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ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ - 2018

ARAMA KURTARMA TATBİKATI BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ
KARA SAFHASI

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Kara Safhası 19 Haziran 2018 tarihinde icra
edildi.

Tatbikatın kara safhası KKTC’nin 101 Evler
(St.Hilarion) bölgesinde icra edildi. Senaryoya
göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan
özel bir havayolu şirketine ait Boeing 727
tipi yolcu uçağı iniş için alçalmaya başladığı
sırada, Girne semalarında tehlike sinyali ver-

TATBİKATTA İHA KULLANIMINA
DEVAM EDİLDİ
2016 yılındaki tatbikattan itibaren kullanılmaya başlanan ve üzerinde faydalı yük
olarak 30x optik yakınlaştıma özellikli,
gece görüş yeteneğine sahip HD kamera
bulunan
“Multicopter”,
ormanlık
alandaki arama faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.
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di. Bunun üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nden
ve KKTC’den bölgeye sevk edilen arama
kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri
ve karadan intikal eden ekipler düşen uçaktaki yolcuları kurtardı ve görev başarıyla
tamamlandı.

GÜNCEL
Tatbikatın seçkin gözlemci gününe
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye
Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Bölge Komutanı Önder
Gürbüz katıldı.
Arama kurtarma tatbikatının ilk bölümü
olan kara safhasına Türkiye ve KKTC
dışında; Somali, Filistin, Kosova, Burkina
Faso Pakistan ve Birleşmiş Milletler’den
yabancı gözlemciler başta olmak üzere,
çok sayıda davetli katıldı. Tatbikatın
basın brifingine katılanlar arasında, Şehit
Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet
Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak
üzere çok sayıda yakını yer aldı.

TÜRKİYE VE KKTC’DEN
ÇOK SAYIDA
KURUM KATILDI
Deniz ve kara olmak üzere 2. safhada ve
3 farklı senaryo dâhilinde gerçekleştirilen
tatbikatta, arama kurtarma operasyonları
için görevlendirilen sivil ve askeri kurumlar
arasında Türkiye Cumhuriyeti’nden; Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı kuvvetler, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular
Düzenleme Genel Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu,
KKTC’den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Görev
Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birlik
Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil
Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi yer
aldı.
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DENİZ SAFHASI
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama / Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası 20 Haziran 2018 tarihinde,
Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde T.C. ve
KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama
Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası, Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk
ve idaresinde T.C. ve KKTC askeri ve sivil
unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de,
Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.
Tatbikat, bugün, KKTC hava sahası,
kara suları ile Türkiye’nin arama kurtarma
bölgesinde yer alan uluslararası sularda
uygulandı.
Tatbikat; seyir halindeyken çapma sonucu
yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize
atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda
düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki
kazazedelerin, ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşenlerin
aranması ve kurtarılmasını içeren iki farklı senaryoyla icra edildi.
Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden bir
fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, dört helikopter, iki uçak, bir
deniz güvenlik timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi; KKTC’den ise üç
sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki römorkör
ve bir arama kurtarma timi iştirak etti
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Tatbikatta, Türk mühendisleri tarafından inşa edilen gemilerin de yer alması dikkat çekti.
Tatbikatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım,
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Hava Kuvvetleri

Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Yusuf Erge,
Deniz Kuvveleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral
Önder Gürbüz, Genelkurmay Başkanlığı’ndan
Tuğgeneral Fedai Ünsal ve Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç ve Şehit
Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesi,tatbikatın
sevk ve idare edildiği TCSG GÜVEN gemisinden takip etti.

GÜNCEL

YABANCI ASKERİ GÖZLEMCİLER
Tatbikatı gözlemci olarak Kosova, Somali,
Pakistan, Burkino Faso ve Filistin’den askeri
yetkililer de izledi.
Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar TCSG GÜVEN gemisindeki komutanları ve basın mensuplarını
selamladı.

TUĞAMİRAL BÜLENT OLCAY, TATBİKATI DEĞERLENDİRDİ
Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral
Bülent Olcay, TCSG GÜVEN’de tatbikatı
değerlendirdi.
Tuğamiral Bülent Olcay, tatbikatın başarı ile
tamamlandığını kaydetti.
Tuğamiral Olcay, tatbikatın; denizde ve
karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma
faaliyetlerinde özellikle her iki ülkenin birlikte
arama kurtarma harekâtı icra etme imkan ve
kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak ile
arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim
seviyesinin etkinliğini artırmak maksadıyla
gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tuğamiral Bülent Olcay, özellikle Doğu
Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana
gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon
gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip Türkiye’nin arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi maksadıyla
KKTC’nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve
karşılıklı işbirliğini artırmaya devam edeceğini
sözlerine ekledi.

Tuğamiral Olcay, tatbikatın, arama kurtarma
teşkilatlarının birlikte çalışabilirlik hedeflerine
üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı
ile tamamlandığını yineleyerek, tatbikatta T.C.
ve KKTC’nin arama kurtarma konusundaki
işbirliği ve koordinasyonun pekiştirildiğini,
askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının
arama kurtarma harekâtına ilişkin komuta
kontrol ve muhasebe usullerinin denendiğini
söyledi.
Tuğamiral Olcay, “Arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz
ve hava şartında 24 saat süreyle arama
kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ile KKTC
tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı
iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha
gösterilmiştir.” dedi.
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TCG ANADOLU
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma
Sanayi Müsteşarlığı ile ortak yürütülen uçak
gemisi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk yerli ve
milli “Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG
ANADOLU” nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki
inşasında çalışmalar hızla devam ediyor.
2021 yılında tamamlanması planlanan
uçak gemisi, istenilen denizlerde üs olarak
kullanılabilecektir. İspanya donanmasına
ait Juan Carlos 1 uçak gemisi baz alınarak
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Pist, Hava
Kuvvetleri’nin elinde bulunan ve sipariş verilen uçak ve helikopterlere göre dizayn edilecektir. Dikey kalkış özelliğine sahip F35
ve bombardıman uçakları da iniş ve kalkış
gerçekleştirebilecek. Uçakların kalkışını daha
elverişli hale getirmek için kalkış rampasına
O
12 eğim verilerek sorunsuz ve güvenli bir
kalkış oluşturulacaktır. Havuzlu çıkarma
özelliği ile üzerinde barındıracağı küçük bot
ve gözlemci tekneler uçak gemisinin önemli

bir özelliğidir. Donanma için ana görevi üstlenecek TCG ANADOLU kıtalar arası görevde
aktif olarak yüksek kapasitede çalışabilecek
seviyededir. İnsani yardım ve doğal afet gibi
durumlarda bölgede yardım amaçlı olarak
bulunabilecektir.
TCG ANADOLU, amfibi hücum gemisi
olarak kullanılacak olup 700 kişilik bir askeri
gücü operasyon yapılacak bölgeye muharebe
ve gerekli teçhizatlar olmadan çıkarma yapabilecek yeterliliğe sahip olacaktır. Gemide
amfibi taburu dışında 400 kişilik gemiden sorumlu personel, 56 uçuş personeli, 50 kişilik
sağlık personeli, 200 kişilik askeri yönetim
personeli bulunacaktır. Mini bir hastanenin
de bulunacağı gemide 30 yatak kapasiteli
hasta bakım ünitesi, ameliyathane, diş tedavi
merkezi ve yoğun bakım servisi hazır olarak
bulunacaktır.
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TCG ANADOLU Teknik Özellikleri

MODERN SİLAH TEKNOLOJİSİ

► Gemi yapımında çelik tercih edildi.
► 20 Knot (39 kmph) sürate sahip olacak şekilde planlandı
► 16 Knot rüzgar hızında yükleme ve boşaltma için güvenli uçuş sahası barındıracak
► Tam yük kapasite 28 bin ton olacak
► 225 m uzunluk, 32 m genişliğe sahip olacak
► Motor gücü 11 MW’lık olan 2 tane motor barındıracak
► 9000 deniz mili menzile sahip olacak

TCG ANADOLU’da Bulunacak Araçlar
► 50 tane tank
► 7 adet savaş uçağı
► 10 adet helikopter
► İnsansız hava araçları
► Hücum botları
► 27 tane amfibi zırhlı araç
► 6 tane personel taşıyıcı zırhlı araç

TCG ANADOLU Silah ve Elektronik Sistemi
Silah sistemleri Aselsan ve Havelsan
ortaklığı ile yapılacaktır. Aselsan’ın geliştirmiş
olduğu sistem tasarımları, entegre muharebe sistemi, atış kontrol, sonar, radar,
haberleşme ve kendi kendini koruma sistemleri gemide bulanabilecek teknik sistemlerdir. Stabilize silahlar, su altı ve su üstü
torpidolara karşı tedbir, mayın tespit sonarı
geminin ihtiyaçları doğrultusunda Aselsan
tarafından geliştirilerek karşı tehditlere koruma sağlanmış olacaktır.

