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Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Londra’daydı

END OF THE
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da bir
dizi temaslarda bulunarak Londra’dan ayrıldı.
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Noyanlar, 50’inci yıla
4 yeni proje ile giriyor
Yarım asırlık geçmişi geride bırakan Noyanlar Şirketler Grubu, İskele ve
çevresindeki yatırımlarına 2023 yılına özel 3’ü Long Beach’te, bir tanesi
de Geçitkale’de olmak üzere 4 yeni proje ile giriyor.
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Kuzey Kıbrıs turizmi
İngiltere’de tanıtılıyor…
Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 07-09 Kasım 2022 tarihleri
arasında Londra’da gerçekleşe-

cek olan “World Travel Market”
turizm fuarında yerini alarak
tanıtım Kuzey Kıbrıs turizmini
Londra’da tanıttı. Sayfa 20-21

Gizemli davranışları,
zaman zaman anlam vermekte zorlandığımız kuyruk hareketleri, gözlerini
kırpmaları ile içimizi ısıtan halleri ve kimi zaman
vurdum duymaz tavırları
ile her zaman çözmeye
çalıştığımız dostlarımızdır
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Sıradan bir eczacı olmakla yetinmeyen Hatice Özalp, organik ürünler, alternatif tıp yöntemi
ve tamamlayıcı diğer tedaviler ayrıca sağlık koçluğuyla insanların hayatına dokunuyor

Kabuğuna sığmayan bir eczacı
Adeta kabuğuna sığmayan bir
eczacı olan Hatice Özalp, mesleğini
yapmakla yetinmedi, insanlara daha
çok hizmet verebilmek için eğitimler
aldı, araştırmalar yaptı ve yeni iş alanlarına da girdi…
Eczanesinin yanına organik ürünlere ulaşımı kolaylaştıran tam donanımlı bir dükkan açan Özalp, ayrıca
sağlık koçluğu yapıyor, bach çiçekleri
terapisi, aromaterapi, homeopati gibi
alternatif ve tamamlayıcı tedavilerle
uğraşıyor. Enerji dolu bir kişiliğe sahip olan Hatice Özalp, North Cyprus
UK Gazetesi’ne konuştu.
Hatice Özalp, sağlıklı olmayı hasta
olmaktan daha iyi bildiğini söyleyerek, önemli bir mesaj verdi:
“Yan yana olan organik ürünler
dükkânımız ve eczanemizle bir mesaj
veriyoruz; organik dükkâna daha sık
uğrarsanız eczaneye daha az ihtiyacınız olur, biz her iki tarafta da size
hizmet vermek için varız”.
SORU: Eczacılık mesleğinizi icra
ederken organik ürünler dükkânı açmanız ve sağlık koçluğuna
başlamanızın hikayesini anlatır
mısınız?
ÖZALP: 1979 yılında Mehmetçik’te
doğdum. Kocaman bir ailenin yedinci
çocuğuyum. Dünyada bana verilmiş
en büyük hediye, ailemdir. Evin son
çocuğu olduğumdan dolayı kimsenin
benim hayal gücümü kısıtlayacak
vakti olmadı. Dolayısıyla sürekli hayal
kurup bu hayalleri gerçekleştirmek
için uğraşarak geçirdiğim bir yaşamım var. Bu da beni yenilikçi, girişimci bir iş insanı yaptı.
Eczacıyım, eşim Yıldırım Yiğitoğlu
ile yürüttüğümüz organik ürünler
dükkânı ve eczanelerden oluşan bir
aile şirketimiz var.
İnsanları oldum olası çok severim,
onlarla sohbet etmeye, paylaşımlarda
bulunmaya bayılırım. Eczane, bunlar
için biçilmiş kaftan. Burada; sohbet,
yardım, paylaşım, her şey var. Lakin
eczanede sadece eczacı olmak bana
yetmedi. Koçluk eğitimleri alarak profesyonel çözüm odaklı koç oldum. Kişi
ve kurumlara eğitimler hazırlayarak
sunumlar yapmaya başladım. Bunları
da yapmak yetmedi. Anne olunca
organik ürünler aramaya başladım
ve bulmakta çok zorlandım. Birçok
kişinin zorlandığını da görünce eşimle kolları sıvadık ve Kuzey Kıbrıs’ın
ilk tam donanımlı organik ürünler
dükkânı olan Kyrenia Life Organic’i
Girne’de açtık.
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SORU: Organik ürünler dükkânınızda neler var?
ÖZALP: Şu an bir evin ihtiyacını
karşılayacak her şey mevcut. Haftada
iki gün pazartesi ve perşembe olmak
üzere organik sertifikalı yumurta,
tavuk ve mevsimde var olan sebze
meyvelerimiz gelmektedir. Onun
yanında kozmetik, kişisel ve ev temizliği ürünleri, tüm mutfak ihtiyaçları
bulunmaktadır.
Dünyanın farklı yerlerindeki
organik fuarlara gidiyoruz. Organik
dükkânımız ve eczanemiz yan yana
iki dükkândır. Biz orada bir mesaj
veriyoruz; organik dükkâna daha sık
uğrarsanız eczaneye daha az ihtiyacınız olur, biz her iki tarafta da size
hizmet vermek için varız.
SORU: Neden organik ürünler
tüketmeliyiz?
ÖZALP: Tüm dünyada artan
tüketim yüzünden daha kısa sürede
daha çok ürün üretme yoluna gidildi.
Durum yiyeceklerde de aynı olunca,
kullanılan denetimsiz hormonlar ve
kimyasallar korkutucu noktaya geldi.
Organik, bir sertifikasyon yöntemidir.

Ürün, henüz toprağa ekilmeden önce
toprak analiz edilir ve tohum toprağa
ekilip sofraya gelinceye kadar belirli
aralıklarla testler yapılarak denetlenir.
Bir sağlıkçı olarak organik ürün,
benim için gönül rahatlığı işidir. Bir
anneye, bebeğe veya tedavi gören
birine herhangi bir ürün verdiğimde
gece yatağa başımı rahat koyabiliyorsam işimi yapıyorum demektir.
Bizim bedenimiz dışarıdan aldığımız zararlı ürünleri tanımaz ve ne
yapacağını da bilemez. O yüzden
vücudumuzda toksinler oluşur ve bu
zaman içinde bizi hasta eder. Organikte ise durum farklıdır, bedenimiz
organiği varoluştan beri tanır onunla
ne yapacağını çok iyi bilir.
SORU: Alternatif ve tamamlayıcı
tedavilerle de ilgileniyorsunuz.
Bunlardan bahseder misiniz, ne
gibi hizmetleriniz var?
ÖZALP: Organik dükkânla birlikte
ihtiyaca yönelik, ilk yardım kurslarımız, kitap imza günlerimiz, iki toplumlu anne-bebek destek toplantıları,
emzirme kursları ve workshoplar düzenliyoruz. Alternatif ve tamamlayıcı

tedaviler olan bach çiçekleri terapisi,
aromaterapi ve alternatif tıp yöntemi
olan homeopati gibi eğitimler alıp
danışanlarımıza mevcut çözümlerin
yanında çözüm alternatifleri sunuyoruz. Sağlık koçluğu görüşmeleri
ile kişiye özel danışmanlıklar sunup
yolculuklarında yoldaşlık etmekten
çok keyif alıyoruz. Sık sık vurguladığım bir şey var; hayat başı ve sonu
belli olan bir film ise, gelin bu kendi
filminizin yapımcısı da yönetmeni de
siz olun.
SORU: Ebeveynlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
ÖZALP: Diyeceğim şudur ki; çocuklarımızın hayallerine alan açarsak
eğer, kendi iç sesimize de alan açarız.
Dünyayı daha yaşanır bir yer haline
getirebilmek için hem çocuklara hem
içimizdeki bilge seslere ihtiyacımız
var. Gelin bol bol hayal kurup onları
plan haline getirelim. Hayal kurdukça duygusal dünyamız zenginleşir.
Duygusal dünyamız dengelenince
zihnimiz planlar çözümler üretmeye
başlar.
Bedenimize gelince; ne yersek
oyuz. Kendinize iyi bakın ki o da sizi
taşıyabilsin. Çok kıymetlisiniz ve siz
buna değerlisiniz inanın. Biz, sağlıklı olmayı hasta olmaktan daha iyi
biliyoruz.
SORU: İsteyenler size nasıl ulaşabilir?
ÖZALP: Facebook adresim: ‘Hatice Ozalp’ Instagram hesaplarım: ‘@
kyrenia_life_organic’ , ‘@funky_pharmacist’ E-mail adresim: aydinlifeorganic@gmail.com; telefon numaram
“0090533 872 4444”.
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Yarım asırlık geçmişi geride bırakan Noyanlar Şirketler Grubu, İskele ve çevresindeki yatırımlarına
2023 yılına özel 3’ü Long Beach’te, bir tanesi de Geçitkale’de olmak üzere 4 yeni proje ile giriyor.

Noyanlar, 50. yıla 4 yeni proje ile giriyor
İskele ve çevresine ekonomik, sosyal ve kültürel değer katan yatırımlarıyla bilinen Noyanlar Şirketler
Grubu, 50’nci yılına girerken yepyeni
projelerle yatırımlarına devam ediyor.
3’ü Long Beach bölgesinde, biri de
Geçitkale’de olmak üzere 4 tane farklı
ve modern projeyi 2023 yılında hayata geçirme hazırlığı yapan Noyanlar
Şirketler Grubu, yeni ev sahiplerine
sosyal, kültürel, sağlık ve birçok alanında özel avantajlar sunuyor.
Projeler hem yerli halka hem yabancılara hem de yatırımcılara özel
avantajlar sunuyor!
Projeler hakkında detaylı bilgi veren Noyanlar Şirketler Grubu Satış
Direktörü ve Yurtdışı Pazarlama Sorumlusu Zarif Noyan, 1973 yılından bu
yana çok çalışarak kaliteli, güvenilir,
çevre dostu ve modern yaşam sunan
yatırımlarla birçok kişiyi ev sahibi
yaptıklarını ve 50’nci yıla girerken
biri Geçitkale, 3’ü Long Beach bölgesinde olmak üzere 4 farklı yeni proje
ile hız kesmeden yatırımlara devam
edeceklerini söyledi.
Zarif Noyan, lansmana özel sürpriz
fırsatlar sunduklarını kaydederek,
sağlıklı yaşam alanlarına ve sosyal
alanlara sahip yeni projelerin, 50 ay
vade ile sıfır faiz fırsatı, hızlı ve yüksek kira getirisi garantisi ve yüksek
değer artışı avantajı bulunduğunu
vurguladı.
Noyan, Long Beach’te yer alacak
tüm konutların, İskele ‘de inşa edilen
yeni özel Sağlık Merkezi’nin de çok
yakında hizmet vermeye başlayacağına dikkat çekti.
Long Beach ve Geçitkale’de sosyal
alan çeşitliliğine sahip çevreye duyarlı 4 yeni proje
Long Beach bölgesindeki yeni yatırımlardan Sea Breeze 224 konutluk bir proje olduğunu belirten Zarif
Noyan, bu projede, stüdyo ve stüdyo
penthouse tipi dairelerin yer aldığını
aynı zamanda havuz, restoran, açık
otoparkı bulunduğunu kaydetti. Zarif
Noyan, stüdyo ve stüdyo penthouse
tipi bu modern tatil tipi dairelerin Akdeniz’e ve deniz kenarındaki birçok
aktiviteye sadece 800 metre mesafesi
bulunmasının da büyük avantaj olduğunu vurguladı.
Long Beach bölgesindeki bir diğer
yatırımın 1500 konutluk dev proje
Ocean Life Residence olduğuna işaret

eden Zarif Noyan, bu projede yarı olimpik yüzme havuzları, açık ve kapalı
otoparklar, alışveriş birimleri, mağazalar, kafeler, yürüyüş ve bisiklet
yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları,
dünya mutfaklarının olduğu restoranlar ve bodrum katta özel akvaryumlu
restoranın yer alacağını kaydetti.
Noyanlar Şirketler Grubu Satış Direktörü Zarif Noyan, Long Beach ’teki
bir diğer yatırıma da değinerek bölgenin kalitesini değiştireceğine inandığı Bellagio olarak belirlenen marka
projenin 281 konuttan oluştuğunu ve
içerisinde, restoran, bar, açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları,
spor salonu, kapalı açık otopark, spa,
sauna ve Türk hamamının yer alacağını belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ın lokasyon olarak en
avantajlı ve ulaşılabilir yerleşim yerlerinden olan Geçitkale’de yer alacak
The OLEA Residence konut projesinin
de heyecan verici olduğunu belirten
Zarif Noyan, 600 konuttan oluşacak
projede yeşile ve Kıbrıs’ın Akdeniz
kültüründe yaşam tarzını her dönem
efsanelerle ve güzelliği ile etkileyen
zeytine önem vererek geniş yeşil alanların olduğu, kapalı ve açık yüzme
havuzu, spa, masaj ve spor salonunun
bulunduğu Wellness Center’in yer
alacağını söyledi. Zarif Noyan, ayrıca,
The Olea Residence konut projesinin
konumunun, Ercan Havalimanına 25
dakika, Mağusa’ya 25, Lefkoşa’ya 35,
kuzey sahiline 15 dk., İskele Long Beach’e de 15 dakika mesafede bulunduğunu, bölgeye değer katacağını ve
diğer projelerle devamının geleceğini
kaydetti. Noyan ayrıca projedeki fiyatlandırmalar ile halkımızın bu kaliteli
konutlara ve yaşam tarzına ulaşabilir
seviyede olacağını belirtti.
Başarının kaynağı, profesyonel
satış ekibi
Zarif Noyan, tüm dünyanın Covid 19
pandemisini yaşadıktan sonra normalleşmeye başladığını ve yatırımcıların Kuzey Kıbrıs’a ilgi göstermeye
devam ettiğini belirterek, katıldıkları
fuarlarda projelerini en iyi şekilde tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.
50 yılı geride bırakan Noyanlar Şirketler Grubu’nun güçlü bir ekibe sahip olduğunu kaydeden Zarif Noyan,
beklentilere cevap verebilen profesyonel bir satış ekibi ve takım ruhu sayesinde başarıyı üst seviyede ve sürdürülebilir tuttuklarını vurguladı.
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“Git derdini Aslan’a anlat”
Mağusa, Deniz Kapısı’na girişin
hemen yan tarafında yer alan Venedik Dönemi’ne ait Büyük Taş Aslan
durur. Halk arasında “Git derdini
Aslan’a anlat” sözcüklerine de kaynaklık eden eser budur. Büyük Taş
Aslan’ın ne zaman bugünkü yerine
taşındığı bilinmemektedir. Venedik
Dönemi’nde bununla aynı büyüklükte bir taş aslanın Liman’ın girişindeki kayalar üzerinde karşılıklı
oturduğu ve ağızlarına takılı kancalardan kalın bir zincirle birbirine
bağlandığı, Deniz Kapısı’na gemi
yanaşacağında veya buradan çıkış
yapacağında bu zincirin boşaltılıp

sonra tekrar gerildiği söylenmektedir. Farklı bir taştan üretilerek sonradan Aslan’ın yanına konan bir de
yavru aslan vardır. Deniz Kapısı, Mağusa Suriçi’ni ziyaret eden hemen
herkesin, elverişli yan merdivenlerini kullanarak üst kısmına çıktığı ve
Mağusa Limanını, Maraş tarafını ve
Suriçi kentini panoramik açıdan izleyip görüntüleyebildiği eşsiz mevkilerden biridir.
Fotoğraflarda da görüldüğü gibi
kenti ziyaret eden turistler, Aslan’ın
kulağına dertlerini anlatarak sorunlarına çözüm bulmak için onu zyaret
ediyorlar.

