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The new address of toast 

and sandwich: Canteen
The Walled City of the capital Ni-

cosia is livening up by time with the 

newly opened cafes and restaurants. 

A new place near Bandabuliya, also 

known as Nicosia Municipal Market, 

was opened named as “Canteen San-

dwich Bar”...

Serving as a “fast food” restaurant in 

the Lefkoşa Schools Road area, Cante-

en has been hosting its customers in its 

new place opened in the Walled City 

of Nicosia.

The business has three partners...

Canteen partners Diren Özdoğal, 

Aysu Diren and Çağıl Ener, serves 

sandwiches, toast and salads. The th-

ree partners gave great effort.

North Cyprus UK reporter, has a sin-

cere converstaion with Diren Özdoğal, 

Aysu Diren and Çağıl Ener.

Even though Diren Özdoğal was a 

theater actor,he decided to open such 

a place when he saw that art does not 

make money in North Cyprus. He 

decided to open up “Canteen” with 

his girlfriend Çağıl Ener in Nicosia’s 

Schools Road.

Diren and Çağıl started selling cakes 

made by Aysu Diren, which is their 

friend. After a while Diren Özdoğal, 

Aysu Diren and Çağıl Ener decided to 

move to the Walled City, where they 

saw an old pastry shop.

Diren Özdoğal explains the situa-

tion of the place with the following 

words:
 “When we entered the shop, it was 

simply a wreck. Çağıl, who is a desig-

ner, showed her talent and I worked 

in the construction business. Together, 

we uncovered the new place of Cante-

en Sandwich Bar in a short period like 

one month.”

They have Great cakes

Aysu Diren, one of the partners of 

the company, is the chef of Cante-

en. Aysu Diren, who is a graduate of 

Gastronomy Culinary Arts. Although 

she had health problems for a while, 

she soon recovered and devoted her-

self to the kitchen.

Aysu Diren who made cakes under 

the name of “Aysu’s Cake” has always 

been curious about the kitchen and 

one day she found herself as the chef 

of Canteen.

Aysu Diren continues to make cakes 

under the brand name “Aysu’s Cake” 

in addition to being the kitchen chef. 

Diren Özdoğal is a fan of Aysu’s cakes 

and he is impatiently waits to eat the 

cakes that are not sold at the end of the 

day.
Forget the sandwiches and toasts 

you know
Forget the sandwiches and toasts 

you know. The snack-style Canteen, 

the toast and sandwiches are a little 

different from the flavors we know.

They have the “Canteen” signature 

on the delicious toast and sandwiches. 

In addition, vegan and vegetarian opti-

ons also give the business a plus.

They serve on Monday, Tuesday and 

Thursday between 09.30 - 18.00, Wed-

nesday, Friday and Saturday between 

09.30 - 03.00.

There is lentil soup at night

At night, there is also a lentil soup 

The snack-style “Canteen Sandwich Bar” opened in the city walls of 

Nicosia brought a new breath to toast, sandwich and salad.
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service. This soup which 

Cypriots love the most, 

is cooked in the style pre-

pared by our mothers and 

grandmothers in Canteen. 

For this reason, many pe-

ople who drink this soup 

comment as “ it’s like the 

soup my grandmother ma-

kes”.
It is possible to follow 

Canteen’s food varieties 

from Facebook, Instagram 

and Yemek Sepeti applica-

tion.
 
“Every day we awaken 

to a new dream”

 “Every day we awaken 

to a new dream” says Diren 

Özdoğal, referring to the si-

tuation of the Walled City, 

draws attention to the chan-

ges in the process and says:

“As far as the interest in 

the Walled City is concer-

nedthere is also an interest 

to Canteen. The Walled 

City was abandoned for a 

period of time, then resta-

urants, cafes, coffee shops 

and bars opened and it live-

ned up. There was a conflict 

between the culture of the 

Walled City and the culture 

of the Cypriot people, but 

the cultural conflicts were 

overcome thanks to the 

places opened. There are 

many bars and cafes in the 

area, but there was no snack 

style. We saw this lack and 

responded to the need. The  

reactions motivated us even 

more. We have done a lot of 

work until we could bring 

this business to the present. 

Now every morning when 

we come to our store we 

wake up to a new dream.”
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1977 to 2017, 40 years of tourism professionalÜnal ÇağınerÜnal Çağıner, one of the pioneers of the tourism sector in Northern Cyprus, is a success story that has 

turned into a giant tourism investment from a few bungalows to two thousand beds... Mr. Ünal has a 

spirit of entrepreneurship and all has to learn from what he has to say. “We must know the value of this 

country ... Let’s love and protect each other. Let’s prepare our economy and competitiveness as if there 

will be a solution at every moment. Let’s manage more rationally. The future of our country is tourism.”

Ünal Çağıner, one of the pioneers 
of tourism sector in Northern Cyprus, 
turned into a unique treasure for the 
tourism journey which started in 1977 
and equipped with priceless works in 
40 years.

This is a success story that has turned 
into a giant tourism investment in the 
area of six and a half miles in the Çatal-
köy region and from a few bungalows 
to 2 thousand beds.In the 1970s, it was not everyone’s 

fee to think about tourism and target 
investments. There Mr. Ünal was able 
to become Ünal Çağıner. He was loved 
and counted for having left his mark on 
this land. Spending day and night with 
tourism has reached his goals.Starting his tourism investments with 

Akgünler Tourism, he finalised with 
Acapulco Holiday Village. For about 
forty years, when “holiday” is said, in 
our country, Acapulco comes first.

Akgünler Tourism and Maritime, 
Acapulco Hotel and Tarsan Farm, whi-
ch are offered to our country by Ünal 
Çağıner, have a volume of employment 
over a thousand people, are the source 
of pride for our country as a very im-
portant tourism investments. I would 
like to share this interview with North 
Cyprus UK Newspaper this month, the 
courageous heart of tourism, brave he-
art Ünal Çağıner. Mr. Ünal is the spirit 
of entrepreneurship and we all have to 
learn from what he has to say.Of course the name Ünal Çağıner is 

know by everyone in North Cyprus. 
But can you tell us about yourself 
when we start our conversation?

In 1946, I was born in Malya. My 
father was from the village Malya and 
my mum was from the village Evdim. 
My first childhood was spent in Malya. 

Then in 1952 my family had to migrate 
to Ciyas Pirasgosu. After living there 
for three years, I lived in Evrim Piras-
gos between 1955-63. In the 1963 - 74 
period, we lived in Evdim. After 1974, 
we settled in Kyrenia. It was easy to 
say, we had to migrate five times in 28 
years between 1946 and 1974. Therefo-
re, the Cyprus Problem did not begin in 

1974. This problem has been since the 
1950s. The British administration regis-
tering the Turks as police, my father in 
1957 became a police. My mother was 
a housewife.

Everything starts with a dream. 
How did you meet with tourism?

I dreamed of making tourism under 

the difficult conditions of Cyprus. In 
1972, I bought 24 acres of land in the 
sea of Evdim. Right next to that land, 
there are 350 acres of foundation land, 
which we can call the adjacent. We had 
a holiday village project with our frien-
ds. Until 1974, the project work con-
tinued. Due to 1974 events, we were 
unable to implement our project. Tou-
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rism Cooperative, which we established 
with 12 partners for tourism purposes, 
is still registered in the comparison of 
companies in the south. In those years, 
I was working as an Air Estimator on 
English bases. In 1969, after graduating 
from the Faculty of Political Sciences 
in Ankara, I worked in English bases 
for almost four years between 1970 and 
74. Guessing the correct weather condi-
tion is  my talent from that time. It was 
a good work experience for me. After 
1974, we moved to Kyrenia. I served 
as a public officer for about a year (6 
months finance, 6 months ministry of 
housing). I saw that this civil service 
was not a business for me. I resigned 
from the position of civil servants, I 
was put into business. Together with my 
brothers and sisters, we established Ak-
günler Trading Company. We launched 
the idea of Akgünler Market. In January 
of 1977, at the age of 31, Akgünler tou-
rism was established and I took my first 
steps in tourism which was my dream.

Why the name Akgünler?Akgünler name in 1974, it was an 
expression  Bülent Ecevit  the Repub-
lic of Turkey Prime Minister used. We 
were all very impressed by Ecevit’s 
courage in the Cyprus Peace Operation. 
Our company’s name comes from his 
discourse. Akgünler, in the 1970s and 
80s made huge tourism operations. It 
is Cyprus’ one of the first agencies in 
tourism history. In those years, there 
were hotels like Dome, Celebrity, Mare 
Monte, Salamis, Rocks and Dorana. 

Mainly, we were working with Turkey 
market. We were doing 70% of Nort-
hern Cyprus tourism. 
How was Acapulco formed and 

how did it evolve over the years? 
Where does the name come from?

Acapulco’s name comes from Aca-
pulco, the famous tourist paradise of 
Mexico. Founded in Acapulco, known 
as 6.5 miles, from 1978 to 1982, I wor-
ked restaurants and beaches. At that 
time, there was no infrastructure, ele-

ctricity and water in this area. I made 
a small pool near the restaurant. Since 
there was no electricity, I brought ice 
from the ice factory in Nicosia and put 
it in the pool. So I kept coke and other 
drinks cold.We established Acapulco in 1982 

with 50 bungalows. In this way, I have 
also changed from agency to hotel ma-
nagement. In those years, many people 
laughed at me for investing outside of 
Kyrenia. However, I believed that Ky-
renia could grow with its surroundings. 

In those years, this place, called ‘no-
body comes’, became a center of attra-
ction today. In the early years, German 
and Austrian tourists began to choose 
us. I remember very well that in 1983, 
80% of the facility was Austrian. Over 
time, we expanded to 229 bungalows 
and 52 hotel rooms. We have increased 
the number of hotel rooms to 660 with 
the hotel project we have carried out re-
cently. Currently, the number of beds in 
Acapulco is around 2,000.
Are there new investment projects?
Since the establishment of Acapulco, 

construction has not stopped in this re-
gion for about forty years. As long as 
I’m alive it will continue. Investing is 
an illness. We made a very ambitious 
investment in congress tourism, luna 
park, new beach bar area, sports fields, 
swimming pools and finally health-spa 
area. We will continue to produce new 
projects. In the island economies, tou-
rism comes first. Besides tourism-based 
agricultural production, we should aim 
for light industry based on tourism. We 
apply this in our own business.What kind of message would you 

like to give to the community?
We live in a beautiful country with 

its nature and people. Let us know the 
value of this country. The biggest mis-
take made in the past was the process of 
immaturity of the CTA (Cyprus Turkish 
Airlines). 

I believe that every country should 
have its own airways. Let’s love and 
protect each other. Let’s prepare our 
economy and competitiveness as if the-
re will be a solution at every moment. 
Let’s manage more rationally. The futu-
re of our country is tourism.

Bolluk ve bereket: Zekeriya Sofrası
Dini inançların gelenek-

le birleştirildiği bir sofra... 
Bolluk ve bereket olarak da 
bilinen Zekeriya Sofrası... 
41 çeşit yiyeceğin sunul-
duğu gelenek, İslamiyette 
yer almıyor ancak adak 
olarak anılıp Allah’a ya-
pılan Hamd 
ve şükür 
olarak ifade 
ediliyor.

Elbette dileyen dilediği şeftali kebabını 
yapıp, dilediği gibi tüketebilir... Dileyen 
yeşil biberle süslesin, dileyen yanında 
şalgam tüketsin... Şikayetim yok... Ama 
Kıbrıslının şeftalisi tektir... Kıbrıs usulüyle 
pişirmediğiniz zaman, çok farklı ve çok 
zengin tatlar üretebilir ve keyfini de çıkara-
bilirsiniz... Ama şeftali kebabı tektir... Kıb-
rıslı tadı ve keyfi başkadır... Bütün tatlara 
ve keyiflere saygı elbette ama korumak 
isterseniz, sahip çıkarsınız... Tek festival 
mi? İşte bu yüzden önemliydi... 

Serhat İncirli’nin yazısı 34

Yük taşımacılığında 
lider firma Turistler portakal hasadında

Ataoğlu: “Tanıtım açısından çok başarılı bir turizm modeli”
30

Kıbrıslı Türk iş insanlarımızdan 
Hakan Bayram’ın kurduğu Dolphin 
Movers Ltd, taşımacılık sektöründe 
gerek Kuzey Kıbrıs’a yönelik, ge-
rekse enternasyonal boyutta verdiği 
hizmetlerle dikkat çekiyor. Şirket, 
son olarak global bir şirket olan P 
& O Ferrymasters ile ortaklık kura-
rak, intermodal taşımacılık yöntemi 
ile kara, tren ve deniz yolu-
nu birleştirerek “express 
konteyner hattı” ile atılım-
larına bir yenisini ekledi

Birlikte başarmalıydık

“Mora Terapi” 
mucizeler yaratıyor

Huzur ve güzelliğin adresi “Cafe Marilyn”

14

16-17

Tüm dünyada yaygın bir şekilde kulla-
nılan Mora Terapi yöntemi, ülkemizde 
sadece Psikolog Seral Devaşan’ın sahi-
bi olduğu Mora Terapi Merkezi’nde 6 
yıldan bu yana uygulanıyor. Mora Te-
rapi ile tanışanlar, sağlıklı bir yaşama 
adım atıp, hayat 
kalitesini artırı-
yor

Başka Kıbrıs yok!  
Gezin, görün, keşfedin!

Dört mevsim çok özel seçenekler sunan 
Kuzey Kıbrıs’ta, yılın her döneminde ya-
pılacak ve görülecek çekim noktalarının 
sayısı her geçen gün artıyor.

32-33
Lefkoşa’da çok bilindik 

bir mekan olan Yarim Dü-
ğün Salonu, artık farklı bir 
konsept le 
“cafe” ola-
rak hizmet 
veriyor. 26
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Yük taşımacılığında lider firma
Kuzey Kıbrıs’a, konteynerle yük taşımacılığı şimdiye kadar hiç bu kadar hızlı olmadı. Dolphin Movers 

Ltd, taşımacılık sektöründe birçok ilke imza atarak, kalite, hız ve müşteri memnuniyetini ön plana tutuyor

Ülkemizde, 1992 yılında halen şir-
ket sahibi olan Kıbrıslı iş insanları-
mızdan Hakan Bayram tarafından ku-
rulan Dolphin Movers Ltd, kurulduğu 
günden itibaren taşımacılık sektöründe 
gerek Kuzey Kıbrıs’a yönelik, gerekse 
enternasyonal boyutta verdiği hizmet-
ler, yaptığı birçok atılımlar ve yenilik-
lerle her zaman öncü bir şirket oldu ve 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi 
kendine  prensip edindi.

