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İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Muhammet Yaşarata ile Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, her iki 
kurum arasında her alanda işbirliğini kapsa-
yan bir protokole imza attı.   Sayfa 8

Profesyonel Dansçı Ahu Buçener, dansa il-
gisi olan ancak geç kaldığını düşünen yetiş-
kinlere “Hayalleriniz için bir adım atıp dans 
dersine katılın” tavsiyesinde bulundu

  Sayfa 20-21

İngiltere ile 
Kuzey Kıbrıs 
arasındaki ticaret 
geliştiriliyor

Dansla eğlenip zinde kalın

Turizm camiasının değerli isimle-
rinden, Acapulco Resort-Conventi-
on-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünal Çağıner hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı 
Dimağ Çağıner’in babası olan Ünal 
Çağıner’in vefatı ailesini, sevenlerini 
ve turizm camiasını yasa boğdu.

Çağıner’in cenazesi 10 Ocak 2023 
tarihinde Lefkoşa İsmail Safa Ca-
mii’nde kılınan öğle namazının ar-
dından Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi 
merhume Tangül Çağıner’in yanına 
defnedildi.  North Cyprus UK ailesi 
olarak merhuma Allah’tan rahmet, 
yaslı ailesine sabır dileriz.

Ünal Çağıner’i kaybettik

“Nerede yaşam varsa 
orada umut da vardır”

Noyanlar Group Direktörü Zarif Noyan yayımladığı yeni 
yıl mesajında “Tüm mutlu geri dönüşler; geleceğe umut 

ve heyecanla bakmamızı sağlıyor” dedi

‘Hiking’le 
eşsiz manzaralar 
keşfedin

Mağusa 
Surları’nın 
tarihi 
kapısı

  Sayfa 18-19
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Ünal 
Çağıner

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşama veda eden turizm sektörünün gelişiminde 
önemli bir payı bulunan değerli insan Ünal Çağıner anısına 2017 yılında gazete-

mizde yayınlanan şöyleşisini yeniden yayınlıyoruz….
Hasan KARLITAŞ

Kuzey Kıbrıs turizm sektörünün 
öncü isimlerinden Ünal Çağıner, 1977 
yılında başlayan turizm yolculuğunu, 
40 senede paha biçilmez eserlerle 
donatarak, emsalsiz bir hazineye 
dönüştürdü. 

Çatalköy bölgesindeki altı buçuk 

mil mevkiinde, birkaç galiften, 2 bin 
yataklı dev turizm yatırımına dönü-
şen bir başarı öyküsü bu. 

1970’li yıllarda turizmi düşünmek 
ve ona yönelik yatırımları hedefle-
mek herkesin harcı değildi. İşte Ünal 
bey, büyük düşündüğü için “Ünal 
Çağıner” olabildi. Bu topraklara iz 
bırakabildiği için sevilip sayıldı. Tu-

rizm ile yatıp turizm ile kalktığı için 
hedeflerine ulaştı.

Akgünler Turizm ile başlayan tu-
rizm yatırımları, Acapulco Tatil Köyü 
ile taçlandı. Yaklaşık kırk senedir, 
ülkemizde “tatil” denildiği zaman ilk 
akla gelen yerlerin başında, Acapulco 
geliyor. 

Ünal Çağıner’in ülkemize armağan 

ettiği, bin kişinin üzerinde istihdam 
hacmine sahip, Akgünler Turizm ve 
Denizcilik, Acapulco Otel ve Tarsan 
Çiftliği, çok önemli turizm yatırım-
ları olarak ülkemizin gurur kaynağı. 
North Cyprus UK Gazetesinde bu 
ay, turizmin duayeni, cesur yürek 
Ünal Çağıner ile yaptığımız mülakatı 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Ünal 
beyin girişimcilik ruhundan ve söyle-
diklerinden, hepimizin öğrenecekleri 
var.

Ünal Çağıner ismini Kuzey Kıb-
rıs’ta elbette tanımayan yoktur. 
Ancak sohbetimize başlarken bize 
kendinizden bahseder misiniz?

1946 Malya doğumluyum. Babam 
Malya, annem Evdim köylerindendi. 
İlk çocukluk yıllarım Malya’da geçti. 
Ardından ailem 1952 senesinde Ciyas 
Pirasgosu’na göç etmek durumunda 
kaldı. Üç sene de orada yaşadıktan 
sonra 1955-63 dönemleri arasında Ev-
dim Pirasgosunda bulundum. 1963 – 
74 dönemindeyse Evdim’de yaşadık. 
1974 senesinden sonra ise Girne’ye 
yerleştik. Dile kolay, 1946 – 1974 
arasında geçen 28 senede beş sefer 
göç etmek zorunda kaldık. O yüzden, 
Kıbrıs Sorunu, 1974 senesinde başla-

1977’den 2017’ye, 
40 yıllık  turizmci

madı. 1950’li yıllardan beridir bu so-
run var. İngiliz Yönetiminin Türkleri 
de polis yazması ile birlikte, babam 
1957’de polislik yapmaya başlamıştı. 
Annem ev hanımıydı.

Her şey bir hayal ile başlar. Peki 
sizin, turizm ile tanışmanız nasıl 
oldu ? 

Kıbrıs’ın geçirmiş olduğu, zor 
koşullar içerisinde turizm yapma 
hayalleri kurdum. 1972 senesinde, 
Evdim denizinde 24 dönümlük bir 
arazi satın almıştım.  O arazinin 
hemen yanı başında bitişiği diyebi-
leceğimiz, 350 dönüm Vakıf arazisi 
vardı. Arkadaşlarımızla, o araziyi 
de içine alan, bir tatil köyü projesi 
çıkarmıştık.  1974 senesine kadar, 
proje çalışmaları devam etmişti. 1974 
hadiselerinden dolayı, projemizi ha-
yata geçiremedik. Turizm amaçlı, 12 
ortakla kurduğumuz, Turizm Koope-
ratifi, hala daha güneydeki şirketler 
mukayyitliğine kayıtlıdır. O yıllarda, 
İngiliz üslerinde, Hava Tahmincisi 
olarak çalışıyordum. 1969 senesinde, 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’n-
den mezun olduktan sonra, 1970 – 74 
döneminde dört yıla yakın, İngiliz 
üslerinde görev yaptım. Havayı iyi 
tahmin etmem, o dönemden kalan 
bir yeteneğim. Bana güzel bir iş 
deneyimi oldu. 1974 Harekatı’n-
dan sonra Girne’ye yerleştik. Aşağı 
yukarı bir yıl kadar ( 6 ay maliye, 
6 ay İskân Bakanlığı) kamu görevi 
yaptım. Baktım gördüm ki, bu me-
muriyet bana göre bir iş kolu değil. 
Memuriyet görevini bırakıp, ticarete 
atıldım. Kardeşlerim ve eniştelerim 
ile birlikte, Akgünler Ticaret Şirke-
ti’ni kurduk. Akgünler Market fikrini 
hayata geçirdik. 1977 senesinin ocak 
ayında, 31 yaşındayken,  Akgünler 
turizmi kurarak, hep hayalim olan, 
turizmin ilk adımlarını attım.

Neden Akgünler ismi ?
Akgünler ismi 1974 yıllarında, 

o dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in 
kullandığı bir söylemdi. Ecevit’in 
Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdiği 
cesaretten dolayı, hepimiz ondan çok 
etkilenmiştik. Şirketimizin ismi de, 
onun söyleminden geliyor. Akgünler, 
1970’li ve 80’li yıllarda çok büyük 
turizm operasyonları yaptı. Kıbrıs 
turizm tarihinin ilk acentelerinden-
dir. O yıllarda, Dome, Celebrity, Mare 
Monte, Salamis, Rocks ve Dorana 
gibi oteller vardı. Ağırlıklı olarak, 
Türkiye pazarı ile çalışıyorduk. Abar-
tısız, Kuzey Kıbrıs turizminin %70’ini 
biz yapıyorduk. 

Acapulco nasıl doğdu ve yıllar 
itibarıyla nasıl gelişti? İsmi nere-
den geliyor? 

Acapulco’nun ismi, Meksika’nın 

ünlü turizm cenneti Acapulco’dan 
geliyor. 6.5 mil olarak bilinen, 
Acapulco’nun bulunduğu mevkide, 
1978’den 1982’ye kadar, plaj çalış-
tırdım ve restorancılık yaptım. O 
dönemde, bu bölgede hiç bir altyapı, 
elektrik, su yoktu. Restoranın yanına, 
küçük bir havuz yapmıştım. Elekt-
rik olmadığı için Lefkoşa’daki buz 
fabrikasından, buz getirtip, havuza 
koydurdum. Böylelikle kola ve diğer 
içeceklerin soğuk kalmasını sağlı-
yordum.

Acapulco’yu 1982’de, 50 bungalov 
ile kurduk. Böylelikle, acentecilikten, 
otelciliğe de geçiş yapmış oldum. O 
yıllarda birçok kişi bana Girne’nin 
dışına yatırım yaptığım için deyim 
yerindeyse gülüyordu. Ancak ben, 
Girne’nin çevresi ile büyüyebile-
ceğine inandım. O yıllarda, ‘kimse 

gelmez’ denilen burası, bugün büyük 
bir çekim merkezi oldu. İlk yıllar-
da, Alman ve Avusturyalı turistler 
bizi tercih etmeye başladı. Çok iyi 
hatırlıyorum, 1983’te tesisin %80’i 
Avusturyalıydı. Zaman içerisinde 229 
bungalov ve 52 otel odaya çıktık. Son 
dönemde yürüttüğümüz otel projesi 
ile otel odalarının sayısını 660’a çı-
kardık. Şu anda, Acapulco’nun yatak 
sayısı 2 bin dolaylarındadır. 

Yeni yatırım projeleri var mı ? 
Acapulco kurulduğundan beri bu 

bölgede yaklaşık kırk yıldır inşaat 
durmadı. Ben hayatta olduğum süre-
ce de devam edecek. Yatırım yap-
mak bir hastalıktır. Kongre turizmi, 
luna park, yeni plaj bar alanı, spor 
alanları, yüzme havuzları yanında, 
son olarak da sağlık-spa alanında 
çok iddialı bir yatırım yaptık. Yeni 

projeler üretmeye devam edeceğiz. 
Ada ekonomilerinde turizm başta 
gelir. Turizme dayalı tarımsal üretim 
yanında, turizme dayalı hafif sanayiyi 
hedeflemeliyiz. Biz kendi işletmemiz-
de bunu uyguluyoruz.

Topluma nasıl bir mesaj vermek 
istersiniz ? 

