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Evlerimize neşe katan ve hayatlarımızda 
bizlere çok güzel bir yol arkadaşlığı yapan 
kediler o kadar çok cinse sahipler ki her 
birimiz onları merak ediyoruz. En çok da 
kedilerin zekâ seviyelerini. İşte dünyanın en 
zeki 10 kedisi...

Sayfa 20-21’de

Dünyanın en zeki 
10 kedisi

EYLÜL 2021

3

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

END OF THE

Long Beach
Iskele

24 Months
Installment
Opportunity

0548 837 4004 
0546 991 4004 www.dorterconstruction.com

info@dorterconstruction.com

İş yaşamında henüz yolun başında olan 22 yaşındaki Doğa Noyan, girişimci 
bir ailenin evladı olarak gerçekleştirmek istediği bir çok hedefi olduğunu belirt-
ti. Sayfa 8-9’da

Girne’nin Zeytinlik bölgesinde hem ailelerin lez-
zetli menüleri tadabileceği hem de çocukların keyifle 
oynayabileceği Villaggio Templos, Girne’ye bir dönem 
damgasını vuran Cafe Dükkan’ın birbirinden lezzetli 
menüsünün eklenmesiyle birlikte daha da zenginleşti. 

Sayfa 30-31’de

Noyanlar’da sıra, 3. Nesilde

Sihirli 
hamurlar 
çok sevildi

Hizmette ve 
lezzette iddialı

Sayfa 22

Mehmetçik köyüne bağcılığın getirilmesi-
nin öncülerinden merhum Hasan Erbilen’in 
ürettiği zivaniya, üçüncü kuşağın devreye 
girmesiyle marka haline getirildi ve daha 
geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. 32’de

Kıbrıs’ın ‘ateş suyu’; 
Zivaniya
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Ünlü rapçiler, Noyanlar’da klip çekti
İskele’nin kalbi Noyanlar Şirketler Grubu’nda eğlence hiç bitmiyor. Noyanlar 
Şirketler Grubu’nun prestijli sitelerinden biri olan ve İskele Long Beach’te yer 
alan Royal Sun Recidence, ünlü rapçiler Dr. Sticky ve Sattar’ın yeni klibine ev 
sahipliği yaptı. Klip, Youtube’ta yayınlandığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.

İskele’nin gelişiminde büyük pay sahibi 
olan, yerli ve yabancı yatırımcının en çok 
tercih ettiği Noyanlar markası, bu kez klip 
çekimine ev sahipliği yaptı.

Ünlü rapçiler Dr. Sticky ve Sattar, Bombar-
de isimli şarkının klip çekimi için  Noyanlar 
Şirketler Grubu’nun prestijli sitelerinden biri 
olan Royal Sun Recidence’ı tercih etti.

Hem eğlendiler hem klip çektiler
İskele’nin güzellikleri ve Royal Sun 

Recidence’ın konforunun ön planda olduğu 
klipte, parti organize eden arkadaşların 
eğlenceli bir gün geçirmesi konu edildi.
Ünlü rapçiler, daha önce de yine Noyanlar 
Şirketler Grubu’nun sponsorluğunda özelde 
İskele ve genelde Kuzey Kıbrıs’ın güzellik-
lerini tanıtan bir klip çekmişti.Ünlü rapçiler 
Dr. Sticky ve Sattar ve dansçıları, Bombarde 
isimli şarkının klibinde hem eğlendi hem de 
klip çekimini gerçekleştirdi.

Dr. Sticky ve Sattar’ın yeni klibi, hem 
Noyanlar Şirketler Grubu ve Kuzey Kıbrıs’ın 
tanıtımına katkı yapıyor, hem de kulağa 
hoş gelen ritmiyle dinleyenlerin beğenisini 
kazanıyor.
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Kıbrıslıların hayat tarzı; 
Türk kahvesi

Kokusu da tadı da sohbeti de vazgeçilmez…

Kahve, kimileri için sıradan bir 
içecek olsa da birçok ülkede ve özel-
likle Kıbrıslılar için bir kültür. 

  Kıbrıslılar, güne başlamak ve 
bir araya gelip sosyalleşmek için 
kahveyi bir araç olarak görür. Türk 
kahvesi, Kıbrıslılar için adeta bir 
hayat tarzı niteliğinde. 

   Türk kahvesi, tatlı hatıralar 
hatta acı olaylara dahi eşlik ediyor. 
Kız istemede damat tarafına ikram 
edilen kahve ya da yoldan gelmiş 
birine pişirilen yorgunluk kahvesi de 
bunlardan bazıları...

   “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var”, 
“Gönül ne kahve ister ne kahvehane, 
gönül sohbet ister kahve bahane” 
şeklindeki atasözleri de kahvenin 
sunduğu sosyal ilişkileri ifade edi-
yor. Kahve falı bakmak ise, sosyal-
leşmenin bir diğer örneği… 

Yararları var ancak fazla tüke-
tim zarar veriyor

  Türk kahvesi, yumuşak tadı ve 
hoş kokusuyla herkesi cezbediyor. 

  Her bütçeye hitap eden Türk 
kahvesi, yüksek oranda kafein 
içermesiyle biliniyor. Kafein, damar 
yoluyla beyne gidiyor ve beyne 
gerekli uyarıyı verip vücudun ha-
rekete geçmesini sağlıyor. Böylece 
yorgunluk ve halsizlikten şikayet 
edenler, kahve içince bu uyuşukluğu 
üzerinden atmış oluyor.

   Özellikle bağırsak sorunları 
yaşayan kişiler Türk kahvesinin 
faydasını görüyor. Türk kahvesi içen-
lerin yüzde 30’unun daha az kansere 
yakalandığı da bilimsel çalışmalarla 
kanıtlandı. Ortalama günde 2 fincan 
kahve içen bireylerde bu etki ortaya 
çıkıyor.

   Kahvenin yararları yanında bir 
takım zararları da var. 

   Kahve tüketimi artınca kalpte 
çarpıntı ve buna bağlı olarak da 
kanın damarlara yaptığı basınç yani 
tansiyon yükseliyor. Çok fazla ve 
sürekli içenlerde uyku bozukluğu 
sorunu ortaya çıkabiliyor. Türk 
kahvesi ayrıca, vitamin ve mineralle-
rin kaybına, gastrit, ülser gibi mide 
hastalıklarının artmasına neden 
olabiliyor.
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İnşaat sektörünün önde gelen isim-
lerinden olan ve yarım asır kadar önce 
Gökhan Noyan’ın kurup oğlu Ahmet 
Noyan ve eşi Zarif Noyan’ın geliştirdiği 
Noyanlar Şirketler Grubu, şimdilerde 
üçüncü neslin dahil olmasıyla daha 
enerjik ve büyük hedeflerle yola devam 
ediyor. 

Noyanlar Şirketler Grubu’nun yeni 
nesil yöneticilerinden Doğa Noyan, 
eğitim ve spor alanında gösterdiği başa-
rılarıyla dikkat çekerken, yolun başında 
olsa da kararlılık ve hedefleri sayesinde 
iş yaşamında adından söz ettirecek 
isimlerden.

Doğa Noyan, küçük yaştan itibaren 
kendini nasıl geliştirdiğini, çok çalış-
manın yanı sıra hobilerin önemini, rol 
modellerini ve hayata geçirmek istediği 
planlarını North Cyprus UK Gazetesi’ne 
anlattı.

SORU: İskele ve çevresine değer 
katan Noyanlar Şirketler Grubu’nda 
üçüncü nesil olarak yer alıyorsunuz. 
Okurlarımızın sizi daha yakından 
tanıyabilmesi amacıyla Doğa Noyan 
kimdir, anlatır mısınız? 

Noyanlar Şirketler Grubu, şirket yönetimine üçüncü neslin dahil ol-
masıyla yola devam ediyor. İş yaşamında henüz yolun başında olan 
22 yaşındaki Doğa Noyan, adımlarını sabırla ve kararlılıkla atıyor

“Gerçekleştirmek 
istediğim
birçok 
hedefim var”

NOYAN: 31 Ocak 2000’de Gazimağu-
sa’da doğdum. Eğitimime Doğu Akdeniz 
İlkokulu’nda başladım ve sonrasında 
Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nde ortaokul 
ve lise eğitimimi tamamladım. Lisans 
eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
bölümünde aldım. Mezuniyetimi 
gerçekleştirdikten sonra yüksek lisans 
hazırlıklarına başlayıp eğitimime 
devam edeceğim. Alanımda kendimi 
geliştirmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi 
geleceğime iyi bir yatırım olarak görü-
yorum. Eğitimime devam ederken aynı 
zamanda şirketimize de katkı sağlama-
ya devam edeceğim. 

   Küçük yaştan beri her zaman şir-
ketimizin bir parçası olmak hayallerim 
arasındaydı. Şirket büyüdükçe ben de 
büyüdüğümü fark ettim. Şirketimizin 
geleceğine ve daha da güçlenmesine 
her zaman destek olacağım. Bu süreçte 
diğer iki erkek kardeşim İbrahim ve 
Gökhan’ın bana katılmasıyla birlikte 
çok daha emin adımlar doğrultusun-
da ilerleyebileceğiz. Yarım asırlık bir 
şirketin 3. kuşak ferdi olarak şirketimizi 
ileriye taşımak her zaman ilk hedefimiz 
olacaktır. 

SORU: Sizin şirketle olan hikaye-
niz nasıl başladı?

NOYAN: Bu hikaye, benim merakımla 
başlıyor. Ofisimiz henüz Mağusa’daydı, 
okuldan gelince annemi ve babamı 
ziyarete giderdim. Neler yapıyorlar diye 
merak ederdim. Onlar bu yoğun tempo-
nun içerisindeyken ben de aslında etrafı 
analiz etmeye başlamıştım. Projelerimi-
zin artışıyla birlikte anne ve babamın 
neden o kadar özen gösterdiğini daha 
iyi anlayabiliyordum. Çalışma hayatına 
17 yaşında başladım. Şirketimizdeki her 
bölümden azar azar bilgiler edinerek 
bugünlere geldim. Yaz tatilindeyken 
şirkete katkı vermeye başlayarak hem 
boş zamanımı değerlendiriyordum hem 
de kendimi geliştiriyordum. Bugün, 
şirketimizde satış direktörü asistanı ola-
rak görev alırken aynı zamanda dijital 
pazarlama/sosyal medya bölümünde 
de sorumluluk alıyor, satışlara destek 
veriyorum. Hala, şirketimizdeki çoğu 
bölüme destek sağlayabilmek adına 
kendimi devamlı geliştirmeyi önemsi-
yorum. 

SORU: Siz yetişirken şirketinizin 
kurucusu olan büyükbabanızı, 
şirketi daha ileriye taşıyan anne ve 
babanızı kendinize rol model olarak 
aldınız mı? Girişimci bir ailenin evla-
dı olmak nasıl bir duygu?

NOYAN: Büyükbabam, babam ve an-
nemi kendime her zaman örnek aldım. 

  Bugün karşınızda başarılı bir şirket 
varsa, bu onların sayesindedir. Onların 
da küçük yaştan iş hayatına atılıp birçok 
zorlu süreci geride bırakarak bugünlere 
gelebilmeleri, beni çok gururlandırıyor. 
Aynı zamanda işime karşı olan isteğimi 
ve tutkumu daha da artırıyor. Büyükba-

bam, küçük yaşta büyük bir rahatsızlık 
yaşamış olmasına rağmen her zaman 
başarılı şekilde bizlere örnek olmuştur 
ve hiçbir zaman pes etmemiştir. Gerek 
spor, gerek sanat ve mesleki açıdan elde 
ettiği her başarısında yalnızca bana 
değil, birçok gence ilham veren biri 
olmuştur. Girişimci bir ailenin evladı 
olmak çok özel ve güzel bir duygu. Bu, 
beni gururlandırdığı kadar, onlar gibi 
başarılı olmak için de teşvik eden bir 
unsur. Onların da benimle gurur duy-
ması aslında en büyük başarı ölçütlerin-
den biri benim için. 

