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Hazar Ergüçlü’ye ‘En İyi
Kadın Oyuncu’ ödülü
Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü,
Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu
Ödülü’ne laik görüldü.
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, İstanbul’da alternatif
olarak yapılan 54. ve 55. Ulusal Yarışmalar’da dereceye girenlere ödülleri
verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğindeki festival çerçevesinde,
Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.
Törene, iki yıl önce, Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “Ulusal Yarışma” kategorisinin çıkarılması nedeniyle
İstanbul’da düzenlenen yarışma kapsamında ödül alan oyuncular katıldı.
Ödüller:

54. Ulusal Yarışma’da, “En İyi Film”
ödülü “Daha”ya, “En İyi Yönetmen”
ödülü “Put Şeylere” filmiyle Onur Ünlü’ye, “En İyi Senaryo” ödülü “Körfez”
filmiyle Emre Yeksan ve Ahmet Büke’ye, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü
“Kar” filmiyle Hazar Ergüçlü’ye ve
“En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Daha”
filmindeki rolleriyle Ahmet Mümtaz
Taylan ve Hayat Van Eck’e verildi.
55. Ulusal Yarışma’da “En İyi Film”
ödülü “Yol Kenarı”, “En İyi Yönetmen”
ödülü “Renksiz Rüya” filmiyle Mehmet
Ali Konar, “En İyi Senaryo” ödülü “Sibel” filminin yazarları Çağla Zencirci,
Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti,
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Sibel”
filmindeki rolüyle Damla Sönmez ve
“En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Yol Kenarı” filmiyle Tansu Biçer’in oldu.

Ceren Koşar Altın Portakal’a damga vurdu
56. Altın Portakal Film Festivali’ne sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı. Antalya
Spor Salonu’nda düzenlenen festivalde birbirinden
ünlü isim kırmızı halıda gazetecilere poz verdi.
Kırmızı halıda Selma Güneri, Latife Tekin, Özlem
Yıldız, Seray Sever, Saba Tümer, Burcu Esmersoy,
Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Oktay Kaynarca, Ahmet Mekin, Berhan Şimsek, Deniz Akkaya, Ceyda
Düvenci, Anjelika Akbar, Edvinas Puksta, Elma Tataragiç, Freedy Olson, Jay Taylor, Katriel Schory,
Onur Özışık ve Yekta Kopan gibi değerli isimler
yürüdü. Kıbrıslı top model Ceren Koşar da Türkan
Şoray’a benzerliğiyle hem kırmızı halıda, hem de
galada Altın Portakal’a damga vurdu. “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin canlandırmasında Asya’ya can veren Kıbrıslı ünlü top model Ceren Koşar ve İlyas karakterini asi bakışlarıyla canlandıran
Ekrem Bekteş ünlülerin büyük ilgisi ile karşılaştı.
Festivalde, “Venüs” canlı heykel projesine can veren performans sanatçısı Fatma Deniz de 4 saatlik
performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Türk sinemasının düşündüren ve güldüren “Turist Ömer” karakterine oyunculuğuyla renk katan
Beşer Ceylan ise çocukların ve yaşlıların büyük
ilgisini çekti. Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile
yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 56’ncısı
düzenlenen festivale katıldığı için mutlu olduğunu
söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de seçim öncesi verdikleri “Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndüreceğiz” sözünü
yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Böcek, kortejde sanatçılarla vatandaşları bir arada
görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
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Kıbrıs’a ait el işlerini
dünyaya tanıtmak istiyor
Yıllarca el emeği göz nuru ürünler işleyen ve bu el işlerini herkesin öğrenebilmesi için kitap
yazan Behice Biran, Lefkoşa’daki tarihi Bandabulya çarşısında sanat evi işletiyor
Bir kadın düşünün ki yıllarını ve
emeğini Kıbrıs kültürüne ait el sanatlarına adamış.
Kıbrıs kültürünü tanıtmak için ciddi
araştırmalar yapıp eğitimler alarak kendini bu alanda geliştiren, Kıbrıs aşığı
olan isim Behice Sönmez Biran…
Yüzlerce kadına Lefkara işi, Lapta
işi, iğne oyası, ipek kozası işi, güneş
danteli ve folklorik bebek gibi el sanatlarını öğreten Biran, bununla kalmayıp
yaptığı araştırmalar ile yeteneklerini
birleştirerek 2010 yılında “A’dan Z’ye
Keten Lefkara Desen Çizim Kitabı”nı
çıkarmış ve birçok kişinin bu kitaptaki
örnekleri kullanarak el işini öğrenmesine katkı sağlamış. Yıllarca ürettiği el
emeği göz nuru ürünleri bir araya getiren Behice Biran, Lefkoşa’daki tarihi
Bandabulya çarşısında bulunan sanat
evini işletiyor.
İki ayrı teknik liseden mezun olan
ve kurslara katılarak kendini geliştiren
Biran, ‘iğne işi Lefkara’ tekniğindeki
başarılı uygulamaları nedeniyle Milli
Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine köy
kadın kursu öğretmenlerine Mesleki
Teknik Eğitimler vererek yola çıkmış.
Behice Biran, girdiği öğretmenlik sınavını da ikincilikle tamamlayarak Necati
Taşkın İlkokulu’nda El Sanatları Eğitmenliği yapmış.
Kıbrıs kültürüne ait el
sanatlarını öğretiyor
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gerekiyor.
Kendisinin eğitmenliğini yaptığı
Meslek Edindirme Kurslarına katılan
birçok kişinin el sanatları üzerine iş
kurduğunu ve üretim yaptığını söyleyen
Biran, daha çok kişiye Kıbrıs kültürüne
ait el sanatlarını öğretmeye hazır.
Biran, el işi ürünlerine meraklı bazı
yabancıların Türkçe olarak yazdığı kitabı alıp kullandığını da belirtiyor. Behice Biran, el iş kitabının İngilizce’ye
çevrilmesi için Kültür Dairesi’ne öneride bulunmuş ancak olumlu yanıt alamamış.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ve
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkısıyla Meslek Edindirme
Kursları veren Behice Biran, Avrupa
Birliği’nin katkılarıyla da Kıbrıs kültürü üzerine hazırladığı projelerini hayata
geçirme fırsatı bulmuş.
Behice Biran’ın hedefinde Kıbrıs’a
ait el işlerini dünyaya tanıtmak ve daha
da ileriye taşımak var. Biran’a göre,
hedefinin hayata geçmesi için devletin
bu sektöre ciddi şekilde destek vermesi

Kendi çabalarıyla iş yerini açtı
Behice Sönmez Biran’ın hizmet verdiği Bandabulya çarşısındaki sanat evini kurarken daha büyük hedefleri vardı.
Biran, şöyle diyor:
“Her odasında Kıbrıs’a ait işlemeler ve tatların üretilip sergilendiği bir
mekan hayal etmiştim. Ancak gereken
devlet desteğini alamayınca bu hayalimi henüz gerçekleştiremedim. Her şeye
rağmen kendi çabalarımla iş yerimi açtım ve burada üretim, eğitim ve satış
yapıyorum”.
El işi ürünleri yaratırken büyük emek
ve zaman harcanıyor. Behice Biran, bu
konuya dikkat çekiyor ve tüm bu emeğe
rağmen ciddi bir gelir elde edilemediğini, ancak kadınların bu ürünlerin satışından aile bütçesine katkı sağlayabildiğini belirtiyor. Behice Sönmez Biran,
el sanatları ürünlerinin maliyetinin yüksek olduğunu ayrıca büyük emek verilerek işlenmesine rağmen uygun fiyata
satış yaptıklarını da ekliyor.
Behice Biran, Lefkara işi, Lapta işi,
iğne oyası, ahşap oyma ve ipek kozası
işinin yanı sıra hurma dalını örerek el
işi ürünler de yaratıyor. Özellikle kaplar, yelpazeler, zembil ve çantalar ilgi
görüyor. Biran, Lefke bölgesindeki köy
kadın kursunda bulunan kadınlara da
hurma dalından örgü eğitimleri vererek
bu bölgedeki üretimin yaygınlaşmasını
sağlamış.
Behice Biran’ın bir de önerisi var:
“Hurma, pastelli ve sucuk gibi Kıbrıs’a özgü ürünlerin plastik kaplar
yerine hurma dalından örülen kaplar
içerisinde satılmalı. Bu hem ürünün tanıtımını artırır hem de bu kaplar evlerde

farklı şekilde kullanılabilir”.
Behice Biran’ın dükkanında Lefkara
işinden yapılmış örtüler, tepsiler, bardak altlıkları, hurma dalı örülerek yapılmış çantalar, ipek kozasından magnetler, anahtarlıklar, küpe ve kolye gibi
birçok hediyelik eşya var. Biran, ülkemiz insanının bu ürünleri almayı tercih
ettiğini ancak Kuzey Kıbrıs’a gelen
turistlerin kısıtlı bütçede olmaları nedeniyle ürünlere bir sergiyi dolaşır gibi
baktığını söylüyor.
Behice Biran, bu durumdan duyduğu
rahatsızlığını dile getiriyor ve ülkeye
getirilen turistlerin sadece tarihi yer
görmek için değil esnafı da kalkındıracak şekilde olması önerisi yapıyor.
Biran, gerek turistlerin gerekse ürünlerin nasıl ortaya çıkarıldığını bilmeyenlerin üretime tanık olması amacıyla
atölye çalışması yaptığını ve bu sayede
Kıbrıs kültürüne ait el işi ürünlerin tanıtımını sağladığını da belirtiyor.
Tam bir Kıbrıs aşığı olan Behice Biran, Kıbrıslı Türklere de çağrı yapıyor:
“Ülkemiz insanı, hediyelik eşya alırken Lefkara işi, Lapta işi ve ipek kozasından yapılmış el işi ürünleri tercih
ederse, Kıbrıs kültürünü el birliğiyle
yaşatabiliriz.”
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Hurma ağaçları
Akdeniz coğrafyasının, Kıbrıs’ın ve özellikle Lefke’nin vazgeçilmezi…
Hasan KARLITAŞ
Sadece ağaç deyip geçemeyeceğimiz
hurma, Kıbrıs adasında, en fazla Lefke
ilçesinde bulunuyor.
Hurma, mütevazi ama bir o kadar da
çekim gücü yüksek görünüşüyle, Lefke
peyzajının olmazsa olmazı özelliğine
sahip. Adına festival de düzenlenen,
hurmanın anavatanı, sıcak Arap ülkeleri
olsa da; hurma, Akdeniz coğrafyasının,
Kıbrıs’ın ve özellikle de Lefke’nin vazgeçilmez ağacı.Yeşil dokunun ve hurma
ağaçlarının oluşturduğu, peyzaj güzelliğinin olmadığı bir cittaslow (sakin şehir
) Lefke manzarası düşünülemez.
8000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen hurmanın, Latince ismi
Phoenix Dactylifera’dır. Özellikle Arap
ülkelerinde, hurma için şiirler, şarkılar
ve güzel sözler söylenmiş hatta eylül
ayının 15’i “Hurma Günü” kabul edilmiştir. Dünya’da en fazla hurma, Irak,
Suudi Arabistan, Cezair, İran ve Mısır’da bulunmaktadır.
Kuzey Kıbrıs’ta ise en fazla hurma
ağacı, 2 bin dolaylarındaki sayısı ile
Lefke’dedir.
“Bir Hurma Da Sen Kurtar”
projesi
Son yıllarda, hurma ağaçlarını tehdit
eden, Kırmızı Palmiye Böceği, hem
Kıbrıs geneli, hem de en çok hurma
ağacının bulunduğu Lefke için S.O.S
veriyor. Gelmiş geçmiş hükümetlerin,
çare üretemediğini bu sorunun, en kısa
sürede sona erdirilmesini temenni ediyorum.
Hurma ağaçlarının kurtarılması hedefiyle başlatılan “Bir Hurma Da Sen
Kurtar Projesi”, son yıllardaki en anlamlı çalışmalardan biri niteliğinde olsa
da, maddi sıkıntılardan dolayı, sürdürülebilirliği sağlanamadı. Kıbrıs’ın genelinde, hurmaları kurtarmak için seferberlik başlatılmalıdır. Kurtarılacak her
bir hurma ağacı, geçmişin değerlerinin
geleceğe taşınması ve doğaya saygının
işaretidir... Kurtarılacak her bir hurma
ağacı, peyzaj güzelliği ve ürünüyle bizleri selamlayarak, teşekkürünü sunacaktır.
Yaşamak direnmektir; ‘Lefke’deki
yatık hurma ağacı’
Lefke’de Aplıç bölgesinde yer alan
ve şekil itibarıyla diğerlerinden farklı
olan, bir nevi yaşama tutunmayı anla-