Son olarak da global bir şirket olan P 
& O Ferrymasters ile ortaklık kurarak, 
intermodal taşımacılık yöntemi ile kara, 
tren ve deniz yolunu birleştirerek “exp-
ress konteyner hattı” ile atılımlarına bir 
yenisini ekledi.

Dolphin Movers  Ltd’in yeni başlattı-
ğı ve Kuzey Kıbrıs’a yönelik bir ilk olan 
“express konteyner hattı” nın genel ko-
ordinatörü  Levent Ruso, yeni servisleri 
ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Yük taşımacılığında kaliteli hizmet
Ruso,  “Yeni hattımızı kurmaktan 

amacımız, İngiltere, Kuzey Kıbrıs ve 
Avrupa’daki kendi ofislerimiz ve kur-
duğumuz acente ağımız vasıtası ile 
İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, 
Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve Por-
tekiz gibi ülkelerdeki yükleri, haftalık 
iki sefer ile sadece 8-10 gün içerisinde, 
Lefkoşa ve Mağusa’ya süratle taşımak-
tır” dedi.

Levent Ruso, yeni servis sayesinde 
kullandıkları normalden daha büyük 
tır kapasitesi ile 45 ayaklık pallet-wi-
de konteynerler ve en modern yükleme 
sistemleri ile Avrupa ve İngilterede’ki 
hem yeni, hem de kullanılmış araçla-
rı ile genel yükleri, her zamankinden 
daha da emniyetli, seçenekli, ekonomik 
ve çok süratli bir şekilde müşterilerine 
ulaştırdıklarının altını çizdi.

“Express konteyner hattı”
“ ‘Express konteyner hattımız özel-

likle Avrupa’dan yeni araç ithal eden 
galerilerimiz için de  süratli ve ekono-
mik bir servis sunmaktadır” diyen Le-
vent Ruso, şöyle devam etti:

“Ayrıca müşterilerimizin, İngiltere 
ve Avrupa’daki araçlarının ve genel 
yüklerinin herhangi bir adresten alınıp 
yükleme ambarlarına aktarılması için iç 
nakliye servisimiz, İngiltere ve Hollan-
da’da  ise depolama ve paketleme ser-
vislerimiz mevcuttur.

Fiyat almak ve rezervasyon yapmak 
için Kuzey Kıbrıs ve İngiltere’deki 
ofislerimiz ile temas kurulması yeter-
lidir. 

Gerek Kuzey Kıbrıs, gerek İngiltere 
ve gerekse Avrupa’daki şirketlere, iş 
insanlarımıza ve halkımıza yeni imkan-
lar tanıyacak olan ‘Express konteyner 
servisimizi’  hizmete koymak,  Dolphin 
Movers Ltd olarak bizleri gururlandır-
mış ve mutlu etmiştir.”

Kıbrıslı Türk iş insanlarımızdan Hakan Bayram’ın kurduğu Dolphin 
Movers Ltd, taşımacılık sektöründe gerek Kuzey Kıbrıs’a yönelik, ge-

rekse enternasyonal boyutta verdiği hizmetlerle dikkat çekiyor. Şirket, 
son olarak global bir şirket olan P & O Ferrymasters ile ortaklık kura-

rak, intermodal taşımacılık yöntemi ile kara, tren ve deniz yolunu birleş-
tirerek “express konteyner hattı” ile atılımlarına bir yenisini ekledi
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100’ü aşkın talihliyi sevindirdi
Gazimağusa’nın en çok ikramiye kazandıran ünlü piyango bileti 

satıcısı Ankaralı Bayram Solak, yüzlerce insanın yüzünü güldürdü
Gazimağusa’nın en çok ikramiye 

kazandıran ünlü piyango bileti satıcısı 
Ankaralı Bayram Solak, yüzlerce insa-
nın yüzünü güldürdü.

1982’den beridir, piyango bileti sa-
tan Bayram Solak, “Ya çıkarsa” diyen 
birçok kişinin talihi oldu. 2019 yılının 
yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikrami-
ye ve ikinci büyük ikramiyeyi kazan-
dırdığını anlattı.

37 yıldır şans dağıtan Bayram 
Solak, biletçilerin en popüler 

ismi… 
Satışa başladığın günden beridir 

yüzü aşkın kişiye ikramiye kazandırdı-
ğını anlatan Bayram Solak, vatandaş-
lara, bilet alarak şanslarını denemeleri 
için tavsiyede bulundu. Bayram Solak, 
şöyle konuştu: “28 Temmuz 2018’de 
600 bin TL sattığım bilete çıktı. 

2016’da ada genelinde en çok bilet 
satan satıcı oldum. 100’ü aşkın kişiyi 
sevindirdim. 2019’de yılbaşı büyük 
ikramiyesi benim sattığım bilete çıktı. 

Hatta 2’inci büyük ikramiye de. Gu-
rur duyuyorum, işimi severek yapıyo-
rum. Piyango biletinin yanı sıra, şans 
topu, kazı kazan, on numara ve süper 
loto da satıyorum. Bilet satın alan her-
kese bol şans diliyoru.”

Yıllardır ipek böceği yetiştiririm. İnanılmaz se-
viyorum. 

Eve geldiğim zaman onları yedirmek, çıkardık-
ları sesleri dinlemek büyük keyif, inanın yorgunluk 
bitiyor. Bu konuda “inanılmaz” olduğum doğru, 
ama gerçek bu…

Geçtiğimiz yıl ipek böceği yetiştirmeyi başara-
madım. Çünkü bir önceki yıl, belediyelerin yapmış 
olduğu ilaçlamalardan doğal olarak dut ağaçları da 
nasibini aldı ve tüm böceklerim telef oldu.

Bu yıl, sosyal medyadan yapmış olduğum duyu-
ru ile sağ olsun arkadaşlardan böceklerimi aldım. 
Büyük bir keyifle ipek böceklerini beslemeye baş-
ladım. Bu arada belediyelerin sineklerle mücadele-
si başlamadığı için de içim rahat !

İpek böceği beslemek, hepimizi geçmişe, ço-
cukluğumuza götürüyor. Hemen hemen her evde, 
zamanı gelince, ipek böceği yumurtaları dökülür, 
açılması beklenirdi. Hatta yumurtaların dirhem he-
sabına göre satışı bile olurdu. 

Sabah, bir büyüğümden dinledim. Annesi, za-
manında ipek böceği yetiştirirmiş. Kat kat ranza 
gibi bir yer yapıp, üzerlerine böcekleri yerleştirip 
beslermiş. Fakat en ilgimi çeken husus, açılma za-
manına yakın, yumurtaların sıcakta kalması için 
başvurduğu yöntem. Yumurtaları, mendile sarıp, 
sutyeninin içine koyarmış. 

Bürüncük çarşafları hatırlamayanınız yoktur. 
Bunu bizim yaşta olanlar bilir, genç nesil bilir mi 
emin değilim! Eğer ipek böceğinden bürüncük ya-
pılacaksa, kozalardaki kelebeklerin çıkmasına izin 
verilirdi. Yok, ipek yapılacaksa, kozalar kelebek 
çıkmadan sıcak su kazanlarına atılırdı.

Eskileri düşününce, Kıbrıs’ta böcek yetiştiricili-
ğinin ne kadar gelişmiş olduğunu, evlere, ekono-
mik katkı sağladığını hatırlıyorum.

Şimdi ise unutulmuş, geçmişte kalmış bir meslek 
dalı olduğu söylenebilir.

Oysa bugün Türkiye ve dünyanın birçok yerinde, 
son zamanlarda, ipek böceği yetiştiriciliği yüksek 
kazanç getiren yenilikçi iş fikirlerinden bir tanesi-
dir. Türkiye’ye baktığımızda, devlet tarafından da 
desteklenen ipek böceği yetiştiriciliği sayesinde 
birçok kişi, kendisine yeni bir kazanç kapısı sağ-
lamaktadır.

Dünyanın en değerli kumaşı olan ipeğin ham-
maddesi dünyada çok aranmaktadır. Bizim gibi 
etrafta bolca bulacağımız dut ağacı varken, ipek 
böceği yetiştiriciliğinin bitmesi, gerçekten düşün-
dürücü değil mi? Sadece koza işine odaklandık. 
Oysa ipek böceğinden ipek çıkarmayı başarabilsek, 
ekonomik olarak büyük katkı sağlayabiliriz.

İpek böcekçiliği, kültürel mirasımızı da koruya-
bilmek adına çok ama çok önemli bir alandır.

Kıbrıs’ta, sürdürülebilir ipek böceği üretiminin 
yapılabilmesi için devletin bu konuda bilgilendi-
rilmesi ve bu alanda faaliyet gösterenlerin teşvik 
edilmesi şart.

Bunun sağlanması halinde ipek böcekçiliği hem 
aile bütçesine ek gelir kaynağı olacak, hem de kül-
türel mirasımıza sahip çıkmış olacağız…

Resmiye 
Eroğlu 

Canaltay
resmiyecanaltay@gmail.com

İpek böcekleri



MAYIS 2019 MAYIS 2019

8 9

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

NorthCyprus
UK



MAYIS 2019

11

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

MAYIS 2019

10

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Yaza, pürüzsüz bir vücutla ‘merhaba’ deyin
 Her türlü güzellik, bakım ve diyetisyenlik hizmetinin verildiği Sibel 
Çağatay Güzellik Merkezi, Girne’den sonra Lefkoşa’da da şube açtı

Yaza giriş yaparken cildimizdeki leke-
lerden ve fazla kilolardan kurtulmak iste-
riz. Deniz ve havuz sezonunda göz alıcı bir 
vücut isteyenler, leke ve selülit tedavileri-
ne, bölgesel zayıflama uygulamalarına ve 
lazer epilasyona rağbet ediyor. 

Her türlü güzellik ve bakım hizmetinin 
verildiği Sibel Çağatay Güzellik Merkezi 
Direktörü Estetisyen ve Diyetisyen Si-
bel Çağatay, merkezindeki uygulamaları 
anlattı ve bu hizmetleri Girne’den sonra 
Lefkoşa’daki müşterilerinin ayağına getir-
diğini açıkladı. 

Estetisyenlik ve diyetisyenlik 
hizmeti bir arada

2009’da Öngel Kozmetoloji Koleji’nden 
iyi bir derece ile mezun olup ‘Estetisyen’ 
unvanını aldığını belirten Çağatay, bunun-
la kalmayıp, merkezinde yapılan her işlem 
için ayrı eğitimler aldığını ve son olarak da  
2017 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun 
olup ‘Diyetisyen’ unvanını aldığını ifade 
ediyor.

Sibel Çağatay, eğlenceli ve neşeli bir 
kişiliğe sahip olduğunu, olaylar karşısında 

bazen de agresif davranabildiğini söyleye-
rek, “Bazen melek, bazen şeytan olabili-
yorum. Hem beyazı, hem siyahı üzerimde 
taşıyabiliyorum” diyor.

Tüm güzellik hizmetleri Girne’den 
sonra Lefkoşa’da 

10 yıldan bu yana Estetisyen olarak sek-
törde olduğunu ve Sibel Çağatay Güzellik 
Merkezi’nin ise 8 yıldır hizmet verdiğini 
anımsatan Çağatay, cilt bakımı, akne teda-
visi, mezoterapi, bbglow, antiaging, aqua 
facial, kaş kontürü, kıl tekniği, ipek kir-

pik, leke silme, koltuk altı ve genital renk 
açma, dövme silme, peercing, carbon pee-
ling, lazer epilasyon, çatlak tedavisi, böl-
gesel zayıflama, selülit tedavisi, vakum, 
lipoliz, kavitasyon ve beslenme tedavisi 
hizmeti verildiğini belirtiyor.

Girne’den sonra ikinci şubeyi Lefko-
şa’da açan Çağatay, “Benim için Lefko-
şa’ya açılmak çok heyecan verici bir atı-
lımdı. Lefkoşa’dan gelen çok misafirimiz 
vardı, elbette onlar bize yıllarca geldi, biz 
de onlara daha hızlı hizmet verebilmek 
daha kolay ulaşılabilir olmak için Yenikent 
şubesini düşündük. Darısı Mağusa ve Lef-
ke’ye inşallah” ifadelerini kullanıyor.

Sibel Çağatay, ayrıca, Girne’deki şubede 
verilen hizmetlerin tümünün Yenikent’teki 
şubede de verileceğini belirtiyor. 

Lazer epilasyon, leke ve selülit tedavi-
leri ile bölgesel zayıflamaya rağbet var 

Sibel Çağatay, yaz mevsiminin gelmesi 
nedeniyle cildine önem verenlerin farklı 
uygulamalara başvurduğunu kaydederek, 
şunları anlatıyor: 

“İnsanlar kapalı duvarlardan, kamufle 
kıyafetlerden kurtulma mevsimine gelmiş-
ken, tam yaza giriş yapmadan büyük bir 
hazırlık dönemindeyiz. 

Cilt bakımı, leke tedavileri, selülit teda-
visi, bölgesel zayıflama ve lazer epilasyon 
fazlaca tercih ediliyor.” 

“Vücudu güzelleşen 
insanların özgüveninin artmasını 

izlemek keyif veriyor” 
Estetisyenliğinin yanı sıra diyetisyen 

de olan Sibel Çağatay, iki yıldan bu yana 
danışanlarını doğru beslenme konusunda 
yönlendiriyor.

Diyetisyenlik hizmetini ön plana çıkar-
mak istediği bir dönemde olduğuna vur-
gu yapan Çağatay, “Aslında diyetisyenlik 
yeni bir macera sayılır benim için. 2 yıldır 
diyetisyenlik yapıyorum. 

Yıllardır insanların cildini güzelleştir-
mek için çalışıyorum. Şu dönemde de in-
sanların vücudunu güzelleştirmek, vücudu 
güzelleşen insanların özgüveninin artışını 
izlemek bana büyük keyif veriyor” şeklin-
de konuşuyor.

Çağatay, verilen hizmetler konusunda 
daha fazla bilgi almak isteyenlerin, Ins-
tagram’daki ‘Dyt.sibelçağatay’ ve ‘est.
Sibelçağatay’ hesaplarından veya Facebo-
ok’taki ‘Sibel Çağatay’ sayfasından ulaşa-
bileceğini belirtiyor.

Sibel Çağatay, 0533 881 22 11 ve 0533 
852 20 00 numaralı iş telefonlarından me-
sai saatlerinde bilgi alınabileceğini de vur-
guluyor.
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Turunç çiçeği ve gülün mucizesi; çiçek suyu 

Kıbrıs’a bahar geldi, her yer rengarenk çiçeklerle doldu, etrafı mis gibi narenciye 
kokuları sardı. Hünerli kadınlar, hummalı işlere koyuldu 

Bahar mevsimi gelince, adayı,  na-
renciye çiçeklerinin kokusu sarıyor. 
Özellikle turunç ve portakal ağaçlarının 
yoğun olduğu Güzelyurt bölgesindeki 
etkileyici koku bambaşka. 