SORU: Noyanlar Şirketler Grubu 
yönetimine sizin gibi yeni bir jene-
rasyonun katılmasıyla şirkete de 
bazı yenilikler ve farklılıklar gelece-
ğini söyleyebilir miyiz?

NOYAN: Kesinlikle evet. Henüz yolun 
başındayım ve gerçekleştirmek istedi-
ğim birçok hedefim var. Ne kadar çok 
bilgi edinirsek o kadar başarılı oluruz. 
Bu nedenle hayat boyu öğrenmeye ve 
daima kendini geliştirmeye inanıyorum. 
Doğru zamanda atılan doğru adımlar 
çok önemlidir. Bunun için de kısa ve 
uzun vadeli bir plana ihtiyaç vardır. 
Her zaman için hayatımda küçük resim 
yerine büyük resme odaklanmak benim 
en büyük tercihim olmuştur. Sabırla ve 
kararlılıkla çalışarak her şeyin başarıla-
cağına inanıyorum.

SORU: Yeni biten bir eğitim süre-
cinden çıktınız, okul hayatınız nasıl 
geçti ve kendinizi geliştirmek için 
neler yaptınız?

NOYAN: Okul hayatımın ilk yılları çok 
güzel geçti. Tam alıştım artık üniversi-
teliyim derken bir anda kendimi evde 
kapalı bir şekilde Covid-19’un getirdiği 
durumla karşı karşıya buldum. Moti-
vasyonumu kaybetmemek için elimden 
geleni yapmaya özen gösterdim. Fakat 
git gide vakaların artmasıyla birlikte ve 
online sistemde hiçbir değişiklik oluş-
mamasına dayanamayıp aileme, ‘Ben 
artık işe başlıyorum ve kendimi tama-
mıyla işime adamak istiyorum’ dedim. 
Bu süreçte hem online derslere girdim 
hem de okuduklarımı pratiğe dökmeye 
başladım. Şirketimize başlayalı bir yılı 
tamamlamış bulunmaktayım ve ‘iyi ki 
üniversite zamanımı değerlendirmişim’ 
diyorum. Bana bir yıl içerisinde inanıl-
maz deneyimler kazandırdı ve henüz 
yolun başında olmak beni her geçen 
gün daha da heyecanlandırıyor. 

SORU: İş haricinde nelerle uğra-
şıyorsunuz? Aktif bisiklet sürdüğü-
nüzü ve koştuğunuzu biliyoruz. Bu 
uğraşlar size motive ediyor mu? 

NOYAN: Öncelikle beni şu an birçok 
motive edici unsur olsa da ilk üç 
içerisinde bu uğraşlarım olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Yaptığım her 
işte başarıyı yakalamayı çok seviyorum. 
Sporda hedeflerim doğrultusunda yavaş 
yavaş ilerlemek beni çok heyecanlan-
dırıyor. Beni spora teşvik eden anneme 

ve sporu bana her geçen gün sevdiren 
hocalarıma da içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Aktif olarak bisiklet sürüyorum ve 
yaklaşık 5 aydır koşu ile beraber yüzü-
yorum. Bu üç dalın birleşimine triatlon 
deniyor. Benim şu anki hedefim, triatlon 
yarışını en iyi dereceyle tamamlayabil-
mek. Zor hedefler belirlemeyi seviyo-
rum. Küçüklüğümden itibaren farklı 
spor deneyimlerim olmuştur. Voleybolla 
başlayıp, binicilik sporuyla devam 
ettim. Sonrasında annemin ve baba-
mın ısrarıyla bisiklete başlayarak ‘aşık 
oldum’ diyebiliriz. Spor tutkusuna ek 
olarak, piyano çalmak ve resim çizmek 
de başlıca hobilerim arasındadır. 

SORU: Çok pozitif bir kişiliğiniz ol-
duğunu ve yüksek bir enerjiye sahip 
olduğunuzu görüyoruz. Bunu neye 
borçlusunuz?

NOYAN: Arkadaşlarım ve ailemin de 
gözlemleri hep bu yönde olmuştur. Bu 
özelliğimi daima çevresine enerji veren, 

yardımsever, pozitif, empati duygusunu 
sonuna kadar kuran ve önemseyen, en 
düşük modumda bile beni canlandıran 
anneme borçluyum diyebiliriz. İyi ki var 
ve iyi ki her zaman yanımda. 

SORU: Genç yaşta büyük şirketle-
rin yönetiminde bulunan diğer giri-
şimciler için neler söylemek istersi-
niz? Onlar için önerileriniz var mı?

NOYAN: Hangi yaşta olursak olalım, 
ne seviyede tecrübeye sahip olursak 
olalım, başarının anahtarı çok çalışarak 
elimize geçiyor. Sadece çok istemek 
yetmiyor. Ancak tüm hayatımız çalışa-
rak geçemez. Bu yüzden kendimize ait 
hobilerimiz ve zamanımız olmasını çok 
önemsiyorum. Son olarak genç yaşta 
iş dünyasına girenleri; hayatlarına bu 
şekilde tecrübe, renk, geniş bakış açısı, 
disiplin ve daha sayabileceğim birçok 
şey kattıkları için tebrik ediyor ve her 
zaman başarılı olmalarını diliyorum.

   



ŞUBAT 2022

11

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

ŞUBAT 2022

10

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Çok yönlü muhtar, 
takdir topluyor

Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı Köyü Muh-
tarı Fırat Arkın, bölgenin ve köy sakinlerinin 
sorunlarıyla uğraşmasının yanı sıra berber ve 
kuaför salonu ile zeytinyağı fabrikası işletiyor, 
bal üreticiliği yapıyor ve birçok kuruluşun 
yönetiminde yer alıyor.

   Lefkoşa’da dünyaya gelen, Bostancı’da 
büyüyen Arkın, köydeki Fikri Karayel İlkoku-
lu’nu tamamladıktan sonra Güzelyurt Türk 
Maarif Koleji’nde eğitim gördü, üniversitede 
de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu.

Arkın, mesleğini yapmasa da birçok sektör-
de çalışarak takdir topluyor.

   Arkın, öğrencilik yıllarından askerlik 
dönemine kadar hem okuyup hem de çalışan 
bir kişi olduğuna dikkat çekerek, satranç 
başta olmak üzere futbol ve atletizm gibi spor 
dallarında da yer aldığını belirtti. 

Sadece muhtar değil, birçok işi bir arada 
yürütüyor

   Fırat Arkın, üniversite yıllarında kafe 
işletmeciliği yapmaya başladığını bu sırada 
köydeki berberin girişimleriyle kafesinin ka-
patmak zorunda kaldığını söyleyerek, “Kötü 
komşu insanı mal sahibi yapar misali, kafeyi 
kapatıp berber işletmeciliğine adım attım. 
İlk dükkanımı 2010 yılında Aşağı Bostancı’da 
açtım. Yıllar birbirini kovalarken 5 berber 
dükkanı ve bir kuaför salonu sahibi oldum” 
dedi.

   İşletmecilikteki başarısı sürerken köydeki 
kuruluşların yönetiminde de bulunan Fırat Ar-
kın, Yalova Spor Kulübü yöneticiliği, Bostancı 
Kooperatif Bankası yönetim kurulu üyeliği, 
Güzelyurt Kickboks Kulübü Başkanlığı, 
Kempo Savunma Sporları Başkanlığı, Bostan-
cı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Asbaşkanlığı ve 
yöneticiliği yaptığını söyledi.

   Arkın, Paşaköy Zeytinyağı Fabrikası’nın 
ortaklarından ve FA Kıbrıs ballarının da üreti-
cisi olduğunu belirtti.

   Annesi Fatma Arkın’ın üretken bir esnaf 
olduğunu belirten Fırat Arkın, iş yapma heve-
sinin kendisinde de bulunduğunu, birçok işi 
bir arada yürütebilmenin genetik bir durum 
olduğunu düşündüğünü ifade etti.

   Aşağı Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, bir 
muhtar olarak köyün ve halkın sorunlarıyla 
ilgilenmesinin yanı sıra hedefleri de olduğu-
nu söyleyerek, ilerleyen dönemde genelde 
Güzelyurt, özelde Bostancı’nın gelişmesi ve 
tanıtılması için çalışmaya devam etmek iste-
diğini vurguladı.

Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın, çok yönlü kişiliğiyle biliniyor
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2022 Cruise Defilelerinde 
Öne Çıkan 10 Trend

2022 Cruise defilelerinin geneline 
baktığımız zaman yeniden giyin-
menin kutlandığı bir havayı sezmek 
mümkün. Bir süredir alıştığımız eks-
tra rahatlık da özellikle kesimlerde 
kendini gösterirken, koleksiyonlar-
da minimalizmle yan yana yürüyen 
zarif bir gösteriş hakimdi. Carolina 
Herrera’nın feminen çiçeklerin-

den Dior’un sportif tanrıçalarına, 
Louis Vuitton’nun geniş açılarından 
Chanel’in püskül dansına Cruise 
koleksiyonlarında ön plana çıkan 10 
trendi bir araya getirdik.

Serbest Hareket
Son dönemlerde rahatlığımız 

maksimum seviyeye ulaşmışken 

modanın bu üst düzey konfora 
adapte olması fazla uzun sürmedi. 
Cult Gaia’nın harekete sınır koyma-
yan yırtmaçlı pantolonları trikonun 
esnekliğiyle buluşurken Alberta 
Ferretti’nin zemine dokunan geniş 
paçaları stilimizde de ferahlığa 
yer açmak için bir davetiye niteliği 
taşıyor.

Modern Peri Masalı
Konu uçuşan elbiseler ve akan 

kumaşlar olduğu zaman zarif femi-
nenliğin iki önemli markası Oscar de 
La Renta ve Elie Saab kendine has 
masallarla karşımıza çıkıyor. Oscar 
de la Renta’nın hikayesi, canlı renk-
leri doğayla buluştururken Elie Saab 
70’ler döneminin disko ruhuna ince 
bir atıfta bulunuyor. Dior ise Atina’da 
düzenlediği defileyle tanrıçaları yeni 
dünyayla buluşturarak masallara 
yeni mitolojik sayfalar ekliyor.

Nokta Atışı
Puantiye desenleri çok uzun süre-

dir bizimle birlikte. Retro detayların 
eğlenceli yanını temsil eden bu 

desen, Tory Burch’un tasarımlarında 
geçmişin kodlarına sadık kalırken 
Versace, noktaları fütüristik bir 
tavırla birleştiriyor.

Etnik Rüzgar
Dsquared2 örme yeleklere ağırlık 

verdiği koleksiyonu Z kuşağının 
tavrıyla buluşturarak kökleri gele-
ceğe taşırken, Etro’nun etnik tavrı 
elbiselerden, gömleklere geniş bir 
alana yayılıyor ve markanın desenler 
konusundaki hakimiyetini bize bir 
kez daha hatırlatıyor.

Geniş Açı
Fütüristik yaklaşımlar sadece 

2022 Cruise koleksiyonlarını değil 
2021-22 sezonunu kapsayan tüm 
defileleri etkisi altına almıştı. Bu 
akıma baktığımız zaman ise iki farklı 
uca dokunan vizyonlar karşımıza 
çıkıyor. Proenza Schouler daha sade 
yaklaşımlarla kesimlerini geleceğe 
taşırken Louis Vuitton aynı genişliğe 
hareketli ve canlı bir açıdan yakla-
şıyor.