BUGÜN

Yatırım Yapın

YARIN
Kazanın

£190,000 ‘DEN
BAŞLAYAN FİYATLARLA

+90 392 444 60 60
+90 392 371 40 00
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Özel Eğitim Öğretmeni Neriman Cankurt, farklı gelişen çocuklara yüzme programı uyguluyor

Hem eğleniyor
hem sosyalleşiyorlar
Özel Eğitim Öğretmeni ve Engelli Bireyler Yüzme Eğitmeni Neriman Cankurt,
farklı gelişen çocuklara yönelik yüzme
eğitimleri veriyor. Çocuklar, yüzme eğitimleri sayesinde hem eğlenip öğreniyor
hem rahatlıyor hem de özgüven kazanıp
sosyalleşiyor.
Cankurt, mesleği hakkındaki çalışmaları ve farklı gelişen çocuklara yönelik
uyguladığı programlar ile aldıkları olumlu
sonuçları North Cyprus UK Gazetesi’ne
anlattı.
SORU: Okurlarımızın sizi daha
yakından tanıyabilmesi amacıyla
kendinizden ve mesleğinizden kısaca
bahseder misiniz?
CANKURT: 1996 yılında, Güzelyurt’ta
doğdum. Lisans eğitimimi Yakın Doğu
Üniversitesi’nde (YDÜ) aldım, Zihin
Engelliler Öğretmeni olarak eğitimimi
tamamladım. Buna ek olarak 14 yaşımdayken YDÜ havuzunda öğretmen yardımcısı olarak başlayıp, 18 yaşımda yüzme
antrenörlüğü belgesi aldım. O dönemlerde
özel çocuklara suyun çok iyi geldiğini fark
edince lisans eğitimi sonrasında yüksek
lisansımı Lefke Avrupa Üniversitesi’nde
özel çocuklarda su terapisinin sosyal ve
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iletişim becerilerine etkisi üzerine yapıp
iki mesleğimi birleştirdim. Bununla da kalmayıp kendimi daha çok geliştirebilmek
için Türkiye’de Engelli Bireyler Yüzme
Eğitmenliği eğitimi aldım.
Farklı gelişen çocuklarda yüzme; onların suda eğlenirken yüzme öğrenmesi,
sosyalleşmesi ve rahatlamasını amaçlayan
bir eğitimdir. Bu kapsamda Lefkoşa’daki
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yüzme
eğitimi vermekteyim.
SORU: Yüzme aktivitesi ile farklı
gelişen çocuklara nasıl bir yöntem
uyguluyorsunuz?
CANKURT: Öncelikle çocukları, bireysel farklılıkları, gelişim düzeyleri, yaş ve
seviyelerine göre değerlendirmek gerekir.
Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra bireysel (özel) ders veya grup (kaynaştırma)
dersi gibi en uygun programı belirleyip
yerleştirme yapıyorum. Bu yerleştirme
sonrasında eğitim hedeflerimizi ve süresini belirliyorum.
SORU: Yüzme aktivitesine farklı gelişen her çocuğu alabiliyor musunuz?
Bu çocukların belirli özelliklere sahip
olması gerekiyor mu?

CANKURT: Çocukların belirli bir
özelliğe sahip olmasına gerek yok. Yapılan
değerlendirmeyle çocuğun terapi şeklinde
yüzme kurslarına katılabileceği ya da stilli
olarak yüzme öğrenebileceği konusunda
ailelere bilgi veriyorum. Sadece fiziksel
engelli olan öğrencilerimizi değerlendirmeye almadan önce doktorları veya
fizyoterapistlerinden bilgi alarak işbirlikçi
yaklaşımla başlamaktayım. Bilgi almadan
yüzmeye başlanması halinde çocuğun
kemik ve kaslarına zarar verme ihtimali
olabilir. Bu durumun yaşanmaması adına
ilgili tüm taraflardan bilgi alarak işe başlamaktayım.

SORU: Yüzme aktivitesiyle ilgili bilgi
almak isteyen ailelere öneriniz nedir?
CANKURT: Ailelerin öncelikle bu alanda eğitim alan kişilerle iletişime geçmelerini, çocuklarıyla ilgili her türlü bilgiyi tam
ve eksiksiz olarak bildirmelerini ve tüm
bunlarla birlikte bir yol izlemelerini öneririm. Bu doğrultuda aileler, Lefkoşa’daki
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu, Yakın Doğu
Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu veya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Arena içerisinde yer alan kapalı yüzme
havuzuna başvurarak detaylı bilgi alabilir.

SORU: Bu yöntemi uyguladığınız
farklı gelişen bireylerde ne gibi ilerlemeler ve iyileşmeler görüyorsunuz?
CANKURT: Gözlemlerime ve ailelerin
geri dönüşlerine dayanarak, yüzme eğitim
ile çocukların suda daha rahat hareket
ettikleri ve dış ortama göre daha bağımsız
olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca problem
davranışlarının azaldığını, özgüvenleri,
sosyalleşmeleri ve iletişim becerilerinin
arttığını ve sakinleştiklerini gözlemliyorum.
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Kedilerin Sevdiği
Garip Oyuncaklar
Gizemli davranışları, zaman
zaman anlam vermekte zorlandığımız kuyruk hareketleri, gözlerini
kırpmaları ile içimizi ısıtan halleri
ve kimi zaman vurdum duymaz
tavırları ile her zaman çözmeye
çalıştığımız dostlarımızdır kedilerimiz. Onlarla yaşadığımız her an
yepyeni bir macera, yepyeni bir
sorgulamadır şüphesiz. Öyle anlar
gelir ki onların dilinden konuşmayı
isteriz, başaramayınca da boşlukları
kendimiz doldurmayı yeğleriz. Gün
içerisinde onlarla hem sosyalleşmek
hem de bağımızı güçlendirmek için
karşılaştığımız fırsatlar da cabası;
oyun oynamanın en eğlenceli hallerini onlarla keşfederiz.
Kedilerin sağlıklı gelişimine destek olurken onlarla ilişkimizi güçlendirmek için en geçerli yöntem oynamaktan keyif alacağı oyuncaklardan
yardım almaktır. Yine de kedilerin
en sevdiği oyuncaklar oldukça geniş
bir yelpazede olabilmektedir. Beğenerek aldığımız ve hevesle teslim
edilmesini beklediğimiz oyuncaklar
her zaman beklediğimiz kadar ilgi
görmeyebilir. Tüylü dostlarımızın
tercihleri oldukça ilginç, şaşırtıcı
ve hatta garip olabilir. Bu yazımızda
kedilerin en sevdiği oyuncakları
sıralayacağız ve içlerinde de en
garip olanlara yer vereceğiz. Keyifli
okumalar, bol oyunlar dileriz...
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Yumaklara dolanmış kedi
İplerin kullanıldığı birbirinden
farklı birçok kedi oyuncağı olmasının bir gerekçesi var; kedi dostlarımız iple oynamaya bayılıyorlar.
Üstelik iple oynamaları için onlara
özel üretilen bir oyuncak gereksinimi de duymuyorlar. Standart bir ip
parçası, küçük bir yumak onların
keyifle zaman geçirmesi için yeterli
oluyor. Eğer kedinizin henüz tam
olarak hangi oyuncağa karşı koyamadığını keşfedemediyseniz küçük
bir iple ilgisini çekmeyi deneyebilirsiniz. Yutma ihtimalini göz önünde
bulundurmayı ve dikkatli olmayı da
unutmamalısınız.

cakları sıralamasının zirvesinde yer
almaktadır. Bu oyuncak eğlence
amaçlı olduğu kadar dinlenmek
için de tercih edildiğinden oldukça
işlevsel olabilir. Kedi tünellerine
alışamayan kediler nadir de olsa
bulunmaktadır. Bu gibi bir durumda
ödül mamalarını kullanarak onların
alışma sürecini hızlandırabilirsiniz. Tünelin ucuna en sevdiği ödül
mamasını koyarak tünel keyfini
artırabilirsiniz. Tabii, ödül maması
miktarına da dikkat etmekte fayda
olacaktır!
Kedi Oltaları
Kedi oltaları en çok tercih edilen
kedi oyuncakları arasında yer alır.
Kedilerin avcılık içgüdülerini ortaya
çıkaran bu kedi oyuncağı çeşidi ile
hem kediler hem de kedi sahipleri
oldukça eğlenceli vakit geçirebilirler. Kedilerin en sevdiği oyuncak
türlerinden olan kedi oltaları, bu
oyuncaklarla ilk kez karşılaşan kedi
dostlarımızın dahi ilgisini çekebilecek özelliklere sahiptirler. Birçok
farklı çeşidi olan, kimilerinde zil kimilerinde tüy bulunan bu oyuncaklar birçok kedinin aralıksız olarak
oyun oynama isteğini tetikleyebilir.
Yine de kedilerden bahsettiğimiz
için %100 geçerli bir yorum yapmamız mümkün değildir, bazı kediler
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yen ve yeterince egzersiz yapmayan
bir kedi dostunuz varsa siz de lazer
oyuncaklara başvurabilirsiniz.

Kağıt Top
Evet, tam olarak doğru duydunuz. Kağıt toplar kedilerin dikkatini
düşündüğünüzden çok daha fazla
çekebilir. Onlara aldığınız renkli, içerisinde zil bulunan ve çıkardığı seslerle dikkat çeken topların yüzüne
bile bakmayan bazı kediler kağıttan
yapılan küçük bir topun peşinde deli
divane olabilirler. Nitekim benzer
tercihleri olan birçok kedi olduğunu
söyleyebiliriz. Bazı kediler akşam
vakitlerini kendi oyun zamanları olarak benimseyebilirler, kağıt topun
yapılması için insanlarının gözlerinin içine saatlerce bakabilirler ve kağıt sesini duydukları anda dünyanın
en mutlu canlısına dönüşebilirler.
Oldukça komik ve gerçek dışı gelse
de bu durumun tecrübelerle sabit olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bir de atılan topu geri getirenler
var ki, ısrarları ile tüm gece boyunca
sizi baskı altına alabilirler.
Kedi Tünelleri
Saklanmayı çok sevdiklerini
biliyoruz. Gerek oyuna davet için
gerekse kafalarını “kuma” gömmek
için sergiledikleri saklanma davranışı kedi tünelleri sayesinde büyük bir
eğlence haline gelebilir. Kedi tünelleri dostlarımız için oldukça ideal ve
güvenli bir oyun alanı sunmaları ile
de en çok tercih edilen kedi oyun-
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oltalara deli olurken bazıları olta
oyuncaklar ile oynama çabalarına
kayıtsız kalabilirler.
Karton Kutu
Birçok kedi için en heyecan verici
oyuncakların başında karton kutular
geliyor. En küçük boyutta olanların
dahi içine sığmaya çalışmaları, kutuların içerisinde insanlarına pusu
kurmaları, kutu ters dururken içerisine girme çabaları ve daha birçok
keyifli ana tanıklık ettiren dostlarımız karton kutularla komik videolara konu oluyor. Nedeni, nasılı pek
anlaşılamasa da kedilerin sevdiği
garip oyuncaklar içerisinde karton
kutular vazgeçilmez nitelik taşıyor.
Petlebi kutularının nasıl oyuncağa
dönüştüğü ile ilgili her gün onlarca
fotoğraf almamız da kutu sevgisinin
en büyük kanıtı.

Hacıyatmaz Kedi Oyuncakları
Sürekli hareket halindeki objelere meraklı kedilerin vazgeçilmez
tercihleri arasında hacıyatmaz kedi
oyuncakları da bulunuyor. Bazı
kedileri tamamen, bazılarının ise
dinlenme sürecinde yalnızca patilerini harekete geçiren bu oyuncaklar
keyifli oyun seanslarının yaşanmasını sağlıyor. İnsanları evde yokken
sıkılan kediler için de heyecan verici
olan bu oyuncaklar garip olsa da
oldukça işlevsel oldukları inkar
edilemiyor.
Sonuç olarak dostlarımızın dikkatini çeken birçok farklı oyuncak

olduğunu söyleyebiliriz. Onun için
en doğru oyuncağı seçmenin ise onu

tanımaktan geçtiğine şüphe yok.
Yine de, oynamaktan keyif aldıkları
oyuncaklar konusunda da, onlar
için yeni bir seçim yapma noktasında da dikkat edilmesi gerekenlerin
olduğunun bilinmesi gerekir. Kolay
parçalanan, üretiminde onlar için
zararlı malzemelerin kullanıldığı,
yutabilecekleri, zehirlenebilecekleri
ve herhangi bir şekilde zarar görmelerine yol açacak tercihlerden uzak
durulması önemlidir. Bu nedenle
dayanıklı malzemelerden üretilen
kaliteli kedi oyuncaklarının tercih
edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Lazer Oyuncaklar
Lazer kedi oyuncakları teorik olarak bizim algılamamızın zor olduğu
bir keyif sunabilirler. Zeminde, duvarlarda ve hatta tavanlarda gezdirildiklerinde kedileri harekete geçiren
bu oyuncak türleri fazlasıyla dikkat
çekici olarak bilinirler. Dolayısıyla
en çok tercih edilen kedi oyuncakları arasında da yer alırlar. Gün
içerisinde yeterince hareket etme-
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Kalavaç
köyündeki
70 kusur
yıllık zeytinKıbrıslı
ağaçlarına
sahip
çıkıp,
Pilavunayı,
Kıbrıslı Rumlar
paskalyalarda,
Türkler
ise düğün,
mirası
olan zeytinciliği
marka konuklarına
haline getirdiler
sünnetaile
töreni
ve bayram
gibi özel günlerde
ikram ediyor

