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İskele’deki projelere dünyanın 
her yerinden yoğun ilgi var

 İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Noyanlar Şirketler Grubu, İskele bölgesine yaptığı yatı-
rımlara hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı tüm yatırımlarla İskele’nin çehresini değiştiren, 
sosyal yaşamını zenginleştiren ve bölgeye popülerlik kazandıran Noyanlar Şirketler Grubu, 
yatırımcıların ilgisini çekecek iki yeni projeyi yakında hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2
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Noyanlar Şirketler Grubu’nun online satışları sürüyor

İskele’deki projelere dünyanın 
her yerinden yoğun ilgi var

 İnşaat sektörünün önde gelen isimle-
rinden Noyanlar Şirketler Grubu, İskele 
bölgesine yaptığı yatırımlara hız kesme-
den devam ediyor. 

Yaptığı tüm yatırımlarla İskele’nin 
çehresini değiştiren, sosyal yaşamını 
zenginleştiren ve bölgeye popülerlik 
kazandıran Noyanlar Şirketler Grubu, 
yatırımcıların ilgisini çekecek iki yeni 
projeyi yakında hayata geçirmeye hazır-
lanıyor.Noyanlar Şirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi, Yurt Dışı Pazarlama 
Sorumlusu ve Satış Direktörü Zarif No-
yan, North Cyprus UK Gazetesi’ne satış 
ve pazarlama çalışmaları ile yeni proje-
ler hakkında bilgiler verdi.

Güçlü kadroyla yola devam
Satış ve pazarlamada güçlü bir kad-

roya sahip olduklarını ve koronavirüs 
döneminde en üst seviyede online hiz-
met vererek müşteri memnuniyetini ar-

tırdıklarını söyleyen Zarif Noyan, “Ko-
ronavirüs salgını, çalışmalarımıza engel 
olmadı. Güçlü kadromuz, online hizmet 
vermeyi sürdürürken, misafirlerimize 
güvenli bir ortam sunmak adına şirketi-
miz içerisinde hijyen ve sağlık kuralla-
rını en üst seviyede tuttuk. Şirketimizin 
can damarı olan pazarlama konusunda 
ise, özellikle yurt dışı emlakçılarımıza 
ve müşterilerimize yönelik online su-
numlarla sıcak ilişkileri gündemde tut-
mayı başardık” dedi.

“Yatırımcılar, güvenli ve huzurlu 
bir ortamla buluşuyor”

Zarif Noyan, İskele ve Long Bea-
ch gibi ‘yatırımın adresi’ olan bölgede 
yatırım yapmanın dünyaya kapıları aç-
makta başarı sağladığına vurgu yaparak,  
dünyanın nerdeyse her yerinden yatı-
rımcıların, güvenli ve Noyanlar Şirket-
ler Grubu gibi bir aile şirketi çatısında 

huzurlu yaşamla buluştuğunu ifade etti.

“Forbes, dünyaya 
sesimizi duyurdu”

Forbes Dergisi’nin ‘Denize sıfır en iyi 
5 bölge’ listesinde İskele’nin de yer al-
ması konusuna da değinen Zarif Noyan, 
“Böyle popüler bir dergide ‘en iyi 5 böl-
ge’ arasında İskele’nin yer alması, biz-
leri çok mutlu etti. Çünkü, Kıbrıs gibi 
küçük bir adanın tanınmamış bir ülke 
olması, bizleri hep derinden yaralamış-
tır. Adamızı ve Noyanlar Şirketler Gru-
bu’nu yurt dışı pazarında temsil ederken 
tanınmamış bir ada olmamız yolumuzu 
her zaman yokuşa sürmüştür. Fakat, 
Forbes Dergisi’ndeki haber ile biraz ol-
sun dünyaya sesimizi duyurduk” dedi.

“Online satışlar sürüyor... Gözler, 
uçuşların tamamen açılmasında”

Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim 

Kurulu Üyesi, Yurt Dışı Pazarlama So-
rumlusu ve Satış Direktörü Zarif No-
yan, projelere yatırımcıların ilgisinin 
çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, 
satışların online olarak gerçekleştiği-
ni söyledi. Noyan, uçuşların tamamen 
açılması ve karantinanın kontrol altına 
alınmasıyla, yoğunluğun çok fazla arta-
cağını beklediklerini belirtti.

“2021’de iki yeni proje devreye 
girecek”

Zarif Noyan, 2021 yılında devreye 
girecek iki yeni projelerinin olduğunu 
anımsatarak, söz konusu projelerin ha-
zırlıklarının hızla tamamlanmak üzere 
olduğunu kaydetti. 

Noyan, yatırımcıların daha çok kira 
garantili ve güvenli yaşam alanları olan 
projeleri tercih ettiğini söyleyerek, bu 
yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifa-
de etti.
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Döveç Group, Noyanlar Group, 
Recaioğlu Group ve Tunalı Group 
tarafından kurulan “Four Vision 
Development” tüm Dünya’nın pan-
demi ve ekonomik krizle boğuştuğu 
bu günlerde sosyal sorumluluk pro-
jelerine devam ediyor. 

Yatırım yaptığı bölgelerde sosyal 
alanlar oluşturan ve kamu kurum-
larına destek olan Four Vision De-
velopment, bu kez Bekirpaşa Lise-
si’ne bir ek bina ile katkı sağladı. 

Four Vision, İskele Bekirpaşa Li-
sesi iyileştirme çalışmaları kapsa-
mında bir ek bina inşa etti. Okulun 
acil ihtiyaçlarından biri giderildi. 

Teslim töreninde İskele Belediye 
Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Döveç 
Group Direktörü Burçin Döveç, 
Noyanlar Group Direktörü Ahmet 
Noyan, Recaioğlu Group Direktörü 
Okan Recaioğlu ve Tunalı Group 
Direktörü Ceyhun Tunalı hazır bu-
lundu. Törende Bekirpaşa Lisesi 
Müdürü Ergin Ersoy tarafından 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sa-
dıkoğlu’na ve Four Vision Develop-
ment direktörlerine teşekkür plake-
ti takdim edildi.

Four Vision Development Direk-
törleri tarafından yapılan açıkla-
mada şöyle denildi:  

“Toplum olarak yardımlaşmanın 
ve paylaşmanın çok daha önem ka-
zandığı bir süreçten geçmekteyiz. 
Four Vision Ailesi olarak sevginin, 
güzelliklerin ve iyiliğin paylaştıkça 
artacağına gönülden inanıyoruz.    
Yardımlaşmayı misyon haline getir-
miş bir kurum olarak sürekli sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleşti-
riyoruz. Bu iyilik hareketlerine bir 
yenisini daha eklemenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. 

İyi bir ortamda eğitim öğretim 
almak geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin en temel hakkıdır. 
Bu düşünceyle İskele Bekirpaşa 

Lisesi’nin öncelikli ihtiyaçlarından 
birini giderdik. Tüm sektörlerin 
olumsuz etkilendiği bu süreçte iyi-
lik hareketlerimize devam edeceğiz, 
elimizi taşın altına koymaktan çe-
kinmeyeceğiz ve bu tutumumuzdan 
asla vazgeçmeyeceğiz”. 

Törene katılan İskele Belediye 
Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Bele-
diye olarak eğitim kurumlarına sü-
rekli destek olduklarını, tüm çocuk-
ların iyi ortamlarda eğitim almayı 
hak ettiğini vurguladı. Sadıkoğlu 
örnek davranışlarından dolayı Four 
Vision Development direktörlerine 
teşekkür etti.

Four Vision Development, bu zor günleri aşmak için 
“elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” dedi 

4 büyük şirketten örnek 
sosyal sorumluluk projesi
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+90 392 444 44 74 - +90 533 850 07 12
noyanlarholidays.com - info@noyanlarholidays.com
Doktorlar Sitesi  Yanı,  Long Beach, 99870 İskele,  Kıbrıs
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Gazimağusa’da faaliyet veren Namık 
Kemal Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi Ha-
cer Ataoğlu, geleceğin kadın doktorların-
dan olma hayali bir yana dururken, müzik 
alanında ülkemize büyük bir gurur yaşa-
tıyor.

Genç bir baterist olan Hacer Ataoğlu, 
internet ortamında düzenlenen ve ulus-
lararası bir platform olan ‘HIT LIKE A 
GIRL’ yarışmasında Türkiye ve dolayı-
sıyla Kıbrıslı Türkler adına temsiliyet 
hakkı kazandı. Hacer Ataoğlu, amatör 
veya profesyonel tüm kadın bateristlerin 
katıldığı bir platform olan ‘HIT LIKE A 
GIRL’ yarışmasında hem jüriden iyi bir 
puan almayı, hem de video beğenilerine 
göre dereceye girmeyi istiyor. Bu nedenle 
Hacer Ataoğlu, tüm Kıbrıslı Türkler’den 
destek bekliyor. ‘hitlikeagirlcontest.com’ 
adresinden 13-17 yaş kategorisinde bu-
lunan Hacer Ataoğlu’nun performansını 
tıklayıp izlemek ve ‘vote now’ kısmına 

tıklayarak oy vermek mümkün. Hacer 
Ataoğlu’nun performansına 2 Mayıs Pa-
zar gününe kadar günde bir kez oy veri-
lebilecek.

Güzel rastlantı sonucu 
bateri çalmaya başladı

Hacer Ataoğlu, Namık Kemal Lise-
si’nin 10. sınıf öğrencisi. Pandemi nede-
niyle online derslere devam eden Ataoğlu, 
bateri ve gitar eğitimi de alıyor. Müzik 
dinlemeyi, müzikle iç içe olmayı çok se-
ven Ataoğlu, müzik öğretmeni olan ablası 
aracılığıyla müziğe ilgi duyduğunu farket-
miş. 2018 yılında müzik öğretmeni olan 
ablasını kurs binası önünde beklerken, 
oradaki bateri öğretmeni Atıl Açıkel’in da-
vetini geri çevirmeyen Hacer Ataoğlu, şu 
an umut vadeden bir kadın baterist olma 
yolunda ilerliyor. Hacer Ataoğlu, Atıl Açı-
kel’in kendisini kursa davet etmiş olma-
sından memnuniyet duyduğunu ve bugün 

yarışmaya katılabilecek noktaya geldiğini 
söyleyerek, “Atıl Hoca, ilk denemede ritm 
kulağım olduğunu ve bateri çalmaya baş-
layabileceğimi söylemişti. Önceleri basit 
ritm kalıplarını öğrendim. Daha sonra da 
teknik üzerine yoğunlaştık. Eğitimlerimiz 
gayet iyi gidiyor” dedi.