Püskül Dansı
70’lerin optimist ve keyifli yanını 

her detayında barındıran püsküller 
son birkaç sezondur sıklıkla karşımı-
za çıkarken yoruma açık duruşu pek 
çok tasarımın detaylarında kendini 
gösteriyor. Chanel örgü işçiliğinde 

püsküllerin hareketliliğine baş vu-
rurken, Cult Gaia aynı hareketliliği 
saten kumaşlar üzerinden sunarak 
püsküllerin her durumda vazgeçil-
mez olduğunu vurguluyor.

Çiçeklerin Zamanı
Çiçek desenleri her ne kadar 

bahar dönemine ait gibi görünse 
de içinde barındırdığı yüksek doz 
pozitiflik sayesinde 2021-22 kış 
koleksiyonlarına da sirayet etmişti. 
2022 Cruise koleksiyonlarının da 
neredeyse tamamında bir çiçek 
türünü görmeniz mümkün. Özellikle 
Carolina Herrera güller konusunda 
büyük oynamayı tercih ederken, 
Erdem’in imzası haline gelen ufak 
çiçekler aynı hakimiyetten ilhamla 
her zamankinden daha çok kendini 
gösteriyor.

Vahşi Doğa
Çiçeklerin bizi çıkarttığı yolculuk 

rotamızı daha vahşi kırlara taşıyarak 
kedigillerin dünyasıyla buluşturu-
yor. Bu sezon oldukça popüler olan 
leopar deseni farklı yorumlarıyla 
hem Brandon Maxwell’in hem de 
Dundas’ın koleksiyonlarında güçlü 
bir safari etkisi yaratıyor.

Işıltılı Yansımalar
Her sezon gösteriş seviyesini bir 

üst seviyeye çıkartan işlemeler ve 
pırıltılar 2022 Cruise koleksiyonları-
nın üzerinde de parlamayı başardı. 
Kutlamayı ve mutluluğu yüksek 

yerden yansıtan işlemeler ihtişamlı 
tavrını bir kez daha gösteriyor. Emi-
lio Pucci’nin iki parçalı tasarımları 
yaz aylarını işaret ederken, Carolina 
Herrera’nın altın dokunuşu bir son-
raki yılbaşı kutlamalarını şimdiden 
rezerve ediyor.

Yüksek Doz Desen
60’ların desen konusundaki eli 

açık tavrı stilimizi çoktan ele geçir-
mişken bir sanat galerisini anım-
satan detaylar, desenleri tekrardan 
listenin ön saflarına yerleştiriyor. 
Gabriela Hearst gibi tek parça 
üzerinden yıldızlaştırabileceğiniz 
desenlere ya da Simon Miller tarzı 
bir cesaretle tüm kombinasyonunu-
zu tasarlayabilirsiniz.
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Ahşaba hayat veriyor
Elektrik-Elektronik Mühendisi, 

profesyonel futbolcu ve yetenekli bir 
genç… İbrahim Hatay…

   Hobi olarak ahşap işleriyle ilgi-
lenirken, sipariş üzerine tasarladığı 
ahşap tavla masası sayesinde büyük 
beğeni topladı ve ahşabın her çeşidine 
hayat vermeye başladı. 

   Atölyesi ve ahşap makinesi olma-
dan basit aletlerle üretim yapması Ha-
tay’ın azminin ne denli fazla olduğunu 
gösteriyor.

   Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda 
yaşayan İbrahim Hatay, Elektrik- 
Elektronik Teknikerliği eğitiminden 
sonra bir üniversite eğitimi daha 
alarak Elektrik-Elektronik Mühendisi 
olarak eğitim hayatını tamamladığını 
belirtti. Hatay, küçük yaştan bu yana 
bahçe işleri, inşaat işçiliği, garsonluk 
ve taksicilik gibi işler yaparak kendi 
parasını kazandığını bunun yanında 
sporla uğraştığını söyledi.

   Şu sıralar, KKTC Süper Lig’te yer 
alan Baf Ülkü Yurdu’nda profesyonel 
futbolcu olarak görev aldığını anım-
satan Hatay, futbolu çok sevdiğini ve 
futbolun hayatının bir parçası olduğu-
nu belirtti.

Hobi olarak başladığı işi 
siparişler alarak ilerletti

İbrahim Hatay, baba mesleği olan 
mobilyacılığı çocukluk döneminde 
az da olsa öğrendiğini ancak Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği mesleğini 
seçip hayatına farklı şekilde yön verdi-
ğini anımsatarak, şunları söyledi:    

“Ahşap işlerine pandemi dönemin-
de ilk kapanmayla birlikte başladım. 

Evimizde kullanmak için ahşap avize, 
kütükten masa ve masa lambası gibi 
ürünler yaptım.

Ahşapla uğraşıp yeni bir şeyler 
yaratmak oldukça keyifliydi. Daha 
sonra çevrem, yaptığım işlere rağbet 
gösterdi ve minik siparişler almaya 
başladım. Bu ilgi giderek artınca, 
sosyal medyayı kullanarak ürünleri 
daha çok kişiyle paylaşmam yönünde 
ısrar edenler oldu. Sonrasında da, ‘@
amoreslandofdesing’ adıyla Instagram 
hesabı açtım ve ürünlerimin fotoğraf-
larını bu sayfa üzerinde sergilemeye 

başladım”.
Atölyesi ve ahşap makinesi olmadan 

basit aletlerle üretim yaptığını ifade 
eden İbrahim Hatay, “Ürünlerimi, evi-
mizin arka bahçesinde basit aletlerle 
yapmaya çalışıyorum. Büyük maki-
ne istenilen işlerde ise, bölgemizde 
bulunan mobilya atölyelerine gidip 
oradaki aletleri rica ederek kullanıyo-
rum” dedi.

Ahşap tavla masası, en çok ilgi 
gören ürün oldu

İbrahim Hatay, Instagram’daki 
paylaşımları sonrası kafe ve barlardan 
siparişler almaya başladığını söyleye-
rek, ahşap avize, ahşap oturma grubu, 
ahşap sunum tahtası ve ahşap tavla 
masası gibi ürünler yaptığını belirtti.

  Instagram hesabında fotoğrafını 
paylaştığı ürünlerinin beğeni ka-
zanmasının kendisini mutlu ettiğini 
ancak ahşap tavla masasının bekledi-

ğinden fazla ilgi görmesinin mutluluk 
yanında azim de kattığını ifade eden 
Hatay, şöyle dedi:

“Ahşap tavla masayı, bir müşterim 
istemişti. Ben de bir tasarım yaptım. 
Ancak ilk yaptığım ürün çok hoşuma 
gitmedi. Onu taslak olarak düşünüp 
üzerinde biraz çalıştıktan sonra tavla 
masasına son şeklini verdim. Ahşap 
tavla masası, sadece müşterimin değil 
birçok kişinin beğenisini kazandı”.

   Sosyal medyada fotoğraflarını 
paylaştığı ahşap tavla masasından çok 
sipariş aldığını söyleyen İbrahim Ha-
tay, bu siparişleri de yaparak ürünleri 
teslim ettiğini belirtti.

   Hatay, ahşaptan yapılabilecek her 
şeyi tasarlayıp yapabildiğine dikkat 
çekerek, “Kendimi git gide geliştir-
dim. Bu da deneme yanılma yöntemiy-
le ortaya çıktı. Gerçekten sevdiğiniz 
işi yapmak, işinizi aşkla yapmak çok 
başka bir şey” dedi.

   Ürünlerinde doğal ahşap kullandı-
ğını söyleyen Hatay, kullanım alanına 
göre İsveç ağacı, gürgen ağacı, kayın 
ağacı, ceviz ve zeytin ağaçlarını tercih 
ettiğini vurguladı.

   İbrahim Hatay, kendini daha da 
geliştirip bir ahşap atölyesi açmak ve 
ürünlerini daha profesyonel olarak 
müşterilerine sunmayı planladığını 
ifade ederek, “Bu işte yalnız deği-
lim. Asıl usta olan babam. Bana çok 
ama çok katkısı var; ondan çok şey 
öğrendim bu zamana kadar. Ahşap 
işinde bilmediğim şeyleri babama 
sorarak öğreniyorum. En önemlisi de, 
babamdan çevresi tarafından sevilen 
ve düzgün bir birey olmayı öğrendim” 
dedi.

   Ürünlerini sergileyeceği bir yeri 
olmaması ve kişiye özel üretim yapı-
yor olması nedeniyle sipariş üzerine 
üretim yaptığını vurgulayan Hatay, 
ürüne şekil verdikten sonra dağlama 
denilen ahşap yakma işlemiyle yazı 
ve şekil çizdiğini ve bunun kişiye özel 
olduğunu belirtti.
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Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, 
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

Mis gibi 
kokusu 
ve tadıyla 
pilavuna

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN 

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

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk-
lerin ortak kültür zenginliklerin-

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

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

İbrahim Hatay,  atölyesi ve ahşap makinesi olmadan basit aletlerle üretim yapıyor
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Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

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

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground
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Üzerimize serilmiş bu ölü 
toprağını atmamız gerekiyor  

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

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

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

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

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

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

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

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

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

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

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

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

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

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

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

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

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

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

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

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

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

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

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

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

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

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

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

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

   Artık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını 
atmamız gerekiyor. Bunu bir gelecek olan 
bir süper güç yapacak değil, biz vatandaşlar 
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını 
aralamamız gerekir. 
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hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş 
başa bırakılmış durumda…

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

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

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

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

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

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

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

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

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

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

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

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

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

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

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

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

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

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

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

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

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

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

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

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

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

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

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

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

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

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

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

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

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

Nihayet seçimi geride bıraktık, şimdi sıra nasıl 
bir hükümet kurulacağına geldi. 

   Merak ediliyor, hükümet ikili mi, üçlü mü 
olacak diye…

   İkili hükümet tercihleri 26 veya 27 milletve-
kili sayısına denk geliyor.

   Umarım böyle bir hata yapılmaz, çünkü 
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, ülke tarihinin 
en kötü hükümetiydi. 

    Hükümetin mecliste nisabı sağlamak için 
sınırda olması her bir milletvekilini önemli kılı-
yordu ve bu da kişisel hesaplarla bazı vekillerin 
başbakana şantaj yapmasına neden oluyordu.

   Bazı istekleri bulunan milletvekilleri haf-
talarca nisabı sağlamadı ve meclis genel kurulu 
toplanamadı. 

   Zaten meclis açıldığında da genel kurul çok 
geç toplanıyordu.

   Saat 10.00’da açılması gereken meclis, bazı 
milletvekillerinin ayak sürümesi, pazarlıkları ne-
deniyle saat 12.00’de 13.00’te açılabiliyordu.

   Hem de bunlar toplumun gözü önünde ya-
şanıyordu.

   Tabii azınlık hükümetinin başarısızlığı yal-
nızca nisap sağlayamamak değildi, birçok konu-
da fiyaskolara, başarısızlıklara imza atıldı.

   Azınlık hükümeti neredeyse bizi 40 yıl geriye 
götürdü…

   Yıllardır akaryakıtla ilgili bir sorun yaşa-
madık ama azınlık hükümetinin beceriksizliği 
nedeniyle ülkede akaryakıt kayboldu, kuyruklar 
oluştu, ülke perişan oldu.

   Yine “tüp gaz sorunu” diye bir şey bilmezdik, 

öyle bir başarısız politika takip ettiler ki tüp gaz 
bulamaz olduk.

   Elektrik kesintilerini unutmuştuk ama Kıb-
rıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) öyle bir 
perişan ettiler ki yıllar sonra karanlığa gömül-
dük.

   Her gün her gece elektrikler kesiliyor, bazen 
gecede iki kez elektrik kesintisi oluyor hem de 
Güney Kıbrıs’tan takviye elektrik aldığımız hal-
de.

    21’inci Yüzyıl’da KKTC ileriye gideceğine geri 
döndü, 40 yıl geriye gitti.