Değerini bilemediğimiz, doğasıy-
la, insanıyla çok güzel bir ülkede 
yaşıyoruz. Bu ülkenin değerini 
bilelim. Geçmişte yapılan en büyük 
hata, KTHY’nin batırılma süreciy-
di. Her ülkenin kendi hava yolları 
olması gerektiğine inanıyorum. 
Birbirimizi sevelim, koruyalım. Her 
an çözüm olacakmış gibi, eko-
nomimizi ve rekabet gücümüzü 
hazırlayalım. Daha akılcı yönetelim, 
yönetilelim. Ülkemizin geleceği 
turizmdir. 



OCAK 2023 OCAK 2023

6 7

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Reklam ReklamNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK



OCAK 2023

9

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

OCAK 2023

8

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

“Nerede yaşam varsa 
orada umut da vardır”

 Noyanlar Group Direktörü Zarif 
Noyan, 2023 yılına girmemize sayılı 
günler kala herkesin yeni yılını kut-
ladı, sağlık, huzur mutluluk diledi.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Noyan, 
şirket olarak 1973 yılından bu yana 
canla başla çalıştıklarına vurgu ya-
parak şöyle dedi:

“2023’ün eşiğinde yarım asrı geri-
de bırakırken, Noyanlar Group aile-
sine katılan binlerce müşterimizin 
kalbine dokunmayı başarmışsak ne 
mutlu bizlere. İnsanların gözlerinde 
gördüğümüz, sözlerinde işittiğimiz 
güven; bizim de özgüvenimizi ve az-
mimizi tazeliyor. Tüm mutlu geri dö-
nüşler; geleceğe umut ve heyecanla 
bakmamızı sağlarken, bir yandan da 
yepyeni fikirlerin kapısını aralıyor”.

Kuzey Kıbrıs’a ve dünyanın farklı 

noktalarına dokunurken ‘yaşamı’ 
merkeze aldıklarını ve yüceltmeye 
odaklandıklarını ifade eden Noyan, 
yaşanabilir mekânlar tasarlayarak 
inşaat sektöründeki konumlarını da 
güçlendirdiklerini söyledi.

Noyan, iyi işlerin ancak ve ancak 
geleceği hissederek, kurgulayarak 
yapılabileceğine inandıklarını be-
lirterek yaşamı tasarlayabilmek için 
gelecekte olmak gerektiğini vurgu-
ladı.

“Umut yılı 2023”
Zarif Noyan, mesajında şunları 

paylaştı: 
“Güçlü bir ekip her şeyin üstesin-

den gelebilir.
Geride bıraktığımız yılları, Noyan-

lar Group’ta edindiğim tecrübeleri 

düşündüğümde başarımızın güçlü 
temellerini yeniden keşfediyorum. 
Birbirimizle, iş birliği yaptığımız şir-
ketlerle ve müşterilerimizle kurdu-
ğumuz iletişim, işimizin en önemli 
parçası. Yaşama değer katan işler 
bu büyük resmin önemli parçasıdır.  

Bu bağlamda Noyanlar Group ola-
rak, uyumlu ve güçlü bir ekiple bir-
likte ‘ben’ değil ‘biz’ olmaya odak-
lanarak, sağlıklı ve güçlü iletişimi 
her şeyin üzerinde tuttuk. 2019 so-
nundan 2022’ye kadar, pandeminin 
getirdiği pek çok zorluğa birlikte gö-
ğüs gerdik. Şimdi 2022 yılını rekor-
larla bitiriyor oluşumuzun sebebi, 
aramızdaki bu güçlü iletişimin bir 
yansımasıdır. 

Sağlığın, iletişimin, huzurun ve 
barışın önemini anladığımız zorlu 

zamanlardan geçiyoruz… Son birkaç 

yıldır, dünyamız her açıdan sınanı-

yor dersek abartmış olmayız. Hepi-

mizin tek vatanı olan dünyamızın 

verdiği sınav -bir noktada- hepimi-

zin ‘bireysel’ sınavına da dönüşüyor. 

Birbirimizi dinlemeye, anlamaya ça-

lışmaya ve desteklemeye hiç olma-

dığı kadar ihtiyacımız var. 

Kanımca insanlar arasında sadece 

birkaç kelimelik mesafeler bulunur. 

2023’ün; birbirimizi, birkaç keli-

meyle aşabileceğimiz uzaklıklarda 

kaybetmeyeceğimiz bir yıl olmasını 

dilerim. 

Nerede yaşam varsa orada umut 

da vardır. 2023 yılı umut yılı olsun! 

Herkesin yeni yılını kutluyor, mut-

lu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum”. 

Noyanlar Group Direktörü Zarif Noyan yayımladığı yeni 
yıl mesajında “Tüm mutlu geri dönüşler; geleceğe umut 

ve heyecanla bakmamızı sağlıyor” dedi
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İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yakın ve köklü işbirliği için ilk adımı attı
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İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Muhammet Yaşarata ile Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali 
Kamacıoğlu, her iki kurum arasında her 
alanda işbirliğini kapsayan bir protokole 
imza attı.

Protokol, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs ara-
sındaki ekonomik işbirliğini ayrıca Kuzey 
Kıbrıs’ın İngiltere’ye ihracatını artırmasını 
kapsıyor.

   Protokol imza töreninin ardından 
işbirliğini geliştirmek amacıyla ilk çalışma 
yapıldı.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Baş-
kanı Muhammet Yasarata ve Digital Exc-
hange CEO’su Emrah Pamuk ile beraber-
lerindeki heyet, KTSO yetkililerine Kuzey 
Kıbrıs pazarına ilişkin yapmış oldukları 
çalışmanın sunumunu gerçekleştirdi.

 Sunumda, e-ticaret konusunda yapıl-
ması gereken çalışmalar anlatıldı.

İngiltere pazarının Kuzey Kıbrıs ürün-
leri açısından önemli bir pazar olduğu 
vurgusu yapılan toplantıda, ürünlerin 
internet üzerinden ticaretinin yapılması 
konusunda sistemin nasıl çalıştığı, lojistik 
ve satışın nasıl organize edildiği aktarıldı. 

  Örneklerle e-ticaretin ve e-ihraca-
tın anlatıldığı sunumda, Kuzey Kıbrıs 
ürünlerinin hedeflenecek pazarlarda satışı 
konusunda görüş alışverişinde de bulu-
nuldu. Sunumda ayrıca, internetin pazar 
gücünün nasıl yönlendirildiği de anlatıldı.

İngiltere ile Kuzey Kıbrıs
arasındaki ticaret geliştiriliyor
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Büyüleyici bir manzaraya sahip 
Girne Yat Limanı, tarihi dokusu ve şekliyle herkesi kendine hayran bırakıyor

Turizmin başkenti Girne şehrinin 
içerisinde yer alan yat limanı, at 
nalı şeklindeki girintinin arkasın-
da yer alan restoran ve barlarıyla 
muhteşem bir tablo görünümüne 
sahiptir…

    Girne Marina girişinde (deniz 
yolu tarafından) yer alan Lüzinyan 
devrine ait kalenin varlığı ise yat 

limanının zenginliğini bir o 
kadar daha artırıyor.

   

Önceleri yolcu amaçlarıyla kulla-
nılan liman (gümrük binası) 1991 
yılında Kıbrıs Türk Turizm İşlet-
melerine devredildi ve alt yapısı 
yapılarak marina işletmesi olarak 
hizmete açıldı. 

   
Girne Limanı’nın tarihi

Girne’nin at nalı şeklinde Eski 
Limanını çevreleyen restoranlar ve 
barlar müşterilerine benzersiz bir 
atmosferde hizmet sunuyor.

1878’de adanın İngiliz 

işgaline uğramasından hemen önce 
yaşanan altın çağında, yerli kayık-
çılar Girne Limanı’ndan büyük mik-
tarlarda ticaret gerçekleştirmektey-
di. Mevsime bağlı olarak, buğday ve 
zeytin, keçiboynuzu, eşek, keçi ve 
daha pek çok ürün ihraç etmektey-
di. Ayrıca kayıkçılar; odun, çanak 
çömlek, baklagiller, süt ürünleri-
nin yanı sıra ipek, pamuk elbise, 
düğmeler, mobilya parçaları gibi 
küçük değerli eşyaların da ithalatı-
nı yapardı.

Genellikle 

Avrupa’dan gelen daha büyük tek-
neler, keçi boynuzu hasat zamanı 
olan sonbahar sonu veya kışın 
başında adaya getirdiği bereket 
sebebiyle “Kıbrıs Siyah Altını” 
olarak bilinen bu ürünü almak için 
gelirlerdi.

   Zamanla, liman yakınlarında 2 
katlı evler yükselmeye başlamıştır, 
ev sahipleri bu evlerin ilk katını 
depo olarak kullanırken üst katla-
rında da kendileri yaşamıştır.

Günümüzde, Girne Limanı yatlar 
ve balıkçı kayıklarıyla dolmuştur ve 

üzerine Girne kalesinin devasa 

gölgesi düşmektedir. Arkasında 
sivri dağların ve önünde sakin de-
nizin bulunduğu bu liman, insanı 
huzurdan sarhoş edecek derece 
sakin bir atmosfer sahiptir.

Limanın hoş kıyısı, birçok res-
toran ve kafenin oturup dünyanın 
akışını huzurla seyredebileceğiniz 
masalarıyla dolup taşmaktadır. 
Daha önce keçiboynuzu depoları 
ve Venediklilerin konaklaması 
için kullanılan yerler restoran ve 
dükkanlara dönüştürülmüştür ve 
limana curcuna ve kalabalık hissi 
olmadan hareketli ve canlı bir 
atmosfer kazandırmıştır.

Son 450 yılda oldukça değişen 
bu yerleşim yerinde, modernleşme 
etkin bir şekilde binaların mimari 
bütünlüğünü korumuştur ve hiçbir 
yerde patlayan flaşlar veya yüksek 
sesli müzik yoktur. Restoranların 
çoğunluğu, başta yerel olarak 

tutulan taze balık ve deniz ürünleri 
olmak üzere leziz Kıbrıs Türk mut-
fağı tatlarını sunmaktadır.

Bir zamanlar yük gemilerinin de-
mir attığı yerlerde, şimdi tur gemi-
leri ve tekneleri kıyı şeridini gezme 
fırsatı sunmaktadır, aynı zamanda 
liman yakınlarında benzersiz ko-
naklama yerleri de bulunmaktadır.

Geceleri, ışıklar liman sularına 
vurduğunda, oturup büyüleyici 
manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Restore ediliyor
Ülkenin en önemli turizm 

alanlarından biri olan Girne Antik 
Liman’da Aralık 2022’de restoras-
yon çalışmaları başladı. 