Kıbrıslılar, turunç çiçeklerinden çiçek 
suyu ve çiçek macunu; kokusu yoğun 
olan gül ağacından da gül suyu yapıyor.

Çiçek suyu, mevlitlerde davetlilere 
ikram ediliyor ve ayrıca simit helvası, 
katmer, ekmek kadayıfı, tel kadayıfı ile 
güllaç gibi tatlılarda kullanılıyor.

Gül suyu ise doğal tonik olarak cilde 
sürmek için yapılıyor. Turunç çiçeğin-
den yapılan çiçek macunu da, misafirle-
re ikram etmek için bahar mevsiminde 
hazırlanıyor ve yıl boyunca buzdolabın-
da saklanıyor. 

Çiçek suyu yapımı zahmet 
ve sabır gerektiriyor 

Bostancı’da yaşayan Hatice Nur, an-
nesinden öğrendiği çiçek suyu, gül suyu 
ve çiçek macunu yapımını geleneklere 
bağlı olarak sürdürüyor. 

Hatice Nur’un tarifine göre, turunç 
ağacından toplanan çiçekler yeşil yap-
raklarından ayrılır ve süzgece yerleşti-
rilir. 

Yıkanan turunç çiçekleri ile temiz 
su, imbiğin içerisindeki mekanizmaya 

konulur ve ocağın üstüne yerleştirilen 
imbiğin altı yakılır.

İmbiğin içine konulan su, kaynama 
noktasına geldiğinde, su buharlaşmaya 
başlar. Buharlaşan su, çiçeklerin ara-
sından yukarı doğru yükselir ve kubbe 
şeklindeki bölüme temas eder. 

Bu esnada kubbeli bölümde buharla-
şan su, terleme yapar ve su taneciğine 
dönüşür. Su tanecikleri de toplanıp im-
biğin ağzından damla damla dökülerek 
şişede birikir. 

6-7 saatte 3 şişe çiçek suyu
Zahmet ve sabır gerektiren çiçek 

suyu yapımında 6-7 saatte 3 şişe çiçek 
suyu elde ediliyor.  

Çiçek suyu kokusunun kaçmaması 
için şişenin ağzı pamuk ve tülbentle ka-
patılıyor. 

  
6-7 saatte 2 şişe gül 
suyu elde ediliyor 

Hatice Nur, imbikle gül suyu da çı-
karıyor. 

Gül suyu yapımının çiçek suyu yapı-
mından farkı yok. Hoş kokulu gül ağa-
cından toplanan güllerden 6-7 saatte 2 
şişe gül suyu elde etmek mümkün. 

Hoş kokusu nedeniyle gül suyuna ilgi 
fazla. Gül suyunu, kimileri doğal tonik 
olarak, kimileri ise hoş kokusunu sü-
rekli cildinde hissetmek için kullanıyor.

Çiçek macununun 
lezzetine diyecek yok 

Bahar mevsiminde hazırlanan ve 

eve gelen konuklara ikram etmek için 
yapılan turunç çiçeği macunu tarifi ise 
şöyle:

“Turunç ağacından toplanan çiçek-
ler yeşil yapraklarından ayrılır. Turunç 
çiçeğinin göbeği atılır, geriye kalan kı-
sımları kullanmak için ayrılır. 

Bir tencereye alınan çiçeklerin üzeri-
ni örtecek kadar su konur ve limon sıkı-
larak kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan 
sonra suyu dökülür ve bu işlem 3 kez 
tekrarlanır. Böylece çiçeklerin kararma-
sı ve acımtırak tat alması önlenmiş olur. 

Üçüncü kez kaynayan çiçekler yumu-
şar ve üzerine 6 bardak şeker, 1.5 bar-
dak su ve limon ilave edilir. 

15 dakika kaynadıktan sonra akıde-
lenmiş hale gelir. Soğumasını bekledik-

ten sonra kavanozlara yerleştirilir. 
Turunç çiçeği macunu, buzdolabında 

uzun süre muhafaza edilebilir.”
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Bolluk ve bereket:
Dini inançların gelenekle birleştirildiği bir sofra... Bolluk ve bereket olarak da bili-
nen Zekeriya Sofrası... 41 çeşit yiyeceğin sunulduğu gelenek, İslamiyette yer almı-
yor ancak adak olarak anılıp Allah’a yapılan Hamd ve şükür olarak ifade ediliyor.

41 çeşit yiyecek, dualar eşliğinde 
adak adayan başı örtülü kadınlar... 
Yeme içme kültürüyle dinin bir ara-
ya geldiği Zekeriya Sofrası gelene-
ği... 

Kur’an-ı Kerim’de yer almıyor
Zekeriya Sofrası, Ramazan ayın-

dan önce Şaban-ı Şerif ayı içerisinde 
yapılan adak adama kültürü olarak 
biliniyor. Bu gelenek, Kur’an-ı Ke-
rim’de yer almıyor ancak bolluk ve 
bereket olarak ifade ediliyor. 

41 çeşit yiyecek şartı var
Zekeriya Sofrası’nın en önemli 

özelliklerinden biri de, sofrada piş-
memiş ve mayalanmamış 41 çeşit 
yiyeceğin bulunması zorunluluğu. 
Ev sahibi, ayrıca, 41 çeşit yiyeceğin 
yanı sıra marifet ve varlığına göre 
başka yiyecekler de hazırlayabiliyor. 

Mum yakmak, 
dinsel esaslara uymuyor

Dini olarak bilinen Zekeriya Sof-

rası, 20. yüzyıl başında ortaya çıktı 
ve günümuze kadar geldi. Namaz 
kılınması ve mevlit okunması nede-
niyle Zekeriya Sofrası zaman içeri-
sinde dinle bütünselleştirilmiş.

Sofrada mum yakıp dilekte bulun-
mak ise, dinsel esaslara uymuyor. 
Din adamlarına göre, dua edip Al-
lah’tan dilemek yeterli. 

Sofraya oturmadan dualar 
ediliyor

Peygamber sofrası da denilen bu 
geleneksel sofra, adağı gerçekleşmiş 
kişi tarafından kuruluyor. Davetli 
olan kadınlar da sofraya oturmadan 
önce dualar eşliğinde masa etrafında 
3 kez dönüyor ve içlerinden geçen 
isteği söylüyor. Böylece  dileği ger-
çekleşenler Zekeriya Sofrası kura-
rak yakınlarına davet yapar. Şimdi-
lerde aslından biraz uzaklaşmış olsa 
ve yemişlerin yerini başka yiyecek-
ler alsa da bu sofra, yeme içmenin 
kültürümüzdeki yerine iyi bir örnek 
olarak görülüyor. 

Zekeriya Sofrası
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“Mora Terapi” mucizeler yaratıyor
Fazla kilolar, alkol-sigara bağımlılığı, ağrılar ya da psikolojik sorunlardan kurtulmak artık kolay

Kilo problemi yaşıyor ve kilo vere-
miyorsanız, sigara-alkol gibi bağım-
lılıklarla mücadele edemiyorsanız, 
migren gibi ağrılarınız yaşam kalite-
nizi zorluyorsa ya da korku ve kaygı 
gibi psikolojik sorunlar yaşıyorsanız, 
Mora Terapi ile bunlardan kurtulmak 
mümkün.

Tüm dünyada yaygın bir şekilde 
kullanılan Mora Terapi yöntemi, ül-
kemizde sadece Psikolog Seral De-
vaşan’ın sahibi olduğu Mora Terapi 
Merkezi’nde 6 yıldan bu yana uygu-
lanıyor. 

Devaşan, Mora Super Plus cihazı ile 
yapılan uygulamaları North Cyprus 
UK Gazetesi’ne anlattı.

Zararlılar vücuttan siliniyor, 
sağlıklı frekans veriliyor

Mora isminin, bu tekniğin yaratı-
cıları, Dr. Franz Morell ve Dr. Eric 
Rasche’nin soyadlarının ilk heceleri-
nin birleşimiyle oluştuğunu belirten 
Devaşan, Dr. Morell’in, 70’li yılların 
ortalarında, damadı Elektrik Elektro-
nik Mühendisi Eric Rasche ile birlik-
te, vücudun kendi salınımlarını analiz 
edebilen ve bu salınımları insan vücu-
duna geri verebilen bir cihaz geliştir-
diğini ve buna Mora adını verdiğini 
ifade etti.

Seral Devaşan, Mora cihazlarıyla 
yapılan terapide, alkol, sigara gibi za-
rarlı maddelerin frekanslarının vücut-
tan silindiğini, Renk ve Bach Çiçekle-
ri Terapisi ile de sağlıklı olan frekans 
bilgilerinin kişinin vücuduna verildi-
ğini söyledi.

Devaşan, uygulamaların oturma po-
zisyonunda gerçekleştiğini, vücudun 
belirli bölgelerine elektrotlar yerleş-
tirildiğini ve bu sayede sağlıklı fre-
kansların yayılmasının sağlandığına 
dikkat çekti. Seral Devaşan, kişilerin, 

uygulama esnasında herhangi bir ağrı 
hissetmediğini ve bunun yan etkisiz 
bir yöntem olduğunu belirtti. Deva-
şan, ayrıca, randevuların haftada bir 
kez, bir saat süren seanslar şeklinde 
ayarlandığını bildirdi.

Un, şeker, nişasta ve çikolataya 
düşkünlük son buluyor

Klinikte yapılan uygulamalardan 
biri olan kilo terapisi hakkında bilgi 
veren Mora Terapi Merkezi Direktörü 
Seral Devaşan, bu tedavi ile kişinin, 
beyaz un, şeker, nişasta ve çikolata 
gibi kilo aldırıcı gıdaları tüketme mik-
tarının kolaylıkla azaltılması ve bu gı-
dalara olan düşkünlüğünün giderilme-
sinin sağlandığına vurgu yaptı. 

Aynı zamanda kişiye verdikleri 
beslenme önerileriyle yeme alışkan-
lıklarının düzene girmesi ve daha sağ-
lıklı yeme alışkanlığı geliştirmesinin 
desteklendiğine işaret eden Devaşan, 
şunları kaydetti:

“Mora cihazıyla yapılan işlemlerin 
metabolizma üzerindeki dengeleyici 
etkisi ile kişi çok daha kolay şekilde 
kilo verir. Kilo verme programı top-
lam 8 seans içeriyor. 8 seansın 4’ü 
gıdalara, diğer 4 seans ise strese yö-
neliktir. Burada amaç kişiye sağlıklı 
beslenme alışkanlığını kazandırmak-
tır. Aynı zamanda kişinin moral moti-
vasyonunu yüksek tutarak kilo verme 
sürecine devam ettirmek ve duygusal 
beslenmelerin de önüne geçerek kilo 
vermeyi kalıcı hale getirmektir”.

İlk seansta sigarayı 

bırakmak mümkün 
Sigara bağımlılığı terapisinde ise 

Mora cihazının, kişinin içtiği son siga-
radan aldığı frekans bilgisini vücuda 
ters çevirip vererek, sigara maddesine 
karşı vücutta isteksizlik halinin yara-
tıldığını söyleyen Devaşan, şöyle de-
vam etti:

“Mora cihazıyla yapılan terapi, 3 
seanstan oluşur. İlk seansta kişi siga-
rayı bırakır ve sigara eskisi gibi zevk 
vermez hale gelir. Başarı oranı, yüzde 
90’dır. Diğer 2 seans, destek maksat-
lıdır. 

Özellikle bu uygulama, kişilerin si-
garayı bırakmaya çalışırken yaşadığı 
yoksunluk belirtilerini önleyicidir.

Örneğin, iştah artması, sinirlilik, 
dalgınlık, konsantrasyon bozukluğu, 
kabızlık ve sigara içme isteğini vs. 
önleyicidir. Bu işlemle ayrıca, vücutta 
birikmiş olan zehirli ve toksik madde-
ler vücuttan hızla atılır”.

Alkol bağımlılığından 
kolaylıkla kurtulun 

Seral Devaşan, alkol bağımlılığı te-
rapisinde, Mora cihazlarının etkisiyle 
vücutta, fazla alkol tüketme kaynaklı 
sağlıksız frekans bilgisinin silindiğini 
ifade ederek, böylece kişinin aldığı 
alkol miktarının azaltmasının veya al-
kolü tamamen bırakmasının kolaylaş-
tığını söyledi. 

Devaşan, terapilerin ortalama bir 
saat sürdüğünü ve 4 gün ara ile ya-
pıldığını belirterek, Mora cihazlarıyla 
yapılan alkol bırakma terapilerinde 
Bach Çiçekleri kullanıldığını; bu-
nunla hastanın psikolojik durumunun 
desteklendiğini ve alkolü bırakma sü-
recinin uzun vadeli kalıcı olmasının 
hedeflendiğini kaydetti. 

Terapilerde cihazın yanı sıra kişisel 
gelişimle ilgili konular işlendiğini be-
lirten Devaşan, “ ‘Hayır’ diyebilme, 

karar verme, kendini ifade etme, ken-
dini tanıma, öfke kontrolü gibi bece-
rilerin kişiye kazandırılması, bağım-
lılık tedavilerinde çok önemli bir rol 
almaktadır” dedi.

Mora cihazıyla ağrılara son verin 
Ağrı tedavileri ile ilgili de bilgiler 

veren Devaşan, bu tedavinin vücutta 
ağrı ile birlikte oluşan blokajı açmaya 
yönelik olduğunu anımsattı. 

Seral Devaşan, ağrılı bölgeden yayı-
lan negatif sinyallerin, Mora cihazla-
rıyla yapılan özel programlar ve renk 
terapisi yöntemiyle giderildiğine dik-
kat çekti. 

Duygu bozukluğunu 
gidermek de mümkün 

Psikolojik tedavilerde ise Bach Çi-
çekleri terapisinin kullanıldığını be-
lirten Devaşan, çiçeklerin ve bitkilerin 
iyileştirici özlerinin olduğunu ve bu 
özlerin frekanslarının cihaza kayıtlı ol-
duğunu belirtti.

Seral Devaşan, kişiye özel seanslar 
şeklinde uygulanan frekansların birçok 
duygu durum bozukluğunda önemli 
derece etki etiğini; dikkat dağınıklığı, 
stres, öfke sorunu, kaygılar, korkular, 
kararsızlık, takıntılı olma, umutsuzluk, 
çaresizlik, yalnızlık hisleri, dış etkile-
re, fikirlere hassaslık, belirsizlik hisle-
ri gibi birçok farklı duygusal durumda 

kullanıldığını ve belirgin iyileşmeler 
gözlemlediğini vurguladı. 