    Üstelik bu kesintilerin üç- dört ay daha sü-
receği söyleniyor.

    Soğuk kış gecelerinde insanları karanlığa 
gömüyorlar. 

    Neden? Çünkü ülkeyi yönetenler yanlışlar 
yapıyor, ancak kimse ortadaki bu başarısızlığı sa-
hiplenmek istemiyor.

    Sanki bu olanlar, kendiliğinden olmuş gibi, 
üstelik bu yanlışları yapanlar seçimde yeniden 
seçiliyor.

    Başarısız azınlık hükümeti pandemi mü-
cadelesinde de ipleri elinden kaçırdı, döviz krizi 
için açılım yapamadı, pahalılığın önüne geçem-
di, bazı sosyal hakları kesmeye çalıştı, Anayasa 
Mahkemesi’ne tosladı.

    Bu arada azınlık hükümeti devletin yüküm-
lülüklerini yerine getiremedi…

    Devletten alacağı olanlar bekliyor, alacağını 
tahsil edemiyor, kimse artık devletle çalışmak 
istemiyor. 

    Üniversite öğrencilerinin burslarının yatı-

rılması gecikiyor, öğrencileri taşıyan otobüslerin 
ödemesi yapılmıyor, çiftçi alacaklarını bekliyor 
ve daha neler neler…

    Ne sağlıkta sorunlara çare bulunabildi, ne 
eğitimde, ne ekonomide…

    Aylarca bu ülkede ilaç satın alınamadı, baş-
ta kanser hastaları olmak üzere kronik hastalığı 
olanlar perişan edildi. Halen de sorun tam çözü-
lebilmiş değil. 

    Okullarda tavanların sıvaları öğrencilerin 
üzerine düşüyor, yeni inşa edilen okulların avlu-
ları göle dönüşüyor. 

    Tam iki yıldır, pandeminin başladığı günden 
beridir küçük ve orta ölçekli işletmeler hibe bek-
liyor, devletin onlara el uzatmasını istiyor ama 
bu olmadı.

    İşletmeler battı, gitti, kepenk indirdi, işsizlik 
arttı… 

    Hükümet ne zordaki işletmelere çare bula-
bildi ne de işsizliğe…

    Hayatın hiçbir alanına olumlu dokunama-
dılar.

    Trafik, çevre, çalışma yaşamı, kamunun 
verimsizliği gibi kronik sorunlar da devam etti, 
onlara hiç bakmadılar.

   Denetimsizlik hayatın her alanının sorun-
larla, ihmallerle, istismarlarla dolmasına neden 
oldu. 

   Tabii seçmen bu başarısızlıkların hiçbirini 
cezalandırmadı, bu başarısızlığın içinde olanları 
tam tersine yeniden seçtiler, iyi noktalara getir-
diler. 

    Azınlık hükümeti başarısızdı da ondan ön-

cekiler çok mu iyiydi, onlar büyük bir dönüşüme 
imza atabildi mi? Hayır, onlar da çok başarılı de-
ğildi ama UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti kadar 
başarısızı görülmemişti. 

    Yani şimdi yine sayısı sınırda olan ve mec-
liste sorun yaşayacak, nisap sorunuyla uğraşacak 
bir hükümet istemiyoruz. 

   İkili değil, üçlü bir hükümet oluşmalı, sayı 
30’u bulmalı yine aynı rezillikler yaşanmamalı. 

   UBP ile CTP hükümet kurar mı? Birçok kişi 
ancak bu şekilde verimli bir hükümet olacağı-
nı söylüyor ama hem UBP’nin hem de CTP’nin 
bunu hazmedecek noktaya gelmesi lazım, şu sı-
ralar o noktada olduklarını düşünmüyorum. 

    Hazmedilmemiş, buna hazırlanmamış iki 
parti bana göre başarılı olmak yerine tam tersine 
başarısızlığa ima atabilir. 

   UBP’nin şu anda HP ve DP ile 30 sayısına 
ulaşıp üçlü hükümet kurması en uygunudur. 

   DP ile HP, “ikişer bakanlık” istiyormuş, bence 
bu ısrardan da vazgeçsinler, amaç ülkeye hizmet-
se birer bakanlıkla işe koyulsunlar. Kimse ba-
kanlık kavgası yapmasın, çünkü bu halkın artık 
bunları çekecek hali yoktur. 

   Başarısız hükümetler, kalitesiz bir hayat sür-
memize neden oluyor.

   Bir an önce hükümeti kurup işe koyulsunlar, 
verdikleri sözleri tutsunlar, bu kalitesiz hayatı 
düzeltmeye çalışsınlar.

   Çok büyük bir başarı elde edeceklerini dü-
şünmüyorum ama en azından azınlık hükümeti-
nin enkazını kaldırsınlar… Kalitesiz hayat kade-
rimiz olmasın artık…

Kalitesiz hayat 
kaderimiz olmamalı
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Dünyanın en zeki 10 kedisi
Evlerimize neşe katan ve hayat-

larımızda bizlere çok güzel bir yol 
arkadaşlığı yapan kediler o kadar çok 
cinse sahipler ki her birimiz onları 
merak ediyoruz. En çok da kedilerin 
zekâ seviyelerini. İşte dünyanın en 
zeki 10 kedisi...

Dünyanın en zeki 10 kedisi 
Evlerimize neşe katan ve hayat-

larımızda bizlere çok güzel bir yol 
arkadaşlığı yapan kediler o kadar çok 
cinse sahipler ki her birimiz onları 
merak ediyoruz. En çok da kedilerin 
zekâ seviyelerini. İşte dünyanın en 
zeki 10 kedisi...

1- Savannah 
Vahşi bir tür olan Savannah ırkı 

kediler, kesinlikle kucak kedileri 
olmayıp tamamen vahşi yapıdadırlar. 
İnsanlara çok bağlı olarak yaşamaları 
dışında, fazla evde kalamazlar çünkü 
yapıları gereği sürekli olarak bir şey-
lerin peşinde koşmaları gerekir.

2- American Bobtail 
Amerikan coğrafyasında diğer 

sevilen kediler türlerinden birisi de 
kuşkusuz Bobtail cinsi kedidir. Bu 
kedilerin zeki oluşları ve insanlarla 

iyi iletişim kurmaları onları farklı bir 
konuma getirmektedir.

3- Tekir 
Kıbrıs’ta da çok sık görülen ve 

sevilen Tekir kedi cinsi aslında doğu 
coğrafyasından gelme bir kökene 
sahiptir. İran kedisi ile Arap siyam 
kedisinin çiftleşmesinden oluşan bu 
kedi cinsinin bahçeli evlerde oldukça 
mutlu mesut yaşayabilir.

4- Habeş (Abyssinian) 
Habeş kedileri, dünyadaki en ilginç 

kedi cinslerinden birisidir. Etiyopya 
ülkesinden geldiği düşünülen bu 
kediler, tam bir avcı karakterdedir. 

Bu sebeple de aşırı gelişmiş bir zekâ 
yapıları vardır. Kesinlikle kucak 
kedisi değildirler ve aşırı sevgiden hiç 
hoşlanmazlar.

5- Bengal 
Birçok kedi cinsine göre vahşi bir 

yapıda olan Bengal kedileri, olduk-
ça yaramaz ve oyuncudurlar. Aynı 
zamanda aldıkları vahşi genden 

ötürü çok zeki ve avcı bir karakterde 
olmaktadırlar.

6- Siyam 
Eğer klasik bir kucak kedisi isti-

yorsanız, Siyam kedisi tam sizlere 
göredir. Oldukça zeki ve çevresini iyi 
şekilde kavrayabilen cinslerden olan 
Siyam kedisi, sürekli olarak konuşma-
yı ve oyun oynamayı çok severler.

7- American Shorthair 
Amerikan coğrafyasında kuşkusuz 

bir sürü kedi cinsi bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi de American short-
hair denilen, oldukça zeki bir kedi 
türüdür. Bu kedi türünün özellikleri 
diğer kedilere göre oldukça farklıdır. 
Çok zeki ve duygusal yönleri çok 
gelişmiş olan bu kediler adeta kucak 
kedileridir.

8- Birman 
Birman kedileri, oldukça enerjik ve 

oyun oynamayı seven kediler olması-

nın yanında insanlarla çok iyi iletişim 
kurma becerileri de olan kedilerdir. 
Bu kedilerin oyuncu özellikleri en az 
Habeş kedileri kadar olmasa da ol-
dukça fazladır. Zekâları ise aynı oran-
da gelişmiş olmasıyla beraber, aşırı 
sevgi ve zorlamadan nefret ederler.

9- Korat 
Tayland bölgesinden gelen bu kedi 

cinsinin, oldukça yumuşak ve uysal 
bir karakteri vardır. Zeki olan bu kedi 
cinsi aynı zamanda tüysüz olması 
sebebiyle alerjilere sebebiyet vermez.

10- Balinese 
Balinese kedileri, uzun tüyleri ve 

sevimli yüz hatlarıyla her zaman için 
bizlerin ilgisini çekerler. Aslında kö-
kenleri siyam kedilerine dayanmakta 
olan bu minik dostlarımızın genel 
olarak çok sevimli ve farklı bir ka-
rakterleri vardır. Genleri biraz siyam 
kedisinden de olsa, Balili dansçılar-
dan ismini alan bu tür oldukça vahşi 
ve akıllı bir kedi türüdür
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Çocukların hem eğlendiği hem 
de yaratıcılıklarını geliştirdiği oyun 
hamurları, içerdiği kimyasallar nede-
niyle satın alınırken ailelere tereddüt 
yaşatıyor.

   Çocukların oynadığı hamurun 
kaliteli olmasını isteyen Okul Öncesi 
Öğretmeni Gülsün İnce Kalaycılar, 4 yıl 
önce çocuklar için katkısız, kokusuz, 
yapışmayan ve renk çıkarmayan el 
yapımı hamurlar üretti. 

   Bu hamurlar aileler ve okullar tara-
fından ilgi görünce Kalaycılar, “Sihirli 
Hamurlar” markasını yarattı. Hem 
çocuklar hem aileler, Sihirli Hamurlar’ı 
çok sevdi.

Çocuklar için kaliteli oyun hamu-
ru yarattı

Okul Öncesi Öğretmeni olan Sihirli 
Hamurlar Direktörü Gülsün İnce Ka-
laycılar, oyun hamuru yapımına nasıl 
başladığını, ürettiği doğal hamurların 
özelliklerini ve gelen yoğun ilgiyi North 
Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı.

28 Aralık 1980 Lefkoşa doğumlu 
olan Kalaycılar, Atatürk Meslek Lisesi 
Okul Öncesi Bölümü mezunu bir Okul 
Öncesi Öğretmeni.

  Kalaycılar, aktif olarak 24 yıldır 
mesleğini icra ediyor ayrıca 19 yaşında 
genç bir delikanlı annesi.

Mesleği gereği sürekli çocuklarla 
birlikte olan Kalaycılar, çocukların, 
içeriğinde kimyasal maddeler olan 
hamur yerine doğal ve kaliteli hamurla 
oynamaları fikrinden hareketle kolları 
sıvadığını anlattı.

Kalaycılar, evde doğal oyun hamuru 
yapma fikrini gerçekleştirirken tered-
düt etse de, bildiği bir tarifi deneyerek 
başarılı olduğunu ve her denemede 
daha iyi sonuçlar elde ettikten sonra 4 
Ağustos 2018’de Sihirli Hamurlar mar-
kasını yaratıp tüketicilerin hizmetine 
sunduğunu belirtti.

