gerek"
S iber: "Halkımız değişim istiyor!"

2

1

1

2014
8
ARALIK

•

2014

•
•

9
ARALIK

2014

•
•

"Mağusalı gençler kızılçam ağaçları için
dava hazırlığında!"
Siber kadınların sesi olacak!
"S iber: Cesur adımlar atarsanız cesur
politikalar izlersiniz"
CTP'nin
Dünya
İlerici
İttifakı
Parlamenter Konferansı 'na katıldı
Erk "Parti iç_indeki kenetlenme Siber'i

1

1
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12
ARALIK
2014

13
ARALIK
2014
15
ARALIK
2014
16
ARALIK
2014

17
ARALIK
2014

18
ARALIK
2014

20
ARALIK
2014
21

zafere taşıyacak!"
• CTP, Cenevre'de Sosyalist Enternasyonal
Konsey Toplantısı' na katıldı
• CTP-BG Gençlik
Örgütü Kızılçam
ağaçları için ihbarda bulundu
Siber: "Güçlü lobicilik yaparsanız masada güçlü
olursunuz"
"CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt kongresinde
gençler salona sığmadı Yeni başkan Kazım
Kurşunoğlu!"
• "Lapta ayakta: Ekmeğime dokunma"
• İlk kadın Cumhurbaşkanı için Sosyalist
Enternasyonal' e dayanışma çağrısı!
• CTP Gençlik: - "Doğuş Derya- yalnız
değildir!"
• CTP Kadın Örgütü: "Doğuş Derya'nın
yanındayız!"
• CTP: "Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı
iptal edilsin!
• CTP-UK, Doğuş Derya'ya yapılanları
kınadı: İnsanları yok eden savaşın acısı
ortaktır!
• CTP Gençlik Panelleri başlayor: Gençler
eğitim sistemini tartışacak!
CTP Kadın Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği
Platformu'ndan
bir
grup
CTP
milletvekili Doğuş Derya'ya destek vermek için
Meclis'te eylem yaptı. Meclis genel kurulu
devam ederken ağızlarını siyah bantlarla kapatan
kadınlar, 'Susmayacağız, Şiddeti Haykıracağız'
yazılı pankart açtı. Saloria alınmayan bazı
eylemcilerle meclis görevlileri arasında tartışma
çıktı. Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan
Özkan Yorgancıoğlu'nun müdahelesi sonucu
tartışma yatıştı. Meclis oturumuna 10 dakika ara
verilirken
kadınlar,
"Kadınlar
tecavüzle
susturulamaz", "Doğuş Derya yalnız değildir",
"Kadınlar birlik olsa dünya yerinden oynar"
şeklinde sloganlar attı.
"Partililer tek yürek"

"Nisarı'da değişim yaş_anacak!"

1
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ARALIK
2014
24
ARALIK

Biray Hamzaoğulları'ndan

açıklama

2014
25
ARALIK

ARALIK

Mağusa'da başkan yeniden aranır!
"Cumhurbaşkanı
adayımız Dr. Sibel
Siber'in resmi sayfası"
• http://t.co/ZIF ZO XECDQ
• Cumhurbaşkanı
Adayımız Dr. Sibel
Siber- "Uzlaşı ve barış kültürü egemen
oldukça, insan haklarına, toplumsal
haklara karşılıklı saygı duyuldukça, acı
öyküler geçmişte kalacak" afiş paylaşımı ·•
•
"Harita siyasetinin modası geçti"
• CTP Piyangosu yarın çekiliyor!
• http://t.co/qc06rjENiP
• http://t.co/lFnhw3rtoX
• http://t.co/6r0nXhVzUk
• CTP 44. Yaşını kutluyor
• Siber halkla buluştu: El ele gönül gönüle
başaracağız!
• CTP Piyangosu çekildi: Mercedes ve
BMW talihlileri belirlendi
• "44 yıllık mücadele: CTP'de ilk günkü
gibi buluşma"
Siber: "Siyasette ezber değişecek, yeni bir sayfa
açılacak!"

2014
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http://t.co/lzEdVvmgmO

2014

26
ARALIK

2014

27
ARALIK

2014

28

•
•

ARALIK

2014
30
ARALIK

http :IIt. co/Bm G3 kXa4Jb

2014
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•
•

2015 Emeğin yılı olsun"
Erk "Yeni yıl her şeye rağmen yenı
umutlarla geliyor. 2015, Kıbrıs 'ta ve
dünyada barışa giden kardeşliğin yılı
· olsun. Savaşlarda çekilen acılar son
bulsun. Demokrasi daha güçlü kök salsın
topraklarımızda,
eşitlik
ve
adalet
yolumuz olsun. Çok çalışıp ülkemizi
kalkındıracağı111ız, kendi ayaklarımızın

1

1

1

1

2
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2015

•
•
•

3

•

1

OCAK

OCAK

2015
4

OCAK

2015

•
•
•
•

5

OCAK

2015

6

OCAK

üzerinde
durmaya
biraz
daha
yaklaştığımız bir yıl olsun. Dünya ve
Kıbrıs ekonomisi istikrara kavuşsun.
Halkımızın huzurlu, adamızın bütün
olacağı,
siyasetin
gençleşip
yeni
kapasitelere
kavuşacağı
bir
yıl
dileklerimle, tüm halkımızın yeni yılını
kutlarım."
http://t.co/qTvDiOiBku
Siber yılın son günü Girne'deydi
http://t.co/kLfbjahlvO
Siber akademisyenlerle yuvarlak masa
toplantısına katıldı
http://t.co/bzcsJkdSsc
CTP'li gençler Yeşilyurt Özel Eğitim
Merkezi'ni ziyaret etti
Siber: "Halkımız değişim ve hizmet
bekliyor"
Siber: "Bu gidişe artık son vermeliyiz"

•
•
•

Erk: "Masadan kaçma lüksleri yok"
"Temiz bir sayfa açma zamanı geldi"
CTP Piyangosunun talihlisi arabasına
kavuştu
• http://t.co/OqRYBNkxON
Erk: "Eylemi Eroğlu tahrik ediyor!"

2015
7

OCAK

Siber: "Daha iyi, daha güzel günlere ulaşacağız"

2015
8

OCAK

•

2015
•

•
•

9

OCAK

•
•

2015
•

Cumhuriyetçi Türk Partisi 44. Kuruluş
yılı piyangosu çekiliş sonuçları
Erk "Fransa' da yaşanan terör saldırısına
karşı
dünya
devletleri
dayanışma
göstermeli"
Siber: "Değişim
ve reformlar ıçın
adayım"
Erk'ten Eroğlu'na: "CTP'nin senin aklına
ihtiyacı yoktur"
http://t.co/wezs0g0Xb7
Erk: "Yanlışlar yüzünden Kıbrıslı Türkler
daha da izole oldu" .
Siber: "Lefke ruhu olan bir kasaba ...
Hakettiği yere _gelecek!"

1

1
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10 OCAK
2015
11 OCAK
2015

1

12 OCAK
2015
13 OCAK
2015
14 OCAK
2015
16 OCAK
2015
17 OCAK
2015

•

Siber: "Temiz, şeffaf ve dosyası olmayan
bir lidere ihtiyaç var I"
http://t.co/3RvGNTgVbH
http://t.co/MFDbriro3z
Siber ilk kez oy kullanacaklara seslendi:
"İlk oyunuzla değişimi gerçekleştirin!"
http://t.co/CGGQc810US
"Geleceğimizin iradesi elimizde"

•
•
•
•
Siber:

"Geçmiş hikayelerimiz farklı olabilir ama ortak
geleceğe birlikte yürüyeceğiz" (Ek 7)
• Siber: "İçte ve dışta özgüvenimizi
yeniden kazanacağız"
Haber.al Kıbrıslı Gazetesi'nin manşet haberi
hakkında açıklama
• Siber:
"Yeni
bir
bakış
açısıyla
ilerleyebilir!"
• "Mücadelemizin ana noktası kimliktir,
var olmaktır, eşitliktir"
• CTP Mağusa ilçe Başkanı ve Milletvekili
18 OCAK
Erkut Şahali: "Mağusa tehdit altında"
2015
• Siber: "Sistemin olmadığı yerde kaos
vardır"
• 19 Ocak 2015 günü BRT'de "Günün
Özeti" programına konuk oluyorum
19 OCAK Kamu Hizmeti Komisyonu'nda
yaşananların
2015
halkın
devletine
olan güvenını
sarstığını
söyleyen Siber, hak ve adalet duygusunun böyle
zedelendiğini belirtti: "Sistemi yaratanlar onu
düzeltemez!"

1

1

1

1

••

20 OCAK
2015

•

•

21 OCAK
2015

•
•

Barış dilinin, kolektif çalışma ruhunun,
temiz ve çözüm odaklı siyasetin değişim
ve çözüm getireceğini söyleyen CTP-BG
Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber
rakiplerine
mesaj
verdi:
"Artık tek adam devri bitti I"
"Genç kadınlar toplumsal yaşamın her
alanında başarılı ve görünür olmalı I"
http•//t. co/fY 1NXJ47wc
Siber: "Bölünerek değil birleşerek yeni
bir yol yürüyeceğiz"
"Toplumsal sevgiyi, güveni ve umudu el
ele
büyüteceğiz"
httg://t.co/KVnNGiuPhk
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22 OCAK
2015

•

CTP Gençlik Güzelyurt makamını ziyaret
etti
• Hamzaoğulları:
"UBP'li
katipler
görevlerini yerine getirmiyor I"
•
"Tavla oynayarak Kıbrıslı Türklerin
sesini Dünya'ya duyuramazsınız"
23 OCAK
• Süheyla Küçükten Siber'e "Kadınların
2015
duası bu seçimi sizin kazanmanızdır!"
• http://t.co/sltiOH5dzS
• Siber: "Halkın
güven
ve desteği
alınabildiği takdirde başarılamayacak bir
şey yoktur" http://t.co/hYvNCLDimf
24 OCAK
• Siber yapacaklarını anlattı: "Cesur ve iş
2015
bitirici bir Liderlik"
• 25 Ocak'ta Büyükkonuk, Yedikonuk,
Kaplıca, Mersinlik, Kalecik bölgelerine
ziyaret
edileceği
duyurusu
http://t.co/bWCiLpTm8K
25 OCAK
• Siber: "Tecrübe
yetmez
dinamizm
2015
gerek!"
• "Çözüm istenci ve inancına dair kimsenin
şüphe
duymayacağı
bir
geleneğin
Cumhurbaşkanı
adayıyım"
http://t.co/nRuiixJBK8
28 OCAK Kadınlar Birliği'nden Sibel Siber'e tam destek!
2015
29 OCAK CTP tek yürek: "19 Nisan' da kaybeden statüko
2015
olacak!"
30 OCAK
• 31 Ocak'ta Değirmenlik, Minareliköy,
2015
Demirhan,
Düzova,
Çukurova,
Y eniceköy ve"Kalavaç bölgelerine ziyaret
duyurusu http://t.co/Xs4ZCbjgNj
• Siber: "Toplum olarak kaybettiğimiz
öz güvenimizi geri kazanacağız!"
• "Bir
ilki
yaşıyoruz
İlk
kadın
Başbakanımız şimdi daha büyük işler için
ilerliyor. Yarınlarımıza yepyeni bir bakış
açısı
getirecek.
Bugünümüzü
iyileştirecek. Artık bazı şeyler değişmeli"
(Ek 8) http://t.co/jVOtkeDb8o
• 1 Şubat'ta Alaniçi, Çayörıü köylerine
ziyaret duyurusu http://t.co/alEkbep2kK
31 OCAK
• Siber: "Halkımızın sorunları için gaile
2015
_çeken, i~ bitirici bir lideri ik. .. "
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•

I ŞUBAT
2015

"Barış ateşi Girne'de yandı 19'Nisan'da
tüm adada yanacak"
• "İlk defa inanıyorum. Senin oğlan, benim
oğlan. Kırk yıldır aynı hikaye. "Sandığa
gitmeye bile değmez derken, baktım ki
burada ilk defa çalışkan bir kadın var.
Her el attığı ise çözüm üreten Dr. Sibel
Siber
var."
(Ek
60)
http:/ It. co/pyhJ z8nK1m
• "İlk defa konuşuyoruz. Bazı şeylerin
değişmesi gerektiğini artık herkes kabul
ediyor. Yapacağım dediğini hakikaten
yapacak yeni birine tamam derim ben.
Açıkcası Dr. Sibel Siber ilk defa bizim
sesimiz· oldu Daha iyi günler görelim
artık." (Ek 61) http://t.co/2WFjBDzFkW
• "İlk defa buluşuyoruz", "Oyum ilk kadın
Cumhurbaşkanı 'na.
Biz kızlar eski
zamana uyacaz değiliz ya! Toplumda
değişmesi
gereken
şeyleri
ilkler
sağlayacak. İlk defa erkekler de bize oy
versin. Ortak bir noktada buluşalım" (Ek
9) http://t.co/qaPmG2Rpf8
• "İlk defa birleştik. İlk defa benim gibi
düşünmeyenlerle
yan yanayım. Eee
burada erkekten ala işler yapan bir kadın
var.
İş
bilenin,
Cumhurbaşkanlığı
yakışanın."
(Ek
66)
http://t.co/bOeDDhdTy7
• Siber:
"Adayların
başarı
öyküleri
sorgulanmalı!"
ıo
•
"Efendilik bizde kalsın, artık siz efendi
efendi
çekiliniz"
(Ek
1 O)
http://t.co/001mHG3dMf
•

2 ŞUBAT
2015

•

Web

sitemiz

yayında.

www.sibelsiber2015.com
"İlk defa bu iş tamam", "Hadi bakalım
seçim zamanı! Gene büyük laflar kulağa
hoş, içi boş. Çocuklarımızda
aynı
adamların nutuklarını mı dinlesin yani?
Bu defa genç olsun, iş bitirici olsun,
halden anlayan biri olsun, iyi insan olsun.
Dr. Sibel Siber olsun. İlk defa bu iş
tamam"(Ek 11) http-.!/t.co/uRQIYgTd3X
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•

Siber: "Gailemiz seçim kazanmak değil,
geleceğimizi kazanmak"
• "Bu bir ilk", "İlk defa anlaşıyoruz,"Dr.
Sibel Siber'dir, en başarılısı O'dur
tuttuğu işte. Bu kız başımıza geçsin diye
beklerim,
oturalım
anlaşalım.
Zannetmeyesiniz ki olup biteni anlamam.
İşte sıze de anlatırım"
(Ek 12)
http://t.co/X9qsY0gRqO
• Sibel Siber'in umudu tekrar yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için adayım başlıklı
seçim filminde; "İlk kadın Başbakan
olarak görev yaparken halkımızda oluşan
güven
duygusunu,
ilk
kadın
Cumhurbaşkanı olarak daha da ileriye
götürmek için adayım, anneyim, tüm
halkımızı sevgiyle ayrım gözetmeden
halk adalet ilkesiyle kucaklamak için
adayım. Evlatlarımızın
geçmışın acı
yaşanmışlıklarını bir daha yaşamaması
gençlerimizin
yurdumuzdan
göç
etmemesi için adayım. Bir doktorum.
Toplumsal yaralarınızı sarmak, gündelik
hayatı iyileştirmek için adayım. 50 yıldır
çözülmeyen
sorunlarla
yaşayan
bir
halkız.
Geçmişte
türlü
türlü
yaşanmışlıklarımız
var,
acılar var,
kayıplar var, göçler var. Ama en zor
günlerimizde bile bizi güçlü kılan hiçbir
zaman yitirmediğimiz umut ve inancımız
hep bizimle birlilçe oldu. Böyle gelmiş
ama böyle gitmeyecek demektir umut.
İşte bu umudu tekrar yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için, bunu başarmak için
adayım.
Varlığımızı
ve
çozum
istencimizi uluslararası alanda daha iyi
anlatmak daha ıyi anlaşılabilmemizi
sağlamak için adayım. Kıbrıs sorunu
mutlaka çözülecek ve biz Dünyada
hakettiğimiz yeri alacağız. Bunun için
çözüm gerekliliğine inanmak, uzlaşı ve
barış kültürünü benimsemek gerekir. İşte
bunun için adayım Ortak akıl ile Kıbrıs
müzakerelerini
yürüterek
ülkemize
çözüm ve banş __ı_getirmek, bölge barışına
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3 ŞUBAT
2015

.ı

ŞUBAT
2015

5 ŞUBAT
2015

da katkıda bulunmak ıçın adayım.
Halkımızın
değişim
arzusunu
gerçekleştirerek
yaşamın
kalitesine
olumlu katkı yapacak sonuç alıcı
açılımlar
ıçın adayım. Yaşadığımız
birçok olumsuzluğun kader olduğuna
inanmadığım için adayım. Halkımızın
yararına olacak her adımının önündeki
engelleri kaldırarak yaşama güzellik
katacak işlerin sonuca ulaşması için
adayım. Umut ve inancımız hep bizimle
birlikte oldu. işte bu umudu tekrar
yeşertmek ve çözüme ulaşmak için
adayım"
(https://www.youtube.com/watch?v=tVn
KLnrwAys)
• Sibel Siber'in 5 Şubat 2015'te Dağyolu,
Şirinevler, Akçiçek bölgelerine ziyaret
duyurusu http://t.co/PpycwLmOFU
• Siber:
"Sorunların
çözümü
uzlaşı
kültürü"
• http://t.co/xibVU7I0uT
•
"Kendi
Kalemimden
Ben"
(http://www.sibelsiber2015.com/kendi
kalemimden-ben/)
• "İrade halktadır, halkın iradesi üstündür I"
• "Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek
demektir umut. İşte bu umudu yeşertmek
ve çözüme ulaşmak için adayım! (Ek 59)
http://t.co/F9uwgwARuS
• Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ilk BEY
Yönetimiyle
mücadelesi
(Ek
13)
http://t.co/i7ZYrUuMbP
• İlk
kurulan
parti
(Ek
69)
http://t.co/i7ZYrUuMbP
• İşçiye Güvence Mücadelesi (Ek 14)
http :IIt. co/NZ5Uhm Tbfl
• İlk
Matbaa
Direnişi
(Ek
15)
http:! It. co/m41LE0uvm T
• İlk
1 Mayıs
kutlaması
(Ek 16)
http :IIt. coll bVhzwb VgC
• Siber, "Temiz bir siyaset için medyaya
büyük görevler düşüyor"
• 7 _ş_ubat'ta Lefke, Yeşilyurt, Gaziveren,

1
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Aydınköy, Yayla ve Gayretköye ziyaret
•
•
6 ŞUBAT
2015

•

•

•

•

•

•
7 ŞUBAT
2015

•
•

•
•
•

8 ŞUBAT
2015

•
•

9 ŞUBAT
2015

•

•

duyurusu http://t.co/btSU uZ 1 FY 5
Siber umut oldu: Lefkoşa salona sığmadı I
İlk kez barış için ileri gidildi (Ek 70)
http://t.co/HusobNOD4y
Sibel
Siber'in
Lefke,
Yeşilyurt,
Gaziveren, Aydınköy, Yayla, Gayretköy
bölgelerine 7 Şubat 2015 'te ziyaret
duyurusu http://t.co/g6UP3ozgnA
Mehmet Ali Talat'ın ilk kez masaya
çözüm niyetiyle oturduğu (Ek 17)
http://t.co/Ot9qZwA991
İlk kez bir kadın siyasetçinin Meclis
Başkanı olarak Meclis 'te yer aldığı (Ek
18) http://t.co/KOwpvmVZMb
İlk kez barış yolunda sandığa CTP
aracılığıyla
gidildiği
(Ek
19)
http://t.co/TipJk6mZmE
İlk kez Meclis
boykotunun
parti
sayesinde
olduğunu
belirten
afiş
paylaşımı (Ek 20) http://t.co/RbT7vXzrlc
Siber:
"Sorunlarımızı
kendimiz
çözeceğiz"
Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber Kıbrıs
Postası 'nı ziyaret etti
Lefke, Yeşilyurt, Gaziveren, Aydınköy,
Yayla,
Gayretköy
bölgelerine
gün
içerisinde
ziyaret
duyurusu
http://t.co/linpHxhbdm
9 Şubat'ta Değirmenlik bölgesine ziyaret
duyurusu http://t!co/6xTtEUOqCP
Siber: "Varoluş mücadelemiz çözümle
taçlanacak" http://t.co/72qfgbc3 iA
Siber'den özel masa: Engellilerin yaşama
entegresi
devlet
politikası
olacak
http://t.co/zkrnv5DZKWO
Siber: "Dünya ile iletişimimiz yok, içe
kapanık liderlik değişecek"
Cumhurbaşkanı adayı Sibel S iber Günün
Özeti programının konuğu
'Bugün'
Siber:
"Kıbrıs
TV'de
oluyorum"
programına
konuk
http ://t.co/JSqz4tkXYl
"Artık bazı şeyler değişmeli", "Bu benim

1

1

1
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•
10
ŞUBAT
2015

•

•
•
•

11
ŞUBAT
2015

•
•

•

ilk seçimim", "Ben de ilk kez oy
veriyorum. Ben de seçimimi özgürlükten
yana yapıyorum. Ben Dr. Sibel Siber'e
inanıyorum Çünkü O en başından beri
yeni şeyler söylüyor. Gençliğin umuda
ihtiyacı var ve aradığımız umut Dr. Sibel
Siber'in ta kendisi. O bizim yanımızda
olsun da siz görün o zaman biz nasıl
birleştiriyoruz ikiye bölünmüş bu güzel
adayı" sözlerini içeren afiş paylaşımı (Ek
21) http://t.co/CJLtrlimlP
Siber: "Güven duygusu eksikse yaşam
kalitesi düşüktür"
"Artık bazı şeyler değişmeli" sloganıyla
"İlk oyum özgürlükten yana tabii. Kim
gelirse gelsin bir şey değişmez diyene
cevabım: Ben değiştiririm! Bakın görün
iş yapacağı kesin bir aday varken hem da
nasıl değiştiririm" cümlelerine yer verilen
afiş
paylaşımı
(Ek
22)
http://t.co/DOP3GNCjOg
Gençlerin Lefke Belediye Başkanı Aziz
Kaya'yı ziyaretleri
Siber: "Halk yararına iyi işler yapmak
başarı getirecek"
"Artık bazı şeyler değişmeli" sloganıyla
"Bu beni ilk seçimim, Ben ilk defa oy
veriyorum. Benim oyum Dr. Sibel
Siber'e. Neden mi? Çünkü ben ilk defa O
Başbakanken umutlandım ve inandım
bazı
şeylerin
değişebileceğine.
Bu
değişim devam etmeli. o yüzden ben
diğer adaylara bakınca 'gene mi bunlar'
diyorum ve yenilikçi bir anlayışla çözüm
için var gücüyle çalışacak Dr. Sibel
Siber'e sonuna kadar güveniyorum"
cümlelerini içeren afiş paylaşımı (Ek 23)
http:/ It. co/UT AffiUPKFL
Siber:
"Sistemi
yaratanlar
onu
değiştiremez!"
"En baştan başlayarak...
Bazı şeyler
değişmeli-Benim
Seçimim Dr. Sibel
Siber" (Ek 24) http://t.co/njq103ZlzK
"İlk parti, İlk Cumhurbaşkan Muavin
Adayı,
federal çözüm hedefi, ilk

J_ıt
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12
ŞUBAT
2015
13
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2015

demokratikleşme
talebi, ilk sendikal
haklar için mücadele, ilk 1 Mayıs
kutlaması, İlk Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum
diyaloğu, İlk taksime red oyu, İlk birleşik
güçler ittifakı, ilk iş güvenliği ve sosyal
sigorta mücadelesi, ilk toplumsal kimlik
ve onurun savunulması,
ilk LGBT
bireylerin haklarının tanınması, ilk AB
açılımı, ilk dünyaya açık siyaset, ilk
görüşmeci Başbakan: Mehmet Ali Talat,
ilk Birleşik Kıbrıs Referandumu: Evet,
ilk 8 Mart kutlaması, ilk kez toplumsal
cinsiyet eşitliği için mücadele, ilk kadın
Meclis Başkanı, ilk kadın Başbakan ve
ilk kadın Cumhurbaşkanı Sibel Siber"
http://t.co/8RHuaa5Bl0
Siber: "Uluslararası alanda görünülürlüğümüzü
artıracağız''
•
•

14

•

ŞUBAT
2015

•

•

•
15
ŞUBAT
2015

•

•

16
ŞUBAT
2015

•

Siber: "Müzakerelerde katılımcı bir yapı
oluşturacağız"
13 Şubat 2015 Cuma saat 16:00'da Aysu
Basri'nin Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
"Günün Getirdikleri" programına konuk
oluyorum http://t.co/QkvNrlfslU
Hasan
Hastürer'le
Bugün
http:/ It. co!W yi O Lug g06
Mehmetçik
Çiftçiler
Birliği 'ne
15
Şi.ıbat'ta
ziyaret
duyurusu
http:/ It. co/Lkir EFFXgO
15 Şubat'ta
Yeşiiköy ve Ziyamet
bölgelerine
ziyaret
duyurusu
http://t.co/ewKtvFK8hO
Siber: "Spor ambargosunu aşmak için
çalışmaların yürüteceğiz!"
Genç
TV'de
yayınlanan
"Günün
Getirdikleri"
program
paylaşımı
http://t.co/KxqdouDPOn
Siber, 32. Gün programına konuştu:
"Gerçek aktörler Kıbrılı Türkler ve
Rumlar, barışı bu iki halk yapacak."
"Barışı ancak barışa inananlar inşa
edebilir!"
(Ek
25)
http://t.co/LiYFyMpAuf
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•
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•
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•

•

•

•
•

•
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•
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2015

•

•

•
•

Siber: "Halkımızla beraber ilklere imza
atacağız"
Siber:
"Sosyalist
Enternasyonal'den
Kıbrıs' a federal çözüm çağrısı"
17 Şubat'ta Levent Özadamın Radyo
Vatan'da
konuğu
olacağım
http:/lt.co/YlSNROlKQO
"Beni
Her
Gün
Dövüyor"
http:! It. colZBhwOF gLus
"Kadına
şiddetin
önüne her türlü
geçilebilir"
Siber: "Müzakere masasında başka, köy
kahvesinde başka olmaz!"
Siber: "İlk kadın Başbakan olarak. görev
yaparken halkımızda oluşan güven ve
umut
duygusunu
daha
da ileriye
götürmek
ıçın
adayım!"
http:! It. coljzXaxieEY 1
Siber: "Eski siyasi kültür değişimi
gerçekleştirilemez, yeni bir bakış açısı
lazım!"
"Gençler
Sibel
Siberin
zaferine
hazırlanıyor!"
Siber: "Varlığımızı ve çözüm istencimizi
uluslararası bir alanda daha iyi anlatmak
için adayım" http:llt.coljGFsn4XorL
Siber:
"Yaşadığımız
birçok
olumsuzluğun
kader
olduğuna
inanmadığım
ıçın
adayım!"
http:l lt.colSttS5vx8VY
Siber 5 yıllık vizyonumu 23 Şubat'ta
açıklıyor!
Siber:
"Sivil
toplumu
karar
mekanizmasına katacağız"
Siber: "Başka bir yönetim mümkün,
sistem yeniden tasarlanacak"
22 Şubat Pazar günü Dikmen bölgesine
ziyaret duyusu http:/lt.col4dxEw2ltGX
"Artık bazı şeyler değişmeli"
"Biz
gençlerin ya çok tükenmiş bir düne
takılıp durmamız, ya belirsiz bir yarın
vaadinin peşinden koşmamız istendi.
Kısaca günü geçirmemiz beklendi" (Ek
26) http:/lt.co/Hzp3xs54rP
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1
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22
ŞUBAT
2015
23
ŞUBAT
2015

24
ŞUBAT
2015

25
ŞUBAT
2015

26
ŞUBAT
2015
27
ŞUBAT
2015

•

Siber: "Kanserle mücadelede farkındalık
önemli"
• Siber: "19 Nisan'da bir mesaj vereceğiz,
burada olduğumuzu duyuracağız"
• "Siber sevgisi salona sığmadı: İlk söze
binler ortak oldu"
• (Ek 27) http://t.co/vL4bpSfltZ
• (Ek 28) http://t.co/pqxiwjj41 T
• (Ek 29) http://t.co/OQTSL2SC3d
• Siber:
"Müzakere
masası
yeniden
kurulacak biz bu sorunu çözeceğiz"
• Siber:
"Geleceğimiz
ortak,
heyecanlarımızı birleştirelim"
• "Siber sevgisi salona sığmadı: İlk -söze
binler ortak oldu"
•
"İlk
Günkü
Gibi
Beraberiz"
http://t.co/nEr9GLZtxl
• CTP 2015 Cumhurbaşkanlığı
"Gelin
Dostlar Gelin" isimli seçim müziği
http://t.co/NpXThQH6s7
• Siber: "Toplumsal halkımızın peşıne
düşeceğiz"
• 26 Şubat'ta
"Adaylarla
Bir Gün"
programına
katılacağım
http://t.co/uANRXHgkIN
Siber: "Katılımcılık anlayışıyla yeni bir dönem
başlayacak!"
•
•
•