Atadan
Mis gibi
kalma
kokusu
ağaçlara
ve
tadıyla
sahip
pilavuna
çıktılar

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN
Kıbrıs kültürünün geleneksel
lezzetlerinden birdir pilavuna…
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle, vazgeçilmez bir tat…
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin 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
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Gizem ve İlke Davulcu çifti, yaşadıkları topraklarda daha da kök
salmak adına dededen kalma zeytin
ağaçlarına sahip çıkıp, üretme yoluna
giderek kendi markalarını yarattı.
Davulcu Olive Oil markasıyla zeytin,
çakıstes ve zeytinyağı gibi ürünler
üreten çift, hasat döneminde ağaca
zarar vermemek ve kaliteli ürün elde
etmek adına bilimsel yöntemleri
tercih ediyor.
Gizem ve İlke Davulcu çifti, North
Cyprus UK Gazetesi’ne verdikleri röportajda, üretimden satışa kadar geçen süreci anlattı, “Üreterek ülkemize
sahip çıkıyoruz” mesajını verdi.
SORU: Kendinizden kısaca
bahsederken, Davulcu Olive Oil’in
nasıl hayat bulduğunu da anlatır
mısınız?
İLKE D.: Ben ve eşim Gizem,
gazeteciyiz. Aslında her ikimiz de iyi
yetişmiş birer öğretmeniz ancak iş
bulamadığımızdan dolayı yıllardır
gazetecilik mesleğini sürdürüyoruz.
İkizlerimiz var. Onlara gerçek bir miras bırakmak istiyoruz. Bizlere miras
kalan zeytin ağaçlarına sahip çıkıp,
ek olarak yeni zeytin ağacı fidanları da diktik. Zeytincilik ailemizin
geçmişinden gelen bir miras. Kalavaç
köyünde bulunan ağaçlarımız, 70
kusur yılı geride bırakarak neredeyse
bir asra yaklaştı. Şimdi bizler, Davulcu Olive Oil olarak ürünlerimizi daha
çok insanla buluşturuyoruz.
Dedelerimizin sevgi ve bağlılıkla
yaptığı zeytin ağacı yetiştirme, meyvesinden yağ elde etme sanatını aynı
doğallıkta ve kalitede devam ettirmeye çalışıyoruz.
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KATKISIZ… Atadan kalma asırlık zeytin ağaçlarına sahip çıkan ve
yeni ağaçlar dikerek bu mirası yeni nesle aktarmak isteyen Davulcu
çifti, “kara altın” denilen bu mucizevi meyveyi işleyerek Davulcu
Olive Oil markasını yarattı. Zeytin, çakıstes ve zeytinyağı gibi ürünleri doğal şekilde halkla buluşturan Davulcu Olive Oil’in butik ve
kaliteli üretimi, büyük beğeni topluyor.
SORU: Davulcu Olive Oil ürünlerini nerede bulabiliriz, nasıl
sipariş verilebilir?
GİZEM D.: Bizler çok kazanma
içgüdüsünden arınıp müşterilerimize
kaliteli ürünler sunuyoruz. Bu hedefi
gerçekleştirebilmek için özellikle
marketlere girmeden satışlarımızı
sadece online veya telefonla kabul
ediyoruz. Aldığımız siparişe göre
üretim yapıyoruz. Toptan satışı reddeden bir yapıdayız. Çünkü herkesin bu
mucizevi yağı sofrasına koymasını ve
tüketmesini istiyoruz. Sipariş hattımız, +905488391403, Facebook sayfamız ‘Davulcu Olive Oil’, Instagram
hesabımız ise ‘davulcuoliveoil’ dir.
SORU: Üretim koşullarınız ve
yöntemleriniz nedir?
İLKE D.: Bilimsel yöntemleri tercih
ediyoruz. Hasat döneminde ülke
genelinde şu an moda olan zeytin
toplama makineleri aslında zeytin
ağacına ve meyvesine zarar veriyor.
Meyveye vurarak düşürmek zeytinin
hemen asit üretmesini sağlıyor. Bu
da üretim kalitesini ciddi anlamda
olumsuz etkiliyor. Bu konuda birçok
makale yayınlanmıştır. En sağlıklı
hasat yöntemi elle ve sallama yöntemiyle yapılandır. Ancak günümüz
dünyasında çok kazanma, kâr oranını
artırma gibi sebeplerden ötürü bu
yöntemler tercih edilmiyor. Biz meyvelerimizi el ile tek tek toplayarak
üretim yapmayı tercih ettik. Elbette
piyasadaki ürünler ile karşılaştırıldığı
zaman kaliteliyiz. Ülkemizde kaliteli zeytin ürünlerimiz var. Ben tüm
halkımızın yerli ve gerçekten kaliteli
ürünleri tercih etmelerini tavsiye
ediyorum.
SORU: Zeytinyağı üretiminiz
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İLKE D.: Sıkım süreci, en önemli
süreçtir. Hasat miktarına bakmadan
biz her gün günlük olarak üretim yapıyoruz. Örneğin 3 kişi el ile günde en
fazla 100 kilo civarında zeytin hasat
edebiliyor. Hasat süresini bilimsel
yöntemler nedeniyle 3 saat civarında
tutuyoruz. Bunun sebebi, zeytinin
4 saat sonra asit üretmeye başlamasıdır. Dolayısıyla biz 4 saat olmadan
soğuk sıkım tekniğiyle yağımızı elde
ediyoruz. Yağımızın asit oranını 0,8’in
altında tutmaya çalışıyoruz. Natürel
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sızma zeytinyağlarımız hasat olgunluğuna erişmiş zeytinlerin zedelenmeden, sadece elle toplanarak sıkılmasıyla hazırlanır. Böylece Kıbrıs’a
has zeytinin aromasını, kokusunu
ve değerli vitaminlerini koruyarak
üretim yapıyoruz.
SORU: Ürünlerinize ilgi ne düzeyde?
GİZEM D.: Üretim standartlarımızdaki katılığımız nedeniyle insanımız
bize güveniyor. Bize benzer Avrupa’da üretim yapan butik işletmelerin
ürünlerini ancak eczanelerde bulabiliyorsunuz. Zeytinyağına yönelik talepleri karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Bu yüzden bize destek olan
herkese teşekkür ederiz. Müşterilerimizi bilinçlendirmek adına saklama
yöntemlerini anlatıyoruz. Zeytinyağı,
cam veya çelik haznelerde saklanmalıdır. En önemlisi, zeytinyağının
minerallerini koruması için karanlık
ortamda saklamak gerekir.

zeytin ağacına verilen değeri göstermektedir. Gerçek zeytinyağının
yüzlerce faydası olduğu kanıtlanmıştır. Ülkemizde çokça görülen şeker,
tansiyon ve kanser hastalıklarına
karşı birçok ülkede doğal ilaç olarak
kullanılmaktadır. 400’e yakın yerli
zeytin ağacımızla ‘sıfır ilaç, sıfır kimyasal’ argümanıyla üretim yapıyoruz.
Adamızda yetişen dünyanın en iyi
türlerinden biri olan doğal zeytin
ağaçlarına sahibiz. Bu sebeple markalaşma ve pazarda yer edinme gibi
sorunları çözümüne odaklanmalıyız.
Zeytin ağaçlarının arasında büyüyen bir ailenin torunları olarak, bize
emanet edileni, halkımızla paylaşıyoruz. En önemlisi, üreterek ülkemize
sahip çıktığımızı düşünüyoruz.

SORU: Son olarak neler söylemek istersiniz…
İLKE D.: ‘Sonsuzluk Ağacı ve
Ağaçların Efendisi’ olarak da anılan
zeytin ağacı, tarihi bir ağaçtır. İnsanlık tarihinde en çok üzerine efsane
yaratılmış ağaç olması bile dünyada
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com
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 hükümetler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sistemin birer parçası oldular ama UBP- DP-YDP 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 dayanabilecekler bilemiyoruz.
Hükümet pandemi mücadelesinde zafiyetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor,
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı
sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar baş
gösteriyor.
Covid-19 dışı sağlık servislerinde sorunlar var, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç eksikliği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan
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cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam
bir iflas hali var.
Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antijenin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla perişan edildi.
Başbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle
ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor,
vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygulanamayan kararlarla çıldırmış durumda.
Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son zamanlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40
artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya
devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emekçiler 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 ihmal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk
oluyor.
Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal sigorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan,
tepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama
hiçbir sonuç alınmadı.
Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri
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Üzerimize serilmiş bu ölü
toprağını atmamız gerekiyor
vuracak; ya işveren tarafından işten çıkarılacaklar 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 tersine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat gittikçe daha da zorlaşıyor.
Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlarken 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 yapılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağına ülkede bile yok, geziyor.
Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir
konuda KKTC halen hazır değil, hazır olacak gibi de görülmüyor.
Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yaptığında da ne yaptığı anlaşılamıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibarsızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintileri yapılıyor, eski günlere döndürüldük…
Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız
olan azınlık hükümeti halen atamalar yapıyor, kurumlara partizanca istihdamlar yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birliğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ülkeyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…
Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sürüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk,
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umudun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu olduğunu göstermek lazım.
Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sendikalara, 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.
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Genç İngiliz Sanatçıları’nın “korkunç
çocuğu”: Profesör Tracey Emin
Gençliğinde yaptığı
çılgın sanatsal eserleriyle
gündeme gelen Tracey
Emin, uzun süredir Royal
Academy’de profesör olarak görev yapıyor.
1980’li yıllarda Genç
İngiliz Sanatçıları’nın “korkunç çocuğu” olarak anılan
Tracey Emin, 2007 yılında
Royal Academy’de göreve
başladı, 2011 yılından beri
de Academy’de çizim profesörü olarak çalışıyor.
Emin, 1768’de kurulan
Royal Academy’de Fiona
Rae ile birlikte görev yapan
ilk kadın profesörlerden
biri olma özelliğini de
taşıyor.
Kıbrıslı Türk bir baba ve
İngiliz bir annenin çocuğu
olarak 1963’te Güney Londra’nın Croydon bölgesinde
doğan Tracey Emin, bir
sahil kasabası olan Margate’te büyüdü. University for
the Creative Arts’da moda
eğitimi aldı. Çok yönlü bir
sanatçı olan Emin, çizim,
resim, heykel, film, fotoğraf, neon metin ve dikilmiş
aplike gibi çeşitli alanlarda
eserler üretiyor.
Tracey Emin, 1997’de,
Londra’da Royal Academy’de düzenlenen
Charles Saatchi’nin Sensation sergisinde, bir yatağı
paylaştığı “Uyuduğum Herkes” adlı eseri ile adından
söz ettirmeye başlamıştı.
Şubat 2013’te BBC
Radio 4’te Woman’s Hour
tarafından Birleşik Krallık’taki en güçlü 100 kadından biri olarak seçilen
Tracey Emin, bugün 60’ına
merdiven dayadı.
Londra’daki Victoria
ve Albert Müzesi’nde, Sidney’deki New South Wales
Sanat Galerisi’nde, Kraliyet Sanat Akademisi’nde
dersler vermiş olan Emin,
Londra’daki Tate Britain’da
“yaratıcılık ve otobiyografi
arasındaki bağlantılar ve
sanatın inşasında öznellik”
konularında çok sayıda
toplantıda konuşmacı
olmuştur.
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 07-09 Kasım
2022 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında yerini alarak tanıtım faaliyetlerine başladı.

fuarda ülke tanıtımının yanı sıra
ülkemişze özgü lezzetlerin ikramı da
yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetlerimizi tatması
sağlanıyor.

Kuzey Kıbrıs turizmi
İngiltere’de tanıtılıyor

Ataoğlu: “2023 yılının çok daha
iyi geçmesini hedefliyoruz”
Başbakan Yardımcısı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu ise yaptığı açıklamada, İngiltere’de düzenlenen “World Travel
Market Turizm Fuarı’nın kendileri
için çok büyük önem arz ettiğini
söyledi.
Pandemi süresince fuarın 2 yıl
yapılamadığına da değinen Ataoğlu,
Kuzey Kıbrıs için İngiltere Pazarının
çok değerli olduğunu ve bu yıl da
İngiltere’ye yönelik özel tanıtımlar
yapıldığını belirttti.
İngiltere’de yayın yapan haber siteler ve televizyonlarda Kuzey Kıbrıs
tanıtım filminin gösteriminin yapıldığına değinen Ataoğlu, Türkiye Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile yapılan
protokol gereği yeni tanıtım filimleri
ve yeni pazarlama yöntemlerini de
kullanacaklarını da ifade etti.
Şu sıralar KKTC’de çekimleri süren
yeni tanıtım filimlerinin İngiltere,
Almanya ve Rusya pazarına yönelik
olarak hazırlandığını, bu filimlerin
bu 3 farklı ülkede ayrı ayrı yayınlanacağını kaydetti.
Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ile 2023 yılında yeni bir sayfa

Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
07-09 Kasım 2022 tarihleri arasında
Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında
yerini alarak tanıtım faaliyetlerine
başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy da Fuarda KKTC Standını
ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi
hakkında bilgi aldılar.
Bu yıl 43 üncü yılı olan 2022 Dünya
Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda
olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer
alıyor. 182 ülkeden yaklaşık 5,000
firmanın katılacağı fuarı 51,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi
bekleniyor.
ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’ın en önemli özellikleri,
bir sonraki yılda ülkeler ve büyük
tur operatörleri tarafından izlenecek
turizm poletikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim,
kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi)
aynı alanda turizm profesyonelleri
tarafından sergileme olanağı oluşturmasıdır.
Fuarın bir başka özelliği de fuar
bünyesinde yapılan ve birçok sektör
profesyonellerinin gerek konuşmacı
gerekse izleyici olarak katıldığı turizm sektörünün durumu ve geleceği
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konularında düzenlenen önemli
seminar, panel, workshop gibi etkinliklerin yer almasıdır.
KKTC Ulusal standı, her yıl olduğu

gibi bu yıl da fuar alanının Avrupa
ve Akdeniz holinde N5 giriş kapısını karşılayacak şekilde(stand no:
EU1657) bulunuyor.
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açacaklarını da dile getiren Ataoğlu,
Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tanıtım çalışmaları
yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve
Geliştirme Ajansı da bu yıl KKTC destinasyonu için tanıtma ve pazarlama
faaliyetleri yapacağını ifade etti.
Yapılacak olan bu tanıtım faaliyetleri nedeni ile 2023 yılında
Avrupa’dan 2-3 katı daha fazla turist
beklediklerini söyleyen Ataoğlu,
emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına da teşekkürlerini sundu.