TCG ANADOLU Motor ve Tahrik Sistemi
TCG ANADOLU’nun tahrik gücü için Siemens marka motorlar kullanılacak, dizel veya
dizel - elektrik üretilen motorlar, boyutlarının
uygunluğu sayesinde gemi alanının daha
elverişli kullanımına olanak sağlanacaktır.
11 MW gücünde olan motorlardan 2 adet
kullanılacak olup, yüksek verim elde edilecektir.
Büyük bir kısmını Türk mühendislerinin
geliştirdiği üstün silah ve elektronik ekipmanlarla donatılacak olan TCG ANADOLU, milli
bir gurur olarak denizlerimizde bayrağımızı
dalgalandıracaktır.
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20 TEMMUZ

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
TÖRENLERLE KUTLANDI...
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
etkinlikleri 19 Temmuz 2018 tarihinde saat
12:00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yaptığı
konuşmayla başladı.

ATATÜRK ANITI

19 Temmuz 2018 tarihinde18:00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören,
saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı
eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle
sürdü. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Atatürk Anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı
Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent
Gök, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28’inci
Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39’uncu Mekanize
Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal
Şener, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Vekili, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, diğer askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş dernek temsilcileri katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
Kutlamalarına Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başlandı.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören ise
18:30’da başladı. Törende, anıta çelenkler
sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, anıt
özel defteri imzalandı.
Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören anıt
inşaatı nedeniyle TMT anıtında yapıldı.
Saat 19.00’da başlayan törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu
ve anıt özel defteri imzalandı.

ANIT ÖZEL DEFTERİ

TSK TEMSİLCİSİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI
ORGENERAL ATİLLA GÜLAN

“Aziz Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Kahraman Mücahitlerin esaret ve zulme
karşı canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’üncü
yıl dönümünü kutlamanın; gurur ve mutluluğu içinde saygı ve şükranla manevi huzurundayız. Bugün tüm dünyada özgür bir
millet, bir devlet olarak var olduğunu haykıran Kıbrıs Türk’ü, uğruna çok ağır bedeller
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ödenen bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Şehitlerimizin kanı ile sulanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu
gibi bugün de ilke ve inkılapların ışığında
güçlü ve payidar kılma çabasındayız. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin her bir ferdi, aydınlattığın medeniyet yolunda kararlı ilerleyişini
sürdürürken emanetiniz olan topraklara ve
Kuzeye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Kıbrıs Türkü’nün
ve devletinin güvenliğinin teminatı olmaya
son neferimize kadar devam edeceğimize
huzurunuzda söz veririm. Bağımsızlık aşkı
ve vatan sevgisi ile bayraklaşan vatan toprakları uğruna seve seve canını feda eden
tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor;
açmış olduğunuz yolda, gösterdiğiniz hedefe durmadan ilerleyen Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ebedi hatıranız huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin
anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.
Anıttaki tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TSK Temsilcisi Orgeneral
Atilla Gülan’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı

GÜNCEL

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Türkiye’nin Lefkoşa
Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla
Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39’uncu
Mekanize Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Vekili Ayşegül Baybars,
bakanlar, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden gelen konuklar, askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş ve
dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Akıncı ile Oktay’ın
mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunuldu. T.C.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşması ve
halk dansları gösterileriyle devam etti.
Resmi geçidin ardından Türk Yıldızları’na
ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri yaptı.
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Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Türk Yıldızları”,
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
kapsamında Girne’de gösteri gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Türk Yıldızları”, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Girne’de gösteri gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları’nın 7 uçakla yaklaşık 30
dakika boyunca Girne semalarında düzenlediği gösteri hayranlıkla izlendi.
Türk Yıldızları’nın; 4’lü, 3’lü, 2’li ve toplu
geçişlerde sergilediği tehlikeli figürler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
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ŞAFAK NÖBETİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 20
Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma
Plajı’nda toplanan binlerce Kıbrıs Türk’ü
harekâtta şehit olan Türk askerlerini “şafak
nöbeti” tutarak andı.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu
gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.
Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi
Başkanı Fevzi Tanpınar, etkinlikte yaptığı
konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu coğrafyanın alev alev yandığını söyledi.
Adadaki barışı beğenmeyenlerin halen
Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını belirten Tanpınar: “Şafak
nöbeti, Kıbrıs Türkü’nü kimliksizleştirmeye
çalışanlara ve Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruştur.” dedi.
Tanpınar; şafak nöbetinin, göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analara, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalara, dedelere, tüm farklılıkları ile özgürlük
savaşını verenlere hürmet için tutulduğunu
sözlerine ekledi.
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YAVUZ ÇIKARMA PLAJI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın
44. yılı dolayısıyla Girne Yavuz Çıkarma
Plajı’nda tören düzenlendi.
Törende, ilk olarak denize çelenkler bırakılarak 21 pare top atışı yapıldı ve saygı
duruşunda bulunuldu.
Törende KKTC Yelken, Motor, Kürek Federasyonu’na bağlı yatlar tarafından Türkiye
Aydıncık’tan getirilen bayraklar Türk askerine
teslim edilerek adaya çıkarıldı.
Bayraklar daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde
göndere çekildi. Bunu Yavuz Çıkarma Plajı’nın
karşısında bulunan adacıkta yakılan Barış ve
Özgürlük Meşalesi’nin asker tarafından sahile çıkarılarak Lefkoşa’daki tören alanına
taşınmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) öğrencilerine teslim edilmesi izledi.

Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Resa
Paşaoğlu, Başbakanlığı temsilen Özel Kalem
Müdürü Mustafa Ergüven, Türkiye Lefkoşa
Büyükelçiliği’ni temsilen Uzman Müşavir
Gökhan Yazgı, Girne Kaymakam Muavini
Zeka Barkut, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ni
temsilen Merkez Komutanı Topçu Albay Cem
Kubilay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı
temsilen Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay
Serdar Sevinç, Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, Alsancak Belediye Asbaşkanı Nihat Reyhan siyasi parti, dernek, okul ve sivil
toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle
askeri erkân katıldı.

Tören; Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona
erdi. Törene; Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil
Sadrazam, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen

20 TEMMUZ AYDINCIK BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ
20 Temmuz 2018 Aydıncık Barış ve Özgürlük Yat Rallisi Kuzey Kıbrıs Yelken, Motor ve
Kürek Federasyonu’nun her yıl düzenlediği,
geleneksel 20 Temmuz Girne Aydıncık Girne
Barış ve Özgürlük Yat Rallisi’nin 16’ncısı
16 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ralliye bu sene, 9 yelkenli tekne
ve 4 motor yat olmak üzere 13 tekne katıldı.
Aydıncık’ta denizcilerimizi, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erkan Türker Bey, Belediye Başkanı Ferhat Aktan ve Aydıncık Emniyet ekibi karşıladı. Aydıncık’ta gerçekleşen
Bayrak Teslim Töreni’nin ardından Yavuz
Çıkarma Plajı’ndaki askerimize teslim etmek
üzere yola çıkıldı.
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ŞEHİT FERRUH CAMBAZ
Efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) içerisinde gizli görev almış olan Ferruh Cambaz’ın kızları Seyhan Cambaz ve Ceyhan
Cambaz babalarının ve kendilerinin hayat hikayelerini dergimize aktarmışlardır.
Türk Bayrağını canından üstün
sayan
babamızı;
annemizin
ve
büyükbabamızın anlatımları ile tanıdık
ve özlemle fotoğraflarına bakarak
büyüdük. Vatanı için şehit olmak nedir,
ailemizden küçük yaşta onu öğrendik.
Hayatta babasız olarak büyümenin ne
kadar zor, ne kadar acı ve ne kadar
üzücü olduğunu hayatımız boyunca
yaşayarak hissettik.
Babamız Şehit Ferruh Cambaz,
03 Ocak 1926 tarihinde Lefkoşa’da
doğdu. Lefkoşa’nın büyük bir Türk
semti olan Tahtakale Mahallesi’nin bir
genci idi. İngiliz Koleji mezunu olup,
çok iyi İngilizce ve Rumca biliyor, İngiliz
Komiserliği’nde çalışıyordu. Mutlu bir
evliliği olan dört kız çocuğu babası idi.

Ceyhan Cambaz ve Seyhan Cambaz
camiasında ilk sıraya oturmasını ve
Rum spor takımları ile maçlardaki
karşılaşmalardan şampiyon olmasını
çok arzulayan babamız ayrıca av sporuna da meraklı ve zamanın ünlü Türk
avcıları arasında adı geçen profesyonel
bir avcı idi. Diğer Çetinkaya mensupları
gibi babamız da kurulmakta olan efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın
(TMT) ilk üyelerinden ve korkusuz neferlerinden idi.

Şehit Ferruh Cambaz ve
eşi Merhume Kamuran Ferruh Cambaz
Nikah Fotoğrafları
Kıbrıs Türk mücadele tarihinde etkin bir yeri olan Çetinkaya Türk Spor
Kulübü’nün 1945 - 1953 tarihleri arasındaki hisselerine sahip olan, kulübe
desteğini veren Ferruh Cambaz, spor
kulübünün üyelerinden ve yöneticilerindendi. Emeli, vatanında Çetinkaya gibi
sert, çevik Türk sporcuların yetişmesini,
Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün spor

Efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) içerisinde gizli görev
almış olan Ferruh Cambaz, Kıbrıs’ta
Enosis uğruna Türk olan her şeyi yok
etmeye çalışan silahlı Rum ve Yunanlı
EOKA’cılara karşı direniş veren Kıbrıs
Türk halkının tutuşturmuş olduğu
özgürlük meşalesinin cesur, gözü pek
ve korkusuz bir bayraktarı idi. Amacı ve
görevi; silah arkadaşları ile Çetinkaya
Türk Spor Kulübü olan bu tarihi binada
toplanıp, kararlar alıp, kendi özel Morris marka arabası ile ( Mahallede çok az
bulunan özel arabalardan birine sahipti.
Zaten o dönemlerde kaç kişi araba sahibiydi?).