28
ŞUBAT
2015

•

•
•

"İlk Söz Kitabı" http://t.co/05SlvPie49
Siber': "Cumhurbaşkanlığı'nda iş yapma
odaklı yeni bir dönem başlayacak"
"CTP
ve
Siber'in
Beş
Yıllık
Cumhurbaşkanlığı için İlk Söz" videosu
(https: //www.youtube.com/watch ?v=f
UbOQ Dv-3 Q&feature=y outu. be)
1
Mart'ta
"Adaylarla
Bir
Gün"
programının
tekrarını
izleyebilirsiniz
http://t.co/4cijZEibMH
S iber: "Yeni bir yol izleyeceğiz, pasif
liderlik atılım grubu ile aşılacak I"
Güzel bir adada yaşadığımızın
bile
farkında olmadığımız zamanlar oldu.
Acılar var, kayıplar var. Göç var

2

2

3

2
1

3

3

1
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•
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kötü zamanlarımızda bile bizi ayakta
tutan umudumuz ve inancımız oldu.
Toprağa tutunduk, var olduk" cümlelerini
ıçeren
afiş
paylaşımı
(Ek
30)
http://t.co/JP4 rOpV602
"Çözümü zorlayan taraf olacağız. Çünkü
hepimiz biliyoruz; bir çözüme en çok
Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı var. Bunun
için çözüme inanmak lazım! Bunun için
barış diliyle konuşmak lazım! Diyalog ve
uzlaşı lazım! İşte bunun için yola çıktık!
Bunun için burdayız!" cümlelerini içeren
afiş
paylaşımı
(Ek
3 ı-)
http://t.co/2Gl0UeZnL4
http://t.co/FSORTeeLz8
Guzelyurt'ta kadın dayanışması: Kıbrıs'ı
barış adasına çevireceğiz!
Siber: "Kültür ve Sanat Çalışma Grubu
ile projeler üreteceğiz"
Siber: "Kadınları müzakere masasına
taşıyacağız"
Düzgün:
"İskele
örgütleri
dimdik
ayakta!"
Meclis
Başkanı
ve
CTP-BG
Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber
Bağlıköy'de düzenlenen 3. Eko Gün
etkinliğinde halkla kucaklaştı
3 Mart'ta Kanal Sim'de "Düşünüyorum"
programına
.-konuk
oluyorum
http://t.co/0PvRC8AJTq
BRTK'de "Sabah Rotası" programına
konuk
oluyorum
http://t.co/yTkfOXY mb9
Siber Mormenekşeli kadınlarla buluştu
Siber: "Statüko:
Aman bir şeyler
değişmesin, taşlar yerinden oynamasın,
bana zarar gelmesin
demektir. Bu
statükoda halkın çıkarı değil zümresel
çıkarlar gözetilir. İşte bu anlayıştan
kurtulacağız. Buna hazır mıyız sevgili
dostlar?" http://t.co/zGfZOJlyfV
S iber: "Y aş_amın her alanında bize

2

1

2

1
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3 MART
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•
•

•

4 MART
2015

•

•
5 MART
2015

•
•

ambargo uygulanıyor. Bu uygulanan
ambargoları kaldırmak için mücadele
etmek, uluslararası topluma kendimizi
anlatmak, sesimizi duyurmak! İşte bu
ancak aktif, ekip ruhuyla çalışan bir
liderlikle
mümkün..
Pasif
liderlik
döneminin miadı doldu. İşte bunun için
buradayız. Değişmeli diyoruz. Değişim
ıçın
buradayız"
(Ek
32)
http ://t.co/5dae00ym0d
Siber Gönyeli'de
vurguladı: "Başarı
hepimizin olacak!"
"İnsan ömründen bile kısa bir zamanda
kaç farklı dönem yaşandı. . Hala yarım
asırdır sorun ve belirsizlik devam ediyor.
İşte bu sorun artık çözülmeli. Çözeceğiz!
Sorunun çözümünü istemek çaresizlik
değil. Kendi kimliğimizle dünyada hak
ettiğimiz yeri almamız için... Hem
adamızda hem bölgemizde kalıcı barış
için ... " cümleli afiş paylaşımı (Ek 33)
http://t.co/PjjEELl LqV
"Tüm anlaşmazlıkların krizlerin çözüm
yeri masadır. Müzakere masası diyalog,
uzlaşı
ve barış
kültürüyle
tekrar
kurulacak. Bunun için hemen girişim
başlatacağız. Çözüme ivme kazandıracak
her
türlü
güven
artırıcı
önlemi
destekleyeceğiz.
Toplumların
barışmasına
yönelik
projeleri
destekleyeceğiz.j
Çünkü
toplumlar
barışmadıkça çözüm olmaz" cümleli afiş
paylaşımı
(Ek
34)
http://t.co/8hakxnG0so
"Çözüm başka, barış başka. Barışın
önünü açacak olan çözümdür. Çözüm
masada yapılır ama barış gönüllerde
yapılır. Çözümü liderler, barışı halk
yapar" cümleli afiş paylaşımı (Ek 35)
http: IIt. co/fi2 QOzugea
Siber: "Cumhurbaşkanlığı artık iş yapan,
üreten, çalışan bir makam olacak"
Siber: "Nisan' dan sonra masadayız,
uzlaşı arayacağız"
8 Mart Dünya Emek_ç_i Kadınlar Günü ilk

1
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6 MART
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7 MART
2015

8 MART
2015
9 MART
2015

10 MART
2015

11 MART
2015

kez
kutlandı ·
(Ek
36)
http://t.co/DUeAaZCFiw
• CTP
Gençlik
Örgütü'nün
Hüseyin
Luricinalı 'run sağlık sıkıntıları nedeniyle
maddi
manevı
yardıma
ihtiyacı
bulunduğundan
destek
bulunmak
isteyenlerin Anayasa Bar'a çağrı ve
yardım için hesap numarası duyurusu
http://t.co/HfEa0V05Jm
• Siber "Geleceğimizi kurtaracak olan şey
üretimdir"
• Siber'e Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nden
tam destek
• Siber kadınlan sorumluluğu paylaşmaya
çağırdı!
Siber: "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın
aday coşkusu: Bir ilki başaracağız"
• Siber: "Halkımızın iradesi, eski siyasal
kültürden gelenleri eskide bırakacak!"
• CTP Kadın Örgütü ve POGO Kadın
Hareketi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bir araya gelen Siber: "Barışı
kadınlar yapacak! "
• Kuzey Kıbns'ı Türkiye'nin şubesi gibi
gören zihniyeti kınıyoruz!
• Siber:
"Toplumsal
yaralarımızı
iyileştirmek temel görevim I"
• Siber: "Zamana oynamayacağız, sonuca
odaklanacağız!" http://t.co/Bo0Xufo39V
• "Halkın elli yıldır tıkanan damarlarını
açmak için tôpyekun bir mücadele
verilecek. Doktorluk mesleğinin verdiği
tecrübeyle toplumsal yaraları saracağız"
cümleli
afiş
paylaşımı
(Ek
37)
http://t.co/hj XFnYY nv2
• Ayrım gözetmeden hak ve adalet ilkesini
yüceltmek için varlığımızı haklarımızı ve
çözüm istencimizi dünyaya duyurmak
için çalışacağım" cümleli afiş paylaşımı
(Ek 38) http://t.co/i8HVFo 1 Cix
• "Bizler kendi kurumlarımızla dünyadaki
yerimizi almak istiyoruz. Kıbrıs Türk
Futbol Federasyonu 1955 'ten beri var
kurumdur.
bir
olan
saygın

2

1
1

1

3
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12 MART
2015
13 MART
2015

14 MART
2015

15 MART
2015
16 MART
2015

Kurumlarımızla
uluslararası
alanda
yerimizi almak için çalışıyoruz" afiş
paylaşımı
(Ek
39)
http://t.co/kUandISmqN
• "Zamana
oynamak
yerine
sonuca
odaklanacağız! Masada barış dili konuşan
bir liderlikle
çozume
ilerleyeceğiz.
Toplumların barışması için cesur ve
önemli adımlar atacağız" afiş paylaşımı
(Ek 40) http://t.co/aRfF4bMYQv
• Siber'in
11
Mart'ta
Ada
TV'de
"Gündeme Bakış" programına konuk
oluyorum. http://t.co/vmCpOidOdg
Siber sordu: "En üst makamlardaydınız, neden
değiştirmediniz?"
• Meclis
Başkanı
ve
CTP-BG
Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel S iber, 19
Nisan Cumhurbaşkanlığı
seçimi için
resmi
adaylık
başvurusunu
yaptı.
Kalabalık bir ekiple YSK'ya giden Siber,
başvurusunun ardından basına yaptığı
açıklamada, "Halk için hayırlısı olsun.
Bize yarışır, demokratik bir seçim
olmasını diliyoruz" dedi.
• "Dinleyin bu gelen çözümün ayak
sesleri" http://t.co/7aWM93FtDN
• CTP
Kadın
Örgütü'nden
kadın
dayanışması için çağrı!
• "Duydunuz mu çözümün ayak seslerini?"
afiş
paylaşımı
(Ek
41)
http://t.co/ZO 1 OvywawM
• "Barış yüksek sesle geliyor"
• Siber: "Bu kısırdörıgüyü kıracağız!"
•
"Nisanda
Tüm
Yüzler
Gülecek.
Bugünümüz
İyileşecek"
(Ek
42)
http://t.co/XBygQJXaCP
• Siber: "19 Nisan'da güzel bir rüzgar
esecek, statükoyu götürecek"
• Siber: "Gerçek bir lider icazet almaz,
halkımızın menfaatleri esastır"
• "Bazıları halka öğrenilmiş çaresizlik
aşılıyor. Gerçek liderler, halkını korkuya
sevk etmez, icazet almaz, özne olurlar.
Benim
ı_ç_ın esas olan
halkımızın
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17 MART
2015

18 MART
2015

19 MART
2015

20 MART
2015

21 MART
2015
'
22 MART
2015
23 MART
2015

menfaatidir." Afiş paylaşımı (Ek 70)
• "Biz o mektubu 4 ay önce gönderdik I"
• 18 Mart'ta Kıbrıs Genç TV'de Kıbrıs'ta
Manşet" programına konuk olacağım
http://t.co/eoONo4ShRF
• Siber: "Yeni döneme kadınlar ve gençler
damgasını vuracak"
• Siber: "Hellim konusunda 4 ay önce AB
Komisyonu ve Eide'ye mektup yazdım.
Aylardır sessiz kalan Ercğlu seçim
kaygısıyla dün bir mektup göndermiş.
Daha aktif ve dinamik bir liderlik
gere kiyor" http://t.co/ 5 eozW sC 1 ZO
• "Kadın dayanışmasını yükselteceğimiz,
gençlerin enerjisiyle toplumsal dönüşüme
katkı
sağlayacağımız
mekanizmalar
yaratacağız. Yeni döneme kadınlar ve
gençler damgasını vuracak!" (Ek: 73)
http://t.coNOOwhJzkdf
• Siber'e büyük karşılama: "Dikmenliler
için bu iş ilk turdan biter" dedi!
• 20 Mart'ta DAÜ'de Fikir ve Münazara
Kulübü'ne
konuk
oluyorum
http://t.co/utAGcdYtnP
• 20 Mart'ta Haspolat Belediye Evleri, 1
Blok,
No
5'te
bulunacağım
http://t.co/xF6ZhJJN35
• Genç TV- Gökhan Altıner- Kıbrıs'ta
Manşet programı - Sibel Siber 2015
http:/ It.co/pdPtmJ €XF g
• Siber: "Halkın bu heyecanı statükonun
yıkılacağının müjdecisidir"
• Siber: "Halkımız seçim yorgunu ama
bugün burada Lapta' da karşılaştığım
heyecan
19
Nisan' da
statükonun
yıkılacağının,
öğrenilmiş
çaresizliğin
aşılacağının
müjdesidir"
(Ek
43)
http://t.co/oHlAGU5WsC
Siber: "Kalıcı çözüm halkların barışması ile
mümkündür"
"İskele değişime onay verdi: Daha güzel bir
gelecek için 'Sibel Siber'" dedi!
• Siber ilk kez oy kullanacak gençlere:
"Eski filmi vizyondan kaldırma iradesi

5

1

2
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•
•

•

24 MART
2015

•
•
•

•
•
25 MART
2015

•
•
•
•

26 MART
2015

•
•

•

sende!"
CTP Gençlik Örgütü'nden Sertoğlu'rıa
güçlü destek!
Siber: "Çözümü liderler masada, barışı
halklar gönüllerde
yapacak. Çözüm
hedefine
ilerlerken
halkların
yakınlaşması en önemli konu. Bu yönde
birçok
projeye
imza
atacağız"
http://t.co/pT9HPpicMZ
Siber: "Genç arkadaşım
daha sen
doğmadan iktidarda olanlar yine sahneye
çıktılar ama bu eski filmi vizyondan
kaldırma iradesi sende! Senin genç,
dinamik; yenilikçi enerjine ve gücüne
güveniyoruz"
(Ek
73)
http://t.co/051 lAnVcur
Siber: "40 yıllık Akıncılar yolu sorununu
2 ayda çözdük"
http://t.co/OV70GjhHrH
Doğalgaz sorununu içeren "Bazı şeyler
bugünden gerçekleşmeli", "Artık bazı
(Ek
44)
şeyler
değişmeli"
http://t.co/ d5N 9mGj osY
"Bu bir ilk bu yeni bir enerji" (Ek 7 4)
http://t.co/0VrXCHLD6o
CTP tüm ilçelerde sokağa indi: "Bu Yeni
Bir Enerji
Kanal Sim'de Radyo Gazetesi program
yayını http://t.co/vHVl VII2dg
Siber: "Eşdeğer
mağduriyetine
son
••
vereceğiz!"
Gençlik bu akşam Lefkoşa' da açılıyor
"Artık bazı şeyler değişmeli" sloganıyla
"Kimsenin el atamadığı Lefkoşa Meydan
Projesi'ni Dr. Sibel Siber gerçekleştirdi"
afiş
paylaşımı
(Ek
45)
http://t.co/uxf8tXragm
Gençler geri sayıma başladı: Dr. Siber
gençlerle geliyor!"
"Lefkoşa' da Dere boyu bölgesinde yoğun
ve coşkulu bir katılımla Gençlik Örgütü
Merkez Binası açıldı"
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Kapalı
Maraş_barışın sembolü olacak" (Ek 46)

1

1

l

l

2
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•
•

27 MART
2015

•
•

28 MART
2015

•

•
•
29 MART
2015

•
•

30 MART
2015

•
•

•

•

31 MART
2015

•
•
•

http://t.co/ley KiG2dmc
Sıber:
"Amacımız
krizleri
çözüm
fırsatına dönüştürmek!"
27 Mart 2015'te Tatlısu, Çınarlı ve
Aslanköy bölgelerine ziyaret duyurusu
http://t.co/u4yLoJA VbC
Siber: "Sanata ve sanatçıya hep değer
verdim"
Dr. Sibel Siber, toplumsal özgüverıin
yeniden inşasına öncülük ediyor. (Ek 47)
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Dr. Sibel
Siber 'e göre, istenirse yapılamayacak bir
iş yok" (Ek 48) http://t.co/k8d2szl5vb
Genç TV'de "Seçim Meydanı" program
yayını http://t.co/EJ4YR7gnRv
Siber: "Kaç yıl bir makamda olduğunuz
değil ne yaptığınız önemli"
Siber: "Bu seçim değişim gücümüzü
gösterecek I"
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Ancak Dr.
Sibel Siber'in yaratıcılığı ve kararlılığı
bazı şeyleri değiştirebilir"
(Ek 49)
http:/ It. co/OOaXdZehX v
Siber:
"Geçmişin
sorunları
yem
çözümlerle sonuçlanacak"
30 Mart'ta Kanal T'de "Dilek Kırıcı ile
Açık Oturum" programına katılacağım
http://t.co/JWuu9e8DK1
Siber: "Bu seçim Sibel Siber'in seçimi
değil. Bu seçim siyasi parti seçimi değil,
bu seçim hükümet güven oylaması da
değil. Bu seçim hepimizin seçimi.
Geleceğimizin,
çocuklarımızın
seçimidir! "(Ek
75)
http://t.co/9I0gxwNgKp
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Dr. Sibel
Siber bugünümüzü iyileştiriyor. Bazı
şeyleri şimdiden gerçekleştiriyor" (Ek
50) http//t.co/XyGFsKp3Ny
Siber: "Bunlar değişimin ayak sesleri"
Erk'ten çağrı: "Sorunun değil çözümün
parçası olun"
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Dr. Sibel
Siber Dünyadaki itibarımız _C>laca_l<" (Ek

2

2
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l NİSAN

•

215

•

•
•

2 NİSAN
2015

•

•

•
•

•

•

3 NİSAN
2015
4 NİSAN
2015

Siber:
•

•

5 NİSAN
2015
6 NİSAN
2015

•
•

51) http'.//t.co/8Awmc1Yf0b
Siber'in Kanal T'de konuk olduğum
"Açik Oturum" programının tekrarını
izleyebilirsiniz http:/ It. col8MZBEZ7X vF
2 Nisan'da
BRT'de
Basın Odası
programına
konuk
olacağım
http:llt.co!RmRTBFkkgi
.
Siber: "Modası geçmiş anlayışı sandıkta
bırakalım"
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Dr. Sibel
Siber'in bugünü iyileştirmek derken
işaret ettiği husus 'Güven Artırıcı
Önlemler'dir"
(Ek
52)
http:/lt.co/U gljzQ4WSg
3
Nisan
2015 'te
yapılacak
olan
"Günaydın Ada" programına konuk
oluyorum http:llt.co/kqRpFJMSzU
3 Nisan 2015'te "Gazeteciler Soruyor"
programına
konuk
oluyorum
http :IIt col6MamS 9ctp8
Siber: "Seçimin galibi gençler olacak,
değişim gençlerle gelecek"
"Kadın ve Gençlik Çalışma Grupları
Vizyon
Sunumu"na
davet
http:llt.colyYH7fpT70M
"Artık bazı şeyler değişmeli" "Dr. Sibel
Siber'den çağrı: Adanın tamamına tek bir
telefon
yetmeli"
(Ek
53)
http:llt.col2jupPDdxlg
1 Nisan 2015 tarihinde yapılan Açık
Oturum Programı 'nm video paylaşımı
http :IIt. col gnilovOeY 5
"Korku düzenine son vereceğiz"
"Siber kadınlar ve gençler için geliyor:
Söyleyecek
sözümüz,
değiştirecek
gücümüz var"
"Partimizin
kurucularından,
ilk
Cumhurbaşkanı adayımız Ahmet Mithat
Berberoğlu'nu saygıyla anıyoruz"
Siber:
"Bana
oy verecek
olanlar
gizlemiyorlar, açıkça destekliyorlar!"
7 Nisan 2015 'te yapılacak olan Kıbrıs
TV' de "Kıbrıs 'ta Bugün" programına

1

1

2

1

4

2
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7 NİSAN
2015

8 NİSAN
2015

9 NİSAN
2015
10
NİSAN
2015

konuk oluyorum.
• Siber: "Spor, çatışmanın değil barışın ve
dostluğun simgesidir I"
• 8 Nisan'da BRT'de "Sabah Rotası"
programına
konuk
oluyorum
http:/ It. co/04 YauiK3 gB
• Siber:
"Kıbrıs
sorunundan
herkes
bunaldı, enerjimiz var ve çözeceğiz"
• "Bizim enerjimiz var, çözeriz" (Ek 54)
http://t.co/CCSU3PGX3s
• Erk: "Eroğlu'nun
tek gündemi mal
beyanından kaçmak"
• Siber: "Bazı adaylar gizli oyları olduğunu
söyleyerek övünüyor. Bana oy verecek
olanlar
bunu
gizlemiyor,
açıkça
destekliyor. Gizliliğe değil, açıklığa ve
şeffaflığa
ihtiyacımız
var"
http://t.co/h9udqN sXEG
• Erk: "Bu yeni enerji 19 Nisan' da tüm
Kıbrıs' ı saracak"
• 9 Nisan'da
Kıbrıs
TV'de
Hasan
Hastürer'in programına konuk oluyorum
http://t.co/z6d9KzE7Br
• "Kadınlar, sadece kadın olduğu için
değil, federal çözüm ve toplumsal
cinsiyet eşitliği için kararını verdi"
http ://t.co/f26fYVVeiV
•
Güzelyurt'ta muhteşem buluşma: Sibel
Siber çözüm için geliyor!
• "Bizim
enerjjmiz
var
başarırız."
http:/ It. co/zJD A2ZUN qW
"Kıbrıs
sorununu
çözecek,
yaşama
ıvme
katacağız!"
• Meclis Başkanı
ve Cumhurbaşkanı
adayımız Dr. Sibel Siber, Lefkoşa ve
Dikmen'de
gerçekleştirilen
bildiri
dağıtımlarında halkla el ele gönül görıüle
yürüdü
• Yollar yeşile boyandı: Lefkoşa 'Sibel
çözer' dedi
• "Bizim enerjimiz var, değiştiririz" (Ek
56) http://t.co/N2DcZodtL8
• "Bizim enerjimiz var, çalışırız" (Ek 77)
httR!1co/x55JXVQJya
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•
11
NİSAN
2015

•
•
•

12
NİSAN
2015

•

•
13
NİSAN
2015

•
•

•

•

14
NİSAN
2015

•

•
•
•

Siber: "Pasif değil etkin bir liderlik için
geliyoruz"
Siber: "Eski zihniyetin temsilcilerini
eskide bırakalım I"
"Alayköy enerjisini yükseltti: Aydınlık
bir Kıbrıs için Sibel Siber Saray'a"
"1970 'lerden beri iktidar koltuklarında
oturanlar
değişimi
gerçekleştiremez.
Vazgeçtim
diyerek gidiyorlar, fırsat
kollayıp dönüyorlar.
Tecrübe deyip
gençlerin
önünü
kapatıyorlar,
makamlardan ayrılmak istemiyorlar. Bu
gidişata
artık
son I"
http://t.co/C4SGYP AUnJ
Siber: "Kıbrıs'ta çözüm ıçın her şey
denendi. Denenmeyen tek şey, müzakere
masasında kadın bakış açısı olması. 19
Nisan'da Sibel Siber ile birlikte kazanan
federal çözüm yanlıları, kaybeden ise
statüko
olacak!"
http://t.co/17wyqORNwD
"Güzelyurt'ta
şenlikli
yuruyuş
düzenlendi ve halk 'Siber başarır"' dedi
Siber: "BM'nin de dediği gibi müzakere
masasında kadın olmalı!"
Siber: "Kıbrıs'ta çözüm için denenmeyen
tek şey, müzakere masasında bir kadın
olmasıdır" http://t.co/MKVFUfE3Tl
14 Nisan'da Kıbrıs Genç TV'de "Seçim
Meydanı" programına konuk oluyorum
http://t.co/7fZTwbX'Vmb
"Kimin
meydanı
ayağa
kaldıracak
enerjisi var, bizden başka" sloganı adı
altında 13 Nisan'da enerji İskele'de afiş
paylaşımı
(Ek
57)
http://t.co/YRSKuDeim C
"Kimin
meydanı
ayağa
kaldıracak
enerjısı var bizden başka" "Enerji
Güzelyurt
Lefke'de"
http://t.co/XC5I4fAiiX
15
Nisan'da
"Enerji
Girne'de"
http://t.co/iV d 1 OcNfGh
"İskele' de coşkulu buluşma tarihe geçti"
BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1325

1

2
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sayılı

karardan

olan

"Kadmlann
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15
NİSAN
2015

•

•

•

•

•
•

16
NİSAN
2015

•
•

•
•.

barışın sağlanmasındaki önemli rollerine
yeniden
teyit
ediyor
çatışmaların
çözümlenmesiyle
ilgili
kararların
alınmasında
rollerinin
artırılmasının
gerekliliğine
inanıyoruz"
http://t.co/EVOoyYlVfO
Az sonra NTV'de 16 00 haber bülteninin
ardından Sibel Siber'in özel röportajı
yayınlanacak http://t.co/UBOH3a06kz
"Bu Yeni Enerji Yine Lefkoşa'da Taşları
Yerinden
Oynatacak"
http://t.co/FUdJ7Mt8Xy
1 1 Nisan 2014 Ortak Metnini takiben
Uluslararası Kriz Grubu'nun açıkladığı
rapordan
"Kıbrıs'ta
çözüm
ıçın
denenmeyen tek şey müzakere masasında
bir
kadın
olmasıdır"
http ://t. coltY iCvBKUFO
BM Güvenlik Konseyi 'nin aldığı 1325
sayılı
karardan
olan
"Kadınların
çatışmaların önlenmesi, çözümlenmesi ve
barışın sağlanmasındaki önemli rollerine
yeniden
teyit
ediyor
çatışmaların
çözümlenmesiyle
ilgili
kararların
alınmasında
rollerinin
artırılmasının
gerekliliğine
inanıyoruz"
http://t.co/cCkNqrlaLe
"Bu seçim Kıbrıs sorununun gidişatı
açısından çok önemli"
Siber gazetecilerle buluştu: Bu seçım
Kıbrıs sorununun gidişatı açısından çok
önemli!
Sibel Siber Lefke'den seslendi"
Siber:
"5
yılımın
her
gününü
iyileştirmek, bu 5 yılın içinde dünyada
görünür olmak ve 5 yılımı kazanmak için
'Oy
Vereceğim'"
http://t.co/nrb07 OOfZh
"Girrıede Sibel Siber rüzgarı esti"
"Gönyeli çemberinde karnaval havası: 19
Nisan'da yüzler gülecek, çözüm Sibel
Siber ile gelecek"

1

•

17
NİSAN
2015

18
NİSAN
2015

"Kimin Meydanı Ayağa Kaldıracak
Enerjisi
Var
Bizden
Başka"
http://t.co/3gM9RDPvcp
• Avrupalı gençler de Sibel Siber için
"Yes" dedi
• Nisan'da tüm yüzler gülecek, sen sandığa
gidersen çok şey değişir" sloganı ve
"Benim Seçimim Dr. Sibel Siber"
logosuyla
afiş paylaşımı
(Ek 58)
http://t.co/Y3rVJtnD8Z
• Enerji
Mağusa' da
http://t.co/xOHT8akUn9
• Saat 09:00'da Kanal Sim'de yayınlanan
"Radyo Gazetesi" programına konuk
olacağım http://t.co/6R7K5IfGqi
• "Mağusa'dan
Sibel Siber geçti: 19
Nisan'da yeni bir dönem başlayacak"
• Türkiye ve Dünya basınının ilgi odağı
olan Sibel Siber'in Anadolu Ajans, ATV
ve
El-Cezire
TV
ile röportajları
düzenlendi
• Kıbrıs meydanda birleşti: Meydan Sibel
Siber dedi I
• Siber güne Büyük Han'da başladı
•
"Bu
seçım
bizim"
http://t.co/D YDfReZF pQ
• Siber:
"Bazı
ilkler
bugünden
gerçekleşmeli"- Evet - Dr. Sibel Siber"
http://t.co/KKLOwOLkOE
• "Bu enerji bitmez" http://t.co/rkiGiyiboM

3

1

2
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Şekil 5: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Twitter Paylaşımlarının Aylara Göre Dağılımı

100
90
80
70
60
50

•Tweet

40

D Retweet

30

20
10

o
Şub.15

Mar.ıs

Nis.15

Şekil 5'te gözlemlendiği üzere parti, Twitter sayfasında en çok tweete Şubat ayında
yer vermiştir. Şubat ayında 96 tweet p~ylaşan parti, paylaşımlarından en çok retweeti
Mart ayında almıştır. Toplamda seçime yönelik Kasım 2014- 18 Nisan 2015 tarihleri
arasında 375 tweet paylaşımı yapan partinin 2,028 takipçisi olmasına rağmen
toplamda 138 paylaşım parti destekçileri tarafından retweetlenmiştir.
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Şekil 6: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Twitter Paylaşım Dağılımları
Sağlık ve Eğitim
Alanında Ziyaret,
Paylaşımı
·

Sosyal Sorumluluk
Paylaşımları
3%
Spor, Kültür Sanat
Ziyaret Paylaşımı
3%

....-

_ lV Haber Program
Paylaşımları
13%

Şekil 7: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Twitter Paylaşımlarının Konu Dağılımları

Sivil Toplum Örgürtleri Ziyaret
Paylaşımı
Sağlık ve Eğitim Alanında Ziyaret
Paylaşımı

Afiş Paylaşımı

• Nisan
• Mart

· Spor, Kültür Sanat Ziyaret Paylaşımı

• Şubat
•Ocak

TV Haber Program Paylaşımları

•Aralık
• Kasım

Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Bölge Ziyaretleri Paylaşımı

o

10

20

30
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Şekil 8: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in 2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerine Yönelik Twitter Paylaşımlarının Beğeni ve Paylaşım Dağılımları

Tweet
16.Nis.15
13.Nis.15

31.Mar.15

04.Mar.15

26.Şub.15

1H~g:l5
13.Şub.15
09.Şub.15
07.Şub.15
03.Şub.15

••

07.0ca.15

~t9stU
21.Ara.14
12.Ara.14

I

J

o

0,5

1

1,5

•Tweet

2

2,5

3

3,5

4

116

Şekil 9: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in resmi Facebook ve
Twitter Sayfası Paylaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi
Şekil 9. 1. CTP-BG Twitter Paylaşım Oranları

100
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•Tweet
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O Retweet

o
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nr::ı 1 c;
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£ 111-'"I
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Retweet
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Şekil 9.2. CTP-BG Facebook Paylaşım Oranları

100
90
80
70
60

so
40
30
20
10

o
Ara.14

Oca.lS

Şub.lS

Mar.lS

• Beğeni • Paylaşım O Yorum
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117

Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook ve Twitter sayfalarının
beğeni oranları aylara göre gözlemlendiğinde

partinin paylaşımlarını

olarak yürüttüğü söylenebilir. Facebok ve Twitter mecralarının
paylaşımlarının

paylaşım ve
koordineli

koordineli olarak

yapılması başarısız bir seçim sosyal medya seçim kampanyasını

gerçekleştirildiğinin

göstergesidir. Çünkü Facebook görsel içerikli bilgi akımında

etki sağlamakta fakat Twitter bunu gerektirmemektedir
KKTC'de

Facebook

kullanım

oranı

Twitter

kullanım

oranına

kıyasla

daha

yüksektir.'

