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Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’de tanıtım ve pazarlanmasına büyük 
katkı sağlayan North Cyprus UK, 10’uncu kuruluş yıldönümü-
nü kutluyor. 10 yıldan beridir yayım hayatını sürdüren gazete-
miz, geniş dağıtım ağıyla İngiltere’deki okuyucularıyla 
Kuzey Kıbrıs arasında köprü görevi görmeye devam 
ediyor.

10 yaşında

‘Kıbrıs’ın adı 
‘bakır’dan gelmiş

6

Mitolojiye göre aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, denizin köpüklerin-
den Kıbrıs’ta doğmuştur. Afrodit, mitolojiye Kıbrıs’ın ya da, mitoloji-
nin Kıbrıs’a en değerli armağanıdır. 4
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Bizlere destek olan firmalara ve 
okuyucularımıza sonsuz teşekkürler Ağrısız ve yarasız 

gençleşme artık 
mümkün

26-27

KKTC’nin Mantar Envanter 
çalışması tamamlandı

“Kıbrıslıların  
elleri, sanata 
çok yatkın”

Ülkede 219 tür 
mantar tesbit edil-
di. 219 türden 62’si 
yeniyor, 135’I yen-
miyor, 22’si ise za-
rarlı… 22

32-33

Vitraya olan ilgisi daha çocuk 
yaşlarda başlayan Vitray Sa-
natçısı Fesra Bademli, Kıbrıs 
kültürüne ait çalışmalarıyla 
kültürümüzü yurt dışında ta-
nıtmayı amaçlıyor

Hizmetlerine ‘teşekkür’ edildi
38-39

Kıbrıs hakkında bunları biliyor musunuz?
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1-Mitolojiye göre aşk ve güzellik 
tanrıçası Afrodit, denizin köpükle-
rinden Kıbrıs’ta doğmuştur. Afro-

dit, mitolojiye Kıbrıs’ın ya da, mitoloji-
nin Kıbrıs’a en değerli armağanıdır.

2-Arkeolojik araştırmalara göre, 
Kıbrıs’ta ilk insana dair izler yak-
laşık 10 bin sene öncesine aittir.

   

3-Kıbrıs’ın adının nereden geldi-
ğine dair onlarca teori olsa da, 
adanın adının “Bakır” anlamına 

gelen “Cuprum – Cyprium -Kipros”tan 
geldiği en fazla kabül görendir. Hatta 
bazı iddialara göre, bakır cevheri Kıb-
rıs’a adını vermiş, başka bir iddiaya 
göre ise Kıbrıs adını bakıra vermiştir.

4-Mağusa, Fransız hanedanı olan 
Lüzinyan İdaresi döneminde, 
hem mimari hem de idari olarak 

Dünya’nın en zengin şehirleri arasında 
gösteriliyordu.

5-Kıbrıs’ın simgelerinden biri 
olan, endemik özelliğe sahip muf-
lon; Trodos, Baf ve Dillirga dağ-

larının eteklerinde görülebilmektedir.
   

6-‘Şarapların kralı’ veya ‘kralların 
şarabı’ olarak bilinen “Comman-
daria” isimli Kıbrıs’a özgü tatlı 

şarap, Dünya’daki en eski şaraplardan 
biri olarak nam yapmıştır.

   

7-İngiliz Kraliyet Ailesi’nin, İn-
giltere dışında gerçekleşen tek 
düğünü, Aslanyürekli lakaplı Kral 

Richard ve eşi Berengaria arasında Li-
masol Kalesi’nde 12 Mayıs 1191’de 
gerçekleşmiştir. Düğün yemeklerinde 
kolokas bulunduğu araştırmacılarca 
saptanmıştır. 

   

8-Lefkoşa tarihi surlariçi 3 ana giriş 
kapısı ve 11 burçtan oluşmaktadır. 
Lefkoşa Bandabuliya (Kapalı Pa-

zar) yakınındaki nokta,  Lefkoşa’nın 
orta noktası olup, orta nokta her bir bur-
ca 804 metre mesafededir. 

9-Girne sıradağları üzerinde üç ortaçağ dağ 
kalesi bulunmaktadır. St. Hilarion, Buf-
favento ve Kantara Kaleleri ile ilgili halk 

arasında, benzer şekillerde 101 evler (101. Oda) 
efsanesi anlatılmaktadır. St. Hilarion Kalesi’nin 
yüksekliği, deniz seviyesinden 732 metredir.

10-Kıbrıs adasında bilinen tek 
pers eseri, doğu mimari et-
kisiyle yapılan, deniz sevi-

yesinden yaklaşık 250 metre yüksekliğe 
kurulan 137 odadan oluşan, Vuni Sara-
yı’dır.  (Devam edecek)

‘Kıbrıs’ın adı ‘bakır’dan!
Kıbrıs hakkında bunları biliyor musunuz?

Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
Girne KapısıSt. Hillarion

Kalesi

Vuni SarayıLefkoşa

Lefkoşa’nın orta noktası
(Bandabuliya)
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Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’de tanıtılması 
amacıyla 2009 yılında yayın hayatına başlayan 
North Cyprus UK, 10 yaşında. İngiltere gene-
linde ücretsiz dağıtılan Türkçe ve İngilizce ha-
berlere yer veren gazetemiz, okuyucularından 
büyük ilgi görüyor.

   North Cyprus UK Genel Yayın Yönetmeni 
Zorlu Cezaroğlu, gazete-
nin 10’uncu yılına girme-
sinden büyük mutluluk ve 
gurur duyduğunu belirte-
rek, bu süreçte gazetenin 
ayakta durmasına destek 
veren firmalar, gazetenin 
beğeni ve eleştirileriyle 

gün geçtikçe daha iyi noktaya gelmesini sağla-
yan okuyuculara ve North Cyprus UK ailesine 
teşekkür etti. 

  
Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım ve 

pazarlanmasına katkı sağlıyoruz
İngiltere’de 300 bini aşkın Kıbrıslı Türk’ün 

yaşadığını belirten Zorlu Cezaroğlu, Kuzey 
Kıbrıs’ın tanıtım ve pazarlanmasını her yönüy-
le ele alıp, İngiltere’de bunu yapmayı misyon 
edindiklerini ifade etti.  KKTC’nin sunduğu 
avantajlar, yatırım olanakları, uzman görüşle-
ri, firma tanıtımları, şehir ve köy tanıtımları, 
magazin haberleri, söyleşiler ve ülke turizmi 
hakkında birçok bilginin yer aldığı gazetenin 
KKTC’yi İngiltere’ye taşımayı amaçladığını 
anlatan Zorlu Cezaroğlu, ücretsiz dağıttıkları 
gazeteyi İngiltere’de birçok noktaya dağıttık-
larını ifade etti. North Cyprus UK çıktığı gün-
den bu yanı her yıl Kasım ayında Londra’da 
yapılan Dünya Turizm Fuarı’na (World Travel 
Market) yönelik olarak Travel North Cyprus 
başlığı altında İngilizce olarak yayımlanarak 
ülkenin tanıtılmasında büyük katkı sağlıyor.

Bizlere destek olan firmalara ve okuyucularımıza sonsuz teşekkürler
‘North Cyprus UK’ 10 yaşında
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 
öncülüğünde düzenlenen “Benim Gö-
zümden Lefke” adlı fotoğraf yarışması 
büyük ilgi gördü.

Hem halkın hem de öğrencilerin ka-
tılımına açık olan yarışma neticesinde, 
derece ve sergileme alan Lefke fotoğ-
rafları, eylül ayında sergilenecek.

Lefke, sahip olduğu doğal güzellikle-
ri ve barındırdığı tarihi zenginlikleriyle 
çeşitli medeniyetlerin kültürel mirasına 
binlerce yıldır ev sahipliği yapıyor.  Lef-
ke ilçesinin bu değerlerini fotoğraflarla 
belgelemek ve Kuzey Kıbrıs’ta fotoğraf 
sanatına katkı koymak adına bu yıl ilki 
düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına, 
49 katılımcı 388 eserle katıldı. 

Yarışma, ‘öğrenciler’ ve ‘öğrenci ol-
mayanlar’ olarak iki ana bölüm şeklin-
de ve her iki bölümde de renkli ve si-
yah-beyaz olmak üzere iki alt kategori 

şeklinde düzenlendi.
Yarışmada Kuzey Kıbrıs’ın değerli 

fotoğraf sanatçıları, ressam ve akade-
misyenlerinin bulunduğu seçici kurul 
(jüri) üyeleri; Feridun Işıman (ressam), 
Mehmet Gökyiğit (fotoğraf sanatçısı), 
Salih Sevindik (fotoğraf sanatçısı), Atila 
Karaderi (fotoğraf sanatçısı, öğretmen), 
Ediz Tuncel (fotoğraf sanatçısı, akade-
misyen), Faruk Kalkan (LAÜ İletişim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı), Birsel Ma-
tara (LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi) gönderilen eserleri de-
ğerlendirip, bölüm ve kategorilere göre 
kazananları belirledi.

Ödüle layık görülen fotoğraflar
‘Öğrenci Olmayanlar’ ana bölümü-

nün renkli kategorisinde “Single Rock” 
adlı eseri ile Saydam Soy birincilik, 
“Yeşil Lefke’m” adlı eseri ile Yıltan 

Taşçı ikincilik, “Yeşil Lefke” adlı eseri 
ile Hasan Karlıtaş üçüncülük ödülünün 
sahibi oldu. Bu kategoride 25 eser de 
sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenci Olmayanlar’ ana bölümü-
nün siyah-beyaz kategorisinde “Lef-
ke’de Tavla Keyfi” adlı eseri ile Yıltan 
Taşçı birinci, “Sessiz Liman” adlı eseri 
ile Cem Cengiz ikinci, “Lefke Konak-
ları” adlı eseri ile Ayla Atay ise üçüncü 
olarak belirlendi. Bu kategoride 17 eser 
de sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenciler’ ana bölümünün renkli 
kategorisinde “Ancient Kingdoms” adlı 
eseri ile Toseef Rehman birinci, “Pir 
Paşa Camii ve Anıt Çınar Ağacı” adlı 
eseri ile Mikail Kolçelik ikinci, “Eski 
Yapılar” adlı eseri ile Şükran Beyza Dü-
zer üçüncü geldi. Bu kategoride 27 eser 
sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenciler’ ana bölümünün si-

yah-beyaz kategorisinde “Gemikonağı 
Gün Batımı” adlı eseri ile Yaşar Demir-
ci birinci, “Sinless” adlı eseri ile Toseef 
Rehman ikinci, “Boy Camera Fascina-
tion” adlı eseri ile Kofi Arku Bansah 
üçüncü olarak belirlendi. Bu kategoride 
31 eser sergilenmeye değer bulundu.

Ayrıca yarışmanın genelinde “Pito-
resk” adlı eseri ile Yıltan Taşçı jüri özel 
ödülünün de sahibi oldu.

LAÜ’nün 2019-2020 akademik yılı-
nın açılışıyla birlikte planlanacak tarihte 
bir tören düzenlenecek ve derece alan 
yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. 
Ayrıca ödül alan eserler ve sergilenmeye 
değer bulunan eserler, açılacak sergiyle 
sanatserverlerin beğenisine sunulacak.

Lefke’nin tarih, kültür ve doğa değer-
lerini yansıtan fotoğraflar, bölgenin zen-
gin turizm potansiyeline ve tanıtımına 
da olumlu katkı sağlayacak.

“Benim Gözümden Lefke” adlı fotoğraf yarışmasına 49 katılımcı, 388 eserle katıldı… 
Yarışmayı kazananlar açıklandı, ödül ve sergi ise eylül ayında yapılacak

Lefke’nin muhteşemliği fotoğraflarda

ORTAK HAVUZ YEŞİL ALAN ve ÇOCUK PARKI
SPOR SALONU, MARKET ve ECZANE, RESTORAN ve CAFE

Özellikler:
Zemin Kat
• Ferah giriş 
• Salon
• İstediğinize göre 
Kapalı/Açık mutfak, yemek alanı
• Ön ve arka teraslar 
• Misafir WC
1.Kat
• 3 Yatak odası
• Ebeveyn yatak odasında 
wc – banyo, dolap odası
• Genel banyoda büyük küvet veya 
cam kabin 
• Balkon
• Çamaşır makinesi yeri ve dolap 

Genel Standartlarımız    
• Zemin seramiklerinde kaliteli 
ve zengin seçim imkanı
• WC – banyo seramik, fayans ve vitrifi-
yelerde  kaliteli ve zengin seçim imkanı
• Banyo ve tuvaletlerde Hılton lavabo
• Kaliteli mutfak dolaplar (renk seçimi 
imkanı)
• Her yatak odasında duvar dolabı, vesti-
yer (renk seçimi imkanı)
• PVC çift cam pencereler
• korkuluklar: camlı alüminyum korkuluk
• Hidrofor sistemi ve güneş panelli su sis-
temi
• Merkezi TV uydu ve İnternet altyapı sis-
temi
• Klima altyapısı
• Damda teras
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Erbatu, Ada Park Projesi’yle 
huzur ve güveni bir arada sunuyor

Kuzey Kıbrıs’ın köklü inşaat sitelerin-
den Erbatu Construction, yeni inşa etme-
ye başladığı Ada Park Sitesi Projesi’yle 
Yeniboğaziçi Bölgesi’ne yeni bir soluk 
katıyor. 