Girne Antik Liman, 6 ay süre-
cek çalışmalar sonrasında tarihi 
dokusu korunarak vatandaşların 
ilgiyle ziyaret edebileceği bir alana 
dönüşecek.



OCAK 2023 OCAK 2023

14 15

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Reklam ReklamNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK



OCAK 2023 OCAK 2023

16 17

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber HaberNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

EYLÜL 2021

16

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, 
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

Mis gibi 
kokusu 
ve tadıyla 
pilavuna

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN 

Kıbrıs kültürünün geleneksel 
lezzetlerinden birdir pilavuna… 
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiy-
le, vazgeçilmez bir tat…

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk-
lerin ortak kültür zenginliklerin-

den bir olan çörek türü pilavuna, 
geçmişten günümüze her evde 
yapılan ve sevilerek tüketilen 
geleneksel bir hamur işi olarak 
biliniyor.

Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar 
paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise 
düğün, sünnet töreni ve bayram 

Zahra Sokak’ta     büyük coşku
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ta-

rafından ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği 
organize edildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 
Lefkoşa’nın tarihi sokaklarından 
olan ve yenilenen konsepti ile 
eğlencenin yeni merkezlerinden 
birisi konumunda bulunan Zahra 
Sokak’ta gerçekleştirilen etkinlikte 
birbirinden değerli sanatçıların 
konserleri yer alırken, katılanlar 
soğuk havaya rağmen keyifli bir 

akşam geçirdi. 
Radyo Juke radyo sponsorluğun-

da DJ Coşkuner’in performansı ile 
başlayan gecede ülkemizin başa-
rılı müzisyenleri Aysu Mişon, Eril 
Cambaz ve Nafiz Dölek sahne aldı. 

  Geceye katılan LTB Başkanı 
Mehmet Harmancı kısa bir konuş-
ma yaparak Lefkoşalıların yeni 
yılını kutlayarak, “İyi ki varsın 
Lefkoşa, iyi ki varsınız, hepimize 
mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.

Başkentte eğlencenin 
yeni adresi oldu
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Üzerimize serilmiş bu ölü 
toprağını atmamız gerekiyor  

Ülke çok kötü yönetiliyor… Covid-19 
salgını nedeniyle ülkenin her zamankinden 
daha iyi yönetilmesi, daha itinalı olunması 
gerekirken, tam tersine felaket bir yönetim 
var. 

Bu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilmedi, 
şu ya da bu nedenle vasatı aşabilen hükümet-
ler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi 
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sis-
temin birer parçası oldular ama UBP- DP-Y-
DP Hükümeti gibisi de hiç görülmedi…

Çok kötü hükümetler de gördük ama bu 
azınlık hükümeti herhalde en kötüsüdür, 
çünkü bugünkü başbakan ve hükümeti, ne 
yaptığını bilmez, şaşkınlar ordusu gibidir. 

Covid-19’la mücadelede bir avuç sağlık 
çalışanının özverisiyle, vakalar konusunda 
çok kötü durumlara düşmedik ama pandemi 
ekibi de yoruldu. Daha ne kadar dayanabile-
cekler bilemiyoruz.

Hükümet pandemi mücadelesinde zafi-
yetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor, 
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı 
sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar baş 
gösteriyor.

Covid-19 dışı sağlık servislerinde sorun-
lar var, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç eksik-
liği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan 

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antije-
nin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki 
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla peri-
şan edildi. 

Başbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle 
ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor, 
vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygu-
lanamayan kararlarla çıldırmış durumda.

Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son za-
manlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40 
artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya 
devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların 
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emek-
çiler artıyor.

Bu konularda hükümetin hiçbir çalışması, 
hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş 
başa bırakılmış durumda…

Üstelik hükümet asgari ücreti de bir türlü 
belirleyemedi… Her zaman olduğu gibi ih-
mal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk 
oluyor.

Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal si-
gorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan, 
tepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama 
hiçbir sonuç alınmadı. 

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

vuracak; ya işveren tarafından işten çıka-
rılacaklar ya da yatırımları yapılmayacak. 
Hükümet aslında prim desteğini kaldırmakla 
emekçiyi vurduğunun farkında bile değil. 

Öte yandan hemen her şey pahalı oluyor, 
hükümet pahalılığı engelleyeceğine tam ter-
sine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat git-
tikçe daha da zorlaşıyor.

Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlar-
ken Cumhurbaşkanı, Türkiye’de gereksiz 
geziler yapıyor ve tuhaf demeçler veriyor.

Avrupa üniversitelerinde eğitim gören 
Kıbrıslı Türk gençler, ülkeden çıkarken de 
gelirken de sorunlar yaşıyor. 

KKTC’de yapılan Covid-19 aşıları yurt 
dışında geçersiz sayılıyor, halen Kıbrıs 
Cumhuriyeti aşı sistemiyle uyumlaşma ya-
pılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla 
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağı-
na ülkede bile yok, geziyor. 

Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir 
konuda KKTC halen hazır değil, hazır ola-
cak gibi de görülmüyor. 

Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle 
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yap-
tığında da ne yaptığı anlaşılamıyor. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibar-
sızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintile-
ri yapılıyor, eski günlere döndürüldük… 

Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız 

olan azınlık hükümeti halen atamalar yapı-
yor, kurumlara partizanca istihdamlar yapı-
lıyor.    

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birli-
ğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs 
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ül-
keyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…

Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sü-
rüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk, 
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki 
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umu-
dun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu ol-
duğunu göstermek lazım. 

   Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek 
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük 
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sen-
dikalara, diğer tüm sivil toplum örgütlerine 
büyük görev düşüyor.

   Artık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını 
atmamız gerekiyor. Bunu bir gelecek olan 
bir süper güç yapacak değil, biz vatandaşlar 
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını 
aralamamız gerekir. 

Mağusa Surları’nın tarihi kapısı
Mağusa’nın surları, çan kuleleri, 

kiliseleri ve diğer yerlerinin yüzlerce 
yıllık tarihleriyle geçip giden pek çok 
insanın yaptıklarına tanıklık etti.

   Mağusa şehrine girişi sağlayan 
orijinal iki şehir kapısından biri olan 
yapının orijinal ismi “Yarım Ay Şeklin-
de Tabya” anlamındaki Ravelin’dir. 

   Kara Kapısı, surların Othello 
Kalesi’nden sonra en eski kısmıdır. 
Bugünkü köprü ile giriş yeni olup, 
eskiden kule yanındaki bir top yuva-
sının içinden geçilmekteydi. Orijinal 
kapı bugünkü girişin solunda, iner 
- kalkar bir köprüye sahipti. Şehre 
bakan kısmında kemerli bir geçit yer 
alır. Bu geçidin her iki yanında duvar 
freskleri, armalar ve küçük bir de 
kilise bulunmaktadır. Burada yapılan 
kazılar sonucunda geçitler, top yuva-
ları ile ilginç bölme ve galeriler açığa 
çıkarılmıştır. 

   Kemerli geçidin şehre bakan 
tarafında Venedikliler zamanında zin-
dan olarak kullanılan yeraltı odaları 
bulunmaktadır.

   1489 yılına dek Mağusa şehrini 
çevreleyen Lüzinyan surları, çok 

Mağusa şehrine girişi sağlayan orijinal iki şehir kapısından biri Akkule… yüksek olmalarına karşın, ince bir 
yapıya sahipti. Ardından Kıbrıs’ı ele 
geçiren Venedikliler, özellikle Osman-
lılara karşı önlem almak ve surları 
ateşli silahlara karşı sağlamlaştırmak 
amacıyla 1550’li yıllarda Venedik’ten 
getirilen mühendis Giovanni Giro-
lamo Sanmichele ile kaptan Nikolao 
Foskanini tarafından elden geçirilir. 
Özellikle deniz tarafındaki surlar, 
Martinengo Tabyası ve Kara Kapısı 
bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca 
surun şehir dışındaki kısmına 46 m 
genişliğinde hendek açılarak içerisi 
su ile doldurulmuştur. İri kesme taş-
tan inşa edilen 3 km uzunluğundaki 
bu surların yüksekliği 18 m, genişliği 
bazı yerlerde 9 m kadardır. Duvarlar-
da, burçlar, kapılar, rampalar, man-
gallar, cephanelik, depo ve ahırlar 
bulunmaktadır.       Sur duvarlarında 
yer alan ve isimlendirilmiş 14 kule 
vardır. Bu kulelerin isimleri şöyledir:

   Canbulat (Arsenal), Deniz Kapısı 
Burcu (Mare),  Othello (Castelle), Hal-
kalı Mazgal (Signoria), Karpaz Tabya 
(Diamante), Şehit Tabya (Mozzo),  
Tophane (Martinengo),  Pulocazaro,  
Moratto,  Diocare,  Kara Kapısı (Akku-
le-Ravelin), Altın Burcu (Santa Napa), 
Su Burcu (Andurizzi), Halkalı Tabya 
(Campo Santo).

   
Ravelin adı Akkule oldu
Kara Kapısı’na giden bugünkü 

giriş köprüsü Osmanlı döneminde 
inşa edilmiş olup, orijinal giriş kapısı 
şimdikinin solunda (kuzeyinde) yer 
almakta ve kent içine giriş - çıkış 
asma köprüyle sağlanmaktaydı. 

Buradaki burç Rivettina Burcu veya 
Ravelin olarak isimlendirilmiş, 1571 
yılında Osmanlı kuşatması sonunda 
Venedikliler teslim bayrağını burada 
salladıklarından, Osmanlılar buranın 
ismini Akkule olarak değiştirmiştir.

   Akkule’nin Suriçi’ne doğru bakan 
kısmında kemerli bir geçit ve bu-
nun her iki yanında duvar freskleri, 
armalar ve küçük bir kilise (mescit) 
bulunur. Yine bu bölümde, top yu-
vaları, galeriler ve daha başka ilginç 
bölmelere ilaveten, Venedikliler’den 
kalma gizli geçitler, mazgallar ve 
zindanlar mevcuttur.

Rivayetler
Kemerli kısımdaki taş oluk, “Meme-

sinden Süt Akan Evliya” adıyla bilin-
mekte ve rivayete göre çok eskiden 
bu oluktan, Çifte Mazgallar’da olduğu 
gibi su akmaktaydı. 

Sütü kesilen ya da sütü gelmeyen 
anneler çocuklarıyla birlikte burayı 
ziyaret edip mum yakarlar, oluktan 
akan sudan hem kendileri içer hem 
çocuklarına içirirler ve böylelikle sütü 
kesilen kadınların sütünün geleceği-
ne inanılırdı.