Şehit Ferruh Cambaz
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İngiliz Komiserliği’ndeki görevinden
dolayı özel kartı olması nedeniyle
geceleri İngiliz devriye askerlerinin
yapmış olduğu kontrollerden sorunsuz
geçebiliyor ve silahsız Türk köylerine silah dağıtımını takviye edebiliyordu.
Kıbrıs Türk Halkının Rum ve Yunan ikilisine karşı tek bir kalp olarak
kenetlenip ortaya çıkmış oldukları tarih
1950 ve 1955 yıllarıdır. Rumlar, adada bu tarihler arasında Yunanistan’ın
yardımı ile özgürlük hareketi başlatmıştı, adına da Enosis demişlerdi
ve 01 Nisan 1955 tarihinde de EOKA
tedhiş örgütü kurulmuş oldu. Bu tarihte
Rumlar, uyguladıkları planlar sayesinde adada yaşayan Kıbrıs Türk halkını
önce ekonomik, sonra sosyal baskılarla
ve en nihayet Rum tedhiş metotları ile
yok etmek düşüncesinde idiler. Ferruh
Cambaz ve silah arkadaşları 1955 tari-

hinde Rumların ve Yunan EOKA’cıların
başlatmış oldukları silahlı eylemlerine
karşı Kıbrıs Türk halkını, Türk Bölgelerini, köylerini korumak ve adadaki
Türk varlığının devamını sağlayabilmek
mücadelesinde idiler. 27 Temmuz 1957
tarihinde ise efsanevi Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın kuruluşuna da yol açmış
oldular.
Büyükbabamızın ve silah arkadaşlarının yıllar sonra bize anlattıkları;
babamız, Rumların Lefkoşa’nın Ermu
Caddesi’nin Tahtakale ile birleştiği kavşakta bulunan Olimpiaqos Spor Kulübü
binasının bütünüyle Rum tedhişçilerin
EOKA yuvası haline geldiğini ve burasının zaman zaman Yunanistan’dan
gelen silahlarla takviye edildiğini fark
etmiş ve gözlemlemişti. Bu gizli görevi
nedeni ile EOKA’cıların ve Rumların
dikkatlerini çekmişti. O zamanlar gizle-

nebilse de kuşku toplayan gizli işlerdi
bunlar. Ferruh Cambaz, tüm Tahtakale
halkının gözünde cesur ve korkusuz bir
kahraman olarak biliniyor, sağlık ve benzeri sorunu olan herkese, adada yaşayan
Türk halkına da yardım elini uzatıyordu.
Kendi özel arabası ile gece geç vakitte de
olsa hastaları Lefkoşa’nın surlar içindeki
Kıbrıs Türklerine ait olan Genel Hastaneye götürüyordu. Muhtaç mahalle sakini
Türklere yardımcı oluyordu.
TMT mensubu olan babamızın teşkilatın
içerisinde gizli görev alması, özgürlük
hak ve adalet yolundaki düşüncelerini
kamçılamış, Rum ve Yunan ikilisine karşı
direniş ruhunu canlandırmıştı. Babamız
şehit olmadan önce: “Ben bir Türk’üm,
Türk olarak yaşarım. Bağrım imanla
dolu. Rum hegemonyasına asla boyun
eğmeyen bir kişi olarak kalacağım.
Vatanımızda Rumlara köle olmaktansa,
halkım ve vatanım için ölmeyi her zaman yeğlerim.” Sözlerini de dilinden
düşürmemiştir.
19 Temmuz 1958 tarihinde bisikletiyle İngiliz Komiserliği’ndeki görevine
giderken Lefkoşa’nın Ermu Caddesi’nde
kendisini pusuda bekleyen EOKA’cıların
kalleşçe silahlı saldırısına uğramış ve
başından vurularak (Kurşun, başının
arkasından girip alnından çıkmıştı.) şehit
edilmiştir. 1958 yılının ilk şehitlerinden
olan babamız, şehit olduğu zaman
geride genç bir dul eş ve dört tane de
Şehit Ferruh Cambaz’ın
Eşi Merhume Kamuran Ferruh Cambaz, ikiz kızları Ceyhan (Sol) ve Seyhan (Sağ) Cambaz,
Ferhan Cambaz Arıkbuka (Ayakta), Turhan Cambaz Dülgeroğlu
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minik kız çocuğu bıraktı. Kızları; Ferhan Arıkbuka, Turhan Dülgeroğlu, Seyhan Cambaz ve Ceyhan Cambaz. Eşi
Kamuran Ferruh Cambaz, Viktorya
Kız Lisesi mezunu idi. Annemiz 1987
yılında 56 yaşında vefat etti. Herkesin
annesi kutsaldır. Bizim annemiz çok
kültürlü, vefakar, halkına ve topluma
başarılı birer cevher, milliyetçi dört tane
bayan yetiştirdi. Nur içinde yatsın.
Kıbrıs Türk Halkı için şehitlik mertebesine erişen babamızın Türk Bayrağına
sarılı naaşı, silah arkadaşları ve Kıbrıs
Türk Halkının omuzlarında Lefkoşa bölgesindeki Küçük Kaymaklı Mezarlığı’na
defnedilmiştir. Yattığı yer nur, mekânı
cennet olsun. Babamız şehit olduğu
tarihte ailemiz de Tahtakale mahal-

lesindeki evimizden hemen çıkmak
zorunda kalmışlar. Çünkü Rumlar ve
EOKA’cılar ailece bizlere de katliam
gerçekleştirme hazırlığı içindeymişler.
Gece geç vakitte Lefkoşa’nın surlar
içindeki Abdi Çavuş Mahallesi’nde ikamet eden babaannemizin küçük evine
sığındık. Ailece acılar içinde sıkıntılı
ve zor günler yaşadık. Tahtakale’deki
evimizden ayrılırken alabildiğimiz eşyalarımızın bir kısmını büyükbabamız
Lefkoşa’nın surlar içindeki kiraladığı bir
depoya yerleştirmiş.
Eşyalarımızın büyük bir kısmı da
Tahtakale’deki evimizde kalmış ve
Rumlar tarafından yağma edilmiş. Bizim çocukluğumuzda gezme imkanı
yoktu. Ülkemizde (Vatanımızda) top-

Soldan sağa
Ferhan Cambaz Arıkbuka, Turhan Cambaz Dülgeroğlu,
İkizler Seyhan (Sol) ve Ceyhan (Sağ) Cambaz,

lu taşımacılık yine çok azdı. Kuğulu
Park, Çağlayan Parkı (Çocuk parkları)
eğlence yerlerimiz idi. Hafta sonu, pazar günü ise Girne Kapısı’nda Atatürk
Anıtı önünde Mücahitler Bandosu
gösteri yaparak, Milli Marşlar çalıyordu.
Bizler de marşları dinleyerek büyüdük.
Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve
ilkelerine bağlı olan kızların senden ve
ailemizden Türk Milliyetçiliğini öğrendik
ve o yolda gidiyoruz. Yıllar geçse de
kızlarının kalplerinde yaşayan ölümsüz
bir kahramansın. Sen sadece bizim ailemize değil, halkımıza ve milletimize
de mal olmuş kahraman şehitlerimizden
birisin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kızların
refahımızı ve yaşama haklarımızı ancak bağımsızlığımızın sembolü, bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan yapan ve Anadolu’nun temiz bağrından
kopan kahraman Mehmetçiğin, kanlarını
veren malul gazilerimizin, canlarını
verip kara toprağa düşen yüzlerce kahraman şehidimizin dökülen kanları ile
Cumhuriyetimizin kazanılmış olduğunu
unutmuyoruz. Şehit babamız, sen rahat ol. Bırakmış olduğun emanetin Türk
Silahlı Kuvvetlerimizin, mücahitlerimizin
emin ellerinde. Can verilir, ama vatan
verilmez. Ailece her zaman anavatan
Türkiye’mize ve onun bağrından kopan
Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığımıza da sonsuz
inanç ve bağlılıklarımızı yineleriz.

Soldan sağa
Ferhan Cambaz Arıkbuka, Merhume Kamuran Ferruh Cambaz
Turhan Cambaz Dülgeroğlu,
İkizler Ceyhan (Sol) ve Seyhan (Sağ) Cambaz,
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01 AĞUSTOS

TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMI
TÖRENLERLE KUTLANDI...

01 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
çerçevesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümleri ile
Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümü nedeni ile Lefkoşa’da iki tören düzenlendi. İlk
tören Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Şehitler
Anıtı’nda icra edildi.
Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi
Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Polis Genel Müdürü Süleyman
Manavoğlu, bazı milletvekilleri, Kıbrıs TMT
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Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz
Bora, askeri ve polis yetkilileri, dernek, kurum
ve kuruluşlardan temsilciler ve vatandaşlar
katıldı.
Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09:30’da
çelenklerin protokol sırasına göre anıta
sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere
çekildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Tevfik Algan, anıt özel defterini imzaladı.
Ulaştırma Binbaşı Ömer Öztürk de günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

GÜNCEL
ULAŞTIRMA BİNBAŞI ÖMER ÖZTÜRK:
ÖZTÜRK: “GÜVENLİK KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI ASKERİ BİR GÜÇ OLARAK
KKTC’Yİ KANININ SON DAMLASINA KADAR
SAVUNMAYA DEVAM EDECEK.”