Ada Park Sitesi, 2+1, 3+1 ve 4+1 müs-
takil villalardan oluşacak. Denize ve 
Gazimağusa şehir içine sadece 5 dakika 
mesafedeki bir bölgeye inşa edilmeye 
başlayan Ada Park Projesi, Erbatu Cons-
truction kalitesiyle müşterilerine kalite, 
konfor, huzur ve güveni bir arada sunu-
yor. 

Tamamen akıllı ev sistemiyle donatıla-
cak Ada Park konutları, yüzme havuzu, 
çocuk parkı, yeşil alan, spor salonu, ec-
zane, market, restoran, merkezi kamera, 
jeneratör sistemi ve kontrollü giriş-çıkış 
özelliklerini de barındıracak. 

Yerli: Ada Park Sitesi’nin 
benzeri yok

Ada Park Sitesi Projesi ile ilgili gazete-
miz NORTH CYPRUS UK’e bilgi veren 
Erbatu Construction Genel Koordinatörü 
Mehmet Madi Yerli, yeni projeleri olan 
Ada Park Sitesi’nin Yeniboğaziçi girişin-
de Aytottoro Meze Restoran’ın yanında, 
anayol üzerinde çok güzel bir bölgede ol-
duğunu söyledi. 

Ada Park Sitesi’ni yaklaşık 12 dönüm 
arazi üzerine 36 adet müstakil villa olacak 
şekilde bir kompleks olarak inşa edecek-
lerini kaydeden Yerli, site içerisinde yüz-
me havuzu, çocuk parkı, yeşil alan, spor 
salonu, market, eczane ve restoranın yer 
alacağını bildirdi. 

Mehmet Madi Yerli, Ada Park Sitesi ile 
ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yeniboğaziçi Bölgesi’nde bugüne 
kadar benzeri olmayan donanımda bir 
site olacak. Merkezi kamera ve jeneratör 
sistemi, kontrollü giriş çıkışlar olacak. 
Tamamen akıllı ev sistemiyle donatıldı. 
1 Ağustos tarihinde satışa çıkmayı hedef-
liyoruz. Ancak satışa çıkmadan da şuanda 
projenin yüzde 15’ine yakını satılmış du-
rumdadır. Yeniboğaziçi Bölgesi herkesin 
de bildiği gibi Citta Slow bölgesidir. De-
nize 5 dakika, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) ile Gazimağusa şehir merkezine 5 
dakika uzaklıktadır. Hem lokasyon olarak 
hem de bölge olarak çok muhteşem bir 
yer”. 

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenle-
mesini yeni tamamladığı Belediye Pla-
jı’na sitelerinin çok yakın bir konumda 
olduğuna da değinen Yerli, “ Ada Park Si-
tesi hem havuz, hem deniz, hem yeşil alan 
hem de doğa ile iç içe bir proje olacak. 
Tam bir müstakil ev konforu sunacağız”. 

Yeniboğaziçi’nde 

500 konut inşa ettik
Mehmet Madi Yerli, Ada Park Site-

si’nin şirketlerinin Yeniboğaziçi’ndeki 
6’ncı projesi olduğuna vurgu yaptı ve 
şöyle konuştu:

“Şirketimiz, Yeniboğaziçi Bölgesi’nde 
günümüze kadar yaklaşık 500 konut inşa 
etti. Bunların içinde arsa parselasyonları 
da var. Bungalov tarzı bir sitemiz vardır. 
Erbatu Reach Heaven Sitesi’ni tamamla-
dık. Erbatu Aysergi Tower Apartmanla-
rı’nı tamamladık. Erbatu Pulya Sitesi inşa 
edildi ve teslimatı yapıldı”.  

Ağustos ayının başında başladıkları 
Ada Park Sitesi inşaatının 24 ayda ta-
mamlanacağını ifade eden Yerli, projenin 
inşaatının etap etap tamamlanacağını dile 
getirdi. Mehmet Madi Yerli, Ada Park Si-
tesi’nin 2+1, 3+1 ve 4+1 villalardan olu-
şacağını açıkladı.  

Müşteri portföyü yurt dışından
Şirketlerinin yaklaşık 3 yıldan bu yana 

yüzde 80 müşteri portföyünün yurt dışın-

dan olduğuna dikkat çeken Mehmet Madi 
Yerli; İran, Rusya, Belarus, Türkiye, Lib-
ya ve İngiltere ağırlıklı olarak satışlarının 
devam ettiğini söyledi. 

Tahran’da satış ofisleri, Libya, İngiltere 
ve Türkiye’de satış temsilcileri olduğunu 
anlatan Yerli, ayrıca yerli acentelerle de 
işbirlikleri olduğunu kaydetti. 

Erbatu Londra’ya hâkim bir 
şirket… Müşterilerimiz bizi çok iyi 

biliyor
İngiltere’de özellikle de Londra’da 

ciddi derecede müşteri portföyleri olduk-
larını belirten Mehmet Madi Yerli şöyle 
devam etti:

“O bölgede ciddi derecede daire ve 
villa satışlarımız mevcuttur. Özellikle 
Londra’da yaşayan yatırımcılarımıza ve 
oradaki soydaşlarımıza çağrı yapmak isti-
yorum. Tabi ki onlar Erbatu’yu çok iyi bi-
liyorlar, Erbatu yıllardır Londra’ya hakim 
bir şirkettir. Londra’daki soydaşlarımız 
Ada Park Sitesi ile hiçbir yerde bulama-

Erbatu Construction’ın Yeniboğaziçi’nde 36 adet müstakil villalardan oluşan Ada 
Park Sitesi Projesi, havuz, deniz, yeliş ve doğayla iç içe yaşam fırsatı sunuyor

yacakları huzuru ve güveni sunuyoruz. 
Şehir merkezinden uzakta değil, ancak 
şehirde de olmayan bir yaşam sunuyoruz. 
Doğayla iç içe yaşam sunuyoruz”.

Satın aldıkları konutları 
kiralayabiliyoruz

Yurt dışında yaşayan insanlarımızın yı-
lın 12 ayı KKTC’de kalmadıklarını, Kıb-
rıs’ta birkaç ay kalıp geri döndüklerini 
işaret eden Yerli, müşterilerinin Kıbrıs’ta 
olmadıkları bu sürede evlerinin kapalı 
kaldığını anlattı. 

Mehmet Madi Yerli, müşterilerinin yurt 
dışında oldukları sürede aldıkları konut-
larını günlük, haftalık veya aylık olarak 
kiralama şeklinde de değerlendirebilecek-
lerini aktardı ve “Dolayısıyla bu evlerin 
bakımı, güvenliği, temizliği tarafımızca 
yapılıyor” dedi.

Muhteşem bir tatil evi… 
Muhteşem bir yatırım 

Özellikle İngiltere’deki insanlarımızı 
şirketlerinin inşa ettiği konutları görmele-
rini isteyen Yerli, “ Zaten Erbatu’yu on-
lara anlatmama gerek yok onların çok iyi 
biliyor. Ada Park Sitemiz hem muhteşem 
bir tatil evi, hem de aynı zamanda yatırım 
olarak ön plana çıkmaktadır. Sloganımız 
da “Hem Tatil, hem yatırımdır” diye ko-
nuştu. 

 Mehmet Madi Yerli, Ada Park Site-
si’ndeki konutlarının fiyatlarının olduk-
ça makul olduğuna vurgu yaptı. Yerli 
konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Biz 
şirket olarak 30-40 metrekare konut yapıp 
yüksek rakamlara satmıyoruz. Biz yaşam 
alanları sunuyoruz. Gerçekten insanın 
kendi ailesine inşa edeceği en iyi konut-
ları yapıyoruz. Bu projemizde bu konuda 
eksiksizdir”. 
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey 
Kıbrıs Yarışması, Girne The Arkın Co-
lony Hote bünyesindeki The Garden’de 
yapıldı.

“Miss Kuzey Kıbrıs 2019” birincisi 
Şenel Bektaş, “Bay Kuzey Kıbrıs 2019” 
birincisi ise Hüseyin Olgan oldu.

Gecenin sunuculuğunu Misss Kuzey 
Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışma-
ları Kurucu Başkanı Bülent Günkut ile 
KKTC eski güzellerinden Burcu Betin 
üstlendi.

Taçlar giyildi
“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” sloga-

nıyla, amaçlı güzellik ilkesiyle, KKTC 
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele 
Komisyonu himayesinde gerçekleşen 
33. Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ve 
bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği yararına 22. düzenlenen Bay 

Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda yaşları 18 
ile 24 arasında değişen, 11 kadın ve 11 
erkek yarışmacı dereceye girmek için 
podyuma çıktı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması’n-
da tacın sahibi Şenel Bektaş olurken, 
Emine Keremoğlu ikinci, Cansev Yıl-
dırım üçüncü, Elis Ertepınar dördüncü, 
Fatma Akançay beşinci geldi.

Yarışmada, “Miss Turizm Arkın Co-
lony 2019” ödülü Buse Soydam’a, 
“Miss Dostluk 2019 Güzeli” ödülü ise 
Zehra Güçlügenç’e verildi.

Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması’n-
da ise birinci Hüseyin Olgan, ikinci 
Murat Özseden, üçüncü Nejdet İlgi-
nay, dördüncü Ergün Özyiğit ve beşin-
ci Yusuf Uçar oldu.“Bay Turizm Arkın 
Colony 2019” ödülünün sahibi Murat 
Özseden, “Bay Dostluk” ödülü ise Mah-
mut Baran’a verildi.

Gençlerden uyuşturucuyla müca-
deleye destek

Bahar Hacımehmet, Sergen Özbay ve 

Tuğçe Doygunel’in dans gösterileriyle 
renklenen gecede, organizasyonun ana 
sponsorları ve gerçekleşmesine kaktı 
koyan kurum, kuruluş, dernek ve kişile-
re teşekkür plaketleri verildi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücade-
le Komisyonu himayesinde gerçekle-
şen, Miss Kuzey Kıbrıs finalistleri ve 
kraliçeleri ise, “uyuşturucuyla müca-
delede biz de varız” ilkesiyle toplumsal 
bilinci artırmaya yönelik kamu spotla-
rında yer aldı.

İlk 3’e girenlere ödüller
1995 yılından bu yana Kanser Hasta-

larına Yardım Derneği himayesinde bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak düzen-
lenen Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın 
50 TL’lik bilet satışından elde edilen 
gelir, derneğe bırakılacak.

Yarışmada ilk 3’e girenler, GAÜ’den 
tam eğitim bursu, Arkın Yaratıcı Sanat-
lar ve Tasarım Üniversitesi’nden serti-
fikalı kurslara burslu katılım hakkı ve 
çeşitli firmalardan hediyeler kazandı. 

Dereceye girenler, tescilli uluslararası 
yarışmalarda KKTC’yi temsil edecek.

Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda 11 kadın; Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda da 11 erkek podyumda boy gösterdi

‘Kraliçe’ Şenel Bektaş, ‘Kral’ Hüseyin Olgan
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Bayramınız 
mübarek olsun 

Eid Mubarek

Pinetex Manufacturing Ltd.    Detaylı Bilgi ve İletişim:  +90 533 866 13 12

Kuzey Kıbrıs’ı kalite ile tanıştırıyoruz! 
Gönyeli’de Türk Malı dairelerimiz, kaçırılmayacak fiyatlarla satışta!