Hamurlar, katkısız, kokusuz, 
renk çıkarmıyor ve yapışmıyor

Önceleri 4 renk hamur ile yola çık-
tığını söyleyen Kalaycılar, “Sihirli Ha-
murlar markasıyla şu an 10 farklı renkte 
hamur üretiyorum. Sihirli Hamurlar’ın 
en büyük özelliği, katkısız, kokusuz, 
yumuşacık ve el yapımı olmaları, yapış-
mamaları ve renk çıkarmamaları. En 
büyük şansım ise, mesleğim gereği 
çocuklarla birlikte oluşum” dedi.

Kişisel siparişlerin yanı sıra kreşler 

ve okul öncesi eğitim kurumlarının 
siparişleri doğrultusunda üretim 
yaptığına dikkat çeken Kalaycılar, 
Sihirli Hamurlar’ın paketlenmiş şekilde 
Aksoy Çocuk Dünyası’nda da satışa 
sunulduğunu söyledi.

Oyun hamurları doğal olunca 
yoğun ilgi gördü

Gülsün İnce Kalaycılar, Sihirli Ha-
murlar’ı keyifle ve severek ürettiğini 
ifade ederek şöyle dedi:

“Her seferinde ‘iyi ki yapmışım’ diyo-
rum. Ayrıca, annelerden gelen mem-
nuniyet ve muhteşem yorumlar, beni 
daha da güçlendirip, cesaretlendirdi. 
Hamurlara ilgi, her geçen gün giderek 
artıyor. Sihirli Hamurlar’ı alan kişilerle 
yollarımız mutlaka tekrardan kesişiyor. 
Özellikle sipariş verip oyun hamurla-
rını alan annelerin tümüyle yüz yüze 
tanışamasak da aramızda kurduğumuz 
özel bir gönül bağı var”.

Gülsün İnce Kalaycılar, Facebook’ta 
‘Sihirli Hamurlar’, Instagram’da ‘sihir-
li_hamur.by_gulsunince’ hesaplarının 
aktif olduğunu belirterek, bilgi almak 
ya da sipariş vermek isteyenlerin bu 
hesaplardan ya da +90 533 837 02 75 
numaralı WhatsApp hattından kendisi-
ne ulaşabileceğini vurguladı.

Oyun hamuru ile yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren çocukların güvenli ve doğal ürün-
lerle oynamasını isteyen Okul Öncesi Öğretmeni Gülsün İnce Kalaycılar, kolları sıvaya-

rak; katkısız, kokusuz, yapışmayan ve renk çıkarmayan oyun hamurları üretti

‘Sihirli Hamurlar’ çok sevildi

EYLÜL 2021

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK



ŞUBAT 2022

25

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

ŞUBAT 2022

24

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Yaygın olarak kabak böreği olarak 
bilinen kabak bittası, Kıbrıs lezzetle-
rinin bir parçası. 

Kabak bittası, neredeyse her evde 
kolayca yapılan bir hamur işi. Şekerli 
veya sade olmak üzere iki şekilde 
hazırlanan harçla yapılan kabak bitta-
sının iç harcına tarçın, şeker ve doğal 
ortamda yetişen hoş kokulu bitki olan 
maraha konulur.

Kıbrıs kültürüne, Kıbrıs’a özgü 
yemek ve tatlılara olan ilgisiyle bili-
nen emekli öğretmen Önel Terzioğlu 
Kocadal, kabak bittası tarifini, North 
Cyprus UK okurları için anlattı:

Hazırlanışı oldukça pratik
“Hamuru için maya, tuz, şeker, un, 

zeytinyağı ve su bir kapta yoğrulur 
ve mayalanması için 15-20 dakika 
bekletilir.

Kırmızı kabağın kabukları soyulup 

küp küp doğranır ve bir tencereye 
konulur. 

Kabakların üzerine bir su bardağı 
kadar yıkanmış pirinç eklenir. Pirinç-
ler pişince tencere ocaktan alınır ve 
üzerine kuru üz

üm, tarçın, karabiber, kabuğu 
soyulmuş badem, yıkanıp doğranmış 
maraha eklenir.

Mayalanan hamurdan istenilen 
büyüklüklerde parçalar koparılarak 
yuvarlak bezeler açılır. 

İç harçtan bir-iki kaşık alınıp yu-
varlak bezenin bir kenarına konulur. 
İç harcın üzerine damak tadına göre 
şeker serperek boş tarafı dolu tarafın 
üzerine gelecek şekilde yarım ay gibi 
kapatılır. Bittalar, önceden ısıtılmış 
fırında 180 derece ısıyla pembele-
şene kadar pişirilir. Kabak bittaları, 
ister sıcak ister soğuk şekilde servis 
edilebilir”.

Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olarak 
yetişen bal kabağıyla birbirinden 
lezzetli tarifler yapılıyor… Ama en 
yaygın olanı kabak bittası…

“Olsa da 
yesek” 
dedirtiyor
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   Anahtarlıklar, günlük hayatımız-
da kullandığımız özel eşyalardan 
biri. Evimizin, aracımızın ve daha 
birçok şeyin anahtarını tek bir yerde 
tutmamıza kolaylık sağlayan anah-
tarlıklar, artık kişiye özel hale geldi. 

   İnternetten araştırarak epoksi 
anahtarlık tasarlamayı öğrenen 
Gülsen Latif Melhem, önce kendi 
çevresi için üretti, beğenilince de 
Facebook’tan sipariş alarak daha 
çok kişiye ulaştı.

   Gülsen Latif Melhem’in ürettiği 
isme göre anahtarlıklar ve futbol 
takımı anahtarlıkları en çok tercih 
edilenler oldu.

İnternetten araştırma yaparak 
anahtarlık tasarlamayı öğrendi

   Gülsen Latif Melhem, kızı 
Ayşegük Melhem’in isteği üzerine 
araştırıp üretim yapmaya karar ver-
diğini daha sonra üretmekten keyif 
aldığını fark edip daha çok kişiye 
ulaşmaya karar verdiğini söyledi. 

   İnternette izlediği videolardan 
epoksi ile anahtarlık tasarımları 
yapmayı öğrenen Melhem, üretme-
ye yeni başlamış olmasına rağmen 
beklediğinin üzerinde talep gör-
mekten memnuniyet duyup daha 
büyük şevkle üretmeye başladığını 
belirtti.

   Melhem, kızı Ayşegük Melhem 
ile birlikte isteğe göre farklı malze-
meler kullanarak her çeşit anahtar-
lık yaptığını anımsatarak, anahtarlık 
yapımında ne kadar hızlı hareket 
etse de ürünün kurumasının zaman 
aldığını ve bu nedenle 48 saat bek-
lemek gerektiğini söyledi.

   Siparişlerin eve teslim yapıldı-
ğını belirten Melhem, sevdiklerine 
ya da şahsına anahtarlık yaptırmak 
isteyenlerin Facebook’taki ‘Gülsen 
Latif Melhem’ hesabından kendisine 
ulaşabileceğini vurguladı.

   

Kişiye özel anahtarlıklar
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Covid-19 pandemisi, dijitalleşmeyi ve 
otomasyonu hızlandırarak şirketlerin 
zor durumlarda bile dirençli kalmalarını 
sağladı. Birçok işletme, yeni teknolojile-
ri benimsedi ve iş modellerini değiş-
tirdi. Bu sayede tüm dünyada önemli 
ve hızlı bir dijital devrim yaşanıyor. 
Yenilik, çeviklik ve pazar gelişiminin 
tümü teknolojik gelişmelerle birlikte 
ilerleme gösteriyor.

Pandeminin etkisi bir süre daha 
hissedilecek ve dijital geçiş devam ede-
cek. İşletmeler ayak uyduramazlarsa 
bu hatanın üstesinden gelmek zor ola-
caktır. Yeni teknolojiler hayatlarımızı ve 
çalışma şeklimizi değiştirmeye devam 
edecek ve dünya çapındaki işletmeler 
için muazzam fırsatlar yaratacaktır.

Bazı teknolojik gelişmelere bir göz 
atalım…

2022 ve Sonrası İçin 10 Yeni Teknoloji 
Trendi

1) Yapay Zeka (Artificial Intelli-
gence)

Yapay zeka , son on yılda oldukça 
yol kat etti. Yine de nasıl yaşadığımız 
ve çalıştığımız gibi davranışlarımız 
üzerindeki önemli etkileri hala başlan-
gıç aşamasında olduğundan gelişen 
teknolojilerden biri olmaya devam edi-
yor. Günümüzde, görüntü ve konuşma 
tanıma, araç paylaşım uygulamaları, 
mobil kişisel asistanlar, navigasyon 
uygulamaları ve diğer çeşitli uygulama-
lardaki varlığıyla tanınmaktadır. Bunun 
yanı sıra yapay zeka, daha önce tespit 
edilmemiş bağlantıları keşfetmek için 
etkileşimleri araştırmak, kaynakları ve 
tüketiciler arasındaki dinamik kalıpları 
belirlemek için gerçek zamanlı olarak 
kullanılabilmektedir. Yapay zekanın bir 
alt kümesi olan makine öğrenimi, çok 
çeşitli endüstrilerde kullanılmakta ve 
bu da kalifiye işçi alanında bir artışa 
neden olmaktadır.

2) 5G ve Gelişmiş Bağlantı
Daha hızlı ve daha kararlı internet de-

mek web sayfalarını daha hızlı yüklen-
mesi ve YouTube videolarının yüklen-
mesini beklemek için daha az zaman 
harcamaktan daha fazlasını ifade eder. 
3G’den itibaren, mobil bağlantıdaki her 
gelişme, yeni internet kullanım şekil-
lerini ortaya çıkardı. Bant genişlikleri 
arttıkça, 3G mobil cihazlarda çevrimiçi 
erişimi ve veriye dayalı hizmetleri 
etkinleştirdi. 4G, video ve müzik plat-
formlarının artmasını sağladı. 5G de 
aynı şekilde mümkün olduğunca yeni 

gelişmeleri destekleyecektir.
5G, artırılmış gerçeklik ve sanal ger-

çeklik dahil olmak üzere en son tekno-
lojiyi kullanan ağları ifade eder. Özetle 
5G ve diğer gelişmiş, yüksek hızlı ağlar, 
tartıştığımız diğer tüm trendlere her 
yerden, her zaman erişilmesine izin 
veriyor. 

3) Edge Bilişim
Edge bilişim, düşük gecikme süresi 

ve yüksek hızlı veri işleme sağlayan 
yeni bir teknolojidir. Hesaplamaların 
veri depolama sistemlerine daha yakın 
yapılmasını sağlayarak uygulama per-
formansını artırıyor. Teknoloji, bulutta 
daha az işlem çalıştırmayı ve bunları 
kullanıcının bilgisayarı veya uç sunucu 
gibi yerlere aktarmayı hedefliyor. 

Veri ve hesaplama arasındaki boş-
luğu kapatmak, sunucu ve istemci 
arasındaki uzun mesafeli iletişimi orta-
dan kaldırarak işlem hızının artmasına 
neden olur. Bu nedenle uç bilgi işlem, 
merkezi konuma minimum erişimle 
uzak alanlarda depolanan zamana 
duyarlı verileri işlemek için kullanılır. 
Bulut bilişim ve IoT uygulamaları da bu 
teknolojiden faydalanacaktır.

 
4) Davranışların İnterneti (IoB - 

Internet of Behaviors) 
Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) duyduy-

sanız, IoT’nin Davranışların İnterneti-
ni(IoB) de kapsadığını bilirsiniz. Nesne-
lerin İnterneti, davranışı etkilemek için 
veri ve öngörüleri kullanmakla ilgilenir. 

IoT cihazları, davranış İnterneti (IoB) 
paradigmaları için devasa veritabanları 
sunar. 

İşletmeler, müşteri davranışlarını ta-
kip edebilecek ve IoT yardımıyla kendi 
kanallarından faydalanmak için IoB’yi 
kullanabilecekler. Örneğin bir sağlık 
izleme uygulaması, fiziksel aktivite 
rutininiz, diyetiniz, uykunuz ve diğer 
alışkanlıklarınız hakkında bilgi topla-
yabilir. Bu bilgi, kişiselleştirilmiş sağlık 
planları oluşturmak gibi daha fazla dav-
ranışsal iyileştirme için kullanılabilir.