Stand bu yıl modern bir konsept
üzerinde Ülkemiz turizmni yansıtan
posterler ile tanıtılıyor.
Turizm paydaşlarının da katıldığı
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Lefke Su Kemerleri

Lefke suyunu verimli kullanmak amacıyla
hem Venedik dönemine ait hem de Osmanlı
dönemine ait su kemerleri bulunmaktadır. Denize kadar uzanan verimli tarlaları olan Lefke,
Osmanlı dönemlerinde tahıl üretim merkezlerinden biriydi. Bu nedenle tahılın öğütülmesi
için birçok değirmen ve bunları çalıştıracak su
gerizleri inşa edilmiştir. Bunlardan ayrı olarak
narenciye bahçelerinin sulanması amacıyla
Trodos dağından gelen suyun hendeklerle tüm
kasabaya dağıtımı sağlanmıştır. Bugün Lefke,
bazı yol kenarları boyunca uzanan su kanalları
ve yer yer Osmanlı taş işçiliğini yansıtan su
kemerleri dikkat çekicidir. 1879 yılında Kıbrıs’ı
ziyeret eden Sir Samuel Baker, Lefke’de gördüğü suyla dönen değirmenlere su akıtan su yollarındaki taş işçiliğinin zarif ve örgü bezemeli
olduğunu yazmıştır. Ancak bu kemerlerden
sadece 10 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir.

Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da
Kıbrıslı Türklerle buluştu
“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin
nüfusunu belirlemek amacıyla proje başlattık”“KKTC bölgede güçlü devlet olma
yolunda ilerliyor”
“Yurt dışındaki vatandaşların oy
kullanabilmesinden yanayım”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da
yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu. Tatar,
yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin
nüfusunu belirlemek amacıyla bir proje
başlattıklarını açıkladı.
Tatar, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk
halkının onuru, güvenliği, geleceği ve varlığının teminatı olduğuna vurgu yaparak,
Doğu Akdeniz’de kilit bir devlet konumuna gelen KKTC’ye sonuna kadar sahip
çıkılması, geliştirmesi için Türkiye ile
birlikte sonuna kadar mücadele vereceklerini söyledi.
Tatar, Kıbrıs’ta federal çatı altında bir geleceğin Kıbrıs Türk halkı için bir gelecek
olmadığını ifade ederek, Türk askerinin,
Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekileceği bir anlaşmanın, anlaşma olamayacağını kaydetti.
Tatar, hiçbir gücün Türkiye’yi Kıbrıs’tan
çıkaramayacağını vurguladı.
KKTC olarak lobicilik çalışmalarını elden
bırakmadan, özellikle İngiltere ile ilişkilerin gelişmesi için burada yaşanan Kıbrıs
Türk toplumuna büyük görevler düştüğünü ifade eden Tatar, egemen eşitlik temelindeki yeni siyaseti Türkiye’nin desteğiyle
sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.
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Tatar Londra’da Hornsey
Atatürk Okulunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Hornsey Atatürk Okulu’nu
ziyaret etti, sınıfları gezdi, öğrenciler
ve ailelerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin
her zaman Londra’daki Kıbrıs Türk
halkının yanında olduğunu vurgulayarak, İngiltere’de yaşayan ailelere,
“çocuklarını Türk okullarına gönderme, Türkçeyi öğretme, KKTC sevgisi
ve özlemini her zaman canlı tutma,
bağları güçlendirme” çağrısı yaptı.
Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs
Türk toplumunun, KKTC’nin gücüne
güç kattığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile
birlikte Kuzey Londra’daki Hornsey
Atatürk Okulu’nu ziyaret etti. Tatar’a
KKTC Londra Temsilcisi Çimen
Keskin de eşlik etti. Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, burada okul yetkililerinden bilgiler aldı, sıkıntıları ve talepleri dinledi. Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, burada yaptığı konuşmada,
Londra’da Türk okullarında yıllardır
eğitim verilmesinin büyük bir başarı
olduğuna dikkat çekerek, KKTC devletinin her zaman Kıbrıs Türk toplumu ve okullarının yanında olduğunu,
her zaman da önem vermeye devam
edeceğini kaydetti. Londra’da yaşan
Kıbrıslı Türk ailelere, KKTC sevgisi
kazanılması, örf ve adetlerle kültürün geleceğe aktarılması ve Türkçe
dilinin öğrenilebilmesi için çocuklarını Türk okullarına gönderme
çağrısı yapan Tatar, okullarda bazı
sıkıntılar yaşandığını, öğretmenlerin
gelmesinde gecikmeler yaşandığını
ancak devletin her zaman okulların
yanında olduğunu vurguladı. Türk
dilinin dünyada önemli bir noktaya
geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde Türk devletlerinin bir
araya geldiğini ifade eden Tatar,
Türkçe dilini kullanan 300 milyon
kişi olduğunu, bu yüzden Londra’da
da Türkçe dilini çocuklara öğretip,
gelecek nesillere aktarmanın önemli
olduğunu kaydetti. Teknolojinin
hızla geliştiğinden uzakların yakınlaştığını ve artık bilgiye daha hızlı
ulaşıldığını ifade eden Tatar, Londra’da çok anısının olduğunu, buraları
unutamayacağını ve unutturmayacağını ifade etti. Uzun yıllar Londra’da
yaşadığını ve anıların gözünde canlandığını ifade eden Tatar, çocuklar
ve ailelere Kuzey Kıbrıs’tan sevgi
saygı selamlar getirdiğini söyledi.
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Tatar, Türk Toplumu Futbol
Federasyonu ile sahada buluştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Türk Toplumu
Futbol Federasyonu liginde yer alan Kıbrıs Türk takımlarının futbolcularıyla buluştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak
Gençlik Gücü ve Yeni Boğaziçi takımları futbolcularıyla bir araya geldi.
Daha sonra Mehmetçik London-Çınar
Spor futbol maçını izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, futbolcular ile anı
fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.
Organizasyonu düzenleyenleri
tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar,
Londra’da olduğu dönem kendisinin
de futbol oynadığını ve Levent Ruso
ile anıları olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu camiayla her zaman
dostluk ve arkadaşlığını sürdürdüğünü belirtti.
İlk şehitlerden Hüseyin Ruso’yu
anan Cumhurbaşkanı Tatar, zor yıllarda Kıbrıs Türk varlığı için efsanevi
mücadele veren herkesi yad etti.
15 Kasım’da Cumhuriyetin 39. yılını
kutlayacaklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim için ne ambargo, ne izolasyon, ne engellemeler
geçerli. Dünyada her spor alanında
başarılar ortaya koyan bir milletiz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’daki
Kıbrıs Türk varlığından güç aldıklarını ifade ederek Türk futboluna hizmet
verenleri andı ve kutladı.
Kıbrıs Türk gençliğine sahip çıkmak için çalışanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım’da KKTC
karmasıyla yapılacak maçta birlikte
olacaklarını söyledi.
Bir halkın ancak dili, kültürü ve başarılarıyla ayakta durabileceğini ifade
eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bize yakışan hep birlikte olmaktır. Amacımız
KKTC’yi tanıtmak, kabul ettirmektir”
dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere
sahip çıkan tüm yöneticileri, aileleri
ve antrenörleri kutladı.
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Tatar WTM standını ziyaret etti
Londra’daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Dünya Turizm Fuarı’nda (World
Travel Market) yer alan KKTC
standını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel
Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği
ziyarette, standı gezdi, basın
mensuplarının sorularını yanıtla-

dı, sohbet etti, çalışmalarla ilgili
bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Muhammet Yaşarata ve yönetim
kurulu üyeleriyle de görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı
Tatar’a, KKTC Londra Temsilcisi
Çimen Keskin eşlik etti.

Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri
Konseyi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye
Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Dünya Turizm Fuarında KKTC
standını ziyaret eden Türkiye
Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nuri
Ersoy ile görüştü.
Tatar, Ersoy’a, Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılmasında KKTC’ye
verilen destekten ötürü teşekkür
etti, KKTC’nin bölgesinde parlayan bir yıldız ve destinasyon
olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Türkiye Turizm Bakanı Ersoy,
Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti.
Burada Cumhurbaşkanı Tatar ile
görüşen Ersoy, Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtımına ve KKTC’nin
çalışmalarına destek verdiklerini
kaydetti. Ersoy, Türkiye olarak

KKTC’ye desteği sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar da, Ersoy’a teşekkür
ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin
her alanda olduğu gibi turizm
alanında da KKTC’ye desteğinin
önemli olduğunu vurguladı.
Tatar, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerinde Türkiye’nin desteğinin
önemli olduğunu ifade ederek,
geleceğe yönelik adımların umut
verici olduğunu söyledi.
Tatar, turizm alanında yatırımların ve yatak kapasitesinin
artırılması gerektiğini, doğru
yatırımların ülkeye gelmesinin
en önemli temennisi olduğunu
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Londra’da, Kıbrıs Türk Dernekleri
Konseyi ve konseyde yer alan 28
dernek yetkilisiyle bir araya geldi.
Toplantıda, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Fahri Zihni,
konsey kurucusu ve Fahri Başkanı
Özkan Hıfzı ve diğer 28 dernek
yetkilisi, Cumhurbaşkanı Tatar’a,
konsey ve derneklerin çalışmaları
hakkında bilgi verdi, taleplerini
iletti.
Tatar’a eşi Sibel Tatar eşlik
ederken, KKTC Londra Temsilcisi
Çimen Keskin de toplantıda hazır
bulundu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Londra’ya gerçekleştirdiği ve okullar ile toplumun
temsilcilerini ziyaretinden ötürü
teşekkür edildi.
Toplantı, şehitler huzurunda
yapılan bir dakikalık saygı duruşu
ve İstiklal Marşının okunmasıyla
başladı. Açılış konuşmasını yapan