Kilo problemi yaşayanlar ve si-
garayı bırakmak isteyenler çoğun-

lukta
Seral Devaşan, sigarayı bırakmak 

isterken bir yandan da kilo ve alkol 
tedavisi yaptırmak isteyen birine tü-
münü bir arada bırakmasını tavsiye 
etmediğine de işaret etti ve şu ifadeleri 
kullandı:

“2 ya da 3 tedaviyi bir arada yapmak 
zorlayıcıdır. Kişiyi sıkmadan ve sağ-
lıklı sonuç elde etmek için problemin 
önceliğine göre karar verilir ve sırayla 
terapi programına başlatılır. Genellikle 
farklı terapi programına geçmek için 
1- 2 ay ara verilebilir.”

Psikolog Seral Devaşan, kliniğe en 
çok kilo problemi yaşayanlar ve si-
garayı bırakmak isteyenlerin başvur-
duğuna dikkat çekerek, son yıllarda 
psikolojik sorunlar ve alkol bağımlı-
lığı yaşayanların başvurularında artış 
meydana geldiğini belirtti. 

Ağrı terapileri hakkında bilgi alan-
ların arttığını, bu nedenle başvuruların 
artacağını düşündüğünü söyleyen De-
vaşan, kol, omuz, boyun, diz, bel vs. 
ağrılarında inanılmaz sonuçlar aldığını 
ifade etti.

Destek ve memnuniyet önemli
Psikolog Seral Devaşan, danışanları-

nın memnuniyeti ve onların tavsiyeleri 
sonucunda 6 yıldan bu yana hizmetle-
rine devam ettiğini kaydederek, tüm 
dünyanın kullandığı Mora Tedavilerini 
Kuzey Kıbrıs’a taşırken, ailesinin bü-
yük desteğini gördüğünü söylemeden 

edemedi.Psikolog Seral Devaşan, daha 
fazla bilgi için kendisine Facebook’ta-
ki ‘Mora Terapi Merkezi-Kıbrıs’ say-
fasından ya da 0548 860 66 72 numa-
ralı telefondan ulaşılabileceğine dikkat 
çekti. Devaşan, ayrıca www.kurtulu-
yorum.com isimli web sitesinde daha 
çok bilginin yer aldığını belirtti.
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Yeni dünyanın farklı nitelikte bir 
üretim ve eğitim sürecini bize dayat-
makta olduğunu görüyoruz.

Bu süreç yaratıcı insan gücüne en 
fazla gereksinim duyulan bir süreç 
olacaktır.

Yaratıcı zekanın en fazla ihtiyaç 
duyduğu iki temel kavram ise yarışta-
ki ulusların kaderini belirleyecetir. Bu 
iki kavramdan birincisi ÖZGÜRLÜK, 
diğeri ise ŞEFFAFLIK olacaktır. 

Özgürlük bugüne kadar güncel ha-
yatımıza siyasi anlamda girmişse de 
bundan sonra, bu kavramı akademik 
yaratıcılığın geliştirilmesi olarak da 
ele almak zorunda kalacağız. 

Şeffaflık ise tüm toplum katmanla-
rının enerjisini ve üretkenliğini siste-
me katmak açısından önemli olacaktır. 
Bu; tasarımdan üretime, üretimden ba-
kıma kadar tüm alanlarda bir zorunlu-
luk olarak karşımıza çıkacaktır.

Endüstri 4.0 veya 4.0 Endüstri Dev-
rimi’ni kavramak ve öğrenmek önem-
li. Hayat bunu bize dayatacaktır…

Aslında Endüstri 4.0 şu veya bu se-
bepten dolayı birçok yeniliği yakala-

yamamış ülkeleri için bir fırsat.
Endüstri 4.0 bir milat fakat bu tür 

toplumsal değişimlerde pozisyon al-
mak için altyapı, eğitim düzeyi ve 
kültürel olarak hazır olmak önemli bir 
avantaj sağlayacaktır.

Endüstri 4.0 İngiliz Parlemento-
su’nda da tartışılıyor...

Birleşik Krallık hükümeti dijital tek-
nolojilerin de ortaya çıkardığı bir ih-
tiyaç olarak, yeni bir sanayi politikası 
uygulamaya başladı. Hükümet bu ne-
denle parlamento üyeleri için Endüst-
ri 4.0 üzerine bir bilgi notu hazırladı. 
Ardından parlamentoyu Endüstri 4.0 
üzerine bir genel görüşmeye davet etti.

Parlamenterler ülkenin rekabet gücü 
için Endüstri 4.0 kavramı öneminin 
farkında olduklarını, diğer yandan da 
bunun yaratabileceği işsizlik gibi top-
lumsal sorunlardan endişe duydukları-
nı anlattılar. İşçi Partisi milletvekilleri 
işsizlik nedeniyle, bireyin ve toplu-
mun yaşayabileceği sorunları vurgu-
larken, Muhafazakar Parti milletvekil-
leri de bu konuda duyarlı olduklarını 

belirttiler.
Dijital çağda ortaya çıkan iş model-

leri nedeniyle oluşabilecek işsizlik so-
rununu, Muhafazakar Parti’den Kevin 
Hollinrake taksi servisi veren Uber fir-
ması örneği ile anlattı:

Bu şirket, tek bir otomobil sahibi ol-
madan dev bir taksi işletmecisi olabil-
di. Taksi hizmeti vermek isteyen şahsi 
otomobil sahipleri ile bu hizmeti talep 
edenleri buluşturan Uber, taksiciler 
arasında işsizlik yarattı. Hollinrake 
bunla da kalmadı, ileride Uber’in sü-
rücüsüz otomobiller sahibi olacağı ve  
işsizlik sorununun daha da büyüyece-
ğini anlattı.

Genç kuşaklar; yani X,Y,Z ve 
Alfa kuşağı bu gelişimin neresinde-

ler?
Dünya genelinde genç kuşaklar 

X,Y,Z ve Alfa olarak adlandırılıyor. 
Bu kuşaklar arasında inanılmaz fark-
lılıklar var. Alfa kuşağı henüz çocuk 
fakat özellikle 2000 yılı ve sonrasında 
doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan 
kuşak, akıllı telefonlar, tablet bilgi-

sayarlar ile her alanda aktif. İnternet 
aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih edi-
yorlar.

2000 sonrası nesil, diğer nesillerden 
farklı olarak, internet ve teknoloji ile 
doğdu.

Teknoloji ile büyüyen Z kuşağının 
eğitimi nasıl olmalı, nasıl bir gelecek 
onları bekliyor konusunu çok araştır-
mış olsam da net birşey söylemekten 
kaçınıyorum. Bu konuda tüm dünyada 
halen çok sayıda tartışma sürüyor.

Bunlardan en önemli bulduğum, 
EĞİTİM ORTAMI tartışmasıdır. 

Eğitimciler bu kuşağın daha özgür 
bir eğitim ortamında yetiştirilmesi ge-
rektiğini savunuyorlar.

Gerekçeleri ise sonuç ile ilgili; ino-
vativ ürünler üreteceksek, bu ürünü 
üreten bir nesil için gereken ortamı 
hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla 
üretilsin ve hazırda duran bir kesim 
bunu tüketsin şeklindeki klasik kapi-
talist mantığın yerini artık, tüketecek 
olanlar da üretim sürecinin içerisine 
dahil edilsin şeklinde esaslı bir nüans 
yerleşmeye başladı bile.

Polat
Alper

polat@kibrispostasi.com

Endüstri 4.0 ile yeni bir dünya kuruluyor!

BAM TELİ
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Modern binalar, kalite ve ödeme kolaylığı
Yurtdışında iyi bir eğitim alarak bir 

aile şirketi olan İmkan Development’in 
başına geçen Erim Kanlıada, modern 
yapılarda kaliteli malzeme kullanıp 
ödeme kolaylığı ve satış sonrası güven-
ce sağlayarak yüzlerce kişiyi ev sahibi 
yapmaya devam ediyor.

Ülkemizin güvenilir inşaat şirketle-
rinden İmkan Development, yatırım-
larına hız kesmeden devam ediyor. 
Adanın pek çok bölgesinde özel konut 
projelerini hayata geçiren İmkan De-
velopment, Lefkoşa’nın Yenişehir böl-
gesinde inşa ettiği çok katlı binaların 
kalitesi ile adından söz ettiriyor.

Aile şirketi giderek büyüyor
İmkan Development’in genç Direktö-

rü Erim Kanlıada, 12 süren yurtdışı eği-
timi ve deneyimlerinden sonra Kıbrıs’a 
dönerek inşaat mühendisi olan annesi 
Ayşe Kanlıada’nın 2004 yılında kur-
duğu şirketin başına geçmiş ve başarılı 
projelere imza atmış. 

Bir aile şirkeyi olan İmkan Deve-
lopment, kurulduğu günden bu yana 
Mehmetçik’ten Lapta’ya kadar birçok 
projeyi hayata geçirmiş ve inşa ettiği 
çok katlı binalar, siteler, özel konutlar 
ve taahhüt işleriyle yüzlerce kişiyi ev 
sahibi yapmış. 

Yenişehir’de iddialı penthouse tipi 
daireler var

Şirketin Genç Direktörü Erim Kan-
lıada, projeleri hakkında North Cyprus 
UK Gazetesi’ne bilgi verdi.

Erim Kanlıada, son yıllarda Lefko-
şa’da birçok yere yürüme mesafesinde 
olan Yenişehir bölgesinde çok katlı ola-
rak inşa ettikleri binalarda penthouse 
tipi dairelerde iddialı olduklarını be-
lirterek, müşterilerini memnun etmek 
için işçilikten kullanılan malzemeye 
kadar titizlikle çalıştıklarını ifade etti. 
Yenişehir bölgesinde çok katlı bina pro-
jeleri yaparken her binanın birbirinden 
farklı olmasına özen gösterdiklerinin 
de altını çizen Kanlıada, son trend olan 

‘fair-faced concrete’ yani brüt beton tipi 
binalar inşa ederek fark yarattıklarını 
belirtti.

Erim Kanlıada, şuan devam eden çok 
katlı bina projelerinde ise, 400 metre-
kare büyüklüğünde dubleks penthouse 
daireler inşa ettiklerini ve ısıtma sis-
temlerinden aksesuarlara kadar her de-
taya önem verdiklerine vurgu yaparak, 
“Böylece, çok katlı bina üzerine müsta-
kil villa yapmış olduk” dedi.

Aylık £500 taksitle ev 
sahibi olmak mümkün 

Müşteri kitlesinin yerli halk oldu-

ğunu söyleyen Kanlıada, İngiltere’de 
yaşayan Kıbrıslı Türklerin de yatırım 
amaçlı olarak projelerine ilgi gösterdi-
ğine dikkat çekti. Erim Kanlıada, sa-
tışlarda ödeme kolaylığı yaptıklarının 
altını çizerek, bankayla uğraşmadan, 
peşinat peşinde koşmadan,  aylık £500 
taksitle ev sahibi olmanın mümkün ol-
duğuna işaret etti.

“Yeşil alanlarla birlikte 20-30 katlı 
binalar olmalı”

Erim Kanlıada, imar planı projeleri 
ile Avrupa’da olduğu gibi yana değil 
yukarıya doğru büyüyen yeşil alana ve 

otoparka sahip 20-30 katlı binalar böl-
gesi inşa etmenin zamanının geldiğini 
ifade ederek, “Yeşil alanlar, bisiklet 
ve yürüyüş yollarının yapımına katkı 
koymak için şirket olarak elimizi taşın 
altına koymaya hazırız. Bireysel değil 
sosyal faydayı düşünerek hayalimizde-
ki projeleri hayata geçirmeyi çok istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Spor yapacak yer bulamayınca 
salon açtı

Yurtdışında yaşadığı sürede yeşil 
alanlarda spor yaparak sağlıklı bir ya-
şam sürdüğünü belirten Kanlıada, Ku-
zey Kıbrıs’ta bu eksikliği hissederek 
Türkiye’de  isim yapmış olan Crossfit 
Balaban Spor Salonu’nu Nisan 2015’te 
Lefkoşa’da hizmete açtıklarını belirtti. 
Kanlıada, Crossfit’in en basit deyimle 
tüm vücudu çalıştıran bir spor dalı ol-
duğunu ve Amerikan lisanslı spor ho-
caları ile çalıştıklarının altını çizerek, 
inşaatlar devam ederken spor salonu ile 
uğraşmanın kendisine zevk verdiğini ve 
hatta sağlıklı bir yaşam sürmeleri için 
ev alan müşterilerine 1 yıllık üyelik 
verdiklerini belirtti.

Kaliteli malzeme ve 
satış sonrası güvence

İmkan Development olarak inşaat 
yapıp satmadıklarını satış sonrasında 
da güvence verdiklerini söyleyen Erim 
Kanlıada, “Çok iyi işler ya da hatalar 
yapmış olsak bile yaptığımız her işin ar-
kasındayız. Kaliteye ciddi şekilde önem 
veriyoruz. Kullanılan malzemeler en iyi 
kalitededir, aksesuarlar özenle seçilmiş-
tir, birçok projemizde yerden ısıtma sis-
temi uyguladık, kullandığımız parkeler 
Alman yapımıdır. Brüt beton kaplama 
olarak bilinen ‘fair-faced concrete’ bi-
nadan sonra şimdi de dış cephesi ateş 
tuğlası ile kaplanacak bina inşa edece-
ğiz. Bu örneklerden de anlaşılacaği gibi 
projelerimiz standartların üzerindedir” 
dedi. 

İletişim için +90 392 228 0876, +90 533 862 4470 ve +90 548 862 4470 numaralı telefonlar ile info@imkandevelopment.com adresine ulaşılabilir. 
Ayrıca, tamamlanmış ve devam eden projeler  ‘www.imkandevelopment.com’ ile Facebook’taki ‘İmkan Development’ sayfasından takip edilebilir.



MAYIS 2019

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

MAYIS 2019

22

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

12 km’lik keşfin tadını çıkardılar
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin 

düzenlediği Mevlevi - Kyra doğa yürüyüşü, geçti-
ğimiz pazar günü, yaklaşık 100 kişilik bir katılım 
ile gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orak-
çıoğlu, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, 
Hasan Büyükoğlu, Mevlevi Muhtarı, Bizim Grup 
Yürüyüş Ekibi yanında, çok sayıda doğa sever ka-
tıldı.

Yaklaşık 12 kilometrelik parkur boyunca, İngiliz 
döneminden kalma taş köprü, Piramit Tepe, mağa-
ra oluşumları, eski pınar, Anıt Çitlenbik Ağaçları 
ve Aziz George Kilisesi ziyaret edildi.

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi ( Kyra) , konumun-
dan dolayı, tarih boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış önemli bir bölge. Bölgeyi, doğa 
yürüyüşü vesilesi ile ziyaret eden yürüyüşçüler, 
yeni yerleri keşfetmenin yanında, birlikte zaman 
geçirmenin güzelliğini yaşadılar.