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI
TUĞGENERAL TEVFİK ALGAN ANIT ÖZEL
DEFTERLERİNİ İMZALADI

01 Ağustos’un “Barış ve özgürlük için
hayat pahasına mücadele etmek.” olarak
özetlenebileceğini kaydeden Binbaşı Öztürk;
“Bugünü daha iyi anlayabilmek ve hatırlamak
için Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571’deki Türk Mukavemet Teşkilatı’nın
kurulduğu, 1958’deki, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığımızın teşkil edildiği 1976’daki
01 Ağustoslara nasıl, hangi şartlar altında
gelindiğini incelemek gerek.” dedi.
Binbaşı Öztürk, 01 Ağustos 1571’i; “Bu tarih
sadece Kıbrıs’ın vatanlaştığı bir savaşın zafer
ve muzaffer askerlerin torunlarının gurur günü
değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel ölçekte

insanlar için daha iyi bir geleceğe başlangıç
günü.” olarak niteledi.

“Aziz Atatürk, Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk
Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ncı ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve
özgürlüğünün yılmaz bekçisi Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıl dönümünde
huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.
Kahraman Kıbrıs Türk’ü manevi mirasınız olan
ilke ve inkılaplarınızdan aldığı ışıkla çağdaş
medeniyet yolunda asla duraksamadan akıl ve
bilimden ayrılmadan yürümeye devam edecektir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler
de halkımızdan aldığımız destek ve kuvvetle
göstermiş olduğunuz düşünce sistemine bağlı
kalarak anayasa ve hukuktan ayrılmadan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelecek her türlü
tehdidi bertaraf edecek azim ve kararlılıktayız.
Bu duygu ve düşünce ile manevi huzurunuzda
eğiliyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”

ŞEHİTLER ANITI
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TUĞGENERAL TEVFİK ALGAN ANIT ÖZEL DEFTERLERİNİ İMZALADI
“Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ncı ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık
ve özgürlüğünün yılmaz bekçisi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın
42’nci kuruluş yıldönümlerinde bir
kez daha manevi huzurunuzdayız.
447 yıl önce atalarımızın canlarını
feda ederek vatanlaştırdığı bu kutsal
topraklarda Türk varlığını korumak
için üzerinize düşen görevi yaparken
şahadet mertebesine ulaştınız. Bugün
şanlı bayrağımızın gölgesinde özgürce
yaşayabiliyor ve geleceğe güvenle
bakabiliyorsak bu sizlerin kahramanca
mücadelesi neticesinde olmuştur. Bilmenizi isteriz ki Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı olarak bizler emsal mü-

cadelenizden aldığımız feyzle aziz
hatırlarınızı sonsuza kadar yaşatma
ve emanet ettiğiniz değerleri sonsuza
kadar koruma azim ve kararlığındayız.
Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhlarınız şad olsun.”
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MUKAVEMET KOŞUSU

01 Ağustos Toplumsal Direniş
Bayramı dolayısıyla, 16 kilometrelik
Mukavemet Yol Koşusu düzenlendi.
Boğazköy’den başlayarak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanan
koşuda dereceye girenlere ödülleri,
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve
bazı milletvekillerinin katıldığı törenle
takdim edildi.

RESEPSİYON

01 Ağustos Toplumsal Direniş
Bayramı çerçevesinde, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci,
Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı
kuruluş yıl dönümleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Resepsiyona; aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda davetli
ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
personeli ile Polis Teşkilatı personeli
katıldı.
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54’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ’NDE ŞEHİTLER BİR KEZ DAHA ANILDI

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54’üncü yıldönümü ve direnişte şehit düşenler,
Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Erenköy Şehitliği önünde düzenlenen törene
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan,
28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı
Tuğgeneral Mahmut Altun, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral
Erdal Şener, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle halk katıldı.
64 otobüsle Erenköy’e giden yaklaşık 1400
kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tören öncesinde mezarlara çiçekler bırakıldı, gül suyu
döküldü, buhurlar yakıldı.
Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe
sunulması ve saygı duruşu ile başlayan
tören, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde
bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.
Törende, daha sonra Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Tevfik Algan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.
Defterin imzalanmasından sonra konuşmalara
geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah
Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti
Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından şehitliğin gezilmesi
ve şehit kabirlerine çiçek konulmasıyla tören
sona erdi.
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ANIT ÖZEL DEFTERİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI;
“Aziz şehitlerimiz; yüksek öğrenimlerini
yarıda bırakarak bu topraklara gelen gençlerimizin civar köylerdeki halkımızla birlikte
gerçekleştirdikleri vatan savunması ve verdikleri destansı mücadele, tarihimizdeki şanlı
yerini almıştır. Kıbrıs’ta özgür insanlar olarak
varlığımızı sürdürüp, eşit bir toplum olarak
haklarımızı talep edebiliyorsak, bu en başta
sizlerin özverileriniz sayesinde olabilmektedir.
Yeri geldiğinde özverinin en büyüğünü gözlerinizi kırpmadan yaptınız, canınızı verdiniz.
Bunu, geride kalanlar barış, huzur, özgürlük
ve güven içinde yapabilsinler diye yaptınız. Bu
fedakarlığınız hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Ruhunuz şad olsun.”

ANIT ÖZEL DEFTERİ
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI
TUĞGENERAL TEVFİK ALGAN
“Aziz Erenköy Şehitleri; Kıbrıs Türkü’nün
bağımsızlığı için vermiş olduğunuz milli
mücadelenin, mihenk taşı olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, bir kez
daha huzurlarınızda olmanın onurunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz.
Sizler bereketçilerinizle, öğrencilerinizle,
mücahit ve mücahidelerinizle anavatan ve
yavru vatan arasında köprü vazifesi yaparak,
Kıbrıs Türk halkı ve milletinin kahramanları
oldunuz.
Vermiş olduğunuz şerefli mücadelenin 54.
yıl dönümünde, Kıbrıs Türk’ü olarak hatıranıza ve bizlere emanet ettiğiniz vatan
topraklarına sahip çıkıyor ve sonsuza kadar
yaşatacağımıza söz veriyoruz. Sizleri rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda
saygıyla eğiliyoruz.
Ruhunuz şad olsun.
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TÖRENDE YAPILAN
KONUŞMALAR
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI;
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasında, Kıbrıslı Rum’lara şehitlerin huzurunda çağrıda bulundu ve “Geleceğin nesillerini
artık huzur ve kalıcı barış içinde yaşatmak istiyorsak, bu topraklarda birbirimize tahakküm
etme tavırlarını bir yana bırakalım.” dedi.
Akıncı Rum’lara: “Bu adanın ortak eşit
sahipliği gerçeğini artık içinize sindiriniz.
Geleceğe bu bakış açısıyla hep birlikte yürümenin yollarını bulalım.” şeklinde seslendi.
“54 yıl önce yaşananları gözden geçirmek,
bunun muhasebesini yapmak, o günleri anmak, o gün hayatını seve seve, bu topraklarda özgür insanlar olarak yaşayabilmemiz
için feda edenleri saygıyla anmak, gazilerimizi
minnetle anmak için buradayız” diye konuşan
Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge halkıyla birlikte, yüksek öğrenimlerini yarıda keserek bu
topraklara koşan Erenköy mücahidi yüksek öğrenim gençliğini saygıyla, hayatını
kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, hayatta olan gazileri
minnetle yad ettiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının
ne o gün ne bugün, kimseyi tahakküm altına
almak gibi bir iddialarının olmadığını da dile
getirerek şunları kaydetti: “Hakkımızı kimseye yedirmek niyetinde değiliz. Bu adanın
tek sahibi biziz, diğer topluma hak vermiyoruz iddiamız da olmadı. Bir geriye dönüp

baktığınızda en belirgin farklılık bu noktada kendini göstermektedir. Rum tarafının
Yunanistan’la birlikte hepimizin bildiği megali
idea ülküsü, Kıbrıs açısından Enosis ülküsü
‘Bu adanın tek sahibi biziz, burası Elen ulusuna aittir ve burayı biz Yunanistan’a bağlamak
isteriz.’ yaklaşımı olmuştur.”.