Yarışmada, Türkiye ve dolayısıyla 
Kıbrıslı Türkleri temsil ediyor

Hacer Ataoğlu, ‘HIT LIKE A GIRL’ ya-
rışmasından da bahsederek, bunun amatör 
ve profesyonel tüm kadın bateristlerin ka-
tıldığı bir platform olduğunu ifade etti. 
‘HIT LIKE A GIRL’ yarışmasına daha 
önce yabancı diğer ülkelerin katıldığı-
nı, bu yıl ilk kez Türkiye adına kendisi-
nin temsiliyet hakkı kazandığını belirten 
Ataoğlu, “Halkımızdan beklentim, per-
formansımı beğenirlerse bana oy verme-
leridir. Yarışmacılar, hem jüri oylarına 
hem de beğeniye göre derecelendiriliyor. 

Bu nedenle beğenilerin benim için büyük 
bir önemi vardır. Performansımı oylamak 
isteyenler, 2 Mayıs Pazar gününe kadar 
günde bir kez oy verebilecek” diye ko-
nuştu. Tüm yarışmacılara başarı dileğinde 
bulunan Ataoğlu, “Sonuç ne olursa olsun 
önemli olan yarışma heyecanını tatmak 
ve Kıbrıslı Türklerin de var olduğunu 
hissettirmektir. Başta ailem olmak üzere 
beni müzik alanında geliştiren ve bu ya-
rışmaya hazırlayan Atıl Açıkel ve Cumali 
Bozpınar hocalarıma teşekkür ederim” 
diye konuştu. 

Hacer’in hayali doktor olmak
Hacer Ataoğlu’nun hayali, tıp eğitimi 

alıp doktor olmak. Hacer Ataoğlu, ayrı-
ca bateri çalmayı da geliştirmek istiyor: 
“Umarım hayallerimi gerçekleşirir ve 
doktor olurum. Tüm arzum, güzel bir ge-
leceğimin olması ve iyi bir yerlere gele-
bilmektir” dedi.

16 yaşında genç bir baterist olan Hacer Ataoğlu, internet ortamında 
düzenlenen ve uluslararası bir platform olan ‘HIT LIKE A GIRL’ 

yarışmasına katılarak hem ülkemizi hem de Türk dünyasını temsil ediyor. 
Hacer Ataoğlu’nun derece elde etmesi için her bir beğeni, çok değerli.

Hacer, 
‘Hit Like A Girl’ 
yarışmasında 
‘beğen’ilerinizi 
bekliyor
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Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

Fitness Center,Spa CenterKids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground
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Döveç Group geleceği gören, yenilik-
çi ve çevreci girişimlerine bir yenisini 
daha ekledi. Zekai Trading ile Döveç 
Group tarafından yapılan anlaşma ile 
Döveç’in yakın zamanda tamamlanacak 
projelerine elektrikli araç şarj istasyonu 
kurulması kararlaştırıldı. 

Projelerinde her zaman yeni gelişme-
lere ve Dünya trendlerine dair doku-
nuşlar gördüğümüz Döveç, popülerliği 
hızla artan elektrikli araçların şarj edi-
lebildiği istasyonlar kurmak için tüm 
anlaşmalarını tamamladı. 

Dünya’daki Tesla, Porche, Jaguar, 
Mercedes gibi birçok otomotiv ve tek-
noloji devinin bu alanda üretim yap-
maya başlaması ile birlikte yaygınlaşan 
elektrikli araç kullanımı yavaş yavaş ül-
kemizde de tercih edilmeye başladı. 

Çevreye duyarlı, yüksek performans 
gösterebilen ve yakıt açısından eko-
nomik bu araç tipinin yakın gelecekte 
çok hızlı yaygınlaşması öngörülüyor. 
Dolayısıyla yakıt teknolojisindeki bu 
değişim beraberinde petrol istasyonları 
yerine elektrikli araç şarj istasyonları 
ihtiyacını da getirecek. 

Döveç Group yakın gelecekte çok 
ihtiyaç duyacağımız elektrikli şarj istas-
yonlarına projelerinde yer vermeye baş-
ladı. Geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir 
anlaşma ile Courtyard Long Beach ve 
Four Seasons Life projelerine elektrikli 
şarj istasyonu kurulması için ilk adımı 
attı. 

5 yıllık bu sözleşme ile sektöründe en 
iyiler arasında gösterilen Zorlu Ener-
gy Solutions (ZES) elektrikli araç şarj 
istasyonları Döveç projelerinde yerini 
almaya başladı. Kullanıcılar ZES tekno-
lojisi ile istasyonlarda mobil uygulama 
üzerinden rezervasyon yaparak, araçla-

rını şarj edebilmek için beklemek zo-
runda kalmayacak.

Döveç: Çevreye daha duyarlı
Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi 

Buğra Döveç, şirket olarak teknolojide-
ki yeni eğilimleri ve bireylerin gelece-
ğe yönelik ihtiyaçlarını yakından takip 
ederek, projelerini bu doğrultuda şekil-
lendirdiklerini belirtti. 

Elektrikli araçların özellikle egzoz 
gazı emisyonu yapmadığı için çevreye 
daha duyarlı olduğunu ve sürdürülebilir 
bir yaşam için yaygınlaşmasının önem 
teşkil ettiğini vurguladı. 

Sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla 
şirket olarak kullandıkları tüm mater-
yallerin çevre ile etkileşimini inceledik-
lerini, geçtiğimiz yıllarda 1100 kWp gü-
cünde güneş enerji santrali kurduklarını 
ve gelecek yıllarda araç filolarını elekt-
rikli araçlarla değiştirmek için planlama 
yaptıklarını söyledi. 

Döveç projelerine doğa dostu enerji
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Peri masalını yaşatan köy; Karmi
Girne’nin yaklaşık 8 kilometre batı-

sında, Beşparmak Dağları’nın eteğinde, 
yemyeşil ormanın içinde bulunan Kar-
mi, bir diğer adıyla Karaman Köyü, ada-
nın İngiltere sömürgesi altında olduğu 
1870’li yıllarda İngiliz aristokrat kesimin 
keşfettiği ve yerleştiği bir yerleşim yeri. 

O dönemde bu bölgeye yerleşmeye 
başlayan İngilizler, Akdeniz mimarisine 
uygun köşk ve villalar inşa etti. 1870’ler-
den itibaren bu bölgede yaşamaya başla-
yan İngilizlere 1900’lü yıllarda Avrupa ve 
Amerika’dan gelen yabancılar da eklen-
di. Ancak Kıbrıs’ta baş gösteren iç karı-

şıklıklar ve savaş dönemi ile birçok kişi 
evlerini terk edip adadan ayrıldı. Savaşın 
sona ermesi ile kurulan KKTC hükümeti, 
yabancıları tekrar bu bölgeye davet ede-
rek evlerin onarılması koşuluyla burada 
yaşamalarına izin verdi.

Dar sokaklar, rengarenk çiçekler 
ve otantik evler Karmi’ye özgü

Karmi, daracık yürüyüş yolları, değişik 
sokak isimleri, rengarenk çiçekleri, terte-
miz dağ ve deniz havasıyla adanın cen-
netten bir köşesi gibi varlığını koruyor.

Karmi’ye Girne çevre yolunda Kara-
man tabelasından saparak ulaşmak müm-
kün. Yokuş yukarı ve dar bir yoldan yak-
laşık 8 kilometre ilerledikten sonra köyün 
merkezine varılıyor. Köyün merkezinde 
bulunan Virgin Mary (Bakire Meryem) 
Kilisesi’nin olduğu yere park yapılabili-
yor. 

Köydeki İngiliz tarzı kırmızı telefon 
kulübesi, en çok dikkat çekenlerden biri. 

Aynı zamanda, akan pınarın buz gibi 
suyu, sokaklardaki rengarenk çiçekler 
ve ağaçlar, ziyaretçilere büyük bir keyif 
veriyor. Karmi evlerinin giriş kapılarında 

evlerin isimleri ve yapılış tarihlerinin yer 
alması da oldukça ilginç bir detay. Karmi 
evlerinin kapıları da birbirinden güzel ve 
otantik bir tarza sahip. 

Genellikle köyde sessizlik ve huzur ha-
kim. Aynı zamanda bu masalsı sokaklarda 
gezinirken, badem ve ceviz ağaçlarından 
meyve koparıp yemek ve bu doğal orta-
mın keyfini çıkarmak mümkün.

Köyün içinde cafe-pub ve restoran, bir 
adet galeri ve küçük bir market bulunuyor. 
Bakire Meryem Kilisesi’nin bahçesinde 
ölen kişilerin anısına yaptırılmış banklar 
da dikkat çeken bir başka detay. Tüm bu 
detayları keşfedenler, fotoğraf çekerek 
anılarına ekliyor ve temiz havanın verdiği 
enerji ve keyifle Karmi’den ayrılıyor.

Beşparmak dağlarının eteğindeki Karmi köyü, her detayıyla adeta cennetten bir köşe
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Londra’da onu daha çok turizm 
sektöründen biliyoruz.

Ahmet Acar, genç bir girişimci ve 
ilginç bir hayat hikayesi var. 

Çok zorluk gördü
hiç yılmadı

Ahmet Acar, Kıbrıs’ta Hirsofulu 
bir anne ve Balikitrolu (Balıkesir) 
bir babanın çocuğu olarak Lefko-
şa’da 1977 yılında doğar. İlkokulu 
Lefkoşa hisar içindeki Arabahmet 
İlkokulu’nda tamamlar. Çok zeki 
bir çocuk olan Ahmet, bugüne ka-
dar Arabahmet İlkokulu’ndan kole-
je giden birkaç öğrenciden biridir. 