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi
Fahri Başkanı, Kurucusu Doktor
Özkan Hıfzı, Cumhurbaşkanı
Tatar’ın her zaman yanlarında
olduğunu söyledi.
Hıfzı, Londra’daki Kıbrıs Türk
toplumunun sorunlarını iletti,
buradaki toplumun tek istediğinin sorunların çözümü olduğunu
kaydetti. En büyük sorunlarının
eğitim olduğunu, artık Londra’ya
tam teşkilatlı bir kolej kurulmasının zamanının geldiğini söyleyen
Hıfzı, dil, örf adetler ve kültürün
yaşatılması için geleceğe yönelik
atılacak bu adımın önemli olduğunu belirtti. Hıfzı, seçme ve seçilme
konusunda adım atılmasını da isteyerek, buradaki topluma ilk etapta
seçilme değil ama seçme hakkı
verilebileceğini, böylelikle siyasi
partilerin buradaki toplumun sorunlarına daha çok eğilebileceğine
işaret etti.
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Lefke Hurma Festivali
ziyaretçi rekoru kırdı
Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Lefke Hurma
festivalinin 13.’si, Avrupa Birliği’nin
‘’ İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme
Projesi’’ desteğinde, 6 Kasım 202
Pazar günü, Lefke Çarşı Merkezinde,
saat 09:30 – 18 :00 saatleri arasında
gerçekleştirildi.
Festivalin açılışını, el sanatları
konusunda tematik hurma ürünü
üzerinde çalışan kadınlar gerçekleştirirken, Lefke Turizm Derneği
Başkanı Nermin Şanlıdağ ve Lefke
Belediye Başkanı Aziz Kaya açılışta
birer konuşma yaptı.
Üreteni desteklemek ve kırsal
bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla
düzenlenen festival kapsamında,
çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler, çocuk
etkinlikleri, kültürel sunumlar, kitap
tanıtımları ve Şerife Özege’nin ‘’ Lefke’nin Işığı’’ ve El Emeği Göz Nuru
Kadın Atölyesinin ‘’Hurma Dalından
Sanat ‘isimli atölye çalışması yer
aldı.
Dağcılık Spor Derneği, Dağdoğan
Yürüyüş Grubu doğa yürüyüşü gerçekleştiriken, turist rehberi Hasan
Karlıtaş ‘’ Cittaslow Lefke ‘’ yürüyüşü düzenledi.
Festival süresince, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Lefke Çocuk
Orkestrası, Yedidalga İlkokulu, Lefke
Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Kıbrıs Havaları Derneği, Umut Albayrak
& Maria Konstantinou, Grup Baria,
Arda Gündüz ve Oral Timel Grubu
sahne aldı.
‘’Halkın Festivali’’ sloganı ile
düzenlenen festival, güneşli bir
havada, çok yoğun bir katılımla
gerçekleştirildi.
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Reklam
(BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA-TAZMİNAT)
Lefke Aile Mahkemesinde
Aile Dava No: 22/2022
Davacı: Berin Fikri n/d Berin Kalkan, Özdemir Apt. no.4 - Lefke .
İLE
Davalı: Emrah Fikret Fikri – Adresi Meçhul.
Arasında.
(a) Yukarıdaki Davacı
(b) tarafından
(a) Yukarıdaki Davalı
(d) tarafına
aleyhinize ikame edilmiş olan davanın duruşması için 2022 yılı
ayının
nci günü öğleden önce saat 8.30’da
(c) Lefke’de Mahkemede hazır bulunmanız bu celpname ile
emrolunur.
Davacının davadaki talebi işbu celbnamenin arkasındaki talep
takririnde beyan edilmektedir.
Davacının Tebliğ Adresi : Ecevit Cad.No:4/H,Güzelyurt c/o Ecevit Cad. No.55-Gemikonağı.
Malumunuz olsun ki yukarıda belirtilen günde Mahkemede hazır bulunmakta kusurederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.
(f) 2022 yılı		
ayının		
nci günü
kaydedilmiş ve mühürlenmiştir.
Mukayyit
Av. Mehtun Muslu & Av. Çise İzanoğlu
Davacı tarafından Avukat
(a) Sokağı ve eğer varsa, numarası dahil olmak üzere tam adresini yazınız.
(b) Davalının, eğer biliniyorsa meşguliyetini yazınız.
(c) Duruşmanın yapılacağı kasaba veya köyü yazınız.
(d) Davacının meşguliyetini yazınız.
(e) Davacıya tebliğ edilecek evrakın bırakılabileceği, davanın
kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün
Belediye hududu dahilinde bulunan, bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini yazınız.
(f) Tarih Mukayyit tarafından doldurulacaktır.
NOT : Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet
edilmelidir.
Talep Takriri
1. Davacı, davalı ile 02.02.2008 tarihinde İngiltere’de evlendiklerini iddia eder.
2. Davacı, işbu dava dosyalandığı tarihte ve/veya halen, Özdemir
Apartmanı No.4 – Lefke adresinde ikamet ettiğini, dolayısı ile işbu
davayı yetkili Kaza ve/veya Aile Mahkemesinde ikame ettiğini iddia
eder.
3. Davacı, yukarıda izahı verilen ve işbu davadaki taraflar arasında yapılan evliliğin tarafların ilk evliliği olduğunu iddia eder. Davacı evlenmeden önce bekar bir kimseydi ve bu evlilik öncesinde
Kalkan soyadını taşımakta olduğunu iddia eder.
4. Davacı, taraflardan her ikisinin de Türk ve Müslüman olup
KKTC ve İngiliz vatandaşı olduklarını iddia eder.
5. Davacı, tarafların yapmış oldukları yukarıda bahsi geçen evlilik birliği içerisinde, 13.05.2009 tarihinde Küçük Yeşim Emrah
Fikri (kız), 23.09.2011 tarihinde Arkın İsmail Emrah Fikri (erkek) ve
11.06.2015 tarihinde Küçük Hüseyin Öztürk İsmail Emrah Fikri(erkek) isimli üç evlatlarının dünyaya geldiklerini iddia eder. Tarafların çocuklarının her üçü de reşit değildir.
6. Davacı, davalı ile 02.02.2008 yılında evlenmelerini müteakiben, ilk etapta davalının anne-babasının evinde daha sonra davalının ailesinin kendilerini taşıdığı, adresi ve kaydı olmayan ıssız bir
yerdeki bahçe evinde kaldılar. Söz konusu evde davacı daha çok
yalnız kaldı. Keza davalı söz konusu eve taşındıktan sonra davacıyı işbu evde yalnız yaşamaya terk etmiş , ara sıra gıda götürmek
ve ilişkiye girmek için davacının yanına uğramıştır. Davacı adeta
bir köle gibi bu eve kapatılmıştır. Müteakiben davacı, işbu evde
yaşadığı süre içerisinde ilk çocuğuna hamile kalmış ve hamileliği
dolayısı ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırıldıktan sonra davalı eşine yine sahip çıkmamış, davalının ailesi
ise davacıyı evlerinde barındırmak istememişler ve davacıya ailesi
sahip çıkmıştır. Davacı ilk çocuğunu doğurana değin kendi ailesinin İngiltere’deki evinde kalmış, doğumu ise annesinin yanında
KKTC’de yaşanmıştır. Tüm bu süre zarfında davalı davacının yanında olmamıştır.
7. Davacı ilk çocuğunu doğurmasının ardından kendi imkanları
ile İngiltere’de kiraladığı konuttan aile birliğini yeniden kurmaya
çalışmış, davalının düzeleceği ve çocuklarına olan sorumluluklarını üstleneceğini ümit etmiştir. Oysa ki davalı ve davacı arasındaki
kurulması gereken bağ davalının bencilce ve sorumluluklarından
yoksun yaşadığı hayat biçiminden ötürü daha da zayıflamış, davalının ailesinin davacı üzerindeki sözlü ve psikolojik şiddeti daha da
artmıştır. Davalı ilk kez o zaman davalıdan boşanmaya karar vermiş olmakla birlikte davalının davacının rızası dışında kendisi ile
ilişkiye girmesinden ve davacıyı şikayet etmemesi yönünde tehdit
ve baskı ile sindirmesinden sonra ikinci çocuğuna hamile kalmıştır.
Davacı yine hamileliği boyunca rahatsızlanmış ve yine hamileliği
boyunca davalı davacı ve çocuğu ile irtibatını koparmıştır. Davacı
ilk çocuğunu nasıl yalnız başına dünyaya getirmişse ayni şeyleri
ikinci çocuğunda da yaşamış, hatta ikinci çocukları olduktan son-
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ra davalı ve ailesi tarafından tamamen dışlanmış, maddi ve manevi
olarak yalnız bırakılmıştır. İkinci çocukları olan Küçük Arkın’ı davalı ve ailesi hiç benimsememiş, çocuğu devamlı hor görüp aşağılamışlar ve davalının annesi çocuğun kendilerine gittiği zamanlarda Küçük Arkın’a defaten fiziki şiddet uygulamıştır. Küçük Arkın’a
“iğrenç” “çirkin” “gerizekalı” diye hitap etmekteydiler. Küçük Arkın
tüm bu aile içinde yaşanan şiddet olaylarından ötürü psikolojik
destek görmekte, konuşmakta zorlanmakta, toplum içinde kendini
rahatça ifade edememektedir. Psikolojik tedavisi halen devam etmektedir. Davacı iddia eder ki ; kendisinin ve çocuklarının yaşamış
olduğu ve halen etkilerinin devam ettiği tüm şiddet, tehdit ve istismardan davalı sorumludur.
8. Davacı tüm yaşanan olumsuzluklar neticesinde, işbu evlilikten ve davalıdan umudunu kesmiş, boşanma isteğini de davalının
tehditleri ve şiddetinden korktuğu için dillendirmemiş ve çocukları
ile yalnız ve ailesinin desteği ile yaşamaya çalışmıştır. Küçük Arkın’ın takriben 3 yaşlarında olduğu bir zamanda davalı büyük bir
değişim göstererek davacı ve çocuklarının yanına taşınmış ve ilk
kez o zaman geçmişe nazaran daha normal bir aile hayatı sürmeye
başlamışlardır. Vakit vakit davacı ev içerisinde yine asabi hareketlerde bulunmakta ama en azından davacıya o dönem fiziki şiddet
uygulamaktaydı. Davacı yıllardır yaşadığı psikolojik ve fiziki şiddetten kaynaklı olarak artık kendini hiçbir şeyi sorgulamamaya , davalı ile hiçbir konuda fikir ayrılığına düşmemeye koşullanmış, adeta
kafeste hapsedilmiş bir kuş gibi davalının talimatları ile yaşamaya
başlamıştır. O dönemde sağlıksız olduğunu fark etmemekle birlikte
tek istediği çocuklarının yıllardır yanlarında olmayan babaları ile
birlikte yaşamalarıydı.
Bu süreç içerisinde davalı doktorların uyarılarına rağmen yine
baskı uygulayarak ve davacının rızası dışında ilişki kurarak üçüncü çocuklarının hamileliğine sebep vermiş ve davacının bu hamilelikte de hastaneye yatmasını bahane göstererek , evi terk etmiştir.
Bu süreçte yine davacıya ve çocuklarına davacının ailesi bakmış,
doğum sonrasında ise kirada oturdukları ev satıldığı için, davalı geçici bir süre olacağına söz vererek, baskı ve zorlama ile, çocukları
kendisinden alacağını ve göstermeyeceğini tehditleriyle davacıyı
kendi ailesinin evine taşımış, ancak davalı kendisi bu evde eşi ve
çocukları ile kalmamış, bu süreçte “Begüm” isminde bir kadınla
birlikte olmaya ve yaşamaya başlamıştır. Davacı ile bu konu konuşulmuş, davacının ayrılmak istemesi üzerine davalı kendi anne-babasının yanında davacıya yüzüne yumruk atmak suretiyle şiddet
uygulamış, davalının ailesi de bu olayı sadece izlemiş ve davacıya
küfür etmişlerdir. Hatta uzun bir süre kayın pederi davacıya “Begüm” diye hitap ederek davacıyı aşağılamıştır.
9. Davacı ve çocukları, geçici olarak geldikleri evde 4 yıl boyunca
perdesiz ve ısıtmasız tek oda içerisinde yaşamışlar, sadece tuvalet
ve banyo ihtiyaçları için odadan çıkabilmişler ve kayınvalidesinin
kendilerine layık gördüğü kısıtlı besin ile beslenmişlerdir. Tüm bu
dört yıl boyunca davacı ve çocukları; gerek davalı, gerekse davalının anne-babası tarafından sistematik şekilde psikolojik ve fiziki
şiddete maruz kalmışlar, insanlık dışı muamele görmüşler ve hak
aramaktan yoksun bırakılmışlardır. Davacının bu süre içerisinde
ailesi ile görüşmesi yasaklanmış, davalının yanlarına uğradığı süre
içerisinde sadece telefonda ailesi ile görüşmüş, o görüşmelerde ise
davalı bekçi gibi yanında konuşmalarını dinlemiş, davacının herhangi bir kimseden veya yetkiliden yardım ve imdat istemesi engellenmiş, davacının sosyal medya, internet ve telefon kullanması
yasaklanmış ve her başkaldırdığında ise gerek davalı gerekse davalının ailesi tarafından kendisine fiziki şiddet uygulanmıştır.
10. Davacı yukarıda bahsi geçen bu dört yıllık sürede daha kötü
ne olabilir denen her şeyi yaşayarak tecrübe etmiş, psikolojik ve
fiziksel olarak oldukça yıpranmış, çocukları için katlandığı bu evliliğin artık çocukları açısından da oldukça sağlıksız ve tehlikeli bir
hale geldiği kanaatine varmıştır. Davacı bir yolunu bulup, çocuklarının okul çıkışlarını bahane göstererek ailesi ile iletişime geçmiş
ve ailesinden yardım istemiştir. O dönemde İngiltere’de yaşamakta olan ablası ile iletişime geçmiş ve olanları anne babasına haber
vermesini istemiştir. Akabinde davalıya artık ayrılmak istediğini ,
davalının da özgür kalacağını , çocuklarının bu şekilde büyümemesi gerektiğini anlatmaya çalıştığında, çocuklarının önünde oldukça
şiddetli şekilde dövülmüş ve pijamaları ile birlikte çocukları ile sokağa atılmıştır. Bu olay 2019 un sonbaharında yaşandı ve oldukça
zor bir gece yaşamış olmakla birlikte, İngiltere’deki ablasının evine
sığındıktan sonra davacı ve çocukları için yıllardır süre gelen işkence ve ıstıraptan kurtuluşun kapısı aralanmış oldu.
11. Davacı ve çocuklarının 2019 sonbaharında , davalının ailesinin evinden kurtulmalarından sonra, davacı yıllardır yaşamış olduğu şiddetin etkisi ile bir süre rahatsızlanmış ve toparlanmasının
ardından artık korkmadan ve sindirilmeden, adeta işkence haline
dönüşmüş olan işbu evliliği bitirmesi gerektiğine karar vermiştir.
Ancak evden ayrıldıkları günden itibaren davalı adeta sırra kadem
basmış, davacı ve çocukları ile tüm iletişimi kesmiştir. Bu süreçte
davalının “Şengül Hüseyin” isminde bir kadınla birlikte olduğunu,
ortak küçük bir erkek çocukları olduğunu ve davalının onlarla birlikte yaşadığını öğrendi. Yine bu süreçte davalı ile iletişim kurmaya ve boşanmak istediğini beyan etmeye çalışmış ancak davalının
hiçbir iletişim numarasına ulaşamamış, davalının ailesinden de bu
konuda yardım alamamıştır.
12. Davacı ve çocukları bu süreçte davacının babasına ait İngiltere’deki evde yaşamışlar ve maalesef babası ile yaşadığı süreçte
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babasını kalp krizi sebebi ile kaybetmiştir. Çocukları ile birlikte ,
hiçbir yakınının olmadığı İngiltere’de yaşamamaya ve her gün davalının geri gelip yine ayni şiddeti kendilerine uygulama ihtimalini
de düşünerek, KKTC’ye annesinin yanına taşınmaya karar vermiştir. Covid-19 pandemi sürecinin içinde olmasına rağmen, resmi makamların ve ailesinin yardımı ile çocuklarını da alarak temelli adaya
dönüş yapmıştır ve Nisan 21 tarihinden beridir adada yaşamaktadır.. Davacı 2019 sonbaharından beridir davalı ile hiçbir sözlü ve
fiziki bağlantılarının olmadığını ve , takriben Nisan 2021 tarihinden
ve/veya o tarihlerden itibaren ise, KKTC’de çocukları ile birlikte yaşamakta olduklarını iddia eder.
13. Davacı, kendisinin Necat British Koleji’nde sınıf öğretmeni
olduğunu ve aylık takriben 600 Stg. Fevkinde geliri bulunduğunu,
davalının ise İngiltere’de kendi işi olan Taksi şirketi sahibi olduğunu ve aylık takribi net gelirinin 10,000 Stg. fevkinde olduğunu iddia
eder.
14. Taraflar aile yuvalarını kurarak ayrı bir evde yaşamaya başlamalarının ardından ve/veya davalı ile takriben 14 yıldır süren evliliğinde davalının kendisine çektirdiği her türlü ıstırap ve keder, fiziki
ve psikolojik şiddetine rağmen evliliğinin dağılmaması, yuvasını
korumak isteyen bir anne ve/veya sorumlu bir eş ve/veya Sorumlu bir K.K.T.C. Yurttaşı olması nedeni ile göğüs gerdiğini ancak son
yıllarda had safhaya varan davalının aşağıda ‘tafsilat (A) Paragrafında tafsilatı verilen kusur ve/veya kabahatleri nedeni ile ve/veya
taraflar arasında var olan ve yine aşağıda (B) Paragrafında tafsilatı
verilen karakter ve mizaç ayrılığı nedeni ile taraflar arasındaki ailevi
ilişkilerin ve/veya evlilik birliğinin birlikte yaşamı ve/veya ortak yaşamı olanaksız ve/veya çekilmez ve/veya sürdürmeleri davacıdan
ve/veya taraflardan beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış bir hale koyacak kadar önemli surette gerginleştiğini ve/veya
taraflar arasında şiddetli geçimsizlik meydana geldiğini iddia eder.
Av. Mehtun Muslu & Av. Çise İzanoğlu
Davacı tarafından Avukat
Tafsilat A : Davalının Kusur ve/veya Kabahatlerinin Tafsilatı ;
a) Davalı hiçbir sebep olmaksızın ve/veya hiçbir kanuni izahatı olmaksızın ve/veya asla böyle bir olayı haklı kılacak ne yasal ne
de ahlaki kural bulunmaksızın, sürekli olarak 3 evlatlarının annesi
olan davacıya yıllarca yalan söyler, yüksek sesle bağırır ve/veya
tehdit eder ve davacıya karşı sürekli olarak ve/veya evlatlarının ve/
veya davalının anne-babasının bulunduğu ortamlarda asabileşir,
sesini yükseltir, fiziksel şiddet uygular ve/veya davacının kendi ailesi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasına ön ayak olur
ve/veya bakımsız ve gıdasız bırakılmak sureti ile istismar eder ve/
veya ilişkiye zorlar ve “Şişko ıhh buna bak” ve buna benzer ithamlarda bulunur. Ve dahi davalının anne babası Küçük Arkın Fikri için
“gerizekalı“ ve/veya ”İğrençsin” ve/veya “Bunu istemeyiz” ve/veya
buna benzer tehdit ve/veya psikolojik baskı, sözlü şiddet yapmak
sureti ile onurunu kırar ve/veya rencide eder ve/veya korkutarak
baskı altına alır ve/veya küçük düşürücü hareketlerde bulunur ve/
veya Küçükleri cimciklemek süretiyle şiddet uygular.
b) Davacıyı gece yarısı fiziki ve sözlü şiddet uygulayarak gece
yarısı çocukları ile birlikte evden atacak kadar eşini ve çocuklarını
gözden çıkarmıştır. Davalı 2019 sonbaharında davacıyı evden attığı
günden beridir ne çocuklarını ne de davacıyı aramış sormuş, adeta
sırra kadem basmıştır.
c) Davalı aile birliği içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve/
veya problemleri
çözmek yerine, bilakis davacıya yüksek
sesle bağırarak ve/veya tehditler ederek ve/veya fiziki ve/veya
psikolojik şiddet uygulayarak baskı altına almaya çalışmakta ve/
veya, aile birliği temellerinin derinden sarsılmasına sebebiyet vermektedir.
d) Davalı davacıya bir eşe gösterilmesi gerekli sevgi ve şefkati
göstermez, sık sık
davacıya onur kırıcı, aşağılayıcı söylemlerde bulunur. Davalı, davacıyı, sorgusuz sualsiz her türlü talebini
karşılaması gereken bir kölesi olarak görür ve/veya birey ve/veya
eşi olarak ona göstermek zorunda olduğu saygıyı göstermez ve/
veya davacının kendisini küçük görür. Davacının ve çocuklarının
maddi ve manevi ihtiyaçlarına karşı oldukça duyarsızdır. Davalı,
davacı ve ortak çocukları ile birlikte vakit geçirmez ve onların yanında olmadığını tüm hareketleri ile hissettirmekle birlikte, sistematik şekilde psikolojik ve/veya fiziksel şiddet uygulamaktadır.
Davacı çocuklarının doğdukları günden itibaren tüm sağlık ve okul
ihtiyaçlarını yalnız ve kendi ailesinin katkısı ile karşılamış, onların
tüm sorumluluğunu tamamen tek başına kendi üstlenmiştir.
e) Davalı, davacı ile kurmuş oldukları aileye yeterli ve/veya
makul düzeyde ilgi göstermez keza evlendikleri günden itibaren
sadakatsiz bir kimsedir. Defaten farklı kadınlarla hayat yaşamış ,
sadakatsizliğini davacının gözüne sokmuş, son olarak da “Şengül
Hüseyin” isimli kadın ile olan birlikteliğinden bir küçük erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Söz konusu kadın davalının işlerinde çalışan
bir adamın kızıdır ve davacı KKTC’ye yerleştikten sonra davalı ile
irtibat kuramazken “Şengül” isimli kadın tarafından aranarak “aramızdan çekil bizim çocuğumuz var, biz mutluyuz, çocuklarını da al
git hayatımızdan ” şeklinde rencide edilmiştir.
f) Davacı yıllardır davalı tarafından insanlık dışı muameleye
uğramış, yıllarca maddi, sosyal ve bakım hususunda kısıtlanmış,
sosyal medya, telefon ve internet kullanması engellenmiş, ailesi
ile zoraki görüştürülmüş ve her karşı çıktığında davalı tarafından