Yüksek öğrenim gençliğinin, 1964’ün
koşullarında belli bir hedef için bu topraklara
geldiğine işaret eden Akıncı, o hedefleri şöyle
anlattı: “Bu topraklarda tahakküm altında
olmayalım, bu topraklarda en az Rumlar
kadar bizim de hakkımız teslim edilsin. Bu
topraklarda iki eşit toplumdan biri olarak,
bu adanın iki eşit söz sahibinden biri olarak
varlığımızı sürdürelim ve insanca bir hayat
idame ettirebilelim.”
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Küresel ve Bölgesel Bakışla Doğu Akdeniz’de
Türkiye’nin Vazgeçilmez Çıkarları
EMEKLİ TÜMAMİRAL
CEM GÜRDENİZ

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde “Küresel ve Bölgesel Bakışla Doğu Akdeniz’de
Türkiye’nin vazgeçilmez çıkarları” hakkında bir konferans verdi.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,
konferansta
yaptığı
konuşmasında,
Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın güvenliğinin Deniz Kuvvetleri’nin güçlü olmasından geçtiğini vurguladı.
NATO’nun en önemli üyesinin Türkiye
olduğunu belirten Emekli Tümamiral Cem
Gürdeniz; “Bunu dünya haritasına baktığınızda hemen anlarsınız.” dedi.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Türk
Donanması’nın Akdeniz’de uyanmasını
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Kıbrıs Türklerinin sağladığını belirterek, Kıbrıs
sorunun hemen ardından Türklerin donanmasını
da güçlendirmeye başladığını ifade etti.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, konferansın devamında; “Doğu Akdeniz’de sadece haklarımızı korumayacağız, geliştireceğiz de. Çünkü, Türkiye’nin 21’inci yüzyılda geleceği Doğu
Akdeniz’dir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki bağımsız Türk
varlığı Lozan’daki deniz jeopolitiği dengesizliğini
önleyen önemli kazanımdır.
KKTC gerek coğrafi, gerek jeopolitik olarak çok
kritik durumdadır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
çıkarlarının koruyucusu Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’dir.” ifadelerini kullanmıştır.

HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, konuşmasının sonunda: “KKTC’nin geleceği hepimizin geleceğidir. Bir avuç kısa dönemli düşünen çıkar grubunun iradesine bırakılamacak
kadar değerlidir.
Türk köylerinin 1950’li yıllardan itibaren
Rum çeteleri tarafından basılarak katliamlar
yapıldığını, 1963 yılının Kanlı Noel’inden sonra 30 bin Türk’ün köylerinden göç etmiş olduğunu, aynı yıl Türk düğünlerinin, okullarının
kahpece basılarak toplu ölümler yaşandığını, Rumların yıllarca Kıbrıs Türklerini “Bekledim de Gelmedin” şarkısı ile aşağıladıklarını,
Temmuz 1974’te KKTC’nin huzur ve güvenliği için bedenlerini ve ruhlarını ebediyete kadar Kıbrıs topraklarında bırakmış 500 Anadolu genci şehidimiz ile 350 mücahit şehidimizi,
Anadolu’da yaşayan bizler, ne kendimizi, ne
de Kıbrıs’ın tarihini unutmadık.
Hükümetler ve nesiller gelip geçicidir. Ancak devletler ve coğrafyalar kalıcıdır. Coğrafya ise kaderdir. Anadolu’nun kaderi Kıbrıs’tır.
KKTC kaybedilirse; Ada’daki askeri varlık
kaybedilir, ikinci donanma etkisi kaybedilir,
Mavi Vatan kaybedilir, deniz ulaştırma rotalarımızın kontrolü kaybedilir.

EMEKLİ TÜMAMİRAL
CEM GÜRDENİZ : “KKTC YAVRU VATAN DEĞİLDİR, KKTC

BİZZAT VATANDIR.”

Kaybedilen KKTC, Güneydoğu Anadolu’da bölücü ve ayrılıkçı hareketlere doping etkisi yaratır.
Türkiye ve KKTC ortak jeopolitik kaderle birleşmektedir. Bu kaderi şekillendirmek devletin görevidir. Devletin jeopolitik çıkarları kısa ve orta dönemlere yönelik değildir. Yüzyılları kapsar. Anadolu jeopolitiği, Ege adaları ve Kıbrıs ile kuşatılmışlığı reddeder. Kıbrıs’ta tarihi tekrarlatılmaması gerektiğini düşünmek zorundayız. Bu siyasetin değil, coğrafyanın gereğidir.” ifadelerini kullanmıştır.
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Kıbrıs’ın Hayalet Şehri
KAPALI MARAŞ’ın Hikayesi
Şimdinin hayalet şehri, en parlak olduğu zamanlar nasıl görünüyordu, şimdi nasıl ve hikayesi neydi?
Maraş, diğer ismiyle “hayalet şehir”, Mağusa
ilçesindeydi ve modern mimarisi ile dünyanın
en lüks turizm merkezlerinden birisiydi (197374). Kıbrıs’ın gözde bölgelerinden Maraş’ın Yunanca ismi ise Varosha’dır. Anlaşmalar sonrası
bölge yerleşim ve iskana kapatılmıştır
1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs’ı ikiye ayıran
yeşil hat tampon bölgesindedir. TSK mensupları
ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş
kapatılmıştır.
Yalnızca arazi değeri 100 milyar doları
aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönündeki
yapılanması takriben 1960 yılında başlamıştır.
6,5 km uzunluğundaki deniz kıyısında boydan
boya uzanan Maraş’ın, 1970’lerde adanın %50
üzeri oranda oteli bulunuyordu.Yalnızca bu bölgenin otel yatak sayısı, bugünkü KKTC’deki
toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti (45 otel, 60 apartman otel (toplam
10.000 üzeri yatak kapasitesi)). Şehirde 3000
civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence
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merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21
banka ve 2 spor tesisi bulunuyordu.

kündür. Basamakların altın kaplı olduğu da
söylentiler arasındadır.

1970-1974 yılları arasında en parlak
dönemini yaşayan şehirde bulunan ünlüler
arasında Sophia Loren, Elizabeth Taylor,
Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi sanatçılar yer alıyordu.

Şehir genelinde 4469 ev, 143 resmi daire,
9 kilise, türbe ve mezarlık ve 8 okul bulunuyordu.

Zamanında Maraş’ta bulunan, İngiliz Kraliyet ailesinin yaptığı Golden Sands Hotel,
rivayete göre dünyanın ilk 7 yıldızlı otelidir.
Otelin içinde ulaşımı sağlayan bir de raylı
sistem bulunmaktadır.Ayrıca arabayla otele
girdikten sonra direkt odalara çıkmak müm-

Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında
bütün Kıbrıs’ın turzim sektöründeki toplam
gelirinin %53,7’sini sağlıyordu.
Türkiye’nin 14 Ağustos 1974’teki 2. askeri
müdahalesinden sonra Maraş, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler askerinin haricinde sivil halka kapatılmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) askerleri tarafından
özel koruma altına alınan ve düzenli olarak
bakımı yapılan üç binanın haricinde tüm binalar kaderine terk edilmiş vaziyettedir.
Kapalı Maraş’taki otel ve işyeri binalarının
önemli bir bölümü uluslararası kurum ve
kuruluşların yatırımları ile inşa edilse de,
toprakları Kıbrıs halkına aittir. Bu bölgenin
geneli Kıbrıs Türk Evkaflarından Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı
ve Tekkelitika Vakfı’nın tapulu malı olduğu
söylenmektedir.
Burası Kıbrıs’ın Hayalet Şehri
Kapalı Maraş…
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İnsansız ve Yapay Zeka Destekli
Yerli Deniz Aracı
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Kâşif-1
adında bir deniz aracı geliştirildi. Tamamen
yerli imkanlarla üretilen bu araç girişimci
Mehmet Salih Arıkök’ün TÜBİTAK’tan aldığı
destekle hayata geçirildi. Araç, yapay zeka
desteğiyle deniz taramaları yapabiliyor.
Teknoloji geliştikçe bazı araçları insansız
olarak kullanmak da mümkün hale geliyor.
Sensörlerin ve sensörler tarafından toplanan görüntü ve ses verilerinin analiz edildiği
yazılımların bulunduğu bu araçları üretmek
için imkanları biraz zorlamak gerekiyor.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren
bir şirkette çalışan girişimci Mehmet Salih
Arıkök, 3.5 metre uzunluğunda bir deniz aracı
projesi hazırladı. Başta askeri faaliyetler olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılacak bu
araç, zorlu koşullarda bile suya batmayacak
bir tasarıma sahip.
Derinliği az olan bölgelerde çalışamayan
araştırma gemilerinin açığını kapatacak bu
araç, 1 metreden 100 metreye kadar derinliklerin taramasını yapabiliyor. Otonom şekilde
verilen rotadaki araştırma çalışmalarını tek
başına yapabilen Kâşif-1, aynı zamanda
manuel olarak uzaktan da kumanda edilebiliyor.
Ek sensörlerle kabiliyetleri artan araç için
Arıkök: “Bunlar ses dalgaları ile çalışan sensörler olabileceği gibi optik ya da manyetik de
olabilir. Bu yollarla denizden istenilen veriler
elde ediliyor. 6 kilometrelik menzile sahip,

28

yani bu mesafeden veri aktarımı yapabiliyor.
Sensör bilgileri bu mesafeden gerçek zamanlı
aktarabiliyor.” diye konuştu.
Deniz haricinde, nehirde ve barajlarda
da kullanılabilen Kâşif-1, arama kurtarma,
deprem araştırmaları, tarihi kalıntı tespiti,
deniz biyolojisi, maden ve petrol yataklarının
tespiti gibi alanlarda kullanılabiliyor.
Arıkök: “Kâşif, akademik anlamdaki çalışmaların yanında aynı zamanda silahlı
insansız deniz aracına dönüşebilir. O zamanki adını da ‘Gözcü’ olarak planladık.
Aynı zamanda akustik sensörlerle denizin altında gelebilecek sesleri, sinyalleri
değerlendirebilir. Üzerindeki kamera ter-

mal kameraya dönüştürüldüğünde gece de
rahatlıkla çalışabilir. 4-5 araç vardiyalı olarak
çalıştırılırsa 24 saat bir gözlem ve güvenlik
alanında kullanılabilir. Yerli roketler bu araca
takılabilir.” ifadelerini kullandı.
Kâşif’in temel sürümdeki maliyeti
yaklaşık olarak 15 bin TL civarında.
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Teknolojik Cihazların Kullandığı Sembollerin
Anlamlarını Biliyor musunuz?
Akıllı telefonlar, televizyonlar, yeni
nesil elektronik yardımcılar... Teknolojik cihazların kullandığı sembollerin
anlamlarını biliyor musunuz?