Ahmet Acar yapılan kolej sına-
vında başarılı olur ve Türk Maarif 
Koleji’ni kazanır. Altı yıl kolejde 
okuduktan sonra üniversite eğiti-
mini Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde 
devam etmeye karar verir. Ahmet 
Acar bu tercihi yapmasında lise 
yıllarında harçlık çıkarmak için boş 
zamanlarında çalıştığı otellerin et-
kisi olduğunu söylüyor. 

Üniversiteyi başarı ile bitirdikten 
sonra 1999’da master yapmak için 
Londra’ya gelir. O yıllarda Kıbrıs 
AB üyesi değildi ve Kıbrıslı öğ-
renciler için burs imkanı sınırlıydı. 
Ahmet Acar’ın hem çalışıp, hem 
de okula gitmesi mümkün olmadı. 
Üniversite ücretini karşılayacak pa-
rayı kazanamadı. Master yapması 

zorlaşınca iş hayatına atıldı ve önce 
Londra’da otellerde çalıştı daha 
sonra otellerden ayrılarak seyahat 
acenteliği ve tur operatörlüğü yaptı. 

En sonunda kendi işini kurdu. 
Wowcations Worldwide Holidays 
Ltd isimli şirketinde şu anda birçok 
şirkete danışmanlık yapıyor, iş se-
yahatleri, özel günler ve çeşitli ak-
tiviteler düzenliyor. 

İki yıl öncesine kadar Londra’da 
birçok sosyal sorumluluk projesine 
destek olmuş, bazı derneklerde gö-
rev almış ancak son iki yıldır daha 
çok işine yoğunlaşmış durumda… 
Ahmet Acar’ın işi seyahat etmek 
olduğu için bu nedenle Avrupa’nın 
birçok şehrini gördüğünü söylüyor.

“Birbirinize destek olun”
Garsonluktan patronluğa uzanan 

bu yaşam öyküsü içerisinde Ahmet 
Acar edindiği tecrübelerden Lond-
ra’da yaşayan Kıbrıslı Türklere de 
önemli bir mesajı var:  “Birbirinize 
destek olun. Kişisel anlamda bü-
yük başarılara ulaşan insanlarımız 
olmasına rağmen, halk olarak ma-
alesef ortak bir mücadele verme-
dik ve bir amaç belirleyemedik. En 
azından birbirimizi, iş yerlerimizi, 
öğrencilerimizi, işçilerimizi ve her 
alanda Kıbrıslı Türklere daha çok 
destek olmamız gerektiğini düşünü-
yorum”.

Garsonluktan 
patronluğa

Ahmet Acar... 
Karşısına çıkan birçok zorluğa 

rağmen hiç yılmadan çalıştı, 
çabaladı ve emeklerinin 

meyvesini aldı

BİR İNSAN BİR HAYAT

İki yıl öncesine kadar Londra’da bir-
çok sosyal sorumluluk projesine des-
tek olmuş, bazı derneklerde görev 
almış ancak son iki yıldır daha çok 
işine yoğunlaşmış durumda… 
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Lefkoşa’da 92 yıllık binanın restore edilerek nezih bir mekana dönüştürülmesiyle 
birlikte hizmete açılan Lush Cafe, başkentin gözde mekanlarından oldu 

En çok tercih edilen kafe 
ve restoran listesinde; ‘Lush’

Hayalini kurduğu Lush Cafe’yi iş-
letmecilikteki tecrübelerini kullanarak 
Lefkoşa’da hizmete açan İşletmeci Vol-
kan Bilgin, Lush’ı en çok tercih edilen 
kafe ve restoran listesinin üst sıralarına 
koymayı başardı.

Dileyen iş çıkışı kahve içip leziz tatlı-
lardan tadarak hoş bir sohbet ortamı bu-
luyor, dileyen öğle ya da akşam seçkin 
menü çeşitlerini tatmayı tercih ediyor. 
Gece ise, bistro konseptiyle sıcak soh-
bete ev sahipliği yapılıyor.

Lush Cafe Direktörü Volkan Bilgin, 
projenin hayata geçişi, işletmecilik an-
layışı, sunulan lezzetler ve hizmetler 
hakkında North Cyprus UK Gazetesi’ne 
özel açıklamalarda bulundu.

İşletmecilikte 17 yıllık tecrübesi 
ve arkasında kadın desteği var

2003 yılından bu yana Kıbrıs’ta işlet-
meci olarak farklı şirketlerde görev alan 
Volkan Bilgin, her projede farklı dene-
yimler edindiğini belirtti. 

Bilgin, Lush’ın hayata geçmesinde 
eşi Begüm Doruhan’ın büyük eme-
ği ve desteği olduğuna vurgu yaparak, 
“17 yıllık tecrübelerimizi toparlayarak 
sonunda kendi projemizi yapmak için 
eşimle beraber hayallerimizi Lush’a 
aktardık. Lush, aslında hayallerimizi 
süslüyordu ama bir türlü cesaret edeme-
miştik. Tabi ki yatırım yapmak ve bü-
yük adımlar atmak kolay değildi. Fakat 
her başarılı erkeğin arkasındaki kadın 
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faktörü, projemizde hayata geçti” dedi. 
Volkan Bilgin, mekanın sıcak, sami-

mi ve nezih bir ortama sahip olmakla 
beraber, doğal ürünlerin servis edil-
mesinin önemli unsurlar olduğunu ifa-
de ederek, Lush’ın bu kriterlere sahip 
olarak 5 Ekim 2020 tarihinde hizmete 
açıldığının altını çizdi.

92 yıllık bina restore edilip özüne 
döndürüldü

Lush’ın mimarisini Özde Güröz’ün 
üstlendiğini belirten Volkan Bilgin, 
“Yoğun ve yorucu bir inşaat aşamasıy-
dı bizim için. 1928 yılında yapılmış bir 
binada restorasyon yapmak, dokuyu 
koruyarak ilerlemek, binaya daha fazla 

değer katmak ve özüne döndürmek için 
çok çaba harcadık. Sıvaların arkasında-
ki o güzel sarı taşları tekrar ortaya çı-
karmış olmak en büyük mutluluğumuz-
du” ifadelerini kullandı.  

Menüde her talebe 
uygun seçenek var

Lush’ın sunduğu hizmetlerden de 
bahseden Volkan Bilgin, adada güzel 
bir işletme yapmak istiyorsanız hedef-
lenen misafir kitlesinin çok iyi tanın-
ması gerektiğinin altını çizerek “Müş-
teri nelerden hoşlanır, dünyada trend 
nedir? gibi etkenleri iyi takip edip ada 
insanının ağız tadına göre düzenlemek 
gerekir. Biz, dünya mutfağı olarak me-

nümüzü oluşturduk. Akdeniz ülkesi 
olarak Akdeniz mutfağına ağırlık ver-
dik. Son dönemde uzak doğudan bazı 
yemekleri de menümüze ilave ettik. 
Özellikle menümüze yeni eklediğimiz 
sushiler konusunda güzel geri dönüşler 
aldık” dedi.

Volkan Bilgin, pizza ve makarna çe-
şitlerinin en çok tercih edilenler ara-
sında olduğuna da işaret ederek, ma-
karnaların Lush mutfağının bir ürünü 
olduğunu kaydetti. 

Tatlıların çoğu, 
Begüm Doruhan’ın eseri

Volkan Bilgin, Lush’ta sunulan tat-
lıların çoğunun eşi Begüm Doruhan 
tarafından günlük ve taze olarak yapıl-
dığını ifade ederek, “Eşim diye söyle-
miyorum, harika tatlı yapar. Favorimiz 
Havuçlu ve Tarçınlı Kek... Mutfağımız-
dan da Profiterol ve Çikolatalı Sufle çı-
kıyor” dedi.

Özel gün organizasyonlarına ev 
sahipliği yapıyorlar

Lush’ta özel gün organizasyonları-
nın yapıldığına da vurgu yapan Volkan 
Bilgin, toplamda 200 kişiyi ağırlayacak 
oturma kapasitesine sahip olduklarını 
ancak pandemi döneminde kapasiteyi 
120 kişiye göre ayarlayarak masa me-
safelerini iki metre kadar açtıklarını 
belirtti.

Normal dönemde 7 gün hizmet ve 

4 gece müzik performansları 
oluyor

Volkan Bilgin, Lush’ın normal dö-
nemde haftanın 7 günü 08.00-24.00 sa-
atleri arasında hizmet verdiğini, yaz ak-
şamları ve özellikle hafta sonları süreyi 
daha da uzatıp saat 01.00’e kapattıkları 
zamanlar olduğunu kaydetti.

dNormal dönemde haftanın iki günü 
DJ performansıyla 80’ler ve 90’lar 
gecesi yapıldığını söyleyen Volkan 
Bilgin, perşembe akşamları canlı per-
formans Latin müzikleri ve cumartesi 
akşamları da Jazz Konserleri yaptıkla-
rını anımsattı.
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DAÜ Teknopark’ta 10 kişilik ekip ile geliştirilen robot adamızda ve Akdeniz’de eksik-
liği hissedilen pek çok denizaltı araştırma ve gözlemleme projelerinde görev alacak

KKTC’nin ilk sualtı 
robotu “Orca” denize indi

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek uzaktan ku-
mandalı veya otonom kontrollü modüler 
sualtı robotu Kıbrıs’ın sualtındaki arke-
olojik zenginliklerini ve doğal yaşamını 
keşfedecek.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sualtı arkeoloji 
ve doğal yaşamın araştırılması alanında 
faaliyet gösterecek olan ORCA; uzaktan 
kontrollü modüler sualtı robotu(ROV) 
denize açıldı. DAÜ Teknopark’ta 10 ki-
şilik ekip ile geliştirilen robot adamızda 
ve Akdeniz’de eksikliği hissedilen pek 
çok denizaltı araştırma ve gözlemleme 
projelerinde görev alarak sualtında kal-
mış arkeolojik zenginliği ve sualtı do-
ğal yaşamını keşfetmeyi hedefliyor. Bu 
hedefin yanında denizcilik sektöründe 
veya deniz ile bağlantılı iş kollarında fa-
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aliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluşa 
da ihtiyaç duydukları denizaltı gözlemi 
konusunda çözüm ortağı olarak hizmet 
verecek. ORCA ihtiyaç duyulan tüm su 
altı hizmetleri için uygun çözümü kısa 
sürede sağlayarak, görevleri başarıyla ta-
mamlayacak ve detaylı analiz / raporlar 
oluşturacak.