davacıya fiziki şiddet uygulanmıştır.
g) Davalı davacıya karşı bir eşin ve babanın göstermesi gereken
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ilgiyi ve sevgiyi göstermediği gibi yaklaşık üç yıldır davacı ve ortak
çocukları ile hiçbir fiziki teması dahi yoktur. Davalı ile davacının
hiçbir hususi münasebeti ve/veya özel hayatı kalmamıştır.
h) Davalı hiçbir zaman çocuklarının önünde yüksek sesle tartışmamaları gerektiğini kabul etmemiş, çocuklarının önünde yüksek
sesle bağırdığı gibi ev içerisinde tehditler savurarak ve saldırganlaşarak çocuklarının psikolojisini de oldukça olumsuz şekilde etkilemiştir. Davacı, sadece davalının kendi ile sınırlı kalmayıp davalının
anne ve babası tarafından da psikolojik ve/veya fiziksel şiddet görmüştür. Küçük Arkın Fikri davalının kendisi ve ailesi tarafından hiç
istenmedi ve bu durum defaten çocuğa yansıtıldığı için Küçüğün
psikolojisini bozdular ve/veya kendine olan güvenini kırdılar. Küçüğe; “Gerizekalı” ve/veya “İğrençsin” ve/veya “Bunu istemeyiz”
diyerek devamlı psikolojik ve sözlü şiddet uyguladılar. Tarafların
ortak çocukları olan Küçük Arkın Fikri hak ettiği gibi güzel ve güvenli bir ortamda büyümek zorundadır. Oysa davalının tüm bu kusurlu, kabahatli ve şiddet içeren hareketlerinden ötürü tarafların 3
çocuğu da etkilenmekte, psikolojik sağlıkları olumsuz etkilenmektedir.
i) Davalı genellikle geçimsiz ve/veya uzlaşmaz bir yapıya sahiptir.
j) Davalı şiddete meyilli bir kimsedir. Evliliklerinin en başından
beridir gerek davacıya gerekse Küçüklere defaten fiziki, sözlü ve
psikolojik şiddet uygulamış, yıllarca ailesini istismar etmiş, ailesinin bakımında ihmal yapmış, eşinin ve çocuklarının gıdasız ve
bakımsız kalmasına göz yummuş, kendi anne-babası tarafından
şiddet uygulanmasına izin vermiştir. diğer taraftan davalı davacı
ile rızası ve şiddet tehdidi altında defaten ilişkiye girmiş, bu ilişkilerden ötürü davacının hamile kalmasına sebep olduğu gibi, davacının hayati riski olmasına rağmen bebekleri doğurması yönünde
baskılamış ama hamilelik ve doğum esnasında asla eşinin yanında olmamıştır. Davacı çocuklarını doğurduğu için tek bir gün bile
pişman olmamakla birlikte, yıllarca kendi ile birlikte çocuklarının
da işbu evliliğin getirdiği ızdıraplara katlanmaya mahkum bıraktığı
için oldukça suçluluk hissetmektedir.
k) Davalı aile içi problemleri davacı ile birlikte çözmek yerine evden gidip günlerce eve gelmemeyi, davacıyı tehditleri ve baskıları
ile susturmayı ve/veya onu bir başına küçük odasında çocukları ile
yalnızlığa itmeyi ve/veya istismara ve/veya psikolojik olarak çöküntüye uğramalarına sebep olmuştur.
l) Davalı ile davacının yaşamış olduğu problemler o denli su yüzüne çıkmış ve herkes tarafından konuşulur hale gelmiştir ki; davacı toplum içinde ve aile içinde küçük düşmekte, onuru kırılmakta
ve rencide olmaktadır. Öyle ki; davalının anne-babası bile onu davalının aldattığı kadının adı olan “Begüm” ismi ile seslenmekte ve
bunu yaparken de hiç çekinmemektedirler.
Av. Mehtun Muslu & Av. Çise İzanoğlu
Davacı tarafından Avukat
m) Davalı kendi hayatına ve kendi kendine dahi özen ve saygı
göstermeyen bir kişi olarak, bencilce ve vurdumduymaz bir şekilde
yaşam sürmektedir. Davacının tüm özverisine ve yardım çağrısına
rağmen kusur ve kabahatlerinden vazgeçmemektedir. Öyle ki hamilelik dönemlerinde hiç ilgi ve/veya bakım ve/veya maddi ve/
veya manevi ve/veya fiziki olarak davacıyla beraber olmamakla
birlikte, tüm sağlık sorunlarında ve/veya ekonomik sıkıntılarında
ve/veya çocukları ile ilgilenmesi gereken zamanlarında hiç yardımcı olmadı. Aksine psikolojik ve/veya fiziksel şiddet uygulamaktan
hiç geri çekilmedi. Öyle ki; Küçük Hüseyin’i doğurmadan 1 ay öncesinde kirada oturdukları ev satıldığı için geçici süre davalının
anne-babasının evine taşındıkları sırada yalnız başına tüm evinin
eşyalarını kendisi taşıdı. Bu süreçte her şey daha da kötüye gitti.
Küçük Arkın Fikri’yi hiç istemediler ve sözlü olarak da bunu beyan
etmekten çekinmediler. Davacı bu durumun da önüne geçemedi.
Ayrıca davacının dış görünüşü ile de dalga geçmek sureti ile “şişko,
ıhh” ve/veya “buna bak” şeklinde alaycı yaklaştılar. O evde davacı
ve çocukları sobasız ve perdesiz bir odada uyuyorlar, ailesini görmesine izin dahi vermeyerek onu hor görüyorlardı. Davacı bu süreç
içerisinde ailesiyle çok az görüşebildi.
n) Davalının cinsel arzuları sebebiyle birçok kez istismara uğradı
ve sadece bununla sınırlı kalmayıp davalının evlilik birliği içerisindeyken birçok kez de başka kadınlarla birlikte olduğunu ve/veya
onu aldattığını öğrendi. Davacı, davalının telefonundan “Begüm”
isimli bir kadınla olan yazışmalarını gördü. Bununla yüzleşmek
istediyse bile davalının anne ve babasının önünde fiziksel şiddete
maruz kaldı. Akabinde uzun süre kayınpederi kendisine “Begüm”
diyerek seslenmekte ve dahi alay etti. Davalın 2019 yaz ayında
“Olive Tree” Oteline gelerek “Edita” isimli kadınla da beraber oldu
ve de bunu hiç saklamadı, davacıya övünerek anlattı ve davacının
küçük düşmesini önemsemedi. Davacı psikolojik olarak yalnızlığa
ve bu muamelelere dayanamaz hale geldi. Davalıya artık bu evliliğe
dayanamadığını, kendisinin de insan olduğunu söylemesi üzerine davacının başına yumruk attı ve/veya yüzüne tükürdü ve/veya
pijamaları ile birlikte davacıyı dışarı attı. Çocuklar da anneleri ile
birlikte evden atıldılar ve davacının ablasına sığındılar. Bu süreçte
öğrendiği başka bir kadın da “Şengül Hüseyin” isimli bir kadındı.
Davalı pek çok kez ismi geçen kadın ile davacıyı aldattı ve dahi davalının annesinin evinde bile kaldılar. Davalının bu kadınla Hüseyin
adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.
m) Davacı, davalının tüm kusur ve kabahatleri, sadakatsizliği
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ve kural yasa bilmez yaşam şeklini benimsemiş olması ve davacıyı devamlı tehdit etmesi ve aldatması ve psikolojik ve/veya fiziksel
şiddet uygulaması ve çocuklarının yaşam koşullarının da çekilmez
bir hale gelmesi sebebi ile takriben Nisan 2021’de temelli KKTC’ye
annesinin ve ailesinin yanına taşınmıştır. Davacı özel eşyalarını
dahi alamadan çocukları ile birlikte ailesinin evine taşınmıştır. Davalı o günden beridir davacıyla ilgilenmedi. Davacı ailesine taşındığı günden itibaren ilk kez çocukları ile sosyalleşmeye ve korkusuz
bir hayat sürmeye başladı. Davacı artık bir insan olduğunu hissetti.
Çocuklarının ilk kez ayrı bir odaları oldu. Bu süreçte davalı çocuklarının hiçbir ihtiyacını karşılamadı ve babalık vazifesini yerine getirmedi. Küçükler artık anneleri ile birlikte yaşıtları gibi normal bir
hayat sürmektedir. Okula kayıt oldular ve diğer yaşıtları gibi özgürce yaşamaya başladılar. Futbol ve dans kurslarına da yazılmışlardır.
Gerektiği gibi çocuklar beslenmekte, sağlık ihtiyaçları görülmekte,
bakım ve temizlik ihtiyaçları olması gerektiği gibi yapılmaktadır.
Tüm bunlar davalının hiçbir desteği olmaksızın davacı tarafından
karşılanmaktadır.
Tafsilat B Taraflar arasında var olan karakter ve mizaç ayrılıklarının tafsilatı ;
a) Davalı çok erken sinirlenir , en küçük olumsuzluklarda ve/
veya problemlerde sinirlenen bir karaktere sahiptir . Davacı ise
olaylar karşısında sakin şekilde ve düşünerek hareket eden bir
yapıya sahiptir.
b) Davalı münakaşacı, kavgacı bir karaktere sahiptir . Ailevi ilişkilerde ortaya çıkan ihtilaflar sonrası büyük kavgaların ve münakaşaların çıkmasına sebebiyet verir.
Davacı ise ailevi ilişkilerini konuşarak ve anlaşarak çözebileceği
düşüncesi ile hareket eden bir kişidir.
c) Davalı bir eşin diğer eşe göstermesi gereken sevgi, saygı ve
sadakati göstermemektedir. Oysa ki; davacı tüm zorluklara rağmen davalı ile aile yuvalarını kurtarmak için her türlü çabayı göstermiştir.
d) Davalı bencilce yaşayan bir kişidir. Davacı ise kendinden önce
ailesini ve çocuklarını düşünen, o şekilde hareket eden özverili bir
kişidir.
e) Davalı genellikle geçimsiz ve/veya uzlaşmaz bir karaktere sahiptir.
f) Davacı ve davalı farklı dünya görüşlerine sahiptirler.
g) Davalı ve davacı, davalının kusur ve/veya kabahatli hareketleri takriben 2019 sonbaharından beridir ayrı evlerde yaşamaktadırlar.
h) Davalı babalık vasfını taşımayan, aile kavramının ne olduğunu bilmeyen ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen bir kişidir.
Davacı ise onun aksine öncelikli olarak ailesini ve çocuklarını düşünen bir kişidir.
15. Davacı yukarıda paragraf (8) de tafsilatı verilen taraflar arasındaki karakter ve mizaç ayrılıkları ve/veya yine tafsilatı verilen
davalının kusur ve/veya kabahatleri nedeni ile ve son olarak da ve/
veya takriben 2019 sonbaharında ve/veya tarihinde ve/veya o tarihlerde, davacının gayri kanuni ve/veya gayri makul olarak fiziksel ve psikolojik şiddet görmesi ve davalının gayri meşru ilişkileri
ve çocuğunun olması sebebi ile ve tüm bunların bardağı taşırması
neticesinde aile konutu içerisinde yaşanan tartışmada , kanunen
sürse de, uygulama ve/veya pratik anlamda ve/veya davacı için
zihnen ve/veya taraflar arasında mevcut evliliğin bittiğini ve/veya
davacının manen ve psikolojik olarak tükenmesi sonucu terk edip
çocukları ile birlikte ailesine ait Lefke-KKTC’de kain kiraladığı evde
ikamet etmeye başladığını ve/veya halen de orada ikamet ettiğini,
dolayısı ile fiili anlamda biten, dava konusu evliliğin, tüm yukarıda
izah edilen gerekçeler ve ilaveten işbu paragrafta bahsi geçen hadiseler neticesinde, tarafların arasında ve/veya davacının, davalı ile
ortak hayatı sürdürmelerinin beklenemeyeceğini ve/veya beklenemeyecek derecede temelinden sarsıldığını ve/veya tarafların müşterek çocuklarının psikolojisinin de bu olaylardan ve dava konusu
evliliğin devamından son derece olumsuz etkilendiği, davacının,
davalıya hiçbir şekilde güveni kalmadığını, dolayısı ile dava konusu evliliğin, taraflara, tarafların müşterek çocuklarına, kamuya ve/
veya KKTC Devlet’i bekasına hiçbir faydası kalmadığını ve/veya
hatta bilakis zarar verici mahiyette olduğunu, dolayısı ile davacı,
davalıdan boşanmaktan başka çaresi kalmadığını ve/veya Muhterem Mahkemeden de talebinin bu doğrultuda olduğunu beyan ve
iddia eder.
16. Davacı, davalının yukarıda izah ettiği baskı ve/veya şiddet
ve/veya taciz ve/veya onur kırıcı hareketlerine ve/veya söylemlerine devam ettiğini, davacının işbu vaziyetlere rızası bulunmadığını
ve/veya davalıyı asla affetmeyeceğini iddia eder.
17. Davacı iddia eder ki, davalının kusur ve kabahatleri neticesinde taraflar arasındaki ailevi ilişkiler birlikte yaşamı olanaksız ve/
veya çekilmez bir hale koyacak kadar önemli surette gerginleşmiş
ve bundan böyle tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini
idame ettirmeleri mümkün görülmemektedir. Davacının sarf ettiği
tüm çaba ve gayrete ve/veya özveriye rağmen işbu evlilik birliği
kurtarılamamış ve davacı davalıdan boşanmak istemektedir.
18. Davacı keza alternatif olarak iddia eder ki, davalı ile aralarında mevcut mizaç ve karakter uyuşmazlığı ve/veya imtizaçsızlık
nedeni ile ve/veya imtizaçsızlıktan neşet eden şiddetli geçimsizlik
nedeni ile de davalıyla aralarındaki ailevi ilişkiler birlikte yaşamı
olanaksız veya çekilmez bir hale koyacak kadar önemli surette ger-
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ginleşmiştir. Taraflardan Davacı iddia ve beyan eder ki, yukarıda
tafsilatı verilen davalının kusur ve kabahatleri sebebi ile ve fiilen
2(iki) yılı aşkın bir süreden beri (2019 yılından beri) ayrı yaşıyor
olmaları nedeniyle taraflar arasındaki duygu ve düşünce birliği tamamen yok oldu, bağlılık bilinci, karşılıklı sevgi ve saygı ortadan
kalktı, aile birliği temelinden sarsıldı.
Davacı beyan ve iddia eder ki taraflar arasındaki geçimsizlik nedeniyle yaşanantartışma ve kavgalardan dolayı davacının bundan
böyle evlilik birliğinden herhangi bir ümidi kalmamış ve davalıdan
boşanmak istemektedir. Davacı açısından müşterek hayat çekilmez ve tahammül edilmez ve/veya evlilik birliğine devam imkansız
bir hal almıştır.
19. Davacı evlilik süresince ve/veya evlilik birliğinin devam ettiği
tarihler içerisinde ve/veya bu süreç içerisindeki muhtelif tarihlerde
davalı ile birlikte edinmiş oldukları paylaşıma tabi taşınır malvarlıklarının aşağıdaki tafsilat C kısmında gösterildiği gibi olduğunu
iddia eder.
TAFSİLAT C
20. Davacının evlilik süresince ve/veya evlilik birliğinin devam
ettiği tarihler içerisinde ve/veya bu süreç içerisindeki muhtelif tarihlerde davalı ile birlikte edinmiş oldukları paylaşıma dair paylaşıma tabi herhangi bir menkul/taşınır malları ve/veya borçları ve/
veya aktif banka hesapları yoktur.
TAFSİLAT D
21. Davacının evlilik süresince ve/veya evlilik birliğinin devam
ettiği tarihler içerisinde ve/veya bu süreç içerisindeki muhtelif tarihlerde davalı ile birlikte edinmiş oldukları paylaşıma dair paylaşıma tabi herhangi bir gayrimenkul/taşınmaz malları yoktur.
22. Davacı tüm bu yaşadığı olaylar neticesinde; almış olduğu
eğitim ve aile kültürü dolayısı ile böyle bir evlilik hayatını sürdürmenin ve davalının tüm bu aşağılama ve kötü muamelelerine katlanmanın kesinlikle doğru olmadığını ve bu evliliği sürdürürse geri
dönülemeyecek şekilde psikolojik ve fiziki hasara uğrayacağını
düşünmekte ve en kısa zamanda davalıdan kesinlikle boşanmak
istemektedir.
23. Davacı iddia eder ki; Küçük Yeşim Emrah Fikri (kız), Arkın
İsmail Emrah Fikri (erkek) ve Küçük Hüseyin Öztürk İsmail Emrah
Fikri(erkek) isimli üç evlatlarının bakımları ve eğitimlerini en iyi
şekilde karşılayabilecek olan kendisidir ve Küçüklerin yaşları icabı
anne bakım, sevgi ve şefkatine ihtiyaçları olduğunu, bu sebeple velayetlerinin davacıya verilmesini ve davalının da çocukların her biri
için 200.00-Stg nafaka ödemesini talep etmektedir. Keza davacı yıllardır çocuklarının tüm ihtiyaçlarını yalnız başına karşılamış olup,
babalarının da maddi olarak çocukların bakım, sağlık, eğitim ve vs.
ihtiyaçlarına katkı koyması gerekmektedir.
Çocuklar için davacının aylık yapmış olduğu harcamaların tafsilatı:
- Çocukların gıda masrafları aylık 4,000-TL,
- Çocukların terapi(Çocuk Psikiyatristinde düzenli terapi alınır)
masrafları aylık 950-TL,
- Çocukların okul ücretleri aylık 300-Stg (6,257.40-TL)
- Çocukların eczane giderleri aylık 400-TL
- Çocukların sosyal etkinlik ve giyim giderleri aylık 1,000-TL
- --------------------------------------------------------------------------------------------Toplam : 12,607,40-TL
Yukarıda tafsilatı verilen harcamalardan da anlaşılabileceği gibi
davalının ortak çocuklarının her biri için 200-Stg, toplamda 600Stg nafaka ödemesi adil ve uygun olup, davacı Muhterem Mahkemeden boşanma ve velayet kararının yanında nafaka hususunda da
bu yönde talepte bulunmaktadır.
24. Davacı iddia ve beyan eder ki, yukarıda tafsilatı verilen davalının kusur ve kabahatleri sebebi ile taraflar arasındaki duygu ve
düşünce birliği tamamen yok oldu, bağlılık bilinci, karşılıklı sevgi
ve saygı ortadan kalktı, aile birliği temelinden sarsıldı.
Davacı keza, taraflar arasındaki geçimsizlik nedeniyle yaşanan
tartışma ve kavgalardan tarafların ve çocuklarının kötü etkilenmekte olduğunu ve işbu evlilik birliğinin devamının taraflar açısından zararlı olduğunu beyan ve iddia eder. Dolayısıyla davacının
bundan böyle evlilik birliğinden herhangi bir ümidi kalmamış ve
davalıdan boşanmak istemektedir.
25. Davacı keza alternatif olarak iddia eder ki, davalı ile aralarında mevcut mizaç ve karakter uyuşmazlığı ve/veya imtizaçsızlık
nedeni ile ve/veya imtizaçsızlıktan neşet eden şiddetli geçimsizlik
nedeni ile de davalıyla aralarındaki ailevi ilişkiler birlikte yaşamı
olanaksız veya çekilmez bir hale koyacak kadar önemli surette
gerginleşmiştir. Taraflar açısından müşterek hayat çekilmez ve tahammül edilmez ve/veya evlilik birliğine devam imkansız bir hal
almıştır.
26. Davacı iddia ve beyan eder ki, yukarıda tafsilatı verilen davalının kusur ve kabahatleri sebebi ile ve fiilen 2(iki) yılı aşkın bir
süreden beri ayrı yaşıyor olmaları nedeniyle taraflar arasındaki
duygu ve düşünce birliği tamamen yok oldu, bağlılık bilinci, karşılıklı sevgi ve saygı ortadan kalktı, aile birliği temelinden sarsıldı.
(İmza) Mehtun Muslu & Çise İzanoğlu
Davacı Tarafından Avukat
27. Davacının yukarıda beyan ve iddia ettikleri ışığında , tüm
bunlara ek olarak ; 14 yıllık evlilikleri süresince davalının tüm kusur,
kabahat, uygulamış olduğu fiziki-sözlü-psikolojik şiddet, ve
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sadakatsizliği sebebi ile maddi, manevi ve fiziki olarak geriye
dönülemeyecek şekilde zarar-ziyana uğradığını ve rencide olup,
toplum önünde küçük düştüğünü de beyan ve iddia eder, davalıdan 100.000,00-TL tutarında Tazminat da talep etmektedir. Keza
davacı evlilikleri sürecince kendisine ve çocuklarına uygulanan
tüm şiddet olayları sebebi ile psikolojik tedavi görmekte ve halen
daha tedavileri devam etmekle birlikte, belki de ömür boyu söz konusu olayların etkilerini yaşamaya devam edebileceklerini de iddia
ve beyan eder.
28. Yukarıdaki vakıa ve gerçekler ışığında davacının muhterem
mahkemeden talebi;
(A) Davacı lehine davalı aleyhine, tadil edilmiş şekliyle 1/98 sayılı Aile Evlenme ve Boşanma Yasası 24(1).madde tahtında boşanma emri ve/veya hükmü,
(B) Taraflar arasındaki ailevi ilişkilerin birlikte yaşamı olanaksız
veya çekilmez bir hale
koyacak kadar önemli surette gerginleşmesi sebebine binaen boşanmaya hükmedilmesi;
(C) Alternatif olarak Muhterem Mahkeme’nin tarafların 24(3)
maddesine dayanarak 2(iki) yılı aşkın bir süreden beri fiilen ayrı
yaşamalarına binaen boşanmaya hükmetmesi;
(D) Küçük Yeşim Emrah Fikri (kız), Arkın İsmail Emrah Fikri (erkek) ve Küçük Hüseyin Öztürk İsmail Emrah Fikri(erkek)’nin velayetlerinin davacıya verilmesi;
(E) Davacının küçük Küçük Yeşim Emrah Fikri (kız), Arkın İsmail Emrah Fikri (erkek) ve Küçük Hüseyin Öztürk İsmail Emrah
Fikri(erkek) için ayda 200.00-Stg’den Toplam 600.00-Stg ve/veya
Muhterem Mahkemenin uygun göreceği miktarda nafaka ödemesi; için hüküm ve/veya emir;
(F)Davalının davacıya 100,000.00-TL tazminat ödemesi ; için hüküm ve/veya emir;
(G) Muhterem Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir
çare;
(H)İşbu dava masraflarının davalıya tahmili
(İmza) Mehtun Muslu & Çise İzanoğlu
Davacı Tarafından Avukat
Lefke Aile Mahkemesi
Aslına Uygundur.
Mukayyit.
(BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA-TAZMİNAT)
Lefke Aile Mahkemesinde
Aile Dava No:………/2022
Davacı: Berin Fikri n/d Berin Kalkan, Özdemir Apt. no.4 - Lefke .
İLE
Davalı: Emrah Fikret Fikri – Adresi Meçhul.
Arasında

