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TÜRKİYE-GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ İLİŞKİLERİ 
 

Hürriyet, ‘‘Piri Reis gemisi Gazimağusa Limanı’nda’’, 04.10.2011 

Hürriyet Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki 

“G noktası”ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayan 

Koca Piri Reis Gemisi KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na geldi.  

Haberde ayrıca Piri Reis Gemisi’nin, Gazimağusa Limanı'nda bakım, ikmal ve yakıt 

ihtiyaçlarını karşılayacağı ve TPAO'dan gelen yeni koordinatlar doğrultusunda, tekrar “G 

noktası” olarak adlandırılan alana giderek, 2400 kilometrelik bir hat üzerinde araştırma 

çalışmalarına devam edeceği de belirtiliyor.   

 

Akşam, ‘‘Türkler havlar ama ısırmaz!’’, 04.10.2011 

Akşam Gazetesi’nde bugün, Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yayınladığı bir raporu 

Rum gazetesi Smerini’nin “Türkler havlar ama ısırmaz!” başlığıyla manşet verdiği bildirildi. 

Haberde yer alan ayrıntılara göre, Güney Kıbrıs’ta bulunan Rum Stratejik Araştırmalar 

Merkezi'nce hazırlanan raporda, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki en büyük 

askerî güç olmadığı,  Mısır, İran ve Suriye’nin çeşitli alanlarda Türkiye’den üstün bulunduğu” 

iddia edildi. Ayrıca raporda, Türkiye’nin asker, tank, savaş uçağı ve savaş gemisi sayısının, 

Yunanistan’dan fazla olduğu ancak, sayısal oranların bir Türk-Yunan çatışmasında ‘’Tek 

başına Türkiye lehine sonuç veremeyeceği” yorumu yapıldı. 

 

Radikal, “Arap Baharı İslamcı hareketleri de Batı’yı da değiştirmeye başladı.’’, Murat 

Yetkin, 04.10.2011 

Murat Yetkin bugün Radikal Gazetesi’nde “Arap Baharı İslamcı hareketleri de Batı’yı da 

değiştirmeye başladı.’’ Başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Ortadoğu’da yaşanan son 

gelişmelerin yalnızca Arap coğrafyasında değil Avrupa’da da pek çok değişikliğe neden 

olduğunu vurguluyor.  

Yetkin’e göre Arap Baharı’nın Avrupa’daki sinyali dün kendini NATO Genel Sekreteri 

Rasmussen’in açıklamasında gösterdi. Yazar Rasmussen’in “Batı ittifakı Arap Baharı’nı 
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gündemine aldı.” ifadesinin değişimlerin önemli bir göstergesi olduğu kanısında. Ayrıca 

Yetkin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dün 

benzer bir açıklama yapılmış olmasını da Avrupa’dan gelen diğer bir değişim sinyali olarak 

değerlendiriyor.  

Yazara göre Arap Baharı’nın etkileri kendini İslamcı hareketler üzerinde de göstermeye 

başladı. Tunus’taki En Nahda- Diriliş Hareketi’nin iktidara gelmeleri durumunda kadınlar 

üzerinde katı uygulamalara gitmeyecekleri açıklamasını yapması ve Suriye’deki Müslüman 

Kardeşler Örgütü’nün de belli işaretler vermesi, yazar tarafından değişimin  örnekleri olarak 

değerlendiriliyor. 

 

 

 

 