Şu an Turizm Enformasyon Ofisi 
olarak kullanılan kilise kısmı, 1618’de 
mescide dönüştürülmüş, burada Hal-
kalı Dede isimli bir şehidanın olduğu 
söylene gelmiştir. 

Rivayete göre yürümesi geciken 
çocuklara, içerisinden geçebilecek-
leri büyüklükte çörek yapılarak anne 
ve başka iki kadınla Halkalı Dede 
ziyaret edilir, burada ayağa kaldırılan 
çocuğun başından çörek geçirilip 

aşağıya bırakılarak çörek yere dü-
şürülür, diğer iki kadın çocuğu alıp 
geliş yolundan farklı bir yoldan eve 
götürürdü. Böylece çocuğun artık 
yürüyeceğine inanılırdı.   

Ana savunma mevziisiydi
Akkule, aynı zamanda 1974 savaşın-

da Maraş, Liman Yolu, Larnaka Yolu, 
Lefkoşa Yolu ve Salamis Yolu’nu aynı 
anda gözetleyebilen stratejik konu-
muyla kara tarafındaki en güçlü ana 
savunma mevziiydi. Surlar dışında 
ikamet edip de Rum saldırılarından 
kaçan ve Suriçi’ne sığınan Türk 
nüfusun Surlar dışındaki bağlantı 
tünelinden geçerek ulaşabildikleri en 

güvenli çıkış noktasıydı. 
Akkule’nin batıya uzanan kısmın-

daki mazgallar da, 1974’te sivil halkın 
Rum bombardımanından korun-
masında büyük vazife görmüştür. 
Akkule, rahat tırmanma rampasıyla 
Mağusa’nın yeni kent ve tarihi suriçi 
kentinin 360 derece açıyla aynı anda 
gözlemlenebileceği temel turistik 
noktalardan biridir. 

Akkule’nin yan tarafında, köprü 
geçişi önündeki alan 28 Ocak Meyda-
nı olarak da bilinir. 28 Ocak 1958’de 
Kıbrıslı Türk gençlerin İngiliz Sömür-
ge Yönetimi karşıtı gösterileri burada 
olmuş ve 2 genç hayatını kaybetmiş-
tir. 
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Dans etmek, gerek çocukların ge-
rekse yetişkinlerin fiziksel ve ruhsal 
gelişimini desteklerken yaratıcılığı 
arttıran ve iletişim kabiliyetini de 
güçlendiriyor.

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde 
faaliyet gösteren Dancebase Art 
Studio, birçok dans türüyle ço-
cuklar başta olmak üzere gençler 
ve yetişkinlerin aktivite merkezi 
haline geldi. Eğitim hayatı boyunca 
edindiği tecrübeleri dans tutkunla-
rına aktaran Profesyonel Dansçı ve 
Dancebase Art Studio Direktörü Ahu 
Buçener, dans ve dans eğitimi üze-
rine North Cyprus UK Gazetesi’ne 
önemli bilgiler verdi. 

N.C.UK: Kendinizden kısaca 
bahseder misiniz? Dans, hayatı-
nıza nasıl girdi?

BUÇENER: 1988, Kıbrıs doğumlu-
yum. 3 yaşında başladığım Jim-
nastik ve Bale eğitimine, ortaokul 
ve lise yıllarında yaz döneminde 
İngiltere’de gittiğim dans dersleri 
eklendi ve böylece dans, hayatımın 
büyük bir kısmında olmaya başladı. 
Meslek olarak bunu yapmaya karar 
verdiğim zaman, lisenin ilk yılınday-
dım. Ailemin bana ve hayallerime 
verdiği sonsuz destek sayesinde 
konservatuar sınavlarına hazırlanıp 
yetenek sınavına girdim. Eğitimimi, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-

Dansla eğlenip zinde kalın
Profesyonel Dansçı Ahu Buçener, dansa ilgisi olan ancak geç kaldığını düşünen ye-

tişkinlere “Hayalleriniz için bir adım atıp dans dersine katılın” tavsiyesinde bulundu

sitesi İstanbul Devlet Konservatuarı 
Çağdaş Dans Ana Sanat Bölümü’n-
de tamamladım.

N.C.UK: Dansebase’in nasıl bir 
hikayesi var, ne gibi seçenekler 
sunuyorsunuz?

BUÇENER: 2012 yılında kurulan 
Dancebase’in KKTC’deki büyük bir 
boşluğu doldurduğuna inanıyorum. 
O yıllarda dansta, bir üniversite eği-
timinin olduğu pek çok kişi tarafın-
dan bilmezken Dancebase’in kapı-
sından giren herkese yıllarca bunu 
anlattım. Çocuklarının bedenlerini, 
profesyonel eğitim almış bireyle-
re emanet etmeleri gerektiğinin, 
bilinçsiz bir hareketin ömür boyu 
sakatlıkla sonuçlanabileceğinin, 
eğitmenin anatomik ve pedagojik 
bilgiye sahip olmasının öneminden 
bahsettim durdum. Tek başıma 
çıktığım bu yolda birçok gencin 
hayallerine ışık tutup dansı meslek 
edinmelerine destek verdim. Günün 
sonunda onlarla meslektaş olma 
gururunu tatmanın, ilk dönemde 
yaşadığım tüm zorluklara değdiğine 
inandırdı.

   Şu an, Dancebase çatısı altında, 
dalında uzman eğitmen kadromuz 
ve de geleceğin eğitmenleri olacak 
asistanlarımızla 3 yaştan itibaren 
tüm yaş grupları için Bale, Con-
temporary, HipHop, Adult Hiphop, 
Dancehall, Jazz Funk, Kpop, High 
Heels, Afro Dance ve GymDance 
türlerinde eğitimlerimizin yanı sıra 
yetişkinler için yine dalında uzman 
spor eğitimenlerimizle Pilates, Trx, 
Jumping Fitness, Jumping Kids, 
Burnout Babes ve Yoga eğitimleri-
miz mevcut.

N.C.UK: Dansın, insana ne gibi 
katkıları vardır?

BUÇENER: Dans etmek bedene 
birçok katkı sağlar. Öncelikle kan 
dolaşımınızı arttıran dans, zihniniz 

için de tazelenmenin anahtarını 
elinde tutar. Güçlü bir kalbiniz 
olur, sinir sisteminiz güçlenir. Dans 
etmek, her yaştan insana farklı 
açılardan yarar sağlar. Ayrıca dans 
edince, yeteneklerinizi fark eder-
siniz. Yaratıcılığınızı geliştirirsiniz. 
Kendinizi ve vücudunuzu keşfeder-
siniz. Esnekliğinizi artırıp koordi-
nasyonunuz geliştirirsiniz. Daha 
mutlu ve enerjik olursunuz. Kendi-
nize güveniniz artar. Sosyalleşir ve 
yeni arkadaşlıklar edinirsiniz.

N.C.UK: Dansa başlamanın yaşı 
var mıdır?

BUÇENER: Dansa başlamanın 
yaşı yoktur. Yetişkin dans sınıfları-
mız, dansın yalnızca küçük yaşlarda 
yapıldığını düşünenlere adeta bir 
cevap niteliğindedir. Elbette dans 
etmeye erken yaşta başlamak, dans 
kariyeri düşünen ya da bu alan-
da kendini geliştirmek isteyenler 
için daha avantajlı olacaktır. Fakat 
profesyonel dansçı olma gibi bir ha-
yaliniz yoksa önünüzde dans dersi 
almak için hiçbir engel yok.

   Dansa ilgisi olan ancak geç 
kaldığını düşünen yetişkinler varsa 
hayalleri için bir adım atıp bir dans 
dersine katılmalarını tavsiye ediyo-
rum. 

N.C.UK: Bir dans okuluna baş-
larken nelere dikkat edilmelidir? 

BUÇENER: Bir dans okuluna baş-
lamadan önce öğretmenlerin eğitim 
durumunu sorgulayın. Hangi dans 
türlerinden hoşlandığınıza ve han-
gilerinin eğitimini almak istediğini-
ze karar verin. Deneme dersi teklif 
edin veya bir dersi izlemek isteyin. 
Çünkü her iyi dans eden kişi, iyi 
eğitmen değildir. Öğretmek farklı 
bir yetenek türüdür ve her dansçıda 
bulunmaz. Sınıfların, eğitmenin 
sizinle yeteri kadar ilgilenebilecek 
sayıda olup olmadığına bakın. Ders-

lerin seviye seviye ayrılmış olma-
sına dikkat edin. Dans okulu, size 
dans dersleri dışında pratik yapmak 
için studio imkanı sağlıyor mu bunu 
araştırın.

N.C.UK: Dans eğitimi almak ya 
da bu alanda profesyonel olmak 
isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

BUÇENER: Profesyonel bir dansçı 
olmak için çok çalışmak ve sabırlı 
olmak gerektiğini bilin. Hangi dans-
ta uzmanlaşmak istediğinize karar 
verin. Profesyonel dans okullarında-

ki profesyonel dans eğitmenlerin-
den dersler alın, onlarla iyi iletişim 
kurun. Konservatuar eğitimleri alın. 
Kendinizi psikolojik açıdan des-
tekleyin. Öğrendiklerinizi sürekli 
tekrarlayın. Vücudunuzu tanıyın, ki-
lonuzu kontrol altında tutun. Bol bol 
dans videoları izleyin, profesyonel 
dansçıları takip edin. Konsantrasyo-
nunuzu artıracak zihinsel çalışmalar 
yapın. Her fırsatta pratik yapın. 
Odanızda bir boy aynası olsun. 
Sosyal hayatınızla dansı bir arada 
yürütün. Dünyanın en eğlenceli 
mesleklerinden birini yapacağınızı 
unutmayın ve kendinizi her zaman 
motive edin.

N.C.UK: Ailelere mesajınız 
nelerdir?

BUÇENER: Çocuğunuzun hayal-
lerinin peşinden koşmasına destek 
olun. Birlikte yürüyeceğinizi bu 
zorlu ve bir o kadar da keyifli yolda, 
çocuğunuzun dans eğitimi alacağı 
kurumların durumu ve eğitmenlerin 
eğitimi ile kariyerlerine önem verin. 
Çocuğunuzun hem bedensel hem 
de ruhsal olarak pes etmek istediği 
birçok an gelecektir. Bu noktada ço-
cuğunuza destek olup ona güvendi-
ğinizi, başarabileceğini hatırlatma-
nız ve her şartta yanında olacağınızı 
hissettirmeniz çok önemlidir.
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Doğada yapılan en güzel akti-
vitelerden biri olan hiking, şehrin 
boğucu atmosferinden uzaklaşarak 
temiz hava almak, spor yapmak 
ve sağlığını korumak isteyenlerin 
tercihi oluyor. 