£42000’den 
başlayan dairelerimiz 

sizi bekliyor.

n 2+1 80m² veya 140m² penthouse
n Hazır koçan
n Geniş balkon
n Yüksek kalite 60*60 derzsiz granit seramik 
döşeme
n Bambu parke odalar
n High gloss mutfak, çimstone tezgah
n Her odada gömme dolap
n Vestiyer
n Çelik kapı
n PVC ara kapılar
n Alüminyum 3200 serisi pencere ve balkon 
kapıları, alüminyum küpeşte, cam balkon kor-
kulukları.
n 2+1 ton su deposu
n Güneş enerjili + elektrikli su ısıtıcısı
n Kullanıcı dostu, her ince detay düşünülmüş 
elektrik sistemi. ---Her odada en az 6 elektrik 
prizi, TV altyapısı, dimerli aplik (ışık şiddeti 
ayarlı baş ucu lambası) 
n Görüntülü interkom
n Her daireye şirketimizden hediye balkon 
masa sandalye takımı. Penthouselar için he-
diye dış mekan koltuk takımı.
n Full beton otopark, her daireye özel park 
yeri.
n Lefkoşa Güzelyurt anayoluna yürüyüş 
mesafesinde, duraklara, marketlere 
ve eczanelere yakın.
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21 tane McDonald’s restoranı var
İngiltere’de yaşam sü-

ren Ahmet Mustafa, Essex 
bölgesine 2018 yılında 17 
milyon sterlin kazandıra-
rak Kıbrıslı Türklerin gu-
ruru oldu

İngiltere’nin Essex böl-
gesinde yaşam süren Kıb-
rıslı Türk Ahmet Mustafa, 
2018 yılında bu bölgeye 
17 milyon sterlin kazan-
dırdı.

21 tane McDonalds 
restoranı bulunan Ahmet 
Mustafa’nın yanında 950 
kişi çalışıyor.

Stansted Havaalanı ya-
nındaki McDonalds’ın da 
sahibi olan ve Chelms-
ford kasabasında yaşayan 
Ahmet Mustafa, birlikte 
çalıştığı ekibinin bölgeye 
katkısının kendisini mutlu 
ettiğini söyledi.

Mustafa, içinden çıktığı 
topluma kazandırmanın 
önemli olduğuna da de-
ğindi.
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Dörter Construction, kaliteli ve kon-
forlu konutlarıyla inşaat sektöründe 
adını çok kısa sürede duyurdu. 

2011 yılında faaliyete başlayan 
Dörter Construction’ın sektöre girdi-
ği 8 yıllık sürede inşa ettiği yaklaşık 
200 konuttan hiçbiri günümüze kadar 
ikinci el piyasasına düşmedi. Müşteri 
memnuniyetine oldukça büyük önem 
veren Dörter Construction yönetimi, 
bir firmanın büyümesi, gelişmesi ve 
devam edebilmesi için en önemli nok-
tanın müşteri memnuniyeti olduğuna 
vurgu yapıyor. 

2018 yılına kadar daha çok yerli 
müşterilere yönelik çalışmalar yü-
rütüp projeler hayata geçiren Dörter 
Construction, 2019 yılı içerisinde İs-
kele Long Beach Bölgesi’nde denize 
150 metre uzaklıkta başlayacakları 
Makenzi Residance Projesi’yle daha 
çok yabancılar ve yurt dışından Kuzey 
Kıbrıs’a gelecek Kıbrıslı Türklere hi-
tap edecek.

Dörter: Butik yapılarla başladık, 
5 veya 7 katlı projelerle büyüdük

Dörter Construction Direktörü Nihat 
Dörter, şirketlerini 2011 yılında hayata 
geçirdiklerini söyledi. 

Dörter, şirketlerini kurmadan önce 
2004 yılında hırdavat satışı, tamir, ta-
dilat ve vinç kiralama işleriyle inşaat 
sektöründe faaliyetleri bulunduğunu 
ifade ederek 2011 yılında yap-sat pro-
jelerine başladıklarını, ilk olarak aynı 
yıl içerisinde Tuzla bölgesinde 2 kat 
4 daireli projelerini hayata geçirdikle-
rini ve bu projelerinin devam ettiğini 
belirtti.

Tuzla’yı tercih etmelerindeki sebe-
bin Mağusa’ya oldukça yakın bir böl-
ge olması olduğunu ifade eden Dörter, 
şirket olarak ilk yıllarında çok sayıda 
konut yapmak yerine butik yapılarla 
hizmet vermeyi uygun gördüklerini 
söyledi.

Nihat Dörter, Dörter Construction’ı 
mimar olan eşi Begüm Dörter ve kar-
deşi Metin Dörter ile birlikte kurduk-

larını anlattı ve konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Ben daha çok pazarlama ve finans 
bölümüyle ilgileniyorum. Kardeşim 
Metin Dörter inşaat ve inşaat sonrası 
takibi yapıyor. Eşim Begüm Dörter ise 
projelerin detaylanması, çizilmesi ve 
sunulmasıyla ilgileniyor. 2011-2016 
yılları arası avukat ofisleri ve emlak 
ofislerinde satışlarımızı devam ettir-
dik. 2016 yılında Mağusa’da Salamis 
Yolu üzerinde kendi ofisimizi alarak 
çalışmalarımıza devam ettik. Sektöre 
girdiğimizde 4 kişiydik, şu anda şir-
ketimizde kayıtlı personel sayısı 35 

kişidir”.
Yap-sat projelerinin yanında şirket-

lerine bağlı olarak “Four Steal” diye 
ayrı bir kuruluşları olduğunu dile ge-
tiren Dörter,  bu şirketleriyle Mağusa, 
Lefkoşa ve Girne bölgelerindeki başka 
müteahhit firmaların izolasyon ve de-
mir-çelik işlerini yaptıklarını aktardı.  

Nihat Dörter, 2016 yılında ofislerini 
ilk açtıkları dönem Tuzla bölgesinde 
2 kat 4 daireden oluşan konutları inşa 
etmeye devam ettiklerine vurgu yapa-
rak ofislerine taşınmalarının ardından 
Mağusa’da çok katlı projeler yapmaya 
başladıklarını, 5 ve 7 kattan oluşan 18 

ile 20 daireli apartman projeleri oldu-
ğunu söyledi. 

Long Beach’de 250 dairelik 
Makenzi Residance Projesi

Şirketlerinin projelerini anlatmaya 
devam eden Dörter şu şekilde konuştu:

“2018 yılında daha önce 2 kat 4 da-
ireli yaptığımız projelerin site şeklin-
de 5 blok ve 10 villa olarak ‘Platinum 
Life Sitesi’ olarak inşasına başladık. 
24 aylık bir proje olmasına rağmen 12 
ayın içinde inşasını tamamlayıp yüzde 
80’ini sattık. 

Sitemizi 2019 Eylül ayında bitiriyo-
ruz. Şu an Mağusa bölgesinde apart-
man projelerimiz devam ediyor. Eko-
nominin değişiklik sağlamasından ve 
portföyün değişmesinden dolayı 2019 
Haziran ayında İskele Long Beach 
Bölgesi’nde Makenzi Residance Pro-
jesi’yle 31 daire olarak ilk defa Ma-
ğusa bölgesinin dışında Long Beach 

Dörter Construction’ın İskele’ye inşa edeceği Makenzi 
Residance Projesi’ndeki konutları özellikle yabancılara 
ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’e hitap ediyor

Bölgesi’ne yatırım yapmaya başlayaca-
ğız. Long Beach’de 5 yıl için 250 dai-
re bitirmeyi hedefliyoruz. Şirket olarak 
yap-sat projeleri dışında, müteahhitlik 
hizmetleri de vermekteyiz. 2011-2018 
yılları arasında toplamda 15 adet özel 
proje yapıp teslim ettik. Fabrikalar, lüks 
evler ve özel villalar yapıp teslim ettik”. 

“Dörter Construction’ın hiçbir 
konutu ikinci ele düşmedi”

Kendileri için en önemli hususun 
müşteri memnuniyeti olduğunun altını 
çizen Nihat Dörter, bir firmanın büyü-
mesi, gelişmesi ve devam edebilmesi 
için en önemli noktanın müşteri mem-
nuniyeti olduğuna vurgu yaptı. 

Günümüze kadar yapıp sattıkları hiç-
bir konutun ikinci el piyasasına düşme-
mesini şirketlerine olan müşteri memnu-
niyetinin en önemli göstergesi olduğunu 
kaydeden Dörter, “Başka firmalarda 
ikinci el piyasası oluşmaktadır. Dörter 

Construction’ın bugüne kadar yaptığı 
hiçbir bina ikinci el piyasasına düşmedi. 
Buda bizden konut alanların hepsinin 
memnun olduğunu gösteriyor” dedi. 

Günümüze kadar yaklaşık 200 konut 
teslim ettiklerini anlatan Nihat Dörter, 
bu konutların bugüne kadar hiçbirinin 
satılığa konulmadığını bildirdi. 

Makenzi Residance 
Projesi denizle iç içe

2018 yılına kadar yerli müşterilere 
odaklı çalıştıklarını, hedeflerinin yerli 
müşterilerin rahat ve huzurlu yaşayabi-
lecekleri konfor ve kalitenin sağlanma-
sına yönelik olduğunu anlatan Dörter, 
2019 yılı içerisinde İskele Long Beach 
Bölgesi’nde başlayacakları Makenzi 
Residance Projesi’yle daha çok yaban-
cılar ve yurt dışından Kuzey Kıbrıs’a 
gelecek Kıbrıslı Türklere hitap edecek-
lerini dile getirdi. 

Nihat Dörter,  Makenzi Residance 

Projesi’yle daha çok tatil evi mantığında 
evler yapacaklarını ifade etti. 

Makenzi Residance Projesi’yle ilgili 
bilgiler paylaşan Dörter, şu şekilde ko-
nuştu:

“İskele Long Beach’teki Makenzi Re-
sidance Projemizde fiyatlarımız 48 bin 
sterlinden başlayacak. 1+1 ve 2+1 daire-
lerinden oluşacak bir projedir. 1+1 dai-
relerimiz 48 bin sterlinden başlıyor. 2+1 
dairelerimiz de 60 bin sterlinden başla-
yacak. Bu projemizde konutlarımız de-
nize sadece 150 metre uzaklıktadır. Pro-
jemiz en yakın yerleşim yeri olan İskele 
ilçesine sadece 1 kilometre uzaklıktadır. 
Buradan konut alan insanlar istedikle-
ri anda denize girebilecekleri gibi, çok 
kısa bir sürede de şehir merkezine ula-
şabilecekler”. 

“Kıbrıs sevdalısıyım”
Nihat Dörter, Mağusalı olduğunu, 

Mağusa’nın kendisi için bir sevda oldu-

ğunu ancak Mağusa’dan da ziyade Kıb-
rıs sevdalısı olduğunu söyledi.

Her şeyin zor olduğu Kıbrıs’ta yurt dı-
şına kaçmak yerine mücadele edip kendi 
şirketini kurduğunu ve sevdalısı olduğu 
ülkesine yatırım yaptığını belirten Dör-
ter, Kıbrıslı Türk gençlere de ülkelerin-
den göç etmek yerine, ülkelerinde kalıp 
toplum olarak daha iyi bir geleceği ya-
kalayabilmemiz için mücadele etmeleri 
tavsiyesinde bulundu.    

“İngiltere’deki soydaşlarımız 
vatanlarına geri dönsün”

İngiltere’deki yaşayan soydaşlarımıza 
da çağrı yapan Nihat Dörter, İngiltere’de 
yaşan soydaşlarımızı öz vatanlarına geri 
dönmelerini ve memleketlerine sahip 
çıkmalarını istedi. 

Dörter, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türk genç ve çocukların öz vatanlarının 
Kıbrıs olduğunu bilmeleri gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Kaliteli ve konforlu 
konutlarıyla ön planda



AĞUSTOS 2019

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

AĞUSTOS 2019

22

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

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

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü 
(TAE) ile Çukuorva Üniversitesi 
işbirliğinde, mantar envanterinin 
belirlenmesi amacıyla 2016’da ül-
kede başlatılan en geniş çaplı mac-
rofungus (gözle görülebilir mantar-
lar) araştırması tamamlandı.

TAE Müdürü Cem Karaca, ça-
lışma kapsamında Karpaz’dan Ko-
ruçam’a (Kormacit) kadar gezildi-
ğini, Kıbrıs’ta ürediği bilinmeyen 
pek çok tür keşfedildiğini kaydetti.

Cem Karaca, keşfedilen türlerin 
resimlerinin çekildiğini, isimlerinin 
bulunduğunu şimdi de mantarların 
renkli fotoğraflarının ve bilgileri-
nin yer alacağı kitap basılması için 
çalışmalarını sürdürdüklerini, kita-
bın basılmasıyla birlikte çalışmanın 
internette de yayınlanacağını ifade 
etti

Pek çok mantarın yenilecek tür-
den olmadığını veya zehirli oldu-
ğuna işaret eden Karaca, türünden 
emin olunmayan mantarlarla ilgili 
olarak tüketilmeden önce mutlaka 
bir uzmana danışması uyarısında 
bulundu.

Üç yıl süren ve 219 farklı tür 
mantar tespit edilen çalışma, Çu-
kurova Ünüversitesinden Doç. Dr. 
Hatıra Taşkın, Konya Selçuk Üni-
versitesinden Prof. Dr. Hasan Hü-
seyin Doğan, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesinden Dr. Fuat Bozok ve 
TAE’den Ziraat Mühendisi Adnan 
Hacı Küçük tarafından yürütüldü.