DAÜ Teknopark’ta Caretta Robotics 
ekibinin geliştirdiği sualtı robotu, yüksek 
performanslı, vektörel konfigürasyonlu 
8 iticili , modüler yapılı, genişletilebilir 
özellikleri ile denetim, araştırma görev-
leri, endüstriyel çalışmalar ve sualtı me-
raklıları için ortaya çıkarılmış bir su altı 
robotudur.

Özel tasarıma sahip ve hızlı değiştiri-
lebilir özellikteki Li-Ion batarya ünite-

sinden güç alarak, su altında uzun süreli 
çalışmaktadır. Şiddeti ayarlanabilir güçlü 
LED ışıklar, canlı HD görüntü sağlayan 
1080p kamera için mükemmel aydınlat-
ma sağlar; bu sayede gece koşulları ve 
karanlık ortamlarda da üstün görüş imka-
nı sağlanır.

ORCA (ROV) kendi sınıfında zorlu 
görevleri yerine getirmek için özel do-
nanıma sahiptir. Balık çiftlikleri, boru 
hatları, su altı inşaatları, limanlar, arama 

-kurtarma, su altı arkeolojisi, su altı bi-
yolojik araştırmaları gibi birçok sektör 
için barındırdığı üstün özellikler saye-
sinde denizaltı araştırma ve gözlemleme 
görevlerinde kilit rol üstlenmektedir. Ça-
lışacağı ortama ve görevlere göre ekstra 
sensör, Sonar, Lidar, USBL, DVL, robot 
kol eklenebilmektedir.

100 metre derinlikte çalışabilme 
özelliği ve 160 kgf kopma kuvvetine 
sahip100-200-300 metrelik kablo seçe-

nekleri ile ORCA farklı endüstrilerin su 
altındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Caretta Robotics ekibi tarafından özel 
olarak geliştirilen CAVOS (Caretta Auto-
nomous Vehicle Operation System)yazı-
lımı ve ara yüzü sayesinde ORCA’nınsu 
altından aktardığı görüntüleri monitör-
den veya VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü 
ile izlemek mümkün.

Robotun kontrolünü operatör konsol 
ya da kullanım ve kontrol imkanlarını 
daha kolay hale getiren UI teknolojisi 
sayesinde otonom olarak gerçekleştiri-
lebilmekte. Derinlik sabitleme, pozisyon 
kontrolü gibi seçenekleri ile robotun iş-
levselliğini de arttırmaktadır. Bu sayede 
ORCA ile sualtı deneyimlerini oldukça 
basit ve verimli hale gelmektedir.

Caretta Robotics Kurucusu ve projenin 
fikir babası Ahmet Bilgen, şu bilgileri 
verdi:

“Alanında uzman hocalardan oluşan 
“Danışma Kurulu” ve proje direktörü Te-
zel Çelebi liderliğindeki ekip, DAÜ me-
zunu yetenekli mühendis ve gençlerden 
oluşuyor. 

Cihazımızı geliştirirken tamamen yerel 
kaynaklardan faydalanarak hareket ettik. 
Geçtiğimiz günrobotumuz ilk kez resmi 
bir görev icra etmek için Akdeniz sula-
rına daldı. ORCA ile sadece sualtı arke-
olojisi faaliyetleri değil, deniz biyolojisi, 
su ürünleri gibi bilimsel faaliyetler de 
gerçekleştireceğiz. Sualtı robotu ORCA, 
öncelikle Kuzey Kıbrıs kıyılarında çalı-
şacak.Karasularımızda keşfi yapılmamış 
arkeolojik batıklar ile tarih öncesi dö-
nemlerden kalan batık yerleşimler var. 
İnanıyorum ki yeni sualtı araştırmalarıyla 
sualtındaki zenginliği gün yüzüne çıkar-
tacağız. ORCA özellikle Kuzey Kıbrıs’ın 
sualtı arkeolojisi eğitim ve araştırma faa-
liyetlerine çok büyük katkı koyacaktır”.
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Arzu ettiğimiz KKTC bu mu?

Mağusa’da 35 yaşındaki Aytan Ka-
sap’ın kalp krizinden, Lefkoşa’da gen-
cecik Ali İzel, kalp yetmezliğinden ya-
şamını yitirdi…

Kalp ve damar hastalıklarından ölüm-
ler 30’lu yaşlara indi…

İş kazası olmuş dün yine, bir kişi in-
şaatta 4 metre yükseklikten düşüp ya-
ralanmış.

İş kazasız hafta yok ki, canlar gidiyor, 
insanlar engelli kalıyor ama tedbir alı-
namıyor.

Trafik kazalarıyla/çarpışmalarıyla il-
gili bir haber çıktı önceki gün TAK’tan 
ve haberde verilen istatistiki bilgiler, 
durumun vahametini gösteriyor ama 
görmek isteyene tabii…

2018’de 24 kişi, 2019’da 30 kişi, 
2020’de 27 kişi, 2021’in ilk dört ayın-
da da 9 kişi  trafik kazalarında yaşamını 
yitirmiş.

İstatistik bilgi tedbir almanıza katkı 
sağlarsa iyidir, öyle “vah vah” deyip, 
hiçbir şey yapmayacaksanız ne işe ya-
rar ki?

Kanser hastalıkları da aramızdan alı-
yor sevdiklerimizi ve halen hangi böl-
gede hangi kanser hastalığının hakim 

olduğunu, buna yol açan nedenleri, yaş 
aralığını bile bilmiyoruz, bu konuda is-
tatistik bile tutamıyoruz yıllardır.

Dövizin yükselişi durmuyor, döviz 
kurlarına her gün korkuyla bakıyoruz, 
her baktığımızda biraz daha yüksek, 
borçlarımız katlanıyor…

Döviz krizi hükümetin gündeminde 
bile yok…

Bir korku filmi de elektrik konusun-
da var; Maliye Bakanı Erhan Arıklı her 
gün halkı “elektriğe zam yapılacak” 
diye korkutuyor.

Şu anda bile ödenemeyecek durumda 
olan elektrik ücretleri bir de zamlanırsa 
iş insanları, vatandaşlar bunu basıl öde-
yecek?

Süt üreticisi sütünü satamıyor, ya dö-
küyor ya vatandaşa dağıtıyor, patatesçi 
elinde kalıp çürüyen patatesi toprağa 
gömüyor, diğer üreticiler de ürettiğini 
satamıyor, sattığının parasını alamıyor, 
tam bir işkence…

Eğitim zaten bir bilinmezin içinde, 
eğitimdeki kayıpların acısını çocukları-
mız ileride çekecek, 2020 ve 2021’deki 
kayıplar büyük tahribatlar yaratacak…

Pandemi dışı sağlık hizmetleri berbat, 

personel sıkıntısından tutun da ilaç ek-
sikliğine kadar bir dolu sorun var…

Polisiye olaylarda ciddi artış var, 
özellikle de hırsızlıklar çoğaldı, geçim 
sıkıntısı nedeniyle daha da artmasından 
korkuluyor.

Bu arada çevre kirliliği ve çevre katli-
amları da devam ediyor…

Peki sorunların en büyüğü olan Kıb-
rıs sorunu, o da bir bilinmeze doğru 
ilerliyor.

Türk tarafının “iki devletli” çözüm 
planı olmayacak duaya “amin” demek 
gibi…

Beklendiği gibi 5+ BM konferansın-
dan hiçbir sonuç çıkmadı, bu tezde ısrar 
edildiği sürece de bir şey olmayacağı 
aşikar.

Kıbrıslı Türkler hiç olmadığı kadar 
çözüme ihtiyaç duyuyor ama yeni yö-
netim sürer durumun devamından yana 
adımlar atıyor, sanki de çözüm olmasın 
diye çaba sarf ediyor.

Peki mevcut durum, sürdürülebilir 
midir? 

Hayır değildir, gidişat çok kötüdür, 
Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye olan ba-
ğımlılığı her geçen daha da artmaktadır 

ve bu bağımlılık başka sıkıntıları da 
gündeme getirmektedir. 

Kendi kendine yeter olamamak ve 
Türkiye’ye sürekli el açmak, yalvar 
yakar olmak oradaki yöneticilerin gö-
zünde Kıbrıslı Türkleri, “baş ağrısı”, 
“bitmek bilmeyen yük” gibi gösteriyor, 
ortada bir saygı ve seviye kalmayınca 
da buraya sürekli fırça atılacak, hır gö-
rülecek bir yer olarak bakılıyor.

Söylenen sözler, tavırlar kalbimizi de 
onurumuzu kırıyor, üzülüyoruz…

Umutsuzluk, belirsizlik, hayal kırık-
lığı, önünü görememek, onurundan da 
olmak Kıbrıslı Türklere yine göçü ha-
tırlatıyor da bu pandemi ortamında ne-
reye gidebilirsin ki?

Evet yetişkinler gitmiyor, gidemiyor 
ama eğitim almak için yurt dışında olan 
gençler geri dönmüyor… 

Arzu ettiğimiz KKTC bu mu, vatan-
daşınıza reva gördükleriniz bunlar mı? 

“Devletim” demekle devlet olunmu-
yor işte, hamasetle de övünmekle de 
hava atmakla da olunmuyor… Bir de 
gerçekleri görebilseniz keşke, gördüğü-
nüzde çok geç olabilir çünkü…
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 Mustafa Bilgin Ali Camgöz...
Londra’da Kıbrıslı Türkler arasın-

da bilinen adı ile Prof. Dr. Mustafa 
Camgöz veya akademik hayattaki adı 
ile Mustafa Djamgoz…

Bizden biri. Kıbrıslı Türk. 
Dünyaca bilinen bir kanser araştır-

macısı bilim adamı… Amazon’un en 
fazla satan kitaplar listesinde yer alan 
“Beat Cancer” (Kanseri Yen) adlı 
eserin de yazarlarından biri…

Dünyanın en iyi üniversitelerinden 
biri olarak kabul edilen Imperial Col-
lege’da Kanser Araştırmaları Kürsü-
sü Başkanlığı yapan Prof. Mustafa 
Camgöz, kanser biyolojisi üzerinde 
yaptığı araştırmaları ile biliniyor.