tan ‘Yatık Hurma’ bence, Lefke’nin en
değerli simgelerinden biri durumunda.
Adeta “yıkılmadım, yaşamak için direniyorum” diyen hurma ağacı, yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp, toprağa
kök salarak, yaşam mücadelesini yıllardır sürdürüyor. Bu benzersiz ağaca saygı duymamak mümkün değil!
Lefke’nin bir diğer önemli ağaç simgesi de, anıt ağaç statüsündeki yaklaşık
200 yaşındaki ‘Yedi köklü hurma ağacı’ (maalesef artık 6 kök), kaderine terk
edilmiş gibi görünse de, turizm ve çevre
anlamında kullanmamız gereken başka
bir değer olarak dikkat çekiyor.
Hurmanın faydaları ve hurmadan
yapılan sanat
Besleyici değeri oldukça yüksek olan
hurma meyvesi, en temel vitaminleri ve
proteinleri bünyesinde barındırıyor.
Hurma, bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Vücuda enerji ve kuvvet verir. Tokluk hissi verir. Kansızlığı
azaltır. Hamile ve yeni doğum yapmış
olanların kendilerini toparlamasına çok

yardımcı olur. Ayrıca anne sütünü artırır. Stresi ve gerginliği azaltır. Sindirimi
kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir.
Kansere, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kalp krizi riskini
azaltır. Bronşit, kuru öksürük ve soğuk
algınlığına iyi gelir. Vücut ve kemik
gelişimini destekler ve kemikleri güçlendirir. İnsan sadece hurma yiyerek
hayatını devam ettirebilir. Sırf bu özellik bile hurmayı ayrıcalıklı kılmaya yeterlidir.
Lefke bölgesindeki maden ocaklarında, yakın geçmişte, hurma dallarından,
küfe, zembil yapılarak, yer altından maden çıkartıldığını da bilinmekte. Yine
Lefke’nin yakın geçmişinde, yaz sıcaklarına karşı serinlemek için hurma yapraklarından, çok ince bir işçilikle yelpezaler yapılmaktaydı... Bu ince sanatın,
yeniden yaygınlaşması için özel projelerle teşvik edilmelidir... Nostaljik yaz
gecelerindeki sinemaların en önemli
özelliklerinden biri de, hurma dalına dizilen yaseminlerdi… Hurmanın çekirdeğinden meyvesinden, dalına dek, çok

sayıda üretim yapabilmek mümkün.
Lefke hurmasından yapılan, hurma
macununun tadı da benzersizdir. İlk fırsatta denemenizi öneririm...		
10. Lefke Hurma Festivali
Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm
Derneği işbirliğinde düzenlenen Hurma
Festivali, sanatı, üreticiyi ve yerel kültürü destekleyen, çok özel bir içerikle
hazırlandı. Yönünü, planlı turizme, tarımsal üretime ve yüksek öğrenime çeviren Lefke, bu yolda biraz yavaş adımlarla ilerlese de, iyi bir hava yakalamış
durumda. Ürün temelli festivaller, hem
üreticiyi destekleyen yönü hem de ürünü korunması anlamında çok önemli bir
araç niteliğinde.
Lefke’nin muhteşem üçlüsü olarak
tabir edilen, normal şartlarda her biri
ayrı iklimlerin ürünü olan, ‘Hurma,
ceviz ve yafa portakal’ Lefke’nin eşsiz
coğrafyasında buluşmayı başardı.
Yolunuzu, güzellikleri ile arzı endam
eden yeşil Lefke’ye düşürmeye değer...
‘Cittaslow Yeşil Lefke Sizi Çağırıyor’.
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“Müzik benim hayatım”
Kuzey Kıbrıs’ın müzik eğitimcilerinden Rana Erozan Uluçay, birçok koro kurdu
ve eğittiği öğrencileriyle insanlarımıza müziği daha çok sevdirdi
Ahmet İLKTAÇ
Kurduğu korolar ve müzik dalında yetiştirdiği öğrencilerle, ülkemizde müzik
denince akla gelen ilk isimlerden olan
müzik eğitimcisi Rana Erozan Uluçay,
özellikle Mağusa’da birçok insanımıza
müziği tanıtmayı ve daha çok sevdirmeyi başardı.
Küçük yaşlarda başladığı müziği “Hayatım” olarak niteleyen Uluçay, özellikle piyanoda birçok çocuğu geleceğe
yetiştiriyor.
Şefliğini yaptığı korolarla hem yurt
içinde hem de yurt dışında önemli başarılar elde eden Uluçay, hem Othello Çok
Sesli Korusu hem de Mağusa Kadın
Merkezi’nde (MAKAMER) tamamen
kadınlardan oluşan “Seslerin Özgürlüğü” korosuyla Kıbrıs Halk Müziği’nin
tüm dünyaya yayılması için uğraş veriyor.
Kıbrıs’ta barışı savunan Rana Erozan
Uluçay, kadınların da idarecilik ve sorumluluk bilinci yönlerinin erkeklere
göre çok daha güçlü olduğuna inanıyor.
Uluçay, “Karar mekanizmalarında ve
yönetim katmanlarında kadınlar korkmadan yer almalıdır” diyor.
Gençliğinde müzik ve
spora ilgi duyuyordu
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’in
sorularını yanıtlayan müzik eğitimcisi
Rana Erozan Uluçay, 1966 yılında Mağusa’da doğdu. 3 yıl Larnaka’da, müzik
eğitimi için de 4 yıl Ankara yaşayan
Uluçay’ın hayatı bunların dışında hep
Mağusa’da geçti.
Uluçay, eğitim hayatına 6 yaşında
Larnaka’da Atatürk İlkokulu’nda başladığını, daha sonra Mağusa’da Gazi İlkokulu’na devam ettiğini kaydetti.
1970’li yıllarda Suriçi ve Baykal Bölgesi’nde yaşayan çocukların daha çok
Gazi İlkokulu ile Canbulat İlkokulu’nda eğitim aldıklarını anlatan Uluçay,
geçmişte ortaokul ve lise olarak eğitim
veren Namık Kemal Lisesi’nde eğitime
devam ettiğini söyledi.
Rana Erozan Uluçay, kendi penceresinden Namık Kemal Lisesi geçmişini
şu sözlerle anlattı:
“Namık Kemal Lisesi’nde birçok faaliyete katıldı, spor faaliyeti olarak basketbol ve voleybol oynadım. Okul takımında oynuyordum. Okul bandomuzda
Mi Bemol Klarnet çalıyordum. O dö-
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nemlerde kapsamlı bir bandomuz vardı.
1974 savaşından sonra Namık Kemal
Lisesi’nin demirbaşına Maraş’tan epeyi
müzik aleti kalmıştı. Bu aletler de dönemin idarecileri tarafından okulumuzda
değerlendirilmişti.
Namık Kemal Lisesi’nde son yılım
olan 1983’te orkestramızda piyano çaldım ve vokal yaptım. Hatta o dönem
Türkiye’de Milliyet Gazetesi’nin Liseler Arası Müzik Yarışması’nda orkestra
ve kız solist dalında Türkiye birinciliğini kazanmıştık. O dönem kız solistimiz

Birsen Tezer idi”.
Namık Kemal Lisesi’ndeki eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından
Ankara’da Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Müzik Bölümü’nün Yetenek
Sınavı’na giren ve başarılı olan Uluçay,
4 yıllık eğitiminde piyano ve koro çalıştığını dile getirdi.
“Müzik, benim hayatım”
Ankara’da eğitim gördüğü dönemde koro ve piyano eğitmeni olan Prof.
Dr. Nevhiz Ercan ve Prof. Dr. Mustafa

Apaydın’ın kendisine çok iyi bir eğitim
verdiğini anlatan Rana Erozan Uluçay,
Ercan ile hala görüştüklerini aktardı.
Üniversiteye gitmezden önce de piyano çaldığını anımsatan Uluçay, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sümer Sungurtekin’den ders alıyordum. Associated Board Royal School’un sınavları vardı. Bu sınavlar hâlâ
devam etmektedir. 1’inci dereceden
8’inci dereceye kadar sınavlar vardır.
Ben piyano ile devam ettim. 8’inci derecenin üstü advancelar, bir de diploma
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sınavları vardır. Ben üniversiteye gidene kadar 6’ncı dereceye kadar yapabildim. Daha sonra 8’inci dereceye kadar
yaptım. Tabi bu arada üniversiteye gidip müzik okudum. 9 yaşımdan itibaren
müzikle uğraşıyorum. Müzik benim
hayatımdır. Kendimde müziği tek kelimeyle böyle anlatabilirim”.
Üniversite eğitiminin ardından ye-

Rana Erozan Uluçay,
Othello Çok Sesli Korosu’yla yurt dışında
konserler verdiklerini
söyledi. Son 3 yıldır
Türkiye dışındaki yabancı ülkelere gittiklerini
belirten Uluçay, konserlerde Kıbrıs şarkılarını
çok sesli olarak okuyup,
kültürümüzü dünyaya
tanıttıklarını vurguladı.