 “Kaydı yapılmayan 159 tür’
Konya Selçuk Üniversitesinden 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, 
çalışma hakkında TAK’a yaptığı 
açıklamada, yapılan çalışmada 219 
mantar türü tespit edildiğini vurgu-
ladı.

Bunun dışında 2005 yılında ya-
yınlanan bir İngiliz araştırmacının 
uzun zaman önce yaptığı bir ça-
lışmanın bulunduğunu kaydeden 
Doğan, “Daha önce Kıbrıs’ın Ku-
zeyinde bulunduğu yönde kaydı 
yapılmayan 159 tür bulundu” dedi.

“Mantar varlığı iyi, ancak 
orman tahribatı var”

Mantar varlığı konusunda uya-
rıda da bulunan Doğan, “Mantar 
varlığı gayet iyi ancak ormanlar 
bakımsız. Mantarlar toplanması 
gerektiği toplanmadığından mantar 
sayısı günden güne geriliyor. Or-
man tahribatı ve çevre kirliliği cid-
di oranda. Orman tahribatı mantar 
varlığı karşısında en büyük tehlike” 
dedi.

“Mantar toplanan yerlere 
dikkat edilmeli”

Ciddi zehirlenmeye sebep olacak 
çok fazla mantar türünün bulun-
madığını kaydeden Doğan, pişince 
zehiri kaybolan türlerin de bulun-
duğunu, mantarların ağır metal 
toplama özelliğinin bulunmasından 
dolayı toplandığı yerlere de dikkat 
edilmesi gerektiği uyarısında bu-
lundu.

219 türden 62’si yeniyor, 135’I 
yenmiyor, 22’si ise zararlı…

Hasan Hüseyin Doğan, bulunan 

219 türden 62’sinin yenen, 135’inin 
yenmeyen, 22’sinin de zehirli tür-
den olduğunu kaydetti.

Turf mantarı da bulundu
Keşfedilen mantarlar arasında 

kilo fiyatı bin Euro’yu bulan turf 
mantarının da bulunduğunu kayde-
den Doğan, Kuzey Kıbrıs’ın man-
tar çeşidi açısından zengin bir coğ-
rafya olduğunu kaydetti.

Mantar kesimine dikkat
Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi’nden Doç. Dr. Hatıra 
Taşkın, Gavcar mantarı alanlarının 
küçülmekte olduğunu bu nedenle 
Gavcar bitkisi ile birlikte koruma 
altına alınmaları gerektiğini belirtti.

“Mantar bıçakla kesilmeli 
ve her zaman sporlar için 

mantar bırakılmalı”
Mantarların sürekliliği açısından, 

mantarın bıçakla kesilmesi, kökü-
nün toprakta bırakılması gerekti-
ğini, ikinci bir hususun ise küçük 
bir bölgede bulunan mantarlardan 
olgun bir tanesinin bırakılması (ke-
silmemesi) gerektiğini anlatan Taş-
kın, olgun bir mantarın ömrünün 
1-2 gün olduğunu, bırakılan olgun 
mantarın, yeni mantarların çıkması 
için gerekli olan “sporları” bıraka-
cak olması açısından önemli oldu-
ğunu söyledi.

Hatıra Taşkın, Kuzey Kıbrıs’ta 
bulunan kuzu göbeği mantarı ve 
turf mantarının ekonomik olarak da 
değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ülkede 219 tür mantar tesbit edildi. 219 türden 62’si yeniyor, 135’I yenmiyor, 22’si ise zararlı…

KKTC’nin Mantar Envanter çalışması tamamlandı
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İskele’nin gözdesi; Royal Cadde
Noyanlar Group of Companies, 46’ncı gurur yılını yeni yatırımın açılışıyla kutladı

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü ve güvenilir 
inşaat şirketlerinden Noyanlar Group of 
Companies, sektördeki 46. yılını görkem-
li törenle kutladı. 

Yaklaşık 4 bin 500 konutla İskele’yi 
yeniden yaratan Noyanlar Group of Com-
panies, Long Beach Royal Life Residence 
Life üzerinde bulunan Royal Caddesi’nin 
de açılışını gerçekleştirdi. 

Cadde üzerinde Royal Life Bar, Mar-
do, Onur Turism, Nail Art Studio, Ecza-
ne, Royal Trend, Kasap ve Süpermarket 
yer alıyor.

Bu özel günü daha da anlamlı kılan bir 
kutlama daha aynı gün yapıldı.   

Şirket kurucularından Gökhan No-
yan’ın yeni yaşının kutlandığı gecede, 
havaii fişek gösterileri, kutlamayı şölene 
dönüştürdü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mali-
ye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim ve 
Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal 
Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve 
Mağusa Milletvekili Ersan Saner ile UBP 
Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğ-
lu’nun da hazır bulunduğu törene, çok 
sayıda yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Noyanlar Group of Companies Direk-
törü Ahmet Noyan, açılışa katılan tüm 
konuklarına teşekkür etti.

Tatar: Yatırımcıların önü açılacak
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İskele 

bölgesine Noyanlar Şirketler Grubu’nun 
yapmış olduğu devasa yatırımlara dikkat 
çekti. 

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kap-
sayan emirnamelerin çevreyi de dikkate 

alarak yeniden gözden geçirilmesi gerek-
tiğine vurgu yapan Başbakan, yatırımcı-
ların önünün açılarak ülke ekonomisinin 
daha da güçleneceğini kaydetti. Tatar, 
konuşmasını hem Türkçe, hem İngilizce 
olarak gerçekleştirdi.

Gürcafer: Gururumuz oldu
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başka-

nı Cafer Gürcafer de, Noyanlar Şirketler 
Grubu’nun özellikle İskele bölgesindeki 
yatırımlarına dikkat çekerek, ülke ekonomi-
sine yapmış oldukları katkıyla Müteahhitler 
Birliği’nin gururu olduklarına vurgu yaptı.



AĞUSTOS 2019 AĞUSTOS 2019

26 27

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

NorthCyprus
UK

Ağrısız ve yarasız gençleşme artık mümkün
Plastik ve Estetik Cerrahı Dr. Kemal Çelikkaya, birçok estetik uygulamasında artık uzun ameliyatlar 

yerine ameliyatsız küçük çözümlerin tercih edildiğini belirtti
Dünyanın önde gelen plastik ve estetik 

cerrahlarıyla birlikte çalışmalar yapan 
Kıbrıslı Türk Plastik ve Estetik Cerrahı 
Dr. Kemal Çelikkaya, estetik ve plastik 
cerrahide birçok uygulamayı ağrısız ve 
yarasız şekilde yapabildiklerine dikkat 
çekti. 

Cerrahi İp Askı Yöntemi’yle yüz ger-
me, karın germe ve liposakşın gibi bir-
çok uygulamayı kliniklerinde hastayı 
bayıltmadan, lokal anesteziyle ağrısız 
ve yarasız bir şekilde yaptıklarını söy-
leyen Çelikkaya, özellikle karın germe 
ameliyatını diğer cerrahlardan farklı bir 
uygulamayla daha kısa sürede neredey-
se ağrısız yaptıklarını, bu uygulamayla 
hastanın sportif bir karın görüntüsüne 
kavuştuğunu belirtti.

Estetik uygulamalarına Kıbrıslı Türk-
lerin ilgilerinin oldukça yoğun oldu-
ğuna vurgu yapan Çelikkaya, Güney 
Kıbrıs’tan çok sayıda Rum ve yabancı 
uyruklu hastaların da kliniklerini ziyaret 
ederek tedavi olduklarını söyledi.

Önemli cerrahlarla çalıştı
Gazetemiz North Cyprus UK’e konu-

şan Plastik ve Estetik Cerrahı Dr. Kemal 

Çelikkaya, 1986 yılında Mağusa’da doğ-
du.

   İlköğretimin ardından kolej eğitimini 
adada tamamlayıp, Hacettepe Üniversi-

tesi’nde tıp eğitimi alan Çelikkaya, temel 
tıp eğitimi devam ederken Brüksel ULB 
Tıp Fakültesi’nde Prof. Serge de Fontai-
ne’in yanında plastik cerrahiye ilk adımı 

attı. 
Dr. Kemal Çelikkaya, tıp eğitimini ta-

mamladıktan sonra plastik ve estetik cer-
rahi ihtisas eğitimi için Almanya’ya gitti, 
2011-2017 yılları arasında Almanya’nın 
önde gelen plastik cerrahlarından Prof. 
Hebebrand’ın kliniğinde uzmanlık eğiti-
mini tamamladı.

Eğitimi süresince özellikle meme ve 
vücut şekillendirme cerrahisinde tecrübe 
kazandığını ifade eden Çelikkaya şöyle 
dedi:

“Uzmanlık eğitiminin son döneminde 
meme estetiği konusunda Avrupa’nın en 
iyi plastik cerrahlarından Dr. Mackows-
ki’nin yanında çalıştım. Dünya’da meme 
küçültmenin duayeni olan Dr. Hall Find-
lay’in Kanada’daki kliniğinde bu konuda 
ileri cerrahi teknikleri öğrendim. 

Plastik ve Estetik cerrah unvanını al-
dıktan sonra Berlin’de Prof. Gannam’ın 
kliniğinde çalıştım ve bu sürede özellikle 
ameliyatsız estetik işlemler konusunda 
çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Berlin’de 
bulunduğum sürede yağ enjeksiyonu ile 
meme büyütme konusunda uzmanlardan 
biri olan Dr. Uberreiter’in kliniğinde 
çalışma fırsatı yakaladım. 2018 yılında 
kök hücre ve ip askı uygulamalarının 
en saygın isimlerinden olan Inverse Ka-
rın Germe tekniğinin yaratıcısı Dr. Tunç 
Tiryaki’nin yanında Estetik Cerrahi üst 
uzmanlık eğitimi aldım. 

Halen Berlin’deki klinikte çalışmala-
rına devam ediyorum ve Mart 2019’dan 
beridir Gazimağusa’da açmış olduğum 
kendi kliniğimde hizmet veriyorum”.

Kök hücre tedavisinin trendi arttı
Estetik ve Plastik Cerrahı Dr. Kemal 

Çelikkaya, kliniklerinde medikal koz-
metik alanında botoks uygulamaları 
yaptıklarını söyledi. 

Dolgu uygulamaları, yüz şekillen-
dirme, dudak dolgusu, Hydrafacial cilt 
bakım tedavisi, PRP uygulaması ve mu-
cizevi bir uygulama olan kök hücre te-
davisi yaptıklarını kaydeden Çelikkaya, 
kök hücre tedavisinin günümüzde çok 
fazla tercih edildiğini bildirdi. 

Dr. Kemal Çelikkaya, kollajen indük-
siyon tedavisinde özel bir cihazla yüze 
çok sayıda delik açtıklarını, bu delikleri 
vücudun yara olarak algıladığını, yara 
diye algıladığı için de iyileştirme yaptı-
ğını dile getirdi. 

Saç nakillerinde eskiden var olan saç-
ların tıraşlandığını ancak uygulamanın 
artık bu şekilde yapılmadığını ifade eden 
Çelikkaya, tıraşsız saç nakli yaptıklarını 
aktardı. “Kaş nakli de yapıyoruz. Ka-
dınların saçlarından alıp kaş ekimi ya-
pıyoruz. Yine saçtan alıp, sakal nakli de 
yapabiliyoruz” diyen Çelikkaya, meme 
cerrahisinde de hastanın kendi yağından 
memesini büyütebildiklerini, kişinin yağ 
fazlalığı olan yerlerinden yağı alıp, me-
melerine tekrar aktarabildiklerini, bu du-
rumda da kişinin hem fazla yağlarından 
kurtulduğunu hem de memelerini büyü-
tebildiğini söyledi.

Çipli implant meme 
Dr. Kemal Çelikkaya meme cerrahi-

sinde implantlarla da uygulamalar ya-
pabildiklerini kaydetti ve şöyle konuştu:

“Kullandığımız implantlar çiplidirler. 
Hasta dünyanın neresine giderse gitsin 
bu implantın ne zaman, hangi doktor ta-
rafından ve hangi yöntemle yapıldığı bu-
lanabiliyor. Kullandığımız implantların 
diğer avantajı ise ergonomik olmasıdır. 
Bu implantlar yer çekimine göre doğal 
şekil almaktadırlar. Hiçbir yırtılma veya 

patlama riski de yoktur. Bunun dışında 
meme küçültme ve meme dikleştirme 
ameliyatları da yapabiliyoruz”. 

Lokal anesteziyle hasta bayıltmadan 
çok pratik bir işlemle ağrı olmadan lipo-
sakşın yaptıklarını ifade eden Çelikkaya, 
karın germe ameliyatını diğer cerrahlar-
dan farklı bir uygulama ile daha kısa 
sürede neredeyse ağrısız bir şekilde yap-
tıklarını dile getirdi. Çelikkaya, karın 
germe uygulamasıyla hastanın sportif 
bir karın görüntüsü oluştuğunu söyledi.