   Hiking, Girne’de yaşam süren 
ve kameramanlık mesleğini icra 
eden Hasan Çağda’nın başlıca 
hobileri arasında yer alıyor. Çağ-
da, adanın gerek kuzeyi gerekse 
güneyinde gerçekleştirdiği hiking 
aktivitelerinde, bir yandan doğanın 
dinginliğini keşfedip dayanıklılığını 
güçlendirirken bir yandan da birbi-
rinden güzel manzara fotoğrafları 
çekiyor.

Rotası belli olan doğa yürü-
yüşleri yapıyor

   North Cyprus UK Gazetesi’ne 
konuşan Hasan Çağda, uzun 
zamandan bu yana doğa yürüyüş-
leri yaptığını ve 3 yıldan bu yana 
bilinçli şekilde hiking sporuyla ilgi-
lendiğini belirtti. İki yıl önce Güney 
Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Cyprus 
Hikers grubuna üye olduğunu 
söyleyen Çağda, hiking hakkında 
bilgiler verdi: 

   “Hiking, önceden belirlenmiş 
rotalarda günübirlik yapılan doğa 
yürüyüşleridir. Hiking rotaları, 
doğal alanlarda açılıp işaretlenmiş 
patikalardır ve çember yada aynı 
patikada gidip gelme şeklinde 
başlama noktasına dönmeyi sağlar. 
Hiking rotaları, her yaş ve yetenek-
teki kişiye göre olabilmektedir ve 
yürüyüşten önce bölgenin zorluk 
derecesi öğrenilmelidir.”

Zorlu parkurlar için bazı ekip-
manlar şart

    Hasan Çağda, hikingi’n, bilinen 
doğa yürüyüşlerinden biraz farklı 
olduğuna dikkat çekerek, hiking 
için bazı ekipmanlara ihtiyaç 
duyulduğunu ifade etti. Hiking 

yaparken iyi bir yürüyüş ayakkabısı 
kullanmak gerektiğinin altını çizen 
Çağda, içerisine atıştırmalık yiye-
cek ve su koyacağınız sırt çantası, 
şapka, güneş gözlüğü ve yürüyüş 
sopasının bu sporun olmazsa 
olmazlardan olduğuna vurgu 
yaptı. Çağda, kötü hava koşulla-
rını da dikkate almak gerektiğini 
belirterek, sırt çantasında daima 
yağmurluk bulundurmanın önemli 
olduğunu söyledi. Çağda, kendi-
sinin, özellikle yağmurlu havada 
yürümeyi sevdiğine dikkat çeke-
rek, bu önemli detayı hiçbir zaman 
atlamadığını söyledi.

Çektiği fotoğrafları sosyal 
medyadan paylaşıyor

   Hasan Çağda, iki yıl önce bir 
hiking grubu bulma arayışı içine 
girdiğini ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet 
gösteren Cyprus Hikers grubuna 
üye olduğunu kaydederek, şöyle 
dedi:

   “Amacım, adanın doğal güzel-
liklerini keşfetmekti. Yürüdüğüm 
yerlerin fotoğraflarını çekip Instag-
ram sayfamda da paylaşıyorum. 
Aynı zamanda çalıştığım kurum 

Hiking adı verilen, rotası belirli parkurlarda zorlu doğa yürüyüşleri 
gerçekleştiren Hasan Çağda, adanın farklı bölgelerini ziyaret ederek 

eşsiz doğa manzaralarını fotoğraf karelerine taşıyor

‘Hiking’le eşsiz 
manzaralar keşfedin

olan BRTK için de doğa yürüyüşle-
rine katılıp kameramanlık yapıyo-
rum”.

    “Benim için hiking yapmak, 
doğada olmanın bir yoludur” diyen 
Çağda, bunun kendisini fazlasıyla 
mutlu ettiğini belirtti. Çağda, hi-
king sporunun, disiplinli bir şekilde 
yapılması halinde vücuda oldukça 
fayda sağladığına dikkat çekerek 

“Hiking yaparken, bir yandan yeni 
yerler keşfedersiniz, bir yandan da 
vücudunuzdaki kas ve kemikleri 
harekete geçirirsiniz. Bu aktivite, 
yoğun iş hayatının neden olduğu 
stresle mücadele için de iyi bir yön-
temdir” diye konuştu.

Adada hiking için çok uygun 
parkurlar mevcut

   Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem 
de güneyinde hiking için uygun 
ve güzel parkurlar olduğuna işaret 
eden Hasan Çağda, “Geçtiğimiz 
yıl, karlı bir günde Amiando Saklı 
Göl parkurunda yaptığımız yürü-
yüşü hala unutamıyorum. Ayrıca, 
Lapta ve St. Hilarion parkurları da 
sevdiğim bölgelerdir. Farklı rotalar 
bulmak için zaman zaman birkaç 
arkadaşımla keşif yürüyüşleri de 
yaparım” dedi.   Çağda, hiking 
sporuyla ilgilenenlerin kendisine 
Facebook ve Instagram hesapları 
üzerinden ulaştığını söyleyerek, 
adadaki hiking sporcularının yanı 
sıra bu sporu yapmak için Avrupa 
ülkelerinden Kıbrıs’a gelen çok 
sayıda kişi olduğunu ifade etti.
Hasan Çağda, “Çevre kirliliği ve 
doğa tahribatı, bence en önemli so-
runlarımızdandır. Hiking gibi doğa 
sporlarına önem verilmesi, bunun 
yanında çevre ve doğanın korun-
ması için çalışma yapılması gerek-
tiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Hasan Çağda’ya, Facebook’ta ismi 
ile arama yaparak, Instagram’da 
‘hasancagda’ sayfasından ve hcag-
da@gmail.com mail hesabından 
ulaşmak mümkün.



OCAK 2023

25

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

OCAK 2023

24

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Kıbrıslı Türk bir anne ve İngiliz bir 

babanın çocuğu olarak Londra’da 

1987 yılında dünyaya gelen Alev 

Scott, son yıllarda artarda yazdığı 

kitaplarla adından söz ettiriyor. 

   Üniversite eğitimini Yunan 

Klasikleri üzerine tamamlayan Alev 

Scott, ilk olarak Londra’da bir tiyat-

roda yönetmen yardımcısı olarak işe 

başladı. 

Daha önce tatil için gittiği İstan-

bul’a 2011 yılında bu kez “burada 

yaşayabilir miyim?” düşüncesi ile 6 

aylığına gitme kararı aldı ve orada 

yaşamaya başladı. İngiliz gazete-

lerine o dönemde freelance yazılar 

yazmaya başlayan Scott yazıları be-

ğenilince bunu sürekli hale getirdi. 

The Guardian Gazetesi’nde 

çok sayıda makalesi yayınlanan 

Scott’un Politico, Contemporary 

Arts, Newsweek, The Times, FT, 

The Guide’de de yazılarını görmek 

mümkün…

Yazar olarak kendini geliştiren 

Alev Scott ilk kitabını 2014 yılında 

çıkardı. “Turkish Awakening” isimli 

İngilizce yazılmış kitapta Alev Scott, 

Türkiye ve Türkler ile ilgili gözlemle-

rini anlattı.

Yaşamını İstanbul’da sürdürmeye 

devam eden Alev Scott, ilk kitabı-

nın ilgi görmesinden sonra 2018’de 

Ottoman Odyssey: Travels through 

a Lost Empire, 2019’da Power & the 

People: Five Lessons from the Birthp-

lace of Democracy, 2020 yılında da 

Power and the People: The Enduring 

Legacy of Athenian Democracy isimli 

kitapları ile okuyucunun karşısında 

çıktı.

Yaşamına İstanbul’da devam eden 

Alev Scott, freelance yazarlığa de-

vam ediyor. 

Türkiye’deki AKP hükümeti 

aleyhinde yazdığı yazılar dolayısı ile 

zaman zaman hükümet çevrelerin-

den eleştiriler alıyor. Özellikle Gezi 

Olayları döneminde yazdığı yazılar 

ile dikkat çekmişti.

Kıbrıslı Türk ünlü 
bir yazar; Alev Scott

Kıbrıslı Türk yazarın İngilizce olarak yayımladığı eserleri dikkat çekiyor
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Samanbahçe 
Evleri’nin tarihi

Osmanlı İmparatorluğu, 1571 
yılında aldığı Kıbrıs’ı 300 yıl gibi 
bir hakimiyet süresinin ardından, 
girdiği savaşlar sonucunda bozulan 
ekonomilerini düzeltmek amacıyla, 
1878 yılında Britanya İmparatorlu-
ğu’na kiraladı.    

   300 yıl boyunca adada huzur 
içinde yaşayan Türk toplumu, 
adanın Britanyalılara devri ile bir-
likte sosyal, kültürel ve ekonomik 
alanlarda arka plana atıldı, bir anda 
ülke yönetiminde azınlık durumuna 
düştü. Bunun sonucunda Türk top-
lumunu giderek fakirleşti ve halkın 
morali bozulmaya başladı. 

   Bozulan morallerin düzeltilmesi 
için yeni projeler düşünüldü. 

   Adanın en zengin ekonomik 
kuruluşlarından biri olan Vakıflar 
İdaresi bir takım yatırımlar gerçek-
leştirdi. Samanbahçe projesi de o 
projelerden biridir. 

   Samanbahçe evleri inşa edilme-
den önce alanda Şaban Paşa’ya ait 
olan ve tarihi Suriçi bölgesinde ya-
şayan vatandaşların sebze ve meyve 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanı-
lan bir bahçe yer almaktadır. 

   1905 yılında Evkaf ile Belediye 
arasında bir sözleşme imzalanır ve 
alan büyükbaş hayvan pazarı olarak 
kullanılmaya başlanır. 1915 yılına 
ait bir tapu haritasında, bölgenin 
atıl bulunduğu görülmektedir. 1917 
yılında bu sözleşme feshedilir. 

   Dönemin en zengin kurumların-
dan olan Vakıflar İdaresi, Samanbah-
çe projesini hazırlar.  

   Osmanlıların Kıbrıs’tan çıkışı-
nın 20. yılında, Evkaf Murahhası 
Musa İrfan Bey görevde bulunduğu 
1918-1925 yılları arasında projenin 
temelini atar. Yüzlerce fakir Türk 
insanına ev sahipliği yapacak olan 
bu proje, vakıf felsefesinin en güzel 
örneklerinden birini teşkil eder. Bu 
dönemde konut ihtiyacının artma-
sı nedeniyle konutların inşasına 
başlanır. 