Twitter kişilerin ve kurumların kendileriyle ilgili düşünce ve haberleri

140 karaktere sığacak mesajlar halinde paylaşmaya yarar. Genellikle dünya çapında
büyük bir popülarite yakalaması ki yerli/yabancı ünlü kişiler, şirketler ve haber
kaynakları kendilerini takip eden insanları bu platformdan bilgilendirmeyi
etmektedir (http://www.cemturk.net/

tercih

[01/07/2015 1]).

19 Nisan' da yapılan seçimde seçim kampanyaları Kasım ayı itibarıyla başlamış
Şubat ayına kadar her iki ağda da yükseliş göstermiştir. Facebook'ta

kısıtlamanın

olmayışı partinin rahatça propagandasını yürütmeyi gerektirirken her iki sayfanın
aynı düzeyde aynı paylaşımlara olanak vermesi partiyi bu seçimlerde başarısızlığa
uğratan etmenlerden

birini oluşturmuştur.

Oldukça yüksek sayılarda beğeni ve

takipçi sayısına sahip olan parti Facebook ve Twitter sayfaları paylaşımlarında
partililer tarafından destek görememiştir.

2

Öze, Nuran. Röportaj, 26 Haziran 2015, 17:00, YDÜ İletişim Fakültesi.

-
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Tablo 3: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Dr. Sibel Siber'in
2015 Cumhurbaşkanlığı
Seçim Kampanyaları
Kapsamında
Facebook
Kullanımı:
SİBEL SİBER RESMİ FACEBOOK

25
ARALIK
2014

•

•

26
ARALIK
2014

•

•

27
ARALIK
2014

•

•
•

28
ARALIK
2014

•

Akdoğan'da
büyük ilgi ile
karşılanan
Cumhurbaşkanı
adayımız Dr. Sibel Siber siyasi
gündeme
dair
çarpıcı
açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Adayımız Dr.
Sibel Siber-"Uzlaşı ve barış
kültürü egemen oldukça, insan
haklarına, toplumsal haklara
karşılıklı saygı duyuldukça, acı
öyküler geçmişte kalacak" (Ek
5)
"Geçmişinde
göçmenlik
yaşamış halkımıza haritalar
göstererek
umutsuzluk
ve
endişe
aşılamaya
kimsenin
hakkı yoktur"
"Harita
siyasetının
modası
geçmiştir.
Toplumsal
hedefimiz
bellidir.
Çözüm
siyasetinin ta kendisidir I" (Ek
6)
Kanal T' de konuk olduğum
Açık
Oturum '!l programının
tekrarını Cumartesi 22: 30 ve
Pazartesi
20:30'da
izleyebilirsiniz.
Sibel halkla buluştu: El ele
gönül gönüle başaracağız"
Sanat,
Müzik
ve
Bale
Okulu'nda
geleceğin
sanatçılarıyla güzel bir gün
geçirdik
"Cumhuriyetçi
Türk Partisi
sosyal adalet, demokrasi ve
barış
mücadelesinde
omuz
omuza
yürek
yüreğe
ilk
kurulduğu
gündeki
aynı

BEG ENİ

YORUM

PAYLAŞIM

153

2

11

379

10

57

216

6

15

1 72

3

13

238

15

159

1

129

4

138

3
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heyecanla yola devam ediyor"
CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı
Sibel Siber, Lefkoşa açık
pazarda
halkla
kucaklaştı:
"Siyasette ezber değişecek,
yeni bir sayfa açılacak I"
• Kuzey
Kıbrıs
Türk
Seramikçiler
Derneği
sergisindeydik. ..
Sanatçılarımızla birlikte olmak,
birbirinden
güzel
yaratıcı
eserlerini
görmek
mutluluktur...
Sanat
güzelleştirir
• Kanal T' de konuk olduğum
Açık
Oturum
programının
tekrarını Cumartesi 22: 30 ve
Pazartesi
20:30'da
izleyebilirsiniz.
• Salı akşamı 20:30'da sevgili
Mustafa Alkan'ın Genç TV
kanalında sunduğu Er Meydanı
programına konuk oluyorum.
• "2015 yılı, güzel adamızdaki
ve
tüm
dünyadaki
uzlaşmazlıkların
çözüm yılı
olsun... 2015 yılının yaşamın
her alanında bizlere en güzel
ilkleri yaşatması dileğiyle yeni
yılınızı içtenlikle ~utlarını"
Gime Açık Pazar'da bir emekçinin
çiçek takdimi: "Başak emeği, zeytin
dalı barışı, Mersin dalı sevgiyi temsil
ediyor.
Hepsi
de
sizde
var
sevgilerimizle"
"Kıbrıslı
Türkler
olarak
Dünya
hukukunun bir parçası olmaya ve
asırlardır var olan kimliğimize saygı
duyulmasına ihtiyacımız var"
Sevgili Yeni Erenköylüler yarın saat
18: 00 'de sizlerin beklentilerini bizzat
sizlerden duyup birlikte ele almak için
bir araya geliyoruz
Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Sibel
Siber
•

29
ARALIK
2014

31
ARALIK
2014

1 OCAK
2015

3 OCAK
2015

5 OCAK
2015

6 OCAK
2015

172

3

118

1

132

3

202

2

37

249

13

26

199

2

30

245

2

11

l

120

11 OCAK
2015

13 OCAK
2015
15 OCAK
2015

16 OCAK
2015
17 OCAK
2015
20 OCAK
2015
21 OCAK
2015

23 OCAK
2015
25 OCAK
2015

30 OCAK
2015

31 OCAK

Sevgili Serdarlılılar, yarın Pazartesi
saat 18:30'da Hüseyin Yakış Spor
Salonu 'rıda sizleri yapacağımız halk
toplantısına bekliyoruz.
Geçmiş hikayelerimiz farklı olabilir
ama
ortak
geleceğe
birlikte
yürüyeceğiz.
Sevgili Geçitkaleliler,
bugün saat
18 30'da Seyhan'ın
yerinde sizleri
yapacağımız
halk
toplantısına
bekliyoruz.
Sevgili Maraşlılar, 1 7 Ocak 2015
Cumartesi saat 11 :OO'de Maraş'ta bir
araya geliyoruz.
Mücadelemizin ana noktası kimliktir,
var olmaktır, eşitliktir!
Genç kadınlar toplumsal yaşamın her
alamda başarılı ve görünür olmalı!
• Toplumsal sevgiyi, güveni ve
umudu el ele büyüteceğiz.
• Barış dilinin, kollektif çalışma
ruhunun, temiz ve çozum
odaklı siyasetin değişim ve
çözüm getireceğini söyleyen
Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel
Siber rakiplerine mesaj verdi:
"Artık tek adam devri bitti!"
Halkın güven ve desteği alınabildiği
takdirde.başarılmaycak bir şey yoktur!
• Çözüm istenci ve inancına dair
••
kimsenin şüphe duymayacağı
bir geleneğin adayı olmaktan
gurur duyuyorum.
• Süheyla Küçük Dr. Siber'e
"Kadınların duası bu seçimi
sizin kazanmanızdır!"
• 1 Şubat 2015 Pazar Alaniçi,
Çayönü
sızı
dinlemeye
geliyorum!
• "Bu bir ilk-Artık bazı şeyler
değişmeli"
• "Toplum olarak kaybettiğimiz
özgüvenımızı
gen
kazanacağız"
• "Bu
bir ilk"
"İlk
defa

178

20

658

12

30

262

7

5

383

12

25

803

9

34

539

2

34

702

4

24

341

6

15

521

4

20

568

10

39

137

27

121

2015

•

1 ŞUBAT
2015

•
•

•

•
2 ŞUBAT
2015

•

3 ŞUBAT
2015

•

inanıyorum",
"Senin
oğlan
benim oğlan kırk yıldır aynı
hikaye. Sandığa gitmeye bile
değmez
derken
baktımki
burada ilk defa çalışkan bir
kadın var. Her el attığı işe
çözüm üreten Dr. Sibel Siber
var" (Ek 60)
"İlk defa konuşuyoruz", "Bazı
şeylerin değişmesi gerektiğini
artık herkes kabul ediyor.
Yapacağım dediğini hakikaten
yapacak yeni birine tamam
· derim ben. Açtkcası Dr. Sibel
Siber ilk defa bizim sesimiz
oldu. Daha iyi günler görelim
artık" (Ek 61)
Umudu tekrar yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için
İlk defa buluşuyoruz" "Oyum
ilk kadın Cumhurbaşkanı 'na.
Biz kızlar eski zamana uyacak
değiliz
yal
Toplumda
değişmesi
gereken
şeyleri
ilkler sağlayacak. İlk defa
erkekler de bize oy versin.
Ortak bir noktada buluşalım.
(Ek 9)
Web
Sitemiz
Yayında! www.sibelsiber2015.
1'
com
"Adayların
başarı
öyküleri
sorgulanmalı"
"İlk defa bu iş tamam" "Hadi
bakalım seçim zamanı! Gene
büyük büyük laflar, kulağa hoş
içi boş... Çocuklarımızda aynı
adamların
nutuklarını
mı
dinlesin yani? Bu defa genç
olsun, iş bitirici olsun, halden
anlayan biri olsun, iyi insan
olsun. Dr. Sibel Siber olsun.
İlk defa bu iş tamam." (Ek 1 1)
5 Şubat 2015 Perşembe sizi
dinlemeye
geliyorum I

255

3

20

332

19

138

259

1

22

174

26

267

17

260

3

14

122

4 ŞUBAT
2015

•

•

•
5 ŞUBAT
2015

•

Dağyolu, Şirinevler, Akçiçek
"Böyle gelmiş ama böyle
gitmeyecek demektir umut.
İşte bu umudu yeşertmek ve
çözüme ulaşmak için adayım"
(Ek 59)
"Kendi Kalemimden
Ben"
(http ://www.sibelsiber2015.co
m/kendi-kalemimden-ben/)
"İrade halktadır, halkın iradesi
üstündür I"
Siber: "Temiz bir siyaset için
medyaya
büyük
görevler

. düşüyor"
6 ŞUBAT
2015

•
•

Siber: "Sorunlarımızı kendimiz
çözeceğiz"
8 Şubat 2015 Pazar sızı
dinlemeye
geliyorum!
Çatalköy,
Arapköy,
Beşparmak,
Karaağaç,
Esentepe,
Bahçeli,

194

1

4

230

8

57

Küçükerenköy
7 ŞUBAT

•

2015
•

"Halk bu sese kulak veriyor...
Emin adımlarla"
8 Şubat 2015 Pazar sizi
dinlemeye
geliyorum I
Çatalköy,
Arapköy,
Beşparmak,
Karaağaç,
Esentepe,
Bahçeli,

Küçükerenköy
9 ŞUBAT
2015

•

•

13

104

"

"Bu benim
ilk seçimim"
"Bende ilk kez oy veriyorum.
Bende seçimi özgürlükten yana
yapıyorum. Ben Dr. Sibel
Sibere inanıyorum Çünkü o
en baştan beri yeni şeyler
söylüyor. Gençliğin
umuda
ihtiyacı var ve aradığımız umut
Dr. Sibel Siber'in ta kendisi. O
bizim yanımızda olsun da siz
görün o zaman biz nasıl
birleştiriyoruz ikiye bölünmüş
bu güzel adayı." (Ek 21)
10 §_ubat 2015 Salı saat

278

120

3

29

16

123

I 10
ŞUBAT
2015

11
ŞUBAT
2015
13
ŞUBAT
2015

14
ŞUBAT
2015
15
ŞUBAT
2015
16
ŞUBAT
2015

15: 3 O' da Hasan Has türer' in
Kıbrıs
TV'de
sunduğu
"Bugün" programına konuk
oluyorum
• "Bu benim ilk ilk seçimim"
Ben ilk defa oy veriyorum.
Benim oyum Dr. Sibel Siber'e.
Neden mi? Çünkü ben ilk defa
o başbakandan umutlandım ve
inandım
bazı
şeylerin
gerçekten değişebileceğine. Bu
değişim devam etmeli. O
yüzden ben diğer adaylara
bakınca 'gene mi· bunlar'
diyorum
ve yenilikçi
bir
anlayışla
çözüm
ıçın var
gücüyle çalışacak bir Sibel
Siber'e
sonuna
kadar
güveniyorum. (Ek 23)
7'den 77'ye Limnidi'den Dipkarpaz'a
herkesin Cumhurbaşkanı.
•

13 Şubat 2015 Cuma saat
16:00'da
Aysu
Basri'nin
Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
"Günün
Getirdikleri"
programına konuk oluyorum"
• Siber:
"Müzakerelerde
katılımcı
bir
yapı
oluşturacağız"
I'
Mehmetçik Çiftçiler Birliği'ne
15
Şubat'ta ziyaret düzenleneceğim

334

8

26

240

4

58

90

14

Siber: "Spor ambargosunu aşmak için
çalışmaların yürütülecek"
•

•

"İlk günkü gibi heyecanlıyız
dostlar. Sizi bir ilk'e daha
davet ediyoruz23 Şubat
gecesi hep beraberiz"
"İlk kurulan partiyiz, İlk günkü
gibi beraberiz. Bu ilk aday
tanıtımımız
değil ama ilk
günkü
gibi
heyecanlıyız.
Çünkü bir ilk daha yaşıyor

80

1

77

124

17
ŞUBAT
2015
18
ŞUBAT
2015
19
ŞUBAT
2015
20
ŞUBAT
2015

21
ŞUBAT
2015

23
ŞUBAT
2015
25
ŞUBAT
2015
27
ŞUBAT
2015
28
ŞUBAT
2015

halkımız.
Dostlarımız
sızı
heyecanımızı
paylaşmaya
çalışıyoruz"
• "Barışı ancak barışa inananlar
inşa edebilir!" (Ek 25)
•
"Beni Her Gün Dövüyor"
• "Kadına şiddetin önüne her
türlü geçilebilir"
Siber: "Müzakere masasında başka,
köy kahvesinde başka olmaz!"
Yaşadığımız
birçok olumsuzluğun
kader olduğuna inanmadığım
ıçın
adayım!
CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Dr.
Sibel
Siber,
19
Nisan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik
manifestosunu, 23 Şubat Pazartesi
günü saat 19 :30'da Lefkoşa Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek
şölenle açıklayacak.
• Biz gençlerin ya çok tükenmiş
bir düne takılıp durmamız, ya
belirsiz bir yarın vaadinin
peşinden koşmamız
istendi.
Kısaca
günü
geçirmemiz
beklendi ...
• "Ya değişim ya değişim"
• Cumhurbaşkanı adayımız (Ek
28)
••
• Cumhurbaşkanı adayımız (Ek
27)
CTP 2015 Cumhurbaşkanlığı "Gelin
Dostlar Gelin" isimli seçim müziği
"CTP
ve
Siber'in
Beş
Yıllık
Cumhurbaşkanlığı
ıçın İlk Söz"
(https://www.youtube.com/watch?v=f
UbOQDv-3Q&feature=youtu. be)
• Siber: "Hep birlikte haykırdık:
Değiştirelim bu kaderi umudu
hep birlikte yeşertelim"
• "Güzelyurtta
kadın
dayanışması:
Kıbrıs'ı barış

407

6

40

156

2

16

1088

5

51

115
173
169

1

42

1
2

11
19

4

122

163

125

•

adasına çevireceğiz"
Yaşar
Kemal' in
vefatının
üzerine Siber: "Türk ve Dünya
edebiyatı
çok büyük bir

değerini kaybetti .. Büyük usta
yazar,
eserleriyle
hep
•

yaşayacak ... "
Güzel bir adada yaşadığımızın

589

12

54

bile farkında olmadığımız
zamanlar oldu. Acr/sr nu;
kyıp/a.r var.
Gö;:
ıau;

,_ MART
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goçrnenrrk
var.
Kımırnız
Anadolu' dan
kimimiz
Güney' den göç ettik. Ama en
kötü zaman\anmızda bi\e bizi
. a'.{akta tutan umud.,ın.\\lZ
\/e
\.\\.'a.\\.1:Xm\'L
~\ı.\\l. \.~)?l'a.'s'a.
tutunduk, var o\o.uk.
• Yaşamın her a\amnda bize
ambargo
uygulamyor.
Bu
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3

MART

438

4

21

ô."ffi."C)'o.\. ~Ç) \ 'o.\.\.

Ka\<ırrmaK
\Ç\\\
m\icao.e\e
etmek, uluslararası topluluğa
kendimizi anlatmak, sesimizi
duyurmak! İşte bu ancak aktif,
ekip
ruhuyla
çalışan
bir
liderlikle
mümkün...
Pasif
liderlik
döneminin
miadı
doldu.
İşte
bunun
ıçın
buradayız. Değişmeli diyoruz.
Değişim için buradayız.
• Statüko, "Aman bir şeyler
değişmesin,
taşlar yerinden
oynamasın,
bana
zarar
gelmesin"
demektir.
Bu
statükoda halkın çıkarı değil
zümresel çıkarlar gözetilir. İşte
bu anlayıştan
kurtulacağız.
Buna
hazırmıyız
sevgili
dostlar?
• 3 Mart 2015 Salı 08:30'da İpek
Çöl
Pınar'ın
BRTK'de
sunduğu
Sabah
Rotası
programına konuk oluyorum.
• İnsan ömründen bile kısa bir

207

19

167

16

152

22

126

2015

5

MART

2015

7

MART

2015
8

MART

2015
9

MART

2015
11 MART
2015

zamanda kaç farklı dönem
yaşandı. Hala yarım asırdır
sorun ve belirsizlik devam
ediyor. İşte bu sorun artık
çözülmeli. Çözeceğiz! Sorunun
çözümünü istemek çaresizlik
değil.
Kendi
kimliğimizle
dünyada
hakettiğimiz
yeri
almamız için... Hem adamızda
hem bölgemizde kalıcı barış
için ... (Ek 33)
Toplumsal cinsiyet eşitliği için bir gün
değil
her
gün
mücadele
Mücadelemizin bir parçası olarak 8
Mart
Dünya
Emekçi
Kadınlar
Günü'nü ilk kez biz kutladık. (Ek 36)
Siber'e
Kıbrıs
Türk
Kadınlar
Birliği'nden tam destek
Siber: "8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü özgürlük ve eşitlik
mücadelesini selamlıyorum"
Siber: "Halkımızın iradesi, eski siyasal
kültürden gelenleri eskide bırakacak"
• "Zamana
oynamak
yerine
sonuca odaklanacağız! Masada
barış dili konuşan bir liderlikle
çözüme
ilerleyeceğiz.
Toplumların
barışması
ıçın
cesur ve önemli
adımlar
atacağız" afiş paylaşımı (Ek

40)

•

•

•

13 MART

•

91

400

3

3

49

ıo

Siber'in 11 Mart'ta Ada TV'de
"Gündeme Bakış" programına
konuk olacağı duyurusu
"Bizler kendi durumlarımızla
dünyadaki
yerımızi
almak
istiyoruz. Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu
195 5 'ten beri
varolan saygın bir kurumdur.
Kurumlarımızla
uluslararası
alanda yerimizi almak için
çalışıyoruz"
"Gelin dostlar gelin barış için
yürüyelim"
Dr.
Sibel
Siber
adaylık

295

215
'301

29

4

5

39
94

127

2015

14 MART
2015
16 MART
2015

17 MART
2015

18 MART
2015

19 MART
2015

20 MART
.2015

21 MART
2015

23 MART
2015

başvurusunu
coşkulu
ve
kalabalık bir kitle eşliğinde
yaptı
"Nisanda
Tüm Yüzler
Gülecek.
Bugünümüz İyileşecek" afiş paylaşımı
(Ek 42)
"Bazıları halka öğrenilmiş çaresizlik
aşılıyor.
Gerçek liderler, halkını
korkuya sevk etmez, icazet almaz,
özne olurlar. Benim için esas olan
halkımızın menfaatidir" (Ek 62)
18 Mart 2015 Çarşamba saat 08:30'da
Gökhan Altıner'in Kıbrıs Genç TV'de
sunduğu Kıbrıs'ta Manşet programına
konuk oluyorum.
Kadın dayanışmasını yükselteceğimiz,
gençlerin
enerjisiyle
toplumsal
dönüşüme
katkı
sağlayacağımız
mekanizmalar
yaratacağız.
Yeni
döneme kadınlar ve gençler damgasını
vuracak I
• Kıbrıs'ta Manşet programı
•
"Dikmenliler İlk turdan bu iş
biter dedi"
Siber: "Halkımız seçim yorgunu ama
bugün burada Lapta' da karşılaştığım
heyecan
19 Nisan'da statükonun
yıkılacağının, öğrenilmiş çaresizliğin
aşılacağının müjdesidir" (Ek 43)
• CTP-BG Currrhurbaşkanı adayı
Dr. Siel Siber'in resmi seçim
şarkısı...
• 21
Mart
Dünya
Nevruz
Günü'nü
kutlarım.
Baharın
gelişi; hem ülkemize hem
dünyaya daha güzel günler,
huzur, sevgi ve barış barış
getirsin.
Siber,
Kıbrıs
Türk
halkının
önderlerinden
merhum
Başbakan
Osman Örek'in ölüm yıl dönümü
dolayısıyla eşi Neriman Örek'i ziyaret
etti

244

1

16

193

3

28

379

4

115

193

4

12

128

24 MART
2015

25 MART
2015

26 MART
2015
27 MART
2015
28 MART
2015

30 MART
2015

•

Siber: "40 yıllık Akıncılar yolu
sorununu 2 ayda çözdük"
Doğal
gaz sorununu
ıçeren
•
"Bazı
şeyler
bugünden
gerçekleşmeli",
"Artık bazı
şeyler değişmeli" sloganlarıyla
afiş paylaşımı (Ek 44)
• "Bu Bir İlk, Bu Yeni Bir Enerji
• "Geliyor, geliyor işte geliyor.
Yepyeni bir enerji geliyor.
Başarıcı, yenilikçi, iş bitirici,
eskiler gidiyor yeni geliyor"
• Siber'in Kanal Sim'de Radyo
Gazetesi program yayını
• Siber: "Kıbrıslı Türkler en zor
şartlarda bile toprağına sahip
çıktı, toprağından vazgeçmedi.
Güneyden
göç
eden
insanlarımızın bir kısmı hala
eşdeğer mağduru. Gecikmiş
adalet olsa da bu konu mutlaka
çözülecek"
• 26 Mart 2015 Perşembe saat
21:00'de
Mustafa Alkan'ın
Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
Seçim Meydanı" programına
konuk oluyorum.
27 Mart 2015 Cuma sizi dinlemeye
geliyorum Tatlısu, Çınarlı, Aslanköy
Okul ziyaretleri kapsamında Siber:
"Sanat ve sanatçıya hep değer verdim"
• "Artık bazı şeyler değişmeli"
sloganıyla "Dr. Sibel Siber'e
göre, istenirse yapılamayacak
bir iş yok" (Ek 48)
• Genç TV'de "Seçim Meydanı"
program yayını
• Dr. Sibel Siber, bugünümüzü
iyileştiriyor,
bazı
şeyleri
şimdiden gerçekleştiriyor. (Ek
50)
• 30 Mart 2015 Pazartesi saat
20:30'da
Dilek
Kırıcı'nın
Kanal T'de sunduğu Dilek
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85

138

1

11

2

14

124

152

134

15

1

5

129

31 MART

2015
1 NİSAN

2015
2 NİSAN

2015
5 NİSAN

2015
7 NİSAN

Kırıcı
ile Açık
Oturum
programına konuk oluyorum
• Bu seçim Sibel Siber'in seçimi
değil. Bu seçim siyasi parti
seçimı
değil,
bu
seçim
hükümet güven oylaması da
değil. Bu seçim hepimizin
seçimı.
Geleceğimizin,
çocuklarımızın seçimidir! (Ek
75)
Dr. Sibel Siber dünyadaki itibarımız
olacak (Ek 51)
2 Nisan 2015 Perşembe saat 21 : 00 'de
BRT' de Basın · Odası programına
konuk oluyorum
1 Nisan 2015 tarihinde yapılan Açık
Oturum Programı video paylaşımı
Geçitkale
ve
Akova
köylerini
ziyaretinde Siber: "Bana oy verecek
olanlar
gizlemiyorlar,
açıkça
destekliyorlar"
Bizim enerjimiz var, çözeriz. (Ek 54)

171

277

3

32

2

45

88

14

650

10

42

456

2

45

251

6

32

495

7

23

2015
8 NİSAN

•

2015

10

•
•

NİSAN

2015
•
11
NİSAN

•

2015

•

Kadınlar sadece kadın olduğu
için değil, federal çözüm ve
toplumsal cinsiyet eşitliği için
kararını verdi.
Bizim enerjimiz var, başarırız.
Lefkoşa' da
Başbakanlık
ışıklarında partililer bir araya
geldi, yollar yeşile boyandı ve
Lefkoşa halkı Sibel çözer dedi
var,
Bizim
enerjımız
değiştiririz. (Ek 56)
Bizim
enerjımız
var,
gerçekleştiririz.
1970 'Jerden
beri
iktidar
koltuklarında
oturanlar
değişimi
gerçekleştiremez.
Vazgeçtim diyerek gidiyorlar
fırsat kollayıp
dönüyorlar.
Tecrübe deyip gençlerin önünü
kapatıyorlar,
makamlardan
ayrılmak
istemiyorlar.
Bu
g_i_Sii~ata artık son!