niden Kıbrıs’a döndüğünü ve mezun
olduğu Namık Kemal Lisesi’nde öğretmenliğe başladığını ifade eden Rana
Erozan Uluçay, “23 yaşında öğretmen
oldum. O gün bugündür mesleğime
devam ediyorum. Mesleğimin dışında piyanoda çok öğrenci yetiştirdim.
Okulda korolarım oldu. Yaklaşık 10 yıl
önce Erkan Dağlı ile Kıbrıs’ta Polifonik
Koroları kurduk. O dernek bünyesinde
Othello Çok Sesli Korosu’nu çalıştırıyoruz. Bu koronun şefliğini Erkan Dağlı ile birlikte yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl
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önce de yine Erkan Dağlı ile birlikte
Mağusa Kadın Merkezi’ne (MAKAMER) de “Seslerin Özgürlüğü” adındaki koronun temellerini birlikte attık.
Onlarla da çeşitli konserler yapıyoruz”
dedi.
“MAKAMER Kadın Korusu kadınların sesi oldu”
MAKAMER’in kadınlara yönelik
bir koro olduğunu söyleyen Uluçay,
MAKAMER Korosu ile amaçlarının
kadınlarımızın evlerinden çıkmalarını
ve sosyalleşmelerini, kendilerine değerli hissetmelerini, günümüze kadar
yapamadıklarını yapabilme hissini hissetmelerini, şarkılarımızla halka mesaj
vermelerini amaçladıklarını belirtti.
Uluçay, MAKAMER Kadın Korosu’nun repertuarıyla genellikle Kıbrıs
Halk şarkıları ve kadınların toplumdaki
yerleriyle ilgili mesajlar veren eserleri
seslendirdiklerini dile getirdi.
Othello Çok Sesli Korosu’nun karma
bir koro olduğuna işaret eden Uluçay,
bu koroyu da şu sözlerle anlattı:
“Othello Çok Sesli Korosu’ndan
önce Kuzey Kıbrıs’ta tek bir tane çok
sesli koro vardı. O da Lefkoşa’daydı.
Hepimiz ona destek verirdik. Fakat
Mağusa’da, kendi kentimizde böyle bir
oluşum yoktu. Hiç de olmadı. İnsanların çok sesliliği duymaya ihtiyaçları
vardı. Bunu bilmiyorlardı. Polifonik
denilen çok sesli korolar Dünya Koro
Edebiyatı’ndan bütün eserleri halka
sunmaktadır. Kıbrıs müziğimizi ve kendi müziğimiz dışında Türkiye ile dünyanın tüm halk şarkılarını da çok sesli
olarak insanlarımıza duyurma imkânı
sağladık.
Bu koromuz amatör arkadaşlarımızdan oluşuyor. Koromuz adını da
Mağusa’nın simgelerinden olan Shakespeare’in Othello’sundan aldı. Amacımız insanlarımıza çok sesli müziği
öğretmektir. Koromuz sadece müzisyenlerden oluşmamaktadır. Halkın
içinden müziğe kulağı yatkın olan herkesi koromuza dahil ettik. Nota bilmesi
gerekmez. Arkadaşlarımızın çoğu nota
bilmeden başladı. Zamanla notaları
kendileri öğrendi. Bu koro onlara bir
nevi de eğitim de oldu”.
Silver Diploma ödülü kazandılar
Othello Çok Sesli Korosu’yla Kuzey
Kıbrıs’ta yaptıkları konserlerin yanında, yurt dışında da konserler verdiklerini anlatan Uluçay, Türkiye’de Çanakkale Korolar Festivali ve Denizli Korolar
Festivali’ne katıldıklarını, son 3 yıldır
da Türkiye dışındaki yabancı ülkelere
gittiklerini kaydetti.
Makedonya’da Ohrid’deki festivale
katıldıklarına değinen Uluçay, şöyle
devam etti:
“Bu festival yarışma ve konser olarak
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2 kategoride yapılmaktadır. Biz sadece
konser kısmına katıldık. Performansımız çok beğenildi. Geçen yıl Prag’a
gittik. Festivale katıldık. Güzel bir katedralde konser yaptık. Budapeşte’de
KKTC Temsilciği tarafından düzenlenen Kıbrıs Gecesi’nde de konser verdik. Yurt dışına giderken repertuarımızı
Kıbrıs şarkılarından oluşturuyoruz. Bu
konserlerde de Kıbrıs şarkılarını çok
sesli olarak okuyup kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz. Bu konuda bize en
çok katkı koyan Lefkoşa Belediye Orkestrası şefi Oskay Hoca’dır. Othello
Çok Sesli Korosu olarak geçtiğimiz ay
İspanya’nın Barselona’ya bağlı Lloret
de Mar kasabasında 9 yıldır yapılan bir
koro yarışmasına katıldık. Bu yarışmaya 170 farklı koro katıldı. Biz yine halk
şarkıları kategorisinde katılarak Silver
Diploma ödülünü kazandık. İlk yarışma
tecrübemizde böylesi güzel bir ödülle
dönmek bizi çok sevindirdi…”
Uluçay, Temmuz ayında kendisi ve
Erkan Dağlı’nın girişimiyle Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği bünyesinde ilk
kez Kıbrıs’ta Gülsin Onay Piyano Festivali’ni gerçekleştirdiklerini, bu festivalin piyano eğitimi adına başlatılmış çok
önemli bir etkinlik olduğunu anlattı.
CD ve kitap yaratarak
kültürümüzü tanıtacaklar
MAKAMER’deki kadınlarla yurt
dışına sadece geçen yıl Türkiye Korolar Şenliği’ne gittiklerini belirten Rana
Erozan Uluçay, bu şenlikte de repertuarlarının çok ilgi gördüğünü ve yurda
oldukça mutlu bir şekilde dönüş yaptıklarını anlattı.
Kıbrıs Şarkıları’ndan 10 şarkılık CD
yapılması ve yine CD’nin yanında şarkıların notalarının yer alacağı bir kitap
yapmak için projeleri olduğundan söz
eden Uluçay, bu kitap ve CD’yi gittikleri her ülkeye götürerek, hem kültürümüzün tanıtımını yapacaklarını hem de
Kıbrıs şarkılarını tüm dünyaya yayacaklarını açıkladı.
Sorumuz üzerine kişisel hayatından
da bahseden Rana Erozan Uluçay, günümüzde KKTC Cumhuriyet Meclisi
Başkanı olan eşi Teberrüken Uluçay
ile üniversite eğitimini tamamlamasının hemen ardından evlendiğini anlattı.
Uluçay, eşini ilkokul yıllarından itibaren tanıdığını ve sınıf arkadaşı olduğunu anlatırken “Evliliğimizden biri kız
diğeri erkek 2 evladımız oldu. İsimlerini Diva ve Erol koyduk. Kızım Diva,
psikolog doktordur. Oğlum Erol ise işletme masteri yapmaktadır” dedi.
Barış ve istikrar
Rana Erozan Uluçay, “Genelde Kıbrıs, özelde Mağusa sizin için ne ifade
eder?” sorumuza ise şu yanıtı verdi:
“Kıbrıs memleketim… Burada doğ-

Haber
duk burada büyüdük… 1974’te savaşı
gördük. Kıbrıs deyince artık istikrar
ve barış diyorum. Benim için bu ikisi
çok önemlidir. Çünkü doğduğumuzdan
beri bu ülkede en büyük eksiklik barış
olmamasından dolayı yaşanan istikrarsızlıktır. Adada anlaşmanın doğuracağı
bir barış durumunda istikrarın da geleceğini düşünüyorum”.
Mağusa’nın kendisi için çok önemli olduğunu, Mağusa’nın çocukluğu,
gençliği ve aşkı olduğunu ifade eden
Uluçay, “Mağusa çok büyük tarihi barındırmaktadır. Othello, Namık Kemal
bunlar çok önemlidir. Gizli tarihi… Sanatı ve denizi çok muhteşemdir…” diye
konuştu.
“Kadınların idarecilik yönü daha
güçlü”
Kadın haklarıyla ilgili sorumuzu da
yanıtlayan Rana Erozan Uluçay, “pozitif ayrımcılık” söyleminin kadınları
muhtaç varlık gibi gösterdiğine inandığını, bu nedenle bu söylemin içine sinmediğini ifade etti.
Kadınların eğitim durumları fark etmeksizin büyük sıkıntılar yaşadıklarına
vurgu yapan Uluçay, “Bu çok hoş bir
durum değil, bunu söylemek bile bana
ağır geliyor ama maalesef realitede
bunlar vardır. Kadınlar şiddet görüyor.
Buna eğitim seviyeleri üniversite düzeyinde olan kadınlar da dâhildir. Üstüne
üstün eğitimli kadınlar şiddet gördüklerini daha az söylemektedirler” şeklinde
konuştu.
Karar mekanizmalarında ve yönetim
katmanlarında kadınların korkmadan
yer almaları gerektiğinin altını çizen
Uluçay, kadınların maruz kaldıkları şiddetten başka türlü kurtulamayacaklarını
vurguladı.
“Kadın buna önce kendi inanmalıdır.
Sonra da yanındakini inandırması gerekmektedir. Kadınların karar mekanizmalarında hak ettikleri yeri bulmaları
gerekir. Bazen görüyoruz kadının en
büyük engeli yine kadın oluyor. Maalesef bizim ülkemizde bunlar yaşanıyor”
diyen Rana Erozan Uluçay, kadınların
idari ve yönetsel görevlerde de başarılarının kanıtlanmış olduğu gerçekliğinin
ortada olduğunu sözlerine ekledi.

Kıbrıs Şarkıları’ndan 10
şarkılık CD hazırlanması
ayrıca şarkıların notalarının
yer alacağı bir kitap yapmak için projeleri olduğunu
ifade eden Uluçay, bu çalışmanın da kültürümüzün
tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
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“Askerliğin süresi azaltılmalı,
bedelli şartları yumuşatılmalı”

Bağımsız Gençlik Platformu yöneticileri, yurt
dışında yaşayan Kıbrıslı
Türk gençlerin, öz vatanlarına dönüşlerinin
önündeki en büyük engelin askerlik sorunu
olduğuna dikkat çekti

Ahmet İLKTAÇ
Kuzey Kıbrıs’ta temmuz ayında çalışmalarına başlayan Bağımsız Gençlik
Platformu (BAGEP) yöneticileri, Kuzey
Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin en büyük
sorununun işsizlik ve dolayısıyla göç
olduğuna vurgu yaptı.
Gençlerin sorunlarına örgütlü bir şekilde ses olmayı amaçladıklarını belirten BAGEP yöneticileri, sorunların çözümü adına devlet yetkilileri ile gençler
arasında köprü görevi görmeyi hedeflediklerini bildirdi.
BAGEP yöneticileri, İngiltere’de
gençlerin örgütlü bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla da irtibatta ve işbirliği içinde olduklarına dikkat çekti. Özellikle yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk
gençlerin ülkelerine geri dönmelerinde
en önemli engellerden birinin askerlik
sorunu olduğunu anlatan BAGEP yöneticileri, askerlik süresinin azaltılması
ve bedelli askerlik şartlarının yumuşatılması gerektiğinin altını çizdi.
Aran: 15 kişiyle başladık, şimdi 95
kişiyiz
Bağımsız Gençlik Platformu Başkanı
Hüseyin Aran, BAGEP’in 15 arkadaşın
uzlaşısıyla 12 Temmuz 2019 tarihinde
faaliyete başladığını söyledi.
BAGEP’in 15 üyeyle çıktığı yola çok

kısa sürede 16 ve 19 yaş aralığında, 95
üye gençle devam ettiğini kaydeden
Aran, kuruluş amaçlarının gençlerin
sorunlarını örgütlü bir şekilde dile getirmek olduğunu bildirdi.
Gençlerin sesini bağımsız bir kuruluş
olarak duyuran oluşum olmadığı için bu
ihtiyacı hissettiklerini ifade eden Aran,
platform kurulduktan sonra iyi bir gelişim gösterdiklerine işaret etti. Aran,
BAGEP’in her ilçede temsilcisi oldu-

ğunu, 2-3 okul haricinde tüm liselerde
temsilcileri bulunduğunu açıkladı.
Kendilerine ulaşmak isteyen gençlerin sosyal medya sayfalarından ve mail
adreslerinden ulaşabileceğini belirten
Aran, “Gönüllük esası çalışmalar yapıyoruz. Dini, dili, ırkı, etnik kökeni, ideolojisi ne olursa olsun bu platformda yer
alabilir” dedi.
Hüseyin Aran, gençlerin sorunlarını
çözmek için yapmayı planladıkları işler
olduğuna vurgu yaparak, bir gencin sorununu tek başına çözmeye çalıştığında,
çok etkili olamadığını, BAGEP olarak
kendilerinin bu sesi duyurmaya çalışacağını, yetkililer ile gençler arasında
köprü oluşturma adına görev yapacaklarını vurguladı.
“Göç ve işsizlik büyük sorun”
Kendisine göre Kıbrıslı Türk gençlerin en büyük sorununun göç ve işsizlik
olduğuna vurgu yapan Aran şöyle devam etti:
“Örneğin bir genç yıllarca İngilizce

öğretmenliği dalında eğitim alır ancak
günün sonunda polis olmak zorunda kalır. İşsizlik sorununu çözmek bizi aşar,
bu daha çok siyasi partilerin görevidir.
Fakat bu sorunun çözülmesinde bizim
de katkımız olabilir. Eğitim sisteminin
değişmesini sağlayabiliriz. Bu konu ile
ilgili bir çalıştay düzenleyebiliriz. Sonuç olarak gençlerin meslek seçimi eğitim sistemiyle alakalıdır ve aile baskısının da etkisi vardır. Eğitim sistemini en
başından yenilersek işsizlik sorununun
azalacağına inanıyorum”.
“Askerlik yurt dışında yaşayan
gençlerin dönmesine engel”
Hüseyin Aran, kısa süre önce Kıbrıs
Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı
Nafiya Horozoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmede işbirliği yapma konusunda fikir birliğine
vardıklarını dile getirdi.
Aran, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ile ilerleyen günlerde görüşmelerini artırıp bir yol haritası çizeceklerini
söyledi.
“Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere
çok güzel çalışmalar yürütüyor” diyen
Aran, karşılıklı olarak çalışmalarına
katkı koyacaklarını kaydetti. Aran, Şubat ayında birkaç arkadaşlarının İngiltere’ye geleceğini ve İngiltere’de ortak bir
etkinlik düzenleme düşünceleri olduğunu anlattı.