USB:
19. yüzyıla gelindiğinde bu sembol
sadeleştirilerek iki çapraz paralel ve iki yatay paralel çizgiyle oluşturulan # sembolüne
dönüştürülüyor. İlerleyen dönemde # sembolü, muhasebede “numara” manasına gelecek biçimde kullanılıyor. Twitter ile birlikte ise
etiketlerin başına geliyor.

USB, Bluetooth, Açma / Kapama
düğmesi, Duraklatma düğmesi, Numara sembolü ve @ sembolünün gizli anlamları...

Bluetooth:

Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart
uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün
kökleri ise Vikinglere dayanıyor.
10’uncu yüzyılda Danimarka ve Norveç
kralı olarak hüküm süren Mavi Diş (İngilizce
Bluetooth) Birinci Harald, İskandinavya’yı
birleştiren kral olarak biliniyor. Bluetooth
teknolojisinin de aynı Birinci Harald gibi
birleştirici bir özelliği bulunduğundan, Viking
kralından esinlendiği belirtiliyor. Bluetooth
logosu da, Birinci Harald’ın ad ve lakabının
baş harflerinin runik yazılışının bir birleşimi.

İlkin 1996 yılında ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi
haline gelen USB, İngilizce ‘Universal Serial
Bus’ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise 3 yola ayrılan bir hat. Her bir hattın
ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.
USB sembolü esasında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon’un 3 dişli
mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir
dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme
özelliğini simgeliyor.

Numara sembolü:

Açma sembolü dik çubuk ikili sayı sistemindeki 1’i temsil ediyor. Kapama sembolü
olan çember ise, yine ikili sayı sisteminin
öbür değişkeni olan 0’ı simgeliyor. İki sembolün 1973 yılında birleştirilmesi ile, güç
düğmesinin sembolü elde edilmiş oldu.

2 dik çubuktan
gelen duraklatma
de yine en yaygın
cihaz sembolleri

meydana
düğmesi
elektronik
arasında.

Uzun yıllardır kullanılan bu sembol de,
ilhamını müzikten alıyor.
Nota yazımında ‘caesura’ sembolü, çaprazparalel iki çizgiyle müzikte duraklamayı ifade
ediyor. Video veya müzik oynatan cihazlarda
da bu iki paralel çizgi kullanılıyor. Tek fark ise
çizgilerin çapraz değil, dikine olması.

@ sembolü:
Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir
başka sembol de e-postaların vazgeçilmezi
“@” işareti.
İlk olarak 16. yüzyılda İspanya’da bir ağırlık
ölçü birimi olan Arroba’nın kısaltması olarak
kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma
ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek
mümkün.

Açma/Kapama düğmesi:
Çember içinden geçen çubuk sembolü 1970’lerden bu
yana geliştirilen elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bir elektronik cihazı elinize aldığınızda çoğunlukla
bastığınız bu ilk düğmenin sembolü esasında
2 farklı sembolün bir birleşimi.

Duraklatma düğmesi:

Sosyal medya platformu Twitter’la beraber
popülaritesi artan bir başka sembol ise ‘#’
yani numara sembolü.

Sembol daha sonra yer bildirimi vazifesini
üstlenmiş. “@” sembolü e-postalarda da adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor.

Bu sembolün kökleri, Antik Roma’ya kadar dayanıyor... Ağırlık ölçü birimi olan
“Libra Pondo” Roma’da “Ib” sembolüyle
kısaltılıyordu. Yani aslında “Libra” ve “Pondo” sözcüklerinin baş harflerinin yan yan
gelmesiyle oluşan bir sembol. “l” harfinin 1
rakamıyla karışmaması için üstten yatay bir
çizgi çekildiği düşünülüyor.
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
TÖRENLERLE KUTLANDI
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlandı.
Kutlamalar, saat 08:45’te, Türkiye
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın
Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay
Gazinosu’ndaki tebrik kabulüyle başladı.
Daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki resmi geçit töreni ve ilçelerdeki
törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, KKTC’nin
başkenti Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı’nda düzenlenen resmi geçit töreniyle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda
yaya tören birliklerinin katıldığı geçit töreni
düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin
Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali
Talat, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik
Algan, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39’uncu
Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ve Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.
Denktaş, törene torunları Asım ve Asır Dedezade ile geldi. Bakanlar, milletvekilleri,
siyasiler, devlet, hükümet ve askeri yetkililerle halkın katıldığı tören saat 10:00’da
başladı.
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İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tören birliklerinin ve
halkın bayramını kutladı. Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanlığından Topçu Binbaşı
Cem Ersoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ersoy’un konuşmasının ardından yaya ve motorlu birliklerin
geçişiyle tören sona erdi.

GÜNCEL
Topçu Binbaşı Cem Ersoy, günle ilgili konuşmasında, 30 Ağustos’un Türk ulusunun
bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz anıtı
olduğunu söyleyerek, bu tarihin Türk milletinin kaderini belirlediğini kaydetti. Binbaşı
Ersoy: “Mustafa Kemal liderliğinde verilen
var olma mücadelesinden zaferle çıktık.
Son derece ağır şartlar altında elde edilen
başarı, aziz milletimizin istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini dünyaya
ispat etti.” dedi.
“Zafer Bayramı’nın mutluluğunu Kıbrıs
Türk halkı ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.”
Binbaşı Ersoy, bu zaferin bağımsızlık
mücadelesi veren diğer milletler için emsal teşkil ettiğini vurguladı. “Böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmanın gururunu, bu gururu ve mutluluğu yavru vatan KKTC ile siz

mücahit Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmanın
heyecanını yaşıyoruz.” diyen Binbaşı Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa
Kemal’e, silah arkadaşlarına, Anadolu’daki
ve KKTC’deki şehitlere rahmet diledi. Binbaşı Cem Ersoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da
Türk ulusunun en önemli güvencesi ve gururu olacağını da söyledi.

BÖLGELERDEKİ TÖRENLER
GAZİMAĞUSA

GİRNE

Gazimağusa’da da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne
Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

İlk tören saat 17:30’da Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı.

Protokol sırasına göre, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal
Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının
kutlanmasıyla sürdü.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat
18:00’de tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanmasıyla başladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten
konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erdi.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların
göndere çekilmesi ile devam edecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve tören
geçişi ile tamamlandı.
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POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HABERLERİ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TUĞGENERAL TEVFİK ALGAN
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Tevfik Algan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Polis Genel Müdürlüğü personeli
ile bayramlaştı. Bayramlaşma tebriğinde
Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı
Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

POLİS ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞUNUN 54. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Polis örgütünün kuruluşunun 54. yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü münasebetiyle 26 - 30 Haziran tarihleri arasında bir takım etkinlikler düzendi. Etkinlikler kapsamında,

ŞEHİT POLİS AİLELERİ İLE AĞIR VE
YATILI HASTA POLİS MENSUPLARI
ZİYARET EDİLDİ

MÜDÜRLÜKLER ARASI I.
BASKETBOL TURNUVASI
DÜZENLENDİ

12’NCİ
SALON FUTBOLU TURNUVASI
DÜZENLENDİ

Milli mücadele yıllarında şehit düşen polis mensuplarının aileleri ile polis örgütünde görev yapan ağır ve yatılı hasta polis
mensupları, oluşturulan bir polis heyeti ile
ev veya hastane ortamında ziyaret edildi.

İlk kez düzenlenen basketbol turnuvasına
toplam sekiz takım katıldı. Finale kalan
Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve PGM Merkez
takımları arasında oynanan şampiyonluk
maçını Lefkoşa Polis Müdürlüğü kazanarak
turnuvanın şampiyonu oldu.

On ikincisi düzenlenen Polis Salon Futbol
Turnuvasında 11 takım katıldı. Çekişmeli
geçen turnuvanın final karşılaşması Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımı ile İletişimİtfaiye takımları arasında oynandı. Final
karşılaşmasını Güzelyurt Polis Müdürlüğü
takımı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.
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POLİS GÜNÜ DOLAYISIYLA
ÜST MAKAMLARA ZİYARETLER
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polis örgütünün kuruluşunun 54’üncü
yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü
dolayısıyla, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü
I. Yardımcısı Barbaros Savaşçı ve Polis
Genel Müdürlüğü II. Yardımcısı Hüseyin
Yeşildağlı, sırasıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriye Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik
Algan’ı ziyaret etti.

POLİS GÜNÜ DOLAYISIYLA ANITLARA ÇELENK SUNULDU
Polis örgütünün kuruluşunun 54’üncü
yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü
dolayısıyla, sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl
Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanımız
Rauf Raif Denktaş’ın kabrine, Polis
Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu
Başkanlığında oluşturulan heyet ile çelenk
sunuldu.