Geçtiğimiz yıl Mevlevi’yi ziyaret eden Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mevlevi- Serhat-
köy bölgesindeki anıt mezar ve doğal dokunun 
önemine vurgu yapıp, turizme kazandırılması için 
çalışacaklarını ifade etmişti.

Dernek Başkan Berk Büyükoğlu yaptığı konuş-
mada, 13 kişilik yönetim kurulu ile yeni seçilmiş 
olduğu görevinde, ekibi ile birlikte 13 hedefe 
odaklandıklarını ve bölgenin tarihi, kültürel ve do-
ğal mirasları için çalışacaklarını kaydetti. 

YOK BÖYLE BİR GÜZELLİK... Doğa yü-
rüyüşüne katılan yaklaşık 100 kişi, tarih 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Güzelyurt’a bağlı Mevlevi ( Kyra) 
bölgesindeki yaklaşık 12 kilometrelik 
parkur boyunca, yeni yerleri keşfetme-
nin yanında, birlikte zaman geçirmenin 
güzelliğini yaşadılar
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İnşaat sektöründe lider olan Noyan-
lar Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs’ın 
binlerce konutlu Royal Sun Elit proje-
sini satışa sundu.

Çok sayıda eşsiz projeye imza atan 
Noyanlar, 20 Mart’ta düzenlediği lans-
manla, İskele-Long Beach anayolu 
üzerinde, 90 dönüm arazide inşa edile-
cek projeyi tanıttı.

Bin 122 konut ve 24 dükkândan olu-
şacak projede, stüdyo tipinden, 3+1 vil-
la ve apartman modellerine kadar top-
lam 10 çeşit konut seçeneği bulunuyor.

Her zevke, her bütçeye hitap edecek 
Ruby Homes, Sapphire Homes, Jasper 
Block, Turquoise Block, Aquamarine 
Block, Jade Block, Carnelian Block, 
Larimar Block, Garnet Block ve Onyx 
Block isimli konutlar, alıcılarını bekli-
yor.

Denize 500 metre uzaklıkta, sakinle-
rini, plaj boyunca uzanan, 5 km’lik bi-
siklet yoluyla sağlıklı bir yaşama davet 
eden projede, 2 büyük yüzme havuzu 
ile tenis kortu da yer alıyor.

Öte yandan restoran, banka, eczane 
gibi birçok ticari üniteye de yer verile-
cek projenin ilk etabı 2021’de, son eta-
bı da 2022’e tamamlanacak.

Proje, gururumuz
1973 yılından beri mimarlık ofisi 

olarak hizmet vermeye başlayıp, adım 
adım ilerleyerek Kıbrıs’ın inşaat sek-
töründe zirveye oturan aile şirketi No-
yanlar Grup’un Satış Direktörü Zarif 

Noyan, North Cyprus UK’e konuştu.
Zarif Noyan, inşaat sektöründe, Ku-

zey Kıbrıs’ın Gazimağusa ve İskele 
bölgesinde, konforlu ve kaliteli mima-
rilere imza attıklarını belirterek, Royal 
Sun Elit’in, ülkenin en büyük konutlu 

projesi olacağını söyledi.
Royal Sun Residence ve Royal Sun 

Elite Residence projelerinin, Noyanlar 
Şirketler Grubu’nun gururu ve dönüm 
noktası olmayı başardığını kaydeden 
Zarif Noyan, projeye, yerli ve yabancı 

İnşaat sektöründe lider Noyanlar Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs’ın en 
prestijli ve en yüksek konutlu konutlu projesi Royal Sun Elit’i satışa sundu

Yeni hayallere, yeni kapılar açacak

birçok acentenin talip olduğunu an-
lattı.

Tüm müşteri sınıfının ilgi noktası 
olan projenin, uygun ödeme kolay-
lıklarıyla satışa sunulacağını dile 
getiren Zarif Noyan, şöyle devam 
etti:

“Ödeme kolaylıklarıyla herkes 
kolayca ev sahibi olacak. Yeni ha-
yallere, yeni kapılar açacak olan 
Royal Sun Elite Residence, ister bir 
ömür boyu yaşayacağınız, ister bir 
ömür boyu tatil keyfi yaşabilece-
ğiniz bu hizmeti sizlere sunmaktan 
ve ülkemize değer kazandırmaktan 
gurur duyacaktır.

21. projemiz olan Royal Sun Elite 
Residence, bizlere, değerli müşte-
rilerimiz sayesinde, büyüme şansı 
sunmaktadır.

Yıl boyu tatil konseptini destekle-
yecek restoran, çocuk oyun alanları 
ve havuzu, aqua havuzu ve ebeveyn 
havuzları, spor tesisleri, yeşil alan-
lar ve yürüyüş/bisiklet parkurları 
gibi birçok aktivite noktasına sa-
hiptir. 3 etaptan oluşan projemizin 
1’inci etabının Temmuz-Ağustos 
2021, 2’inci etabının Temmuz-A-
ğustos 2022 ve 3’üncü etabının 
da Aralık 2022’de teslim edilmesi 
planlanmaktadır.”
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Lefkoşa’da çok bilindik bir mekan 
olan Yarim Düğün Salonu, artık fark-
lı bir konseptle “cafe” olarak hizmet 
veriyor. 

Ünlü aktris Marilyn Monroe’dan 
esinlenilerek “Cafe Marilyn” adıyla 
hizmet veren işletme, geniş menüsü, 
iç açıcı havuzu, açık-kapalı mekanı 
ve çocuk oyun alanıyla Lefkoşalıların 
uğrak yeri olmayı başardı.

Düğün salonundan “cafe”ye 
geçiş

“Cafe Marilyn” Direktörü Sema 
Köse, Lefkoşa’daki yeni organizas-
yon salonu “The Paradis Park’ı” hiz-
mete koyduktan sonra Yarim Düğün 
Salonu olarak çalıştırdıkları işletmeyi 
de konsept değişikliğiyle tümüyle ta-
dilat yaparak 2018’in Kasım ayında 
“cafe”ye dönüştürdüklerini belirtiyor.

Mekanın havası huzur veriyor
Sema Köse, işletmeye neden “Cafe 

Marilyn” ismini koyduklarını  şu söz-
lerle dile getiriyor:  

“Tüm dünyanın tanıdığı ve sevdiği 
bir ikonu, cafeye isim olarak vermek-
le, starın sıcak kişiliğini, güzelliğini 
ve ruhunu mekanımızla bütünleştir-
mek istedik. Öyle de olduğuna ina-
nıyoruz. Bunu, cafeye gelen müşte-
rilerimizin ‘Burada huzur ve güzellik 
var’ demelerinden anlıyoruz.”

Menüde ‘yok’ yok
Sema Köse, sabah 08.00’de başla-

yıp, gece 23.00’e kadar hizmet ve-
ren cafede, menü yelpazesini geniş 
tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, 
atıştırmalıklardan ana yemeklere, 
kahvaltı menüsünden kahve çeşitleri-
ne ve hatta nargileye kadar, her isteğe 
göre yiyecek ve içeceğin sunulduğu-
nu söylüyor.

Havuz ve oyun parkı var
Açık ve kapalı geniş mekanıyla, 

800 kişi kapasiteli cafede tüm orga-
nizasyonların yapılabileceğinin altını 
çizen Sema Köse, doğum günü par-
tisi, dernek yemekleri ve ödül töreni 
gibi farklı organizasyonlara ev sahip-
liği yaptıklarını da ifade ediyor.

Köse, havuzun, mekana ayrı bir 
hava kattığını anımsatırken, çocuk 
oyun parkı bulunması nedeniyle ca-
fenin, çocuklu aileler tarafından da 
tercih edildiğini anımsatıyor.

Sema Köse, yaz sezonunda havuz 
kullanımını müşterilerinin hizmetine 
açmayı düşündüklerini de belirtiyor.

Cafe Marilyn’e Facebook’ta ‘@
cafemarilyncyp’ sayfasından ya da 
+905338546060 numaralı telefondan 
ulaşmak mümkün.

Huzur ve güzelliğin adresi “Cafe Marilyn”
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Kıbrıslılar tarafından çok eskiden 
beri tüketilen bir bitki olan çitlembik, 
unutulmaya yüz tutmuş yiyeceklerin 
başında geliyor.

Sıcak iklimlerin ağacı olması nede-
niyle ülkemizde dağlık alanlarda sık-
lıkla bulunan çitlembiğin meyvesiyle 
Kıbrıslılar, ‘bitta’ denilen hamur işini 
yaparlar. 

Savaş zamanında ekmek sıkıntısı çe-
kilmesi nedeniyle yapılan çitlembikli 
bittanın, susuzluğu da giderdiği bilini-
yor.

Öksürüğü kesiyor, mide ağrısını din-
diriyor 

İçeriğinde demir, sodyum, kalsiyum, 
magnezyum, potasyum ve selenyum 
bulunan çitlembik, zengin minerallere 
sahip bir bitki. 

Çitlembik bitkisinin meyvelerinin 
faydaları da saymakla bitmiyor. 

Mide ağrısını dindirme, öksürüğü 
kesme, bronşiti dindirme, ses tellerini 
yumuşatma ve böbrek kumlarını dök-
meye yardımcı olma özelliğine sahip.

Çitlembik, ayrıca, astım, egzama, is-
hal, sarılık gibi sağlık sorunlarının te-
davisini destekleyici bitkisel bir çözüm 
olarak da kullanılıyor.

İçerisinde bulunan E vitamini, doy-
mamış yağ asidi ile kandaki kolestrolü 
düzenleyici özelliği de var. 

Çitlembikli bittanın yapılışı 
Kıbrıslılar tarafından severek tüketi-

len çitlembikli bittanın yapılışı, oldukça 
kolay.  

Çitlembikleri bir kaba koyun ve ılık 
suyla iyice yıkayın. Suyunu süzerek 
bir kenara alın. Mayayı ılık suyun içi-
ne koyup karıştırdıktan sonra bir süre 
kabarmasını bekleyin. Daha sonra ha-
muru hazırlamak için genişçe bir kabın 
içerisine un, hazırladığınız mayayı, şe-
ker, tuz, sıvı yağ ve aldığı kadar suyu 
ekleyin. 

Bu malzemeleri iyice karıştırdıktan 
sonra elinizle yoğurun. Hazırladığı-
nız hamurun üzerini nemli bir bezle 
örtün ve yaklaşık 15 dakika dinlendir-
meye alın. Dinlendirdiğiniz hamurdan 
erik büyüklüğünde bir parça koparın 
ve merdane yardımıyla açın. Çok ince 
olmayacak şekilde açtığınız hamurun 
üzerine çitlembikleri serpin ve hamurun 
içine girmesi için parmağınızla bastırın. 
Hamurun kalanına da aynı işlemi yapın. 
Arzu ederseniz lezzet vermesi için kuru 
üzüm de ekleyebilirsiniz. 

Hazırladığınız bittaları 180 derecede 
önceden ısıtılmış fırına koyarak üzeri 
kızarana kadar pişirin. Kızararak sert 
bir görünüm alan çitlembikli bittayı bir 
servis tabağına koyup ikram edin.

Çitlembikte şifa var 
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Rent A Car

Quality Car Rental

e-mail: ataoglurentacar@gmail.com       ataoglurentacar
+90 533 822 00 75    +90 533 830 00 10

Best price, 
 High Quality

Rent A Car

Rent A Car

Kıbrıslılar tarafından çok eskiden beri 
tüketilen bir bitki olan çitlembik, unutul-
maya yüz tutmuş yiyeceklerin başında ge-
liyor.

Sıcak iklimlerin ağacı olması nedeniyle 
ülkemizde dağlık alanlarda sıklıkla bulu-
nan çitlembiğin meyvesiyle Kıbrıslılar, 
‘bitta’ denilen hamur işini yaparlar. 

Savaş zamanında ekmek sıkıntısı çekil-
mesi nedeniyle yapılan çitlembikli bitta-
nın, susuzluğu da giderdiği biliniyor.

Öksürüğü kesiyor, mide ağrısını dindi-
riyor 

İçeriğinde demir, sodyum, kalsiyum, 
magnezyum, potasyum ve selenyum bu-
lunan çitlembik, zengin minerallere sahip 
bir bitki. 

Çitlembik bitkisinin meyvelerinin fay-
daları da saymakla bitmiyor. 

Mide ağrısını dindirme, öksürüğü kes-
me, bronşiti dindirme, ses tellerini yumu-
şatma ve böbrek kumlarını dökmeye yar-
dımcı olma özelliğine sahip.

Çitlembik, ayrıca, astım, egzama, ishal, 
sarılık gibi sağlık sorunlarının tedavisini 
destekleyici bitkisel bir çözüm olarak da 
kullanılıyor.

İçerisinde bulunan E vitamini, doyma-
mış yağ asidi ile kandaki kolestrolü düzen-

leyici özelliği de var. 
Çitlembikli bittanın yapılışı 

Kıbrıslılar tarafından severek tüketilen 
çitlembikli bittanın yapılışı, oldukça kolay.  

Çitlembikleri bir kaba koyun ve ılık suy-
la iyice yıkayın. Suyunu süzerek bir kenara 
alın. Mayayı ılık suyun içine koyup karış-
tırdıktan sonra bir süre kabarmasını bek-
leyin. Daha sonra hamuru hazırlamak için 
genişçe bir kabın içerisine un, hazırladığı-
nız mayayı, şeker, tuz, sıvı yağ ve aldığı 
kadar suyu ekleyin. 

Bu malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra 
elinizle yoğurun. Hazırladığınız hamurun 
üzerini nemli bir bezle örtün ve yaklaşık 
15 dakika dinlendirmeye alın. Dinlen-
dirdiğiniz hamurdan erik büyüklüğünde 
bir parça koparın ve merdane yardımıyla 
açın. Çok ince olmayacak şekilde açtığınız 
hamurun üzerine çitlembikleri serpin ve 
hamurun içine girmesi için parmağınızla 
bastırın. Hamurun kalanına da aynı işlemi 
yapın. Arzu ederseniz lezzet vermesi için 
kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. 

Hazırladığınız bittaları 180 derecede 
önceden ısıtılmış fırına koyarak üzeri kı-
zarana kadar pişirin. Kızararak sert bir 
görünüm alan çitlembikli bittayı bir servis 
tabağına koyup ikram edin.

Turistler portakal hasatında
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Dört mevsim çok özel seçenekler su-
nan Kuzey Kıbrıs’ta, yılın her dönemin-
de yapılacak ve görülecek çekim nokta-
larının sayısı her geçen gün artıyor.

Bence, içinizdeki huzur çağrısına en 
iyi yanıt alabileceğiniz dönem mart ve 
nisan ayları... Çünkü, baharın yaratmış 
olduğu coşkuyla, mart ve nisan ayları-
nın yaymış olduğu etki, insan ruhunu 
dinlendirmek için adeta biçilmiş kaftan.