Lefke Aile Mahkemesi Berin Fikri n/d Berin Kalkan
NO. ……………)
Aslına Uygundur.
Mukayyit.

(Kimlik

Form No.2

1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü
Madde 3(2) tahtında Paylaşıma
Konu taşınır mal varlığı Listesi
(Bono,hisse senedi, elde veya bankalarda mevcut nakit paralar, işinden kazandıkları, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurum
ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık
ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı dolayı
ödenen tazminatlar, kendi kişisel mallarının gelirleri, edinilmiş mal
yerine ikame edilen değerler veya diğer gelir v.s.)

MEVCUTLARIN AÇIKLAMASI

YOKTUR.
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Haber

Dava No:………/2022
Davacı: Berin Fikri n/d Berin Kalkan, Özdemir Apt. no.20 - Lefke

İLE

Davacı: Berin Fikri n/d Berin Kalkan, Özdemir Apt. no.20 - Lefke
.
İLE
Davalı: Emrah Fikret Fikri – Adresi Meçhul.
Arasında
Davacı		
				
					
…………………….
Lefke Aile Mahkemesi
Berin Fikri n/d Berin
Kalkan 			
(Kimlik NO. ……………)
Mukayyit.

(BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA-TAZMİNAT)

Davalı: Emrah Fikret Fikri – Adresi Meçhul.
						
						
			
Arasında
YEMİN VARAKASI
Ben aşağıda imza sahibi Lefke sakinlerinden Berin Fikri n/d
Berin Kalkan yemin eder, yeminimle aşağıda gösterilen hususları
beyan ederim.
1.
Yukarıda sayı ve ünvanı gösterilen davada
davacı, işbu istidada müstediyim ve işbu yemin varakasını yapmaya yetkiliyim.

2.
Davalı aleyhine, taraflar arası ailevi ilişkilerin birlikte yaşamı olanaksız veya çekilmez bir hale koyacak kadar
önemli surette gerginleşmesi sebebine binaen bir boşanma davası
Lefke Aile Mahkemesinde
ikame etmiş bulunmaktayım. Davamda çok ciddi ve haklı sebeple		
A i l e
rim vardır. Açmış olduğum davamda da belirttiğim gibi davalı ile
Dava No:………/2022
takriben 2019 yılından beri fiilen ayrı yaşamaktayız. Diğer taraftan
2021 Nisan ayından beridir farklı ülkelerdeyiz ve o zamandan beriDavacı: Berin Fikri n/d Berin Kalkan, Özdemir Apt. no.20 - Lefke
dir davalı ile hiçbir temas ve iletişim kuramamaktayım. Davalının
.
ailesi ise davalının tebliğ adresi ve/veya davalının hangi ülkede
olduğu hususunda bana ve çocuklarıma bilgi vermemekte bizlerİLE
le iletişim kurmamaktadırlar. Davalı son olarak bildiğim kadarıyla
İngiltere’de yaşamaktaydı ve KKTC ile bir bağı yoktur, geçmişte
Davalı: Emrah Fikret Fikri – Adresi Meçhul.
						 dönem dönem turist olarak KKTC’ye gelmiştir. KKTC’ye ne zaman
döneceği ve/veya dönüp dönmeyeceği belli değildir. Dolayısıyla
				
Arasında.
işbu davayı kendisine KKTC’de tebliğ etme imkânı bulunmamakta
olup, yurtdışında davalıya ikame tebliğ yaptırabileceğim kayıtlı bir
Lefke sakinlerinden Berin Fikri n/d Berin Kalkan tarafından yapılan tek taraflı istida;
adres verme ve/veya bildirme durumum da mevcut değildir. Davamı daha ileri götürebilmem açısından mezkur dava celpnamesinin
Müstedi: A. Celpnamenin kaydedilip mühürlenmesini için geKKTC’de gündelik olarak yayınlanmakta olan bir gazetede ilan
rekli iznin verilmesi;
edilmek suretiyle tebliğ yapılmış sayılması mümkün olacaktır ve
B. Yukarıda sayı ve ünvanı verilen davada davalının bilinen herbu şekilde yapılacak tebligatın adil ve uygun bir çare olduğu kanahangi bir adresi olmaması ve/veya davalının davacı ile Nisan 2021
atindeyim.
tarihinden beridir hiçbir iletişim kurmaması sebebi davacının da3.
Yukarıda beyan ettiklerim ışığında istidamda talep ettivalının kayıtlı adresine ulaşamaması ve davalının KKTC dışında
ğim şekilde emir verilmesi adil ve uygun olup, talep ettiğim şekilde
						 ikamet etmesi ve/veya yaşaması sebebi ile dava celpnamesinin
emir verilmesini talep ve rica ederim.
davalıya günlük bir gazetede bir gün ilan edilmesi suretiyle tebliğ
edilmiş addolunmasına emir verilmesi;
Yemin Eden. 			
C. Davalının anılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Isbat-ı
					
Vücut Muhtırası dosyalamaması halinde davacının davasını davalının gıyabında ileri götürebilmesine emir verilmesi;
…………………….
D. (A) Paragrafında belirtilen celpnamenin bir suretinin de
						
mahkeme ilan tahtasına 3 gün süre ile asılmasına ve de bundan
		
Berin Fikri n/d Berin Kalkan
sonra işbu dava ile ilgili davalıya yapılacak herhangi bir tebliğin
Lefke Aile Mahkemesinde
ilan tahtasında 3 gün süre ile asılmak suretiyle yapılmış sayılmasına emir verilmesi;
....…/......../2022 tarihinde huzurumda
E. İşbu istida masrafları;
yemin ve imza edilmiştir.
F. Muhterem mahkemece uygun görülecek herhangi bir emrin
			
Mukayyit.
verilmesini talep eder.