Başarılarda dolu bir yaşam
Prof. Mustafa Camgöz, 1952 yılın-

da Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu Lef-
koşa’nın tarihi surlar içindeki Atatürk 
İlkokulu’nda tamamladı. Daha sonra 
o dönemin en popüler okullarından 
biri olan İngiliz Okulu’na girdi.

İngiliz Okulu’nu da başarı ile ta-
mamlayarak ve British Council’dan 
aldığı burs ile Imperial College’in Fi-
zik bölümünde üniversite eğitimine 
başladı. 1974 yılında üniversiteden 
mezun oldu ama o eğitimini devam 
ettirmeye karar verdi. Camgöz, mas-
ter ve doktorasını Biyofizik alanında 
1978 yılında tamamladı, aynı yıl Im-
perial College’de öğretim üyesi oldu.

1995’de Nörobiyoloji, 2005 yılın-
da da Kanser Biyolojisi profesörü 
oldu.

Bugün Imperial College’deki göre-
vine devam eden Camgöz, kanser ko-
nusunda araştırma yapan akademis-
yenler yetiştirdi. Camgöz’ün bugüne 
kadar yayınlanmış dört kitabı var ve 
200’den fazla bilimsel makalesi de 
uluslararası dergilerde yayınlandı.

Camgöz çok sayıda ödüle de layık 
görüldü. 

2011 yılında Business Network 
tarafından yılın akademisyeni seçil-
di. 1995 yılında İngiltere’nin saygın 
ödüllerinden biri olan Huxley Me-
morial Madalyası aldı. 1991 yılında 
Japon Hükümeti araştırma ödülü al-
dığı birçok ödüller arasındadır. 

Camgöz hem İngiltere’de hem de 
Kuzey Kıbrıs’ta birçok örgüte de da-
nışmanlık yapıyor, halkı kanser ko-
nusunda bilgilendiriyor.

Mustafa Camgöz
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Dünyanın tanıdığı bir bilim adamı; 
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Bendo Street Döner, Lefkoşa’nın merkezi 
Surlariçi’nde kaliteli bir mekan olarak hiz-
mete açıldı. Et ve tavuk dönerde iddialı olan 
Bendo Street Döner, hellim döneri de ürün-
leri arasına ekleyerek bir ilke imza attı.

Rauf Denktaş ile Salfer Şenbülbül’ün iş-
letmeciliğini yaptığı Bendo Street Döner, 
Surlariçi’nde bulunan Ankara Sokak’a can-
lılık kattı.

Bendo Street Döner’in tasarımını Murat 
Zengi, mekanın iç mimarisini Nermin Gün-
doğdu üstlenirken, Bendo Street Döner’in 
yaratılmasında ve projenin ortaya çıkmasın-
da Süleyman Osman’ın büyük emeği bulu-
nuyor.

Bendo Street Döner ortaklarından olan 
Salfer Şenbülbül, küçük yaştan bu yana mut-

fakta yetişerek iyi bir şef olduktan sonra iş-
letmeciliğe adım attı. Şenbülbül, İngiltere’de 
7 yıllık deneyim elde ettikten sonra Kıbrıs’a 
gelerek farklı restoran ve kafeteryaları çalış-
tırmış bir kişi.

Hellim döner ilk kez 
Bendo Street Döner’de

Şenbülbül, et ve tavuk dönerden sonra hel-
lim döneri ürünleri arasına ekleyerek bir ilke 
imza attıklarını ve ilk günden çok sevildiğini 
belirterek, bidda ve sosların da kendi üretim-
leri olduğunu söyledi.

Yüzde 100 et ile yapılan et dönerin tama-
men katkısız olduğuna dikkat çeken Şenbül-
bül, özel sunumlarla kaliteden ödün verme-
den çalıştıklarını vurguladı.

Bendo Street Döner’den 
hellim döneri

Lefkoşa’nın Surlariçi’nde yeni açılan Bendo Street Döner, 
kaliteden ödün vermeden yola çıktı ve bir ilke imza attı
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Halide Ballı, hobi olarak 
başladığı dikişi, tasarıma 
dönüştürdü. Ballı, çanta, 
kılıf, minder ve masa ör-
tüsü gibi birçok tasarımı, 
internet üzerinden online 
olarak pazarlıyor.

Lefkoşa’nın yetiştirdi-
ği gençlerden olan Ballı, 
uluslararası ilişkiler eğiti-
mi almış, özel bir şirkette 
ithalat sorumlusu olarak 
görev yapıyor. Ballı, dikiş 
ve tasarım işine 3 yıl önce 
hobi olarak başladı. Ballı, 
dikişe merakı sonucu iz-
lediği videolar sayesinde, 
evdeki dikiş makinesiyle 
önce kendine çanta dikmiş, 
yakın çevresinin beğenisini 
kazanınca siparişler almaya başladı.

“İlk küçük çantamı tam iki saatte 

dikmiştim” diyen Ballı, siparişler gi-
derek artmaya başlayınca Facebook ve 
Instagram’da ‘Halide’nin Dikiş Atöl-

yesi’ adıyla bir sayfa açarak 
internetten satış yapmaya 
başladığını belirtti.

Kişiye özel nakış ve 
kumaş baskıları yapıyor
Yastık kılıfı, el çantası, 

sırt çantası, tütün cüzdanı, 
kitap çantası, kitap kılıfı, 
kalemlik, makyaj çantası, 
runner, minder ve masa ör-
tüsü gibi tasarımlar yapan 
Halide Ballı, satışları online 
olarak gerçekleştiriyor.

Halide Ballı, bir tasarım 
yaparken kullanışlı ve sağ-
lam olmasına özen göster-
diğine dikkat çekerek, “Ka-
liteli malzemelerle uzun 
ömürlü olabilecek ürünler 

tasarlamaya önem veriyorum. Üreten 
insanlardan ilham alıyorum. Üretmeye 

Üretim hevesiyle dolu bir genç
Hobi olarak tasarladıkları çok beğenilen Halide Ballı, kılıftan çantaya, minderden 

örtüye bir çok ürünü tasarlayıp satışını online olarak gerçekleştiriyor
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başlayınca insan daha farklı bakış açı-
ları kazanıyor. Ürettikçe ‘daha iyi nasıl 
olabilirdi?’ sorusu gündeme geliyor ve 
kendimi geliştirmeme imkan sağlıyor” 
diye konuştu.

Talep ve isteğe göre tasarım, kişiye 
özel nakış ve kumaş baskıları yaptığını 
belirten Halide Ballı, model örneğine 
göre de tasarım yapabildiğini söyledi.

Siparişler İngiltere’ye de 
gönderiliyor 

Halide Ballı, ürünlerini ada genelinin 
yanı sıra Türkiye ve İngiltere’ye gön-
derdiğine de dikkat çekti.

El emeği ürünlerin desteklenmesinin, 
üretme hevesi olan kişileri harekete ge-
çirdiğine işaret eden Halide Ballı, “El 
emeği ürünlere daha çok destek verelim 
ve sahip çıkalım” şeklinde mesaj verdi.

‘Halide’nin Dikiş Atölyesi’ hakkında 
bilgi almak ve sipariş vermek için sos-
yal medya hesaplarından, inncy.co web 
sitesinden veya WhatsApp’tan ulaşım 
sağlamak mümkün.

Facebook : @halidenindikisatolyesi
Instagram : @halidenin_dikis_atol-

yesi
Whatsup : 0539 121 00 47
https://inncy.co/store/halidenin-di-

kis-atolyesi/ 
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Kıbrıs’ta son durum!

Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com DENİZİN KOKUSU

Cenevre’de beklenen oldu ve Türk tara-
fı daha önce çok savunulan ancak masaya 
asla getirilmeyen “egemen eşit iki devletli 
çözüm” önerisini masaya getirdi.

Haliyle Rum tarafı “olmaz” dedi.
Bu sonuç bekleniyordu ve masa dağıldı.
BM Genel Sekreteri, “gidin, iki üç ay son-

ra yine bakarız” dedi ve sonuç sıfır!
-*-*-

Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde şu anda, “bu 
işin içine ettik” diyenlerle “kahramanlık” 
taslayanlar tam anlamıyla ikiye ayrılmış 
durumda ve inanılmaz ciddi seviyede belir-
sizlik var.

Tamam egemen iki eşit devlet dediniz de 
ne yapacaksınız?

Hiç belli değil!
KKTC nasıl tanınacak?
Kimse bir şey söylemiyor!

-*-*-
Sadece Kıbrıs sorununda değil, iç konu-

larda da tam bir çökmüşlük ve belirsizlik 
var.

Devletin gelirleri pandemi nedeniyle çok 
düştü.

Nasıl para bulunacak?
Maaşlar bu ay ödenecek mi?
Turizm ne olacak?
Üniversiteler ne yapacak?
Hep birlikte batacak mıyız?

-*-*-
Ve ilhak mı gündeme gelecek?

-*-*-
Kimse, hiçbir şey bilmiyor ve kimse de 

sağlıklı bir yorum, analiz yapamıyor!
Tam bir karmaşa, tam bir belirsizlik!

-*-*-
Daha önce de başka yayın organların-

da yazdım, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, “Ada’daki Türk 
varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözüle-
mez. Kıbrıs’ta tek çözüm; eşit ve egemen iki 
devletin varlığıdır” dedi…

Haksız veya yanlış bir tavır mıdır bu?
Kesinlikle değildir…
Kıbrıs sorununa çözüm yollarından biri, 

elbette budur!
Ama Altun veya bu konuda fikir belirten 

herkesin “göz ardı” ettiği, Rum halkının re-
ferandumla bunu onaylaması gerektiğidir!