   Konutlar, maddi durumu yetersiz 

Vakıflar İdaresi’nin vakıf felsefesini yansıttığı en güzel projelerden biri 
olan Samanbahçe Evleri, üç aşamada tamamlandı

vatandaşlar için bir sosyal sorumlu-
luk projesi kapsamında inşa edilir. 
Bu nedenle, bu konutlarda yaşayan-
lardan cüzi miktarda kira alınması 
kararlaştırılır. Bu yönüyle, şehir 
planlamasının ilk örneğini teşkil 
eder. Samanbahçe Evleri projesi üç 
aşamada tamamlanır. Birinci ve en 
önemli aşaması 1900’lü yılların ba-
şında başlanan 68 konutun inşa edil-
mesi ile gerçekleştirilir. 1949 yılında 
ikinci, 1955 yılında üçüncü aşama 
tamamlanır ve bugünkü görünüm 
elde edilmiş olur.

Mimarisi
   Eşit parsel büyüklüğüne sahip 

Samanbahçe evleri birbirine biti-
şiktir. Her bir ev birbirinin kopyası 
olacak şekilde tasarlanmıştır ve 85 
metrekarelik bir alan kaplar. 

   Kerpiç kullanılarak inşa edilen 
Samanbahçe evlerinin kapıları ve 
pencereleri Osmanlı rengi olan 
yeşile boyanmıştır. Evlerin çatıları 
ahşap kirişler ve hasır kullanıldığı 
altında, geleneksel yuvarlak çiniler-
le kaplanmıştır.

    Her bir evin sofaya açılan 2 odası 
ve küçük birer iç avlusu bulunur. Ev-
lerin çatısında mertek, hasır kamış, 
samanlı çamur ve oluklu kiremitler 
kullanılmıştır. Samanbahçe evleri-
nin bazılarında sarı taştan söveler 

bulunur. Söve kilit taşında ise evin 
kapı numarası Osmanlı Türkçesi 
olarak yazılıdır. Sitenin ortasında, 
konutların su ihtiyacının karşılan-
ması için inşa edilmiş altıgen planlı 
ve kubbeli bir çeşme bulunur. Ma-

hallenin içinde yedi sokak bulunur. 
Bu sokaklara Osmanlı tarihinden 
İbni Sina, Piri Reis, Şaban Paşa, Fevzi 
Çakmak Paşa, Çelebi Sokağı, Gü-
neysu Sokak, Aydın Sokak isimleri 
verilmiştir.
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2022 yılı dahil son yıllarda özel-
likle yapay zekaalanında önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Bilgi işlem 
gücünün katlanarak artması ve yeni 
araştırmalar teknolojinin ilerleyişini 
hızlandırıyor. Forbes’e göre 2023 
yılında da yine yapay zeka alanında 
daha fazla ilerleme olması ve artık 
çeşitli organizasyonların çok daha 
fazla AI sistemlere yönelmesi bekle-
niyor.

DonanımHaber’de yer alan de-
taylara göre yapay zekanın yanında 
metaverse ve web3’te de ilerleme-
lerin olması bekleniyor. Merkezi 
olmayan verilerin blockchain ile 
buluşması web3’ü bir sonraki evreye 
ulaştırırken metaverse evreninin de 
hızlı bir şekilde gelişmesi, ciddi bir 
ekonomik ekosistem haline bürün-
mesi hedefleniyor.

Yapay zeka her yerde olacak
Forbes’de yayınlanan makaleye 

göre 2023 yılında yapay zeka kulla-
nımı önemli ölçüde artacak ve yay-
gınlaşacak. Yapay zekanın herhangi 
bir işletmenin daha akıllı ürünler 
ve hizmetler oluşturmasını katkı 
sağlayacağı belirtilirken halihazırda 
perakende pazarında bu durumun 
gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Yapay zeka destekli algoritma-
lar tarafından önerilen ürünlerin 
gelişmesinin yanında temassız, 
otonom alışveriş ve teslimatın 2023 
yılında trend olacağı belirtiliyor. Mal 
ve hizmet ödemelerinin daha da 
kolaylaşacağı belirtilirken envanter 
yönetiminin de yapay zeka tarafın-
dan daha kolay bir hale bürünmesi 
bekleniyor. 2023 yılında çevrimiçi 

alışveriş yapıp mağazadan teslim 
alma süreçlerinin (BOPIS, BOPAC, 
BORIS) yaygınlaşacağı aktarılırken 
otonom teslimat girişimlerinde de 
artış olacağı belirtiilyor

Metaverse, AR ve VR
Uzmanlar, metaverse’ün 2030 

yılına kadar küresel ekonomiye 
5 trilyon dolar katkı yapacağını 
öngörüyor. 2023 yılının önümüzdeki 
on yıllık süreci belirleyen temel yıl 
olacağının altı çiziliyor. Metaver-
se ile birlikte doğrudan Artırılmış 
Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik 
(VR) teknolojilerindeki gelişim hızı 
artacak.

Bu teknolojilerin şirket toplantı-
larında kullanılması ve çalışanların 
evinden, sanal bir ortak aleme gir-
meleri ve görüşmeleri sağlanacak. 

Zaten bu alan için yatırımlar sürüyor 
ve bunun artması bekleniyor. Da-
nışmanlık devi Accenture, şimdiden 
Nth Floor adlı bir metaverse ortamı 
yarattı. Bu sanal dünya, gerçek 
dünyadaki Accenture ofislerinin 
kopyalarını içerir, böylece yeni işe 
alınanlar ve mevcut çalışanlar, fizik-
sel bir ofiste bulunmalarına gerek 
kalmadan İK ile ilgili ihtiyaçlarını 
buradan giderebiliyor.

Web3’te ilerleme olacak
Şirketler daha merkezi olmayan 

ürün ve hizmetler ürettikçe Block-
chain teknolojisi de 2023’te önemli 
ölçüde ilerleyecek. Örneğin, şu 
anda her şeyi bulutta saklıyoruz 
ancak veri depolamayı merkezileş-
tirmezsek ve bu verileri blockchain 
kullanarak şifrelersek, bilgilerimiz 
yalnızca daha güvenli olmakla 
kalmayacak, aynı zamanda bunlara 
erişmek ve analiz etmek için yenilik-
çi yollara da sahip olacağız. Değiş-
tirilemez tokenler (NFT’ler) yeni 
yılda daha kullanışlı ve pratik hale 
gelecek. Örneğin, konserler için NFT 
biletleri avantajlarla birlikte sunula-
bilir olacak. Forbes’e göre “NFT’ler, 
satın aldığımız birçok dijital ürün 
ve hizmetle etkileşim kurmak için 
kullandığımız anahtarlar olabilir 
veya diğer taraflarla imzaladığımız 
sözleşmeleri temsil edebilir.”

Dijital dünya ile fiziksel dünya 
arasında köprü

Halihazırda dijital ve fiziksel dün-
yalar arasında yükselen bir köprü 
görüyoruz ve bu eğilim 2023’te 
devam edecek. Bu birleşmenin iki 
bileşeni var: dijital ikiz teknolojisi 
ve 3D baskı. Dijital ikizler, güvenli 
bir dijital ortamda yeni fikirleri test 
etmek için kullanılabilecek gerçek 

Forbes’a göre 
2023’te trend olması 

beklenen 10 teknoloji

Forbes’e göre 2023’te trend olacak 10 teknoloji ilerleyen yıllar-
daki gelişmelerin temelini oluşturabilir.

dünyadaki süreçlerin, operasyonla-
rın veya ürünlerin sanal simülasyon-
ları olarak ifade edilebilir. 2023’te 
fabrikalardan makinelere, arabalara 
ve hassas sağlık hizmetlerine kadar 
daha da fazla dijital ikiz göreceğimiz 
belirtiliyor.

Bu alandaki en büyük örnek as-
lında Formula 1 ekipleri. F1 ekipleri 
hem fiziksel aracı hem de aracın 
dijital ikizini oluşturuyor ve tüm 
testleri dijital ortamda gerçekleşti-
riyor. Bu, oldukça yüksek bir zaman 
ve maliyet avantajı sağlıyor.

Nanoteknoloji ve 
gen düzenleme

Gelecekte senaryolarında malze-
meyi, bitkiyi hatta insanı düzenleye-
rek değiştirebileceğimiz bir dün-
yada yaşayacağımız ifade ediliyor. 
2023 yılında özellikle nanoteknoloji 
alanında gelişmeler göreceğimiz 
aktarılıyor. Öte yandan birkaç yıldır 
zaten olan CRISPR-Cas9’un kulla-
nımının genişleyeceğinin de altı çizi-
liyor ve gen düzenlemesinin yaygın-
laşması bekleniyor. Gen düzenleme, 
DNA mutasyonlarını düzeltmek, 

gıda alerjisi sorununu çözmek, mah-
sullerin sağlığını artırmak ve hatta 
göz ve saç rengi gibi insan özellikle-
rini düzenlemek için kullanılabilir.

Kuantum teknolojileri 
gelişecek

Şu anda, kuantum hesaplamayı 
geniş ölçekte geliştirmek için dünya 
çapında bir yarış var. Bilgiyi işleme-
nin ve depolamanın yeni yollarını 
yaratmak için atom altı parçacıkları 
kullanan kuantum hesaplama, bu-
gün mevcut olan en hızlı geleneksel 
işlemcilerden trilyon kat daha hızlı 
çalışabilen bilgisayarları mümkün 
kılabilir.

Kuantum bilişimin potansiyel teh-
likesi, mevcut şifreleme uygulamala-
rımızı işe yaramaz hale getirmesidir. 
Bu nedenle, kuantum bilişiminde 
güçlü olan herhangi bir ulus, diğer 
ulusların, işletmelerin, güvenlik 
sistemlerinin ve daha fazlasının şif-
relemesini kırabilir. ABD, İngiltere, 
Çin ve Rusya gibi ülkeler gelişmekte 
olan kuantum bilişim teknolojisine 
para akıtırken bu, 2023’te dikkatle 
izlenmesi gereken bir trend.

Yeşil enerji daha da ilerleyecek
Şu anda dünyanın karşı karşıya 

olduğu en büyük zorluklardan biri 
iklim krizi, diğer ise karbon emis-
yonlarının frenlenmesi. 2023’te, 
sıfıra yakın sera gazı emisyonu 
üreten, yeni bir enerji kaynağı olan 
yeşil hidrojen konusunda ilerleme-
nin devam etmesini bekleniliyor. 
Avrupa’nın iki büyük enerji şirketi 
olan Shell ve RWE bu alanda ciddi 
bir yatırım yapmış durumda.

Hidrojenin yanında yenilenebilir 
enerji alanlarında yanı güneş, rüzgar 
gibi enerji türlerinde de ilerlemele-
rin hızla devam ettiğini göreceğiz.