Dr. Kemal Çelikkaya, kliniklerinde 
uyguladıkları Cerrahi İp Askı Yönte-
mi’ne de değinerek, “kesisiz ve izsiz yüz 
germe yapıyoruz. Bu yöntemle kaş kal-

dırma, boyun bölgesini germe ve benze-
ri işlemleri yapabiliyoruz” dedi.

Estetiğe Kıbrıslıların ilgisi yoğun
Kliniğinde yaptığı birçok estetik uy-

gulamasına daha değinen Çelikkaya, 
Kıbrıs Türk halkının estetik cerrahiye il-
gisinin yüksek olduğuna vurgu yaptı ve 
şu şekilde konuştu: 

“Günümüzdeki ekonomik koşullar 
insanları maliyeti daha düşük ve daha 
basit çözümlere itmeye başladı. Tüm 
dünyada olduğu gibi KKTC’de de ame-
liyat etmeden estetik uygulamaları talep 
ediliyor. Bu nedenle de Cerrahi İp Askı 
Yöntemi ve Dolgu Yöntemi’ne yönlen-

dirildik. Hastalar artık uzun ameliyatlar 
yerine ameliyatsız küçük çözümleri ter-
cih ediyor”. 

   Güney Kıbrıs’tan gelen çok fazla 
hastaları olduğunu, Rumların ve gü-
neyde yaşayan diğer yabancı uyruklu 
insanların kliniklerine giderek tedavi ol-
duklarını anlatan Çelikkaya, kendisinin 
düzenli olarak Almanya’ya gittiği için 
Almanya’daki hastaların KKTC’ye gel-
mek yerine Almanya’da tedavi olmayı 
tercih ettiklerini belirtti.  

   Kemal Çelikkaya, kliniklerine baş-
vuran hastaların yarısının yabancı diğer 
yarısının da Türk olduklarını sözlerine 
ekledi.

 Dr Kemal Çelikkaya +90 392 444 0 347 Address: İsmet İnönü Blv., 
Hasipoğlu Residence, Floor 1, Famagusta - Cyprus
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‘Giyilebilir klima’ satışa sunuldu
Japonya’da inovatif ürünleri geliş-

tirmek ve yatırım sağlamak amacıyla 
oluşturulan First Flight platformunda 
yer alan ‘giyilebilir klima’ Reon Pocket, 
Sony’nin de desteğiyle satışa sunuldu.

Küresel ısınmayla birlikte dünya ge-
nelinde artan sıcaklık ortalamaları, bi-
lim insanlarını serinlemek için klima 
dışında yeni çözümler üretmeye itti.

İnovatif fikirlerin desteklendiği First 
Flight platformunda ortaya çıkan ve Ja-
pon teknoloji devi Sony’nin fonlandığı 

‘Reon Pocket’ isimli ürün, kullanıcılara 
‘giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı 
vaat ediyor.

Özel olarak üretilen giyeceklere 
yerleştirilen Reon Pocket, soğutma iş-
lemini üfleyerek değil, bir uygulama 
yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye 
yardımcı olarak yapıyor.

Tam şarjda 24 saat iklimlendirme de-
neyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 
derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

Giyilebilir klima, akıllı telefonlara 

yüklenen bir uygulama ile yönetiliyor.
117 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza 

çıkan giyilebilir klimalar, şimdilik sa-
dece Japonya’da satılıyor.

Japonya’da etkili olan aşırı sıcak 
hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin 
öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarp-
ması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı 
bildirildi.

Ürünün dünya genelinde satışa çıka-
cağı tarihle ilgili henüz bir açıklama 
yapılmadı.

İtalya’da 
cep telefonu 
bağımlılığını 
azaltmak için yasa

İtalya’da gençlerin cep te-
lefonu kullanma alışkanlığını 
azaltmak için bir yasa tasarısı 
hazırlandı.

İtalya’da hazırlanan yasa ta-
sarısıyla cep telefonu ve inter-
net bağımlılığının önüne geç-
mek için bir dizi önlem alınması 
öngörülüyor. 

Tasarı kapsamında teknoloji 
bağımlılığına karşı kurslar ve 
bilinçlendirme kampanyaları 
düzenlenecek. 

İtalya’da yapılan bir araştır-
maya göre ergenlik çağındaki 
her 10 kişiden 8’i cep telefonu-
na erişimsiz kalmaktan korku-
yor. 

Yüzde 50’si de sadece bu fik-
rin bile kaygı ve rahatsızlık ver-
meye yettiğini söylüyor.

Beyin gücüyle bilgisayar oyu-
nu oynamayı mümkün kılan 
sistem

Samanyolu Galaksisi’nin 
3 boyutlu haritası çıkarıldı

Bilim insanları, Güneş 
Sistemi’nin de içinde bu-
lunduğu Samanyolu Ga-
laksisi’nin 3 boyutlu hari-
tasını çıkardı.

Bilim insanları, Güneş 
Sistemi’nin de içinde bu-
lunduğu Samanyolu Ga-
laksisi’nin 3 boyutlu hari-
tasını çıkardı.

Space.com internet 
sitesinde yer alan habe-
re göre, Polonya Varşo-
va Üniversitesi ve ABD 
Ohio State Üniversitesi 
ile İngiltere’nin Warwick 
Üniversitesinden bilim 
insanları, önceki çizimler-
den daha büyük ve detaylı 
ölçekteki 3 boyutlu Sa-
manyolu haritasını oluş-
turmayı başardı.

Samanyolu Galaksi-

si’nin daha detaylı hari-
talandırılması amaçlanan 
çalışmada, bunun için 
“Sefeid değişken yıldızla-
rı”nın Güneş Sistemi’nde-
ki gök cisimlerine uzaklı-
ğı incelendi.

Çalışmanın başyazarla-
rından Dorota Skowron, 
önceki çalışmaların aksi-
ne bu araştırmada Sefeid 
yıldızlarıyla Güneş’in ara-
sındaki uzaklığı doğrudan 
hesaplayan bir yöntem 
kullandıklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 
2 bin 400 Sefeid Yıldı-
zı’nı 6 yıl incelediklerini 
vurgulayan Skowron, bul-
dukları sonuçlar ışığında 
3 boyutlu Samanyolu ha-
ritasını çıkarmayı başar-
dıklarını kaydetti..

Apple’ın Eylül ayı ortasında 
yapmayı planladığı dev etkinlikte 
yeni telefonları ortaya çıkacak. iP-
hone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 
XR 2019 model cihazların ilk kez 
duyurulacağı etkinlikte dikkat çe-
ken bir nokta da yeni iPhone’ların 
Apple Pencil desteğine sahip ol-
ması...

Apple’ın iPad Pro ile birlikte ha-

yatımıza dahil ettiği Apple Pencil, 
artık ‘Pro’ olmayan iPad modelle-
rinde de kullanılıyor.

Son olarak 5. jenerasyon iPad 
Mini’lere de Apple Pencil desteği 
getiren şirket, bu kez önümüzdeki 
haftalarda duyurulması beklenen 
iPhone 11 serisi telefonlarına da 
bu desteği vermeyi planlıyor.

Kalemli iPhone kullanmak ilk 

etapta kulağa oldukça tuhaf gelse 
de, yıllardır Samsung’un Galaxy 
Note serisiyle yaptığını Apple da 
benzer şekilde iPhone’larında ger-
çekleştirmek niyetinde.

Ancak Apple Pencil desteği alan 
iPhone 11’lerde kalemin nasıl kul-
lanılacağı, hangi ek özelliklerin 
kullanıcılara sunulacağı belirsizli-
ğini koruyor.

iPhone 11’e 
şaşırtan özellik: 
Kalemli iPhone 

dönemi başlıyor
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“Kıbrıslıların 
elleri, sanata 
çok yatkın”

Vitraya olan ilgisi daha çocuk yaşlarda baş-
layan Vitray Sanatçısı Fesra Bademli, Kıbrıs 

kültürüne ait çalışmalarıyla kültürümüzü yurt 
dışında tanıtmayı amaçlıyor

Küçük yaşlarda vitray sanatına ilgi 
duyan, Arkeoloji Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra da baba mesleği cam 
işinde çalışan Fesra Bademli, zaman 
içinde önce boyama vitray ardından da 
Tiffany vitray ile Kurşun Vitray çalış-
malarına başladı. 

En büyük amacı geleneksel vitray ça-
lışmalarıyla Kıbrıs kültürünü yurt dışın-
da tanıtmak olan Bademli, önümüzdeki 
5 yıl içerisinde sergi açmak istiyor.

Kişisel değil toplumsal düşünen, bu 
nedenle de kadınlarımızın, özellikle de 
genç kızlarımızın vitray sanatını öğren-
mesini isteyen Bademli, bu sanatı ülke-
mizde daha da geliştirmek adına eğitim-
ler vermeyi amaçlıyor.

Bademli, Kıbrıslıların ellerinin sana-
ta çok yatkın olduğuna vurgu yaptı ve 
“Ancak zamanla köreltildik” dedi. 

Sanata merakı küçük yaşlardan
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 

konuşan Vitray Sanatçısı Fesra Bademli, 
küçük yaşlardan itibaren arkeolojiye bü-
yük ilgisi olduğunu söyledi. Cam sanatı-
na ilgisinin 14-15’li yaşlarda başladığını 
anlatan Bademli, yurt dışına çıktığında, 
her gittiği ülkede kilise ve katedraller-
deki vitrayların fotoğraflarını çektiğini, 
yine evlerin önünden geçerken dikkatini 
hep vitray motiflerinin çektiğini belirtti. 

Fesra Bademli, üniversitede arkeolo-
ji bölümü okuduğunu, bölümü gereği 
devamlı gezi ve etkinliklere katıldığını, 
bu gezilerde dikkatini ilk çekenin mi-
mari yapılar ile kilise ve katedrallerde-
ki vitrayların vermek istediği mesajlar 
olduğunu dile getirdi.  Yine Arkeoloji 
Bölümü’nde kazılar yaptıkları dönem-
de kazıdan çıkan cam parçalarına önem 
verdiğini belirten Bademli, camın mi-
lattan önceki yıllarda çok nadir bulun-
duğunu, ayrıca o dönemlerde zenginliği 

sembolize ettiğini dile getirdi. 
Bademli, üniversite yıllarının ardın-

dan baba mesleği olan cam sektörüne 
başladığını aktardı ve şöyle devam etti:

“Böylece artık camla daha çok ilgi-
lendim. RegaLead boyama vitraya bun-
dan 7 yıl önce başladım. 4 yıl önce de 
kendi çapımda Tiffany vitray çalışma-
ya başladım. Tiffany Vitray ve Kurşun 
Vitray yapımını daha ileriye götürmem 
gerektiğine o zaman karar verdim. Tif-
fany Vitray 19’uncu yüzyılda Louis 
Comfort Tiffany tarafından geliştirilen 
bir tekniktir. Halk arasında bu 2 yöntem 
karıştırılıyor. Her ikisinde de camlar tek 
tek parça parça kesiliyor. Kurşun vitray-
da, kurşunlar çıta şeklinde hazırdır ve 
keserek cam kenarlarına yerleştiriliyor. 
Tiffany vitrayda da bakır folyo tekniği 
kullanılıyor. Ben her iki yöntemi de al-
dığım eğitimler ile yapıyorum”.

İstanbul’da eğitim aldı
Cam sanatında Tiffany tekniğinde bil-

mediği püf noktaları öğrenebilmek için 
2017 yılında İstanbul’a gittiğini anlatan 
Bademli, İstanbul’daki eğitimin kendi-
sine çok faydalı geldiğini belirtti. 

Bademli, eğitimden sonra evinde kü-
çük bir atölye kurduğunu, yaptığı duvar 
süsü ve teraryum çalışmalarıyla Eko 
Gün’lere de katıldığını söyledi. 

Bademli şöyle devam etti:
Tiffany Vitrayın dışında ben esasen 

geleneksel vitray sanatını öğrenmeyi 
kendime hedef koydum. Bu nedenle 
geçtiğimiz yıl AB burs sınavına girdim. 
Bursu almaya hak kazanarak İtalya’da 
eğitime gittim. Bu süre içerisinde ge-
leneksel vitray tekniğini yani kilise ve 
katedrallerdeki vitray tekniklerinin nasıl 
yapıldığını öğrendim. 