Kıbrıs’ta nisan ayı, rengarenk doğa 
manzaraları, masmavi gökyüzü ve yeşil 
sarı renklerin hakimiyetinde bir karna-
val demek... Yeşil doku arasındaki or-
kideler, doğal bitkiler, badem çiçekleri, 
rengarenk laleler, akasya, lapsana ve 
gavcarın yarattığı sarı görüntüler, insan 
ruhuna tazelik veriyor....

Mayıs ayında doğa gücünü biraz 
kaybetse de, yine de doğa ile baş başa 
zaman geçirmek güzel. Baharın coşku-
suna kapılarak, sizler için mayıs ayında 
yapılması gereken bazı önerilerde bu-
lunmak istiyorum...

Yeşilırmak’ta tarladan 
çilek toplama keyfi

Kuzey Kıbrıs’ın en batı ucunda yer 
alan Yeşilırmak köyü, pek çok özelliği 
ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz 
kendine özgü güzellikleri ile ayrıcalıklı 
bir yerleşim yeri özelliğine sahip. 

Yeşilırmak denildiği zaman ilk olarak 

akla, adına festival de düzenlenen çilek 
geliyor.  

Bunun yanında köyde yetiştirilen bir-
çok ürün, köyle özdeşleşmiş durumda. 
En başta gelenleri şu şekilde sıralamak 
mümkün; zeytin, harup, kolakas, muz, 
narenciye, incir, yenidünya, erik, şeftali 

ve üzüm. 
Bu listeden de anlaşılacağı gibi Yeşi-

lırmak’ta yetiştirilmeyen ürün, hemen 
hemen yok gibidir. Köyün konumu ya-
nında son derece verimli topraklar ve 
kaliteli su kaynakları buna olanak sağ-
lıyor. 

Köylü, alın terini akıtarak tarıma el-
verişli topraklarda, sabahın erken saa-
tinden geç saatlere kadar çalışkanlığı ile 
sürekli olarak üretiyor. 

Denizin mavi rengi, köyün yeşili ile 
birleşince seyrine doyum olmaz bir 
manzara, ziyaretçileri karşılar. Özel-
likle yılın mart, nisan ve mayıs dö-
nemlerinde, köy girişinde yer alan çok 
sayıdaki çilek tarlası, ziyaretçilerine, 
tarladan çilek toplama olanağını veri-
yor. Bu benzersiz keyfi yaşamak iste-
yenler, özellikle hafta sonlarında köye 
akın akın ziyaretler düzenleyerek, köye 
ciddi bir sosyal hareketlilik ve ekono-
mik katkı sağlıyor.

Doğa yürüyüşü yapmak
Kıbrıs adasının en doğusundaki Kar-

paz yarımadasından başlayıp, Girne 
Sıradağları - Alevkayası’ndan geçip, 
kuzey batıdaki Akdeniz köyü, Kalkanlı 
Anıt Zeytin ağaçları bölgesine ve Lef-
ke-Yeşilırmak köyüne kadar uzanan 
yürüyüş yolları, doğa severlere eşsiz 
güzellikler sunuyor.. 

Son dönmede artan çevre bilinciy-
le gerek turistler, gerekse Kıbrıs halkı, 
düzenlenen doğa yürüyüşlerine büyük 
rağbet gösteriyor. 

Yürüyüş güzergahı boyunca orkide-
ler, adına festival düzenlenen medoş 
laleleri, endemik türler, anıt ağaçlar ve 
diğer bitki türleri gözlemleniyor.

Hasan KARLITAŞ

Başka Kıbrıs yok! Gezin, görün, keşfedin!
Baharın yarattığı coşku sizi bekliyor. Kıbrıs’ta bahar, rengarenk doğa manzaraları, 
masmavi gökyüzü ve yeşille sarı renklerin hakimiyetinde bir karnaval demek...

Kuzey Kıbrıs’taki doğa parkurlarında 
yürümek, Kıbrıs doğasını yakından ta-
nımak için çok güzel bir vesile.

Doğa ile iç içe, rahatlatıcı bir gün ge-
çirmek istiyorsanız, en güzel seçenek..

Bambaşka bir dünya, Karpaz
Ülkemizin doğu ucunda yer alan Kar-

paz, masalla gerçek arasındaki güzel-
likleriyle her mevsim başka güzel olsa 
da, baharda çok daha özel. Karpaz Böl-
gesine yapacağınız yolculukta, Tatlısu 
miniapark, Kaplıca, Dipkarpaz köyü, 
Altın Kumsal,  Sipahi Ay. Trias moza-
ikleri ve yenilenen yüzü ile Apostolos 
Andreas Manastırı görülmeyi fazlasıyla 
hak ediyor. Ziyarete giderken, yanınız-
da sevimli eşekler için yiyecek götür-
meyi de unutmayınız !

Cittaslow durakları
Sakinliğin izini sürmek isteyenler 

için ülkemizde Cittaslow (sakin şehir) 

payesini almaya hak kazanan, Yenibo-
ğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale, 
güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor. 

Bazı durak önerileri ; Geçitkale İncir-
li Mağara, her Pazar günü kurulan Ye-
niboğaziçi köy pazarı, Aziz Barnabas 
Manastırı, Mayısın ilk haftası düzenle-
nen Enginar Festivali, Melandra Kültür 
Evi, Osman Ağa Kültür Evi, Mehmet-
çik köyündeki otantik mekanlar, Cittas-
low pazarı, Zeka Bey Tohum Merkezi, 
Balalan köyü, Kumyalı köyündeki Ni-
tovikla Gardens Otel, Lefke Bölgesin-
deki tarihi, kültürel ve doğal güzellikler 
yanında alternatif duraklar ; Argonya, 
Pendaya Eko Garden, Organik Çiftlik, 
Gaziveren Çiftlik Evi ve Lefke Palm 
View Cafe de özel mekanlar dikkat çe-
kiyor. 

Bence Lefke’ye, Karşıyaka Yeşil Va-
di’den bakmanın keyfi paha biçilmez. 

Sakinlik çağrısına kulak vermekte 
fayda var.

Geleneksel Kıbrıs köylerinin keşfi
Baharın yaratmış olduğu coşkuyla 

mesafeleri yakınlaştırarak, geçmişten 
gelen geleneklerini korumayı başarmış 
köyleri keşfetmek çok iyi bir seçenek. 

  Yönünü turizme de dönmeyi başaran 
Bağlıköy, Karmi, Koruçam, Kalavaç, 
Akdeniz, Büyükkonuk ve Akıncılar ( 
Luricina), keşifçilerini bekliyor.

Kültürel festivaller
Festivaller ülkesi Kuzey Kıbrıs’ta, 

hemen hemen her hafta sonu, birbirin-

den özel etkinlikler düzenleniyor. 
Kıbrıs kültürünü yansıtan festivallere 

katılmak, hem o yöreyi tanımanız, hem 
de üreteni desteklemek bakımından ol-
dukça anlamlı. 

Bu hafta sonu “ne yapacağım” diye 
düşünüyorsanız, festivallere katılıp, 
festivalin yapıldığı bölgenin tarihi, kül-
türel ve doğal güzelliklerini keşfetme-
nizi öneririm.

BAŞKA KIBRIS YOK ! Gezin, Gö-
rün, Keşfedin !
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Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com

Birlikte başarmalıydık

welcometonorthcyprus.co.uk

Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Dileyen dilediği festivali yapmakta öz-
gürdür...

Hele Londra gibi bir demokrasi merke-
zindeyseniz...

Her örgüt, her kurum hatta her kişi, ge-
rekli yasal izinleri alıp, yeri de ayarlarsa, 
başka insanların özgürlüğünü engelleme-
diği sürece, kendi kültürünü dilediği gibi 
sergileyebilir...

Haaa para da kazanma arzusu varsa, 
bunun hesabını da “vergi” makamları ile 
görür...

Beni “hiç” ilgilendirmez...
Londra’daki derneklerimiz, örgütleri-

miz, kurumlarımız için de bu yazdıklarım 
geçerlidir.

-*-*-
Tek festival mi yapalım yoksa elli tane 

mi?
Olaya hangi açıdan baktığınıza bağlı-

dır.
İsterseniz elli değil, 350 tane de yapar-

sınız.
Ama meseleye “birlik beraberlik” 

adına yaklaşırsanız; KKTC Başbakanı 
önünde sözler verirseniz, “tek bir festi-
val” doğru olandır.

Ve meseleye, “artık bizim toplumumuz 
da güçlüdür ve tek ses verebilmektedir” 
açısından bakarsanız, yine “tek festi-
val”in değeri sanki daha fazla olacaktır.

-*-*-
Tartışmalar sürdü, “senin yüzündendi”, 

“suçlusu sendin” kavgaları bitmeyecek 
gibi dursa da, iki ayrı festivalde karar ka-
lındı.

İkisine de “hayırlı ve de uğurlu olsun, 
kolay gelsin” demek dışında bir şey diye-
ceğim yok...

-*-*-
Ama gayet açık bir şekilde görülüyor 

ki, hala birileri bir yerlerden, “bölünmüş 
olmak daha iyidir”i dürtüklüyor...

Ve bu birileri, “milliyetçi” kanadın an-
lattığı hikayelerdeki gibi, “düşman” say-
dıklarımız değil ne yazık ki!

-*-*-
Londra’da birlik olmayı başarmala-

rı halinde “çok güçlü” olacağı kesin bir 
Kıbrıslı Türk toplumu yaşıyor...

Londra’daki bu toplumu “solcular ve 
sağcılar” diye bölerek, onlara sık sık gaz 
vermek, yönetirken işin daha kolay olma-
sı demektir.

Ve çok üzgünüm daha çok gaz verilen 
ve daha çok kullanılan da “milliyetçi” ka-
nat olmaktadır.

-*-*-
Hala 1958’lerde kalması gereken “so-

ğuk savaş” taktikleri ve “hainler” suçla-
maları ile meseleye bakan ciddi sayıda 
insanımız olması, Londra gibi demokrasi 
beşiği bir merkezde, üzücüdür.

Olaya bu açıdan bakmayı tercih etsem 
de, yine de festivallerin kültürel bir et-
kinlik olduğu noktasına varmayı tercih 
ediyorum...

-*-*-
Londra’da bölünmüşlük devam etti-

ği sürece; evet derin devlet bu toplumu 
karanlık hedefleri de dahil her amacında 
daha kolay kullanabilir ama bunun öte-
sinde, zayıf toplumların kültürleri; daha 
kolay yok olur... Doğal asimilasyon sü-
reci hızlanır... Ve yeni nesiller, ortadaki 
karanlık ve de abuk sabuk hesaplaşmayı 
gördükçe küsüp toplumdan uzağa kaçar.

-*-*-
Bu tehlikeyi de görmek lazım...
Yani evet, “mesele kültürel bir etkin-

liktir” diyerek gözünüzü kapatıp hayatı-
nıza devam edersiniz... Görmezden gelir-
siniz... 

Ama birlikteliği sağlayamamak, özel-
likle gurbette, ciddi kayıplara sebep olur. 

-*-*-
Bu açından bakacak olursak, “keşke 

tek festivali başarabilseydik... Keşke 
yeni nesillere daha barışçıl, daha insan-
cıl, daha güzel mesaj verebilseydik” de-
mekten kendimi alamıyorum.

-*-*-
Amacım “her hangi bir tarafı suçla-

mak”, “taraf tutmak”, “taraf olmak” de-
ğildir...

Ama, lütfen kendimizi 1958 karanlık 
hesaplarından kurtaralım.

Milliyetçi komplekslerimizden çok de-
ğerli olan şeyler vardır.

Mesele çocuklarımız...
Mesela geleceğimiz...
Mesela diasporadaki siyasi gücümüz...
Bölündükçe çocuklarımızı daha hızlı 

kaybederiz...
Bölündükçe toplumsal yok oluşumuz 

daha hızlanır...
Ve bölündükçe, Londra özeli ya da İn-

giltere genelinde, tek kuruşluk siyasi gü-
cümüz kalmaz...

-*-*-
Kısacası işin özeti; herkese kolay gel-

sin, festivallerin tümüne başarılar dilerim 
ama keşke birlikte başarabilseydik...

Keşke tek bir festivalde, on binleri top-
layabilseydik... 

Keşke, hiç bir karanlık merkeze, “gel 
de bizi dilediğin gibi yönet, biz zaten alı-
şığız” mesajını vermekten uzaklaşmayı 
başarabilseydik... 

Elbette dileyen dilediği şeftali kebabını yapıp, dilediği gibi 
tüketebilir... Dileyen yeşil biberle süslesin, dileyen yanında 
şalgam tüketsin... Şikayetim yok... Ama Kıbrıslının şeftalisi 
tektir... 

Kıbrıs usulüyle pişirmediğiniz zaman, çok farklı ve çok 

zengin tatlar üretebilir ve keyfini de çıkarabilirsiniz... Ama 
şeftali kebabı tektir... 

Kıbrıslı tadı ve keyfi başkadır... Bütün tatlara ve keyiflere 
saygı elbette ama korumak isterseniz, sahip çıkarsınız... Tek 
festival mi? İşte bu yüzden önemliydi... 



MAYIS 2019 MAYIS 2019

36 37

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

NorthCyprus
UK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) en köklü inşaat şirketlerin-
den olan Halken İnşaat, yatırımlarıyla 
özellikle Tuzla ve Mutluyaka köylerine 
değer kattı. 1996 yılında 28 dostun or-
taklığında kurulan Halken İnşaat, geride 
bıraktıkları 23 yılda müşteri memnuni-
yetinde oldukça üst düzeyde bir seviye 
yakaladı. Çevre dostu projelerle ön pla-
na çıkan Halken İnşaat, dikey büyümeyi 
tamamen dışlamasa da daha çok doğayla 
barışık projeler üretmeyi tercih ediyor. 

Şahali: “ Şirket 28 
ortakla kuruldu”

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 

konuşan Halken İnşaat Direktörle-
ri’nden Erhun Şahali, şirketlerinin 
1996 yılı Ekim ayında farklı şekiller-

de dostlukları olan 28 ortak tarafından 
kurulduğunu söyledi. 

Şirketlerinin kuruluş amacının Ma-
ğusa ve bölgesine konut ihtiyacını kar-
şılayacak projelerle inşaat sektöründe 
yer etmek olduğunu ifade eden Şahali, 
şirketlerinin kuruluşundan sonra ilerle-
yen dönemlerde ortakların bazılarının 
yaşlarının ilerlemesi sonucu emekli 
olduklarını ancak çok ortaklı yapının 
hala devam ettiğini bildirdi. 