EĞİTİMDE PROGRAM
GELİŞTİRME KONULU
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Polis Genel Müdürlüğü’nde 25-29
Haziran tarihleri arasında bir hafta
süre ile düzenlenen eğitim T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç Dr. Şenol
Yaprak tarafından verildi. Eğitimlerin
tamamlanmasının ardıdan, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu’nun da
katılımı ile düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.

POLİS GÜNÜ DOLAYISIYLA
RESEPSİYON DÜZENLENDİ
Polis örgütünün kuruluşunun 53’üncü
yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü
dolayısıyla,
Polis
Genel
Müdürlüğü
bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Geceye
devlet protokolü, askeri yetkililer ve polis

aileleri ile emekli polisler katıldı. Resepsiyonun açılışında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, günün anlam ve önemine
uygun bir konuşma yaptı, ardından yıl içinde
emekli olan personele plaket takdiminde bulundu.
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TÜKENMİŞLİK SENDROMU
İlk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger
tarafından “Başarısız olma, yıpranma, enerji
ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen
istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında
meydana gelen tükenme durumu.” şeklinde
tanımlanan tükenmişlik, ilk tanımlanışından
bugüne değin üzerinde pek çok araştırma
yapılmış ve tanımlar geliştirilmiş bir
kavramdır. Günümüzde tükenmişliğin kabul gören tanımı, Maslach Tükenmişlik
Ölçeği (MBI)’ni de geliştirmiş olan Christina
Maslach tarafından yapılmıştır.
Günümüz toplumunda yaygınlığı giderek artan bir durum olan tükenmişlik sendromu “Başarısız olma, yıpranma, enerji
ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen
istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında
meydana gelen tükenme durumu.” olarak
tanımlanmaktadır. Tükenmişlik sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve
kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşmakta ve bu boyutlar tükenmişliği
yaşayan bireyin hayatındaki değişimleri
ifade etmektedir. Tükenmişlik bir hastalık
değildir, fakat bir sendromdur ve bu nedenle tıbbileştirilmemelidir. Depresyon ve
tükenmişlik iç içe geçebilir. Tükenmişlik,
depresyon gelişiminde tetikleyici faktör olabilir. Depresyon aktif olarak diğer durumlarda olduğu gibi tedavi edilir.

Tükenmişlik: İşi gereği yoğun duygusal
taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda
olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun
süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk
duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması
ile oluşan bir sendromdur.
Tükenmişlik sendromu aniden ortaya
çıkan bir durum değildir, aksine yavaş
ve sinsice gelişen bir belirtiler yumağıdır.
Tükenmişlik belirtilerinin göz ardı edilmesi
de onun ilerlemesine ve başa çıkılmaz hale
gelmesine neden olmaktadır. Bu sebeple

tükenmenin sinsi sürecinin belirtilerinin iyi
bilinmesi ve zamanında teşhis edilerek
gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir.
Tükenmişlik belirtileri kişiden kişiye farklılık
göstermekle birlikte, genel olarak fiziksel,
psikolojik ve davranışsal belirtiler olmak
üzere üç başlık altında incelenmektedir.
Tükenmişlik, fiziksel anlamda öncelikle
hafif belirtiler olarak kendisini göstermektedir. Bu belirtiler; yorgunluk ve bitkinlik hissi,
baş ağrısı, uyuşukluk, uyku bozuklukları
şeklinde sıralanmaktadır. Önlem alınmazsa
devam eden süreçte; geçmeyen soğuk
algınlıkları, enfeksiyonlara karşı direncin
azalması, kilo kaybı veya şişmanlık, solunum güçlüğü, genel ağrı ve sızılar, mide
bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon,
yüksek kolesterol, kas gerilmeleri, kalp
çarpıntısı ve cilt hastalıkları oluşmaya
başlayabilir. Bu ve benzeri rahatsızlıklardan
sürekli şikayet edilmesi durumunda, birey
bu belirtileri göz ardı etmemeli, zaman geçmeden önlem almalıdır.
Psikolojik belirtiler, tükenmişlik yaşayan
kişilerde görülebilecek diğer belirtilere
oranla daha az belirgindir. Bu belirtiler;
engellenmişlik hissi ve sinirlilik, psikolojik incinmeye açıklık, nedeni bilinmeyen huzursuzluk ve tedirginlik duygusu,
sabırsızlık, özgüvende azalma, çevreye
karşı düşmanlık duygusu, güçsüzlük, iş ile
ilgili ümitsizlik, diğer insanları eleştirme, ilgisizlik, aile içi sorunlarda artış, tatminsizlik, hayata karşı negatif tutumlar, nezaket,
saygı ve arkadaşlık gibi olumlu duygularda azalma, düşüncelerde belirsizlik ve
karmaşıklık, asılsız şüpheler ve paranoya,
depresyon, suçluluk hissi ve çaresizlik
şeklinde sıralanabilir.
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TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN
ÖNLENMESİ :
Bu konuda bireylere ve topluma da kimi
görevler düşmektedir. Tükenmişlik sendromunun önlemesinde öncelikle tükenmişliğin
ne olduğunun ve belirtilerinin bilinmesi
kişinin kendi üzerinde yaşadığı durumu
erken tanımasını ve çözüm aramaya
yönelmesini sağlayacaktır. Bireyler işle ilgili
gerçekçi hedef ve beklentiler geliştirmelidir.
Bir kurum ya da bir işe başlamadan önce
birey yaptığı işin zorluklarını ve risklerini
bilirse, karşılaşabileceği sorunları önceden
görerek önlem alması mümkün olacaktır. Bu
nedenle, bireylerin çalışacakları işe ilişkin
talepleri ile ilgili pozisyona başvurmadan
önce iş hayatına atılacağı örgütü de araştırması sürprizlerle karşılaşılmaması açısından yarar sağlayacaktır.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN
TEDAVİSİ:
İşle ilgili görevlerin miktarı ve yüklenmesi
iş yerinde müdahalelerin yönlendirilmesiyle etkilenebilir. Tükenmişlik nedenleri ve
sonuçları bireysel olarak değerlendirilir.
Eğer tükenmişlik, depresyonun bir parçası
olarak veya uyum sorununun bir parçası
olarak açığa çıkarsa, tedavi ihtiyacı ve
hastalık izni, bu tür rahatsızlıklarda genel
olarak uygulanabilir şartlara göre tespit edilir. Tükenmişlik Sendromunun tedavisinde
bir hastanın uyku ritminin normale dönmesi
için genellikle birkaç gün ve geceye ihtiyaç vardır. Fonksiyonel kapasiteyi yıpratan
ciddi yorgunluklarda, mesela bir de uyum
sorunuyla birleşiyorsa 2-3 haftalık hastalık
izinlerine gereksinim vardır.
Depresyonun ciddi halinde, sıklıkla daha
da uzun süreli hastalık izinlerine gereksinim
vardır çünkü semptomların ortadan kalkması
için gereken süreden daha fazlasına fonksiyonel kapasitenin yeniden geri kazanımı
için gereklidir. Hastalık izni tedavi ve
takibin yerine geçmez. Hastayla düzenli
randevular ayarlanmalıdır. Eğer hastanın
tükenmişliğinde psikiyatrik veya somatik
bir hastalık yoksa ve işten uzaklaşmaya

ihtiyacı varsa, çözüm bir hastalık izni
değildir, fakat iş yükünün azaltılması veya
görevler yeniden düzenlenmelidir. Bu tür
düzenlemelerin bütün değişik tiplerinin sosyal güvenlik sistemi veya işveren tarafından
da mümkün kılındığı da hesaba katılmalıdır.
Eğer iş yükü de açık bir şekilde mantıksızsa,
işgücünü koruma sisteminin bu problemi çözmede merkezi bir rolü olmalıdır.
Hastalıkların mevcut sınıflandırmasına
göre, tükenmişlik bir semptom teşhisi olup,
işverenle ilgili olarak bir telafiyi gerektirmez. Sağlık sigortası, çalışma kabiliyetinin
kaybedilmesinde, bunun bir hastalığın sonucu olmasını gerektirmektedir. Eğer hasta
tükenmişlik sebebiyle çalışamaz durumdaysa, hastanın durumu bir hastalık olarak
düşünülebilir ve temel teşhis de bir çeşit
zihinsel rahatsızlıktır (depresyon durumu,
uyum sorunu, somatoform rahatsızlığı gibi).
Tükenmişlik ek bir teşhis olarak kayıt altına
alınabilir.
Tedavi bireysel olarak planlanır ve örneğin
stres yönetimi, ilaç tedavisi veya psikoterapiyi de içerebilir. İyi uyumak önemlidir.
Depresyon gibi zihinsel problemler aktif bir

şekilde tedavi edilmelidir. Hastanın öznel
deneyimini de dikkate almanın ve hastanın
kendi yaşam koşullarına alışmasının da
önemli olduğu unutulmamalıdır. Şayet 1-2
ay içerisinde dikkate değer bir iyileşme yoksa ve teşhis belirsiz olarak kalmışsa, hasta
psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirilmelidir. Eğer meslek sağlığı hizmet birimi belli
bir işyerinde tükenmişliğin yaygın olduğuna
inanırsa/düşünürse, bunun için içerisinde
grup bazlı çözümlerin/müdahalelerin de
olduğu bazı girişimler planlanabilir.
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GOLF
Golf, bir rakibe gerek duymadan kendi başınıza oynayabileceğiniz, sadece
sahaya karşı mücadele edebileceğiniz ender sporlardan biridir.
Çimler üzerinde bir alanda uzun saatler
boyunca en az 6 kilometre yürümeniz gereken ve oyun sırasında 100-150 vuruş
yapmanıza imkan tanıyan, sağlık açısından
çok faydalı bir açık hava sporudur.