Cam sanatı çok geniş bir yelpazedir. 
Ben daha çok kilise ve katedrallerde 

görülen geleneksel vitray tekniğini 
tercih ediyorum. Bu teknikle istenilen 
çizimler cam üzerine fırça yardımıyla 
çiziliyor. Çizim aşamasından sonra 
camlar fırınlanıyor. Fırınlanan vitray 
camları üzerindeki çizimlere kademe 
kademe gölgeleme tekniği gerektiği 
kadar uygulanıyor ve her işlem son-
rasında camlar tekrar tekrar fırınlanı-
yor. Fırınlanan camlara renklendirme 
yapılacaksa her bir renk uygulama-
sından sora camlar tekrar fırına giri-
yor. Çizimleri tamamen biten vitray 
parçaları daha sonra tercihen kurşun 
tekniğiyle veya talebe göre folyo tek-
niğiyle lehimlenerek birleştiriliyor. 
Tiffany ve kurşun vitraylar Kıbrıs’ta 
genelde evlerin pencere ya da kapı-
larında kullanılıyor. Ülkemizde uzun 
süredir bu çalışmaları yapan başarılı 
sanatçılarımız bulunmaktadır. Ben 
bunlara farklı olarak geleneksel vitray 
tekniğini uyguladığım tabloları örnek 
olarak gösterebilirim.”

Vitrayı tablolara uygulamak 
istiyor

Yaptığı çalışmalarla geleneksel vit-
ray tekniğini Kıbrıs kültürüyle uyum-
lu bir şekilde düzenlediğini ifade 
eden Bademli, amacının sadece ev ve 
pencerelere vitray yapmak olmadığı-
nı, bu sanatı örneğin tabloyla evlerin 

içerisine kadar sokmak olduğunu vur-
guladı. 

   UNDP’nin ülkemizde yaptığı 
restorasyonlara Kıbrıs kültürünü yan-
sıtan vitray çalışmalarıyla destek ver-
mek  istediğini belirten Fesra Badem-
li, yine önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
sergi açmak istediğini söyledi. 

Vitray eğitimi almak isteyen çok 
sayıda kişi olduğunu söyleyen Ba-
demli şöyle konuştu:

“Ben ustayım demiyorum ama he-
deflerim arasında 5 yıla kadar ken-
dimi biraz daha kanıtladıktan sonra 
atölyemde kadınlara eğitimler ver-
mek vardır.  Kadınlar boş zamanla-
rında vitraylar yaparak kendilerini 
geliştirebilirler. Özellikle de genç kız-
larımız vitray sanatını öğrenerek ken-
dilerini geliştirebilirler. Hedeflerimin 
arasında bu kesinlikle vardır. 5 yıla 
kadar hem kendi sergimi açmak hem 
de eğitim vererek bu sanatı kadınlara 
öğretmeyi çok isterim. Kıbrıslıların 
elleri sanata çok yatkındır. Ama za-
manla köreltildik”. 

   Sergi açmayı sadece bir “sergi 
açtım” demek için istemediğini anla-
tan Fesra Bademli, “Kıbrıs kültürünü 
yurt dışına geleneksel vitray sanatıyla 
tanıtmak isterim. Bu neden yapılma-
sın. Neden biz sadece Kıbrıs içerisin-
de kalalım” dedi.
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Molehiya
Ayıklaması zahmetli, lezzeti bir başka;

Kıbrıslıların vazgeçilmezi lezzeti 
“molehiya”, geleneksel bir yemek…

Yaz mevsiminin olmazsa olmazı mo-
lehiyanın mevsimi geldi. Eskisi kadar 
çok olmasa da Kıbrıslılar geceleyin bir 
araya gelip molehiya ayıklarken, kahve-
lerini yudumluyor. 

Saatlerce süren ayıklama işi, sohbet 
eşliğinde hızla bitiriliyor. Bu ritüel yok 
olmaya başlasa da Kıbrıs kültürümüzün 
bir parçası olarak biliniyor.

Arap kökenli bir yemek çeşidi olan 
molehiya bitkisi, Temmuz-Ağustos ay-
larında çıkıyor. Özenle ekilip biçilen 
molehiyalar daha sonra pişirmek için 
ayıklanıp, kurutuluyor. Kimileri, mole-
hiyayı taze olarak da pişiriyor. 

  
Kurutulup saklanıyor

Molehiyayı kurutmak da özen istiyor. 

Ayıklanmış molehiya yaprakları, kim-
senin girmeyeceği, rutubetsiz ve hijyen 
odalarda, çarşaflar üzerinde serilip, ku-
rumaya bırakılıyor.

Ayıklamaya vakti olmayanlar için de 
alternatifler var.  Özenle ayıklanıp kuru-
tulmuş molehiyaların da satışı market-
lerde yapılıyor. Son yıllarda ayıklanmış 
molehiyaya talep giderek artınca, ayık-
lama işinden de gelir elde edenler oldu.

Kurutulmuş molehiyayı paketlenmiş 
halde marketlerde bulmak mümkün. 
Ama birçok Kıbrıslı evinde kurutup 
saklamayı tercih ediyor.

Pişirme aşamasında leziz kokusu tüm 
sokağa yayılan molehiya, Kıbrıslıların 
vazgeçilmez yemeklerinden biri. İster 
yazın ister kışın tüketilen molehiya ta-
vuk ya da kırmızı etle pişiriliyor ve tadı-
na doyum olmuyor.

Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com Siyasi çözümün önemi

Londra’ya acil mesajımdır
Yaklaşık 52 yıllık ömrümün 15’ini 

Londra’da geçirdim. Londra, en uzun süre 
kaldığım yerdir. O’nu 14 yıl ile Gazive-
ren, 8 yıl ile Ozanköy, 6 yıl ile Lefke, 5 yıl 
ile Gönyeli ve 4 yıl ile Ankara izler. Arada 
Yeşilırmak ve Tera da vardır. Babamın ve 
annemin köyleri.

Londra en kalabalık Kıbrıslı Türk top-
lumunun yaşadığı yerdir. Bu kentte 1994 
– 2008 yılları arasında geçen ömrümde 
siyasi anlamda tanık olduğum ve beni en 
çok etkileyen konu, Kıbrıslı Türk kökenli 
Londralıların, Kıbrıs’a düşkünlükleridir.
Bu düşkünlük, ne yazık ki KKTC’de hiç 

ciddiye alınmaz.Londralılar hep yoluna-
cak kaz gibi görünür.Sonuçta, bu insanları 
kazanmak yerine kaybetmek tercih edil-
miş olunur.Aslında, KKTC’yi yönetenlere 
kızıp da, Londra’daki doğal İngilizleşme 
sürecini yani doğal asimilasyonu hızlan-
dırmanın doğru olmadığı inancındayım.

Orada yaşayan toplumumuz için yeni 
nesillerin asimilasyonu kadar doğal bir 
şey olamaz.

Ama bunu azıcık yavaşlatmak elimiz-
dedir.

Yurdumuzdan kopmayalım.
KKTC’yi yönetenler kim olursa olsun, 

küsmeyelim.
Özellikle mangalda kömür bırakmayan 

milliyetçilere sesleniyorum; gerçekten 
ülkenizi, anavatanınız Kıbrıs’ı yürekten 
seviyorsanız, ne pahasına olursa olsun, 
örneğin tatillerinizi burada geçirmekten 
sakınmayınız. 

Çünkü biz, sizleri çok seviyoruz.
Ve ne olursa olsun, sizin ilginizin art-

ması, hem oradaki yani Londra’daki asi-
milasyon sürecini yavaşlatacak; hem de 
bizim buradaki tükenişimizi durduracak-
tır.

Bunu lütfen unutmayalım.

Turizmde en önemli konuların ba-
şında güvenlik gelir.

Normal bir turist, güvenli olmayan 
hiçbir yere gitmez.

KKTC, Dünya’nın en güvenli turis-
tik destinasyonlarından biridir. Hatta 
tüm kriminal sıkıntılara rağmen, örne-
ğin Güney Kıbrıs veya Türkiye’ye kı-
yasla KKTC’de hiçbir turistin başına 
ciddi bir sorun gelmemiştir.

Trafiği sıkıntılıdır ama benzer sı-
kıntılar, başka ülkelerde de vardır.

KKTC’yi son zamanlarda turizm 
açısından en çok sıkıntıya sokacak 
olan, kendi yöneticileri ile Türkiyeli 
yöneticilerdir.

Doğal gaz bağlantılı olarak Türki-
ye’nin bölgedeki çıkışı ve bu çıkışı 
askeri araçlarla destekliyor olması, 
bölgede ciddi gerginliğe sebep olduğu 
gibi, zaten turist getirmek için anasın-
dan emdiği süt burnundan gelen turiz-
mciyi zora sokmaktadır.

KKTC’nin turizm yanında en önem-
li bir diğer sektörü üniversitelerdir.

Bir üniversiteler adası olacağı 
söylenen KKTC’de, bu sektörün en 
önemli konusu da güvenliktir.

KKTC üniversiteleri, son günlerde 
doğal gaz çıkışlı hareketlenmelerden 
olumsuz etkilenebilecek olan ikinci 
sektördür.

Tüm bu gelişmeler, aslında KK-
TC’nin varlığının da geleceğinin de 
gerek Türkiye, gerekse KKTC’de 
fazla ciddiye alınmadığı sonucunu 
doğurmaz mı?

Bence doğurur.
Çok iyi turizm yapmak istiyorsak, 

her zaman savaşmaya hazır oldu-
ğumuzu dillendirip, sağa sola silah 
göstermekle bunu yapamayacağımızı 
bilmek zorundayız.

Ya da kimseyi hamasi nutuklarla 
kandırmamalıyız.

KKTC’nin hem turizm hem de üni-
versiteler açısından en ciddi rakiple-
rinden biri Türkiye’dir.

Ve KKTC, her iki sektörde, çoğu 
zaman Türkiye medyasının ciddi sal-
dırısına maruz kalabilmektedir.

Bu gerçeklerden kimse, koşarak 
veya uçarak kaçamaz.

Ne yazık ki şartlar ve acı gerçekler 
böyledir.

Peki ne yapmak lazım?
Yapılması gereken tek şey, siyasi 

çözüme her zamankinden çok daha 
sıkı bir şekilde sarılmak olmalıdır. 

Mümkün olduğunca toprak tavi-
zinde bulunup, siyasi avantajlar elde 
edip, kendi evimizin yöneticisi ola-
madığımız takdirde, sıkıntı büyük 
olacaktır.

Lefke… Eski Karadağ… 
Bahçeler sulanıyor, bay-

raklar asılı… Fotoğraf, 
1 Ağustos Toplumsal 
Direniş Bayramı’nda 

çekildi… 
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Hizmetlerine ‘teşekkür’ edildi
KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın 4 buçuk yıllık görev süresinin sona ermesi üzerine 
onuruna ‘Veda Kahvaltısı’ verildi. Alemdar, 2 Ağustos’ta KKTC’de yeni görevine başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet 
(KKTC) Londra Temsilciliği görevli-
si Konsolos Ülkü Alemdar’ın 4 buçuk 
yıllık görev süresinin sona ermesi üze-
rine, görev bölgesindeki Ali Rıza Değir-
mencioğlu Türk Okulu Yönetim Kurulu 
Üyesi Elif Gelirli öncülüğünde ‘Veda 
Kahvaltısı’ verildi. 

Alemdar, Başbakan Yardımcılığı ve 
Dışişleri Bakanlığı’ndaki yeni görevine 
2 Ağustos’ta başlayacak.

Konsolos Alemdar ve Türk okulu gö-
revlisi Gelirli, 1987- 1991 yılları arasın-
da Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nde aynı dönemde, 
farklı alanda eğitim almıştı. 

Edmonton’daki Tam Restoran’daki 
kahvaltıya İngiltere Türk Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Jale Özer, Ata-
türk Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 
Türker Çakıcı, Ali Rıza Değirmenci-
oğlu Türk Okulu Başkanı Sevtap Ke-
mal, Londra Yardım Melekleri Başkanı 
Nurten Mehmet, Limasollular Derneği 
Başkanı Arife Retvan, Kıbrıs Türk Kül-
tür Derneği Başkanı Gülnur Salih, Hoş 
Seda Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı 
Dilek Altunkaş, Konsey Genel Sekreteri 
Ayşe Osman, yazar ve sosyolog Semra 
Eren Nijhar, yazar ve şair Sonay Yakup 
Yakupsoy’un da aralarında yer aldığı 
çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ve üyeleri katıldı. 