5) Quantum Hesaplama
Quantum hesaplama ve kuantum bi-

lişim bir sonraki dikkate değer teknoloji 
trendi. 

Kaynaktan bağımsız olarak verileri 
anında sorgulama, izleme, yorumlama 
ve bunlara göre hareket etme yeteneği 
nedeniyle bu inanılmaz teknoloji tren-
di, koronavirüsün yayılmasını önlemeyi 
ve potansiyel aşılar geliştirmek için 
de kullanılıyor. Kuantum hesaplama 
artık bankacılık ve finansta kredi 
riskini izlemek, yüksek frekanslı ticaret 
yapmak ve dolandırıcılığı tespit etmek 
için kullanılıyor. Kuantum bilgisayarlar, 
geleneksel bilgisayarlardan çok çok 
daha hızlıdır.

6) Blockchain
Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, 

bir bütün olarak Blockchain teknoloji-
sinin sadece bir parçasıdır. Kripto para 
birimleri dışında sağlık, tedarik zinciri 

ve lojistik, reklamcılık gibi alanlarda da 
faaliyet gösterir. 

Küresel bir bilgisayar ağı aracılığıyla 
herhangi bir işlemi takip eden merkezi 
olmayan bir dijital defterdir. Çeşitli 
işletmeler, üst düzey iş stratejileri oluş-
turmak için Blockchain platformları 
arıyor ve bu da blockchain teknolojisi 
pazarının daha da gelişmesine yardımcı 
oluyor. Blockchain’in koruma ve şeffaf-
lık miktarı, popülaritesindeki muazzam 
artışın birincil açıklaması olabilir.

 
7) Siber Güvenlik

Siber güvenlik son teknoloji gibi 
görünmese de en az diğer teknolojiler 

2022 ve Sonrasında Takip Etmeniz 
Gereken 10 Yeni Teknoloji Trendi

kadar hızlı ilerliyor. Bu durum, kısmen 
yeni tehditlerin ortaya çıkmasının 
sürekliliğinden kaynaklanıyor. 

Verilere yetkisiz erişim elde etmeye 
çalışan kötü niyetli bilgisayar korsan-
ları hemen pes etmeyecekler ve en katı 
koruma önlemlerinden bile kaçınmanın 
yollarını bulmaya devam edecekler. 
Siber güvenlik, bilgisayar korsanlarına 
karşı bizlere koruma sağlamaya devam 
edeceğinden, siber güvenlik popüler 
bir teknoloji olmaya devam edecektir.

8) İnsan Geliştirme
İnsan geliştirme (Human Augmenta-

tion), insan yeteneklerini ve üretkenli-
ğini iyileştirmeyi amaçlayan yenilikleri 
kapsayan geniş bir terimdir. Protezler, 
AR lensler ve insanlara aşılanan RFID 
etiketleri gibi fiziksel güçlendirme, 
insan geliştirme alanının bir parçasıdır. 
Bu, insanın kavrama, algı ve eylem 
yeteneklerinin geliştirilmesine yar-
dımcı olabilir. Algılama ve çalıştırma 
teknolojisi, bilgi füzyonu ve yapay zeka 
ile gerçekleştirilir.

9) Dağıtılmış Bulut
Dağıtılmış Bulut teknolojisi, bulut bi-

lişimi yeni zirvelere taşımaya hazır gibi 
görünüyor. Merkezi bir çözüm sunmak 
yerine, ayrı bulut konumlarının hizmet 
ihtiyaçlarının ayrı ayrı karşılanmasına 
yardımcı olmasına odaklanıyor. Bu ara-
da şirketler gecikmeyi azaltarak, veri 
kaybı riskini azaltarak ve maliyetleri 
düşürerek şüphesiz bu teknolojik eği-
limden faydalanmaya devam edecekler.

Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ve gerçek zamanlı olarak büyük 
miktarda verinin işlenmesini içeren 
diğer teknolojiler, Dağıtılmış Bulut tek-
nolojisininden faydalanacaktır.

 
10) Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal 

Gerçeklik
Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçek-

lik, son yıllarda popülaritesi patlayan 
ve önümüzdeki yıllarda da böyle devam 

etmesi beklenen iki popüler teknoloji 
trendidir. Sanal Gerçeklik (VR), bilgi-
sayar teknolojilerini kullanarak fiziksel 
dünyanın gerçekçi bir ortamını yarat-
makla ilgilenirken, Arttırılmış Gerçeklik 
(AR) bilgisayar tarafından oluşturulan 
öğeleri kullanarak ortamı geliştirmekle 
ilgilenir. Oyun, ulaşım, eğitim, sağlık 
ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli 
alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Örne-
ğin, Ed-Tech platformları, öğrencilerin 
öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için 
Arttırılmış Gerçekliği ve Sanal Gerçekli-
ği giderek daha fazla tercih ediyor.

 
Gelecek Yılların Teknoloji Trendleri 

Neler Olacak?
1) Sesli Arama

Gelecek yılların trend teknolojileri, 
sesli olmadan eksik kalacaktır. Ses ve 
teknoloji arasındaki tek ilişkinin mobil 
cihazlarımızı kullanarak konuşmak 
olduğu zamanlar çoktan geride kaldı. 
Sesli arama özelliğinin önemi göz ardı 
edilemez çünkü bu gelişen teknoloji 
trendleri, bir kullanıcının söylediklerini 
yüksek doğrulukla tanımlamak için ko-
nuşma tanımayı kullanır. Google Asis-
tan ve Siri’nin günlük görevleri yerine 
getirirken sesin gücüyle uygulamalara 
entegrasyonu bizi çoktan ele geçirmiş 
durumda. 

Yaklaşan bir dizi yeni teknoloji 
trendiyle yakın gelecek, kendisini sesli 
komutla daha fazla işlem yürütürken 
bulacak.

2)  Doğal Dil İşleme
Bir veya iki yıl içinde Chatbot’lar 

pazar potansiyellerine ulaşacaklardı 
ve işletmelerin çoğu müşteri etkileşimi 
politikalarını yeniden tanımlamak için 
onları kullanıyor olacaktı. Ancak, yazı-
lım geliştirmedeki yeni teknoloji, Doğal 
Dil İşleme’nin (NLP - Natural Language 
Processing) entegrasyonu ile tamamen 

farklı bir seviyeye ulaşacak. E-ticaret 
sektörü, müşteri etkileşimi oluştur-
mak, göz atma modellerini ve alışveriş 
eğilimlerini analiz etmek için NLP ve 
makine öğrenimi yöntemlerini giderek 
daha fazla kullanacak. Business Insider 
tarafından hazırlanan bir rapora göre, 
2019’da 2.6 milyar dolar değerinde olan 
chatbot pazarının 2024 yılına kadar 9.4 
milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

3) Öngörücü ve Kişiselleştirilmiş 
Tıp

Yeni teknolojik yenilikler sağlık 
sektörünü artan bir hızla ileriye doğru 
itmektedir. Bir akıllı saatten bir bireyin 
yaşam tarzı hakkında bilgi alma po-
tansiyeli sağlık uzmanlarına, bir hasta 
herhangi bir semptom göstermeden 
önce olası tıbbi sorunları tahmin etme 
ve hatta tedavi etme yeteneği veriyor. 
Hastaların tedavisi söz konusu oldu-
ğunda bu teknoloji trendi, doktorların 
genellikle öngörücü tıp olarak adlan-
dırılan daha kişiselleştirilmiş ilaçları 
reçete etmelerine yardımcı olacaktır.

Juniper Research’ün raporlarına göre, 
sağlık takip cihazları ve uzaktan hasta 
izleme cihazları da dahil olmak üzere 
giyilebilir sağlık cihazlarının, 2023 
yılına kadar yıllık 20 milyar dolarlık 
tahmini harcama ile sağlık hizmeti 
sunmanın olmazsa olmazları arasında 
olacağını ortaya koyuyor.

 
4) Yüz Tanıma

Yüzlerimiz artık teknoloji için iyi 
bir ortak olmaya başladı. Yüz tanıma 
sistemleriyle başlayan hikaye, şimdi 
yüzlerimizi bir dizi farklı uygulama 
için kullanacak olan çok sayıda sektör 
tarafından daha da geliştiriliyor. Tele-
fonunuzun kilidini sadece ona bakarak 
açma yeteneğimiz internete bağlı olan 
evimizin ve arabamızın kilidini açmaya 
da yarayacak. Yakın gelecekte bir kişi-

nin sadece yüzünü tanıtarak binalara 
giriş yapması, resmi işlerini daha kolay 
halletmesi ve ATM kullanması mümkün 
hale gelecek.

5) Otomasyon
Otomasyon, üretim hatlarına dahil 

olmanın ötesine çoktan geçti bile. Bu 
yeni teknoloji, meyve suyu kutularının 
paketlenmesinden sürücüsüz araçlarda 
pizza teslimine kadar, gıda zincirinde 
rutin görevlerden çok daha karmaşık 
karar verme görevlerini çözmek için 
halihazırda çalışıyor. Robotik, makine 
öğrenimi ve yapay zeka ile harman-
lanan otomasyon süreçleri, yiyecek / 
içecek, medikal ve müşteri hizmetleri 
gibi birden fazla sektördeki hizmet 
veya servisleri kapımıza daha kolay ve 
otomatik bir şekilde getirecektir.

 
6) Big Data

Makineler ve insanlar arasındaki 
sürekli artan etkileşim miktarıyla 
birlikte, her uyanık olduğumuz saatte 
yanımızda taşıdığımız cihazlar devasa 
bir veri deposu haline geldi. Bu büyük 
veriler, işletmelerin daha iyi hizmet su-
nabilmek için anlamlı bilgi ve içgörüye 
dönüştürülmeyi bekleyen verilerdir. 
Her sanyiye giderek büyüyen bu kay-
nak ileride daha fazla sektör tarafından 
daha da yaygın olarak kullanılmaya 
devam edecektir.

7) Chatbots (Sohbet Robotları)
Chatbot’ların işletmeyi yedi gün 

yirmi dört saat ulaşılabilir kılarak işlet-
melerin büyüme hikayelerini şekillen-
dirdiği zaten bilinen bir tespit. Yaklaşan 
en yeni teknolojilerden biri ise makine 
öğrenimi ve tahmine dayalı analitik 
teknolojilerle güçlendirilen chatbotla-
rın müşteri iletişimini daha kişisel ve 
akıllı hale getirerek yepyeni deneyimler 
yaşatacak olması.
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Girne’nin Zeytinlik bölgesinde hem 
ailelerin lezzetli menüleri tadabilece-
ği hem de çocukların keyifle oynaya-
bileceği Villaggio Templos, Girne’ye 
bir dönem damgasını vuran Cafe 
Dükkan’ın birbirinden lezzetli menü-
sünün eklenmesiyle birlikte daha da 
zenginleşti. 

Kuzu, kaburga ve kaburga dolma 
yemeklerinde iddiasını kanıtlayan 
Villaggio Templos, serpme köy 
kahvaltısı ve hamur işleriyle özellikle 
hafta sonu en çok tercih edilen me-
kanlardan oldu. 

Açık-kapalı fark etmeksizin her 
mevsimde müşterilerini ağırlayan Vil-
laggio Templos, çocukların eğlence 
alanı Villaggio Party House’tan sonra 
konsept ‘kids cafe’yi hizmete koyma-
ya hazırlanıyor.

Villaggio Templos Direktörlerinden 
Fayka Arseven Kişi, keyifli bir röpor-
tajda sundukları hizmetleri North 
Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı.