211

150

2
2

32

130

12
NİSAN
2015
13
NİSAN
2015

Girne birleşti: "Çözüm Sibel Siber ile
gelecek"
•
•

•
•

•

•

"Bu yeni bir enerji" video
paylaşımı
14 Nisan 2015 Salı saat
22 OO'de Mustafa Alkan'ın
Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
Seçim Meydanı programına
konuk oluyorum.
"Dr. Sibel Siber geliyor" video
paylaşımı
"Bütün enerjimle . halkımın
dünyada görünür olması için
çalışacağım" video paylaşımı
11 Şubat 2014 ortak metnini
takiben
Uluslararası
Kriz
Grubu'nun
açıkladığı
rapordan: "Kıbrıs'ta çozum
ıçin denenmeyen tek şey,
müzakere masasında bir kadın
olmasıdır"
Siber:
"Sevgili
genç
arkadaşım,
19
Nisan'da
kullanacağın ilk oy çok önemli.
Bu oy ile değişime imza
atacaksın. Yeni ye ve yeniliğe
uzak
anlayışın
filmini
vizyondan kaldırma
iradesi
şimdi
elindeDaha
sen
doğmadan yıllarca
en üst
makamlarda
oturanlar
yine
sahnede yerlerini aldılar. 19
Nisan bu köhne zihniyeti
değiştirme günü. Her alanda
gençleşmeye, dinamizme ve
yenı
vizyona
mührümüzü
vuralım.
Cumhurbaşkanlığı 'nda
genç
çalışma
grubunda
yaşam
kalitemizi artırmak için sizlerle
birlikte
çalışacağız.
Genç
dostum Kıbrıs deyince akla
sorun gelmeyeceği bir gelecek
ıçın, sız ge~çlerimize daha
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74

119

2

16

468

10

79

497

18

86

504

9

42

228

1

135
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14
NİSAN
2015

15
NİSAN
2015

güzel yarınlar hazırlamak için
oyunu kararlılıkla sandığa at.
At
ki
ülkemizin
kaderi
değişsin.
Sevgili
genç
arkadaşım. Geleceğe güvenle
bakacağın günlere çok yakınız,
seni sevgiyle kucaklıyor saygı
ve başarı diliyorum" video
paylaşımı
• "Kimin
Meydanı
Ayağa
Kaldıracak
Enerjisi
Var
Bizden
Başka"
video
paylaşımı
• · BM Güvenlik Konseyi 'rıin
aldığı 1325 sayılı karardan:
"Kadınların
çatışmaların
önlenmesi, çözümlenmesi ve
barışın
sağlanmasındaki
önemli rollerini yeniden teyit
ediyor
( ... )
çatışmaların
çözümlenmesiyle ilgili kararın
alınmasında
rollerin
artırılmasının
gerekl iliğine
inanıyoruz"
•

•
•

16
NİSAN
2015

•

BM Güvenlik
Konseyi'nin
aldığı 1325 sayılı karardan:
"Kadınların
çatışmaların
önlenmesi, çözümlenmesi ve
barışın
sağlanmasındaki
••
önemli rollerini yeniden teyit
ediyor
( ... )
çatışmaların
çözümlenmesiyle ilgili kararın
alınmasında
rollerin
artırılmasının
gerekliliğine
inanıyoruz" (Ek)
Bu yeni enerji yine Lefkoşa'da
taşları yerinden oynatacak!
Az sonra NTV'de 16:00 haber
bülteninin
ardından
Sibel
Siber'in
özel
ropörtajı
yayınlanacak
Kimin
Meydanı
Ayağa
Kaldıracak
Enerjisi
Vari
Bizden Başka?

185

3

74

403

4

19 ..

238

1

35

680

8

62
18

135

15 8

3

61
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•
17
NİSAN
2015
18
NİSAN
2015

•

Bu akşam
saat 21:30'da
BRT'de
yayınlanan
Basın
Odası programında
Damla
Soyalp'ın konuğu oluyorum
"Kimin
Meydanı
Ayağa
Kaldıracak Enerjisi Var I "

"Benim Seçimim Dr. Sibel
İnönü Meydanı 17/04/2015"
paylaşımı

Sibervideo

120

129

229

1

1

32

1

66
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Şekil 10: Sibel Siber'in 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Yönelik Facebook
Paylaşımlarının Aylara Göre Dağılımı
45
40
35
30
25
20
15
10
5

o
Oca.15

Ara.14

Şub.15

Mar.ıs

Nis.15

Dr. Sibel Siber Facebook sayfasında Aralık ayından Nisan ayına kadar toplamda 137 paylaşım
yapmıştır.

Şekil 11: Cumhuriyetçi Türk Partisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Sürecinde Dr. Sibel Siber'in Facebook Kullanım Dağılımı
Sivil Toplum

Sağlık ve Eğitim
Alanında Ziyaret
Paylaşımı

3%
Sosyal
Sorumluluk
aylaşımları

3%

...,....

Spor, Kültür Sanat
Ziyaret Paylaşımı
7%

134

Şekil 12: Cumhuriyetçi Türk Partisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Sürecinde Dr. Sibel Siber'in Facebook Paylaşımlarının Konu Dağılımları

Cumhurbaşkanı'nın Yapmasını gerektiren
Çalışmaların Paylaşımı
Hükümette Var olan
Cumhurbaşkanı'ndan Memnuniyetsizlik
Dile Getiren Paylaşım
Yapılması Hedeflenen Çalışmaların
Paylaşımı

Sivil Toplum Örgürtleri Ziyaret Paylaşımı

• Aralık

Sağlık ve Eğitim Alanında Ziyaret
Paylaşımı

• Ocak
• Şubat

Afiş Paylaşımı

• Mart
• Nisan

Spor, Kültür Sanat Ziyaret Paylaşımı

TV Haber Program Paylaşımları

!\

Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Bölge Ziyaretleri Paylaşımı

o

2

4

6

8

10

12

14

Dr. Sibel Siber Facebook'ta aylara oranla bakıldığında en çok Mart ayında afiş
paylaşımına yer vermiş, Ocak ayında ise bölge ziyaretlerinde bulunmuş, Şubat
ayında yapılması hedeflenen çalışmaların paylaşımına yer vermiş ve Mart ayında
haber programlarının video paylaşımlarını yayınlamıştır.
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Tablo 4: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Dr. Sibel Siber'in
2015 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları kapsamında Twitter Kullanımı:

•
•

•
26 ŞUBAT
2015
•

•

•

•

•
•

27 ŞUBAT
2015

•
•
•
•

28 ŞUBAT
2015

SİBEL SİBER RESMİ TWITTER
Müzakere masası ciddiyet ister. Şu anda
böyle bir ciddiyet olduğuna inanmıyorum
Uluslararası alanda KT aleyhine olan
konularda mevcut liderliğin tepkisizliği
KT'leri zor durumda bırakıyor
Daha dün Güney Kıbrıs'la Rusya arasında
yapılan anlaşmalar konusunda herhangi bir
tepki ya da girişim yapıldığını duydunuz
mu?
5 Yıl önce KT'lerle ilgili uluslararası
kamuoyunda yaratılan olumlu hava son
yıllarda çözümsüzlük çözümüdür algısına
dönüştü
CB halkın tümünü ilgilendiren birçok
konuda yine halkı için mücadelesini
sürdürmelidir. Tarafsız olup zümrelerin
çıkarları ile uğraşmamalı
Kamu
reformu
yasası
toplumu
popülizmden
bir
açıdan
kurtarmak
açısından önemli ve bu yasanın çıkması da
popülizme feda edilmemeli
CB Anayasa'nın kendine verdiği görev,
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde halk
yararına olan tüm konulara müdahil
olabilir
Şuanda Sint TV'de Adaylarla 1 Gün
Programı 'rıda konuğum
Bu akşam KTSO @GProfesyoneller'i ile
beraber manifestomuzu konuştuk; güzel ve
interaktif sohbet için teşekkürler
Cumhurbaşkanlığı'nda
iş yapma odaklı
yeni bir dönem başlayacak
Güne bir çocuk gülümsemesi ile başlamak
güzeldir ...
Mağusa' da gençlerle
5 yıllık Cumhurbaşkanlığı
ıçin ilk
sözümüz- İlk Söz Kitabı

Gündem

#Sibe1Siber2015

#S ibelS iber2015

#Sibe1Siber2015

136

•

•
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1
MART
2015

•

•
•
•

CTP-BG Mağusa İlçesi Kadın Örgütü
Yemeğindeyiz. Kadınlarımız
ile barışı
Kıbrıs'a getireceğiz.
Güzelyurt'ta kadın dayanışmas Kıbrıs'ı
barış adasına çevireceğiz!
Türk ve Dünya edebiyatı çok önemli bir
değerini
yitirdi...
Eserleriyle
hep
yaşayacak ...
Kanal Sim'de Pazar günü saat 15:00'te
Adaylarla Bir Gün programının tekrarı
yayınlanacak. Anılarımı paylaştığım bir
sohbet programı
Kanal
Sim'de
Adaylarla
Bir
Gün
programının tekrarı Pazar günü saat
15:00'te
Bu sabah Bağlıköy'deyiz ... Ülke turizmi
için alternatif; eko turizme güzel bir örnek
köyümüz ... Doğal ve kucaklayıcı.
Kadınları müzare masasına taşıyacağız!
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ile projeler
üreteceğiz
Devlet Halk Dansları folklorcüleri ile bir
araya geldik. Tüm engellere rağmen
yılmadan çalışmalarına umutla devam
ediyorlar

2
MART
2015

#Sibe1Siber2015
•

•

•
•

•

Mormenekşe

Çağdaş
Kadınlar
Derneğihalosç'nda idik. Başarıya hep
birlikte ulaşacağız.
3 Mart Salı saat 20:30'da Fatma Azgın ve
Yücel Vural'ın Kanal Sim'de sunduğu
"Düşünüyorum"
programına
konuk
oluyorum.
Siber, Mormenekşe Ii kadınlarla buluştu
Statüko, "Aman birşeyler değişmesin,
taşlar yerinden oynamasın, bana zarar
gelmesin demektir. Bu statükoda halkın
çıkarı değil, zümresel çıkarlar gözetilir.
İşte bu anlayıştan kurtulacağız. Buna
hazırmıyız sevgili dostlar".
3 Mart 2015 Salı saat 08:30'da İpek Çöl
Pınar'ın BRTK'de sunduğu Sabah Rotası
programına konuk oluyorum

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015
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3
MART
2015

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bu sabah saat 08:30'da BRT'de İpek
Çölpınar'ın konuğu olacağım
Toplumsal duyarlılığınız varsa toplum
yararına yapacaklarınız
ve atacağınız
adımların
önündeki
engelleri
kaldırabilirsiniz
CB makamındaki
kişi uzlaştırıcı ve
birleştirici bir karakterde olan, güven veren
ve hak adalet ilkesiyle hareket eden bir
lider olmalı
Karar mekanizmalarında
sadece kamu
olmamalı; STÖ'lerimiz ve birçok değerli
insanlarımızı bu sürece katmalıyız.
Mevcut
ınsan
kaynaklarımızın
ötekileştirilerek veya bu benden değildir
mantığı ile yok hükmünde sayıldı yıllarca
Her makam halka hizmet makamıdır;
makam amaç değil de araçsa toplumu her
açıdan refahı için, hayatı kolaylaştırmak
için de icraat yapılabilir.
CB uktesinde olan KHK toplumun güven
duygusunun yok olmasına vesile olan
kurumlarımızdan birisidir maalesef
Torpil, adam kayırmaca gençlerimizin
aidiyet
hissettiği
topraklara
karşı
sevgisizliğini ve güvensizliğini yarattı
Güven duygusu bir ihtiyaçtır; duygusal
olarak da insanın buna tıpkı hayatında
ihtiyaç duyduğu sevgi gibidir
Kıbrıs sorunu hayatımızda o kadar çok yer
kaplıyor ki bazen bize güzel bir ülkede
yaşadığımızı yabancılar söyleyince bunu
farkediyoruz
Müzakere masasının boş kalmasına neden
olan navtex krizi aşılıp masaya kısa bir
zaman sonra yeniden oturulacak
Toplum lideri olarak müzakere masasına
hem halkımızla hem dış dünya ile iletişimi
ve proaktif politika bilinci olan bir kadro
ile oturacağız
Halkımıza korku ve manipülatif bilgiler ile
gerçeği
yansıtmaya
konuları
değil
gerçekleri anlatarak güven vereceğiz
Toplum lideri kimliği ile mevcut liderlik

138

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

yeterince bu misyonunu yerine getiremedi.
Kendini
anlatmayan
ama anlaşılmak
istenen bir yapı oluştu
Masadan iki oturum için kalkan Rum #Sibe1Siber2015
liderliğinin sonra masaya dönmemesini
bile anlatamadı mevcut liderlik. Hiçbir
girişim yapılmadı
Gönyeli'de bulunan açık pazarı ziyaret
ettik. Projelerimiz ile esnafın yüzünü
güldüreceğiz.
Siber, Gönyeli'de
vurguladı:
"Başarı
hepimizin olacak!"
Bu akşam saat20:30'da Fatma Azgın ve
Yücel Vural'ın Kanal Sim'de sunduğu
"Düşünüyorum"
programına
konuk
oluyorum
Sevgili Yücel Vural grip olmuş, geçmiş
olsun. Düşünüyorum programına Fatma
Azgın ile başlıyoruz @kanalsim
Bir makamda oturuyorsanız ve halk adına
oradaysanızicraatlarınızıda
şeffaf ve açık #SibelSiber2015
şekilde halkımıza anlatmalısınız
Başbakanlık dönemimde bakanlarımızla
birlikte her bakanlar kurulu öncesi ve
sonrası her adımımızı sağlıklı bir iletişimle
halka anlattık
Yasaya göre mal beyanınızı bir göreve
resmen başladığınız zaman ve göreviniz
bittiği zaman beyan edersiniz.
Ben de resmi adaylık başvurumla birlikte
kamuoyuna mal beyanımı yapacağım
Sn. Afet Özcafer yaptığı açıklamalarda
mal beyanı yapmadığını
ve Meclis
Başkanlığı' nm üzerine düş eni yapmadığını
ifade etti.
Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayında yasa
uyarınca Sn. Afet Özcafer'le ilgili mal
beyanında
bulunmaması
nedeniyle
Başsavcılığa suç duyurusu yapıldı
Kıbrıs sorununun çözümünde ana aktörler
Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. ..
Çözüme inanan, barış dili konuşan, çözüm
odaklı kadromuzla bu sorunun çözümüne
odaklanacağ_rz.
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•

Rum tarafı çözüm istemiyor deyip bir
köşede oturmak yerine çözümü zorlayan
biz olmalıyız. Vizyonumuzda da bunu ön
planda tutuyoruz.
• Kıbrıs sorununun bunca yıl çözümsüz
devam etmesinde öne çıkan sorunların
başında
tarafların
birbirine
olan
güvensizliğidir.
• Görüşme masasına Nisan ayında yeniden
oturulabilir; ortam ve tarafların yaklaşımı
ve tutumu istençlerine
bağlı olarak
şekillenebilir.
• Umudumuzu
üst
düzeyde
tutarak
motivasyonumuzu sağlamalıyız
• Siyasette ve toplumun
her alanında
donanımlı ve kendini geliştiren birçok
kadınımız var. Görünür olmaları çok
önemli.
• CB 'ye yıllarca salt müzakereci gözüyle
bakıldığı için Anayasa bağlamındaki diğer
görev, yetki ve sorumlulukları göz ardı
edildi.
• Cumhurbaşkanı görev bilinciyle hareket
ederek toplumun genelini ilgilendiren
sosyal sorumluluk konularında da birçok
proje yapabilir.
• Sanatçılarımız ülkenin imajıdır ve özel bir
yüzüdür.Bu bağlamda çağdaş sanat müzesi
yapılması
ıçın
vakıflarla
anlaşma
imzaladık
.•
• Bir başşehrin meydanları ile sanat müzeleri
yapılması
ıçın
vakıflarla
anlaşma
imzaladık.
• Bir başşehrin meydnları ile sanat müzeleri,
sanatçıları ge kültürü ile anılması kadar
tüzel bir şey olamaz.
• Maraş
Kıbrıs
görüşmelerinin
başlamasından
beri gündemde, ayrıca
Maraş'la ilgili BM karanda mevcut
• Maraş bugün kapısı açılıp da girilecek
konumda değil. Yeniden yapılandırılması
hazırlanan raporlara göre yaklaşık 5 yıl
gerektirmektedir.
• Bizim aslında Kıbrıs sorununun _ç_özümsüz

140

• ·

•

•

•

•

•

•

kalmasına bir gün bile tahammülümüz
yok. Maraş yeniden yapılandırılana kadar
çözüme ulaşmalıyız.
Güven yaratıcı önlemler çerçevesinde her
iki
toplumdan
oluşacak
komitenin
Maraş'ın ülkeye kazandırılması için etkin
çalışması gerekir.
İyi niyet çerçevesinde atılacak adımlar
güven tesisinde önemlidir. Bu güven
tesisine ortak şehir olan Lefkoşa'dan da
başlayabiliriz.
Avrupa'nın
son bölünmüş kalan bu
şehrinde turizm açısından ortak proje ile
çalışmaların yapıldığını biliyorum ve bunu
destekliyorum.
Daha önce de ifade ettiğim gibi her iki
tarafın sağlıklı diyalog çerçevesindeki
iletişimi ile yaratılacak güvenin getirileri
sinerji yaratır.
Kendi iç dinamiklerimiz kurumsallaşma
sürecinde
önemli
bir
faktördür.
Kurumsallaşamama
bizlerin bir diğer
hendikapıdır.
Tüm sorunların temelini Kıbrıs çözümüne
de bağlamadan üzerimize düşeni en iyi
şekilde yapalım ki kendimizi daha iyi ifade
edelim
Mevut gerçeklerimizin
bilinci ile ve

uluslararan hukuk içerisinde hak\anmızm
•

•

•

•

daha ileriye" götürülmesi için adım atacak
bir politika.
Haklarınız
size
oturduğunuz
yerde
verilmez; proaktif politika ve girişimler ile
hakkınızı alabilirsiniz. Anlattığınız sürece
anlaşılırsınız.
Hangi görevi yapıyorsam görev bilinciyle
ve sorumluluğum olan halkımıza bir şeyler
verebilme mutluluğu ile yapıyorum
Farkım, 76'dan beri siyasetçi değilim ...
Değişimi yeni fikirleri, Kıbrıs konusunda
atılımı, proaktif politikayı hedef koyan bir
adayım.
Değişimi
genç
fikirlerle
birlikte
sa_ğhıyabilec~ğime inanıyorum.
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4
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•

5
MART
2015

6
MART
2015

7
MART
2015

8
MART
2015

9
MART
2015

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Girne
şubesini ziyaret ettik. "Kendi sorunlarımızı
çözme görevi bize aittir."
• Cumhurbaşkanlığı artık iş yapan üreten, #Sibe1Siber2015
çalışan bir makam olacak.
• Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne
şubesindeyiz. "Kadınlarımızın her alanda
görünür olması için projelerimiz var"
• Nisan' dan
sonra
masadayız,
uzlaşı
arayacağız!
• Toplumsal cinsiyet eşitliği için bir gün #Sibe1Siber2015 , . __
değil her gün mücadele: Mücadelemizin
bir parçası olarak 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü'nü ilk kez biz kutladık.
• TBK Gaziler Derneği Güzelyurt şubesinde
gazilerimizle bir araya gelip sohbet ettik.
• Cypfruvex Ltd'de emekçi kadınlarımız ile
bir araya geldik.
• Geleceğimizi
kurtaracak
olan
şey #Sibe1Siber2015
üretimdir!
• Spor evrenseldir, engellenememeli. Akşam
@YENİDÜZEN spor ödülleri töreninde
başarılı spor insanlarımızla bir araya
geldik.
• Bugün yerel ve yerinden yönetımın
vazgeçilmezi olan 11. Muhtarlar Birliği
Genel Kurulu'rıda bir araya geldik.
• Siber, kadınlirı sorumluluğu paylaşmaya
çağırdı!
#Sibe1Siber2015
• Sibeı 'e Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nden
#Sibe1Siber2015
tam destek!
• Dünya Emekçi Kadınlar Günü'rıde kadın #Sibe1Siber2015
aday coşkusu: Bir ilki başaracağız!
• Güney'den Kuzey'e taşınan Mart 9'u
geleneği ile düzenlenen Geçitkale, Alaniçi
ve İskele bölgesi piknikleri güzeldi
• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne
#Sibe1Siber2015
yönelik
video
paylaşımı
(https://www.youtube.com/watch?v=Yact
ZCdTiY c
#Sibe1Siber2015
• Halkımızın iradesi, eski siyasi kültürden
gelenleri eskide bırakacak!
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•
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•

•

•
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•

•
12 MART
2015

•

Detay
Gazetesi 'ndeki
sohbetimizde
demokrasi, adlet ve güvenin ülkede
yerleşmesinde basınımızın önemli rolüne
değindik.
Toplumsal yaralarımızı iyileştirmek temel
görevimi
Çalışma Yasası'nınh vazgeçilmez unsuru
olan sendikalarımız KTAMS, TÜRK-SEN,
BES ile bir araya gelip vizyonumuzu
anlattık.
11 Mart 2015 Çarşamba saat 17:00'de
Erçin Şahmaran'ın Ada TV'de sunduğu
"Gündeme Bakış"
programına konuk
oluyorum.
Bugünkü
TEL-SEN
ziyaretimizde
kurumsal yapının güçlendirilmesi ve öz
değerlerimize sahip çıkılmasının önemine
değindik.
Çocuklar her yerde özeldir, güzeldir.
KTTB'de hem Tıp Haftası'nı kutladık hem
de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili interaktif bir
sohbet gerçekleştirdik.
Zamana
oynamayacağız,
sonuca
odaklanacağız!
Euroleague 2 Fransa müsabakaları öncesi
son
antrenmanda
Engelliler
Spor
Federasyonu basketbol takımına başarılar
diledik.
Halkın 50;,Yıldır tıkanan damarlarını açmak
için topyekun bir mücadele verilecek.
Ayrım gözetmeden hak ve adalet ilkesini
yüceltmek için varlığımızı, haklarımızı ve
çözüm istencimizi dünyaya duyurmak için
çalışacağım.
Zamana
oynamak
yerme
sonuca
odaklanacağız! Masada barış dili konuşan
, bir
liderlikle
çozume
ilerleyeceğiz.
Toplumların
barışması ıçın cesur ve
önemli adımlar atacağız.
Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber futbol
federasyonları arasında yaşananları Ada
TV'de değerlendirdi.
En
üst
makamlardaydınız
neden
değjştirmediniz?

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015

#S ibe1Siber2015

••
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13 MART
2015

•

•

•

•

14 MART
2015

•
•
•

15 MART
2015

16

MART

Kıbrıslı Türklerin adil, kalıcı, yaşayabilir
bir çözüme ulaşabilmesi ve güzel bir
gelecek için Cumhurbaşkanlığı adaylık
başvurumu bugün yapıyorum.
Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukukun bir
parçası olabilmesi ve özgürce kendi
kimliği ile varolabilmesi için bu yola
çıktık.
Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi
Cumhurbaşkanlığı
resmi başvurumuzla
birlikte mal beyanımı da kamuoyuyla
bugün paylaştım.
Duydunuz mu çözümün ayak seslerini?
afiş paylaşımı (Ek 41) ·
Barış yüksek sesle geliyor
Bu kısırdörıgüyü kıracağız!

#Sibe1Siber2015
#SibelSiber2015

#SibelSiber2015

Lefkoşa Arasta bölgesinde esnaf ve
insanlarımızla
sohbet imkanı bulduk.
Kıbrıs 'ta
yaşanan
bu
kısırdöngüyü
#SibelSiber2015
kıracağız.
• Nisan'da tüm yüzler gülecek. Bugünümüz
iyileşecek.
• Çocukluğumun
geçtığı
bölgelerdeyiz
bugün. Erdemli (Tremeşe) köyündeyiz.
Belirsizlikten
nem
alanlar
çözüm
istemiyor.
• Kırıkkale'deyiz
(Meluşa).
Kıbrıslı
Türklerin
görünür
olması
ve haklı
taleplerinin destek bulması için proaktif
politika şart.
• Dilekkaya (Ayia) köyündeyiz. Müzakere
masasında iş ola görünmek için değil
Kıbrıslı Türklerin hakları için mücadele
edeceğiz.
• Yeniboğaziçi
bölgelilerinin
ertelenmiş
Mart 9'u pikniğindeydik ...
• TFR (Foreign Residents in the TRNC)
welcomes Mrs. Sibel Siber ...
• Fransa'daki turnuvada 3. 'lük elde eden
KKTCELL
Tekerlekli
Basketbol
takımımızı kutlar, Hollanda Challange
kupasında başarılar dilerim.
• 19 Nisan'da _güzel bir·_ ~üzgar esecek, #Sibe1Siber2015
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statükoyu götürecek I
#Sibe1Siber2015
Gerçek bir lider icazet almaz, halkımızın
menfaatleri esastır!
• Bazıları
halka
öğrenilmiş
çaresizlik
aşılıyor. Gerçek liderler halkını korkuya
sevk etmez, icazet almaz, özne olurlar.
Benim
ıçın
esas
olan
halkımızın
menfaatidir.
• 18 Mart Çarşamba 08:30'da Gökhan
Altıner'in Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
"Kıbrıs'ta Manşet" programına konuk
oluyorum.
#Sibe1Siber2015
• Ada
TV'de
yayınlanan
ve
Erçin
Şahmaran'ın sunduğu "Gündeme Bakış"
programına konuk oldum.
• Kıbrıs
Türk
Üniversiteli
Kadınlar
Derneği'nde kadının toplum içerisindeki #Sibe1Siber2015
yeri ve projelerimizdeki önemine değindik.
• Biz o mektubu 4 ay önce gönderdik!
(twitter.com/SibelSiber/status/5778154845754163
21)
• Thalassemia
Derneği'nde
yaşanan
sıkıntıların aşılması ve çözüm önerilerini
irdeledik.
Sağlık
öncelikler
arasında
olmalı.
• Bugün
yine
geleceğimizi
birlikte
şekillendirmede bizlere önemli katkısı olan
öğretmenlerimizle beraberdirk.
• Bu sabah saat 08:30'da Genç TV'de
Gökhan Altıner'in konuğuyum.
• Halkın özlem duyduğu güven tesisini, hak,
adalet duygusunu yeniden kazandırmak
için bu yola çıktık.
• Özellikle hayata yeni atılacak gençlerimizi
hayal kırıklığına uğratan bir kurum da
KHK olmuştur.
Özgüverıin erozyona
uğramasına neden oldu.
• Bu süreçte temas ettiğimiz insanlarımız
değişimden yana bir tavır içerisindeler.
• Halkın içerisinde
girdiğinizde
gerçek
halkın nabzını hissedebilirsiniz. Kamuoyu
araştırmaları bazen yanıltıcı olabilir.
• Yıllarca toplumumuza öğretilmiş çaresizlik
enjekte edilmeye çalışılıyor ve bundan da
•

17 MART
2015

18 MART
2015
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•·

•

•
•

•

•

•

•

kendi statükolarını şekillendiriyorlar.
Her makam icraat makamıdır. Yeter ki siz
icraat yapmak isteyin. Amaç değil de araç
görürseniz
makamları,
halk yararına
çalışırsınız.
İnsiyatif alarak halk yararına birçok şeye
imza atabilirsiniz.
Hayat ve siyasetteki tecrübe, siyasete
atıldığınız tarihle başlamaz. Geçmişte
çalışmalarınız ve toplum için yaptıklarınız
da tecrübenizdir.
77 günde neler yapılabileceğini görünce 17
yıl Başbakanlık yapıp da hiçbir şey
yapamayanlar
bunu
ifade · ederken ·
düşünmeli.
İnsana ve çevreye dair gailemiz olduğu
.
.
için amaç da tabii ki toplumun geneline #Sıbe1Sıber2015
hizmettir.
Daha aktif ve dinamik bir liderlik
gerekiyor!