Ve mesela bence, Altun’un savunduğu da 
“tek çözüm” değildir!

-*-*-
Lord Hannay…
Hani bizimle ilgilendiği dönemde adı Sir 

David Hannay’dı…
Şu anda 85 yaşında ve Birleşik Krallık’ta 

Lordlar Kamarası üyesi…
-*-*-

Annan Planı döneminde, “Off the re-
cord” bir toplantıda, aralarında benim de 
bulunduğum bir gruba, Fahrettin Altun’un 
söylediklerini tam olarak söyledi…

Ama Altun’dan bir tek fazlası vardı; “be-
nim eklediğimi” de eklemişti!

“Rum halkı bunu kabul etmez ki!”…
-*-*-

Rum halkı şu anda bunu kabul etmez!
Değil mi?
Ama ilerideki zamanlarda kabul ettirme 

yöntemleri yok mu?
Elbette çok azdır ama mutlaka vardır!
Ticari, askeri, stratejik, ekonomik hatta 

doğalgazik bazı pazarlıklar!
Ama unutmayın, aynı pazarlıklar, hep 

Kuzey’den esen rüzgara göre olmayabilir 
ve haliyle “iki devletli çözüm” önerisi, “tek 
devlete razı çözüm önerisine” dönüşebilir!

-*-*-
İşte tüm bu pazarlıklara, açıklamalara 

“siyaset” veya “uluslararası siyaset” denir!
-*-*-

Türkiye şu anda çözüm istemiyor!
Ve ne yapıyor?
Masayı darmadağın edecek bir öneride 

bulunuyor!
Bundan dolayı kimsenin Türkiye’yi suç-

lamasına gerek yok!
Mevcut durumda Türkiye için üniter çö-

züm veya federal çözüm, kesinlikle “çözüm-
süzlükten” iyi değildir!

Çıkar meselesi!
Değil mi?
Haksız mıyım?

-*-*-
Bölgesel ve küresel çıkarları göz ardı et-

memek kesinlikle elzemdir.
Bu çıkarları gizlemek için de devlet yö-

neticilerinin “siyaset” yapmak adına propa-
gandayla hareket etmesi de “çok şaşırtıcı” 
bir tavır olamaz!

-*-*-
Haaaa, bizdeki en temel sıkıntı, demok-

rasinin işleyiş şeklindeki “bozukluk”tur!
Türkiye’deki yönetim ve KKTC’deki yö-

netim, kendilerinin savunduğu dışında bir 
görüşün savunulmasını hazmedemiyor, 
beğenmiyor “tek doğru budur” demeye ge-
tiriyor!

Yöntem bu!
Öyle alışmışlar!
Bizde henüz hapse atmalar başlamadı 

ama Türkiye’de “tek doğru”yu kabul etme-
diğini yüksek sesle beyan edenler, hapse 
atılabiliyor!

-*-*-
Oysa gerçek demokrasi der ki, “tartışa-

lım!”

Konuşalım!
Sandıkta da karar verelim!
Doğru olan budur!

-*-*-
Ayrıca, “tek gerçekçi çözüm federasyon-

dur” diyenleri hain ilan etmek; küfretmek, 
saldırmak, korkutmak falan da aslında ne 
yazık ki “tek gerçekçi çözüm federasyon-
dur” iddiasını adeta doğrulatmaktadır ki 
bu da ayrı bir sosyolojik vakadır!

-*-*-
Saldırmadan, korkutmaya çalışmadan, 

işsizlikle tehdit etmeden “egemen eşit iki 
devletli çözümü” savunmak, akılcı ve doğu 
olan savunma şeklidir!

Ancak aksi davranış, hem bu iddianın 
– yani çözüm şeklinin – doğru bir çözüm 
şekli olmadığı saptamasını güçlendirir hem 
de son derece anti demokratiktir, anti hü-
manisttir…

-*-*-
Çık, görüşünü savun!
Dileyen de çıksın aksini savunsun!

-*-*-
Halkı, seçmeni aptal yerine koymak da 

modern demokrasinin ayıpları arasındadır!
-*-*-

Ve günümüzde var olan sosyal medya da 
ayıpları ciddi anlamda artırıyor…

İki taraf, birbirini eleştirmiyor, “… res-
men bir birine laf sokmaya” çalışıyor!

Sanki “Güldür Güldür”deki, “Ooooooo 
Fahrettin Altun size lafını koymuşşş” diyen 
oyuncularla dolu ortalık!

-*-*-
Bir arkadaşımız, “… Türkiye KKTC’yi ta-

nıyorsa, takımları gelsin maç yapalım” di-
yor; öteki taraf “Rum devleti maç yapmana 
izin versin; niye onları eleştirmiyorsunuz?” 
sorusuyla karşılık veriyor!

-*-*-
Oysa işin gerçeği şu:
Türkiye, KKTC’yi tanıyor ama uluslara-

rası kurumlar tanımadığı için, olası yaptı-
rımlardan ve yasaklardan elbette çekiniyor!

Kıbrıs Cumhuriyeti ise KKTC’ye “haydi 
top oynayabilirsiniz” dese; bir nevi tanımış 
olacak, bunu yapmıyor.

Ve her iki ülkenin sporcuları, uluslararası 
platformda bangır bangır yer alabilirken, 
biz ağzımızı ayaza açıp sadece bakıyoruz!

Yani “çözümsüzlük” bu örnekte de görül-
düğü gibi; Türkiye ya da Kıbrıs Cumhuriye-
ti’ne bir zarar vermiyor ki bu da yine apayrı 
bir gerçektir.

-*-*-
Haliyle, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak 

için en öne çıkan Türkiye ve Kıbrıs Cumhu-
riyeti anlaşamadıkça, bundan dolayı kay-

beden, masada zerre etkisi olmayan Kıbrıs 
Türk Toplumu oluyor!

-*-*-
Yani gerçek şudur ki; Kıbrıs sorununun 

çözülmemesi nedeniyle zarara uğrayan tek 
“grup”, Kıbrıslı Türklerdir!

Kıbrıslı Türkler çim; onlar fil!
Dövünüyorlar, biz eziliyoruz!

-*-*-
Son günlerde veya her zaman, Kıbrıslı 

Türklerin her türlü siyasi iradesini kontrol 
maksadıyla Türkiye’nin Ada’da uyguladığı 
nüfus siyaseti yine eleştirilir hale geldi.

Kıbrıs Adası’nın demografik yapısının 
değiştirilmiş olması veya değiştirilmek 
istendiği iddiası, çok titiz bir şekilde ele 
alınmalı ve “ırkçılık” formatından lütfen 
çıkarılmalıdır.

Hele bu tartışmayı, “solculuk” iddiasıyla 
“nasyonalist” çizgiye taşımak, dikkat edil-
mesi gereken bir siyasi tutum olmalıdır.

-*-*-
Efendim, ne yapabiliriz?
Asıl soru ve sorun budur!
Sizce ne yapalım?
Türkiye’nin çıkarları ile Kıbrıs Türk top-

lumunun çıkarlarının aynı çizgiye çekilmesi 
şansımız var mı?

Bir kısmımız “çıkarlarımız aynıdır” diyor 
ama bir kısmımız “asla aynı değildir” görü-
şünü savunuyor.

Elbette demokrasilerde, sandık bu “çatış-
mayı” çözecek tek adrestir.

Ancak KKTC’de bu seviyede bir demok-
ratik olgunluğun bulunduğunu söylemek 
doğru olmaz.

O zaman, “sizden yana olanları çoğalt-
mak için örgütlenmek” yöntemlerden biri-
dir.

Her halde, öteki yöntem olan “Türkiye’ye 
savaş açmak” kimsenin aklının ucuna dahi 
gelmemektedir; bu çılgınlıktır, aptallıktır 
ve tam fiyaskodur.

-*-*-
Öyleyse, kişisel egolar, partisel gulumbra 

kafalılıklar ortadan kaldırılmalıdır.
Örnek mi?
Federal çözüm mü istiyorsunuz?
O zaman, olası her seçime, bu çözümü 

savunan parti ve grupları tek çatı altında 
toplayarak girmek zorundasınız.

Bilimsel, çağdaş, güvenilir kamuoyu yok-
lamaları yani anketler yapmalısınız.

Anketlerde ortaya çıkan sonuç doğrultu-
sunda aday belirlemelisiniz!

Egolar doğrultusunda aday belirlerseniz, 
son cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu 
gibi sadece ve sadece ağlamakla kalırsınız!

Bilmem anlatabildim mi?
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Nostaljik Kıbrıs
North Cyprus UK Gazetesi için hazırladığımız  ‘’ 

Nostaljik Kıbrıs ‘’ köşesinde, bu ay Kıbrıs’ın yakın geç-
mişinden, Kıbrıs’ı ziyaret eden Dünyaca ünlü sanatçı 
ve oyuncuların, fotoğraf karelerini ve kısa hikayelerini 
paylaşacağız.

1971 senesinde çekilen ilk fotoğraftaki kişi, unutul-
maz sanatçı George Michael (RIP). Sanatçının  Kıb-
rıs’ta geçen çocukluğunu yansıtan bu kare çok önemli. 
George Michael’ın babası, Karpaz yakınlarındaki Pat-
riki-Tuzluca köyündendi... 

İkinci fotoğraf, ünlü Amerikalı oyuncu Paul New-
man ve eşi Joanne Woodward, 1960 Varoşha (Maraş) 
sahilinde yürürken görülüyor. Paul Newman,  1960 se-
nesinde, Kıbrıs’ta  çekilen ‘’ Exodus ‘’filminde baş rol 
oynamıştı.