Bağımsız Gençlik Platformu Başkanı Hüseyin
Aran, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu’yla görüştüklerini, işbirliği
kararı aldıklarını ayrıca şubat ayında bir etkinlik
yapacaklarını söyledi. Aran, yurt dışında yaşayan
Kıbrıslı Türk gençlerin ülkelerine geri dönmeleri
için atılması gereken adımlar bulunduğunu belirtti.
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Aran, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı
Türk gençlerin ülkelerine geri dönmeleri için atılması gereken adımları şu
şekilde anlattı:“Askerlik süresinin azaltılması gerekir. Bu yurt dışında yaşayan
gençlerimizin KKTC’ye geri dönmesi
için kesinlikle şarttır ve kaçınılmazdır.
Türkiye’de zorunlu askerlik 6 ile 12 ay
arasındadır. Bizde ise 8 ile 15 ay arasındadır. Sürenin azaltılması gerekir.
Ayrıca en azından Türkiye’de olduğu
gibi bedelli askerlik şartlarının daha kolaylaştırılması gerekir. Daha uygun bir
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fiyata düşürülmesi gerekir. Türkiye’de
isteyen direkt bedelli askerliği tercih
edebiliyor ama KKTC’de doktora yapmak veya belirli bir süre yurt dışında
kalmak gerekiyor. Bence bu şartlar insanları KKTC’ye çekmek yerine yurt
dışına göç etmeye zorlamaktadır”.
Türkeş: Artık dünyamız için mücadele etmeliyiz
BAGEP Basın Sözcüsü Eda Türkeş,
kendisine göre Kıbrıslı Türk gençlerin
göç etmelerinin en büyük sebebinin eği-
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tim sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.
Kimi zaman gençlerin sevdikleri dallarda burs bulamadıklarını anlatan Türkeş,
ekonomik imkânları yetersiz gençlerin
istedikleri bölümü okuyamadıklarını,
bunun da sıkıntı yarattığını belirtti.
BAGEP olarak 20 Eylül’de İklim
Değişikliği Grevi’ne destek verdiklerine vurgu yapan Türkeş, “Dünyamızı
çok bozduğumuzu düşünüyorum. Artık
dünyamız için mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes bu konuya duyarlı olmalıdır” dedi.
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“Ülkelerine dönmeleri için gerekeni yapmalıyız”
Eda Türkeş, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerle KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin daha fazla kaynaşmaları gerektiğine dikkat çekti. “Çünkü biz
biriz” diyen Türkeş, şöyle devam etti:“Orada yaşamaları fark etmez. Kaynaşmanın
sağlanması için ortak etkinlikler yapılmalıdır. İletişimin artması gerekir. Bence
artık ülkelerine geri dönmeleri gerekiyor.
Bunun için biz de ülke olarak üzerimize
düşeni yapmalıyız”

BAKICI ARANIYOR
Güney Londra’da
yaşlı bir kadına evde
yardımcı olabilecek,
arkadaşlık edecek
yatılı bayan elemana
acele ihtiyaç vardır.

Daha fazla bilgi:
07958 352 411
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Zeytinin verdiği üç mucizeden biri; Çakıstes
Kıbrıslıların olmazsa olmazı ‘çakıstes’, özellikle kış aylarında sofralardan
eksik olmuyor.
Kıbrıs insanı, çakıstesi ister kahvaltıda, ister öğle ve akşam yemeğinde
tüketir; isterse de salatanın içerisinde
kullanır.
Ekim ayında zeytin ağacından toplanan yeşil zeytinden elde edilen çakıstes,
hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra,
bir süre bekletiliyor ardından tüketiliyor.
İster zeytinyağı ister zeytin isterse
çakıstes
Kıbrıs insanının genellikle ya baba
ya da dede yadigarı zeytin ağacı olur
ve her yıl ekim ayında hasat yapar. Aile
bireyleri zeyin toplamaya gider ve toplama işlemi kısa sürede tamamlanır.
Toplanan zeytinlerin bir kısmıyla
zeytinyağı çıkartılır, bir kısmıyla zeytin
ve bir kısmıyla da çakıstes yapılır.
Zeytin ağacı olmayanlar ise, zeytin
hasadı yapan tanıdıklarından ya da marketten çakısteslik yeşil zeytini satın alır
ve evinde hazırlar.
Çakıstesin hazırlanışındaki
püf noktalar
Kıbrıslıların damak tadının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çakıstesin hazırlanışı, biraz zahmetli.
Toplanan yeşil zeytinler, taş yardımıyla ya da çakıstes kıracağı ile kırılır
ve 8-10 gün kadar tuzlu suda bekletilir.
Kullanıma hazır hale gelen çakıstesler
duru suda iyice yıkanır ve çukur bir
kaba alınır.
2-3 diş sarmısak küçük küçük kesilip ilave edilir. Ardından iki avuç kadar
kollandro tohumu öğütülür ve çakısteslerin içerisine eklenir. Daha sonra küçük dilimler halinde kesilen limon, 3-4
kaşık taze sıkılmış limon suyu ve yarım
su bardağı zeytinyağı ilave edilir. İyice
karıştırıldıktan sonra afiyetle yenilebilir.
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İnanç turizmi daha da yaygınlaştırılmalı
Mağusa Suriçi’nde Nesturi Kilisesi’nde ayin yapan yüzlerce Kıbrıslı Rum, ayinlerinin ardından Mağusa
ve İskele Bölgesi’nde güzel vakit geçirip alış veriş yaparak ekonomiye katkı sağladı
Ahmet İLKTAÇ
Kıbrıslı Rumlar, Mağusa Suriçi’nde Aziz
Yorgos Günü’nü ayinle kutladı. Ayine katılan yüzlerce Kıbrıslı Rum bu ibadetlerinin
ardından Mağusa ve İskele Bölgeleri’ni gezerek güzel vakit geçirdi. Eski dostlarıyla
buluşan, yemek yeyip alış veriş yapan Rumlar, bölge esnafının yüzünü güldürdü. Bölge
esnafı ve sivil toplum örgütü yöneticileri,
inanç turizmi olarak değerlendirilen bu olayın ülke genelinde yaygınlaşmasını diledi.
Atai: Ayinler esnafa
olumlu yansıyor
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e konuşan Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)
Başkan Yardımcısı Serdar Atai, 6 aydan
sonra Kıbrıslı Rum dostlarının Mağusa Suriçi’nde yeniden ayin yapmasından oldukça
memnun olduklarını söyledi.
Serdar Atai, 2013 yılı Aralık ayından bu
yana Aziz Yorgos Kserinos Kilisesi’nde belli aralıklarla ayin yapılmasına rağmen ilk
kez Aziz Yorgos Günü’nün kutlanmasına ev
sahipliği yaptığını kaydetti.
Kendileri için her ayinin Kıbrıslı Türk ve
Kıbrıslı Rumların bir araya geldikleri, eski
hatıralarını ve geleceğe dair umutlarını paylaştıkları bir fırsat olduğunu anlatan Atai,
ayine gelen insanların çok büyük çoğunlu-
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ğunun ayin sonrasında gün boyu Mağusa
ve İskele Bölgeleri’nde kaldıklarını, yeyip
içip alış veriş yaptıklarını ve Kıbrıslı Türk
dostlarıyla buluş güzel vakit geçirdiklerini
ifade etti.
Serdar Atai, Mağusa Suriçi esnafının
bu ziyaret ve ayinlerden oldukça memnun
olduklarını dile getirdi. Pek çok esnafın
ayinlerin 6 aylık araya uğraması nedeniyle
kendilerine ayin olup olmayacağı yönünde
sorular yönelttiğini aktaran Atai, bunun da
ayinlerin Mağusa’ya olan olumlu yansımalarının bir göstergesi olduğunu bildirdi.
Serdar Atai şu şekilde konuşarak konuşmasını sonlandırdı:
“ Umarım ayinler çok fazla kesintiye uğratılmadan devam eder. İnanç turizmi kapsamında değerlendirdiğimiz bu olay ada genelinde yaygınlaşarak, toplumları bir araya
getirerek ve esnafa kakı sağlayarak devam
eder.
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Mağusalılar ‘Dayanışma Gecesi’nde buluşuyor...
ONUR KONUĞU DR. DERVİŞ EROĞLU…“Mağusalılar Buluşma ve Dayanışma Gecesi”nin onur konuğu KKTC 3. Cumhurbaşkanı ve eski Başbakan Dr. Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu olacak.
Gecede TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal ile Şef Naci Göçen sahne alacak, etkinlikten elde edilecek gelir Gazi İlkokulu ile Canbulat İlkokulu’na bağışlanacak.
Londra’da yaşayan Mağusa kökenli
Kıbrıslı Türkler, dayanışma gecesinde
bir araya geliyor.
KKTC’nin Mağusa ilçesinde eğitim
veren Gazi İlkokulu ve Canbulat İlkokulu yararına düzenlenecek “Mağusalılar Buluşma ve Dayanışma Gecesi”nin
onur konuğu KKTC 3. Cumhurbaşkanı
ve eski Başbakan Dr. Derviş Eroğlu ile
eşi Meral Eroğlu olacak.
24 Kasım 2019 tarihinde Grand Palace’ta (A: 242 High Rd. Wood Green,
London N22 8JX) düzenlenecek geceden elde edilecek gelir, Mağusa’daki iki
ilkokula bağışlanacak.
Gecede TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal ile Şef Naci Göçen sahne alacak
olup, geceye katılım ücreti 50/60 sterlin
olarak belirlendi.
Etkinlikle ilgili “078 3137 6767”
(Hasan Gazi), “078 6035 9951” (Tuncel
Nalbantoğlu) ve “079 5639 4577” (Dr.
Teoman Sırrı) telefon numaraları arana-
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rak daha detaylı bilgi edinilebilecek.
Eroğlu, Londra’ya geliyor
KKTC 3. Cumhurbaşkanı ve eski
Başbakan Dr. Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu, “Mağusalılar Buluşma ve
Dayanışma Gecesi”nin onur konuğu
olarak Londra’ya geliyor.
24 Kasım 2019 tarihinde Grand Palace’ta (A: 242 High Rd. Wood Green,
London N22 8JX) düzenlenecek olan
baloya onur konuğu olarak düzenlenecek olan baloya eşi ile birlikte katılacak
olan baloya ilginin büyük olduğu kaydedildi.
Gecede TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal ile Şef Naci Göçen sahne alacak
olup, geceye katılım ücreti 50/60 sterlin
olarak belirlendi.
Etkinlikle ilgili “078 3137 6767”
(Hasan Gazi), “078 6035 9951” (Tuncel
Nalbantoğlu) ve “079 5639 4577” (Dr.
Teoman Sırrı) telefon numaraları aranarak daha detaylı bilgi edinilebilecek.
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Çocukluğumuzun sokak oyunları
Lefke’de düzenlenen “4. Açık Kapı Sivil Toplum Fuarı” kapsamında düzenlenen etkinlikler, büyüklere çocukluklarını hatırlattı, çocukları ise çok eğlendirdi

20

Hasan KARLITAŞ
4. Açık Kapı Sivil Toplum Fuarı, 13
Ekim 2019 tarihinde Lefke çarşı merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği
katkılarıyla düzenlenen festivale, Lefke’de faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri yanında, Kuzey Kıbrıs’ın farklı
yerlerinde faaliyet yürüten 20 sivil toplum örgütü katıldı.
Fuar kapsamında, fotoğraf sergileri
ve sivil toplum örgütleri faaliyetlerini
anlatan tanıtıcı yayınlar, katılımcılarla
paylaşıldı.
Nostaljik otobüsle, rehber eşliğinde
Lefke tanıtım turu yapıldı, Lefke Turizm Derneği tarafından düzenlenen ‘
“Çocukluğumuzun Sokak Oyunları”
isimli etkinlik ise büyük beğeni topladı.
Sokak oyunları kapsamında, Lingiri,
Pirilli, Alayda Malayda, Bezirgan Başı,
ip atlama, pilaka ve uçurtma yapımı
faaliyetlerine katılan çocuklar, oyunlara büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, çocuklar yanında, çocukluğunu hatırlayan
yetişkinler de büyük keyif alarak, sokak
oyunlarına katıldı.
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Güzelyurt sokaklarında nostalji

“Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği büyük ilgi ve destek gördü
Hasan KARLITAŞ

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma
Derneği (GÜKMİYAD) tarafından altıncısı düzenlenen “Klasik Bisikletlerle
Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği büyük katılımla gerçekleştirildi.
Etkinliğe, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Güzelyurt milletvekili
Hasan Büyükoğlu da katıldı. Dernek
Başkanı Berk Büyükoğlu ve Genel
Sekreteri Batuhan Beyatlı tarafından
yapılan konuşmalarda Güzelyurt’un turizm potansiyelinin artırılması, tarihi ve
kültürel mirasa sahip çıkılması, bisiklet
yollarının ve bisiklet kullanımının önemi vurgulandı.
Polili: Bisiklet kullanımı
teşvik edilmelidir
GÜKMİYAD Yönetim Kurulu üyesi
Enver Polili, NORTH CYPRUS UK
Gazetesi’ne konuştu.
Polili, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen
etkinliğin, Güzelyurt terminalinde başladığını söyledi.
Önceden planlanan güzergahta belirlenen tarihi ve kültürel yapıtlarıda kısa
molalar verilerek, rehber eşliğinde katılımcılara eserler hakkında bilgi verildiğini belirten Polili, yaklaşık bir saat
süren bisiklet turunun ardından Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin
karşısındaki havuzlu meydanda kültür
günü etkinliği yapıldığını ifade etti.
Polili, alanda kurulan stantlarda Kıbrıs kültürünü yansıtan yiyecek ve içeceklerin sunulduğunu belirterek halk
dansları gösterilerinin katılımcılara ve
turistlere güzel, eğlenceli ve değerlerimizi yansıtan bir ortam sağladığını
vurguladı.
Polili, şöyle dedi:
“GÜKMİYAD olarak amacımız hem
insanları bisiklet kullanımına teşvik
etmek hem de kültürel değerlerimizi
yansıtarak insanların bölgemizin güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak ve dolaylı olarak da bölgemize ekonomik anlamda katkı sağlamaktır. Derneğimizin
ilerideki hedefleri arasında çevre alanlarında faaliyet yürütmek, tarihi ve kültürel yapıtların bakımı ve onarımı için
projeler hazırlamak yer almaktadır”.
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Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtıldı

KKTC Turizm Bakanı Üstel, World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’nın açılışına katıldı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı,
Londra’da 4-6 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen World Travel Market 2019
Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ı temsil
etti.
Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı
olarak kabul edilen World Travel Market (WTM), Excel Fuar Merkezi’nde
dünya turizm sektörünün önde gelen
temsilcilerini ağırladı.
Fuarın açılışına katılan KKTC Turizm
ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC
standını ziyaret ederek Londra’da ve
ülkemizde faaliyet gösteren turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.
World Travel Market 2019 Turizm
Fuarı’na bu yıl yaklaşık olarak 181 ülkeden 4 bin 600 firma katıldı. 3 gün boyunca devam eden fuarın 51 bin turizm
profesyoneli tarafından ziyaret edildiği
tahmin ediliyor.
Bakanlığın turizm sektörü ile işbirliğinde, yurt dışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım
sağlanan fuarda bu yıl modern bir konsept üzerinde 6 ilçemiz ayrı ayrı bölümlerde görsellerle tanıtıldı.
Üstel: Hedefimiz İngiltere
pazarını büyütmek
KKTC standını ziyaret ederek sektör
temsilcileri ile görüşen Bakan Üstel,
Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden
dolayı memnun olduğunu belirtti.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,
World Travel Market’i ziyareti esnasında yaptığı açıklamada İngiltere pazarının KKTC açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi
için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üstel, görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını belirterek,
İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere
taşıyacaklarını vurguladı.
İngiltere’den Ercan’a seyahat edecek
yolcuların eskiden olduğu gibi Türkiye’de uçaktan inmeden Ercan Havalimanı’na seyahat etmeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Üstel,
kısa süre içerisinde bu destinasyondaki
sıkıntıyı da gidereceklerini belirtti.
“İngiltere’deki saygın internet
sitelerinde önemli
tanıtımlar başlattık”
Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için dijital medyanın kullanıldığına değinen Üstel, reklam kampanyasında bu yıl Londra’da özellikle
dijital medyayı kullandıklarını belirtti.
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Yeni bir imajla 2020 yılına girileceğini
anlatan Üstel, ‘visitnorthcyprus’ sitesini
profesyonel bir ekiple hazırladıklarını
ve faaliyete koyduklarını söyledi.
Üstel, “İngiltere’de devam eden dijital tanıtımlar her geçen gün daha fazla
ilgi görüyor. Elimize ulaşan istatistiklere göre 2.2 milyonun üzerinde görsel çalışma, 185 bin üzerinde video gösterimi
olmuştur. Bu rakamlar her gün artarak
devam etmektedir. Yapılan çalışmalar
kapsamında 2020 yılı için çok fazla geri
dönüşler bekliyoruz” dedi.

Uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında İngiltere genelinde saygın,
yüksek tirajlı internet siteleri ve haber
sitelerinde kasım ayından itibaren görsel ve video gösterimleriyle güçlü bir
tanıtım kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Üstel, ülkenin marka bilinirliğinin
artması için bu yıl çok özel bir çalışma
yapıldığını belirtti.
Bakanlık tarihinde ilk kez bu boyutta
büyük çaplı bir çalışma gerçekleştiğine
değinen Üstel, dijital medyada yapılan
reklamlar ile KKTC’ye uygulanan hak-

sız ambargo ve izolasyonları da kırmış
olduklarını kaydetti.Yapılan bu tanıtım
ve pazarlama çalışmalarının 2020 turizm sezonunda meyvesini vereceğini
de dile getiren Üstel, ülke turizmini daha
ileri noktalara çıkarmak için durmadan
çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra,
Avrupa’dan gelen turistlere alternatif
turizm imkanları sunduklarını da söyleyen Üstel, “Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış, görülmesi, gezilmesi gereken çok
fazla zengin tarih ve kültür var. Biz bu
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kültürü, bu güzellikleri adaya gelen misafirlerimizle 12 ay boyunca paylaşmak
istiyoruz” diye konuştu.
Fuarda Kıbrıs Türk
kültürü sergilendi
KKTC standında, ülkemize özgü el
sanatları icra edilirken, ayrıca sele, sepet, sesta ve sandalye örme gibi hasır
sanatı çalışmaları da sergilenip, icra
edildi.Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı yayınlar
olarak Kuzey Kıbrıs Genel Bilgi Broşürü, 50 Neden Broşürü, Lefkoşa, Gir-

NorthCyprus

ne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke
Broşürleri, Kuzey Kıbrıs Turistik Haritası, Tarih Broşürleri dağıtıldı, kumaş
heybeler hediye edildi.
KKTC standını ziyaret eden misafirlere; hellim böreği, gül şurubu, çörek,
sumada, limonata, brandi, şarap, zivaniya, çitlembikli bidda, pilavuna, üzüm
sucuğu, badem, pastelli, Ceviz Macunu,
Turunç Macunu, Sulu Muhallebi, Badem Ezmesi, Katmer, Çörek, çay, Türk
kahvesi ve Şarap ikramları da yapılarak
Kıbrıs Türk kültürü tanıtıldı.

UK
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Sektör temsilcileri de
fuardaki yerini aldı
World Travel Market’te yer alan
KKTC standında Kıbrıs Türk Seyahat
Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs
Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB),
Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR), Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi
ve Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu da tanıtımlar yaptı.
(Fuardan fotoğraflar
26. sayfada)
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İngiltere fuarından görüntüler...
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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı
Türklerin onur gecesi
İngiltere’de yaşayan yılın en başarılı Kıbrıslı Türkleri, Türk Bankası
sponsorluğunda düzenlenen gecede ödüllendirildi

İngiltere’de yaşayan yılın en başarılı Kıbrıslı Türklerinin ödüllendirildiği, 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen
görkemli gecede Türk Bankası Genel
Müdürü Erhan Raif de hazır bulunarak
ödül takdim etti.
Erhan Raif’e geleneksel gecenin
organizatörleri tarafından anı plaketi
takdim verildi. Gecede, İngiltere Baş-
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bakanı Boris Johnson ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın gönderdiği mesajlar
okundu.
Londra’da düzenlenen gecede ülkede
yaşayan yılın en başarılı Kıbrıslı Türklerine ödüller verildi.
Ödül alanlar arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten ödüllü moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, Barones

Meral Hüseyin-Ece, İngiltere’nin en
büyük Kıbrıs Türk şirketi JJ Food Service’in CEO’su Mustafa Kamil, aktör
Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Türk kökenli Rhian
Brewster ve Enfield Belediye Meclisi
Lideri Nesil Çalışkan da yer aldı.
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri

Konseyi (CTCA UK) tarafından şehir
merkezindeki Royal National Hotel’de
gerçekleştirilen törene 300 kişi katıldı.
İki yılda bir düzenlenen etkinlik, sanat, iş dünyası, hayır ve sivil toplum
işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren Kıbrıslı Türkler’in başarılarını tanıma, tanıtma ve ödüllendirme
amacı taşıyor.

Facebook.com/NorthCyprusUK

KASIM 2019

NorthCyprus

UK

Haber

Gençlerden, birlik ve dayanışma örneği
KTGBİ ‘Kıbrıs Gençlik Gecesi’ düzenledi, Londra’daki Kıbrıslı Türk gençleri buluşturdu

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere
(KTGBİ), Kuzey Londra’da bulunan
Cyprus Kitchen’de ‘Kıbrıs Gençlik Gecesi’ düzenledi.
Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve
spor alanlarında çalışmalar yürütmek,
gençlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençler arasında
yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak ve sahip çıkmak amacıyla geçtiğimiz yıl
kurulan KTGBİ, Londra’daki Kıbrıslı

Türk gençleri bir araya getirdi.
Yoğun katılımla gerçekleşen gecede,
gençler, Kıbrıs mutfağına ve kültürüne
ait mezeler, fırın kebabı ve Kıbrıs tatlılarını tatma fırsatı buldu.
Kıbrıs şarkılarıyla eğlenceli anları
paylaşan gençler, farklı etkinlikler çerçevesinde sık sık bir araya gelip, birlik
ve dayanışma sağlayacaklarının sözünü
verdi.
Gençlerin tek çatı altında bir araya
gelip, tanışma ortamı yaratma ve kül-

türünü tanıma amacıyla düzenlenen
etkinlikle ilgili konuşan KTGBİ Asbaşkanı İsmayil İbrahim, şöyle dedi:
“KTGBİ olarak ‘Güzel bir gelecek,
gençlerle gelecek’ sloganıyla çıktığımız
bu yolda, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek, birlik
ve beraberlik sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.
KTGBİ sadece bir gençlik örgütü değil, KTGBİ artık kocaman bir aile oldu.
Sosyal etkinliklerle hem gençlerimizi

örgütlüyoruz hem de aidiyet duygusu
yaratıyoruz.
Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak
için önce kültürümüzü tanımamız gerekiyor. Bu etkinlikte gençlerimize tanışma şansı yarattık ve kendimizi bir gün
de olsun Kıbrıs’ta, memleketimizde
hissettik.
Kendi kültürüyle ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. KTGBİ olarak gençlerimiz için daha fazla kültürel
etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz”.
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BK-KTÖF; Kıbrıslı Türk
öğrencilerin güçlü sesi

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıslı Türk öğrenciler için ortak
bir ağ yaratarak, öğrencilerin talep, ihtiyaç ve şikayetlerini duyurabilmeyi amaçlıyor
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF), Birleşik
Krallık’ın tüm bölgelerinde öğrenim
gören Kıbrıslı Türkleri kapsayan, siyasi bağımsızlığa sahip, yerel örgütlenmeye dayalı bir örgüt olarak görev
yapıyor.
Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı
Türk öğrenciler arasında dayanışma ve
topluluk hissiyatını geliştirmeyi amaçlayan örgüt, adaptasyon zorluklarını
gündeme getirmeyi; etkinlik düzenlemeyi; burs hakkı başta olmak üzere
KKTC hükümeti nezdinde öğrencilerin haklarını savunmayı; Birleşik Krallık hükûmeti ve diğer ilgili kuruluşlar
nezdinde Kıbrıslı Türk öğrencileri ilgilendiren konularda lobicilik yapmayı
hedefliyor.
BK-KTÖF, Kıbrıslı Türk mezunlar
ve öğrencilerin dâhil olduğu bir ağ kurmak; Birleşik Krallık’ta okuma düşüncesinde olan gençlere yardımcı olmak;
üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağlamak ve diğer öğrenci örgütleriyle ilişkileri yürütmek için çalışıyor.
BK-KTÖF, Kıbrıslı Türk öğrenciler
için ortak bir ağ yaratarak, bu öğren-
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cilerin talep, ihtiyaç ve şikayetlerini
daha güçlü ses olarak duyurabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.
Demokratik
temsiliyet
Örgüt, 14 bölgede kuruldu. Tüm
Kıbrıslı Türk öğrencilerin üye olabileceği yerel örgütlerden ve bunlar
aracılığıyla belirlenen merkezi bir yönetimden oluşan BK-KTÖF, her bölgede kolay örgütlenebilmek ve üyelerin
istek ile sorunlarını belirtebilmesi için
platformlar oluşturdu.
Öğrencilerin temsiliyetini, yıllık
seçimlerin olduğu bir yapı sayesinde
demokratik ve katılımcı şekilde sağlayan BK-KTÖF, tüm siyasi parti ve
örgütlerden bağımsız bir yapı olmakla
birlikte, herhangi bir siyasi örgüte de
hizmet etmiyor.
Talep, şikayetleri dinliyor
Örgüt, düzenli aralıklarla farklı şehirlerde ve birbirlerine yakın bölgelerdeki Kıbrıslı Türk öğrenci topluluklarının kaynaşması ve yeni gelen
öğrencilerin diğer Kıbrıslı Türklerle
tanışması adına etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler sayesinde öğrencilerin
talep, şikayet, sorun ve dileklerine
kulak veren örgüt temsilcileri, ihtiyaç
halinde ekstra oturumların düzenlenebilmesi ve gündem odaklı komitelerin
yaratılmasını sağlıyor.
Burslar, lobicilik faaliyeti
BK-KTÖF, Kıbrıslı Türk öğrencilerin var olan burs hakları ve bu bursların süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri adına çalışmalar yürütüyor.
Federasyon, burs haklarının takipçisi
oluyor, daha fazla öğrencinin mümkün
olduğunca burslardan yararlanabilmesi
için de uğraş veriyor. BK-KTÖF, hem
adada hem de yurt dışında öğrenciler
adına gerekli irtibatları kurarak, talepleri tek ses olarak iletebilen bir araç olmayı amaçlıyor.
Kıbrıslı Türk öğrencileri ilgilendiren
konularda Birleşik Krallık kurumları
ve hükümeti nezdinde lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi için uğraş veren
örgüt, Birleşik Krallık çapında örgütlenmiş bulunan Kıbrıslı Rum öğrenci
örgütleri ile diğer tüm öğrenci örgütleriyle bağlantı kurmayı da amaçlıyor.
Üniversiteye giriş sürecinde bazı