Liderler halkına hizmet eder ve halkının
beklentilerini de göz önünde tutarak
hareket ederler. Halkta özgüven oluşması
ıçın uğraş verır.
• Toplum
lideri
olarak
uluslararası
tanınmışlığı olan bir lider, iç politika ile
uğraşmak yerine yurt dışındaki halkının
hakları için uğraşır.
• Özellikle •• sizin de ifade ettiğiniz gibi
hellim konusunda ilk insiyatif alması
gereken CB iken bunu Meclis olarak biz
aldık.
• Daha
geçen
gün,
4
ay
sonra
Cumhurbaşkanı da hellim konusunda geç
ama zamanlama açısından manidar bir
girişim yaptı.
• Partilerin
ve
hükümetin
işleyişine
karışmak ve müdahale etmek CB görevi
değildir. Bu enerji halkın tümüne hizmet
için harcanmalı.
• Rum lider masadan iki oturum için
ayrılmasına ve geri dönmemesine rağmen
bunu bile kendi lehimize çevirecek bir
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girişim yapılmadı.
Müzakere masasında barış dili konuşan ve
çözüme inanan ve bunda ısrar eden bir
lider olmalı. Masadan kalkmak için neden
arayan değil.
• Ne erkekçe ne kadınca bir diklenme ile
değil, uzlaşıcı ve etkin iletişim ile
aşılamayacak
sorun
yoktur.
Yeterki
istikrarlı olunsun.
• Gerek özel hayatımda gerekse siyasi
yaşamımda yapamayacağım hiçbir sözü
vermem. Cek, Cak ile hareket etmedim,
etmem de.
• Seçim kazanmak uğruna toplum üzerinden #S ibelS iber2015
korku ile siyaset yapılmaz.
• Devlet halkındır; kendinizi devletle #SibelSiber2015
özdeştirirseniz
oranın
sahibi
gibi
davranırsınız.
Böyle tuhaf kampanya
yürütüyorlar.
• Almış olduğum görevlerin en ıyısını
yapmak gibi bir sorumluluk duygum var.
Bu özel yaşamımda, meslek yaşamımda ve
siyasi yaşamımda da aynıdır.
anlattığımız
sürece
• Haklarımızı
haklarımızı
alabiliriz.
Oturduğumuz
yerden bize biri bir şey vermez.
• Yeni döneme kadınlar ve gençler
damgasını vuracak!
• Kadın
dayanışmasını
yükselteceğimiz,
gençlerin enerjisiyle toplumsal dönüşüme
katkı
sağlayacağımız
mekanizmalar
yaratacağız. Yeni döneme kadınlar ve
gençler damgasını vuracak!
• Geleceğin
şekillenmesine
yön veren
öğretmenlerimizle ve geleceğimizi emanet
edeceğimiz öğrencilerimizle bir aradaydık.
• 20 Mart 2015 Cuma saat 14:00'te DAÜ'de
Fikir ve Münazara Kulübu'ne
konuk
oluyorum.
• Genç TV'de yayınlanan
ve Gökhan
Altıner'in
sunduğu "Kıbns'ta
Manşet"
programına konuk oldum.
(www.youtube.com/watch?v=9pMmXsOOVwg)
• Okullarımızda
öğretmenlerimize
•

19 MART
2015
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•
•

20 MART
2015

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

anlatmaya devam ediyoruz ... Anlattığımız
sürece anlaşılır oluruz...
#Sibe1Siber2015
Siber'e büyük karşılama: "Dikrnenliler 'bu
iş ilk turda biter' dedi"
Bugün YÖDAK Başkanı ve üyeleri ile bir
araya
gelip
üniversitelerimiz
ve
yükseköğretim durumu ile ilgili görüştük.
Gü.ne gülen yüzlü çocuk sesleri ile
başlamak...
Umut ve neşe kaynağı
çocuklarımız.
#Sibe1Siber2015
Halkın
bu
heyecanı
statükonun
yıkılacağının müjdecisi!
DAÜ Fikir ve Münazara Kulübü'rıün
"Ülkeler Üniversitelerde Kurulur" sohbet #Sibe1Siber2015
'
toplantısında gençlerle bir araya geldik.
Halkımız seçim yorgunu ama bugün
burada Lapta'da. karşılaştığım heyecan, 19
Nisan'da
statükonun
yıkılacağının,
öğrenilmiş
çaresizliğin
aşılacğının
müjdecisidir!
Yıllarca kendilerinin
bile inanmadığı
gerçek dışı söylemlere artık halkın karnı
tok. Korkutarak değil, gerçekleri anlatarak
güven sağlanmalı.
Halka yıllarca çaresizlik öğreterek bundan
medet
umuldu;
halkın
özgüvenını
kaybettirerek umutsuzluk kadermiş gibi
empoze edilmeye çalışıldı.
Son 5 yılda toplum liderinin gerek yurt
içinde gerek yurt dışında toplum yararına
ne yapıldı sorusuna verilecek cevabın
olmaması düşündürücü.
Ben kendi çocuğumun tabağından yeme
zihniyeti
ile
değil,
çocuklarımızın
geleceğini birlikte şekillendirmek için bu
yola çıktım.
Kendi çevresini ve zümresini temsil eden
ve ihtirasla hareket eden bir lider değil,
toplumun ortak çıkarlarını temsil eden bir
lider olmalı.
Kıbrıslı
Türklerin
yurt
dışında
görünülürlüğünü
sağlayacak
olan
ve
~\.~s.\.c,.,c,."-.c,.S.\ \c,.\\.\\\.W..\~ ~\.ml\.'{} <.\la\\ tcı1;)_hım
'\.\..~~"\.\.., ~'\.~~~~~ ~~'\. ~~~~c..~~~c.. '&.c..\_c..~c.."'L.
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•

21 MART
2015

•
•

•

•
•

•

22 MART
2015

•

•
•

•

•

•

23

MART

•

Mış gibi yaparak halkı tabir-i caızse
kandırdıklarını
sanıyorlarsa
kendi
halkından kopuk bir yaşam sürdükleri
tescillenecek.
Kalıcı çözüm halkların barışması ile #SibelSiber2015
mümkündür.
Çözümü liderler masada, barışı halklar
gönüllerde yapacak.
Çözüm hedefine
ilerlerken halkların yakınlaşması en önemli
konu. Bu yönde birçok projeye imza
atacağız.
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile
İskele bölgesindeki yatırım ve sosyal
sorunları irdeledik.
Baharın gelişi. . . 2 1 Mart Dünya Nevruz
Günü kutlu olsun ...
Karpaz'ın güzel köylerinden Sipahi'deyiz.
Bölge insanına yıllarca korku salarak
bundan nem alanlar hesap vermeli.
Kalebumu köyümüzdeyiz. Cumhurbaşkanı
toplumu için gaile çektiği sürece etkili ve
proaktif dış politika üretir.
Barışa
inanmayanlar
çözüm
de
yapmazlar.. .
Çatışmadan
ve kaostan
beslenenler tabii ki çözümü de geciktirir.
İskele değişime onay verdi: "Daha güzel #Sibe1Siber2015
bir gelecek için Sibel Siber dedi"
Liderler kendi toplumlarını barış ıçın
hazırlamalı,
güven yaratıcı
önlemler
toplumların birbirine güvenini de tesis
eder.
Cumhurbaşkanı müzakereleri sürdürmenin
yanında yurt dışında da birçok uluslararası
aktörle bir araya gelip Kıbrıslı Türklerin
pozisyonunu anlatır.
Cumhurbaşkanı müzakere ettiği tarafın
olumsuzluklarını halkına anlatarak değil
proaktif politika yürüterek bir adım önde
olmayı hedefler.
Görev,
yetki
ve
sorumluluklarınızın
farkındaysanız ve makamınız amaç değil
de araçsa toplum yararına inisiyatifle
yapacağınız çok şeyler var.
24 Mart Salı 09:00'da Damla Dabiş_'in #Sibe1Siber2015
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•

24 MART
2015

•

•

Kanal Sim'de sunduğu "Radyo Gazetesi"
programına konuk oluyorum.
Siber ilk kez oy kullanacak gençlere
seslendi: "Eski filmi vizyondan kaldırma
iradesi sende!"
Genç arkadaşım daha sen doğmadan
iktidarda olanlar yine aynı sahneye çıktılar
ama bu eski filmi vizyondan kaldırma
iradesi sende! Senin genç dinamik,
yenilikçi enerjine ve gücüne güveniyoruz.
Kıbrıs
Türk
halkının
önderlerinden
merhum Başbakan Osman Örek'in ölüm
yıl dönümünde değerli eşi Neriman Örek'i
ziyaret ettik.
·
·
Bu ülkede her şeyin altında benim imzam
var diyorsanız bu bir tür itiraftır;
statükonun kurucuları mevcut yapının
devamını arzular.
Müzakere masasında başka, kahvehane
masalarında başka konuşarak halka ve
uluslararası topluma güven veremezsiniz.
Yıllarca
halka
öğrenilmiş
çaresizlik
aşılayarak
bunun
üzerinden
politika
üretenler korku ve tehditle statükolarını
korumayı amaçladılar.
İhracatımızın %25'ini oluşturan hellimle
ilgili tescil konusunda gailesi olmayanlar
seçim
gailesiyle
mektup
yazmaya,
açıklama yapmaya başladı.
Makamlar toplumun geleceğini ınşa ve
hizmet etme aracı olarak kullanıldıkları
sürece anlam kazanır. Amaç budur ...
Sosyal bir konu ile ilgili bile bir araya
gelemeyen tarafların öncelikle birbirine
güven duyması
gerekir.
En büyük
hendikap güven.
Güven yaratıcı önlemlerin müzakere
sürecinde etkin bir katalizör olacağına
inanıyorum. Bu yüzden güven tesisi
önemli bir unsurdur.
Günaydın ... Bu sabah saat 09:00'da Sim
TV'de
Damla
Dabiş'in
programında
sizlerleyim.
Sevgili Damla Dabiş'Ie ("mkanalsim'de
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•
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güne merhaba diyoruz ...
Sorunla özdeşleşen Kıbrıs 'ta bir çözüm
bulmak içindir çabamız. Bu çozum
istencini müzakere masasına yansıtmak da
bizim görevimiz.
Çözümsüzlük çözümdür ile özdeşleşen bir
liderin
gerçekten
inanarak
masaya
oturduğuna inanmak zor.
İçe dönük açıklamalarla ve yurt dışında
görünür olmadan diplomaside ilerlemeyi
beklemek saflık olur.
Sadece toplum liderinin değil, birlikte
çalıştığı
kadroların
ve
dış
temsilciliklerimizin de proaktif diplomasi
yürüteceği bir yapı olmalı.
Demokratik ülkelerde ir siyasi figür 40
yıldır iktidardayım diye övünmez; bu
ancak krallıklarda olur.
Vizyon, enerji ve dinamizmi getiren yeni
nesildir... Hiç kimse vazgeçilmez veya
yeri doldurulamaz değil.
Halkı öğrenilmiş çaresizliğe iterek korku
ve endişeden medet umulduyıllarca. Hala
bu yapılarak
köhne
bnir yaklaşım
sergil eniyor.
Müzakere
masasında
toprak
görüşülmemesine
rağmen
ellerinde
haritalarla dolaşıp orası burası verilecek
diye halk endişeye itiliyor.
Halkın -özgüvenini artıracaklarına bunun
tam tersini yapıyorlar. ..
Çözüm masada barış halklar arasında olur.
Halkları yaklaştıracak ve güven tesisisni
sağlayacak GYÖ'ler ve ortak projelerle
sağlanabilir.
İki toplum
arasında
saygıya dayalı
kurumlar arası iş birliğine gidilecek
konuların tespiti yapılmıştır ve bunlara
önemle eğileceğiz.
Hem Kapalı Maraş hem de hidrokarbon
konusunda ivedilikle yine vurgulamak
isterim ki güvene dayalı teknik komiteler
kurulup çalışmalı.
Bu süreçte ülkenin geleceğini teslim
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#Sibel
edeceğimiz gençlere çok önem veriyoruz
Siber2015
ve CB projelerimizde önemli bir güç
olacaklarına inanıyorum.
• Her makam icraat makamıdır. Değildir
deyip de oturmak kolaycılıktır. Toplum
#Sibel
için gaileniz varsa ve isterseniz yaparsınız.
Siber2015
• Bizi barışa götürüyor.
#Sibel
(www.youtube.com/watch?v=q6hw _Ac 7vgc)
Siber2015
• Halkın
Sesi
Gazetesi
ziyaretimizde
toplumun genelini ilgilendiren projeleri ve
kültürel varlıklarımızı konuştuk.
• 40 yıllık Akıncılar yolu sorununu 2 ayda
çözdük!
• CTP tüm ilçelerde sokağa indi: Bu yeni bir
enerji!
• Mülteci Hakları Demeği'nde
ülkemize
gelen
mültecilerin
insan
hakları
çerçevesinde muameleye tabi tutulmasını
#Sibe1Siber2015
irdeledik.
#ArtıkBazıŞeyle
yolu
ıçın
Başbakanlık
• Akıncılar
rDeğişmeli
dönemimde girişim başlattım. Komutanlık
#bubirilk
ile görüşerek gerekli
izinleri aldık.
#buyenibirnerj i
Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından
kaynağı da bularak proje çalışmalarını
sürdürdük. 40 yıllık sorunu 2 ayda çözdük.
"Artık bazı şeyler değişmeli l" afiş
paylaşımı (Ek 44)
• Bu bir ilk, bu yeni bir enerji
25 MART
• "Artık bazı şeyler değişmeli 2" afiş #Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
paylaşımı (Ek 45)
2015
rDeğişmeli

•

•

Özel gereksinimli bireylerin eğitsel ve
sosyal
gelişimlerini
destekleyerek
ailelerinde
durumları
değerlendirilip
gereken destek verilmeli.
• Kanal Sim'de yayınlanan ve Damla Dabiş
Özel'in
sunduğu
Radyo
Gazetesi
programına konuk oldum.
(twitter.com/SibelS iber/status/5 80669945 8869534
72)
• Eşdeğer mağduriyetine son vereceğiz!
•

Profesyonel bir a11layı~ ve kunımsal yapısı

#SibelSiber2015

#SibelSiber2015
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26 MART
2015

ile örnek olan KTEV'i ziyaretimizde
sosyal sorumluluk projelerini ele aldık
• 26 Mart 2015 Perşembe saat 21: 00 'de #Sibe1Siber2015
Mustafa Alkan'ın Kıbrıs Genç TV'de
sunduğu "Seçim Meydanı" programına
konuk oluyorum.
• Kıbrıslı Türkler en zor şartlarda bile
toprağına
sahip
çıktı,
toprağından
vazgeçmedi.
Güneyden
göç
eden
insanlarımızın bir kısmı hala eşdeğer
mağduru. Gecikmiş adalet olsa da bu konu
mutlaka çözülecek.
• KKTC Alevi Kültür Merkezi'ndeyiz. Dili,
dini, ırkı · ne olursa olsun her vatandaş
Anayasa'da eşit haklara sahiptir.
• Ülkemizde
yaşayan
her
bir
kişi
demokrasinin
gereği olarak inançları
doğrultusunda ibadet etme hakkına sahip
olmalıdır.
(KKTC
Alevi
Kültür
Merkezi'nde)
• "Artık bazı şeyler değişmeli 3" afiş #Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
paylaşımı (Ek 46)
rDeğişmeli
#tatlısu #çınarlı
#aslanköy

•

Sizi dinlemeye geliyorum!

•

Bu
akşam
saat
21:00'de
@Kibris_Genc_TV
"Seçim
Meydanı"
programında
gazetecilerin
sorularını #Sibe1Siber2015
#Sibe1Siber2015
cevaplayacağım. Davetlisiniz
Gençler geri sayıma başladı: Dr. Siber
gençlerle geliyor
Amacımız
krizleri
çözüm
fırsatına
dönüştürmek!
Sevgili
@nikolaosstelya
ile
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Kıbrıs
müzakere sürecini hem konuştuk hem
sohbet ettik.
Bu akşam saat 20:30'da Sim TV'de Damla
Dabişin konuğu olduğum programın
tekrarı yayınlanacak
Siyasette yeni olmak bir avantajdır.
Siyasette pi~mediniz denilince, ben dejy_i

•
•

•
•
•
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ki pişmemişim diye cevap veriyorum.
Aktif siyasette olmasanız bile bu ülke için
bir şeyler üretip bir şeyler yaparken bile
aslında hizmet veriyorsunuzdur. Siyasi
hayatınız+
Seçildiğiniz
anda başlıyor
düşüncesi
aslında gerçeği yansıtmıyor.
İyi bir yönetici anlayışı ile elinizde insan
kaynaklarını en iyi şekilde kullanma yetisi
sizi başarıya ulaştırır.
Toplum lideri, müzakere masasındaki
CB 'nin uluslararası tanınmış kimliğidir.
Ve bu statü etkin kullanıldığı takdirde
sesinizi duyurabilirsiniz.
Kampanyamızda ilk kadın söyleminden
rahatsız olunması aslında ülkedeki bir
realitenin de ortaya çıkmasını sağladı.
Bir farkındalık
da sağlandı aslında.
Kadının görünülürlüğü
artık her alanda
olmalı
Samimiyetle şunu söyleyebilirim ki CTP
BG tüm kadroları ile bu süreçte birlik
içerisinde çalışıyor. Ben bunu görüyor
bunu hissediyorum.
Değişim halkımızın rahatsız olduğu ve
kamu vicdanını rahatsız eden konularda
olacak. Hak, adalet ve güven duygusu
yeniden tesis edilecek.
Eski sorunlara yeni çözümler getireceğiz
••
derken bunlar rasında mülkiyet sorunu da
var.
Müzakereler devam ederken oluşturulacak
bir komite ile Kapalı Maraş konusu ele
alınarak
sürece
katalizör
olması
sağlanacak.
Kapalı Maraş belki de bizi çözüme
götürecek sürecin kapılarını aralayacak.
İyi bir müzakereci masada kriz olmasının
onune
geçecek
veya
oluşmasını
engelleyecek yetide olmalı.
Masada krizi oluşturan tarafın bu haksız
yaklaşımının
uluslararası
kamuoyuna
anlatma konusundaki zafiyet bizi zora
soktu.
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Haklı olduğumuz durumlarda bile eğer
uluslararası
kamuoyundaki
algı karşı
tarafın haksız olmadığı yönünde ise bunu
anlatamam
hatasını
kendimizden
aramalıyız.
Çözümsüzlük çözürndürler özdeşleşen bir
liderin bunu tersine çevirecek hiçbir
girişimi yoksa ve bu yönde uğraş vermese
algıyı lehe çevirmez.
Toplumlar arasında bir barış olmazsa
güvensizlik devam eder. Bu bağlamda
GYÖ çok önemli bir lokomotif olacak.
Toplumların güvene bağlı barış yapmaları
esas hedef olmalı.
Müzakere ve çözüme ulaşma hedefi her iki
tarafın birbirine
saygısı çerçevesinde
olmalı.
Sisteme dair değişmek
istediklerimiz
Meclis'teki
komiteler araılığıyla olur.
Komitelerde her partiden üye mevcuttur.
Kamu reformu, Siyasal Partiler Yasası
erken
zamanda
komitelerden
geçip
onaylanmalı.
Ayrıca CB makamında değiştirilebilecek,
kamuoyunu rahatsız eden birçok konu var.
Bunların en başında Kamu Hizmeti
Komisyonu'nun yapısı gelir.
Örtülü ödenek konusunda bahse konu örtü
kaldırılıp
şeffaflığın
sağlanması
gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığı icraat makamı değildir
diye bir söylemleri oldu bazılarının. Her
makam
icraat makamıdır.
Tabii ki
makamları araç görürseniz.
Halk yararına ve yaşam kalitesine yönelik
inisiyatif alıp projeler üretirseniz kaynağını
da bulup
topluma
dönük
icraatlar
yapabilirsiniz.
Meclis Başkanı olarak sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket edip Meclis olarak 6
projeye imza attık.
Benim görevim değil deyip bir köşede
oturmak ve toplumu olumsuz yönde
etkileyen konul_c1:ra_ kayıtsız kalmak bana

155

göre değil.
Teşhis ve tedavi anında olmalıdır. En bariz
örneği de Akıncılar yolu konusudur. 40
yıldır çözülmedi denildi ve biz inisiyatif
alıp sonuca gittik.
• Toplumumuzu
doğrudan
etkileyen
konularda toplum liderinin sessiz kalması
veya konuya doğrudan müdahil olmaması
bizi güçsüz kılıyor. Buna en iyi örnek
ihracatımızın %25'ini oluşturan hellim
tescil konusu ve KTFF'nin KOP ile olan
konusudur.
• Toplum
liderinin toplumun
tümünün
özgüvenini artıracak hem söylemlere hem
de icraatlara önem vermesi gerekir.
• Halka sürekli olarak özgüvenimizi aşağıya
çekecek
söylemlerle
yaklaşmak
ve
acıtasyon yapmak öğrenilmiş çaresizliğe
zemin oluşturuyor.
• Umut
pompalamak
başka,
özgüven
oluşturmak başka konulardır.
• Kıbrıs
sorununun
özneleri
Kıbrıslı
Türklerle Kıbrıslı Rumlardır.
• Kıbrıs'ta bulunacak bir çözüm sadece
Kıbrıs'a değil, bölge barışına da bir katkı
sağlayacak.
• Sosyal medya üzerinden yapılan seviyesiz
saldırılar hoş ve ahlaki değildir. Yapılan
karşılıklı her hakaret içerikli saldırıyı
•
•
!O
tasvıp etmıyorum.
• Uzun yıllar aynı makamlara oturanlar artık
oraların
mülk
sahibi
olduğunu
zannediyorlar. Bu ancak krallıklarda olur.
• Endişe
karakterimde
yok.
Endişe
duyacağıma kararlılıkla çalışır ve başarıya
odaklanırım.
• Programda emeği geçen herkese ve bizi
ekranları karşısında izleyen tüm halkımıza
teşekkür ederim. İyi geceler ...
• Bu
sabah
L TB
temizlik
şubesi
ziyaretimizde çalışanlarla bir araya gelip
CB
vziyonumuzu
ve
projelerimizi
konuştuk.
• Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma

•

27 MART
2015
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Derneği, Organ Nakli Sempozyumu'nda
Organ Nakli Yasası 'nm önemine değindik.
Sanata ve sanatçıya hep değer verdim .

•

28 MART
2015

•

"Artık bazı şeyler
paylaşımı (Ek 47)

•

Çınarlı köyümüzde halkımıza anlatıyoruz .
Anlattığınız kadar anlaşılır olursunuz.
Genç TV'de yayınlanan ve Mustafa
Alkan'ın
sunduğu
"Seçim Meydanı"
programıa konuk oldum.
"Artık bazı şeyler değişmeli 5'' afiş
paylaşımı (Ek 48)

•
•

•
29 MART
2015

•
•

30 MART
2015

•

değişmeli

4"

afiş

Kaç yıldır bir makamda olduğunuz değil
ne yaptığınız önemli!
Bu
seçim
değişimi
gerçekleştirme
gücümüzü gösterecek!
"Artık bazı şeyler değişmeli 6" afiş
paylaşımı (Ek 49)

"Artık bazı şeyler
paylaşımı (Ek 50)

değişmeli

7"

afiş

30 Mart "2015 Pazartesi saat 20:30'da
Dilek Kırıcı'nın Kanal T'de sunduğu
"Dilek Kırıcı ile Açık Oturum" programına
konuk oluyorum.
• Hayvancılarımızla
bir
araya
gelip
projelerimizi
ve
çözümle
birlikte
oluşabilecek imkanları konuştuk.
• Geleceği şekillendirmede
emeği olan
öğretmenlerimize
Cumhurbaşkanlığı
manifestomuzu ve projelerimizi anlattık.
• Geçmişin
sorunları
yeni
çözümlerle
sonuçlanacak!
• Bu
seçim
hepimizin
seçımı.
Geleceğimizin, çocuklarımızın seçimidir!
• Bu memleketi özümseyen Vulgaristan

#SibelSiber2015
#SibelSiber2015
#ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli

#S ibelS iber2015
#SibelSiber2015
#ArtıkBaziŞeyle ·
rDeğişmeli
#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015
#Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli

#Sibe1Siber2015
# ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli
#Sibe1Siber2015

•

#Sibe1Siber2015
#S ibelSiber2015
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Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkan ve üyeleriyle bir araya geldik.
Kanal T'de programa başlıyoruz ..
Seçim yorgunu bir halkız fakat bu seçim
başka bir seçime benzer; bu seçim halkın
tümünü temsil edecek bir lider seçimidir.
Seçim yorgunu bir halkız ancak bu seçim
diğer seçimlerden farklı bir seçimdir. Tüm
halkı temsil edecek lideri seçeceğiz.
Toplumun güvenini yeniden tesis edecek
adil, demokratik ve enerjik bir lidere
ihtiyaç var.
Tecrübem var diye makam talep etmek
kendini halk iradesi üzerinde görmek
anlamını taşır ki bu kabul edilebilir bir
durum değil.
Uluslararası bir alanda takımlarımızın maç
yapması özgüvenimizi artırır.
KTFF özerk bir federasyondur. FİFA'ya
başvurusu bir alt federasyon olma yönünde
değildir.
KTFF kendi varlığını veya kendi kimliğini
geriye düşürecek bir gırışım içerısıne
girmemiştir.
Kurumlarımızın
yurt
dışında
kendi
kimlikleri
ile var olması yönünde
yapılacak girişimler desteklenmeli ...
Normal
şartlarda
olan bir ülkede
yaşamadığımnn
farkındayız;
ellerimizi
kapatıp da beklemeden kurumlarımızın
güçlenmesi için çalışmalıyız.
50 yıldır çözülemeyen bir Kıbrıs sorunu ve
40
yıldır
çözemediğimiz
bir
kurumsallaşma sorunumuz var.
Demokrasiyi
ozumsemiş
bir halkız.
İmalarla yapılan ifadeler de halkın
tepkisini alır.
Hiçbir şekilde makamımı araç olarak
kullanmadım. Beni tanıyan insanlar bunu
çok iyi bilirler.
Makam aracımı kullandım diye yapılan
iddia gerçeği yansıtmıyor. Şuana resmi
törenlere bile şahsıma ait araçla gidiyorum.
Aynılaştırılmaktan_büyük Z(l@r görüyoruz.
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•

Seçim öncesi yapılan ve partizanlık
olduğunu iddia ettiğiniz bir konu varsa
veya böyle bir yaklaşım varsa ben şahsen
bunu tasvip etmiyorum.
• Şuan
hükumet
konularını
değil
Cumhurbaşkanlığı
sürecini tartışıyoruz
sanırım...
Cumhurbaşkanlığı
ile ilgili
görüşleri tartışmamızda yarar var.
• Kıbrıs Türk toplumu lideri müzakere
masasına kendi toplumunun haklarını
korumak için oturur.
• Olmazsa olmazımız halkımızın yaşam
kalitesini daha öteye götürecek bir çözüme
imza atmaktır.
·
• Geçmişte yaşadığımız
bunca sıkıntıyı
uluslararası bir toplumun parçası olarak
taçlandırmak istiyoruz.
• Daha görünür ve uluslararası arenada
sesini duyuran bir lidere ihtiyaç olduğu
apaçık ortada ...
• Şuana kadar bizim toplumdan aldığımız
algı birincilik
içın bu süreçte yer
aldığımızdır. Kendimizi anlatmaya devam
edeceğiz.
• Uluslararası yapılan bir anlaşma Meclis
tarafından da onaylanmalı. Yapılan spor
koordinasyon
ofisi
konusunda
Başsavcılık'tan görüş talep ettim.
• Başsavcılık'tan
aldığım
yanıt
bu
anlaşmanın, yasalara
uygun olmadığı
görüşüydü.
• Her konuda olduğu gibi yasalara uygun
olmayan hiçbir şeye onay vermem.
• Yasama,
Yürütme
ve
Yargı'nın
Anayasa'ya uygun olarak çalışması için
üzerime
düşeni
laikiyle
yaptığıma
ınanıyorum.
• Ben Yasama'nın başıyım, eksik baktığım
konular
olursa
bunları
seve
seve
yanıtlarım. Hükümet eleştirilerini şuan
kullanmak doğru yaklaşım değil.
• Göçmenlik
yaşayan
halkların
aidiyet
kurması zordur. Bu aidiyet zaman geçtikçe
gerçekleşir.
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Şuan halkın yaşamaya başladığı aidiyet
duygusu ile ilgili kampanyalar yürütülüp
halk endişeye sürüklenmek isteniyor.
Şurası, burası verilecek diye halka yanlış
bilgi veriliyor. Toprak konusu daha
müzakere masasında görüşülmedi bile.
Göç ve göçmenlik savaşlarda olur, barış
anlaşmalarında değil. Bu tür toplumun
hassas olduğu konular seçim malzemesi
yapılmamalı.
Bu programın her adayın kendini halka
anlatma yönünde olacağım sanıyordum
fakat görüyorum ki sataşmalar var. Sayın
Akıncı bunu tercih etmiş.
Evet başarı öyküsü önemli ... Başbakanlık
dönemimi
herkes
hatırlar
ve
tüm
gazetelerde bu hükumetin şeffaf ve adil
olduğu her gün yazıldı.
Her makam icraat makamıdır. Ve ben bu
yönde Meclis Başkanı olarak da bu
girişimlere devam ettim.
Başarı öyküleri derken somut olarak
verilerle konuşmalı ve anlatmalısınız.
Görülen elle tutulur icraatlar önemli.
Müzakere masasında oturan bir lider
olarak çözüm yanlısı olduğunuz algısını
yansıtamıyorsanız
ve
çözümsüzlük
çözümdurler özdeşleşmişseniz ve bunun
tam tersi bir
algı yaratmak
ıçın
uğraşmıyofsanız çözüm istenmeyen taraf
olarak anılırsınız.
Ortak
metin
imzalandığında
Sayın
Eroğlu'na destek vermiştik. Sonraki basın
toplantısında zorla imzaladım manasında
ifadeler kullandı.
İnsan kaynakları yönünden çok zengin bir
toplumuz. Her kesimden ve STÖ'lerden
işin uzmanları ile çalışma hedefindeyim.
Cumhurbaşkanı 'nm
görev
yetki
ve
sorumlulukları çerçevesinde hem iş hem de
dış konularda üzerime düşeni yapacak bir
çalışma yürüteceğim.
İki toplumu ilgilendiren ve direkt muhatabı
her iki to_2.luma ise konu tabii ki her iki
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toplumun kazanımı şeklinde olmalı.
İki
toplumun
ortak
zenginliği
mevzubahisse tabii ki her iki toplumun
bundan yararlanması gerekir.
Bugüne kadar kadın olduğum için hiçbir
pozitif ayrımcılığa maruz kalmadım.
Hiçbir zaman kadın olmam bir ayrıcalık
sahibi olmama yol açmadı.
Aslında bu kadın teması toplumumuzda
kadınların gerçekte arzu edilen konumlar
ve makamlarda olmamasına da ilgi çekti.
Farkındalık yarattı.
Halkın . temsilcisi
oturduğu makamın
farkında değilse veya ne için o makamda
oturduğunu unutursa temsiliyeti de düzeyli
yapamaz.
Özgüveni
yerinde
olan ve gucunu
halkından alan bir lider ve ezik olmayan ve
etken bir profille iki ülke arasında sağlıklı
bir ilişki kurabilir.
Kısmi Anayasa dğişikliği tüm partilerin
konsensüsü
ile
kamuoyunun
referandumuna
sunuldu.
İlk
etapta
konsensüs olanlar halka sunuldu. Diğer
konularda ele alınıp daha sonra halka
sunulacaktı ancak halkımız bunlara onay
vermedi. Halkın vermiş olduğu kararlara
tamamıyla saygılıyım.
"İstenirse olur" sloganı ile aslında birçok
şeyin icraattayken olabileceğini gördüm.
Toplum
demokratik
kurumlarıyla
mevcuttur ve sesimizi duyurmak ıçın
yapmış olduğum girişimler sonucu İPU
Başkanı ile görüşme yaptık.
Kendinizi anlattığınız
sürece anlaşılır
olursunuz. Oturduğunuz yerden bir başarı
elde edemezsiniz.
Asla çek, çak diyen bir kişi olmadım,
olmayacak bir vaadi de asla vermem.
Yapabileceğim konularda inisiyatif alıp
sonuçlandırmak için sonuna kadar uğraş
veririm ve olumlu yönde sonlandırırım.
Aldığım görevlerde inisiyatif alıp halk
yararına projeler üretip bunların hayata
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NİSAN
2015
1

geçmesinı sağlayarak topluma somut
olarak kazandırırım.
Başbakanlık
dönemimde
hükümetimiz
Petrol Dolum Tesisi'nin iptalini yaptık
Yapamazsınız
diyorlardı
ancak halk
yararına olan bir şey değildi.
Ülkemiz için TOMA gereksiz bir araçtı.
Bunun ipatilini uzlaşı ile gerçekleştirdik
Dünya görüşüme uygun bir parti olması ve
insana dair politikalar üreten bir parti
olması nedeniyle bu partiden Milletvekili
oldum.
Bu saate kadar bzileri ekranlarında konuk
eden. tum halkımıza en içten duygularımla
teşekkür ederim. İyi sabahlar. ..
Sabah
itibarıyla
okullarımızda
öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz.
Anlattığınız kadar anlaşılır olursunuz.
Bunlar değişimin ayak sesleri!