Cumhuriyet kadını
Konsolos Ülkü Alemdar, onuruna 

verilen kahvaltı programına eşi Şakir 
Alemdar ve kızları Ceyda Alemdar ile 
katıldı. Etkinlikte kız kardeşi Deniz Öz-
türk’te hazır bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmasında katı-
lımları için konuklarına teşekkür eden 
Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Gelirli, şöy-
le dedi:

“Ülkü hanım görevini sonuna kadar 
son derece büyük güzellikle yaptı. Ken-
dim adına çok teşekkür ediyorum. Her 
anlamda hayatımıza dokundu. Konso-
losluk görev çevresi dışında güler yüzü 
ile hayatımıza renk kattı. Şair ve dene-
me yazarı. Sürekli toplumun içerisinde 

bulundu. Derneklerimizin ve okulları-
mızın bütün faaliyetlerine katıldı. O kı-
saca her yönüyle hayatımıza dokunmuş 
harika, çağdaş, Cumhuriyet kadınıdır. 
Bugün o’na veda için toplanmış bulun-
maktayız. Ben kendi adıma, Londra’dan 
Ülkü Alemdar gibi bir konsolosun geç-
tiği için son derece mutluyum. KKTC 
Dışişleri Bakanlığı’nda devam edeceği 
görevinde başarılarının devamını dili-
yoruz”.

Alemdar: Herkese teşekkürler
Konsolos Alemdar da, adaptasyon 

sorununun yaşandığı ilk yılı atlattıktan 
sonra, gerisinin nispeten kolay ve şimdi 

ise ayrılmanın zor olduğunu ancak ha-
yatın gereklilikleri dolayısıyla ayrılığın 
mecburen gerçekleştiğini söyledi. 

Alemdar konuşmasının devamında 
şöyle dedi:

“Bu nedenle ilk teşekkürüm, hem bu 
göreve talip olurken, hem de görevimi 
yaparken yanımda oldukları ve her daim 
destek verdikleri için eşim ve çocukla-
rıma. 

İkinci teşekkürüm, Temsilcilik’te-
ki yerel personele. Geleni kucaklayan 
Temsilciliğin emektarları, benim için 
alışma sürecinin çok yumuşak ve hızlı 
geçmesine yardımcı oldu.  

Üçüncü teşekkürüm, Konsolosluk’ta 

BAKICI ARANIYOR

Daha fazla bilgi: 07958 352 411

Güney Londra’da yaşlı bir kadına evde 
yardımcı olabilecek, 

arkadaşlık edecek yatılı 
bayan elemana acele ihtiyaç vardır.

işlem yapmaya gelen vatan-
daşlarımıza. İlk geldiğim 
günlerden itibaren, vatanda-
şımızın karşısına çıkmaya 
hiç çekinmedim. Onları tanı-
mak istedim. Zaman buldu-
ğumda hayat hikayelerinden 
kesitler dinledim. 

Dördüncü teşekkürüm, 
basın mensuplarına ve basın 
kuruluşlarına. Görev sürem 
boyunca şahit olduğum, ba-
sın mensuplarının hiç aspa-
ragas habere yönelmemeleri, 
doğru, dürüst, abartısız haber 
yapmaları oldu. 

Beşinci ve en içten teşek-
kürümüz ise, bana ve aileme 
kucak açan, çok çabuk bir şe-
kilde ülkeye adapte olmamızı 
sağlayan ve hatta kendimizi 
üçüncü bir vatanımızdaymı-
şız gibi hissetmemizi sağla-
yan İngiltere Türk Ailesi’ne, 
yani sizlere.”

Alemdar yeni göreve 
gidiyor

Alemdar, konuşmasının 
sonunda Londra’da bulundu-
ğu 4 buçuk yıl içerisinde çok 
güzel günler geçirdiğini ve 
bu anlamda Londra’yı, Türk 
toplumunu ve KKTC Londra 
Temsilciliği’ndeki dostlukla-
rı unutmayacağını ifade etti. 

Konsolos eşi eski Öğretim 
Görevlisi Şakir Alemdar’ın 
konuşmasının ardından sıra-
sıyla sivil toplum kuruluşları 
başkanları ve yöneticilerin-
den Arife Retvan,  Sevtap 
Kemal, Türker Çakıcı, Jale 
Özer, Ayşe Osman, Nurten 
Mehmet, Dilek Altunkaş ve 
Sonay Yakup Yakupsoy birer 
konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmaların ardından 
Konsolos Ülkü Alemdar ve 
eşi Şakir Alemdar, kahvaltı-
ya katılanlarla vedalaştı.   

Alemdar, Başbakan Yar-
dımcılığı ve Dışişleri Ba-
kanlığı’ndaki yeni göreve 2 
Ağustos tarihinde başlaya-
cak.
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 Binicilik, pahalı bir spor türü olarak bi-
linse de Kuzey Kıbrıs’taki atlı spor kulüple-
ri sayesinde bu spora ilgi duyanların sayısı 
giderek artıyor. Açılan binicilik kulüpleri 
sayesinde ata binmek ya da binicilik spo-
runun inceliklerini öğrenmek mümkün. Bu 
hizmetleri sunanlardan biri de, Güzelyurt’a 
bağlı Kalkanlı’da bulunan Terzioğlu Atlı 
Spor Kulübü ve Çiftlik Restoran... 

Yemyeşil alanı ve atlarıyla hizmet sunan 
kulüp, binicilere hizmet verirken çiftlik ha-
vasını tatmak isteyenleri de restoran kısmın-
da ağırlıyor. Çiftlik, engel atlama yarışlarına 
da ev sahipliği yapıyor. Çiftliğin bir özelliği 
de, atlara pansiyon hizmeti vermesi. At sa-
hipleri, kira ödeyip gönül rahatlığıyla atları-
nı buradaki seyislere emanet edebiliyor. 

At çiftliği açmak 
çocukluk hayaliydi

Küçük yaştan bu yana atlara çok fazla il-
gisi olan Emirzade Terzioğlu, çocukluk ha-
yali olan at çiftliğini büyük emekler vererek 
hayata geçirdi. 

İlk atı Christinoula için evinin yanında 
bir ahır yapan Terzioğlu, ikinci atı Gloria’yı 
aldıktan sonra küçük bir çiftlik yapmaya ka-
rar verdi ve ailesinden aldığı büyük destekle 
Kalkanlı’daki çifliğin peyzajinı yaptı. 

Restoran ve at pansiyonu da var
İki dönümlük alanda etrafı yeşil alanla 

çevrili manej ve padok bulunan çiftlikte, 
kulüp bünyesindeki atlara ait ve yarışma-
lar için gelecek atlar için odalar inşa edildi. 
Ayrıca çiftlik içerisinde taş örülerek yapılan 

275 metrekare alana sahip bir de restoran 
yer alıyor.

Çiftliğin direktörlüğünü üstlenen Sinem 
Direkçi Terzioğlu, çiftliğin sahibi olan eşi 
Emirzade Terzioğlu’nun en büyük destek-
çisi. 

Terzioğlu Atlı Spor Kulübü ve Çiftlik 
Restoran’da verilen hizmetleri North Cyp-
rus UK Gazetesi’ne anlatan Sinem Direkçi 
Terzioğlu, kulüpte 21 atın bulunduğunu, 8 
ata ise pansiyon hizmeti verildiğini belirtti. 

Terzioğlu, çiftlikte binicilik dersleri, ma-
nej içerisinde binişler, arazide grup halinde 
gezinti ve engel atlama yarışı gibi organi-
zasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

Özel organizasyonlara 
ev sahipliği yapılıyor

Sinem Direkçi Terzioğlu, çiftlik içeri-
sinde yer alan restoranda serpme kahvaltı, 
mangal ve meze çesitleri ile özel sipariş 
üzerine küp kebabı servisinin yapıldığını 
söyleyerek, restoranın yazlık ve kışlık ola-
rak yaklaşık 150-160 kişi kapasiteli olduğu-
nu belirtti.

Pazartesi günleri hariç hafta için 11.00 ile 
22.00, hafta sonu 09.00 ile 2200 saatleri ara-
sında hizmet verdiklerini anımsatan Terzi-
oğlu, doğum günü partileri, sünnet ve nişan 
töreni gibi özel gün etkinlikleri yaptıklarını 
da ifade etti.

Terzioğlu, ayrıca, çiftlik hakkında “0533 
863 65 51” numaralı telefondan ya da Terzi-
oğlu Atlı Spor Kulübü ve Çiftlik Restoran’a 
ait Facebook hesabından bilgi alınabileceği-
ni anımsattı.

Atlara olan düşkünlüğü nedeniyle Kalkanlı’da çiftlik açan Emirzade Terzioğlu, binicilik ve at 
pansiyonu hizmetlerinin verildiği kulüble, zengin menüsü bulunan restoranı da hayata geçirdi

At sevgisiyle çiftlik kurdu
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I would like to share an update  with 
you that I wrote approximately five ye-
ars ago about Varosha, the topic of the 
recent agenda.

I find it hard to think about what I 
should describe about Varosha, which 
once was  the star of tourism in Cyprus. 

In fact, it is well known that Varosha is 
far from the much-called “Ghost City 
and Forbidden City.”

Prior to 1974, Maras (Varosha) was 
one of the most famous holiday destina-
tions in the Middle East and the Medi-
terranean Sea. Varosha, which is both a 

touristic and a socialite region, has been 
demoted into a ghost city for 45 years 
...Varosha has been the most important 
mass tourism center of the Eastern Me-
diterranean in the 1960’s and 1970’s, 
and has been living its solitude for al-
most half a century as a result of the 

trauma it has experienced.
One of the most frequently asked qu-

estions to us guides is the mysterious 
and sad stories of Varosha. The most 
important place that the tourists visiting 
Northern Cyprus want to see but they 
can  not, is “Closed area of Varosha”, 
which preserves its mystery both in its 
past and present day. On the one hand 
mystery, on the other hand sadness...

While thinking of this city, which has 
witnessed both entertaining and sad sto-
ries for years, I wanted to combine dif-
ferent perspectives with some statistical 
information, by combining the splendor 
of the past with the silence and aban-
donment of the fate.

In recent months, the government’s 
inventory study and the civil initiative 
that is undertaken by various organisa-
tions, have been of considerable value.

It is understood that we will continue 
to talk about the issue of Varosha, whi-
ch has an important place in the Cyprus 
negotiation process as a part of its com-
prehensive solution, in the near future 
with the developments and different 
perspectives.

Some important tourism statistics 
about Varosha:

Aparthotel and other accommodati-
ons: 105

(1974 welcomed 700 thousand tou-
rists for the first 6.5 months)

(Approximately 10 thousand beds ca-
pacity)

House: 4469 households
Commercial Workplace: 1953

The mysterious region Varosha

Bank: 21
Museum / Art Houses: 25
Church / Tomb / Cemetery: 9
Theater / Cinema: 24
Government Agency: 143
Entertainment Venue: 99
Ruin / Half Construction: 380
School: 8
Sports Complex: 2

Varosha and Rumours
• Varosha, which became the shining 

star of the Mediterranean with the loss 
of the charm of Beirut, known as the 
Paris of the Middle East in the 1970s, 
was as famous as the Miami beach in 
the USA before 1974.

• According to the official figures, 
according to the 1973 census, the po-
pulation of Varosha was 15 thousand 
and again, considering the 1973 data, it 
had a capacity of 6,302 beds in 37 listed 
hotels and approximately 10 thousand 
beds when aparthotels were included.

• The coastline of Varosha is 8 kilo-
meters and the closed area of Varosha 
covers an area of   6.4 square kilometers.

• The world’s first 5-star hotel owned 
by the British Royal Family is located 
here, which is said to have reservati-
ons until 2011, had gold taps and used 
to accommodate many celebrities. It is 
said that when the war broke out, cus-
tomers ran from the beach with their 
towels and slippers and even the mana-
ger committed suicide. The hotel beach 
wassprinkled with white sand and gold 
dust brought from Africa.

• A bank - said to contain millions of 
dollars - is counted and reported every 
month under UN control.

• On the JFK Boulevard, such qua-
lity hotels like the King George Hotel, 
The Florida Hotel, Argo Hotel, also the  
Leonidas Street was the heart of where 

entertainment life beats.
• Luxury car galleries were found 

such as Ferrari, Lomborgini and Jaguar.
• The house of a famous painter na-

med Xantos, known for his neck-bent 
human paintings, is located on the shore 
of Derinya.

• It is mentioned that a hotel has a tra-
gic story that could not be opened even 
though it was opening in a few days.

• Immediately after 1974, unfinished 
bookswith open pages unfinished din-
ner on plates, and many sad life stories 
are mentioned.

• During the January-June 1974 peri-
od, 713 thousand 455 out of a total of 1 
million 334 thousand 490 touristic ac-
commodations were materialised in the 
Famagusta region.

• In 1974, in Turkey the total tourist 
bed capacity was under 10 thousand in 
general. Today, only 36 years later we 
can reach the total tourist beds in the 
TRNC is a total of 16 thousand 597. Of 
the 680 thousand 347 touristic accom-
modations that took place throughout 
the TRNC during the January-June 
2010 period, only 49 thousand 785, or 
7 percent, werematerialised in Fama-
gusta.