SORU: Cafe Dükkan’ın 2000’li 
yıllarda Girne’nin sevilen gözde 
mekanlarından birisi olduğunu 
biliyoruz. Şimdi yeniden Zey-
tinlik’teki Villaggio Templos’ta 
hizmete devam etmesi sevindirici. 
Villaggio Templos’un nasıl ortaya 
çıktığını ve Cafe Dükkan’ı yeni-
den hizmete koymaya nasıl karar 
verdiğinizi anlatır mısınız?

ARSEVEN KİŞİ: Cafe Dükkan, Gir-

ne’nin merkezinde kendi evimizden 
dönüştürdüğümüz, hem yemek hem 
de küçük hediyelik eşyaların satıldığı 
popüler bir mekandı. 

Zaman içerisinde büyüdü, içerisine 
Little Music Box ilave edildi. Çocuklu 
ailelerin rahatça vakit geçirdikleri bir 
alan yaratıldı. Bir süre sonra bahçe-
sine Mood Bar yapıldı ve konsept 
partileri ile bir döneme damgasını 
vurdu. Değişen koşullarla birlikte 
Cafe Dükkan için yer ve mekan deği-
şikliğine gidildi. Bir süre Cafe Dükkan 
ayrı bir mekanda ev yemekleri ve ev 
yapımı hamur işleri ile sadece paket 
servis olarak devam etti.

Daha sonra Zeytinlik’teki resto-
ranımızı açtık. Girne Zeytinlik’te 
Villaggio Templos ile ayrı bir restoran 
yarattık. Türkiye’den profesyonel hiz-
met alarak menümüzü oluşturduk. 

Özel marinasyonu, uzun süre 
pişirme tekniği ile kuzu kol, kaburga 
ve kaburga dolma en vazgeçilmez 
ürünlerimiz oldu. Akdeniz mutfağının 
esintileri ile oluşan menümüzün yanı 
sıra serpme köy kahvaltısı da büyük 
beğeni topluyor. 

Pandemi sonrası ise Cafe Dükkan’ın 

paket servisi de aynı mekan içerisin-
de yapılmaya başlandı. Şimdi isimler 
farklı olsa da aynı işletmede Cafe 
Dükkan ve Villaggio Templos ürünleri 
servis ediliyor.

SORU: Menüde en çok tercih 
edilenler nelerdir? Sizin favoriniz 
nedir?

ARSEVEN KİŞİ: Hafta arası yoğun 
olarak ev yemekleri ve hamur işleri 
tercih ediliyor. Geceleri ve hafta 
sonu menülerinin vazgeçilmezi ise 
kuzu, kaburga ve kaburga dolma 
ile serpme köy kahvaltısı. Benim 
favorim, kahvaltıda sunulan kendi 
üretimimiz olan sıcak çörek üzerine 
sürdüğüm alıç macunu, yanında da 
ızgara hellim.

SORU: Mevsime ya da yapıla-
cak etkinliğe göre müşteri ağır-
lama alanı da değişebiliyor. Bu 
alanlardan bahseder misiniz?

ARSEVEN KİŞİ: Mekanımız geniş 
bir alanda yer alıyor. 400 kişiye 
hizmet verecek çim bahçe, 80 kişilik 
teras alanımız, 60 kişilik iç mekanı-
mız yine 100 kişilik orta bahçemiz 
ve 100 kişilik parti alanımız mevcut. 
Yerel ve özgün mezelerle kuzu but, 

kuzu kol, kaburga,  kaburga dolma 
ile ziyafet sofraları hazırlıyoruz. Bu 
ziyafet sofralarını paket olarak da 
hazırlayıp evinizde yorulmadan 
misafir ağırlayabilirsiniz. Özellikle 
christmas ve yeni yılda bu konsept 
çok revaçta. İç pilavlı hindiyi bu 
dönemde menümüze ekliyoruz. Her 
mevsim müşterilerimizin taleplerine 

Leziz menüsü ve çocuk dostu mekanıyla hem ailelerin hem de çocukların 
sevdiği Villaggio Templos, hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekliyor

Hizmette ve lezzette iddialı

göre de diledikleri alanlarda hizmet 
veriyoruz. Ayrıca, düğün, nişan, kına, 
özel yemekler, özel organizasyonlar 
organize etmekteyiz.

SORU: Geniş bir park ve çim 
alanın olması da büyük avantaj. 
Burada yaptığınız etkinliklerin-
den bahseder misiniz?

ARSEVEN KİŞİ: Çocuklu aileler 
için mükemmel bir alana sahibiz. 
Çocukların oynayabileceği park alan, 
kocaman bir çim bahçe kısa süre 

sonra hizmete girecek, çocuk kafemiz 
ve aktivite merkezimiz de olacak.

Hafta sonu çocukların doğum günü 
partilerini de yapmaktayız. Organi-
zasyon, dekor ve ikramlar ile müşteri-
lerimize büyük kolaylık sağlıyoruz.

Son dönemlerde ülkemizdeki 
küçük üreticileri bir araya getirip, 
onların müşteriye ulaşmasını sağla-
mak adına da mevsimine göre ayda 2 
veya 1 kez ‘El Emeği Pazarı’ düzenle-
mekteyiz.

Yine parti organizasyonlarımızın 
yanı sıra çocuk dostu alan olmamız 
nedeniyle bahar aylarında Çocuk 
Şenliği ve Uçurtma Festivali yapmak-
tayız.

Aralık ayında da Xmas Bazaar ve 
Kids Party düzenliyoruz. Son yapılan 
etkinliğimiz bu olmuştu ve inanılmaz 
keyifli geçmişti.

SORU: Doğum günü partisi 
gibi etkinliklerle bizzat kendiniz 
ilgileniyorsunuz sanırım. Bundan 
bahsedebilir misiniz? Ne gibi hiz-
metler veriyorsunuz?

ARSEVEN KİŞİ: Evet Villaggio 
Party House, 4 mevsim doğum günü 
partilerinin adresi ve Girne’nin en 
çok tercih edilen parti alanı. 

Önceleri, partilerin yemek organi-
zasyonu ile ilgileniyordum. Zaman 

içerisinde gelen taleplerle birlikte 
oyun ve dekor işine de başladım. 
Şimdi 2 yılı aşkındır dekor ve oyunları 
da kendim yapıyorum.

Dekorlarımız kişiye özel, en uygun 
fiyatlandırma ile yapılıyor. Oyunlarda 
ise yarışma parkuru, çocukların en 
sevdiği grup oyunları, yaz aylarında 
su oyunları yer almaktadır. Yüz boya-
ma da hizmetlerimiz arasında.

Şimdi yepyeni bir konsept ‘kids 
cafe’yi hizmete koymaya hazırlanı-
yoruz.

Amacımız, ailelerin kaliteli zaman 
geçireceği, sağlıklı atıştırmalıklar 
yiyebileceği ve tabi ki tatlıları da 
unutmadan bir mekan yaratmak.

Ailemizin müzik öğretmeni Suzan 
Kişi ise Little Music Box’u yeniden 
aktif hale getiriyor. Aileler kafemizde 
keyifli anlar yaşarken, çocuklar da 
her gün ayrı aktivitelere katılabile-
cek, oyunlar oynayacak.

SORU: İngiltere’de yaşayan 
birçok Kıbrıslı Türk, tatil zaman-
larını Kıbrıs’ta geçiriyor. Onların 
bilgi edinmesi açısından çalışma 
saatlerinizi, adresinizi ya da konu-
munuzu ve iletişim kanallarınızı 
belirtebilir misiniz?

ARSEVEN KİŞİ: Haftanın her günü 
çalışıyoruz. Mevsimsel saat deği-

şiklikleri olsa da pazartesi günleri 
09.00-17.00, diğer günler 09.00-22.00 
saatleri arasında hizmet veriyoruz. 
Adresimiz; Direniş Caddesi No:6 
Girne\Zeytinlik. İletişim numaramız; 
0533 840 3150.

   Sosyal medya hesaplarımız: Face-
book: Cafe Dükkan, Villaggio Temp-
los, Villaggio_Party House.

   Instgram: @villaggiotemplos, @
villaggio_partyhouse   
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FEBRUARY 2022 n  93Kıbrıs’ın ‘ateş suyu’; Zivaniya

Mehmetçik köyüne bağcılığın getirilmesinin öncülerinden merhum Hasan 
Erbilen’in ürettiği zivaniya, üçüncü kuşağın devreye girmesiyle marka haline 

getirildi ve daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı

Alkol düzeyi yüksek olan ve ‘ateş 
suyu’ olarak bilinen Kıbrıs’ın meşhur 
alkollü içkisi zivaniya, kendine has 
tadıyla hem keyif hem de şifa niyetine 
kullanılıyor. Yıllardır ülkemiz kültürü-
nün önemli içeceklerinden olan ziva-
niya, en çok ülkemizde üzüm yetişti-
riciliğinin merkezi olan Mehmetçik 
köyünde üretiliyor.

Bu üreticilerden biri de, 45 yılı aşkın 
tecrübeye sahip bir aile işletmesi olan 
Hasan Erbilen Üzüm Mamülleri.

Mehmetçik köyündeki bağlarından 
elde edilen kaliteli üzümlerden üretim 
yapan işletme, bu ürünlerin yaratıcısı 
Merhum Hasan Erbilen’in adını yaşa-
tıyor.

İşletmenin üçüncü kuşak direktör-
lerinden Hasan Erbilen, zivaniya yapı-
mı ve üzüm ürünlerinden elde edilen 
ürünleri hakkında North Cyprus UK 
Gazetesi’ne açıklamalar yaptı.

Hasan Erbilen’in adı, 
markalaştırıldı

Hasan Erbilen, mesleğinin Bilgisa-
yar Mühendisliği olduğunu ve halen 
yüksek lisans eğitimi aldığını belirte-
rek, bunun yanında ailesiyle birlikte 
üzüm ürünleri üretimi yaparak mer-
hum Hasan Erbilen adını yaşatmaya 
çalıştıklarını söyledi.

Erbilen, işletmenin, üretim hayatına 
başlayıp uzun yıllar devam etmesinde 
büyük emeği olan dedesi Merhum Ha-

san Erbilen’in, 1973 yılında Mehmet-
çik köyüne bağcılığın getirilmesine 
öncülük eden ve büyük emekler veren 
bir kişi olduğunu ifade etti. 

Erbilen, dedesinin 2002 yılında ve-
fatının ardından ailesinin bağlara sa-
hip çıktığını kaydederek, bir aile şir-
keti kurarak üzüm sucuğu, zivaniya, 
paluze ve köfter gibi üzümden elde 
edilen ürünlerin üretimini yapmaya 
başladıklarını söyledi. 

İmalathanenin Mehmetçik köyün-
de yer aldığını ve 45 yılı aşkın tecrübe 
ile temmuz ile kasım ayları arasında 
mevsimsel olarak üretim yaptıklarını 
belirten Erbilen, ürünlerin piyasada 
büyük rağbet gördüğünü kaydetti. 

Erbilen, hem keyif hem de şifa niye-
tine tüketilen Kıbrıs’ın meşhur alkollü 
içkisi zivaniya üretimi hakkında da 
bilgiler verdi: 

“Zivaniya, üzüm sucuğu üretimi dö-
neminde eş zamanlı olarak üretilmek-
tedir. Şöyle ki; bağlarımızdan topladı-
ğımız üzümler yıkanıp makinelerde 
ezilir, suyu ve posası ayrılır. Süzülen 
üzüm suları, havara toprak denilen 
beyaz toprak ile ateşte kaynatılarak 
paluze ve üzüm sucuğu yapımına ha-
zır şıra haline getirilir. Suyu sıkılmış 
üzüm posaları ise, özel varillerde top-

lanır ve ara ara karıştırılarak fermente 
olması sağlanır. 5-10 günlük bir süreç-
ten sonra alkol ölçüsü yapılır ve belirli 
bir ölçüye geldiğinde zivaniya kazan-
larında damıtılmak suretiyle zivaniya 
çıkarılır”.