•

"Artık Bazı Şeyler
paylaşımı (Ek 51)

•

Güzel köyümüz Luricina' da güzel bir
karşılama ile misafir ediliyoruz. Yol
projesi heyecanı devam ediyor.
Modası geçmiş anlayışı sandıkta bırakalım
2 Nisan 2015 Perşembe saat 21:00'de
BRT'de "Basın Odası" programına konuk
oluyorum.

•
•

Değişmeli

8" afiş

•

Kanal T' de konuk
olduğum
"Açık
Oturum" programının tekrarını bu akşam
20: 30 'da izleyebilirsiniz.

•

"Artık Bazı Şeyler
paylaşımı (Ek 52)

•

Davetli
olarak
gittiğimiz
KKTC
@Fenerbahce'liler Derneği üyeleriyle bir
araya geldik.
Enerji ve çalışkanlıkları ile bu akşam beni

•

Değişmeli

9" afiş

#SibelSiber2015
#Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli

#SibelSiber2015
#Sibe1Siber2015
#Sibe1Siber2015

#SibelSiber2015
#ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli
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etkileyen JCI #Kuzey Kıbrıs Başkan ve
üyeleriyle güzel bir sohbet ettik.
3 Nisan 2015 Cuma saat 16:00'da Kıbrıs #Sibe1Siber2015
TV'de "Gazeteciler Soruyor" programına
#Sibe1Siber2015
konuk oluyorum.
3 Nisan 2015 Cuma 08:30'da Gözde
Bekir'in Ada TV'de sunduğu "Günaydın #Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
Ada" programına konuk oluyorum.
rDeğişmeli
"Artık Bazı Şeyler Değişmeli 1 O" afiş
#Sibe1Siber2015
paylaşımı (Ek 53)

Seçimin galibi. genler olacak, değişim
gençlerle gelecek!
• Kanal T'de Dilek Kırıcı'nın sunduğu
"Açık Oturum" programına konuk oldum.
(twitter.com/SibelSiber/status/5836210876044288
00)
• Cumhurbaşkanı
adayımız
Dr.
Sibel
Siber'in "Kadın ve Gençlik Çalışma
Grupları Vizyon Sunumu"na davetlisiniz.
• Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'ni ziyaret
ettik.
• Gönyelili kadınlar ile Kıbrıs Türk Tabipler
Birliği'nde
buluştuk: "Bu yarışı hep
beraber kazanacağız"
• Bu mevcut siyasi kültürün içinde uzun
zaman bulunmak siyasette pişmekse evet
ben bu siyasi kültürün içinde pişmedim
~
.
.
• Mevcut
kanıksanan
sıyası
anlayışı
değiştirmek için adayım.
• Siyasetin içinde halk için halk yararına
çalışan siyasetçiler de ne yazık güven
duyulamayan
diğer
siyasiler
ile
aynılaştırılıyor.
• Halkımızın geneline hizmet anlayışı ile
Başbakanlığım döneminde tüm bakanlarla
bir takım ruhu ve ortak hedef için çalışma
sergiledik.
• Ben değil biz ruhu ile birlikte çalıştık ve
halkta yeniden bir güven tesisi yarattık.
• Uzlaşı, empati ve iyi bir diyalogla
oluşturulacak bir ekip ile aşılamayacak
sorun yoktur.
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Hem CTP'de hem de CTP dışında birçok
yetişmiş ve kendini gerek demokraside
gerekse
diğer
alanlarda
yetiştirmiş
insanlarımızdan
oluşan
bir
çalışma
ekibimiz olacak. ..
Siyasetin kirlenmesiyle ilgili iş takibi
yapan, partiden partiye transfer olan kişisel
çalışmalar
yapan
siyasilerin
olduğu
söylemleri önyargıları körüklüyor.
Halkın yararına olan Kamu Reformu
Yasası 'nm geçmesi için komite başkanına
bir yazı gönderdim.
Meclis Başkanı olarak komitelere direkt
müdahil olma hakkım yok. ..
Özellikle Seçim ve Halk Oylaması Yasası
ve Siyasi Partiler Yasası toplumun geneli
için önemli yasalardır.
Halkımızın, basının ve STÖ'lerin daha
aktif olarak Meclis'i denetleme yönünde
girişimleri Meclis çalışmalarına da ivme
kazandırır.
Özellikle Kamu Reformu Yasası'nın
benim adaylığıma avantaj sağlamaması
ıçın geciktirildiği
yönünde duyumlar
alıyoruz.
Özellikle
Sayın
Talat
döneminde
müzakerelerin
olumlu
yönde
ivme
kazanması nedeniyle toplum liderliği ön
plana çıkmıştı. Son 5 yıldır bu yönde
••
toplum liderliğiyle ilgili gözle görünür bir
şey ortada yok.
Siyasi partilerin içişleriyle uğraşan ve
kendi statüsünü garantilemek isteyen bir
Cumhurbaşkanı gördük.
Tüm sorunlarımızın
Kıbrıs sorununa
endeksli
olarak
yaşamımızı
devam
ettirmemeliyiz;
tüm
bunlar
kurumsallaşmamıza engel değildir.
Tabii ki topumun
yaşam kalitesini
yükseltecek ve hatta engel olmayacak
birçok sistemi düzeltebiliriz.
Kendi iç dinamiklerimizi pozitif yönde
harekete
geçirip
kurumsallaşmazsak
öğretilmiş çaresizlikler yaşa!!laya devam
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ederiz.
İki toplum arasındaki en büyük sorun
güvendir.
Her zaman söylediğim gibi çözüm başka
barış başkadır... Toplumların öncelikle
irbirlerine güveni sağlanmalı ...
GYÖ işte bu açıdan önemlidir ve iki
toplumu birbirine yaklaştıracak ve her iki
toplumun ortak faydasına olacak adımlar
atılmalıdır.
Kişi olarak insanlarla hep samimi ve içten
bağlarım oldu ve karşılaştığım insanlardaki
yaklaşımlar, ilgiler beni çok olumlu yönde
etkiliyor.
·
KHK Cumhurbaşkanlığı 'na bağlı bir
kurumdur fakat son 5 yıldır yaşanan yasal
olmayan
birçok
olay
itibarını
'kaybetmesine neden oldu.
KHK'da yaşananların sorumlusu kimdir?
Bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde
CTP üye ve sempatizanlarının tüm gücü ile
yanımda
olduğunu
hissediyor
ve
görüyorum. Gençler, kadınlar ve herkes
inançlı.
Sayın Talat gayet samimi bir şekilde
çalışıyor.
Yapılan birçok kamuoyu yoklamasının
spekülatif bir yapıya sahip olduğu kanısı
var. İnandırıcılıktan uzak bulunuyor.
Toplum atasında bir algı yönetimi ve buna
bağlı
yönlendirme
yönünde
olduğu
söylemleri çok duyuluyor.
Yeni bir vizyon ve farklı bir bakış açısı ile
heyecan duyan bir anlayışla hareket
ediyoruz. Bu enerji ile değişim sağlanacak.
Bir seçilmiş 25-30 yıl iktidarda kaldım
diye övünmez. Bu ancak krallık ve
sultanlıklarda olur.
Her kesime farklı korku ve endişeler
verilerek kendi iktidarını koruyanlara
toplum artık prim vermeyecek.
Ben demek devlet demek, ben demek
KKTC
demek
diye
bir kampanya
yürütmek .sadece makamların kendilerine
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ait olduğuna inananların yapacağı bir
kampanyalardır.
• Makamları kendilerinin zannedenler · bunu
sadece araç değil amaç olarak görürler ve
topluma bir faydaları olmaz.
• Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği her ay
75 bin TL'dir ve bunun hiçbir şekilde
denetimi ve hesap verme gerekliliği
yoktur.
• Bu ödenek halkımızın
vergilerinden
ödenen bir ödenektir. Bizim amacımız her
şeyin şeffaf olması ve denetlenebilmesidir.
• Mal bildirim yasamız ne yazikki net değil.
Hangi durumlarda bu beyanların açılıp
incelenebileceği ve bunda yetki kimde
olacağı açık değil.
• Mal beyanları bugünlerde kamuoyunun
öncelikli gördüğü bir konu iken Sayın
Eroğlu'nun
da bu beklentiye
cevap
vermesi gerekir.
• Milletvekilliği bir meslek değildir, bir
görevdir. Herkesin kendine özel meslekleri
vardır ama vekillik meslek olamaz.
• Yıllar itibarıyla kazanılan tecrübeler bir
sonraki nesillere aktarıldığı sürece anlam
kazanır. Hep makamlarda kalma hırsı
olmamalı.
• Vekillik
ve Cumhurbaşkanlığı'na
yıl
sınırlaması
getirilmesi
gerekliliğine
inanıyorum.
• Popülizm ve partizanlık toplumu yaralayan
bir konudur. Bunun temeli sistemsizlikten
ve adalet eksikliğinden kaynaklanıyor ...
• Yapılan haksızlıklarla
yitirilen adalet
duygusu tesisi denetim ve kontrolün
yapılması ile gerçekleşebilir.
• Savaşlarda göçler yaşanır, toplumlar acılar
çeker
ve
mağdur
olurlar.
Barış
anlaşmalarında halkın refahı ön planda
tutulur.
• Bu seçim döneminde
Sayın Eroğlu
Güzelyurt
ve diğer bazı bölgelerin
verileceği yönünde gerçeği yansıtmayan
prop<!ganda yapıyor.
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Müzakere masasında görüşülmeyen bir
konu olan toprak
konusunu
seçim
malzemesi
yapıp
halkın
özguvenını
sarsıyor.
• Bu akşam bizleri ekranlarınızda misafir
ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. İyi
akşamlar.
• Günaydın Ada'da bu sabah sevgili
@GzdAkbn'm konuğu oluyorum. Silerle
görüşmek üzere, iyi seyirler.
• Sevgili @GzdAkbn ile güne başladık.
• Yapılan birçok gerçek dışı ankete itibar
etmiyorum. Gerçek anket halkın iradesi
olacak.
• Eski siyasi anlayışın devamını bir tarafa
bırakmak ıçın bu yola çıktık. Bir
bakıyorsunuz 15 yıl önce aday olanlar yine
aday!
• Sosyal medyada yapılan eleştiriler düzeyli
olduğu ve hakaret içermediği sürece sorun
teşkil etmez. Ancak hakaretler kabul
edilebilir değil.
• Gerek öğrenciliğim gerek meslek hayatım
gerekse
Başbakanlık
ve
Meclis
Başkanlığında adımın hiçbir spekülasyona
karışmaması beni onurlandırır.
• Sorumluluk duygusu ile aldığım görevleri
suiistimal etmek karakterimde yoktur;
takdir edilen makamlarda halk için en
iyisini yapmaya çalıştım.
• Milletvekillerimiz
ve örgütlerimiz
ve
destekçilerimiz
farklı
kollardan
çalışmalarını
sürdürüyorlar.
Herkes
üzerine düşeni yapıyor.
• Daha önce de birçok kez ifade ettiğim
gibiAnayasa karşısında her bir birey eşittir.
Dün yapılan eylem maaş adaletsizliğine
yönelikti. Evet ben de bu adaletsizliğe
karşı olduğumu birçok ke dillendirdim ve
bu sorunun aşılması için çalışmalara destek
verdim.
Hak ararken başkalarının da
haklarının engellenmesi sanırım doğru bir
yaklaşım değil.
• Hükümet kanadının yapmış olduğu birçok
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güzel çalışma mevcut olmasına rağmen
bunların
halka
anlatılmasında
ve
duyurulmasında sıkıntı var.
• Cumhurbaşkanı
seçerken bir hükumet
güven oylaması söz konusu değildir ve
halkın takdiri adayların niteliklerine göre
olmalı.
• insan kaynakları açısından çok zengin bir
toplumuz ve iyi bir ekiple başarılamayacak
bir şey yoktur. Tek adamlıkla liderlik
olmaz. Ben değil biz olmakla ve bu
anlayışla çalışmalar yapıldığı sürece başarı
elde edilir.
• Uluslararası Kriz Grubu'nun açıklamış
olduğu raporda Kıbrıs'ta
her yolun
denendiği ve müzakere masasında bir tek
kadınların denemediği yazmıştı.
• Kıbrıs'ta bizi en çok etkileyen konu Kıbrıs
sorununun çözüme kavuşturulmamasıdır.
Müzakere masasında çözüme inanan bir
lider olmalı.
• Toplumda
adalet duygusunu
sekteye
uğratan ve Cumhurbaşkanılığı'na
bağlı
olan KHK kesinlikle adaletli bir yapıya
kavuşacak.
KHK birçok insanımızda
travmalar oluşmasına neden olmuştur. Ve
bu kurum birçok şaibeye de karışmıştır.
• Kimseyle çatışarak bir yerlere varılamaz ...
Uzlaşı ve sağlıklı iletişimle diyalog
kurmak.en sağlıklı iletişimdir.
• Kendinizi ifade ettiğiniz ve anlattığınız
sürece ikna kabiliyetinizde ne dinlenmeye
ne dik durmaya ihtiyacınız olur. Yer ki
özgüverı olsun.
• Toplum yararına ve kamuoyunu rahatsız
eden her bir konu ele alınıp o yönde
girişim yapılır. Başbakanlık döneminde
iptaller bu yönde oldu. Dikkat edin gerek
ikili gerekse uluslararası ilişkilerde empati
ve uzlaşı kültürüne sahip olan kişi ve
ülkeler daha başarılı oluyorlar.
• Korku kültürü belirsizlik üzerine yapılan
kampanyalar
halkın özgüveninin yok
edilmesine
ve
öğretilmiş
çaresizliğe

\-;f
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itilmesine yöneliktir.
Korkutularak ve belirsizliğe oynayarak
yapılan bu kampanyalar kendi statükosunu
korumak isteyenlerin seçtiği bir yöntemdir.
Aslında
özgüvenli
bir
toplumdan
korkuluyor, biz aidiyet duygusu olan ve
özgüvenli bir toplum istiyoruz.
Tüm arzumuz daha iyiye daha güzele,
gelecek belirsizliği olmayan yarınlara #Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
ulaşmaktır.
rDeğişmeli
Bu sabah bizleri Ada TV ekranlarında ve
#Sibe1Siber2015
radyolarınızda
misafir
ettiğiniz
ıçın
teşekkürler.
Sabah @Ada TV_ Kibris'taydık; öğleden
sonra saat 16:00'da Kıbrıs TV'de yeniden
sizlerle buluşuyoruz.
"Artık Bazı Şeyler Değişmeli 11" afiş
paylaşımı (Ek 63)
Korku düzenine son vereceğiz!
Kıbrıs TV'de şu an değerli gazeteciler ile
Cumhurbaşkanı adaylığını ve görüşlerimizi
değerlendiriyoruz.
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Kamu reformu evet Meclis'ten geçecek,
geciktirilmesi ile ilgili bazı sıkıntılar
mevcut
Kendi
iç dinamiklerimizle
kurumsal
yapımızı
oluşturmakla
mükellefiz.
Kimseden
gelip
de
düzeltmesini
beklememeliyiz.
İki temel sorunumuz var. Biri Kıbrıs
sorunu
diğeri
de
40
yıldır
kurumsallaşamamamızdır.
Taşların yerlerinden oynaması bazılarının
statükosunu tehlikeye atacak diye harekete
geçilmiyor.
Müzakere masası çözüm formülü bulup
çözüme ulaşmak için kurulur. 11 Şubat
mütabakatı da bunun bir ürünüdür.
Rum çözüm istemez, bizi AB veya diğer
unsurlar istemez diyerek sessiz kalıp içe
dönmek kabul edilemez.
Anlattığınız
sürece sizi anlarlar.
Otum£
beklemekle
olmuyor.
Kıbrıs
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konusunda taraf olan her kesimle iletişime
geçip görüşmek ve bıkmadan anlatmak
lazım.
• İçe kapanıklık halkın özgüvenini de
aşağıya çeker ve bir karamsarlık yaşam
tarzı olur. Tabii bu durumdan siyasi olarak
memnun olanlar var. Müzakere masasını
terk etmek pek kolay bir davranış değildir.
Eğer algınız çözüm odaklıysa muhatabınız
buna cesaret edip masadan kalkamazdı.
• Çözümsüzlük çözümdürlet özdeşleşen bir
lider karşısında tabii ki muhatabı rahat olur
ve uluslararası kamuoyunda onun sözleri
ön plana çıkar.
• Hepimizin
temel
düşüncesi
Kıbrıslı
Türklerin uluslararası alanda kendi öz
varlıkları ile yer bulmaları ve temsiliyette
bulunmalarıdır.
• İki bölgeli, iki toplumu, eşit haklara sahip
federasyon yapısı haricinde herhangi bir
talep söz konusu değildir. KTFF mektubu
da bu bağlamdadır.
• Bir yere yama olmak gibi bir durum ortada
yoktur. Evet genel seçimlerde Lefkoşa'da
en yüksek karma oyu almıştım. Halkın
güvenının
bir
yansıması
olarak
değerlendiriyorum bunu.
• Yıllarca süren ucu açık müzakereler
toplumda büyük bir bıkkınlık yarattı.
• Liderlejin görevi toplumlara barış sürecini
anlatmak ve iki toplum arasındaki barışı
sağlamaktır. Ardından çözümün masada
yapılması kolaydır. Halkların barışması
çözümü kalıcı kılar.
• Her iki tarafta da statükoyu destekleyen
unsurlar
iki
halkın
yakınlaşmasını
engellemek
ıçın her türlü argümanı
kullanıyorlar.
• Düşmanlar
yaratarak
kendi menfaati
makamlarını garanti altına alma yönünde
çalışanlar tabii ki barışı da ötelerler.
• Yurt dışındaki lobi çalışmaları yetersiz ve
proaktif bir diplomasi
eksikliği var.
Yeterince bu konulara önem verilmedi.
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Çocuklarımızın
memleketlerine
aidiyet
bağlarını
sekteye
uğratmamak
ıçın
mücadele etmeliyiz.
• TC ile olan ilişkilerden dinlemekten öte
ikna yeteneğiniz ile sağlıklı diyalog
kurmaktır. İletişimin unsurları her açıdan
kullnılmalıdır.
• Nükleer santraller yerine yenilenebilir
enerjiye geçilmesi daha mantıklı bir
yaklaşımdır. Çevreye, insana duyarlı enerji
kaynakları seçilmeli.
• BM'nin 1325 sayılı kararında müzakere
_ masasında kadın unsurunun denenmemiş
olduğuna vurgu yaparak bunun önemine
işaret etti.
• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından
birçok kadınımızın üst düzey görevlerde
yer alması arzumuzdur.
• Bu akşam genşerimiz ve kadınlarımız ile
birlikte
çalışma
gruplarımızı
ve
projelerimizi anlatıyoruz.
• "Artık Bazı Şeyler Değişmeli 12" afiş
paylaşımı (Ek 64)
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#Sibe1Siber2015
#ArtıkBazıŞeyle
rDeğişmeli

K-Pet Süper Lig'de 2014-2015 sezonu
şampiyonluğunu elde eden Yenicami A
Spor Kulübü'nü ve camiasını tebrik eder
başarılar dilerim.
Bugün güne Küçük Kaymaklı Türk Spor #Sibe1Siber2015
Kulübü'nde sıcak bir sohbetle başladık
Siber, kadınlar ve enşer için geliyor:
"Söyleyecek
sözümüz,
değiştirecek
gücümüz var!"
Yiğitler (Arçoz) köyümüzdeki Gafgarit
Festi vali buram buram Kıbrıs kokuyor.
Şimdi de Mesarya'nın
güzel köyü
Serdarlı'dayız
(Çatoz). Geleneksel ve
kültür zenginliğimiz sergileniyor.
#Sibe1Siber2015
Bana oy verecek olanlar gizlemiyorlar,
açıkça destekliyorlar!
Lefke'rıin de güzellikleri
saymakla
bitmez
İnsanı, havası gibi Yafa portakalı
da güzel .
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#SibelSiber2015

simgesidir!
7 Nisan 2015 Salı saat 08:45'te Kıbrıs
TV'de
Serhat
İncirli'nin
sunduğu
"Kıbrıs'ta
Bugün" programına
konuk
oluyorum.
• Yarın sabah Kıbrıs TV'de sevgili Serhat
İncirli'nin konuğu oluyorum.
• Bu sabah 08:45'te Kıbrıs TV'de Serhat
İncirli'nin.konuğuyum.
• Güne Serhat İncirli ile Size Günaydın
diyerek başlıyoruz ...
• İnsanlarımızla birebir temas kurmak ve
insanlarımızın ellerini sıkarken o duygu
akışını
yaşamanın
mutluluğu
benim
açımdan önemli.
• Genel seçimlerde sistem değiştirilip çarşaf
liste dediğimiz tek listeli sisteme geçilmeli.
Böylelikle bölgecilik ortadan kalkacak.
Bölgecilikten öte toplumun geneline hiap
edecek ve bunu benimseyen bir sistem
oturtulmalı
• Derviş Ali Kavazoğlu ve Mişauli geçmişte
iki toplumun barış içerisinde yaşaması için
ve emekçiler için hizmet etmiş lişilerdir.
• Bizler hala bugün her iki toplumun barış
içerisinde birbirlerine saygı çerçevesinde
yaşaması ıçın uğraş verıyoruz.
• Liderlerin
çözüme odaklı çalışmaları
önemlidir ancak toplumları
da barış
sürecinde buna hazırlamak yeni liderlere
düşer.
• KHK gibi Polis Hizmetleri Komisyonu
sınavlarına da adalet, açıklık ve şeffaflık
ve demokratik yapı getirilmelidir.
• Şeffaf olmayan ve adil olmayan sınavlar
güven sarsılmasına neden olur. Polisin de
bu yapıya uyum sağlaması gerekir.
• Hem Kıbrıs sorununun uzun zamandır
süreğen olması hem de kurumsal yapının
halen ülkede oluşturulamaması
günlük
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Bu akşam bizleri Kalkanlı'da değişime ve
geleceğe olan inançlarıyla kucaklayan
insanlarımıza teşekkür ederim
Spor çatışmanın değil barışın ve dostluğun
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yaşamı olumsuz etkiliyor.
Toplumda ve Kıbrıs sorununun paydaşı
olan kesimlerde Kıbrıs sorunu ile ilgili bir
bıkkınlık var. Hedefimiz bu sorunun adil
olarak çözümüdür.
Kurallar herkes için geçerli olduğu zaman
ve kişisel ayrıcalıklar yapılmadığı sürece
adalet duygusu toplumda baki olur.
Koruçam'da
yaşayan Maronitler
eğer
bizlere
vergı
verıyor
ve
burada
yaşıyorlarsa tabii ki oy verme hakkına
sahip olmalıdırlar.
Günlük yaşam içerisinde bu küçük adada
bölgeler arası yaşam kalitesi açısından
farklılaşımlar olması pek anlamlı değil.
Kapalı Maraş konusu müzakereler devam
ederken paralel bir komitenin oluşmasıyla
ele alınıp değerlendirilecek ve sonuca
ulaşılması sağlanacak.
Sabah ekranlarınızda ve radyonuzda bizleri
misafir edip dinlediğiniz için teşekkürler ...
YDÜ'de ilk olarak Eğitim Fakültesi
hocalarımızla
bir
araa
gelip
Cumhurbaşkanlığı
sürecını
ve
projelerimizi paylaştık.
YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
hocalarımızla bir araya geldik. Anlattık
sonra anlaşılırsınız.
Bizim enerjimiz var, çözeriz .