üniversitelerde Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı eksenli bürokratik statü
sorunlarının (adres gibi) çözümünün
üzerine gidilmesini hedefleyen BKKTÖF, Kıbrıslı Türk olmakla beraber
Avrupa Birliği vatandaşlığından mahrum bırakıldığı için mağduriyet yaşayanlar için de seçenekler ve yapılabileceklerin gündeme getirilmesi için
çalışıyor.
“Yalnız değilsiniz”
BK-KTÖF, Kıbrıs’tan yabancı bir ülkeye gelip okumak ve adapte olmanın
zor olduğu gerçeğinin bilinciyle nerede olursa olsun Kıbrıslı Türk öğrencilere “yalnız değilsin” mesajı veriyor.
Benzeri konulardaki sorunların ve
endişelerin güvenli bir ortamda konuşulmaya başlamasını sağlayarak destek
ve yardımlaşma ağı kurmaya çalışan
örgüt, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk
Öğrenci Federasyonu’na katılım çağrısı yapıyor.
Örgüte, “ HYPERLINK “https://forms.gle/EJKK4VeYHH8kEmnB9” https://forms.gle/EJKK4VeYHH8kEmnB9” adresinden ulaşılıp, üyelik formu
doldurulabiliyor.
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“Toplumuma faydalı olmaya çalışıyorum”

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi
Hüseyin Aranır, sivil toplum örgütlerinde etkin görevler alıyor
Ahmet İLKTAÇ

Birçok sivil toplum örgütünde etkin
görevler alan Elektrik ve Elektronik
Mühendisi Hüseyin Aranır, Kıbrıs’ın,
özellikle Mağusa’nın muhteşem güzellikleri olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs’taki tek eksiğin çözüm ve barışın
halen olmaması olduğuna vurgu yapan
Hüseyin Aranır, dileğinin adada bir an
önce kalıcı barışın sağlanması olduğunu belirtti.
Küçük yaşlardan beri topluma faydalı işler yapmaya çalışan Aranır, yurt
dışında yaşayan soydaşlarımızın ülkelerine geri dönmeleri ve yatırım yapmaları için de gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.
Aktif bir isim
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Hüseyin Aranır, 21 Mayıs
1987 tarihinde Mağusa’da doğduğunu
ifade etti. İlkokulu Alasya İlkokulu,
orta ve lise öğrenimini Gazimağusa
Türk Maarif Koleji’nde tamamladığını belirten Aranır, 2009 yılında Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Elektrik
Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu.
2011 yılında askerliğini yaptıktan
sonra Mağusa’da Baykal Mahallesi’nde yer alan işyerini açtığını belirten
Hüseyin Aranır, o günden bu yana iş
yaşamına devam ediyor. Aranır, işyerinde elektronik eşya satışı yaptığını, elektrik projeleriyle ilgilendiğini,
elektrik müteahhitliği ve diğer elektrik
işleriyle uğraştığını kaydetti.
Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevde bulunan ve bir dizi projede
yer alan Aranır, sivil toplum kuruluşlarını ve yaptığı çalışmaları şu sözlerle
anlattı:
“Mağusa Gençlik Merkezi’nde (MAGEM) uzun yıllar yöneticilik yaptım.
MAGEM’deki amacımız gençlerin
diledikleri branşlarda yapabilmelerine
imkan sağlamakla birlikte, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktı. MAGEM
aktif olarak çalıştığı dönemde bu amacında başarılı olduğuna inanıyorum.
Ben küçük yaşlardan bu yana Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sempatizanıyım. 18 yaşında CTP Gençlik Örgütü
Mağusa İlçe Yönetim kurulunda görev
aldım. Daha sonra Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Yönetim kurulunun 4 dönem
başkanlığını yaptım. Gençlik Örgütü
Örgüt Sekreterliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde de bulundum. Günü-
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müzde CTP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu’nda görev almaktayım”.
Aynı zamanda Kıbrıs Türk Elektrik
Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu
Sekreterliği görevini de yaptığını anlatan Hüseyin Aranır, elinden geldiği
kadar sivil toplum kuruluşlarında görevler alarak topluma faydalı olmaya
çalışıyor.
Aranır, Dumlupınar Türk Spor Kulübü ve Güney Kıbrıs’taki Nea Salamina
Futbol Kulübü ortaklığında başvurduğu Sports for Kids bu yılki Stelios
Vakfı Ödülü’nü kazandıklarını ifade
etti.
Aranır, Kanal Sim’de haftada bir
gün olmak üzere 3 dönem yayınlanan
51. Bakış Programı’nın sunuculuğunu
yaptığını da söyledi.
“Mağusa, dünyanın
en güzel kenti”
“Kıbrıs sizin için ne ifade ediyor?”
sorumuza “Nefes alabildiğim tek yer.

Memleketim” diye cevaplayan Aranır,
Kıbrıs’ın çok güzel olduğunu ancak
tek eksiğinin çözüm ve barışın hâlâ
sağlanamamış olması olduğunu söyledi. Aranır, en büyük dileğinin adada
kalıcı barışın sağlanması olduğunu
kaydetti.
Hüseyin Aranır, “Mağusa sizin için
ne ifade ediyor?” sorusuna ise “Dünüm, bugünüm ve yarınım” yanıtını
verdi. Mağusa’nın tarihi güzelliklerinin dünyanın hiçbir şehrinde olduğuna inanmadığını ve Mağusa’nın başka
kentler tarafından kıskanıldığına inandığını belirten Aranır, Mağusa’nın ziyaret edenleri kendisine hayran bıraktığını dile getirdi.
“Mağusa Suriçi’nde bulunan kültürel mirasımız ve tarihi yapılarımız
birçok kenti kıskandıracak güzelliktedir” diyen Aranır, Mağusa’nın limanıyla, kalesiyle, Salamis’i, Othello’su
ile dünyanın en güzel kenti olduğunu
ifade etti.

“Geri dönüşler sağlanmalı”
Hüseyin Aranır, yurt dışında yaşayan
soydaşlarımızın ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak adımların ülkemizin yürütme organları tarafından bir an
önce atılmasını diledi.
Yurt dışında soydaşlarımızın geri
dönüp ülkelerine yatırım yapmaları
için gerekli güven ortamının oluşması ve gerekli diğer unsurların da hazır
hale getirilmesini gerektiğini anlatan
Aranır, yurt dışında yaşayan insanlarımızın da memleketlerine gerekli
yatırımları yapmaktan korkmamaları
gerektiğini söyledi.
Özellikle yurt dışında yaşayan gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan
sonra mutlaka Kıbrıs’a geri dönmeleri
ve ülkelerine katkı sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Aranır, ülkemizin
de yurt dışında öğrenim gören gençlerin ülkelerine geri dönmeleri için tüm
olanakları seferber etmesi gerektiğinin
altını çizdi.
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KKTC yeni bir seçim heyecanına yavaş yavaş girmeye başladı.
2020 yılının nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimi
yapılacak.
Aday olabilecek olanların isimleri de az çok öne
atılmaya, bazı anketler yayınlanmaya başlasa da, bu
satırların kaleme alındığı Kasım 2019’un ilk haftasında, henüz “kesin adaydır” denilecek tek bir isim ortaya konmadı.
Ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan
Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana
Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, muhalefetteki
isimlerden Serdar Denktaş ve Erhan Arıklı isimleri
bol bol ortalarda dolaşıyor.
Daha önce CTP’nin aday gösterdiği ülkenin ilk ve
tek kadın başbakanı (Geçici hükümette iki ay başbakanlık yapmıştı) Dr. Sibel Siber’in de yeniden bağımsız aday olabileceği söyleniyor.
***
Sanırım Aralık ayında isimler netleşmeye başlayacak ancak bazı isimlerin adaylıklarını kesinleştirmelerinin Ocak 2020’ye sarkması da muhtemel.
Bu arada Kasım ayı içerisinde, durağanlaşan Kıbrıs
müzakereleri eğlenceleri kapsamında, “üçlü bir görüşme” de yer alacak.
“Eğlence” dedik çünkü artık Kıbrıs müzakereleri,
görüşmeleri vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarının çok gerisinde yer alıyor; bir çok kişi bu konuya
“eğlencelik” olarak bakıyor. Hatta KKTC’de gazeteler bile artık bu konuyu manşetlerinden yayınlamıyor.
***
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs
Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılaağı üçlü görüşmenin adresi çok ilginç: Berlin...
Berlin, biliyorsunuz, Avrupa’nın son bölünmüş iki
başkentinden biriydi. 30 yıl önce Kasım ayında duvarı
yıkıldı.
Artık Avrupa’da, hatta Dünya’da tek bölünmüş başkent Lefkoşa.
Ve Lefkoşa’nın iki tarafındaki saralarından kalkacak olan iki lider, BM Genel Sekreteri ile Berlin’de
buluşacak.
Bir şey çıkar mı bu buluşmadan?
Vatandaşın doğrusu bir beklentisi yok!
***
Kasım ayının 30’uncu günü, KKTC’de önemli bir
siyasi gelişme yaşanacak. 50 kişilik Meclis’te üç sandalye ile temsil edilen Demokrat Parti’de, genel başkan belirlenecek. Bilindiği gibi Serdar Denktaş, bu
görevden istifa etmişti.
Genel başkanlık için son güne kadar adaylık başvurusu kabul ediliyor. Ancak, çok yüksek bir olasılıkla,
Gazimağusa Milletvekili, eski turizm bakanlarından
Fikri Ataoğlu, partinin yeni genel başkanı olacak. Rakipsiz olarak seçime girecek.
Demokrat Parti’de yeni bir dönem başlayacak.
***
Siyaseti bir yana bırakalım...
Kasım ve Aralık, Kıbrıs Adası’nın en güzel olduğu
aylardır.
Daha doğrusu, güzelleşmeye başladığı iki ay.
Ekim’deki yağmurlar etkisini gösterdi.
Her yan yeşermeye başladı.
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Kıbrıs’a küsmeyin Kıbrıs sizi hep özlüyor ve bekliyor
Hepsinden önemlisi, Büyük Av Sezonu açıldı.
Londra’dan da bu av sezonuna geçmişte gelenler
vardı; artık azaldığı söyleniyor.
KKTC’den İngiltere’ye av partilerine giden gruplar
gelişti artık.
***
Hava sıcaklığı Kasım ayı başlarında 27 – 28 derece
civarında.
Haliyle, sayıları pek fazla olmasa da, bazı Avrupalı
turistler ve KKTC’de yaşam süren Ruslar, Avrupalılar, bir yandan serinleyen akşamların; ama öte yandan
güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hala sıcak olan
denizin keyfini çıkarıyor.
***
İngiltere’deki vatandaşlarımızın KKTC’ye gelişlerinde, geçmiş yıllara göre azalışın sürdüğü de belirtiliyor.
Bunun aşılması için çalışmaların, çabaların yürütüleceği de anlatılıyor.