Sophia Loren had a house in 
Varosha

• Many materials of the Golden Sand 
(GS) hotel have been used for many 

years to meet needs of the army.
•  It is recorded in the Evkaf records 

that the total number of foundations in 
Varosha is 4,657 acres, of which 6,611 
acres belong to the Abdullah Paşa Foun-
dation. Other owner foundations are; 
Mazbut Lala Mustafa Paşa Foundation 
and appendant Bilal Ağa Foundation. In 
the opinion of evkaf, all of Varosha is 
the property of the Foundation. Evkaf is 

the legal owner of Varosha. The goods 
of the foundation cannot be sold, dona-
ted or transferred.

• In 1960, the Turkish Cypriot Admi-
nistration community leaders Dr. Kü-
çük and Rauf Raif Denktaş were paid £ 
1.5 million by the British Government. 
There are two opinions on this issue. 
According to the first claim, this fee 
was paid for the exchange and sale of 
the properties of the Foundation. Accor-
ding to the second opinion, this amount 
was paid to compensate for the grievan-
ces arising from years of neglect and 
low-rent rents in foundation properties.

• There are many goods and proper-
ties belonging to foreign capital in Va-
rosha. In accordance with the resoluti-
on of the United Nations (UN) Security 
Council, it is not possible to achieve 
any result by excluding real property 
and rights holders. According to the 
UN resolution No. 550 in 1984, attemp-
ts to relocate anyone in the area prior to 
1974 is not accepted.

• In the ceasefire agreement with the 
UN, 13 August 1974, Varosha control-
led evacuated. Settlement in Varosha 
has ended. In the UN-controlled area, 6 
apartments were provided for military 
use.

• Greek snipers bombed the Turks 
from the top of a hotel in the region 
known as Laguna today. After these in-
cidents, Turkish fighter planes bombed 
this building and divided it into two.

• It is estimated to be a city of 100 
billion dollars.

•  Although the vertical construction 
on the coastline offers the option of 
rooms with sea view and seafront, it 
has a view that prevents sunlight as an 
example of distorted construction.

• It is said that Sophia Loren had a 
house in Varosha and requested from 

Prime Minister Bülent Ecevit to return 
back after 1974, but this was not accep-
ted under the conditions of that period.

• Tourism paradise Varosha is know 
to host such celebrities as Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, Paul Newman 
(Exodus film), Raquel Welch, Sophia 
Loren and Brigitte Bardot.

From the tourism paradise, to the 
ghost town Varosha - the forbidden city 
Varosha

The ghost town of Varosha (Forbid-
den City Varosha) is a city that cannot 
be easily spared from its influence with 
its past stories and testimonies that are 
both true and legendary.

Should Varosha be Las Vegas? Or 
should it be re-planned according to 
the new conditions of tourism, which is 
a peace sector? After the recent deve-
lopments, it is understood that we will 
continue to talk about Varosha, which 
we have spoken for half a century and 
has left its mark on the tourism history 
of our country.

Last word, GHOST CITY LOSES, 
LIVING CITY WINS!
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Ocean House Fish Restaurant, which 
has been operating in Famagusta for 

almost 2 years, has received great ap-
preciation from both locals and tourists 

with its various seafood dishes.
Ocean House Fish Restaurant, which 

has the capacity to offer any kind of se-
afood as well as options such as shrimp, 
squid, filet fish, mussels, rock grouper 
fish, sea bream and sea bass, never 
compromises on hygiene.

The restaurant, which stands out with 
its interior design, gives its visitors a 
warm home atmosphere rather than a 
restaurant.

The restaurant, whose fame has ex-
ceeded the country’s borders in a short 
period of time, is visited by people from 
different geographies of the world as 
well as the locals.

Tuncel: Customers feel  in a warm 
home environment

Speaking to our newspaper NORTH 
CYPRUS UK, Erdem Tuncel, the ow-
ner of the Ocean House Fish Restau-
rant, said that their restaurant has star-
ted to serve on 17 July 2017 and that 
they came to their 2nd anniversary.

Erdem Tuncel stated that they are 
operating on Salamis Road in Famagus-
ta, next to Lion’s Garden with a capa-
city of 80 people indoor and 40 people 
outdoor. Comfortable armchairs, warm 

environment ... “We created an interior 
design, with green colour and flowers 
using colors that do not disturb the eye.”

Emphasising that the “Ocean Hou-
se Fish Restaurant is a fish restaurant, 
not a tavern” the concept is completely 
different from the tavern culture, they 
serve fish à la carte and offer the best 
quality of seafood to their customers.

“All kinds of seafood can be pre-
pared as per order ”

Erdem Tuncel said, in the restaurant 
shrimp, normal squid, squid, baby squ-
id, 3-4 different kinds of filet fish, mus-
sels, original fish and chips, original 
rock grouper fish, sea bream and sea 
bass varieties are available, but accor-
ding to the customers ordering 2-3 days 
in advance, any kind of seafood can be 
prepared.

Tuncel said that they also host private 
parties, their potential if elite customer 
in Famagusta, such as company meals, 
birthdays, wedding anniversaries are 
preferred for events.

The spices and essence in the sau-
ce they use on the shrimps, they bring 
from abroad, the resulting taste is very 
much appreciated by customers. 90 per-

offers quality service and delicious fish
The unique taste of seafood dishes and the home atmosphere of the interior design is fascinating.

cent of products are prepared as a grill, 
Tuncel said, according to the demand of 
customers they can make fry the food, 
but their standards is grilled.

“Customer satisfaction comes 
from good interpretations ”

Erdem Tuncel pointed out that they 
are satisfied with the interest of the lo-
cals and tourists, but the most important 
of all is the satisfaction of the custo-
mers.

Noting that there was a lack of fish 
restaurant in Famagusta in the past, 
Tuncel stated that they decided to invest 
in this area and continued his speech as 
follows:

“We, as the locals of Famagusta, had 
to go to very remote places to eat fish. 
Where we went to eat fish, our stomach 
was always filled with appetizers. We 
couldn’t really enjoy eating fish. At our 
restaurant, we also wanted to offer the 
flavor that people can not cook at home. 
When they came to the Ocean House 
Fish Restaurant we wanted them to say 
“Yes, we went to a fish restaurant. We 
ate fish” and developed service in this 
direction. The good feedbacks we had 
made us feel that we are successful in 
this.”

“The best quality fish restaurant 
on the island”

Emphasising that the restaurant is 
busy with tourist customer, Erdem Tun-
cel stated that he has customers coming 
from the Long Beach Region and Sout-
hern Cyprus. Tuncel said that, especi-
ally on the weekends, customers from 

Kyrenia and Nicosia come. Tuncel po-
inted out that the people were gradually 
getting used to the concept. But almost 
everyone has adapted to the Ocean 
House Fish Restaurant concept. ”

Erdem Tuncel noted that they attach 
great importance to customer satisfacti-
on and continued as follow:

“In the comments of our visitors on 
Google forms, we are mentioned as 
very clean, hygienic, good service and 
quality food. The most important issue 
for us is hygiene. Our restaurant is cle-
aned 3-4 times every day. Our best ad-
vertisement is our customers.”

Underlining that they claim to be the 
“best quality fish restaurant” on the is-
land, Tuncel said that their customers 
are not only the locals but also people 
from different countries of the world 
who hear about their quality. Erdem 
Tuncel pointed out that the majority of 
the comments on Google are from tou-
rists.

Tuncel added that those who want 
to come to the restaurant or who want 
to get information can contact them on 
0533-822-5000” of from their Facebo-
ok and Instagram accounts under the 
name “Ocean House Fish Restaurant.”

Ocean House Fish Restaurant 
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Eco-friendly Sightseeing Vehicles in Famagusta, 
in accordance with its historical texture 

Famous for its historical and cultural 
values, Famagusta Walled City has been 
repaired with the investment of Garga 
Tourism.

Garga Tourism, which provides 4 
eco-friendly electric sightseeing vehicles 
with the capacity of 5 people, which works 
in harmony with the texture of the histo-
rical city, provides information about the 
historical places in 5 languages with the 
navigation and guide headphones placed 
on these vehicles and also prevents tourists 
from getting lost during their trip.

As well as the tourists, the locals have 
shown a great interest. The vehicles be-
came very popular for the use in personal 
events such as weddings and bachelor par-
ties.

Gökçe: As a family, for 3 generations 
we support Garga.

Sıtkı Gökçe, the owner of Garga Tou-
rism, started his speech by saying that he 
is an original local of Famagusta and an 
original “Garga supporter”.

Sıtkı Gökçe said that they were a sop-
prter of Garga for 3 generations and that 
both his mother and father were from Fa-
magusta. 

Gökçe said that he liked traveling a lot 
and had visited many countries of the wor-
ld until today. He stated that he did resear-
ches during his travels for both holiday and 
cultural trips.

Sıtkı Gökçe stated that, as a result of his 
travels in other countries, he also investi-
gated studies in tourism. During these in-
vestigations, he said that he saw similar ve-
hicles in the major tourism cities, although 
they did not exactly resemble their travel 
vehicles.

Sıtkı Gökçe said that he witnessed that 
there are sightseeing vehicles for tourists 
in cities with many historical places such 
as Rome, Zagreb and Warsaw.

Gökçe said that “as a local of Famagus-
ta, we should not make such an attempt to 
promote our city better to tourists while we 

have so many historical places .” Gökçe 
said that they also do this job more profes-
sionally and choose and design their travel 
vehicles in accordance with the historical 
texture of Famagusta.

Anyone who doesn’t know the city 
can travel without getting lost

Sıtkı Gökçe noted that they have also 
set up GPRS-enabled navigation devices 
in order to ensure that everyone can easily 
and safely visit historical sites and said:

“In other words, a person who does not 
know the city can travel around Famagusta 
Walled City without getting lost. In addi-
tion, every time a historical place is reac-
hed, both the photograph of the historical 
place and the list number in the guide he-
adset system are displayed on the naviga-
tion screen. In the meantime, in Historical 
Texture of City, my wife Muhterem Amut 
has developed a guide earphone system 
and records about the historical places in 
5 different languages including Turkish, 
French, English, German and Russian. Our 
goal in this summer season is to introdu-
ce our Turkish Cypriot comrades coming 
from England to every corner of Famagus-
ta Walled City. I think that these vehicles 
will provide great benefit in introducing 
many historical places about Famagusta.”

Gökçe mentioned that they rent the ve-
hicles for special events of the people and 
they rent the vehicles for the weddings, ba-
chelor parties, circumcision and birthday 
celebrations.

“We rent our vehicles on hourly basis. 
We have rental times from 1 hour to 4 
hours. We do not rent vehicles daily” he 
said. Sıtkı Gökçe said that they offer dis-
counted meals at restaurants that offer spe-
cial tastes of Cyprus in Famagusta.

New vehicles will arrive 
for new routes

Sıtkı Gökçe, the vehicle trips have star-
ted in June, currently we have 4 vehicles 
with the capacity of 5 people. After No-
vember, they will add to their routes. Bar-
nabas Monastery and Salamis Ruins and 
vehicles with a capacity of 8 and 11 people 
will add to their fleets, he said. After No-
vember, they will add St Barnabas Monas-
tery and Salamis Ruins to their routes and  
add vehicles with 8 and 11 people capacity 
to their fleet.

Gökçe stated that the new coming vehic-
les will be in accordance with the historical 
texture and emphasised that their aim is to 
contribute to the country’s tourism.

Sıtkı Gökçe, owner of Garga Tourism, 
said that they also made a study especially 
for Turkish Cypriots who live in London 
and have problems coming to Cyprus be-
cause of the discomfort.

Wheelchair and battery-operated 
vehicles are also rented

Gökçe said that they also rent wheelcha-
ir, scooter and battery-operated chairs and  
it is very troublesome for people to bring 
these vehicles from abroad for short-term 

visits, so they provide this service to meet 
the needs.

Gökçe continued his speech on the 
subject as follows.

The other day, a tourist from London 
brought his mother with him that had Alz-
heimer, who was unable to walk. He asked 
us for a scooter for 2 weeks. We rented it. 
They were very happy. Until today, there 
was no such service in our country. On this 
occasion, we have offered this service to 
our country visitors. Not only for tourists, 
we offer this service to our locals. For 
example, we have 1 month reservations 
in October in line with this request. We 
also rent patient beds. As a tourism com-
pany, we perform this service completely. 
If you’re going to do a job, you will do it 
right. There should be no lack.

Travel vehicles will also tell the story 
of Famagusta

Sıtkı Gökçe “Although I am a local of 
Famagusta, I did not have enough infor-
mation about many of the historical places 
in our city. I have newly learnt with this 
job.” Said. He learned that he learned that 
Leonardo Da Vinci came to Famagusta and 
worked in the construction of the Sea Gate.

Gökçe stated that they would add Fama-
gusta stories to the guide headset systems 
and that people could listen to the stories 
of historical places when they come to Fa-
magusta. He added that Okan Dağlı will 
contribute to them.
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