#BizimEnerjimi
zVar #çözeriz
#SibelSiber2015
#SibelSiber2015
#SibelSiber2015
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sorunundan
herkes
Kıbrıs
bunaldı,
enerjimiz var ve çözeceğiz!
Bazı adaylar
gizli oyları olduğunu
söyleyerek övünüyor. Bana oy verecek
olanlar
bunu
gizlemiyor,
açıkça
destekliyor. Gizliliğe değil, açıklığa ve
şeffaflığa ihtiyacımız var!
8 Nisan 2015 Çarşamba saat 08 :20'de
BRT'de "Sabah Rotası" programına konuk
oluyorum.
Bugün saat 08:20'de
BRT'de
İpek
Çölpınar'm konuğuyum.
Güne
bugün
@BRTHABER
Sabah

#SibelSiber2015
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Rotası'nda Kağan Taşçı ile başlıyoruz. İyi
seyirler ve dinlemeler.
• Kıbrıs sorunu ve güncel sorunlarla o kadar
çok içiçe olduk ki ülkemizin güzelliklerini
yabancıların anlatması ile farkediyoruz ne
yazık.
• Müzakere sürecinde masada olan çözüm
modeli federal bir yapıdır. Bu byapı
içerisinde kendi toplumumuzun yararına
olacak en iyi çözümü bulmalıyız.
• Kıbrıs sorununa paydaş olan tüm kesimler
yıllarca süren bu sorundan dolayı bir
bıkma aşamasına geldiler. O yüzden
önümüzdeki süreç önemli.
• Hem dünya ile hem de kendi toplumu
içerisinde barış dilini konuşan uzlaşıcı bir
lider sonuca odaklı bir anlayışla müzakere
masasında güçlü olur.
• Kampanya çalışmaları öncesi de çözüme
yakın
olduğumuzu
ifade
etmiştim.
Kıbrıs'ta bulunacak bir çözüm bölgeye de
bir rahatlama getirecektir.
• Çözümsüzlük her iki tarafa da pozitif bir
katkı yapmaz. Ortak zenginliklerimize bile
sevinemeyecek bir duruma geldi.
• Müzakere süreci ucu açık olmayacak.
Takvimlendirilecek.
Bu süreçte güven
yaratıcı önlemlerin katkısı büyük olacak.
• GYÖ ile ilgili çalışmalar müzakere süreci
ile paralel yürütülecek ve iki toplum
arasında güven tesisisne katkı sağlayacak.
• Maraş'ın tek taraflı açılması mümkün
değil; ya da daha önce denenen ve sonuç
alınamayan
havaalanlarımızın
buna
karşılık açılması zor. Kapalı Maraş
müzakere sürecinde her iki toplumdan
oluşacak bir komite ile müzakerelere
paralel çalışacak ve sonuç alıcı bir hedef
olacak.
• CTP-BG adaylığım konusunda oy birliği
ile karar almış ve desteğini vermiştir.
Toplumun da desteği ile sonuç alacağımıza
inanıyorum, şüphem yok.
• Cumhurbaşkanlığı'nda
ekonomik gelişme

174

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

ile ilgili bölgesel kalkınma projeleri
üretilip hükümetlere öneriler sunulacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'na
bağlı
KHK toplum vicdanında adalet duygusunu
geriye çekmiştir. Bu yapının düzeltilmesi
gerekir.
Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımı
ve özellikle karar alma mekanizmalarında
yer bulması önemli. Birçok alanda
kadınlarımızın sayısı çok olsa da yönetici
kadrolardaki sayı tatmin edici değil.
Gençlerimizin enerjisi ve dünya görüşüne
önem veriyoruz. Meclis'te
de benim
başkanlığını yaptığım komitelere gençlerin
katılımı sağlandı.
Gençlerin
üretken
vizyonları
birçok
konuda yol gösterici oldu ve olacaktır da.
Sanırım ülke nüfusuna oranla dünyada en
etkin insan kaynaklarına
sahip bir
toplumuz. Yurt dışında ve içinde gönülden
toplumuna çalışacak etkin insanlarımız
var.
Her bir insanımızın
bilgi birikimi,
konularında uzman oldukları alanlarda
toplumun daha ileriye gitmesine katkı
sağlar.
Uzun zamandır bizim eksikliğimiz, etkili
ve proaktif bir diplomasi ile lobicilik veya
kulis çalışmalarını yapamamamızdır.
Başkalaından medet ummad~n. kendimize #Si
.
güven duyarak kendı kendımızı her alanda
be1Sıber2015
düzeltip yolumuza devam etmeliyiz.
Kurumsallaşma sürecine önem verip bu
yönde adil bir yapı oluşturmalıyız. Motive
olup bu yönde çalışmaları
yapmak
görevimizdir.
.
.
.
p
b
t
OO'd
#Sıbe1Sıber2015
erşem e saa 22 :
e
9 N ısan 2015
Kıbrıs
TV'de
Hasan
Hastürerin #B izimEnerj imi
programına konuk oluyorum.
zVar
Kadınlar sadece kadın olduğu için değil, #SibelSiber2015
federal çözüm ve toplumsal cinsiyet
#Başarırız
eşitliği için kararını verdi.
Güzelyurt'ta muhteşem buluşma: Sibel
Siber £özüm için geliyor!
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9 NİSAN
2015

•

Bizim enerjimiz var, başarırız.

•

Bugün Mağusa açık pazarda insanlarımızla
bir araya gelip sohbet imkanı bulduk.
Beklenti ve umut gözlerinden okunuyordu.
Mağusa ziyaretimiz sırasında Gazimağusa
Belediyesi'ni de ziyaret ettik
Mağusa'daki devlet dairelerinde değerli
memurlarımızla
birebir
temas
ettik,
konuştuk.

•
•

•

#Sibe1Siber2015

Kıbrıs sorununu çözecek, yaşama ıvme
katacağız!
• PGM İtfaiye Müdürlüğü Mağusa şubesinin
özverili personelini ziyaret ettik.
• Polis
Emeklileri
Derneği
Mağusa
şubesinde emekli polislerimizle bir araya
gelip projelerimizi anlattık.
• Beyarmudu
(Pergama)
ziyaretımız
sırasında Beyarmudu Belediyesi 'ni de
ziyaret edip bölge hakkında ek bilgi aldık.
• Bu akşam sevgili Hasan Hastürer ile Kıbrıs
TV'de
saat
22:00'de
gündemi
ve
Cumhurbaşkanlığı
sürecını
ve
projelerimizi konuşacağız.
• TV programı öncesi Pile'deyiz. Pileliler
diklenme değil müzakere ve uzlaşıyla
sonuç alan lider ihtiyacını dile getirdi.
• Evet Kıbrıs TV'de sevgili @Hastürer ile
başlıyoruz. İyi seyirler...
• Herkesin bir kişiliği, bir ailesi ve bir
çevresi var. Karşınızdakileri hor görme,
basit görme yaklaşımları kişiliğine yapılan
bir saldırıdır.
• Siyasette bir şeyleri değiştirebileceğime
inandığım ve istenirse olur sözüne olan
inancıma bağlı olarak bu yola çıktım.
• Öğrenilmiş
çaresizliğe
inandırılmaya
çalışıldık bu kadar zaman. Ama ben bir
şeylerin değişiminin yeni fikirler ve
girişimci ruh ile olacağına inanıyorum.
• Siyasete ilk adım attığız zaman seçildiğiniz
zaman değil, uzun yıllardır toplum için bir
_ş_ey_ler yapıp gaile ç_ekme süreci ile_!)aşlar.
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Aktif
siyasete
girmeden
önce
de
yaptıklarınız hiç sayılamaz.
İyi bir yönetici her şeyi en iyi bilen
değildir; işinin ehli olan uzmanları bir
araya getirip bir ekip ruhu ile çalışılmasını
sağlamaktır.
Empati yapma ve yönetsel
iletişim
yetinizin olması yöneticilikte önemli ir
unsurdur.
Özellikle Başbakan olduğumda sürekli
eleştirdiğim konuları düzeltmek için elime
bir imkan geçmişti. En son da sahillere
yapılan petrol dolum tesisini eleştirmiştim.
Tüm STÖ'ler bu konuda üst düzeyde tepki ·
verirken ve toplumun yararına olmayan bu
petrol
dolum
tesisini
iptal
etmek
boynumun borcuydu.
En son ÇED raporunun olumsuz gelmesi
durumunda bu tesisin iptali yapılabilirdi
ancak mevcut tüzükle bu raporun olumsuz
gelemeyeceği açıktı.
Geceden sabaha hukukçularla yaptığım
görüşmeler sonrası ertesi gün Bakanlar
Kurulu'nda
tüzük değişikliği yaparak
sahillere kirli yatırım yapılması engellendi
ve ÇED raporunun olumsuz gelmesi
sağlanarak
Petrol
Dolum
Tesisi
kurulmasını iptal ettik
Meclis
Başkanlığımı
da
Anayasal
yetkilerim, çerçevesinde yaptım. Makamın
gereği olarak tarafsızlığımı korudum ve
böyle hareket ettim.
Bulunduğum makam sosyal sorumluluk
projeleri yapılmasına engel değil ve bu
projeler beni heyecanlandırıyor.
Meclis Başkanı olarak dış temaslarda
verimli olunması hedefi ile yazışmalar ve
girişimler yaptık ve proaktif paylaşımlar
etkili oldu.
Yaptığımız
girişimler
sonucu
PAB
Başkanı bizlere davet mektubu göndererek
Cenevre'ye davet etti; bu davete Meclis
heyeti
ile
katıldık.
Cenevre
konferanslarımızda
siyasi
parti
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. temsilcileriyle
kendimizi
anlattık.
Kendinizi
doğru
anlattığınız
sürece
anlaşılır olursunuz.
• İngiltere temaslarımızda da yine sıyasi
parti temsilcilerimizle
Commonwealth
Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri'nden
randevu alıp görüştük.
• Tüm girişimlerimizi bıkmadan usanmadan
yaptık ve derdimizi anlaşılır bir dille ifade
edince kabul gördüğümüze hepimiz şahit
olduk
• Kadın
bir
Meclis
Başkanı
olarak
yaptığımız girişimlerde pozitif bir algı
yaratıldığını
bunun etki yansımasının
önemli olduğunu gördük.
• Ne kadar yoğun bir çalışma saatim olsa da
insanlarımızla bir araya gelince tüm
yorgunluğum uçup gidiyor. İnsanlarımızla
olmayı seviyorum.
• Çözümsüzlük Kıbrıs'ta her iki toplumunda
gerçek sevinmesi gereken zenginliklerine
bile sevinemediği bir durum ortaya
çıkartıyor.
• Artık BM'nin de yaklaşımı ucu açık
olmayan bir görüşme sürecinin olmasıdır.
• Çözüme ve barışa inanan bir lider kendi
toplumuna gerçekleri en açık şekilde ifade
eder. ..
• Statükosunu devam ettirmek isteyenler
"Böyle iyiyiz deyip mevcut durumu
savunmaya devam ederler.
• Her toplum lideri kendi toplumunun
haklarını korumak üzere masaya oturur.
Müzakerelerde
önemli
olan
empati
yapmakve uzlaşı bulabilmektir.
• Bu adada temel sorun güven sorunudur. İki
toplum arasında güven yoksa sürekli bir
şüphe
hali
yaşanmasının
önüne
geçemesınız.
• Varlığımıza
ve
kimliğimize
saygı
duyulması önemlidir, işte bu yüzden güven
yaratıcı önlemlerin katalizör olacağını
ifade ediyoruz .
. • Gecenin
bu
saatine
kadar
bizleri

ve
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10 NİSAN
2015

ekranlarınızda evlerinize misafir ettiğiniz
için teşekkürler, iyi geceler dilerim.
Yollar yeşile boyandı: Lefkoşa "Sibel
çözer" dedi!
Bizim enerjimiz var!

•

•
•

Bugün Büyük Han'da Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'nden hocam Sayın Prof. Dr.
Tunaya Kalkan ile karşılaşmak hoş bir
sürprizdi.
Sevgili
@SelimSA YARI
ile bugün
@ntv'de Cumhurbaşkanlığı sürecını ve
projelerimizi değerlendirdik.
Bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Hastanesi'nde ziyaretlerde bulunduk.
Pasif değil etkin bir liderlik için geliyoruz .
Bizim enerjimiz var!

•
•
•
•
•
11 NİSAN
2015

•
•
•

Bu akşam yağmurlu fakar bereketli bir
gecede bizleri Alayköy' de coşku ile
kucaklayn herkese teşekkürler.
Alayköy enerjisini yükseltti: "Aydınlık bir
Kıbrıs için Sibel Siber Saray'a"
Eski
zihniyetin
temsilcilerini
eskide
bırakalım!
Bizim enerjimiz var!
••

#BizimEnerjimi
zVar #Çalışırız
#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015
#B izimEnerj imi
zVar
#Değiştiririz
#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015
#S ibe1Siber2015
#B izimEnerj imi
zVar
#Gerçekleştiririz
#Sibe1Siber2015

•

12 NİSAN

1970'lerden beri iktidar koltuklarında
oturanlar
değişimi
gerçekleştiremez.
Vazgeçtim
diyerek
gidiyorlar
fırsat
kollayıp
dönüyorlar.
Tecrübe
deyip
gençlerin
önünü
kapatıyorlar,
makamlardan ayrılmak istemiyorlar. Bu
gidişata artık sonl
• Bugün bize Güzelyurt'ta (Omorfo) eşlik
eden
tüm
destekçilerimize
teşekkür
ederim. Değişimin ayak sesleri ...
• Bu akşam Girne'de coşku, inanç ve umut
vardı. Geleceği birlikte şekillendireceğiz ...
• Kıbrıs'ta çözüm ıçm her şey denendi.

#Sibe1Siber2015

#Sibe1Siber2015
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13 NİSAN
2015

14 NİSAN
2015

Denenmeyen tek şey müzakere masasında
kadın bakış açısı olması. 19 Nisan'da Sibel
Siber ile birlikte kazanan federal çözüm
yanlıları, kaybeden ise statüko olacak!
Kalavaç köyü her zamanki gibi doğal ve
kendisi gibi idi. . . Emeği geçenleri
kutlarım
Happy Easter to all Orthodox Christians

#cyprus #greece
#world

Ergenekon (Ayharida) köyünün havası gibi
insanlarının
güzelliği
ve
sıcak
#Sibe1Siber2015
misafirperverlikleri bizleri memnun etti.
#Sibe1Siber2015
• Girne birleşti: "Çözüm Sibel Siber ile
gelecek!"
• Güzelyurt'ta şenlikli yürüyüş: Halk "Sibel
başarır" dedi!
• Yıldırım köyümüzde Cumhurbaşkanlığı
projelerimizi anlattık, soruları cevapladık.
Anlatıyoruz, anlaşılıyoruz.
• Enerji İskele'de. Kimin meydanı ayağa
kaldıracak enerjisi var bizden başka?
• 14 Nisan 2015 Salı saat 22:00'da Mustafa
Alkan'ın Kıbrıs Genç TV'de sunduğu
"Seçim Meydanı"
programına
konuk
#Sibe1Siber2015
oluyorum.
• BM'nin
de
dediği
gibi
müzakere
#Sibe1Siber2015
masasında kadın olmalı!
• "Kıbrıs'ta çözüm için denenmeyen tek şey
müzakere masasında kadın olmasıdır"
• Bu akşam coşkusuyla, inancıyla, sevgisiyle
ve tüm içtenliğiyle bizimle olan İskele
Karpaz bölgesi halkına teşekkürler
• Enerji Güzelyurt Lefke'de Kimin meydanı #Sibe1Siber2015
ayağa kaldıracak enerjisi var, bizden
#Sibe1Siber2015
başka?
• "Kadınların
çatışmaların
önlenmesi,
çözümlenmesi ve barışın sağlanmasındaki
önemli rollerini yeniden teyit ediyor ( ... )
çatışmaların
çözümlenmesiyle
ilgili
kararların
alınmasında
rollerin
artırıl mas mm gerekliliği ne (inanıyoruz)."
• Güzelyurttayız
(Omorfo ).. . Halkımızla
bir araya
geliyoruz,
anlatmaya
ve
#Sibe1Siber2015
anlaşılmaya devam ediyoruz.
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İskele'de Siber ile coşkulu buluışma tarihe
geçti!
Lefke'deyiz.
LAÜ'de
değerli öğretim
görevlileri ve personelle bir araya geldik
Güzelyurt (Omorfo), Lefke bölgesinde
geçen güzel bir günün ardından bu akşam
saat
22: 00 'de
@Kibris _Gene_TV
@ErMeydaniTV'nin konuğuyum.
Efke'deki etkinlikte bzilerle aynı duyguları
paylaşan bölge halkına bizlerle birlikte
oldukları için teşekkür ederim.
Enerji Girne'de. Kimin meydanı ayağa #S ibelS iber2015
kaldıracak enerjisi var, bizden başka?
Evet
sevgili
Mustafa
Alkan'la
başlıyoruz ...
Bugün de halkımızda Lefke ve Güzelyurt
bölgesinde bir araya geldik İçiçe olmak ve
doğrudan temas etmek kadar hoş bir duygu
olamaz.
Kendimizi
ne
derece
anlattığımız
önemlidir.
Özellikle
Başbakanlık
döneminde de yapılan icraatları şeffaf
şekilde halka anlattığıma inanıyorum.
Sayın
Eroğlu
Başbakanlık
dönemi
hükümetimizin başarıyla tarihe geçtiğini
ifade etmişti. Zaten halkın algısı da bu
yönde idi.
Cumhurbaşkanlığı ana hedefimiz tabii ki
Kıbrıs sorununa çözüm bulmaktır.
Cumhurbaşkanlığı
Anayasal
yetkileri
çerçevesinde halkın tümüne eşit mesafede
olan adil ve demokratik bir makam
olmalıdır.
Son 5 yıldır bundan herhangi bir eser yok;
bağlı kıurumlardaki
usulsüz ve keyfi
yaklaşımlar toplumun güven duygusunu
köreltti.
Yıllarca devam eden eski sorunlara yeni
çözümler getirmek için yola çıktık.
Son 5 yıldır kurultaylara
ve siyasi
partilerin içişlerine karışan; sadece UBP
Mlletvekillerini
dönem dönem Saray'a
çağıran bir Cumhurbaşkanı var.
Zümresel
yaklaşım
sergileyenlerden
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tarafsız olması ve bu şekilde yaklaşım
göstermesi beklenemez.
• Cumhurbaşkanlığı makamında önemli olan
bir
diğer
unsur
da
çalışmalarını
sürdürürken zengin insan kaynaklarından
yararlanmaktır.
• Sadece CTP'deki insan kaynaklarından
değil diğer değerli insanlarımızdan da
uzmanlık alanları ile ilgili katkı alacağız.
• Sayın
Eroğlu'nun
uluslararası
kamuoyundaki algısı oldukça olumsuzdur.
Çözüm konusundaki yaklaşımlar da bu
algıyı devam ettirmektedir.
• Halkının menfaatlerini ön planda tutarak
kalıcı bir barış için çalışan, dinamik, aktif
bir liderlik çok daha etkin bir konumda
olabilirdi.
• Rum tarafının
bizim kadar çözüm
motivasyonu yoktur. Uluslararası ilişkileri
olan tanınmış bir devlettir.
• Son 5 yıldır Rum tarafını zorlayacak hiçbir
uluslararası
aktif
diplomasi
girişimi
yapılmadı.
Oturulduğu
yerden başarı
beklendi.
• Kıbrısta
atılım
çalışma
grubumuz
müzakere masasına aktif öneriler sunarak
sürece ivme kazandıracak ve buna paralel
GYÖ'nün katalizör olması sağlanacak.
• İki halk zamanla birbirine yaklaşacağına
ne yazık
ki uzaklaşıyor.
~
• Bu süreçte toplumları yaklaştırmakta en
büyük görev liderlere düşer. Liderler bu
süreçte aktif rol oynamalı.
• Maraş konusunda Sayın Akıncı'nın önerisi
birçok kez Sayın Denktaş ve Sayın Talat
tarafından da önerildi ancak defalarca
reddedildi.
• Sayın Özersay'ın önerisi de BM'nin Maraş
konusundaki kararlarına aykırı olup tek
taraflı bir inisiyatiftir. Tek taraflı bir
yaklaşım
müzakerelerinde
kopmasına
neden olur.
• Bizler müzakere sürecine paralel olarak iki
to_2lumdan oluş_acak teknik bir heyetin
,
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15 NİSAN
2015

Kapalı
Maraş konusunda
çalışmalar
yaparak çözüm bulmasını öneriyoruz.
• Kapalı Maraş konusnda BM'nin Rum ve
Türk
tarafının
üzerinde
konsensüs
sağlayacağı bir çözüm modeli konusunda
zorlayıcı bir taraf olacağız.
• İlk kez bir kadın Cumhurbaşkanı adayı bu
yarışı kazanmaya yakın. Birçok iş alanında
kadınlarımızın
sayısı fazla olmasına
rağmen yönetici sayısı az.
• Bir anket şirketinin anke sonuçlarının
güvenilirliğini savunmak vallahi billahi ile
olmaz.
• Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde hem
takım ruhu ile çalışan hem de dıştan bizi
destekleyecek olan halkımıza güvenım
sonsuzdur.
• Seçim kampanyasına ne kadar bir bütçe
ayırdığımızı daha önce açıklamıştık. Başka
bir adayın kaynağını açıklamaması tabii ki
spekülasyona neden olur.
• Biz kendimizden eminiz, eski siyasi
düşünceyi temsil eden 2 adayla, yeni
vizyonla siyaseti temsil eden 2 aday
yarışıyor.
• Halkımız eskinin devamını mı yoksa
yenının enerjisini mi seçecek bunun
kararını verecek.
• Kazanacağımıza
olan inancım tamdır.
Bunu
halkla
birlikte
el
birliğiyle
yapacağız. Halka güvenim tamdır.
• Bu akşam bizleri ekranlarınız başında
izlediğiniz
ıçin
hepinize
sonsuz
teşekkürler, iyi geceler dilerim.
• İnsanımızın yaşam kalitesini yükseltmek,
dünyanın parçası yapmak için iki tarafça
kabul edilecek bir ant için çalışacağız.
• Seçimelerin
hemen
ardından
güçlü
kadromuzla
müzakere
masasında
yer
almaya hazırız.
• Adı barışla anılacak bu adayı el birliği ile
barış adası yapmaya hazırız.
• Bizim hedefimiz barış içinde yaşayan
insanların olduğu bir Kıbrıs 'tır. Asker
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konusuda

masasında

ele

alınmalı
Dik durmak bir şey söyleyip de kaçmak
değil, etkin bir iletişimle ikna etmek ve
çözüm üretmektir. Toma konusnda alınan
iptal kararı gibi.
• Halkı yıllarca korkutarak ve tehdit ederek
nemalanmaya çalıştılar. Gemilere konup
gönderileceksiniz
söylemlerini
hala
kullanıyorlar.
• Kadınlarımızı
politikada
görünür
kılmalıyız. Kadınlarımızın üst maamlara
gelmesi ayrıca kız çocuklar için de rol
model olacak.
#Sibe1Siber2015
• Adayların destekçileri arasındaki düzeyi
düşük suçlamaları doğru bulmuyorum
Kişiliğe saldırı, küfür kabul edilemez.
#Sibe1Siber2015
• 16 Nisan Perşembe 21:30'da BRT'de
yayınlanan "Basın Odası" programında
Damla Soyalp'ın konuğu oluyorum.
• Siber gazetecilerle buluştu.
#Sibe1Siber2015
• Bugün saat 16:00 NTV Haber bülteni
ardından sevgili @SelimSA YARI ile #Sibe1Siber2015
yaptığım röportaj yayınlanacak.
• Bu yeni enerji yine Lefkoşa'da taşları
yerinden oynatacak!
• Az sonra NTV'de 16:00 haber bülteninin
ardından Sibel Siber'in özel röportajı
yayınlanacak.
• Yarın "Saat 13:00'te DAÜ çalışanları ve
öğrencileri
ile bir araya
geliyoruz.
Anlaşılmak için anlatmalı. ..
• Bugün Akdoğan (Lisi) Dr. Fazıl Küçük
İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi'nde değerli
öğretmenlerimizle bir araya geldik.
#Sibe1Siber2015
• Avrupalı gençler de Sibel Siber için
"YES" dedi'
• 5 yılımın her gününü iyileştirmek, bu 5
yılın içinde dünyada görünür olmak ve 5
yılımı kazanmak için "Oy vereceğim".
• DAÜ'de personel ve çalışanlarla bir
aradayız. Korku ve endişe vererek makama
#S ibelS iber2015
gelen eski zihniyetlerle gelecek kurulmaz.
#Sibe1Siber2015
• Sen sandığa_gidersen_£ok şey değişir.
•

16 NİSAN
2015

müzakere
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Enerji Mağusa' da. Kimin meydanı ayağa
#Sibe1Siber2015
kaldıracak enerjisi var, bizden başka?
• Girne'de Sibel Siber rüzgarı esti .
• Mağusa'da Polis Müdürlüğü'nde görev
yapan polislerimizi ziyaret ettik.
• Etkin diyalogda en önemli unsurlardan biri
iletişimdir. Bugün DAÜ İletişim Fakültesi
öğrencileri ile röportaj yaptık.
• Akşamüzeri Yeniboğaziçi Belediyesi 'rıi
ziyaret ederek personel ve Belediye
Başkanı ile görüştük.
• Toplumun geleceği için barış yolunda
yürümeye Mağusa' da devam ediyoruz.
#Sibe1Siber2015
İnanç ve kararlılıkla.
• Bu akşam saat 21 :30'da BRT'de
yayınlanan "Basın Odası" programında
Damla Soyalp'ın konuğu oluyorum.
• Bu akşam enerjisi ile gücümüze güç katan
Mağusalılara
teşekkürler.
Birlik
ve
beraberlikle güzel günlere ...
• Hem toplum lideri hem de Cumhurbaşkanı
görevlerini
aktif
kullanacak
bir
Cumhurbaşkanlığı için adayım.
• 40 yıldır devam eden kurumsallaşamama
ve 50 yıldır devam eden Kıbrıs sorununa
çözüm yolları bulmak için adayım.
toplumunu
uluslararası
• Kendi
platformlarda etkin şekilde görünür kılmak
için adayım.
• Hakkınızı " talep ettiğiniz sürece ve
anlattığınız sürece anlaşılır olursunuz ...
• Müzakere masasındaki toplum liderinin
vizyonu önemli bir unsurdur. Çözüme
manan
ve bunu
masaya
yansıtan,
dinamizmi ile bunu destekleyen.
• Güçlü bir müzakerecinin uluslararası algısı
çözümsüzlükle özdeşleşen biri olmamalı.
• Krizlerin çözüm yeri görüşme masalarıdır .
Yanlış yaklaşım ve güçsüz bir liderlik de
masadan kolaylıkla kalkınmasına imkan
verır.
• Toplum lideri halkın iradesini yansıtan ve
halkın beklentilerini proaktif girişimlere
karşılayan bir liderdir.

•
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Enerji Mağusa'da. Kimin meydanı ayağa
#Sibe1Siber2015
kaldıracak enerjisi var, bizden başka?
• Girne'de Sibel Siber rüzgarı esti .
• Mağusa'da Polis Müdürlüğü'nde görev
yapan polislerimizi ziyaret ettik.
• Etkin diyalogda en önemli unsurlardan biri
iletişimdir. Bugün DAÜ İletişim Fakültesi
öğrencileri ile röportaj yaptık.
• Akşamüzeri Yeniboğaziçi Belediyesi 'ni
ziyaret ederek personel ve Belediye
Başkanı ile görüştük.
• Toplumun geleceği için barış yolunda
yürümeye Mağusa'da devam ediyoruz.
#SibefSiber2015
İnanç ve kararlılıkla.
• Bu akşam saat 21 :30'da BRT'de
yayınlanan "Basın Odası" programında
Damla Soyalp'ın konuğu oluyorum.
• Bu akşam enerjisi ile gücümüze güç katan
Mağusalılara
teşekkürler.
Birlik
ve
beraberlikle güzel günlere ...
• Hem toplum lideri hem de Cumhurbaşkanı
görevlerini
aktif
kullanacak
bir
Cumhurbaşkanlığı için adayım.
40
yıldır devam eden kurumsallaşamama
•
ve 50 yıldır devam eden Kıbrıs sorununa
çözüm yolları bulmak için adayım.
toplumunu
uluslararası
• Kendi
platformlarda etkin şekilde görünür kılmak
için adayım.
Hakkınızı
talep ettiğiniz
sürece ve
•
anlattığınız sürece anlaşılır olursunuz ...
• Müzakere masasındaki toplum liderinin
vizyonu önemli bir unsurdur. Çözüme
inanan
ve bunu
masaya
yansıtan,
dinamizmi ile bunu destekleyen.
• Güçlü bir müzakerecinin uluslararası algısı
çözümsüzlükle özdeşleşen biri olmamalı.
Krizlerin
çözüm yeri görüşme masalarıdır .
•
Yanlış yaklaşım ve güçsüz bir liderlik de
masadan kolaylıkla kalkınmasına imkan
verır.
• Toplum lideri halkın iradesini yansıtan ve
halkın beklentilerini proaktif girişimlere
karşılayan bir liderdir.
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17 NİSAN
2015

Cumhurbaşkanlığı makamında hak, adalet
ve güven duygusunun hakim olacağı
yaklaşımlarla önem verilecek.
• Özellikle Kamu Hizmeti Komisyonu'nun
beklenilen
tarafsızlığı
sağlanacak
ve
toplumun
yeniden
güve
duyması
sağlanacak.
• Makamlar araç olarak görüldüğü takdirde
asli görevleriniz
yanında
yetki ve
sorumluluklarınıza
ek olarak toplum
yararına inisiyatif alabilirsiniz.
• Eşit ise eşit maaş alınması gerekliliğine
inanan biriyim ve bu sıkıntının aşılması
için elimden geleni yapacağım.
• Böyle gelmiş böyle gider diyenlere kulak
asmadan>
ülke
geleceğini
birlikte
şekillendirmek için sandığa gitmeliyiz.
• Her şeyi en iyi ben bilirim demekle biz
biliriz diyerek ekip ruhuyla çalışarak
sorunlarımıza çözüm bulmalıyız.
• Vaatlerle değil gerçeklerle yola çıkarak
toplumu
her
adımda
bilgilendirerek
yolumuza devam edeceğiz.
• Bu akşam bu geç saate kadar bizleri
@BRTHABER'de
izlediğiniz
ıçın
teşekkür! er.
• Yarın sabah saat 09:00'da @kanalsim'de
sevgili Damla Dab iş' in programında
buluşmak üzere iyi geceler.
• Az sonra Kanal Sim 'de yayınlanan "Radyo #Sibe1Siber2015
Gazetesi" programında Damla Dabiş'in
konuğu oluyorum.
• Evet biz sevgili @DamlaDabiszel
ile
hazırız. @kanalsim'de
şu an sizlerle
oluyoruz.
• Ucu açık bir görüşme süreci umutlarında
ötelenmesine neden olur. Bu yüzden bir
takvimlendirme gerekir.
• Müzakere masasında ısrarcı ve etkin
iletişimle diyalog kanalları açık olarak
müzakere edilecek.
• Son 5 yılda müzakerelerin neredeyse hiçbir
ivme kazanmaması toplumda geleceğe
dönük çözüm umutlarını da tüketiyor.