Yıllardır aynı hikayeleri işitmekten yorulduk.
***
Londra’da bu satırları okuyan ve KKTC’yi ya da
Kıbrıs’ın genelini özleyenler için, bu mevsimde buralara gelmek, aslında çok kolay ve çok ucuz.
Pegasus, THY ve Atlas Havayolları ile Ercan üzerinden gelebilirsiniz.
İstanbul’da özellikle “KKTC’den dönüşte” hala
uçaktan indirmeler, yoklayıp bindirmeler sürse de,
Larnaka alternatifi de düşünülebilirdir.
***
Kısacası, ne isterse olsun; ne olursa olsun, Londra’da yaşam süren Kıbrıslı Türklerin, Ada’ya küsmesi; Kıbrıs’a darılması, bu güzel ülkeden uzaklaşması,
gerçekten buraları çok sevenleri üzmektedir.
Evet, en güzel mevsimdeyiz.
Bekleriz.
Kıbrıs’a küsmeyin.
Kıbrıs sizi hep özlüyor ve bekliyor.

KKTC’de bir yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin heyecanı başlarken, bir yandan da muhteşem doğasında Büyük Av Sezonu açıldı... Geçmişte Londra’dan çok sayıda avcı geliyordu...
Sayılarının azaldığı söyleniyor. Yine bekleriz...

Facebook.com/NorthCyprusUK

KASIM 2019

NorthCyprus

UK

Reklam

35

Haber

NorthCyprus

UK

KASIM 2019 Facebook.com/NorthCyprusUK

Tadında da kokusunda
da ayrı bir reha var
Bostancı’da yaşayan Münevver Cellatoğlu’nun önceleri eşe dosta yapıp
dağıttığı nohutlu çörek, şimdilerde bölgenin aranan lezzeti oldu

25 yıldır günün en erken saatinde
işe koyulan bir isim…
Güzelyurt ve çevresindeki evlerin sofralarına giren nohutlu çörek,
Münevver Cellatoğlu’nun hünerli
ellerinden çıkıyor. Nohut başta olmak üzere baharat kullanılarak taş
fırında pişirilmesi çöreğe ayrı bir
lezzet katıyor.
1950 yılında Baf köyünde doğan
Cellatoğlu, ilkokulu tamamladıktan
sonra eğitimine devam edemedi ve
ev işleriyle ilgilenirken annesinden
hamur işi yapımını öğrendi. Cellatoğlu, 18 yaşında evlenerek 4 evlat
sahibi oldu.
Temizlik görevlisi olarak yıllarca
hizmet verdikten sonra emekliye
ayrılan Cellatoğlu, nohutlu çörek
yaparak yakın çevresine satış yapmaya başladı. Nohutlu çöreğin tadına varanların sayısı giderek artınca
siparişler de çoğaldı ve Cellatoğlu
hamur yoğurma makinesi almak
zorunda kaldı.
25 yıldan bu yana taş fırında
nohutlu çörek yapan Münevver
Cellatoğlu, bu çörekleri Bostancı
bölgesindeki marketler ve sipariş
verenlere dağıtıyor. Cellatoğlu,
Kıbrıs’a özgü bir hamur işi olan
bidda ve peksemet de yaparak ürünlerini bölgedeki marketlere veriyor.
Çöreğin özel bir rehası var
Münevver Cellatoğlu’nun yaptığı
nohutlu çöreğin özel bir rehası var.
Hem baharat kullanılması hem
de taş fırında pişmiş olması çöreğe
ayrı bir lezzet katıyor. Çörekte çeşitli baharatlar kullanan Cellatoğlu,
mayayı hazırlamanın bir takım püf
noktaları olduğuna dikkat çekiyor
ancak ser verip sır vermiyor.
Cellatoğlu, herkes yatarken kendisinin güne başladığını belirterek
gece yarısı kalkıp hamur tuttuğunu
ve nohutlu çörek yaptığını ifade
etti. Çörek yapımının zahmetli bir
iş olduğunu ancak kendisinin işini
severek yaptığını söyleyen Cellatoğlu, çöreklere talep olduğu sürece
yapmaya devam edeceğini belirtti.
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Dünyadaki en zeki 5 hayvan
İngiliz BBC’nin yapmış olduğu araştırmalardan sonra
dünyadaki en zeki beş hayvan
belirlendi.
1. Yunuslar: Sıcakkanlı tavırlarıyla en sempatik hayvan.
2. Şempanzeler: İnsana en
yakın forma sahip bu hayvana şekli dolayısıyla insanın
maymundan türediğini iddia
eden maymundan daha aklı kıt
insanlar oldu. Bence bu maymunlar o insanlardan da akıllı J
3. Orangutan: Bu hayvanda
maymundan iri boyda ve daha
kuvvetlidir. Listede üçüncü sırada yer alıyor.
4. Karga: Listenin dördüncü
sırasında karga yer alıyor. Bu
hayvanın avcıları üçe kadar sayabildiğini ve kendine yaklaşan
bir kişinin elindeki nesnenin
sopamı yoksa silah mı olduğunu ayırt edebildiğini biliyorum.
5. Ahtapot: Kabuksuz ve Kafadan bacaklı olan Ahtapotlar
denizlerin meraklı hayvanlarıdır. Bu meraklarından olsa
gerek ki araştırma sonuçlarına
göre listenin beşincisi sırasında yer alarak en zeki hayvanlar
kategorisinde kendisine yer bulabilmiştir.
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Şeftali Kebabı
Gülten Özyakup Sezgin

Kıbrıs’ın Mutfağı Programı’nın bu
haftaki adresi Lefkoşa…
Kıbrıs mutfağına özgü meze ve kebap çeşitlerinden, Kıbrıslıların vazgeçilmezi, Şeftali Kebabı ve Et Şiş’in nasıl yapıldığını, püf noktalarını, otantik
bir mekânda, mekân sahibi Devrim Erlant’ın tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz…
İşletmeciliğini Devrim Erlant’ın
yaptığı Gendi Meyhanem, Lefkoşa’da
misafirlerini ağırlıyor. Meyhaneyi
açarken en çok önem verdiği ana yemeğin et olduğunu söyleyen Devrim
Bey, her zaman en yumuşak ve en
lezzetli etleri misafirlerine servis etme
konusunda ısrarcı.
Gendi Meyhanem’e gittiğiniz zaman
masanıza gelen soğuk mezeler, ara sıcaklar ve kebap çeşitlerinin hepsi tek
tek Devrim Bey’in elinden geçiyor.
Devrim Bey sözlerini ise şu şekilde bitiriyor: Ben Lefkoşalıyım esas
mesleğim Kasaplıktır. Meyhane açma
fikri yaklaşık on sene önce aklımdaydı. Fakat kasaplık mesleğimle birlikte
zor olacağı için biri gece biri gündüz
ve meyhane açmaya iki yıl önce karar
verdim ve işletiyorum. Et işini sadece şu an kendime yapıyorum. Kayseri
Pastırması, normal Kıbrıs Sucuğu ve et
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işini sadece kendime yaparım. Kasaplık mesleği bizim Dede’den oğullara
geçti. Bende 21 yıl kasaplık yaptım. İki
yıl oluyor meyhane işletiyorum. Başarılı olduğuma inanıyorum.
Burada çıkan bütün kebaplar tek tek
elimden geçmektedir. Meze çeşitleri de
ayni şekilde hepsi benim elimden geçer ve müşteriye öyle sunum yapmaktayız. 22 çeşit soğuk meze, 8 çeşit ara
sıcak, 4 çeşit kebap ve müşterilerimin
önünde bol bol et kalıyor.
ŞEFTALİ KEBABI
Malzemeler:
• Kuzu ve Dana Kıyma karışık
• Maydanoz
• Soğan
• Baharat çeşitleri
• Tuz
• İnce Kuzu Terpi
Yapılışı:
Bir kaba kıyma, soğan, maydanoz,
tuz ve baharatlar eklenerek iyice yoğrulur. Terp sirkeli suda bol bol yıkanır.
Kalın yerleri kesilir. İnce yerlerini da
ayırıp kıyma harcını içerisine koyup
sarıyoruz ve pişiriyoruz. Şeftali kebabımız hazır. Afiyetler olsun…
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Kıbrıs’ın küçük sevimli kuşu
Kıbrıs’ın endemik kuş türü olan Kıbrıs Kuyrukkakanları, soğuk kış
günlerini atlatabilmek için Afrika yolculuğuna hazırlanıyor

Ahmet İLKTAÇ
Kıbrıs’ın endemik kuş
türlerinden olan Kıbrıs
Kuyrukkakanları (Oenanthe
cypriaca) üreyip yavrularını
büyütmelerinin ardından soğuk kış günlerini atlatabilmek için daha ılıman iklime
sahip olan Afrika ülkeleri
Sudan ve Etiyopya’ya göç
etmeye hazırlanıyor.
Küçük, aynı zamanda oldukça sevimli bir görüntüye
sahip olan Kıbrıs Kuyrukkakanları, her ne kadar da
kış aylarında Afrika’ya göç
etseler de adamızda ürediklerinden endemik türümüz
olarak literatürde yerlerini
alıyor.
Yuvalarını elektrik
sayaçlarına yapıyorlar
Ülkemizin önde gelen
kuş gözlemcilerinden Biyolog Niyazi Türkseven’in
“Kıbrıs’ın Kuşları” isimli
kitabından elde edilen bilgilere göre; Kıbrıs Kuyrukkakanları’nın yaşam alanları
yerleşim yerlerinin çevresi,
ağaçlık ve çalılık yerlerdir.
Bitki tohumları ve böcekleri yiyerek hayatlarını sürdüren Kıbrıs Kuyrukkakanları, kış aylarını daha ılıman
hava koşullarına sahip olan
Sudan ve Etiyopya’da geçirmektedirler. Bu kuş türü doğal olarak sadece Kıbrıs’ta
üreyip çoğalabildikleri için
Kıbrıs’ın endemik türü olarak kabul edilmektedir.
Kıbrıs Kuyrukkakanları,
nisan ve mayıs aylarında
elektrik sayacı dolapları içerisine, kayaların ve saçakların arasına keçi kılından
ve otlardan yuva yaparak
üremektedir. Tür, ekim ve
kasım aylarında Afrika kıtasına göç edecekleri için
bu aylarda daha çok deniz
kenarlarında görülmektedir.
Fotoğraflar:
Niyazi TÜRKSEVEN
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Elinin hamuruyla iş kurdu
Ayşen Karanlık, Kıbrıs’a özgü hamur işlerini annesinden
öğrendi ve bu işi mesleğe dönüştürdü

KKTC’de Güzelyurt ilçesine bağlı
Bostancı köyünde yaşayan ve ev
hanımı olan Ayşen Karanlık, çocuklarını büyüttükten sonra hamur işlerini
yapacağı bir imalathane açmaya karar
verdi ve iş sahibi oldu.
“Ayşen’in Mutfağı” adını verdiği
imalathanesini evinin hemen yanında
açan Karanlık, Kıbrıs’a özgü bir lezzet
olan pirohuyu yaparak işe koyuldu
ardından da mantı ve börek çeşitlerini
yapmaya başladı.
Hedefi, pirohu ve mantıları
tüm bölgelere ulaştırmak
North Cyprus UK Gazetesi’ne
konuşan Ayşen Karanlık, iki çocuğunu
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büyüttükten sonra hem gelir sağlamak
hem de Kıbrıs’a özgü hamur işlerinin unutulmaması için böyle bir yola
başkoyduğunu belirtti.
Yaptığı lezzetli pirohu ve mantılarla,
kısa sürede müşterilerin beğenisini kazanan Karanlık, şimdilerde Güzelyurt
ve çevresine dağıtım yapsa da, ileride
daha çok kişiye ulaşmak istiyor.
Karanlık, annesinden, eşinden ve kızından büyük destek alıyor; ilerleyen
zaman içerisinde de işleri büyütüp ada
geneline ulaştırmayı hedefliyor.
Hijyen ve tazeliğe önem veriyor
Ayşen Karanlık, hijyene çok önem
verdiklerini ve imalathaneye bone,

önlük ve eldivenle girdiklerinin altını
çizerek, ürünlerini yaparken katkı
maddesi kullanmadan, taze olarak ambalajlayıp, Güzelyurt ve çevresindeki
marketlere dağıttıklarını söyledi.
Zahmetli bir iş olması nedeniyle
ürünlerini sadece Güzelyurt ve çevresindeki marketlere dağıttıklarını ifade
eden Karanlık, imalatı artırıp tüm
bölgelere ulaşmak istediğini kaydetti.
Buğday unundan
mantı da yapıyor
Şeker hastaları ve formuna dikkat edenler için de tam buğday unlu
mantı yaptıklarını anlatan Karanlık,
pirohu ve mantının yanı sıra hellimli

ile kıymalı börek çeşitlerini de sipariş
üzerine yaptıklarını anımsattı.
Pirohu ve mantılar,
İngiltere’ye de geliyor
Ayşen Karanlık, ürünlerinin İngiltere’ye getirildiğini belirterek, İngiltere’den Kıbrıs’a giden birçok kişinin,
pirohu ve mantıları ambalajlanmış
olmaları nedeniyle kolaylıkla valizinde götürebildiğini söyledi.
Karanlık, ürünleri için kendisine
Facebook’taki ‘Ayşen’in Mutfağı’
sayfasından ya da “0533 862 80 11”
numaralı telefondan ulaşılabileceğini
belirtti
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The 5 Smartest animals in the World
After the British BBC’s research, the five smartest animals in the world have been
identified.
1. Dolphins: The most sympathetic animal with a warm
attitude.
2. Chimpanzees: This animal, which has the form closest to man, has become less
intelligent than the monkey
who claims to be human. I
think these monkeys are smarter than people.
3. Orangutan: This animal
is bigger and stronger than the
monkey. It ranks third in the
list.
4. Crow: Crow is the fourth
in the list. I know that this
animal can count up to three
hunters, and that a person approaching him can distinguish
whether the object is a stick or
a gun.
5. Octopus: Octopuses with
shell and head legs are curious
animals of the sea. According
to the results of the research,
he must have been in the fifth
place in the list and found
himself in the most intelligent
animals category.
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“ Lemonadda ”is now a strong brand
Mine AVKIRAN NUR

government against the customs tax
from the exporter at the entrance to
the UK and paid the price of freight
is very important for the competitiveness of that product in the market, he
noted.