“Şirketi kuran kuşak emekli oldu 
ancak 2’nci kuşak şirketin yönetimini 
devam ettirmektedir” diye konuşan Şa-
hali, faaliyet alanlarının ağırlıklı olarak 

Mağusa merkezde apartman projeleri 
olduğunu, Tuzla ve Mutlukaya’da hem 
tek katlı hem de dubleks evler olmak 
üzere müstakil ev projeleri bulunduğu-
nu aktardı. Erhun Şahali, İskele Bölge-
si’nde de yatırımları bulunduğunu dile 
getirdi. 

Erozan: ““Dream Life Karpasia 
Tatil Sitesi denize 200 metre”

Şirketin bir diğer direktörü Sercan 
Erozan ise, dubleks villalar üzerinde 
yoğunlukları olduğunu ifade etti. Genel 
olarak 2 katlı ancak son zamanlarda tek 
katlı binalar inşa etmeye başladıklarını 
anlatan Erozan, Tuzla-Mutluyaka’da 
villa, Mağusa ve İskele Bölgesi’nde de 
apartman projelerini hayata geçirdikle-

ri kaydetti. 
Mayıs 2020’de tamamlanacak olan 

Yenierenköy’de “Dream Life Karpasia 
Tatil Sitesi” projeleri olduğunu belirten 
Erozan, bu projenin 29 hanede oluşa-
cağını dile getirdi. 

“Dream Life Karpasia Tatil Site-
si’nin” denize 200 metre mesafede 
Karpaz’ın en güzel sahillerine çok ya-
kın bir konumda olduğuna dikkat çe-
ken Erozan,  sitenin kapalı bir site ola-
cağını, ortak yüzme havuzu, yeşil alan, 
kontrollü girişi olacağını ve ayrıca si-
teye girişlerin telefondan SMS yoluyla 
sağlanabileceğini açıkladı.  

Sercan Erozan, yakın vadede Mağu-
sa ve İskele dışındaki bölgelerde yatı-
rımlar için hazırlıklarının sürdüğünü 

Doğayla 
barışık 
projeleri 
hayata 
geçiriyoruz

Yatırım yaptıkları bölgelere değer katan Halken İnşaat, hayata geçirdiği 
çevre dostu projelerle sektöründen kendini diğerlerinden farklı kılıyor

söyledi. Erozan, özellikle Lefkoşa pa-
zarına girmek için hazırlık içerisinde 
olduklarını kaydetti. 

“Yatırım yaptığımız bölgelere 
değer katıyoruz…”

Şirketlerinin projelerinin çevre dostu 
olduğuna vurgu yapan Erhun Şahali şu 
şekilde konuştu:

“Çok fazla dikey büyüme içerisinde 
olan bir şirket değiliz. Dikey büyümeyi 
tamamen dışlamıyoruz ancak doğayla 
barışık projeler yapmaya çalışıyoruz. 
Halken mahallelerinin; yeşil alanı, 
oyun sahaları, ev bahçelerinde geniş 
alanları vardır. Müşterilerimiz aldıkları 
konutları ömürlük olarak kullanmak-
tadırlar. 1996 yılında kurulup ilk yatı-
rımlarımızı yapmaya başladığımızda 
Tuzla’da toplu konut projesi yapan 
yoktu. Bu nedenle biz yatırım yaptı-
ğımız bölgelere değer kattığımıza ina-
nıyorum. Yeni yaşam alanları yarattık. 
2010 yılında Mutluyaka’da yaptığımız 
projede, Tuzla’da yaşanan Mutluyaka 
köyünde de yaşandı. Mutluyaka köyü-
ne ilk yatırım yapan şirket olduk. Mut-
luyaka’da şimdi Mağusa’nın gelişme 
alanlarından biri oldu. Dolayısıyla biz 
yatırım yaptığımız bölgelere değer kat-
tığımıza inanıyoruz. En büyük amacı-
mız, olabildiğince uygun şartlarla hal-
kımızı konut sahibi yapmaktır. Çünkü 
barınma ihtiyacı insanların en önemli 
ihtiyaçlarından biridir”. 

Fiyatlarını rekabetçi ve makul dü-
zeyde tutmaya çalıştıklarını anlatan 
Şahali, fiyat bakımında büyük hırsları 
olmadığını, bu nedenle döviz baskısına 
rağmen olabildiğince fiyatlarını makul 
düzeyde tutup halkımıza konut alterna-
tifleri sunmaya çalıştıklarını söyledi. 

Erhun Şahali, günümüze kadar bine 
yakın insanımızı konut sahibi yaptıkla-
rına vurgu yaptı. 

“Dış pazara dönük adımlarımız 
artmaktadır”

Sercan Erozan,  kendilerinden konut 
alan müşterilerinin, İngiltere’de ya-
şayan akrabalarının da kendilerinden 
konut aldığını ve oldukça memnun 
kaldıklarını kaydetti. 

“Son dönemde hem yatırım hem kul-
lanım amaçlı İngiltere’de yaşayan Kıb-
rıslı Türkler de Halken projelerine ilgi 
gösteriyorlar” diye konuşan Erozan şu 
şekilde konuştu:

“Yaşadığımız şöyle bir gerçek var-
dır. Gerçekten üzülerek söylüyoruz. 
Emlak piyasası dövize bağlı bir piyasa 
olduğu için yerli halkın alım gücü belli 
bir noktadan sonra zorlanmaktadır. Bu 
nedenle dış pazara dönük adımlarımız 
artmaktadır. Son dönemlerde daha faz-
la bir dış pazar arayışı içerisindeyiz”. 

“Müşteri memnuniyetinde üst 
düzeyde bir seviye yakalandı”

Geride kalan 23 yılda kendilerinden 
konut alan insanların, evlatları için 
2’nci konutu da şirketlerinden aldığını 
ifade eden Şahali, müşteri memnuniye-
tinde oldukça üst düzeyde bir seviyeyi 
yakaladıklarını dile getirdi. 

Mağusa ve İskele bölgelerinde ken-
dilerinden emlak alan insanların yakın-
larının da diğer bölgelerde yatırımları 
olup olmadığını sorduklarını belirten 
Erhun Şahali, bu soruların kendilerini 
Mağusa ve İskele’nin dışında yatırım 
yapma arayışına götürdüğünü aktardı. 

“Bu nedenle de yakın gelecekte Lef-
koşa’da bir projeyle kendimizi göste-
receğiz” diye konuşan Şahali, oldukça 
genç bir ekip olduklarına da dikkat 
çekti. 

Erhun Şahali konuşmasına şu şekil-
de devam etti: 

“Aramızda yönetici pozisyonunda 
1995 doğumlular da vardır. Bu nedenle 
genç ve dinamik bir ekiple yolumuza 

devam ediyoruz. Emlak piyasası ol-
dukça yoğun rekabetin olduğu bir pi-
yasadır. Biz 23 yıllık geçmişimizden 
onur duyuyoruz. Bu piyasada halkımı-
zın desteğiyle birlikte daha uzun yıllar 
var olmayı hedefliyoruz”. 

Her zaman bölgenin spor kulüpleri 
ve sivil toplum örgütleriyle dayanış-
ma içinde olduklarına da vurgu yapan 
Şahali, “ Elimizden geldiğince katkı 
yapmaya çalıştık. Çevreye duyarlı pro-
jelerde yer aldık. Ağaçlandırma kam-
panyalarına destek verdik. Okulları-
mıza da mümkün olduğunda bir takım 
katkılarımız oldu” dedi. 

Sercan Erozan, devlet dairelerinde 
bağış olarak bir takım tadilat ve tami-
ratlar yaptıklarını belirtti ve bazı eği-
tim kurumlarının etkinliklerinde spon-
sor görevi üstlendiklerini dile getirdi.  
Üniversitelere bir takım sponsorluklar-
da bulunduk. 

Erhun Şahali “Mağusa sizin için ne 
ifade ediyor” sorusu şu şekilde cevap 
verdi:“Mağusa bizim en büyük aşk-
larımızdan biridir. Mağusa’yı doğup, 
büyüdüğümüz bir yer olarak çok se-
viyoruz. Daha da iyi bir hale getirmek 
için sadece iş hayatında değil, farklı 
mecralarda da katkı yapmaya çalışıyo-
ruz. Ben son bir yıldır belediye meclis 
üyesi olarak da Mağusa’ya elimden 
geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum. 
Mağusa’nın daha fazla dünyaya yüzü-
nü dönüp, turizmden daha fazla pay 
alıp, denize daha fazla açılarak daha da 
bir dünya şehri olması en büyük haya-
limdir.” 

Mağusa…
Mağusa’nın kültürel mirasının rekabet 

üstü bir değer olduğuna da vurgu yapan 
Şahali, bunların korunarak Mağusa’nın 
gelişmesi ve çarpık yapılaşması olma-
masını hayal ettiğini dile getirdi. Erhun 
Şahali, Derinya Kapısı’nın açılması dahi 
kentte ciddi bir heyecan yarattığını işaret 
etti. 

Mağusa’nın en büyük dezavantajla-
rından birinin kapalı Maraş olduğunun 
altını çizen Şahali, Kapalı Maraş’ın kar-
şılıklı kabul edilebilir bir statüde hayat 
bulmasının Mağusa’nın geleceğini de-
ğiştirebilecek bir adım olacağını bildirdi. 

Sercan Erozan’da “Mağusa” ile ilgili 
olarak; “Son 10-12 yıldır sürekli yurt 
dışına ziyaretlerde bulunuyorum. Başka 
hiçbir şehrin Mağusa’nın ki kadar güzel 
bir kıyı şeridi ve denizi olduğunu görme-
dim.  Dünyada Mağusa gibi tarihi yer-
lerin olduğu kompakt bir şehir aslında 
çok nadir bulunur. Bunu aslında biz bu 
ölçülerde iyi kullandığımızı düşünüyo-
rum. Yakında hazır olacak İmar Planı ile 
birlikte daha da güzel olacağına inanıyo-
rum” diye konuştu. 

Ahmet İLKTAÇ
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Kuzey Kıbrıs’ta ilk organik 
tarım yapan kadın girişimci 
Nursel Ekici, Yeşilırmak’ta, 
50 dönüm üzerine çiftlik inşa 
ederken, yaşamını yitiren eşinin 
yarım kalan hayalini yaşatmayı 
başardı. 

Yeşilırmak’tan sonra, Erson 
Hoca’nın Organik Çiftliği’nde-
ki doğal ürünleri, artık Lefko-
şa’da bulmak mümkün. 

Nursel Ekici, Lefkoşa’ya 
Erson Hoca’nın Organik Mar-
keti’ni açtı ve çiftlikte yetişen 
ürünleri, doğallık arayanların 
ayağına getirdi. 

 
Nursel Ekici, eşinin hayali-

ni yaşatıyor
Emekli öğretmen olan Erson 

Ekici, tarıma olan merakı yü-
zünden, dedesinden kalma 5-6 
dönümlük arazinin etrafındaki 
diğer arazileri de satın alarak, 
50 dönümlük arazide, eşiyle 

birlikte tarım yapmaya karar 
vermiş.

Daha sonra organik tarım kur-
suna katılan Ekici çifti, bahçeyi, 
tamamen organik tarıma uygun 
hale getirmiş ve çilek üretimiyle 
işe koyulmuş.

Açılış hazırlıkları yapılırken 
Erson Ekici ani bir rahatsızlık 
sonucu yaşama veda etmiş. Psi-
kolojik bir yıkım geçiren Nursel 
Ekici, eşinin hayalini yaşatma-
ya karar vermiş ve çok geçme-
den Erson Hoca’nın Organik 
Çiftliği’ni hizmete açmış.

 
Çiftlikteki ürünler organik 

sertifikalı 
Çiftlikte, mevsimine göre her 

türlü sebze-meyve yetiştiriliyor. 
Herhangi bir kimyasal kulla-

nılmaması nedeniyle bahçede 
farklı bir ekosistem oluşmuş.  
Zararsızlar, zararlı böcekleri 
yiyerek ürünleri koruyor. Serti-

Organik 
ürünler 
bahçeden 
sofraya 
geliyor

Yeşilırmak’ın tertemiz doğasında, hiçbir kimyasal kullanılmadan, mevsimine göre üretilen 
ürünleri, Lefkoşa’da açılan Erson Hoca’nın Organik Marketi’nde bulmak mümkün

fikalı olarak üretim yapılan çiftlik, Tarım 
Bakanlığı tarafından denetleniyor. 

Doğal ürün meraklılarının hizmetine 
sunulan çiftlikte, restoran ve 5 odalı bu-
tik otel de hizmet veriyor. 

Çiftlik, rezervasyon sistemine göre ça-
lıştığı için önceden bildirmek gerekiyor. 

Çiftlikte, Kıbrıs’a özgü etkinlikler de 
düzenleniyor. 

Tüm ürünlere Nursel 
Ekici’nin eli değiyor 

Çiftlikte yetişen tüm ürünlere Nursel 
Ekici’nin eli değiyor. Sebze-meyvenin 
yanı sıra ekmek, çörek, reçel, pekmez, 
salça, turşu ve daha pek çok ürün Nursel 
Ekici’nin eseri. 

Yeşilırmak’ın tertemiz doğasında, hiç-
bir kimyasal kullanılmadan, mevsimine 
göre üretilen ürünleri, Lefkoşa’da açılan 
Erson Hoca’nın Organik Marketi’nde 
bulmak mümkün.

   
Amaç, sağlıklı ürün ve 

Erson Hoca’nın adını yaşatmak 
Ekici’nin amacı, halkın sağlıklı seb-

ze-meyve tüketmesini sağlamak ve yitir-
diği eşi Erson Hoca’nın adını yaşatmak. 

Çiftlikte üretilen yumurta ve tavuk da 
organik sertifikaya sahip.

Pazartesi ve Perşembe günleri taze 
sebze ve meyve günü olan market, hafta 
içi 09.00-17.30 Cumartesi günleri 09.00-
14.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 12 yıllık müşterileri var 
Nursel Ekici, müşterilerinin organik 

tarıma önem veren, kimyasal kullanılma-
yan ürün tercih eden bilinçli kişiler oldu-
ğunu belirterek, 10-12 yıldan bu yana 
sadık müşterileri olduğunu ifade ediyor. 

Çalışkanlığıyla bilinen Nursel Eki-

ci’nin tatil yapmak gibi bir lüksü yok; 
çiftliğin başından ayrılamıyor ancak 
yaptığı işten büyük haz duyuyor. 

Nursel Ekici, birçok kadın kuruluşu 
tarafından ödülle onurlandırılmanın gu-
rurunu da yaşıyor. 

Organik ürünlerle ilgili Facebook’taki 
Erson Hoca’nın Organik Marketi Lefko-
şa sayfasından ya da 0533 861 53 04 nu-
maralı telefondan bilgi almak mümkün.
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Fırın kebabı “Furnos”ta yenir
Kıbrıs mutfağında sıklıkla pişirilen 

lezzetlerin en sevilenlerinden olan fırın 
kebabının yeni adresi Lefkoşa Orta-
köy’de hizmet veriyor. Bu lezzetin me-
kanı, Furnos Restaurant..