Daha insansı robotlar
2023’te robotların, görünüm ve 

yetenek açısından insanlara daha 
çok benzeyeceği düşünülüyor. Bu 
tür insansı robotlar, gerçek dünyada 
hizmet sektöründe kullanılmaya 
başlanacak. Bu otelleri ve sağlık sek-
törünü de içermekte. Ayrıca üretim 
ve lojistik alanında da insan-robot 
birlikteliğini daha sık görmeye baş-
layabiliriz.

Bu alanda Tesla’nın Optimus robo-

tunun sadece 3 ila 5 yıl içinde kulla-
nıma gireceği belirtiliyor. Öte yandan 
Tesla’nın insansı hizmet robotunun 
rekabette yalnız olacağını düşünmek 
de yanlış olacaktır. 2023 yılında daha 
fazla yatırım ve geliştirme faaliyetini 
göreceğiz ve duyacağız.

Otonom sistemler 
yaygınlaşacak

İş dünyası liderleri, özellikle tes-
limat ve lojistik alanlarında otonom 
sistemler oluşturma konusunda 
ilerleme kaydetmeye devam edecek 
gibi görünüyor. Birçok fabrika ve 
depo şimdiden kısmen veya tama-
men otonom hale gelmiş durum-
da. 2023’te daha fazla sürücüsüz 
otomobil, gemi ve teslimat robotla-
rıyla karşılaşacağız.İngiliz çevrimiçi 
perakende firması Ocada, depo 
süreçlerinin büyük bir kısmını hali-
hazırda otonomlaştırmış durumda. 
Ocado’nun bu alanda başarılı oldu-
ğu ve diğer marketlere de otonom 
teknolojilerini sunmaya başlayacağı 
biliniyor. Bu durumun perakende 
alanında küresel bir trend haline 
gelmesi bekleniyor.
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Enginar ve yaprak dolması

Malzemeler:
5-6 enginar
Asma yaprağı
1 kilo kıyma
1 kahve fincanı pirinç
½ demet maydanoz
1 büyük soğan
3-4 tane domates
3 Limon
½ su bardağı zeytinyağı
1 tutam karabiber
1 tutam kekik
1 tutam kuru nane
1 kaşık yemek macunu
Tuz 
Su

Vitamin ve minareler akımından çok 
zengin olan enginar, Kıbrıslılar’ın en 
sevdiğimiz yemekler arasında.           

Vücudumuzdaki kanı temizleyip 
kandaki kolestrolü düşüren, beyin 
hücrelerini yenileyen, karaciğere 
dost enginar, birçok hastalığın da şifa 
kaynağı…

Enginar ve asma yaprağının hazır-
lanması

İyi bir enginar ağır ve yaprakları sık 
olmalı. Eğer sapta esmer lekeler varsa, 
enginarın ortası çürümüştür. Önce 
sebzenin yaprakları yıkanır. Dış yap-
rakları sökülür. Orta tüylü kısımdaki 
yapraklar da sökülüp tüyleri ayıklanır. 
Kararmaması için limonlu suya batırı-
lıp çıkartılır.

Asma yaprakları, az kaynamış suda 
soldurulur.

Kıyma derin bir kaba alınır. İçerisi-
ne, yıkanıp doğranmış soğan, may-
danoz, domates ve domates salçası 
eklenir. Pirinç ayıklanarak ilave edilir. 
Limon suyu sıkılıp kaptaki karışıma 
eklenir. Zeytinyağı, karabiber, kekik, 
tuz, kuru nane de ilave edilerek, 
karıştırılır. 

Ardından enginarlar hazırlanan 
karışımla doldurulur. Asma yaprakları, 
düz bir tabağa açık bir şekilde konu-
larak, içerisine 1 tatlı kaşığı karışım 
konularak, ince ince sarılır. Tencereye 
yerleştirilen enginar ve asma yaprak-
larının üzerine su ilave ederek, kısık 
ateşte bir saat pişirilir.

Enginar ve yaprak dolması, yoğurt 
ve salatayla servis edilir. 

Afiyet olsun.

Enjoy unique landscapes 
whilst Hiking
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Unmissable Turkish 
land in Iskele Boğaz!

Emlak Dünyası, one of the lea-
ding names in the real estate mar-
ket, presented a new opportunity 
for investors, in the Iskele Bospho-
rus region, after many projects.

    The Turkish titled plots, imme-
diately attracted the attention of 
investors and three pieces of land 
have already been sold.

Providing information to North 
Cyprus UK Newspaper, experien-
ced real estate consultant Hasan 
Efe, one of the Directors of Real 
Estate World, said that they have 
new exciting projects following 
the Sunshine Land Plots for sale 
in the Iskele Boğaz region, behind 
Molto supermarket.

Hasan Efe emphasized that 11 
Turkish-titled plots vary between 

530 and 800 square meters, and 
that the title deeds of the Sunshi-
ne Land plots will be delivered in 
May 2023, with the water, telepho-
ne, road and electricity infrastruc-
ture completed.

“Suitable for building a
Villa and two storey apart-

ment”
Efe stated that the plots are loca-

ted in a very suitable location for 
both investment purposes and in-
dividual use, and noted that 3 of 11 
plots have already been sold.

    Experienced Real Estate Con-
sultant Hasan Efe pointed out that 
Sunshine Land plots are located 
behind Iskele Molto, 2 minutes 
from the beach, 5 minutes from 

Iskele center and 15 minutes from 
Famagusta, and said that it has a 
construction area of 265 square 
meters, the smallest, and 400 squ-
are meters, the largest. Efe emp-
hasized that the lands are also su-
itable for the construction of villas 
and apartments.

    Hasan Efe reminded that vil-
las can be built on the land, as 
well as 4 apartments of 100 square 
meters, or two-storey apartments 
with 6 apartments of 65 square 
meters.

“Payment plan is ready”
Efe also gave information about 

the payment method of Sunshine 
Land Plots.

    Hasan Efe said that 30 percent 

of the payment method is down 
payment, the other 30 percent is 
after two months and the rest is on 
the completion of the title deed.

    Noting that Turkish-titled lan-
ds are an unmissable opportunity, 
Efe said that in purchasing Tur-
kish-titled land, loans can be ob-
tained from banks with a maturity 
of 120 months.

    Professional Real Estate Advi-
sor Hasan Efe can be reached at 
+90 533 863 25 73, Experienced 
Real Estate Advisor Ender Meta, 
one of the Directors of Real Estate 
World, can be reached at +90 533 
841 16 17 or information can be ob-
tained from the office phone num-
ber +90 392 227 16 96.

Emlak Dünyası put up for sale 11 plots suitable for the construction 
of villas and two-storey apartments in the Iskele Bosphorus region

“Where there is life
there is hope there too”

Noyanlar Group Director Zarif No-
yan congratulated everyone on the 
New Year, just days before we enter 
the year 2023, and wished health, 
peace and happiness.

     Publishing a New Year’s mes-
sage, Noyan emphasized that they 
have been working hard as a com-
pany since 1973 and said:

    “As we leave half a century be-
hind on the threshold of 2023, we 
are happy if we managed to touch 
the hearts of thousands of our cus-
tomers who joined the Noyanlar 
Group family. The trust we see in pe-
ople’s eyes and hear their words; It 
also renews our self-confidence and 
determination. All happy feedback; 
While it allows us to look to the futu-
re with hope and excitement, it also 
opens the door to brand new ideas”.

    Stating that they put ‘life’ in 

the centre and focus on glorifying 
it while touching Northern Cyprus 
and different parts of the world, No-
yan said that they also strengthened 
their position in the construction se-
ctor by designing livable spaces.

    Noyan stated that they believe 
that good work can only be done by 
feeling and planning the future and 
emphasized that it is necessary to 
be in the future in order to structure 
a living.

“2023; a year of hope”
Zarif Noyan shared the following 

in her message:
    “A strong team can overcome 

anything.
    When I think about the years we 

left behind and the experiences I ga-
ined at Noyanlar Group, I rediscover 
the strong foundations of our suc-

cess. The communication we estab-
lish with each other, with the com-
panies we cooperate with and with 
our customers is the most important 
part of our business. Work that adds 
value to life is an important part of 
this big picture.

    In this context, as Noyanlar 
Group, we focused on being ‘us’ rat-
her than ‘me’ with a harmonious and 
strong team, and kept healthy and 
strong communication above all 
else. From the end of 2019 to 2022, 
we have faced the many challenges 
posed by the pandemic together. 
The reason why we are now closing 
the year 2022 with records is a refle-
ction of this strong communication 
between us.

       We are going through difficult 
times when we understand the im-
portance of health, communication, 

tranquility and peace… It would not 

be an exaggeration to say that our 

world has been tested in every way 

for the last few years. The test of our 

world, which is our only homeland, 

turns into an ‘individual’ test for all 

of us - at some point. It is important 

that we listen, understand and sup-

port each other.

    In my opinion, there are only a 

few word distances between people. 

of 2023; I wish it to be a year where 

we do not lose each other in distan-

ces that we can overcome in a few 

words.

   Where there is life, there is hope. 

Let 2023 be the year of hope!

   I wish everyone a happy new 

year and a happy and healthy life”.

Noyanlar Group Director, Zarif Noyan, in her new year 
message, said, “All happy feedback recieved; Makes us 

look to the future with hope and excitement.”



JANUARY 2023 JANUARY 2023

34 35

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         English EnglishNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

 While dancing supports the 
physical and spiritual development 
of both children and adults, it is an 
activity that increases creativity and 
strengthens communication skills. 
Operating in the Ortaköy district 
of Nicosia, Dancebase Art Studio 
has become an activity center for 
young people and adults, especially 
children, with many dance genres. 
Professional Dancer and Dancebase 
Art Studio Director Ahu Buçener, 
who conveyed the experiences she 
gained throughout her education 
life to dance enthusiasts, gave im-
portant information to North Cyprus 
UK Newspaper on dance and dance 

education.
N.C.UK: Can you briefly tell us 

about yourself? How did dance 
enter your life?

A.B: I was born in 1988 in Cyprus. 
Dance lessons that I attended in 
England during the summer term 
in secondary and high school years 
were added to my Gymnastics and 
Ballet training that I started at the 
age of 3, and dance started to be a 
big part of my life. I was in my first 
year of high school when I decided 
to do this as a profession. Thanks 
to my family’s endless support for 
me and my dreams, I prepared for 
the conservatory exams and took 

Enjoy dancing and get fit!