Üçüncü fotoğraf 1970’li yılların başın ait.  Ünlü sa-
natçılar, Elizabeth Taylor ve  Richard Burton Maraş’ta-
ki  ( Varoşha) tatillerinde, o zamanki ismi Constantina 
Hotel ( şimdiki Palm Beach) çektirdikleri mutlu bir 
fotoğrafta görülüyor

Ünlü isimlerle devam edecek olursak, 1971 senesin-
de, bir Dünya yıldızı olan  Raquel Welch’in, Kıbrıs’a 
film çevirmek için gelmesi ve  Karmi köylüleri ile bir-
likte çektiği bu fotoğraftaki kompozisyonun güzelliği 
kayda değerdir. 15 Ağustos 1970 tarihinde çekimleri-
ne başlanan film, 1971’de vizyona girdi . 1971 yılında 
Karmi Köyü’nde çekilen Raquel Welch filmi (Sin AKA 
“Beloved”), o dönemlerin havasını, insanını, köyün 
sosyal ve kültürel görüntüsünü yansıtıyor. Raquel 
Welch 1970’te “Sin” (Günah) adlı filmi çekmiş. Daha 
sonraları Film “Beloved” (Sevilen) ismiyle vizyona 
girmiştir… 1970’li yıllarda, Girne’de çevrilen üç film 
Girne’nin sosyal yaşantısı hakkında bizlere ışık tutu-
yor. Dünyaca ünlü sanatçı Raquel Welch, 1970 yılında 
Cumhurbaşkanı muavini olan Dr. Fazıl Küçük’ü ve ai-
lesini de ziyaret edip, fotoğraf çektirmiştir.

Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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Hasan KARLITAŞ
 
Kıbrıs’ın en renkli ayları mart 

ve nisan, rengarenk sunumla-
rıyla baharı karşıladı. 

Lapta Başpınar bölgesinde, 
1980’li yılların başında adeta 
harabe halindeki almış olduğu 
evi, büyük emek vererek, bah-
çesiyle birlikte değerlendiren 
Hikmet Uluçam, adeta cennet-
ten bir köşe yaratmayı başardı. 

Hikmet Uluçam’ın yarattığı 
bahçe, bahar aylarında mutlaka 
görülmesi gereken bir mekan. 

Bu sene, altıncısı açılan “6. 
CYCLEMEN PLUS Bahçe 
Sergisi” 10.00 ile 16.00 saatleri 
arasında ‘maskeli’ ve ‘mesafeli’ 
olarak ziyaret edilse de, geniş 
bir kitleye ulaşmayı başardı.

Kıbrıs sevdalısı Hikmet Ulu-
çam, grafiker, öğretim üyeliği 
ve seramik sanatçılığı yanında, 
doğa dostu ve çiçek tutkusu ile, 
otuz beş yıllık emeğinin ürünü-
nü bahçesinde topladı.

Kıbrıs endemikleri, Kıbrıs 
Lalesi, Siklamen ve kaktüsler

Görenleri büyüleyen bahçe-
de, farklı türlerdeki binlerce 
kaktüs, yüzlerce siklamen ( 
tavşan kulağı) yanında, Kıbrıs 
endemiklerinin en bilineni En-
demik Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cy-
pria), Kıbrıs Kazteresi ( Arabis 

Cypria ), St. Hilarion Lahanası 
(Brassica Hilarionis), Kıbrıs 
Karanfili ( Dianthus Cyprius) 
ve Lapta Dam Koruğu ( Sedum 
Lampusae ) gibi türleri görebil-
mek mümkün.

Günümüz dünyasında doğa 
ağır tahribata uğrarken, Hikmet 
Uluçam, toprağa tohum atıyor, 
kendi deyimi ile lasan ekiyor, 
Kıbrıs’ın farklı köşelerine ve 
doğal alanlara gönüllü olarak 
tohumlar ekiyor.

Bahçesini ziyaret edenlere, 
sabır ve heyecan ile çiçeklerin 
hikayesini anlatıyor. Önceleri 
Kıbrıs’ın ve Dünyanın farklı 
köşelerinden topladığı kak-
tüslerle merakının başladığını 
ardından, doğanın dengesini 
koruyarak topladığı tohumlarla 
bahçesini büyüttüğünü anlatı-
yor. 

Çok hassas olduğu için yo-
rucu olsa da çiçeklerin tüm 
bakımını kendisinin yaptığını 
anlatıyor. Bahçesindeki, her bir 
bitkinin ve kaktüsün bir anısı 
var. Onları dinlemek için bile 
ziyarete değer. Bahçeyi ziyaret 
edenler, giriş bileti yerine çok 
cüzi bir ücret karşılığında to-
hum alıyor.

Hikmet Uluçam’ın yarattığı 
muhteşem bahçe, Kıbrıs’ın do-
ğasındaki çiçekler ve mis koku-
lar arasında gezilebiliyor. 

Lapta’da 
cennetten 
bir köşe 
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Koronavirüs salgını sürecinde ka-
labalıklardan uzaklaşmak isteyenler, 
deniz kıyısında oltayla balık avlayarak 
vakit geçiriyor. Adanın dört bir tarafı 
deniz olunca, oltayla balık avlamak bü-
yük keyif veriyor.

Günün erken saatlerinde deniz kıyı-
sına giden balık tutkunları, hem keyifli 
vakit geçiriyor hem de akşam eve dö-
nünce taze balık yemenin keyfine varı-
yor. 

En çok yakalanan balıklar, sokan 
ve ızgaro

Oltaya en çok sokan ve ızgaro balığı 
geliyor. Ayrıca, melenur (melana), çipu-
ra, voppa, sarpa ve mırmır gibi balıklar 
da kıyıdan oltayla avlanabilen diğer ba-
lık türleri.

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle kıyı şeridi-
nin, sabahı, akşamı ve hatta gün batımı 
bir başka güzel oluyor. Bu güzel man-
zarada balık tutmaya gidenler, şansını 
deniyor ve genelde eve eli boş dönmü-
yor.

Kıyılar, balık avı 
meraklılarıyla 
doldu

Salgın yüzünden evde bunalanlar, açık havada balık tutmaya 
giderek hem şansını deniyor hem de keyifli vakit geçiriyor
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Günlük hayatta yolcunun taksiye, taksicinin 
de yolcuya ulaşmakta ne kadar güçlük çektiğini 
gözlemleyen Kıbrıslı iki üniversite öğrencisi Bu-
rak ve Hasan Bilgen kuzenler, birlikte bu sıkın-
tıya çözüm olabilecek bir uygulama geliştirmeye 
karar verdi.

Genç girişimciler internet üzerinden kolayca 
taksi çağırabilen ve %100 güvenli bir taksi uygu-
lama sistemini kendi ihtiyaçlarına göre geliştirip 
kullanıma sundu. Uygulama içerisinde bulunan 
üye taksiler hizmet verdikleri bölgelere ve araç 
tiplerine göre ayrıştırılabiliyor yani kullanıcılar 
araç büyüklüğüne göre taksileri uygulama içe-
risinde görüp tercihini yapabiliyor. Kişi sayısı 
veya yük durumuna göre de araç seçilebiliyor.

Kısa süre önce Gazimağusa kentinde ön test 
çalışmalarını tamamlayarak tüm uygulama mer-
kezlerinde kullanıma sürülen uygulama Gazima-
ğusa’dan sonra Kayseri sakinlerine de hizmet 
vermeye başlıyor. Belirledikleri hedef doğrultu-
sunda Kıbrıs dışında ilk hizmet noktasını Kay-
seri olarak seçen girişimciler, şehir halkını tek-
nolojinin kolaylıkları ile buluşturmakta kararlı.

   
Daxici- Taksiye Ulaşmanın Kolay ve Gü-

venli Hali!
Daxici, akıllı telefonunuzdan istediğiniz yer-

de, istediğiniz zaman taksi çağırabileceğiniz, ile-
ri tarihli yolculuk planlayabileceğiniz bir mobil 
uygulamadır.

Daxicitek bir dokunuşla size en yakın taksi-
yi bulur, yolculuğunuza uygun aracı seçmenize 
olanak sağlar ve size yönlendirir. Uygulama üze-
rinde sürücünüzün adını, kontak bilgilerini, sürü-
cüyle ilgili yorumları, sürücü plakasını ve tahmi-
ni araç bekleme süresini kolayca görebilir. Nakit 
veya kredi kartınızla ücretini kolayca ödemenize 
olanak sağlar. Seyahatinizin sonunda da sürücü-
nüzü değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Daxici uygulamada aşağıdaki bilgilere kolay-
lıkla ulaşabilirsiniz:

-Aracın modeli ve yılı, Sürücünün bilgileri ve 
derecelendirmesi, Seyahatin tahmini ücreti, Se-
yahatin tahmini süresi, Sürücünün size ulaşma 
süresi ve bulunduğu yer, Yolculuğunuzun rota-
sını.

Kaliteli ve “T lisanslı” sürücülerle seyahat 
etmek ve araçları kolayca bulmak istiyorsanız 
Daxici’yi indirin! Gerçekleştireceğiniz ilk sürü-
şünüzde 20 TL’lik hediye kuponunu kaçırmayın”

İki Kıbrıslı gençten 
“Daxici” projesi 

Genç girişimciler, internet üzerinden kolayca taksi çağırabilen ve 
%100 güvenli bir taksi uygulama sistemi geliştirip kullanıma sundu
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The Church of Antiphonitis
Located near the town 

of Esentepe in the east of 
Kyrenia, near the summits 
of the Beşparmak mounta-
ins, this church forms the 
core of an old monastery. 
Antiphonitis means “the 
answer Jesus”. The church 
has an architectural form 
uncommon in Cyprus, with 
an irregular octagonal dome 
supported by eight columns. 
The barrel-vaulted narthex 
to the west and the portico to 
the south are additions made 
in the 14th or 15th century. 
The portico arrangement in 
the south is a unique example 
of gothic stonework. Except 
for the narthex, the building 
is completely covered with 
murals, but very few of them 
have survived to this day. 
Some of the preserved ones 
are 12/13. While some of the 
centuries are dated between 
the 14/15 centuries. Although 
saints are densely depicted in 
the wall paintings, there are 
also compositions taken from 
the Bible.
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Hacer Ataoğlu, a 10th-grade student 
of Namık Kemal High School operating 
in Famagusta, makes our country proud 
in the field of music while standing asi-
de from the dream of becoming a woman 
doctor of the future.

 Hacer Ataoğlu, a young drummer, gai-
ned the right to represent Turkey and the-
refore the Turkish Cypriots in the interna-
tional platform “HIT LIKE A GIRL”.