(

186

•

18 NİSAN
2015

Sayın
Talat'ın
bıraktığı
yerden
görüşmelere devam edeceğim diyen Sayın
Eroğlu ne yazık yine kendi bildiğini
okudu.
• Son imzalanan ortak metin ise özellikle
Sayın Nami'nin ve TC Dışişleri'nin etkin
çalışmalarının sonucudur. Sayın Eroğlu
metinden de rahatsız.
• Eğer bir metne imza atmışsanız bunun
arkasında da durmalısınız. Bana hiç kimse
zorla bir imza attırmaz.
• Müzakere
masasında
toprak
konusu
görüşülmemesine rağmen ellerinde yine
haritalar ile korku salarak küçük hesapların
peşine düştüler.
• Farklı geçmişlerimizden ortak bir geleceğe
yürümeliyiz. Korkular ve endişeler vermek
statükolarını koruma gayretidir.
• Agresif ve saldırgan bir yaklaşımla iletişim
kurulmaz. Bu sadece kendi kendine ego
tatmini olur.
• Eğer
kendinize
güvenınız
varsa
karşınızdakini ikna edebilirsiniz.
• Öte yandan Cumhurbaşkanlığı
seçımı
sürecinde
dedikodularla
hareketlerakiplerini suçlayıp laf atmakla
kendi egonuzu tatmin etleriniz sadece
• Diklenip laf atma ve iletişim kanallarını
tıkalı
tutma
sadece
kendi
kendini
egosantrik bir anlayışla mutlu etmektir.
• Bu akşam tüm destekçilerimizi İnönü #Sibe1Siber2015
Meydanı 'nda yapacağımız
mitingimize
davet ediyorum. Enerjimizle
ve tüm
gücümüzle meydanda birlikte olalım.
• Mağusadan
Sibel Siber geçti: "19
Nisan'da yeni bir dönem başlayacak!"
• Anadolu Ajansı ile yapmış olduğumuz
röportajı buradan okuyabilirsiniz.
[http://wwwaa.com.tr/tr/manset/495472--kibris
muzakerelerine-kadin-eli-degmeli)
• Barışın,
umudun
ve
önümüzü
görebileceğimiz
bir
geleceğin
şekillenmesine vermiş olduğunuz destek
i_ç_in teşekkürler ..
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Kıbrıs meydanda birleşti: Meydan Sibel
Siber dedi!
• Al Jazeera Türk'te yayınlana röportajım
[http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/sibel
siber-cozum-olmazsa-da-maras-acilabilir]
• Siber güne Büyük Han'da başladı
• Bu enerji bitmez!

19 NİSAN
2015

#Sibe1Siber2015
#Buenerjibitmez
#SibelSiber2015
#BuSeçimBizim
#Sibe1Siber2015
#Sibe1Siber2015

•

Bu seçim bizim!

•
•

Bazı ilkler bugünden gerçekleşmeli!
Ülkemizde adil, kalıcı ve yaşayabilir bir
çözüme giden yolda birlikteliğe olan
inancımla oyumu kullandım. Hayırlı olsun.

Şekil 13: Cumhuriyetçi Türk Partisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Sürecinde Dr. Sibel Siber'in Aylara Göre Twitter Paylaşım Dağılımı
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Şekil 14: Cumhuriyetçi Türk Partisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Sürecinde Dr. Sibel Siber'in Twitter Kullanım Dağılımı

Cumhurbaşkanı 'nı
n Yapmasını
gerektiren
Çalışmaların
Paylaşımı

8~o.

Hükümette Var
olan
Cumhurbaşkanı 'nd
an
Memnuniyetsizlik
Dile Getiren
Paylaşım

8%

Yapdması
Hedeflaen
Çahşmalarm
Paylaşımı
20%

•

Spor, Kültür
Sanat Ziyaret
Paylaşımı
5%

Sivil
Toplum
Örgürtleri

Ziyaret
Paylaşımı
7%
Sağlık ve Eğitim
Alanında Ziyaret
Paylaşımı
4%
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Şekil 15: Cumhuriyetçi Türk Partisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Sürecinde Dr. Sibel Siber'in Twitter Kullanımlarında Konu Dağılımları

Cumhurbaşkanı'nın Yapmasını gerektiren
Çalışmaların Paylaşımı
Hükümette Var olan Cumhurbaşkanı'ndan
Memnuniyetsizlik Dile Getiren Paylaşım
Yapılması Hedeflenen Çalışmaların
Paylaşımı
Sivil Toplum Örgürtleri Ziyaret Paylaşımı
Sağlık ve Eğitim Alanında Ziyaret
Paylaşımı

• Şubat
• Mart

Afiş Paylaşımı
• Nisan
Spor, Kültür Sanat Ziyaret Paylaşımı

TV Haber Program Paylaşımları

Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Bölge Ziyaretleri Paylaşımı

O

5

10 15

20 25 30 35 40 45

Şekil 14'te CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber'in Twitter kullanımı
gözlemlenmektedir. Dr. Siber, parti Facebook ve Twitter sayfalarının ayrıca kendi
resmi Facebook sayfasının aksine kendi Twitter sayfasında paylaşımlarının çoğunu
yapılmasını hedefledikleri çalışmalara vermiştir. Hükümette geçmiş dönemde var
olan Cumhurbaşkanı'nın

çalışmalarından memnuniyetsizliğini

Twitter sayfasında

vurgulamıştır. Parti Facebook ve Twitter sayfalarından ayrı Sibel Siber kendi Twitter
sayfasında ayrıca katıldığı televizyon _programlarındaki cümleleri ve roportajlarını
açık olarak yazıp paylaşmıştır.
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Tablo 5: Dr. Sibel Siber'in Twitter

Paylaşımlarında

Retweetledikleri

Paylaşımlar

26 ŞUBAT 2015

1 MART 2015

9 MART 2015

12 MART 2015

23 MART 2015

26 MART 2015

SİBEL SİBER RESMİ TWITTER -RETWEETLENENLER
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Seçilirseniz ne değişecek sorusuna Sn. Siber "Hak, adalet,
gücen duygusu gelecek. Ülkesini, hakkını seven, bir
zümreye çalışmayan biri gelecek"
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Sibel Siber: "İç sorunlar, müzakerecilik ve toplum lideri
statüsüyle haklarımızı talep etme bizim önceliklerimiz"
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Siber: "Anlattığınız kadar anlaşılırsınız. Rumlar. çözüm
istemiyor diye susmamız gerekmiyor. Taleplerimizi aktif
ve güçlü olarak seslendirmeliyiz"
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Sibel Siber: "İç konularda aktif-dinamik olacağız. Atılım
çalışma grubu, genç, kadın, güvenli yaşam gibi konularda
çalışma grupları kurulacak"
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Siber: "İş yapma heyecanı yaşarsanız, herşeyi
yapabilirsiniz, sadece tüketen makam olmaktan çıkarıp
üreten makam olmasını sağlayacağız"
• Niyal Ozturk @niyalozturk
Siber "İcraat mı yapacak diye soruluyor" size Meclis
Başkanı olarak yaptıklarımı anlatayım Cumhurbaşkanı
olursam yapabileceklerimi düşünün
Milliyet Kıbrıs @MilliyetKibris
@Sibe1Siber2015"BM kararını referans göstererek kadınları
müzakere masasına taşıyacaklarını söyledi"
abhaber @abhaber
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber: Anastasiadis
müzakere masasına geri dönmesi gerekiyor @Sibe1Siber2015
Sos Çocuk Köyü, KKTC @CocukSOS
Meclis Başkanı @Sibe1Siber2015bugün SOS Çocukköyü'nü
ziyaret etti facebook.com/CocukSOS
Milliyet Kıbrıs @MilliyetKibris
@SibelSiber2015 "Makamlar toplumun geleceğini inşa ve
hizmet etme aracı olarak kullanıldıkları sürece nlam kazanır.
Amaç budur" dedi
Mustafa Alkan @ErMeydaniTV
Seçim Meydanı'nda gazeteciler Nezire Gürkan, Rasıh Reşat
ve Aysu Basri Akter soruyor, Meclis Başkanı ve CTP CB
Adayı Sibel Siber yanıtlıyor.

ı)
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Hüseyin Ekmekçi @HusEkmekci
@Sibe1Siber2015: Haklıyım deyip oturursanız kimse size
hakkınızı vermez. Dünya dilini, barış dilini konuşacağız.
Dünyayla konuşacağız
Sefa Karahasan @sefakarahasan
"Masada
ben
olsaydım,
@AnastasiadesCY
masadan
kalkamazdı. Rum masadan kalktıysa, bunu dünyaya anlatmak
liderimizin işiydi" @Sibe1Siber2015
Hüseyin Ekmekçi @HusEkmekci
@Sibe1Siber2015:
Ben olsam Anastasiades
masadan
kalkamazdı. Kalktı çünkü karşısında da bunu isteyen Türk
lider vardı.
Özgül Gürkut @Ozgulgurkut
@SibelSiber2015: Dünya dili, barış dili konuşarak Kıbrıs '
sorununu çözeceğiz
Özgül Gürkut @Ozgulgurkut
@Sibe1Siber2015: Rum çözüm istemiyor ve masadan
kalkmışsa bunu dünyaya anlatmak da liderin görevidir.
CTP'nin barış çözüm istencinde şüphe yok.
Sefa Karahasan @sefakarahasan
"Çözüm başkadır, barış başkadır. Çözümü güçlendirecek olan
barıştır. Halkların barışması için çaba ortaya konulmalıdır"
@SibelSiber2015

15 NİSAN 2015

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik CTP-BG adayı Sibel Siber Facebook ve
Twitter paylaşımlarını
paylaşımların

seçim sürecinde partiye kıyasla aktif kullanmıştır. Yapılan

birçoğu Sibel Siber'in Facebook paylaşımları ve internet sitesinde

bulunan paylaşımlardan alınmıştır. Siber'in Facebook kullanımı ve Twitter kullanımı
partinin aksine birbirinden farklı paylaşımlara yer vermektedir. Twitter' de Siber,
kendi düşünce ve yorumlarını

dile getirmiş fakat parti genellikle paylaşımlarını

afişlere lanse etmiştir. Siber'in Twitter kullanımında katıldığı TV programlarında
kullandığı

cümleleri

göstermemektedir.

tek

tek

yazması

Twitter paylaşımlarında

düzene karşı memnuniyetsizlik

olumlu

bir

Twitter

bir Cumhurbaşkanı

kullandığını

adayının var olan

ve başarısızlığın dile getirerek yazılması adaya da

olumsuz yönde getiri sağlar. Çünkü kimsenin bugüne kadar başarı göstermediği
varsayımı partinin de başarısızlığının göstergesi olmaktadır.
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Şekil 16: Dr. Sibel Siber ve CTP-BG'nin Karşılaştırmalı Facebook Paylaşım
Oranları
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Şekil 17: Dr. Sibel Siber ve CTP-BG'nin

Karşılaştırmalı

Twitter Paylaşım

Oranları
Dr. Sibel Siber Twitter
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SONUÇ
Sosyal medya günümüzde hızla gelişim göstermiş ve zamanla yaşamımızın

bir

parçası haline gelmiştir. Herkesin duygu, düşünce ve fikirlerine bir tık kadar kolay
erişebilme imkanı sunan sosyal ağlar siyasi kimlikler için de olmazsa olmaz mecralar
,_

olmuşlardır. Her türlü kimliğin şekillenebilerek halkın karşısına çıkması, duygu ve
düşüncelerini yazabilmesi, görsellik katabilmesi ve beklentilere yönelik vaatlerin ön
plana

geçirilebilmesi

ağlar

sayesinde

mümkün

kılınmaktadır.

Geçmiş

siyasi

propagandal~ın aksine hem görsel hem yazılı tüm içeriklerin sığdmlabildiği ağlar
sayesinde politika bir nebze de olsa boyut değiştirmiştir.
yürütülen

seçim

kullanılmıştır.

kampanyaları

2015

Fakat her yaş aralığındaki

Cumhurbaşkanlığı
bireylerin

Geçmiş

dönemlerde

seçimlerinde

politikaya

bakış

de

açısı ve

ilgilendiği alanlar farklılık gösterir.
Genellikle

18-50 yaş aralığındaki

intenet kullanımı

yaygınlık

göstermektedir.

İnternet mecraları ve günümüzde gerek iş dünyasında gerekse kişisel dünyamızda
bağımlılığın yanı sıra kullanım zorunluluğuna tabii tutulur hale gelmiştir. Çünkü
yeniliklerin

takibi ve gelişmelerin

yakından

kolaylıkla takip edilmesi

internet

mecraları sayesinde mümkün kılınmaktadır.
Bir şahsi kimliğin veya siyasi kimliği kısmen tanıyabilmek için araştırma yapmak,
gözlemleyerek

analiz edebilmek takip etme imkanıyla mümkün olmaktadır. Takip
••
edilen bir siyasi kişilik gerek görselliğiyle, gerek geri bildirimleriyle gerekse yazmış
olduğu fikir ve düşünceleriyle

kişiler üzerinde sıfatlandırılmaktadır.

Dolayısıyla

siyasi adayların özellikle seçim dönemlerinde internet kullanımlarını kontrol altında
tutmaları gerekmektedir.
Siyasi partilerin seçim kampanyaları kapsamında direttikleri propagandaları gerçeğe
uzak nitelikte olmamalıdır. Halkın güvensizlik ve inançsızlıkları aşabilmek partinin
etkili seçim kampanyasını yürütebilme unsuruyla aşılabilmektedir.
Partinin 2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde adayının kadın olması bir grup için

eleştirilmişse de 286 bin 257 kişilik KKTC nüfusunun 135 bin 774 kadın nüfusu için
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gurur verici olarak sıfatlandırılmıştır. Kadınlara yüklenen annelik ve evde çalışan kişi
misyonunun aksine Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler kadın adayıyla halkın
karşısına

çıkmıştır. Parti içerisinde birçok eleştiriye maruz kalınan

karşısında halkın ikiye bölündüğü gibi parti de aday hususunda

bu durum

fikir kargaşası

yaşamıştır. Dr. Sibel Siber'in tecrübeli bir siyasi kimliğinin olmadığı sürekli olarak
eleştiri almasına neden olmuştur. Fakat kadın bir aday olması kadınlar açısından
oldukça destek görmüştür.
2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmiş dönemlerin vazgeçilmez alanları olan
. meydanlar ve siyasal.alanların aktif olarak yürütülmesinin yanı sıra yapılan gezi ve .
ziyaretler sosyal medyada halka bildirilmiştir. Sosyal medyanın varlığıyla toplumsal
ilişkiler boyut değiştirmiş elektronik ortama taşınmış, siyasiler de yapmış olduğu
icraatları resmi sayfalarında
Dolayısıyla

paylaşarak

kişiler destekledikleri

icraatlarını

partinin

gözlemlenebilir

icraatlarını

takip

kılmışlardır.

edebilme

şansını

yakalamış rakip partilerle karşılaştırma şansına müdahil olmuşlardır. Kısacası sosyal
medya hem seçmenin işini hem de siyasinin seçmene erişimini kolaylaştırmıştır.
Bu çalışmada Cumhuriyetçi Türk Partisi 'nin ve parti Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel
Siber'in seçim kampanyaları kapsamında sosyal medya kullanımına yer verilmiş ve
günlere göre yapılan çalışmaları

gözlemlenmiştir.

Partinin ve üyelerinin sosyal

medyada aktifliği saptanmış ve takip edinilirliği gözlemlenmiştir .

••

Birçok bölgenin gençlik ve kadın örgütünün açtığı Facebook ve Twitter sayfaları Dr.
Sibel Siber için paylaşım yapmamış ve Siber'in seçim kampanyaları sosyal medya
ağı olarak CTP-BG Twitter, Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfası, Siber
Siber resmi Facebook ve Twitter sayfalarında yürütülmüştür.
Geçmiş yıllarda parti resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımların etiketini tüm
grupları etiketleyerek yürütürken bu seçimlerde Sibel Siber'in paylaşımlarına yer
vermiştir. Bu parti içerisinde koordine olunamadığının göstergesinin yanı sıra adaya
karşı tepki varmış izlenimi olgusunu taşımaktadır.

------
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Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden ve sağladığı avantajlarından biri de kısa
bir sürede paylaşımların

yaygınlaşarak

birçok kitle tarafından

görünür kılınma

kolaylığıdır. Herhangi bir düşüncenin, fikrin veya eleştirinin paylaşımı saniyeler
içerisinde sayfada hakim olunan tüm üyelerce görüşülebilir. Beğen-Yorum
Paylaş "seçeneklenni

tıklayan

kişilerce

paylaşım

kendi

arkadaşları

Yap

tarafından

gözlemlenir ve saniyeler içerisinde binlerce kişi· tarafından okunup paylaşılabilir.
Dolayısıyla

aday, paylaşımlarını· gözden geçirmek zorundadır.

Çünkü anlık bir

paylaşım akıllı telefonlar sayesinde resmedilerek kalıcı hale gelebilmekte ve kalıcı
hasarlara yol açabilmektedir.
2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak çalışma sürecinde parti ve adayın
tüm paylaşımları karşılıklı olarak incelenmiştir.
Çalışmada Dr. Sibel Siber'in ve partinin toplam paylaşım yüzdeliklerinin yanı sıra
seçim kampanyaları kapsamında sağlık ve eğitim alanındaki ziyaret paylaşımları,
sivil toplum örgütlerine yapılan ziyaret paylaşımları, sosyal sorumluluk paylaşımları,
spor, kültür, sanat alanında yapılan paylaşımlar, TV haber program paylaşımları,
bölge ziyaret paylaşımları ve afiş paylaşımlarının yüzdeliklerinde

yer verilmiş ve

konu dağılımları grafiksel olarak ele alınmıştır.
Sonuç olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayını sosyal medyada desteklemediği
kanısına varılmıştır.

Sosyal medya ağlarından biri olan Facebook görsel içerikli

malzeme ve ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmeme özelliğinden kaynaklı daha aktif
olması gerekirken Twitter'le

aynı düzeyde kullanılmıştır.

Twitter sayfasındaki

paylaşımı

yüksektir.

Twitter

CTP-BG

Facebook
sayfasıyla

sayfasındaki
Dr. Sibel

Dr. Sibel Siber'in

paylaşımına

Siber'in

Twitter

de

oranla daha
sayfasının

karşılaştırma analizleri neticesinde birbirinden bağımsız paylaşımlara yer verildiği
saptarım ıştır.
Başarısız bir seçim kampanyasının

neticesi, parti içerisindeki iç kavgalar, Sibel

Siber'in siyaseten yetersiz bulunması ve ezber üzerine aynı cümleleri tekrar tekrar
konuşması ayrıca KKTC 'yi tanımayan, sorunlara hakim olmayan ekiple çalışılması
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ayrıca partinin ~endi içerisinde Mehmet Ali Talatçılar, Ferdi Sabit Soyerciler ve
Sibel

Siberciler

olarak

3 'e

bölünmüşlüğü

Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde

başarısızlığa uğramasına neden olmuştur.
Sibel .Siberin sosyal medyada KKTC'de Cumhurbaşkanlığı
başarı

göstermedi

düşüncesini

varsayımı

beraberinde

kampanyalarını

ve sözleri kendi partisinin

getirmekte

ve olumsuz

süresince hiçbir adayın
de başarısız

olduğu

imaj sergilenmektedir.

Seçim

sosyal medyada diğer adaylara hitaben sürdürmesi Siber'i halkın

desteğinden uzaklaştırmıştır. Vaatlerin, eleştirilerin, varolan düzene karşı itafların
afişe edilerek resmedilmesi

ve Dr. Sibel Siber'in

konuşulanın

aksine alakasız

resimlerinin konulması da seçim sürecinde eleştiriye maruz tutulmuştur.
2015 Cumhurbaşkanlığı

seçimleri sonucunda 24.287 oy alarak %22,54 oranla ilk

turdan seçim kaybedilmiştir.

••
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EK2:
Cumhuriyetçi Türk Partisi kurumsal Facebook sayfası
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Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Twitter sayfası
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Cumhuriyetçi Türk Partisi, App-Store /Google Play

<t>
Haberler

Parti

o

Foto Galeri

Video

Etkinlikler

oo,e
Face book

Twitter

Galeri

Seçimler

Mesaj Gönder
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Batırılan kamu şirketleri ...
iflas eden bankalar ••. Buhanaşa,ı krediler ...
Peşkeş çekilen sahiller v• arazll•r •..
Kapatılmış ü~lm test•terL ..
Tem~l ve umar:sız yöneticilik ...
Basansız parti bnkarılıa,. ..
Basiretsiz siyasi l~r'Uk. ••
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En baştan başlayarak ...

Bazı şeyler
değişmeli.
cuMHuRsAşKANı
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AoAvıMız

Dr Sibel Siber
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EK26:
Biz gençlerin ya çok tükenmiş bir düne takılıp durmamız,
ya belirsiz bir yarın vaadinin peşinden koşmamız istendi.
Kısaca günü geçirmemiz beklendi..

23 Subat 2015 Pazartesi
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I Atatürk Spor Salonu I saat 19.30
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EK43:

EK44:

Kıbrıs açıklarındaki doğalgazın ortak kullanımına
bağlı olarak, iki toplum arasında işbirliği, bugünden
gerçekleştirilmelidir.

Dr Sibel Siber boşuna 'ortak irade' demiyor,
doğalgaz meselesinin cevabı
bu ortaklıkta saklı.
Oogalgaz konusunda uzunca bir süredir yaşanan gerilimden
nasıl çıkılacagını görüşmek ve dogalgazı çözüm için bir fırsata
dönüştürmek amacıyla muhatabını görüşmeye davet edecek.
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EK45:

O'nu seçmemizin bir sebebi de
başardığı bu ilk'lerdir.

Kimsenin el atamadığı
"Lefkoşa Meydan Projesi"ni
Dr Sibel Siber gerçekleştirdi.

~ıı·~
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~
KKTC Meclis Başkanı sıfatıyla yaptıgı girişimle Dr Sibel Siber,
Girne Kapısı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar olan bölge için bir
çevre düzenleme projesini başlattı ve sonuçlandırdı.
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EK46:

Or Sibel Siber, ıiet biçimde şunu söylüyor:
Kapalı Maraş, yeniden kuruluşun başlayacağı yerdir.

Kapalı Maraş
barışın sembolü olacak.

I

L

Kapalı Maraş'ın çağdaş şehir planlama ilkelerine uygun
olarak yeniden ve birlikte inşası için, kapılar, araştırmacı ve
uzmanlara açılacak. Böylesi bir gelişme, Maraş'ı Kıbrıs'ta
barışın sembolüne dönüştürecek.
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EK47:

Kıbrıslı Türklerin toplumsal hafızasını,
içimizden çıkmış değerleri yaşatarak,
çağdaş müzeler,arşivler kurarak ölümsüzleştiriyor.

Dr Sibel Siber, toplumsal özgüvenin
yeniden inşasına öncülük ediyor.
Lefkoşa Surlariçi'ndeki tarihi bir binanın Çagdaş Sanat Müzesi
olarak restore edilmesi için Dr Sibel Siber öncüluqünde
çalışma başlatıldı. Dr Fazıl Küçük Müzesi'nin çagdaş müzecilik
anlayışıyla topluma kazandırılması da yine Dr Sibel Siber'in
tasarladıgı bir projedir.
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"Sadece Kıbrıs'ta delil, Dünya'da da, bir işi mutlaka
başarmak isteyen biri, ekipler kurar, projeler yapar,
aklını, bilgisini kullanıp çalışır ve sonunda başarır."

Dr Sibel Siber'e göre,
istenirse yapılamayacak bir iş yok.
Oumhurbaşkaru seçilince y,p,cag, 1k işlerden biri,
Avrupa'da, kilit mevkilerde bulunan kadın liderlerden başlayarak
tüm liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek olacak.
O, Kıbrıslı Türkleri dunyada görünür kılacak.
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EK49:

.

Kıbrıs sevdalısı Dr Sibel Siber'ln, yenilikçi bir
lider olarak başardığı işlerin devamı gelecek...

Ancak Dr Sibel Siber'in yaratıcılığı ve
kararlılığı bazı şeyleri değiştirebilir.
Kasım 2013'de, Tüm petrol boşaltımı yapan tesislerin
petrol kazası yaşanmaması için aldıkları tedbirleri ve
bunların uluslararası normlarda olup olmadıgını araştırtan
Dr Sibel Siber'dir.
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EK50:

5 ayrı 'çalışma grubu'nu kurdu, kendisi
'çalışkan', düsturu 'çalışmak'.

Dr Sibel Siber, bugünümüzü iyileştiriyor,
bazı şeyleri şimdiden gerçekleştiriyor.
Dr Sibel Siber'in yönetiminde ilk kezkurulan 5 nitelikli
Çalışma Grubu, daha şimdiden, kendi alanlarında projeler
üretmek için çalışmaya başladı:'Kıbrıs'ta Atılım Çalışma Grubu',
'GüvenliYaşamÇalışmaGrubu','Ekonomik Gelişim Çalışma Grubu',
'Gençlik Çalışma Grubu' ve 'Kadın ÇalışmaGrubu'.
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EK 51:

Evet bir liderlik kurumumuz var.
Ama barış dili konuşmadıktan sonra ne fayda!

Dr Sibel Siber
dünyadaki itibarımız olacak.
Üçüncü tarafların Kıbrıslı Türklere güven duygusu,
Mehmet Ali Talat dönemindeki düzeye çıkarılacak.
Uluslararası toplum ile uyumlu ve yogun bir faaliyet programı,
Dr Sibel Siber'in Cumhurbaşkanlıgı'na geldigi ilk günden
yürürlüge konacak.
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"Çözümü liderler,
barışı halklar yapar".

Dr Sibel Si~er'in bugünü iyileştirmek
derken işaret ettiği husus,
'Güven Artırıcı Onlemler'dir.
Dr Sibel Siber birçok konuda üretilmiş yapıcı önerilerle,
güven ortamının oluşmasına katkıda bulunacak.
Çalışma gruplarındaki uzman ve paydaşların görüşleriyle
hazırlanacak projelerin, ısrarlı bir diplomatik faaliyetle,
muhataplarımızca kabulü saglanacak.
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EK53:

Tüm adada 'iletişim, ulaşım, dolaşım hakkı',
istisnasız herkesindir.

Dr Sibel Siber'den çağrı:
Adanın tamamına
tek bir telefon yetmeli.
Adanın her yerinde aynı cep telefonu hattının kullanılabilecegi bir
sistemin gerçekleşmesi için girişim başlatılacak. Bu konu,
hemen çözümle barışa, karşılıklı güvene ilerlerken
Güven Artırıcı Önlemler arasında bir ilk adım olarak ele alınaoak.
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Sen
s.nd,14 gidersen,
çOool. şe_y değişir.
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Dr Sibel Siber
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EK63:

Sporda en güzel hareket, spor kurumlarımızın
hakettikleri yenle olmasıdır.

Dr Sibel Siber,
Kıbrıs Türk Futbolu'nu tutuyor.
Or Sibel Siber'in Cumhurbaşkanlıgı ıfönemfnde,ne bizim
tarafımııdakl hamaset nutuklarına, ne de Güney'den
gelebilecek ayrımcı, dışlayıcı söylemlere ödün verilecek.
Kıbnsh Türklerin öıvarlıgı ve özgüveni bu yolla da korunacak.
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EK64:

"Çöziııi sattayııa kadar ııasaııaı kalkııayacatız:
Uzııaı ekibimizle, alternatif öııerilerimizle, iıaııcımız
ve kallıiııılzle uış için çatışacafız!"

Dr Sibel Siber,
Kıbrıs'ın "sorun'' kısmını da
"çözüm" kısmını da biliyor.
11 Şubat Ortak Açıklaması'nın öngördügü biçimde,
iki toptumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliQe dayalı federal çözüm
için çalışacak. BM Genel Sekreteri'nin de ifadesiyle
"çok hızlı çöıum· hedefi, Or Sibel Siber'in lideıfiQI ve
yarabcı müzakere girişimleriyle müfr\kün olabilecek.
18 ı! f 'fl Jııc~tŞ
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