Let alone providing pleasure and energy; dance, which contributes to getting to 
know the body, recognizing talents, and having a fit and flexible body, has become 
one of the activities of people of all ages, especially children. Professional Dancer 
and Dancebase Art Studio Director Ahu Buçener pointed out that dancing has im-

portant physical, spiritual and social contributions to the human body.

the aptitude test. I completed my 
education at Mimar Sinan Fine Arts 
University Istanbul State Conserva-
tory Contemporary Dance Main Art 
Department.

N.C.UK: What’s the story of 
Dansebase? What options are 
there here?

A.B: I believe that Dancebase, 
which was founded in 2012, fills a 
big gap in the TRNC. While many 
people didn’t know that there was 
a university education in dance in 
those years, I told everyone who 
came through the door of Dance-
base for years. I kept talking about 
the importance of entrusting their 
children’s bodies to individuals with 
professional training, that an un-
conscious movement can result in 
lifelong disability, and the importan-
ce of the educator’s having anatomi-
cal and pedagogical knowledge. On 
this road that I set out on my own, 
I supported the dreams of many 
young people and supported them 
to take dance as a profession. He 
made me believe that being proud 
of being a colleague with them at 
the end of the day was worth all the 
difficulties I experienced in the first 
period.

Currently, under the umbrella 
of Dancebase, we provide training 
in Ballet, Contemporary, HipHop, 
Adult Hiphop, Dancehall, Jazz Funk, 
Kpop, High Heels, Afro Dance and 
GymDance for all age groups from 
the age of 3 with our expert trai-
ners and assistants who will be the 
trainers of the future. For adults, we 
have Pilates, Trx, Jumping Fitness, 
Jumping Kids, Burnout Babes and 
Yoga trainings with our expert 
sports trainers.

N.C.UK: What contribution 
does dance have to people?

A.B: Dancing provides many 

benefits to the body. First of all, dan-
cing, which increases your blood 
circulation, holds the key to refres-
hment for your mind. You will have 
a strong heart, your nervous system 
will become stronger. Dancing be-
nefits people of all ages in different 
ways. Also, when you dance, you 
realize your talents. You develop 
your creativity. You discover your-
self and your body. You increase 
your flexibility and improve your 
coordination. You will be happier 
and more energetic. Your self-confi-
dence increases. You socialize and 
make new friends.

N.C.UK: Is there an age to start 
dancing?

A.B: There is no age to start dan-
cing. Our adult dance classes are 
a response to those who think that 
dance is only done at an early age. 
Of course, it will be more advanta-
geous to start dancing at an early 
age for those who are considering a 
dance career or who want to impro-
ve themselves in this field. But if you 
do not dream of becoming a profes-
sional dancer, there is no obstacle in 
front of you to take dance lessons. If 
there are adults who are interested 
in dance but think they are late, I 
recommend that they take a step 
towards their dreams and attend a 
dance class.

N.C.UK: What should be con-
sidered when starting a dance 
school?

A.B: Before starting a dance 
school, question the educational 
background of the teachers. Decide 
which types of dances you enjoy 
and which ones you want to train. 
Offer a trial lesson or ask to wat-
ch a lesson. Because not all good 
dancers are good trainers. Teaching 
is a different type of skill and not 
every dancer has it. Check to see if 
the classes are large enough for the 

instructor to take care of you. Make 
sure that the lessons are separated 
by level. Find out if the dance school 
provides you with studio opportu-
nities to practice outside of dance 
classes.

N.C.UK: What advice do you 
have for those who want to study 
dance or become a professional 
in this field?

A.B: Know that it takes hard work 
and patience to be a professional 
dancer. Decide which dance you 
want to specialize in. Take lessons 

from professional dance instruc-
tors in professional dance schools 
and communicate well with them. 
Get conservatory training. Support 
yourself psychologically. Constantly 
repeat what you have learned. Know 
your body, keep your weight under 
control. Watch lots of dance vide-
os, follow professional dancers. Do 
mental work that will increase your 
concentration. Practice at every op-
portunity. Have a full-length mirror 
in your room. Bring your social life 
and dance together. Remember that 
you will do one of the most fun jobs 
in the world and always motivate 
yourself.

N.C.UK: What is your message 
to families?

A.B: Support your child to follow 
their dreams. In this challenging 
and equally enjoyable path that you 
will walk together, give importan-
ce to the status of the institutions 
where your child will receive dance 
training and the education of the 
trainers and their careers. There will 
come many times when your child 
will want to give up, both physically 
and mentally. At this point, it is very 
important to support your child, re-
mind him that you trust him, that he 
can succeed, and make him feel that 
you will always be there for him.
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Hiking, one of the most beautiful 
activities in nature, is the choice of 
those who want to get away from 
the stifling atmosphere of the city, 
get fresh air, do sports and protect 
their health.

Hiking is among the main hob-
bies of Hasan Çağda, who lives in 
Girne and works as a cameraman. 
Hasan Çağda, in his hiking activi-
ties both in the north and south of 
the island, explores the serenity of 
nature and strengthens its resilien-
ce, while taking pictures of beauti-
ful landscapes.

Nature walks with a clear route
Speaking to North Cyprus UK 

Newspaper, Hasan Çağda stated 
that he has been hiking for a long 
time and has been consciously 
interested in hiking for 3 years. 
Saying that he was a member of 
the Cyprus Hikers group operating 
in Southern Cyprus two years ago, 
Çağda gave information about hi-
king: “Hiking is daily nature walks 
on predetermined routes. Hiking 
routes are paths that are opened 
and marked in natural areas and 
provide returning to the starting 
point in the form of a circle or going 
back and forth on the same path. 
Hiking routes can be suitable for 
people of all ages and abilities, and 
the difficulty level of the region 
should be learned before hiking.

Some equipment is required 
for challenging routes

Hasan Çağda pointed out that 
hiking is a little different from the 
known nature walks and stated 
that some equipment is needed 
for hiking. Underlining that it is 
necessary to use good walking 
shoes while hiking, Hasan Çağda 
emphasized that a hat, sunglasses 
and walking stick are indispensab-

le for this sport, as well as a back-
pack in which you can put snacks 
and water. Hasan Çağda stated that 
bad weather conditions should 
also be taken into account and said 
that it is important to always have a 
raincoat in your backpack. He drew 
attention to the fact that he liked 
to walk especially in rainy weather, 
and that he never skipped this 
important detail.

Hasan shares his photos on 
social media

Noting that he was in search of 
finding a hiking group two years 
ago and that he became a mem-
ber of the Cyprus Hikers group 
operating in Southern Cyprus, 
Hasan Çağda said, “My aim was 
to discover the natural beauties 
of the island. I take pictures of the 
places I walk and share them on my 
Instagram page. At the same time, 
I participate in nature walks and 
work as a cameraman for BRTK, the 
institution I work for.

Saying, “Hiking is a way of being 
in nature for me,” Çağda stated that 
this made her very happy.

Hasan Çağda, who performs challenging nature 
walks on trails with specific routes, called hiking, 

visits different parts of the island and brings unique 
natural landscapes to his photo frames.

Enjoy unique landscapes 
whilst Hiking

Hasan Çağda pointed out that if it 
is done in a disciplined way, hiking 
is very beneficial to the body, and 
while hiking, you discover new pla-
ces and activate the muscles and 
bones in your body. This activity is 
also a good method to combat the 

stress caused by the busy work life.

There are very suitable trails 
for hiking on the island.

Pointing out that both the north 
and the south of Cyprus are suitab-
le and beautiful tracks for hiking, 
Hasan Çağda said, “I still cannot 
forget the walk we took on the Ami-
ando Hidden Lake track on a snowy 
day last year. Also, Lapta and St. 
Hilarion trails are also my favorite 
areas. I also do exploratory walks 
with a few friends from time to time 
to find different routes.

Hasan Çağda said that those who 
are interested in hiking reach him 
through their Facebook and Instag-
ram accounts, and pointed out that 
many people who come to Cyprus 
from European countries do hiking 
here, as well as the hiking athletes 
on the island.

Hasan Çağda, who gave a mes-
sage to the society at the end of 
his speech, said, “Environmental 
pollution and nature destruction 
are among our most important 
problems. I think that nature sports 
such as hiking should be given 
importance, as well as work should 
be done for the protection of the 
environment and nature.

It is possible to reach Hasan Çağ-
da by searching for his name on Fa-
cebook, on the ‘hasancagda’ page 
on Instagram and on the hcagda@
gmail.com mail account.
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“The future of green turtles 
depends on the lagoon in Egypt”

The Northern Cyprus Turtle Conservation 
Society (SPOT) announced that “the future of 
green turtles depends on the lagoon in Egypt”. 
According to the statement made by the associ-
ation, he emphasized that although the increa-
se in the number of green turtles makes them 
very happy, the fact that this increase focuses 
on a single lagoon in Egypt is worrying.    The 
statement included the following statements: 
“As the Northern Cyprus Turtle Protection As-
sociation, we know that the number of turtles 
on our beaches is increasing in general, within 
the scope of the studies we have carried out 
with the permission of the Environmental Pro-
tection Department and in cooperation with 
the University of Exeter. Especially since 1990, 
the number of nests on our Karpaz coasts has 
tripled.

This increase could not be explained only by 
the conservation work we carried out on the 
coasts; because the feeding areas of the mot-

hers are as vital as the spawning areas. In or-
der to understand the reasons for this increa-
se, we followed 19 female green turtles nesting 
in the Karpas Peninsula, one of the important 
spawning areas in our country, with monito-
ring devices and found that 14 of them (74%) 
were feeding in the Bardawil Lagoon in Egypt.    
Bardawil Lagoon is connected to the sea by a 
narrow strait opened by people. Thanks to this 
man-made narrow strait, marine species such 
as sea turtles can enter and exit the lake. Crea-
ted for fishing in the 1950s, this lagoon has be-
come an ideal feeding ground for adult green 
turtles.”

Beton: It may endanger the entire population

SPOT Board member Dr. Damla Beton said 
that although the increase in the number of 
green turtles makes them very happy, the fact 
that this increase focuses on a single lagoon in 
Egypt is worrying. Beton said, “A change or a 

disaster in this area of human nature, where 
most of the mothers are fed, may cause a sud-
den decrease in the numbers in our country. It 
could even endanger the entire population,” he 
said.

Snape: Decreased day by day on Cyprus co-
ast

Association board member Dr. Robin Snape, 
on the other hand, stated that much more of 
the mothers laying eggs in the country go to 
the Bardawil Lagoon to feed compared to 2010, 
but the number of individuals fed on the coasts 
of Cyprus and Turkey is decreasing day by day 
and this is probably due to the fact that they 
are victims of bycatch “We are working on new 
technologies to reduce the chances of turtles 
living in Cypriot waters getting caught in nets 
and dying, and we encourage and finance our 
fishermen to use these technologies,” Snape 
said.