Tarihçesi:
Çok eski çağlarda Orta Asya’dan yayıldığı
söylenmesine
rağmen, 15. yüzyılda
Hollandalı denizcilerin golfe benzeyen
bir oyun oynadıkları ve buna kendi dillerinde sopa, baston anlamına gelen kolf
dedikleri bilinir. Daha sonra bu oyun Britanya adalarına taşınmış ve İskoç halkının
milli oyunu haline gelmiştir. 1744 yılında
golf oyununun kuralları yazılı hale getirilir ve Royal Ancient Golf Rules adıyla
yayınlanır. İlk golf şampiyonası da 1860
yılında İskoçya’da düzenlenmiştir. Uzun
bir süre Britanya adasında oynandıktan
sonra 1900 yıllarına doğru Fransa, İsviçre
ve ABD’de de yaygınlaşmıştır. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ise tüm Avrupa ve Uzak
Doğu’da yayılmaya başlamıştır.
Profesyonel golf birliği (PGA) 1916 yılında
kurulmuştur. PGA, savaş sonrası takvimler
1951’i gösterdiğinde golf sporunu baştan ele
alarak günümüz kurallarını oluşturmuştur.
Avrupa ve Dünya Golf Şampiyonaları bu sporun şu anda en önemli organizasyonlarıdır.
Çünkü Golf, 1924 Paris Olimpiyatlarından
sonra olimpiyat oyunlarından çıkarılmış ve
2016 Olimpiyatları için ise tekrar olimpiyat
programına dahil edilmiştir.
Golf, çimlerle kaplı geniş bir alanda,
bu alan üzerinde bulunan doğal engeller
arasından, sert küçük bir topu golf sopaları
ile en az sayıda vuruş yaparak 18 ayrı parkuru tamamlamayı hedefleyen bir spordur.
18 parkur, 18 farklı yerde bulunan çukuru
ifade eder.

Golf müsabakaları iki farklı
şekilde yapılır:
•

•
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Bunlardan biri maç oyunudur. 18 çukur ayrı ayrı değerlendirilir ve toplamda en fazla çukur kazanan oyunu
kazanır.
Bir diğeri ise vuruş sayısı oyunudur.
18 çukuru en az vuruşla tamamlayan
oyunu kazanmış sayılır.

Golf topu:
Ham maddesi kauçuk olan 45 gr ağırlığında yuvarlak beyaz toptur. Üzerinde bulunan küçük
oyuklar topun daha uzağa gitmesi ve daha kolay falso alması için tasarlanmıştır.

Golf sopası:
3 farklı golf sopası vardır;
•

Demir sopa: Topa vurulan yerin demir
olduğu ve farklı açılara sahip sopalardır

•

Tahta sopa: Topa vurulan yerin tahta,
ya da titanyum malzemeden yapıldığı
hafif sopalardır.

•

Pata sopa: Çukurun olduğu alanda
topa son vuruşu yapmak için yapılan
sopalardır. Topa vurulan yeri 90 dereceye yakın bir açıdadır.

SPOR

Golf sporunun Türkiye’de oynanmaya başlaması 1800’lü yılların sonunda
olmuştur. İlk Golf kulübü 1895 yılında
İstanbul’da kurulmuş (İstanbul Golf Kulübü)
ve bu kulüp ülkemizde golf sporunun temellerinin atılmasında önemli rol oynamıştır.
Bunu 1905 yılında İzmir Bornova Golf
Kulübü, 1949 yılında ise Ankara Golf Kulüpleri izlemiş, bu kulüpler 1926 yılında
kurulan Tenis Federasyonu’na bağlanmış
ve 1996 yılında Türkiye Golf Federasyonu
kurulmuştur.
Türkiye’deki ilk golf sahası ise İstanbul
Maslak’ta yapılmış, ilk profesyonel golf
sahası ise 1994 yılında İstanbul’da (Klassis Golf Country) açılmıştır. Son yıllarda
Türkiye’de golf turizmi gelişmekte ve birçok
yerel müsabaka da yapılmaktadır.

Golf Şampiyonaları:

Golf Şampiyonalarında farklı
kategorilerde yapılan turnuvalar:
•
•
•
•

Gençler arası Golf Turnuvaları
Büyükler arası Golf Turnuvaları
Ustalar arası Golf Turnuvaları
Profesyoneller arası Golf Turnuvaları

Golf müsabakalarında Büyük Erkekler
Kategorisi 4 ayrı etaptan oluşur ve nisan
ayında başlar.

Bu majör dörtlü şunlardır;
•
•
•
•

The Masters
U.S. Open
The Open
PGA Championship

Kadınlarda ise, Haziran aylarında Bayanlar
Profesyonel Golf Birliği, LPGA’in düzenlediği
turnuvalar önde gelen organizasyonlardır.

Golf Oyuncusu Olmak:
Golf gerek teknik, gerekse de zeka ile
oynanan bir oyun olduğu için, bu branşın
sporcuları sağlam bir irade ve geniş bakış
açısına sahip olmalıdırlar. Sabretmeyi
bilmeli, bir iki adım sonrasını hesaplayabilmelidirler. Rakibine ve sahaya saygı, bu
sporun olmazsa olmaz kuralıdır. Sporcuların
rekabet içinde olmasının yanı sıra, etik
değerlere de sahip olmaları gereklidir.
Golf sporcuları için lisans almak, sağlık
açısından bir sıkıntısı olmayan herkes
için mümkündür. Ancak resmi yarışmalara
katılabilmek için lisansın yanında bir de handikap sertifikası alınması gerekir. Bu sertifika, sporcunun hangi seviyede yarışacağını
belirlemek içindir.

Golf Kulüplerinin kendi müsabakaları
dışında, amatör düzeyde de uluslararası
maçlar yapılmaktadır. 17-24 yaş Üniversite Oyunları adı altında ve sponsorların
düzenlediği yarışmalar da yapılır. Ayrıca;
milli takımlar düzeyinde karşılaşmaları
olan bu sporun birçok yaş kategorisinde
şampiyonaları düzenlenmektedir. Avrupa
şampiyonası ve Dünya kupası gibi organizasyonlar dünyanın çeşitli ülkelerinde
yapılmaktadır.
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KİTAP TANITIMI

KİTAP TANITIMI
KIBRIS TÜRK BARIŞ HAREKATI 1974
YAZAN:MURAT TEVFİK TENŞİ
YAYINEVİ: BERİKAN YAYINLARI
Akdeniz’in doğusunda yer alan Kıbrıs adası, gerek stratejik durumu ve
jeopolitik konumuyla, gerekse 307 yıl boyunca Türk milletinin hâkimiyetinde
kalmış olmasından kaynaklanan etnik ve kültürel mirası ileTürkiye için
önemli bir pozisyondadır. Anadolu’ya olan yakınlığı ile adada yaşayan
Türkler, Kıbrıs’ı Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası haline getirmekte ve her
zaman Türkiye için değerli kılmaktadır.
19. Yüzyıldan başlayarak Büyük Yunanistan projesi için ortaya atılan
“Megali İdea” fikri kapsamında, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesini
hedefleyen “Enosis” anlayışı nedeniyle Kıbrıs Türk’ü, zulüm ve katliamlara
maruz kalmaktaydı. Ayrıca adada etkisini artıran Rum-Yunan hâkimiyeti,
her geçen gün Türkiye’nin güney sınırında potansiyel bir dış tehdit unsuru
haline dönüşmekteydi.
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs sorununun barışcıl yöntemlerle çözülmesi için
çok uğraştı. Bütün siyasi ve hukuki yolları denendi. Sabırlı bir tavırla yıllarca
adanın ve Kıbrıs Türk’ünün huzuru için uğraştı. Ancak ne yazık ki barışcıl
yöntemlerin tamamı sonuçsuz kaldı. Türkiye, tüm iyi niyetli yaklaşımlarına
rağmen bütün gayretleri neticesiz kalıp adadaki durum tahammül edilemez
hale gelince, huzur ve barış için “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı” ile adaya
müdahale etmek zorunda kaldı.

“SINIR ”
Yazar: J.D. HORN
Yayınevi: PEGASUS
YAYINLARI
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“BAŞKALARININ AKLI ”
Yazar: TALI SHAROT
Yayınevi: DOMİNGO
YAYINEVİ

“ÖLÜM FERMANI ”
Yazar: ANDREAS GRUBER
Yayınevi: PEGASUS
YAYINLARI

“ÜÇ KIZ KARDEŞ ”
Yazar: İCLAL AYDIN
Yayınevi: ARTEMİS
YAYINLARI

Komutanlığı’nın resmi görüşlerini içermez.

Makaleler, yazarlarının kendi görüşleri olup, Güvenlik Kuvvetleri

Kıbrıs Türkünün Sesi