Lemonade, the traditional drink of
Cyprus, is not only for a hot summer
day, but a popular beverage in all seasons. It is possible to find this natural
drink made by our mothers and grandmothers from lemon and tangerine on
the shelves of the market. After many
markets in the north of Cyprus and in
the exclusive hotel chain in Turkey
and grocery stores and restaurants in
the UK, it become easier to find the
“Lemonadda” brand which is rich in
vitamins. Ahmet Tokatlıoğlu, a young
entrepreneur who brought the Lemonadda brand with the Turkish Cypriot
people, explained the birth of the
brand and its goals.
Delmona Global Ltd. Director
Ahmet Tokatlıoğlu is very active in
his social life as well as signing successful works as soon as he enters the
business world. Tokatlıoğlu, who is in
the foundation stage of the People’s
Party, is the head of Kyrenia District
Party.
Established Business in Cyprus
After Receiving a Double Degree
Abroad
Mr. Tokatlıoğlu is a graduate of
Middle East Technical University and
New York State University. Ahmet
Tokatlıoğlu had the opportunity to
work at the United Nations Headquarters in New York. The young entrepreneur, who has the love of Cyprus in
his heart despite the job opportunities,
has returned to the island to carry out
his goals.
Ahmet Tokatlıoğlu, who decided to
corporate the lemonade sold by his
mother and father at home, decided
to open the facility and went on this
journey.
The young entrepreneur, who took
the first step of Lemonadda to become
a brand through the EU Grant Program, established a facility in Çatalköy
in line with EU standards in 2011.
It also has ISO 9001 and ISO 22000
certificates, which shows the quality
standard.
Syrup, which is produced in two
different types as lemon and tangerine
and lemon mix, is offered for sale in
glass bottles. Lemonadda also produces ready-to-drink products.
Exports lemonade to the UK
Stating that they aim to become a
brand in the domestic market for the
first 3 years since 2010, the young
entrepreneur said, “We aimed to
announce the natural production lemo-

He Chose Outstanding Enterprises in Turkey
Ahmet Tokatlıoğlu statting that they
achieved to enter Turkey’s market,
with the brand name ‘Limonada’
Engin Akkaya is the director of their
product in Turkey.
Tokatlioglu, as Cypriots know this
refreshing drink as “Lemonadda”,
therefore the TRNC easily recognised
the brand ‘Lemonadda.’ In Turkey, he
said they entered the market with the
brand name “Limonada.” With this
initiative, Ahmed Tokatlioglu said
they created a natural lemonade in the
markets in Turkey, “Contrary to the
lemonade produced artificially with
citric acid in Turkey, they are making
domestic production with domestic
lemon and tangerine,” he said. Young
entrepreneur, also states that many
hotels in Turkey, restaurants and cafes
“Limonada” brand is used, they also
work with major brands such as the
Hilton Hotel chain, the Concorde
group, Green Salads and Cook Shop.,

nade like ‘Cyprus hellim’ to the world.
Lemonade was known in Cyprus but
was not commercialised. We targeted
this and worked on it. We aimed to
touch people as one-on-one. In this
context, we announced our name in
the domestic market especially with
social media, in-market promotions
and creative advertisements. ”
Ahmet Tokatlıoğlu said that they
started to export after the domestic
market and emphasised that they started exporting to England in 2016.
Lemonadda in Turkish markets in
England
Ahmet Tokatlıoğlu, for the Lemonadda brand to take its place

in the UK markets said they have
established a partnership with Ozan
Yenilmez. Tokatlıoğlu stated that the
Lemonadda brand took its place on
the shelves of Turkish markets in the
capital London, and that some of these
markets are Turkish Food Center and
Yaşar Halim.
Tokatlıoğlu also mentioned that the
export process is troublesome and
that the UK does not recognise the
health certificate prepared in Northern
Cyprus, the products samples were
taken once again by customs entrance
and this way it was accepted in the
country, he said. Tokatlıoğlu, pointing
out the importance of state support,
the incentive given by the TRNC

Project for young
people on the agenda
Ahmet Tokatlioglu, yet they use a
portion of 10 percent of production
capacity, underlines that they export
five rail truck to the UK and Turkey
and they aim to increase gradually.
Tokatlıoğlu stated that even though they did not have any shortage
of products for lemon, they saw a
decrease in the production of local
tangerines, Tokatlıoğlu stated that they
are in the process of preparing a new
project together with GİGEM and that
the young people who want to make
tangerine production will be given the
opportunity to purchase.
The Target is to be an Exemplary
Brand
Ahmet Tokatlıoğlu stated that, increased input costs and taking into account they have to keep the sale price
of products on top of what they should
be, in this context, they found the way
to export so the exchange entries can
to close up the difference.
Ahmet Tokatlıoğlu, at the end of
his words, pointed out that their goal
is to become an exemplary brand of
products in the countries where they
operate.
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From Apprentice to Master...
Osman Kerim Belet was born on
March 20, 1936 in Serdarlı village.
After graduating from primary school
in 1948, he started to work as an
apprentice with Hüseyin Emiroğlu, a
tailor who came to his village. After
working there for about 1 year, he
started to work as an apprentice in
the village of Ulukışla near a Greek
Cypriot. After working there for a year
and a half, he came to Nicosia and
worked for İzzet Altınmakas. Since
there was not much work, he moved
to a Greek Cypriot tailor in the South
and worked there until 1955.
Went to Istanbul for education
ğin the South of Nicosia. Due to
customs and administration problems,
the shops were constantly closed,
Uncle Osman who could not go to the
shop, had to close the shop. When he
opened a shop at a very young age,
Uncle Osman learned that he was
not very good at his profession. He
went to Istanbul to study tailoring.
After studying there, he returned to
the island and opened a new shop
opposite the Bozkurt Printing House.
He worked there from 1957 to 1962.

Again he went to Germany to improve
his profession.
He stayed there for a year. By the

time he got back, his family had made
him the place where the present shop
is

TAILOR OSMAN IN NICOSIA
Uncle Osman, whose shop is located in Police Street in Nicosia Suriçi,
started working with the British in
1964. When the Peace Corps came
to the island, they all became his
customers.
When the British came to choose
materials from the traders of that time,
Güner Özdil, Hüseyin Songur and Salahi Bey, Uncle Osman was informed
that they came, he would go there and
take measurements, he would rehearse
and sew their clothes. By this they
would get to know him and see his
work.
He sewed the uniforms and civilian
clothing of the peacekeeping commanders and UN officials. There are
plaques presented to him by the authorities for his productions all over the
shop. Uncle Osman, who has a very
good friendship with his customers,
was given a photo of Pomegranate by
the United Nations Official who was
also keen on taking photographs of the
time, and that is hanging on the wall
too.
INTERESTING PHOTOS IN
THE SHOP
In one of the photos hanging in
the shop, a young lingerie stands out
among the young people in suits. Uncle Osman tells his story as follows;
‘United Nations soldiers decide to
take pictures together with the clothes
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I sewed. I didn’t sew a person’s outfit
between them, his friends didn’t allow
him to pose, he took off his clothes
and took photos with them.’ Later,
other photographs taken as a dedication to this photograph were presented
to Uncle Osman.
MEASUREMENTS STORED IN
4 HUGE BOOK
Uncle Osman has 4 thick notebooks
with measurements and orders. Uncle
Osman; ‘Once I’ve sewn a clothing
for someone, even though I forget their name, I do not forget the face and
I know the size’ he says. If the sizes
change, he takes the measurements
again, but he doesn’t forget which
style they liked and how they wanted
it, adding that he sewed accordingly
to these.
UNCLE OSMAN AND MEN
CLOTHES
The shop is called ‘Osman The
Tailor-Specialist For Men’s Wear’.
For years, Uncle Osman dressed
the deputies, senior officials and the
public, even though the store is named
men’s clothes, he has some female
customers which he can not say no to.
He tells his customers that he can sew
skirts-jackets or trousers-jackets as a

suit, not just a dress.

READY-MADE CLOTHES, REDUCED INTEREST IN SPECIAL
SEWING
The interest of the local people
continued until the ready-made clothes appeared. When this came out,
they turned to cheap and faster made
clothing. It was difficult for people
to go to merchants, choose fabric,
to go to the tailor, go to rehearsal.
Right now, those who cannot find
clothes in stores go to tailors. However, Uncle Osman says that he is not
sure how successful the sores are. He
says that he thinks that the one that
is ready-made and the one just fitted
cannot be the same.

on people. ‘I look at their faces first,
if they laugh or smile, I know what
they like, and that makes me happy,’
he adds. Earning money comes at last
for him. He says that he earns money
to make a living, but there is no such
thing as being rich in tailoring, and the
joy of people who are wearing beautiful dresses and their happiness forces
him to produce.

NO APPRENTİCES TO CONTINUE THE PROFESSION
Uncle Osman explains that when
he started his profession in 1955,
apprentices came and volunteered to
learn the profession. Since they no
longer want to learn tailoring, they
cannot find apprentices. He now has
his working people who have been
helping him for years. 2 people in the
workshop on the first floor, and one
person is doing the sewing with Uncle
Osman on the ground floor.
HAPPY PEOPLE MAKE ME
PRODUCE
Production, producing, is creating
from nothing for Uncle Osman. She
says she believes that his clothes are
beautiful and he is happy to see them
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A Century - Old Mill Found in Bağlıköy
Hasan KARLITAŞ

A mill with a hundred years
of history was unearthed in
Bağlıköy. It is said that the
mill, where olive oil and
wine is mainly stored in the
ceramis pot, belongs to Kaşif
Efendi, one of the wealthy
and influential people in the
region.
In the former name Ambelikou, Bağlıköy, century-old
mill and ceramic pots belonging to the mill were unearthed. Last month, an exciting
ethnographic discovery took
place in collaboration with
the teams of the Antiquities
and Museums Department,
Lefke Municipality and volunteers.
The team responsible for
the excavation of the Museum
of Antiquities and Museums
Güzelyurt Branch Chief
Emine Hilkat,by receiving a
notice about the subject, they
visit the region and primarily
with the contribution of the
Municipality of Lefke, they
initiated the excavation work,
she said. Pointing out that a
century-old mill and nine large ceramic pots used to store
liquids were identified in the
region, she wished that this
value could be restored and
evaluated in the village.
The mill belongs to the
well-known Kaşif Efendi.
According to the information received from the villagers, olive oil and wine were
stored in the ceramic pots in
the mill, which has a history
of a hundred years. The mill
is said to have belonged to
one of the wealthy and wellknown people of the time,
Kaşif Efendi. Kaşif Efendi
still has interesting stories
told from mouth to mouth.
Bağlıköy Eco Day, held in
March, the century-old mill,
was visited by visitors with
great interest. This important
value, reflecting the recent
history and village culture of
Cyprus, should be preserved,
restored and brought back to
Bağlıköy, which has achieved
a good momentum in tourism
through good project design.
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