Hacer Ataoğlu wants to get a good sco-
re from the jury, in addition, to be rated 
according to the likes of the video in the 
“HIT LIKE A GIRL” competition, which 
is a platform where all amateur or pro-
fessional female drummers participate. 
Therefore, Hacer Ataoğlu expects support 
from all Turkish Cypriots. To watch Ha-
cer Ataoğlu’s performance visit the 13-17 
age category on the ‘hitlikeagirlcontest.
com’ website and vote by clicking ‘vote 
now’.

She started playing drums by coin-
cidence

Hacer Ataoğlu, 10th grade student of 
Namık Kemal High School. Started atten-
ding online lessons due to the pandemic, 
Ataoğlu also takes drum and guitar trai-
ning. Ataoğlu, who loves listening to mu-
sic and being in touch with music, noticed 
that she was interested in music through 
her sister, who is a music teacher. While 
waiting for her sister, who was a music 
teacher, in front of the course building in 
2018, Hacer Ataoğlu, who did not refu-
se the invitation of her drum teacher Atıl 
Açıkel, is now on her way to becoming a 
promising female drummer. 

Hacer Ataoğlu said that she was plea-
sed that Atıl Açıkel had invited her to the 
course and that she had reached the point 
where she could participate in the compe-
tition today, she said “At the first attempt, 
Atıl said that I had the ear for the rhythm 
and that I could start playing the drums. 

I learned simple rhythm patterns before. 
Then we focused on different techniques. 
Our training is going very well.”

In the competition, she will be repre-
senting Turkey and Turkish Cypriots
Hacer Ataoğlu, ‘HIT LIKE A GIRL’ ya-

rışmasından da bahsederek, bunun amatör 
ve profesyonel tüm kadın bateristlerin ka-
tıldığı bir platform olduğunu ifade etti. 

Hacer Ataoğlu also mentioned the “HIT 
LIKE A GIRL” competition and stated 
that it is a platform where all amateur 
and professional female drummers parti-
cipate. Stating that other foreign count-
ries have participated in the “HIT LIKE 
A GIRL” contest before, and for the first 
time this year she won the opportunity to 
represent Turkey, Ataoğlu said, “My ex-
pectation from our people is that if they 
like my performance, they will vote for 
me. Contestants are graded according to 
both jury votes and approval. Therefore, 

likes are of great importance to me. Those 
who want to vote on my performance will 
be able to vote once a day until Sunday, 
May 2nd”.

Ataoğlu stated that she wishes success 
to all competitors, “Whatever the result 
is, the important thing is to taste the ex-
citement of the competition and to make 
the Turkish Cypriots feel that they exist. I 
would like to thank my teachers Atıl Açı-
kel and Cumali Bozpınar, who developed 
and prepared me in the field of music, es-
pecially my family”.

 
Hacer’s dream is to 

become a doctor
Hacer Ataoğlu’s dream is to complete 

medical education and become a doctor. 
Hacer Ataoğlu also wants to improve 
drumming: “I hope my dreams come true 
and I become a doctor. “All I desire to 
have a good future and to be able to come 
to a good place,” she said.

Hacer Ataoğlu, a 16-year-old young drummer, represents both our country and 
the Turkish world by participating in the international platform “HIT LIKE A 

GIRL”. Each like is very valuable for Hacer Ataoğlu to earn a degree.

Hacer is waiting 
for your ‘likes’ 
in the ‘Hit 
Like A Girl’ 
competition
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The previously unknown breeding 
areas of the Mediterranean 
monk seal was discovered 
in northern Cyprus
As a result of the scientific study 
conducted by the UK’s Exeter 
University and the Society for the 
Protection of Turtles (SPOT) rese-
archers in Northern Cyprus, Damla 
Beton and Robin Snape, the pre-
viously unknown breeding area of 
the Mediterranean monk seals, the 
world’s rarest seal, was discovered 
in Northern Cyprus.
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It was stated that the discovery of the breeding 
area of the Mediterranean monk seals, which 
is included in the cartography of endangered 
creatures in the world and whose population is 
estimated to be approximately 700 in the world, 
is of “great importance” for the protection of 
Mediterranean monk seals. The results of the 
study, which was described in the article “New 
Monitoring Confirms the Regular Reproduc-
tion of the Akendiz Seal in Northern Cyprus”, 
written by Beton et al. It is announced that it is 
located in the west of the Lefke region. Associa-
tion officials stated that this area does not have 
any protection status yet, but that the relevant 
departments displayed a positive attitude in this 
regard. Although it is difficult to identify the bre-
eding areas of Mediterranean monk seals, known 
as enigmatic creatures, Damla Beton and Robin 
Snape, researchers of Exeter University and the 
Society for the Conservation of Turtles (SPOT), 
found that Mediterranean monk seals were 
breeding in this region using motion-sensitive 
night-shooting cameras in secluded caves off the 
coast of Northern Cyprus. In the study in questi-
on, four adult seals were observed on the coast of 
Northern Cyprus between 2016 and 2019, and at 
least three baby seals were born in a cave.

“For the first time in Northern Cyprus, an 
area where Mediterranean monk seals regularly 

breed has been determined”
Speaking to the Turkish Agency in Cyprus 

(TAK), Damla Beton stated that only certain ca-
ves are suitable for Mediterranean monk seals to 
breed and feel safe, “It is the first time in Nort-
hern Cyprus that an area where Mediterranean 
monk seals have been regularly reproduced, She 
said that urgent measures should be taken for 
protection. 

 Damla Beton said that they asked a nature 
photographer to take a look at the subject after 
receiving a phone call from Gökmen Güneş, 
owner of a bar located on the coast of Alagadi, 
which is a Special Protection Area, in December 
2013, saying that a Mediterranean monk seal 
was seen in the area and that they were excited 
to find a male baby seal in the area.

 Beton stated that the examination of Mediter-
ranean monk seals, which use the caves that do 
not allow people to access them as their breeding 
ground and have a structure of “esophageal”, 
is only possible with camera traps placed in the 
caves, but it is difficult to make this observation 
even with cameras that are compatible with the 
cavernous cave conditions.

“In the cave on the west coast in three different 
years, three seals were born”

Explaining that a male individual who was 
observed in a study conducted by the METU 
team in Turkey in 2006 and 2007 was an adult 
seal previously recorded by the same team on the 
shores of Turkey and this observation pointed 
to a link between the two populations, Beton 
said: As a result of our surveys and interviews 
with fishermen, we came to the knowledge that 
Mediterranean monk seals were seen and even a 
small number of seals were caught in the nets as 

off-target by mistake. After the juvenile indivi-
dual was photographed in the Alagadi Special 
Environmental Protection Area in 2013, we 
decided to start especially long-term monitoring 
studies. With the support of our colleagues from 
METU and the evaluation of the findings in 
general, in 2016, we focused our first studies on a 
cave on the west coast.

In 2017-2018, we expanded our monitoring 
activities to cover eight caves in different regions. 
Findings from the cameras confirmed that at 
least four seals used three of these caves. We 
observed that three individuals used the cave on 
the west coast, and one female among them gave 
birth to a baby in 2016-2017-2018. We found that 
both caves in the Karpaz peninsula were used by 
different individuals. “ 

“The Environment Protection Department and 
Animal Husbandry Office supported the study.”

Damla Beton stated that this study, conducted 
under the leadership of SPOT, is “very impor-
tant” in terms of detecting for the first time that 
the Mediterranean monk seals, which are the 
rarest in the world with their small population 
in the Atlantic and Eastern Mediterranean, 
reproduce regularly on the shores of Northern 
Cyprus. Concrete, expressing the hope that 
this study will intensify efforts to protect the 
Mediterranean monk seals, which are in dan-
ger of extinction, said: “All our work is carried 
out with the knowledge and permission of the 
Environmental Protection Department and the 
Animal Husbandry Department. She showed 
great interest in our findings and supported our 
studies. In the process of a port study, which is 
about to be carried out in the region where the 
breeding cave is located, during the 2019-2020 
period, the location of the port was changed, 
especially thanks to the sensitivity of the director 
of the Animal Husbandry Department and the 
Minister of Agriculture and Natural Resources. 
We know that the City Planning Department and 
the Municipality of Lefke also show great sensiti-
vity. The news that the Environmental Protection 
Department has also attempted to protect the 
caves makes us happy.

We believe that the relevant departments will 
lead the way in the protection of caves that are 

important for seals.”
Stating that these studies can’t conclude wit-

hout the sensitivity of the relevant departments 
to the subject, Beton said, “For this reason, we 
thank all relevant ministers, department mana-
gers, and all relevant authorities for their sensiti-
vity. We believe that this sensitivity will lead the 
decisions regarding the protection of all caves 
that are important for seals. We are currently 
working on an up-to-date inventory of these 
caves. We will soon submit this inventory to the 
relevant departments. We will be very happy if 
we can contribute to the protection of the Medi-
terranean monk seals living in our country and 
their survival within the borders of our country. 
”Damla Beton also called for the people to conta-
ct the Society for the Protection of Turtles in case 
of seals in the seas of the country.
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The artistic work carried out within 
the scope of the Bi-communal Dialogue 
Project of the European Union (EU), in 
cooperation with the Lefke Tourism As-
sociation and the Cyprus Nature Friends 
Association, continues to add beauty to 

the Lefke district.After painting (mural) 
designs on three walls in Lefke, a mouf-
lon statue was placed at a visible point 
next to the junction turning into Bağlıköy 
on the main road between Gemikonağı 
and Yedidalga. The sculpture, made by 

the artist Serhat Selışık, was welcomed 
and loved by its visitors.

The mouflon (Ovis Gmelini Ophion), 
which is the largest endemic living land 
animal specific to the island of Cyprus, 
can be seen in Lefke, Bağlıköy, and Yeşi-

lırmak regions, as well as in the foothills 
of Trodos.

The steps taken of branding Lefke, 
which is the sixth district of Cyprus, to 
increase its tourism attraction points, are 
followed with interest by the visitors.

The Muflon Statue in Lefke
Has added beauty to the district
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