Kaliteli üzümler seçilip 
titizlikle üretiliyor

İyi ve kaliteli bir zivaniyanın başta 
kalitesi ve şeker oranı yüksek olan 
üzümlerin titizlikle fermante edil-
mesiyle alakalı olduğunu ifade eden 
Hasan Erbilen, “Dereceleri farklılık 
gösteren zivaniya, belli bir süre hava 
almayacak şekilde dinlendirildikten 
sonra alkol oranı ayarlanarak içime 
hazır hale getirilir ve şişelenir” dedi.

Erbilen, sosyal medya aracılığıyla 
adanın her yerine ürün ulaştırdıkları-
nı belirterek ürünlerinin, Gazimağusa 
ve Lefkoşa’daki seçkin marketlerde de 
bulunabileceğini söyledi.

Hasan Erbilen Üzüm Mamülleri 
hakkında bilgi almak ve sipariş ver-
mek isteyenler, Facebook’ta ‘Hasan 
Erbilen Üzüm Mamülleri’ adıyla açıl-
mış ve aktif bir şekilde kullanılan he-
sap ile iletişime geçebiliyor.
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Zarif Noyan, the successful Direc-
tor of Noyanlar Group of Companies, 
which is one of the leading brands in 
the construction industry in Nort-
hern Cyprus and attracts attention 
with its investments especially in 
the Iskele Long Beach region, exp-
ressed her wishes for the year 2022.

  Underlining that despite all the 
negativities experienced, it is impor-
tant not to forget to smile with small 
happiness, Noyan said:

“Every time we approach a new 
year, I think of my childhood days. I 
asked my mother, ‘Why doesn’t time 
pass quickly? I would say, ‘I want 
to grow up and be a mother too’ 
and cry. Now I see that those magic 
grains of sand that we call time have 
long passed. The years that we said 
would not pass, passed like water 
and we hailed the year 2022.

Looking back today, we can see 
that the pandemic conditions in 
2020 and 2021 and Covid-19 affected 
our lives in many ways. We have 
gone through difficult times where 
the pandemic period has brought 
our lives, jobs, families, and dreams 
into fearful chaos.

But no matter what we do, time 
does not stand still and continues 
to flow at great speed. That’s why 
we need to keep up with the times 
rather than trying to stop it”. 

“Life makes sense with a smile”
Expressing that everyone deser-

ves little happiness while time flies 
by rapidly, Zarif Noyan said, “Most of 
us wander around with sullen faces 
waiting for happiness to come from 
outside. However, there is one thing 
that we all miss; Happiness is not far 
away but, in our hearts… All the ad-
venture begins when we feel happy.”

   Emphasizing that life gains me-
aning when people respect him and 
smile, Noyan said that all troubles 
and life conditions become more 
unbearable with complaints and ne-
gative thoughts, but it is important 
to make people feel the beauty of life 
all around them.

 
“May 2022 be a special year we 

love and rejoice”
Saying, “We must bloom to hap-

piness like the flowers heralding 
spring,” Zarif Noyan wished the 
New Year to be a special year that 
all humanity looks upon, loves, and 
makes happy.

Noyan said, “I wish that 2022 will 
bring health first, then happiness 
and peace to everyone.”

“Happiness is 
not far, but in 
our hearts”

Drawing attention to her elegant stance like her name, Zarif No-
yan, Director of Noyanlar Group of Companies, shared her wishes 
for the year 2022. Noyan stated that time flies by quickly, emphasi-
zing that life gains meaning when people respect her and smile:

A Cypriot in ‘Harry Potter’; 
Tolga Safer

“Keep your dreams big, don’t 
bother with small dreams”

Tolga Safer was born in London in 1982 as the 
child of a Turkish Cypriot parents.

She took part in various games at the school 
when she was 7 years old. When his talent for 
acting was noticed, Tolga Safer started going to 
Sylvia Young Theater School at the age of 9. He 
later appeared in children’s programs on the BBC. 
She acted in a Pepsi commercial at the age of 15 
and started to become more recognizable. She 
studied media and drama at a very young age.

At the age of 20, he found himself on the stage 
of a theater. In 2002, he played back-to-back in 
two plays, first “Bintou” and then “Venezuela” at 
the Arcola Theatre. Thanks to a director who saw 
himself in the theater, he had the opportunity to 
move into the film industry and made good use of 

this opportunity.In 2004, he played an important 
role in the “Cultural Menace”, one of the well-
known films of British independent cinema, by 
portraying the character of “Timur”. In 2005, Tol-
ga Safer played the role of “Professor Karkaroff’s” 
assistant in the fourth Harry Potter film, “Harry 
Potter and the Goblet of Fire”, which introduced 
him to the whole world.

After Harry Potter, he played in the BBC’s 
important TV series “Doctors” and “Casualty” 
in 2006 and 2007. He then acted in the movies 
“Sugarhouse”, “Shoot on Sight”, “Desert Dancer”, 
“Spotless”, “American Assassin” and “Britannia” 
respectively.

Especially in 2017, he won great acclaim for his 
role as Deputy Sheriff “Kamil” in the movie “Ame-

rican Assassin”. Tolga Safer did not give up on the 
theater, as well as many films. She got full marks 
from the audience with the plays she played at 
the Royal National Theater and Birmingham 
Repertory Theatre, which were the prestigious 
theaters of England, especially in the post-Harry 
Potter era.

Tolga Safer, who has been traveling back and 
forth between England and America due to his 
work lately, also calls out to Turkish Cypriot 
youths:

“Keep your dreams big, don’t bother with small 
dreams. Believe in yourself and work hard. 

If I did it, you can do it too. Unfortunately, it is 
not easy, it is very difficult, but if you wish, you 
can succeed”.
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Epoxy jewellery and keychains 
have gained great interest

Souvenirs and jewellery made 
with epoxy application became 
a new trend. Raziya Ulgar sha-
red the jewellery she made with 
epoxy as a hobby on social media, 
and once she gained many likes 
on her page, she started to mar-
ket her products.

   Raziya Ulgar, a Turkmen, mar-
ried a Turkish Cypriot Nuri Ulgar 
and gave birth to a son as the 
fruit of their love. Raziya Ulgar, 
who wants to spend her spare 
time with different occupations, 
learned how to design jewellery 
with epoxy application from her 
husband, and realized that she 
had a handicap for this kind of 
work. Ulgar, who started to sell 
online through his Facebook page 
when the jewellery he produced 
attracted attention from his sur-
roundings, wants to advance the 
business by establishing a works-
hop if it reaches more people and 
generates a good income.

  
Manufactures pendants and 

keychains
Raziya Ulgar produces different 

pendants and keychains with 
epoxy application. She also desig-
ns jewellery such as olive wood 
pendants with her husband.

Raziye Ulgar, who can also 
make epoxy jewellery on demand, 
said, “For example, I made a 
keychain for someone who enjoys 
hunting. For this keychain, I used 
francolin and partridge feathers 
from hunting birds, and in anot-
her keychain, I used the pellets in 
the cartridge. I made this type of 
jewellery just two months ago for 
hobby purposes. “I am glad that 
my products are getting more and 
more attention,” he said.

Raziya Ulgar can be reached 
through her personal page on 
Facebook ‘Raziya Ulgar’, ‘nurira-
ziyaartur’ account on Instagram, 
and by her telephone number 
0548 841 16 06.

       
What is epoxy?

Epoxy resin is a thermosetting 
polymer with unique mechanical 
and electrical resistance proper-
ties. The term epoxy resin can be 
used to cure any key ingredient in 
the final product or epoxy resin.
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The student’s new companion 
‘Student coach’

The student coach, who has started 
to be known in our country and is a 
companion in the education life of 
students of all ages, has become a tea-
cher, when necessary, a psychologist, 
a good friend and parent.

Student coaches, who help students’ 
educational life and support their 
development, makes life easier not 
only for students but also for families. 
Education Specialist Ayşe Öztoprak, 
one of the names who practice student 
coaching, which has only recently 
become known in our country and 
has explained her work to the North 
Cyprus UK Newspaper.

 
Student coach becomes a stu-

dent’s companion
Ayşe Öztoprak emphasized that stu-

dent coaches are people who work and 
guide students to discover their talents 
and get to know themselves, to increa-
se their school success by identifying 
their strengths, and to make a realistic 
career plan by setting future goals.

Öztoprak pointed out that student 
coaching is a companion that prima-
rily contributes to the career planning 
of students by increasing their acade-
mic and social success and creating 
real awareness. He said that progress 
has been made with the company, and 
dialogue is provided only with children 
or young adults for those over the age 
of 12.

Who can apply to be a student 
coach?

Answering the questions about who 
needs a student coach, Ayşe Öztoprak 
said:

“Because children can live a life free 
from the worries of adults, they may 

not understand the importance of edu-
cation and its value in creating their 
future. Also, as they progress step by 
step into adulthood and professional 
life, they may begin to delay or self-sa-
botage in achieving set goals. The 
control is needed to establish a work 
schedule or when a lack of internal 
discipline is noticed. As a mechanism, 
the student coach can be applied.

As for the parents, if they find them-
selves saying ‘come on, come study’ 
all the time, it may be time to consult a 
student coach.”

The student communicates, cont-
rols anger, takes responsibility
Ayşe Öztoprak, student coach; No-

ting that she works on getting to know 
the student, getting to know herself, 
discovering her talents, developing 

self-confidence, and revealing her 
strengths, she said, “The student coa-
ch also works on the student’s commu-
nication, anger control, taking respon-
sibility, and gaining the ability to make 
decisions. Effective use of time serves 
to increase school success together 
with effective study techniques.

Öztoprak stated that it is a coaching 
program that she has developed with 
her experiences and believes that 
students benefit, that focuses on the 
student and is shaped according to 
his or her guidance. She stated that he 
implemented a program that included 
one-on-one private interviews with the 
student.

Pointing out that thanks to this 
program’s integrity, she created a 
bond based on full trust with students, 
Öztoprak stated that each student is 
aware of how important it is to her and 
that she acts within the framework of 
respect and love.

Ayşe Öztoprak, who also shared 
details about the frequency of the stu-
dent coach’s meeting with students, 
said, “The Ministry of National Edu-
cation states that student coaching 
should be at least 4 sessions including 
both the student and coach.

They can meet as often or as often 
as they want at the times, they will 
determine among themselves. Discus-
sions can take as long as the student is 
happy and experiences the benefits of 
coaching.

 “Student coaching requires be-
ing both a teacher, a psychologist, a 
friend, and a parent”

Ayşe Öztoprak drew attention to the 
fact that student coaching is a new 
profession practiced in the world, but 
Cyprus, and is not where it should be.

“Student coaching is not yet speci-
alized under the heading. If we think 
of student coaching as a puzzle, our 
teachers or guidance counsellors are 
dealing with a puzzle piece while psy-
chologists are working on it.

dealing with another piece. An ap-
proach that includes all puzzle pieces 
and considers the student as a whole 
is student coaching. It requires being 
both a teacher, a psychologist, a friend, 
and, when appropriate, a parent who is 
able to integrate all these comes with 
experience.

Therefore, coaching goes beyond a 
certification obtained, and it should 
not mean that every accredited student 
coach will be successful”.

Ayşe Öztoprak pointed out that the 
student coach is not a counsellor, ps-
ychologist or a person who advises on 
choosing a university, and that the stu-
dent coach is the companion who helps 
the student see the positive, helps him 
develop a positive perception about 
himself, gains her confidence and 
can move forward on the path of life 
together. stated. Öztoprak also stated 
that the student coach is the student’s 
companion in structuring her life.   
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