Yıllarca Mağusa’da “Hacı’nın Yeri” 
isimli kebap dükkanıyla hizmet ve-
ren Gül ailesi, Lefkoşa’da açtığı ikinci 
şubeden sonra, fırın kebabı restoranı 
Furnos’u da Lefkoşalıların beğenisine 
sundu.

Kebap çeşitlerindeki 30 yıllık dene-
yimden sonra Furnos isimli restoranla 
fırın yemekleri hizmeti vermeye başla-
yan Gül ailesi, yeni bir işletmeyle, baş-
kente ‘merhaba’ demenin mutluluğunu 
yaşıyor.

30 yıllık aile işletmesinin 
deneyimi var

North Cyprus UK Gazetesi muhabiri-
ne konuşan Furnos Restaurant Direktö-
rü Mehmet Gül, gerek “Hacı’nın Yeri”, 
gerekse “Furnos”un bir aile işletmesi 
olduğuna dikkat çekerek, babası Süley-
man Gül’den devraldıkları işletmeyi, 
eşi Zehra Gül, ablası Meryem Saygılı 
ve yeğeni Mustafa Gül ile birlikte, daha 
da iyi noktalara taşımaya çalıştıklarını 
belirtiyor.

Fırın yemekleri de 
büyük ilgi görüyor

Furnos’un Ekim 2018’de açıldığını 
ve fırın kebabının ardından fırın ye-
meklerini de menüye kattıklarını belir-
ten Mehmet Gül, Kıbrıslıların “molehi-
ya” ve “magarına bulli” gibi lezzetleri 
sevdiğini çok iyi bildiklerini, bu neden-
le yakın zaman içerisinde, çeşitleri ar-
tırma ve değiştirme hedeflerinin oldu-
ğunu söylüyor.

İç mekanı 40, dış mekanı 100 kişi 
kapasiteli Furnos Restaurant, her gün 
12.00-21.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor. Menüde, başta fırın kebabı 
olmak üzere fırın makarnası, karnıya-
rık, güveçte kuru fasulye, türlü dolma, 
krepte sebzeli tavuk, fırında tavuk ve 
dana kaburga gibi leziz fırın yemekleri 
başı çekiyor.

Patates sıkıntısı 
restoranları da etkiledi

Mehmet Gül, Kuzey Kıbrıs’ta yaşa-
nan ekonomik krize de değinerek, kri-
zin restorancılık sektörünü de etkiledi-
ğini, ancak bu etkinin, şubat aylarında 
daha çok hissedileceğini düşündüğünü 
ifade ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan patates sı-
kıntısından nasibi aldıklarını da belirten 
Gül, “Bir dönem fırın kebabının yanın-
da patates yerine pilav vermek zorun-
da kaldık. Bir menümüzde de fırın ke-

babıyla fırın makarnası servisi yaptık” 
diyor.

“Zor iş olsa da yine restorancılık 
işi yaparım”

Restorancılık sektöründe yaşanan 
sıkıntılara da değinmeden edemiyor 
Mehmet Gül...

Kalifiye eleman bulmakta güçlük 
çektiklerinin altını çizen Gül, ön izinle 
işçi getirmenin ağır yükleri bulundu-
ğunu, bunun hafifletilmesi gerektiğini 
belirtiyor.

Mehmet Gül, restorancılık mesleğini 
severek yaptığına ve her gün yeni bir-
şeyler katmak için çaba gösterdiğine 
işaret ediyor ve şöyle konuşuyor:

“Hizmet sektörü zor bir iştir. Günü-
nüz, restoranda, mutfakla ve müşteriyle 
ilgilenmekle geçer. Zaman zaman ener-
jim tükeniyor, sosyal hayatım neredey-
se yok, aileme yeterince vakit ayıramı-
yorum. Bu söylediğime eşim kızacak 
ama dünyaya yine gelsem, yine bu işi 
yaparım.”
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1977 to 2017, 40 years of tourism professional

Ünal Çağıner
Ünal Çağıner, one of the pioneers of the tourism sector in Northern Cyprus, is a success story that has 
turned into a giant tourism investment from a few bungalows to two thousand beds... Mr. Ünal has a 

spirit of entrepreneurship and all has to learn from what he has to say. “We must know the value of this 
country ... Let’s love and protect each other. Let’s prepare our economy and competitiveness as if there 
will be a solution at every moment. Let’s manage more rationally. The future of our country is tourism.”

Ünal Çağıner, one of the pioneers 
of tourism sector in Northern Cyprus, 
turned into a unique treasure for the 
tourism journey which started in 1977 
and equipped with priceless works in 
40 years.

This is a success story that has turned 
into a giant tourism investment in the 
area of six and a half miles in the Çatal-
köy region and from a few bungalows 
to 2 thousand beds.

In the 1970s, it was not everyone’s 
fee to think about tourism and target 
investments. There Mr. Ünal was able 
to become Ünal Çağıner. He was loved 
and counted for having left his mark on 
this land. Spending day and night with 
tourism has reached his goals.

Starting his tourism investments with 
Akgünler Tourism, he finalised with 
Acapulco Holiday Village. For about 
forty years, when “holiday” is said, in 
our country, Acapulco comes first.

Akgünler Tourism and Maritime, 
Acapulco Hotel and Tarsan Farm, whi-
ch are offered to our country by Ünal 
Çağıner, have a volume of employment 
over a thousand people, are the source 
of pride for our country as a very im-
portant tourism investments. I would 
like to share this interview with North 
Cyprus UK Newspaper this month, the 
courageous heart of tourism, brave he-
art Ünal Çağıner. Mr. Ünal is the spirit 
of entrepreneurship and we all have to 
learn from what he has to say.

Of course the name Ünal Çağıner is 
know by everyone in North Cyprus. 
But can you tell us about yourself 
when we start our conversation?

In 1946, I was born in Malya. My 
father was from the village Malya and 
my mum was from the village Evdim. 
My first childhood was spent in Malya. 

Then in 1952 my family had to migrate 
to Ciyas Pirasgosu. After living there 
for three years, I lived in Evrim Piras-
gos between 1955-63. In the 1963 - 74 
period, we lived in Evdim. After 1974, 
we settled in Kyrenia. It was easy to 
say, we had to migrate five times in 28 
years between 1946 and 1974. Therefo-
re, the Cyprus Problem did not begin in 

1974. This problem has been since the 
1950s. The British administration regis-
tering the Turks as police, my father in 
1957 became a police. My mother was 
a housewife.

Everything starts with a dream. 
How did you meet with tourism?

I dreamed of making tourism under 

the difficult conditions of Cyprus. In 
1972, I bought 24 acres of land in the 
sea of Evdim. Right next to that land, 
there are 350 acres of foundation land, 
which we can call the adjacent. We had 
a holiday village project with our frien-
ds. Until 1974, the project work con-
tinued. Due to 1974 events, we were 
unable to implement our project. Tou-

rism Cooperative, which we established 
with 12 partners for tourism purposes, 
is still registered in the comparison of 
companies in the south. In those years, 
I was working as an Air Estimator on 
English bases. In 1969, after graduating 
from the Faculty of Political Sciences 
in Ankara, I worked in English bases 
for almost four years between 1970 and 
74. Guessing the correct weather condi-
tion is  my talent from that time. It was 
a good work experience for me. After 
1974, we moved to Kyrenia. I served 
as a public officer for about a year (6 
months finance, 6 months ministry of 
housing). I saw that this civil service 
was not a business for me. I resigned 
from the position of civil servants, I 
was put into business. Together with my 
brothers and sisters, we established Ak-
günler Trading Company. We launched 
the idea of Akgünler Market. In January 
of 1977, at the age of 31, Akgünler tou-
rism was established and I took my first 
steps in tourism which was my dream.

Why the name Akgünler?
Akgünler name in 1974, it was an 

expression  Bülent Ecevit  the Repub-
lic of Turkey Prime Minister used. We 
were all very impressed by Ecevit’s 
courage in the Cyprus Peace Operation. 
Our company’s name comes from his 
discourse. Akgünler, in the 1970s and 
80s made huge tourism operations. It 
is Cyprus’ one of the first agencies in 
tourism history. In those years, there 
were hotels like Dome, Celebrity, Mare 
Monte, Salamis, Rocks and Dorana. 

Mainly, we were working with Turkey 
market. We were doing 70% of Nort-
hern Cyprus tourism. 

How was Acapulco formed and 
how did it evolve over the years? 
Where does the name come from?

Acapulco’s name comes from Aca-
pulco, the famous tourist paradise of 
Mexico. Founded in Acapulco, known 
as 6.5 miles, from 1978 to 1982, I wor-
ked restaurants and beaches. At that 
time, there was no infrastructure, ele-

ctricity and water in this area. I made 
a small pool near the restaurant. Since 
there was no electricity, I brought ice 
from the ice factory in Nicosia and put 
it in the pool. So I kept coke and other 
drinks cold.

We established Acapulco in 1982 
with 50 bungalows. In this way, I have 
also changed from agency to hotel ma-
nagement. In those years, many people 
laughed at me for investing outside of 
Kyrenia. However, I believed that Ky-
renia could grow with its surroundings. 

In those years, this place, called ‘no-
body comes’, became a center of attra-
ction today. In the early years, German 
and Austrian tourists began to choose 
us. I remember very well that in 1983, 
80% of the facility was Austrian. Over 
time, we expanded to 229 bungalows 
and 52 hotel rooms. We have increased 
the number of hotel rooms to 660 with 
the hotel project we have carried out re-
cently. Currently, the number of beds in 
Acapulco is around 2,000.

Are there new investment projects?
Since the establishment of Acapulco, 

construction has not stopped in this re-
gion for about forty years. As long as 
I’m alive it will continue. Investing is 
an illness. We made a very ambitious 
investment in congress tourism, luna 
park, new beach bar area, sports fields, 
swimming pools and finally health-spa 
area. We will continue to produce new 
projects. In the island economies, tou-
rism comes first. Besides tourism-based 
agricultural production, we should aim 
for light industry based on tourism. We 
apply this in our own business.

What kind of message would you 
like to give to the community?

We live in a beautiful country with 
its nature and people. Let us know the 
value of this country. The biggest mis-
take made in the past was the process of 
immaturity of the CTA (Cyprus Turkish 
Airlines). 

I believe that every country should 
have its own airways. Let’s love and 
protect each other. Let’s prepare our 
economy and competitiveness as if the-
re will be a solution at every moment. 
Let’s manage more rationally. The futu-
re of our country is tourism.
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The new address of toast 
and sandwich: Canteen

The Walled City of the capital Ni-
cosia is livening up by time with the 
newly opened cafes and restaurants. 
A new place near Bandabuliya, also 
known as Nicosia Municipal Market, 
was opened named as “Canteen San-
dwich Bar”...

Serving as a “fast food” restaurant in 
the Lefkoşa Schools Road area, Cante-
en has been hosting its customers in its 
new place opened in the Walled City 
of Nicosia.

The business has three partners...
Canteen partners Diren Özdoğal, 

Aysu Diren and Çağıl Ener, serves 
sandwiches, toast and salads. The th-
ree partners gave great effort.

North Cyprus UK reporter, has a sin-
cere converstaion with Diren Özdoğal, 
Aysu Diren and Çağıl Ener.

Even though Diren Özdoğal was a 
theater actor,he decided to open such 

a place when he saw that art does not 
make money in North Cyprus. He 
decided to open up “Canteen” with 
his girlfriend Çağıl Ener in Nicosia’s 

Schools Road.
Diren and Çağıl started selling cakes 

made by Aysu Diren, which is their 
friend. After a while Diren Özdoğal, 

Aysu Diren and Çağıl Ener decided to 
move to the Walled City, where they 
saw an old pastry shop.

Diren Özdoğal explains the situa-
tion of the place with the following 
words:

 “When we entered the shop, it was 
simply a wreck. Çağıl, who is a desig-
ner, showed her talent and I worked 
in the construction business. Together, 
we uncovered the new place of Cante-
en Sandwich Bar in a short period like 
one month.”

They have Great cakes
Aysu Diren, one of the partners of 

the company, is the chef of Cante-
en. Aysu Diren, who is a graduate of 
Gastronomy Culinary Arts. Although 
she had health problems for a while, 
she soon recovered and devoted her-
self to the kitchen.

Aysu Diren who made cakes under 
the name of “Aysu’s Cake” has always 
been curious about the kitchen and 
one day she found herself as the chef 
of Canteen.

Aysu Diren continues to make cakes 
under the brand name “Aysu’s Cake” 
in addition to being the kitchen chef. 
Diren Özdoğal is a fan of Aysu’s cakes 
and he is impatiently waits to eat the 
cakes that are not sold at the end of the 
day.

Forget the sandwiches and toasts 
you know

Forget the sandwiches and toasts 
you know. The snack-style Canteen, 
the toast and sandwiches are a little 
different from the flavors we know.

They have the “Canteen” signature 
on the delicious toast and sandwiches. 
In addition, vegan and vegetarian opti-
ons also give the business a plus.

They serve on Monday, Tuesday and 
Thursday between 09.30 - 18.00, Wed-
nesday, Friday and Saturday between 
09.30 - 03.00.

There is lentil soup at night
At night, there is also a lentil soup 

The snack-style “Canteen Sandwich Bar” opened in the city walls of 
Nicosia brought a new breath to toast, sandwich and salad.

service. This soup which 
Cypriots love the most, 
is cooked in the style pre-
pared by our mothers and 
grandmothers in Canteen. 
For this reason, many pe-
ople who drink this soup 
comment as “ it’s like the 
soup my grandmother ma-
kes”.

It is possible to follow 
Canteen’s food varieties 
from Facebook, Instagram 
and Yemek Sepeti applica-
tion.

 
“Every day we awaken 

to a new dream”
 “Every day we awaken 

to a new dream” says Diren 
Özdoğal, referring to the si-
tuation of the Walled City, 
draws attention to the chan-
ges in the process and says:

“As far as the interest in 

the Walled City is concer-
nedthere is also an interest 
to Canteen. The Walled 
City was abandoned for a 
period of time, then resta-
urants, cafes, coffee shops 
and bars opened and it live-
ned up. There was a conflict 
between the culture of the 
Walled City and the culture 
of the Cypriot people, but 
the cultural conflicts were 
overcome thanks to the 
places opened. There are 
many bars and cafes in the 
area, but there was no snack 
style. We saw this lack and 
responded to the need. The  
reactions motivated us even 
more. We have done a lot of 
work until we could bring 
this business to the present. 
Now every morning when 
we come to our store we 
wake up to a new dream.”
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