		

KASIM 2022

.

(BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA-TAZMİNAT)
Lefke Aile Mahkemesinde
Aile Dava No:………/2022

Aslına Uygundur.

Facebook.com/NorthCyprusUK
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Tashkent
Nature Park

Bu istida HMUT O.48-r.2, O.2- r.2, O.-,r.9 ve 10, O.5A,
O.6-r.1 ve 4 , Fasıl 6 madde 3 ve 9, 1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) yasası madde 46 ve 50, 1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü
madde 5 ve 18, 9/1976 sayılı Mahkemeler Tasası madde 33,34,36,
Yerleşmiş İçtihat Kararları ile hak ve Nisfet İlkelerine istinad eder.
Bu istidada istinad edilen gerçekler Güzelyurt sakinlerinden Berin Fikri n/d Berin Kalkan ilişikte sunulan yemin varakasında gösterilmektedir.
İşbu İstida davacı/müstedi Av. Mehtun Muslu & Av. Çise İzanoğlu tarafından hazırlanmış olup;
Tebliğ Adresi; Ecevit Cad. No. 4/H –Güzelyurt c/o Ecevit Cad.
No.55-Gemikonağı .
		
Av. Mehtun Muslu & Av. Çise
İzanoğlu
(Davacı/
Müstedi tarafından Avukat)
Lefke Aile Mahkemesi’nde
....../....../2022 tarihinde dosyalandı.
....../….../2022 tarihine tayin edilmiştir.
Mukayyit.

(BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA-TAZMİNAT)
Lefke, ……/……./22
Davacı
.........................			
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Lefke Aile Mahkemesinde
		

A i l e
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Chocolate Chef Gülçe Berksel Solyalı made the dream of ‘pleasure and happiness’ inherent in chocolate come true. Solyalı, who became a chocolate chef and put the profession of lawyer as a second plan, brought together the chocolate lovers with the ‘Golche’
brand, which he named after herself, in her cute shop opened in Nicosia.

Flavors that will
blow your mind

Milk, bitter, white, hazelnut, almond,
caramel or dried fruit...
It is not possible to compare the
pleasure of chocolate, which relieves
sweet cravings, with anything else.
The new trend in the artisan
chocolate world in Northern Cyprus
has become the Golche Chocolate
brand, owned by Chocolate Chef Gülçe
Berksel Solyalı, who stands out with
her creative chocolate approach.
The custom-made chocolates at
Golche are handmade and completely
additive-free.
Golche Chocolate’s award-winning
chocolate Pinky and other special productions, which brings together special flavors with chocolate along with
dried fruits; Laila, Rubyco, Gurme, Pomegranate, Minty and Salted Caramel
are among the favorites. Golche, which
brings together other well-known tastes as well as custom-made chocolates, draws attention with its stylish and
elegant custom-made cupcakes.
Gülçe Berksel Solyalı, who created
magnificent flavors with the Golche
brand, quickly became a popular
name in the industry.
From a lawyer to
a chocolate chef
Gülçe Berksel Solyalı, who gave a
candid interview to the North Cyprus
UK Newspaper, talked about her story
of becoming a chocolate chef and how
she opened her cute shop.
Solyalı, who attended chocolate
courses and received certificates
in many parts of Europe due to her
enthusiastic spirit, her love of traveling
and producing new ideas, said that
while she was thinking that there were
other courses she would take, she
realized this when an expert chocolate
chef told her that she was already a
chocolate chef.
Solyalı stated that while she was
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actively working as a lawyer at that
time, she started her attempts to open
a chocolate shop.
Gülçe Berksel Solyalı said that she
had been working as a lawyer in the
same office for 10 years until her husband became a member of parliament
for Ürün Solyalı.
She sold her chocolates via social
media
Gülçe Berksel Solyalı stated that
a week after she opened her shop in
Bandabulya at the beginning of 2020,
the Covid-19 pandemic started and
remained closed until May, and said
that opening and closing affected her
as well as every sector.
Stating that he produced chocolates for Mother’s Day with the reopening and sold all of them through his
close friends who have thousands of
followers on social media, Solyalı said
that Golche brand became known.
Solyalı emphasized that he made
sales on special days during the
summer period, and that as the new
year approached, he met the intense
demand of companies and achieved
good sales.
Reminding that there was a closure while he was getting things right,
Solyalı said that he turned the second
closure into an opportunity this time,
that they renovated the currently operating shop in Nicosia and met with
chocolate lovers in November 2021.
“Seeing the smiles on the faces is
the greatest pleasure”
Gülçe Berksel Solyalı admitted that
she did not receive as much thanks as
she did while practicing her profession
as a lawyer, and said, “Making chocolate is a great pleasure in itself. Also,
seeing the pleasure of people who
taste the chocolates I make and seeing
the smile on their faces and being appreciated is a great pleasure, happiness
and greatest success. for me,” he said.
Underlining that he produces his
chocolates without using additives
and preservatives according to the
nature of artisan, Solyalı stated that
the products with additives are not
long-lasting and that they complete
the sales in a short time thanks to their
regulars.
Pinky, Laila, Rubycon, Gourmet
and more...
Gülçe Berksel Solyalı, who stands out with her creative chocolatier
approach, said that Pinky, which she
produced with strawberry pieces and
ruby c hocolate, received an award
from Belgium.
Solyalı, other special productions; Laila with amaranth and white
chocolate content, Rubycon with dried

apple, cinnamon and corn flakes,
apple and ginger flavour Gurme, Pomegranate chocolate made with fresh
pomegranate and
Salted Caramel, almond chocolate
variety, are among the most favourites. Solyalı stated that besides these,
known flavours Baileys, Jack Daniels
and Minty are also popular chocolates
and that he adds his own style to these
recipes.
Gülçe Berksel Solyalı noted that
her chocolates can be found at Gloria
Jeans, Şah Market, except for the
summer season, and said that she
always gives products to La Casa Cafe
in Kyrenia.
Reminding that the economic crisis
and fluctuations in exchange rates
greatly affected raw material prices,
Solyalı emphasized that he did not
compromise on quality despite expensive raw material prices.
Stating that he has been holding
special workshops for children aged
4-12 in his workshop for two years,
Solyalı stated that the workshops are
in high demand.
Gülçe Berksel Solyalı stated that
for those who want to follow, they are
on Facebook with ‘Gólche Artisan Chocolate’ and on Instagram with ‘golchechocolate’ accounts.
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The hope of life of wild animals;

Tashkent
Nature Park
ourselves”
Explaining that there are serious
differences between their initial point
and the point they have reached now,
Basat continued his speech as follows:
“There is a huge difference in our
costs and planning. No matter where
on the island, you can call the 1190
Wildlife Support Line 24/7. We cover
the costs of all the work we do on taking animals, treating them, then going through the rehabilitation processes and returning them to nature.
Our state currently gives us the
confiscated animals for their care, but
we do not receive any financial contribution from the state. We have to bear
all their expenses”.

Ahmet İLKTAÇ
Taşkent Nature Park continues its
activities, which started with the theme of “nature education for children”
6 years ago, as the Cyprus Wildlife
Research Institute, which is the most
advanced wildlife rescue, treatment,
rehabilitation and research in the geography.
Taşkent Nature Park, which is the
hope of life for both the wild animals
on our island and the wild animals il-
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They are trying to survive and support the wildlife without any contribution from the state…
legally brought to our country from
abroad, provides treatment and rehabilitation services to many wild animals from different species.
Although Taşkent Nature Park supports the state in many ways in today’s difficult economic conditions, it
continues to work without the financi-

al contribution of the state.
Basat: The forecast was 30
animals a year, but a thousand
animals came a year
Speaking to our newspaper NORTH
CYPRUS UK, Tashkent Nature Park Director Kemal Basat said that Tashkent
Nature Park has been operating for
6 years and that its initial targets are
mostly environmental/nature education for children.
Stating that they observed that
the country needed a rehabilitation
center for wild animals after starting
work, Basat stated that they established a rehabilitation center as a member of the International Wildlife Rehabilitation Council.
Basat stated that they established
the Sea Creatures Center when sea
turtles started to come to their centers.
Stating that they determined that
only 20-30 animals in the country
were in need of help in their initial
research, Basat said that this was not

the case, and that nearly a thousand
animals in need of help were brought
to their centers annually.
Explaining that they established
the Wildlife Hospital to serve wild
animals, Basat said that they used to
provide symptomatic treatment of
sick animals, and because there is no
laboratory in the country where they
can test the diseases of animals, they
applied treatment without knowing
what the disease was. Basat stated
that they established a laboratory within the Taşkent Nature Park to meet
this need.
Kemal Basat noted that they established the Cyprus Wildlife Research
Institute in order to gather all their
work under a scientific roof due to the
level of their work in 2018. Basat explained that although the institute buildings were delayed due to the pandemic, they were gradually completed.

Experienced team
Kemal Basat said that they played
an active role in the preparation of the
new regulation aiming to protect the
wetlands in Cyprus, and that they also
took part in studies on the development and improvement of the law on
hunting. Basat continued:
“We are doing the conservation
work for about 65 percent of the sea
turtles that come to our beaches in
the country. Especially in Karpaz and
Karşıyaka regions. We have a professional team. We are the only professio-

nal environmental organization on the
island.
7 biologists, 2 veterinarians, 2 fisheries engineers, 2 agricultural engineers work professionally in our
center. In addition, we have serious
collaborations with experts and institutions from abroad. There is no equivalent of this center on the Greek side,
there is no single center on the island,
and even in Turkey or Israel, there is
no center in our standards. We went
to the center in Israel and examined
it. There are very good wildlife hospitals, but no rehabilitation centres. All
of these are one.”
“If we can share the burden, we
can achieve good things without a
serious burden on anyone”
Stating that they aim to do the best
for the environment in our country,
Basat noted that the losses in nature
are irreversible and that once an animal is extinct, that animal cannot be
brought back out of nothing.
Pointing out that the biggest defi-

ciency in the island people is ‘knowledge’, Basat said:
“We do not know what the species that need to be protected are,
when and how they should be protected. We do not even know when the
animals that come to the rehabilitation center or the wildlife hospital are
active, when and from which regions
they come more often. In fact, this information also supports conservation
activities.
Our aim is not ‘let these animals be
injured, let them come and we will treat them’. Our goal is what to do to prevent animals from being injured, why
they are injured, what to do so that
they do not get injured and die. The
day we will be most successful will be
the day when our rehabilitation center
is empty”.
Kemal Basat said that in the first
few years, they did their job seriously
and worked without demanding financial support from outside.
Noting that despite all their efforts, they could not find a budget to

be allocated for these works in the government, Basat said that their slogan
is “protection through cooperation”
and that if they can share this burden
for the nature of this country, they can
do great things without a serious burden on anyone.
Basat ended his speech by explaining the financial difficulties they experienced with the following example:
“We have more monthly expenses
than a person can pay. But there is
no expense that we cannot overcome
with the contribution of the whole
country to do this kind of work. While our electricity bill for only 3 months was 170 thousand TL, we were able
to raise approximately 8 thousand TL
in the support announcement for the
electricity bill we issued”.
On the other hand, those who want
to help Taşkent Nature Park can send
their aid from these accounts.
IBAN: Account name: Taskent Doga
Parki Account No: TR51 0006 4000
0016 8040 1172 89
İş Bankası Gönyeli

“Unfortunately, we cannot
receive any contribution from the
state, we cover all the expenses
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In the words of archaeologist Tuncer Hüseyin Bağışkan;

The story of
‘Pygmalion and Galateia’
Retired Deputy Director Tuncer Hüseyin Bağışkan, who
worked at the Department of
Antiquities and Museums for
many years, shared the story of
the sculptor Pygmalion, as the
legendary founder of the ancient city of Karpasia, located at
the site of the Philon Church, on
social media.
“The story of Pygmalion and
Galateia”, published in the book
Metamorphoses by the Roman
poet Publius Ovidius (43 BC - 17
AD), is known as the Greek version of a Phoenician story.
The love story as described by
Bağışkan is as follows:
“Pygmalion is mentioned as
a Cypriot in some narratives, as
the king of Cyprus in some narratives, and as the King of Sidon
in other narratives.
According to the story, Pygmalion, a Cypriot, was a jeweler
and a sculptor.
He never had gotten married due to the fact that he hated
women. The sculpture he made
from ivory to create the perfect
woman had a beauty that no woman could find. For this reason,
he fell in love with the statue because he suffered the wrath of
Aphrodite, the goddess of love
and beauty. However, she started to suffer because her love
was unrequited.

While watching the sculpture artist Pygmalion and the statue of Galateia, which he fell in love with after making it.
Painter: Painting by Jean Raoux, 1677-1734
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For this reason, he began to
beg and beseech Aphrodite to
give life to the statue. Seeing the
suffering of Pygmalion, Aphrodite gave life to the statue on the
Feast of Aphrodite (Venus) in order not to leave her love unrequited.
Pygmalion, who married this
woman named Galateia (Galatya), meaning ‘milk white’, had
a son. He was named Paphos
(Paphos), the city that Aphrodite
loved. It is also in the legend that
this boy is the father of the city of
Paphos”.

39
39

