NorthCyprus
April 2019| Issue 117 | Est 2009 | Monthly Magazine | FREE

www.northcyprusuk.com

North Cyprus: +90 533 863 53 41

UK: +44 7958 352 411

UK

Facebook.com/NorthCyprusUK

ICINDEKILER

Facebook.com/NorthCyprusUK

NİSAN 2019

NorthCyprus

UK

Reklam

“Ömür boyu, aynı güne, birlikte
uyanalım mı sevdiğim?”

Mağusa Türk Gücü
(MTG) oyuncusu Yusuf
Beyazi, maç öncesi, herkesi
şaşırttı.
Takımın başarılı savunma
oyuncusu Yusuf Beyazi, Girne Halk Evi maçı öncesi, yeşil
sahalarda, kız arkadaşına
sürpriz bir evlilik teklifinde
bulundu.
Karşılaşma öncesi takım arkadaşları ile birlikte
seremoniye pankartla çıkan
Beyazi, kız arkadaşı Fatoş
Melis Taygun’a, Canbulat

Stadı’nda evlenme teklif etti.
Beyazi’nin taşıdığı pankartta, “Ömür boyu, aynı güne,
birlikte uyanalım mı sevdiğim?” yazıyordu.
Yusuf Beyazi, evlilik teklifi
karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşından
‘evet’ cevabını aldı.
Mutluluklarını, karşılaşmayı izlemeye gelen
seyircilerle birlikte paylaşan
gençlere, bundan sonraki
hayatlarında mutluluklar
dileriz...

MTG
oyuncusu
Beyazi, yeşil
sahalarda
pankart
açarak,
sevdiği kıza
evlenme
teklifi yaptı

Noyanlar Grup’tan muhteşem proje
45 yıldır inşaat
sektöründe kalitenin
simgesi haline gelen
Noyanlar, yine iddialı bir proje ile geliyor. Long Beach’te,
10 farklı konut tipinden oluşacak “Royal
Sun Elite Residence”
projesi görücüye çıktı.
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Tufan Erhürman ve dans

KKTC’de en büyük hastalıktır… Aslında pardon ama
sadece KKTC’de değil ki; Londra’daki Kıbrıslı Türk
toplumu içinde de ciddi hastalıktır bahsedeceğim…
Serhat İNCİRLİ’nin yazısı 34
Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği
İ N G İ L T E R E

Memleketlerini tanımaya gidiyorlar
21 Ekim 2018’de faaliyetlerine başlayan Kıbrıs
Türk Gençlik Birliği İngiltere’den (KTGBİ),
Özellikle İngiltere’de doğup büyüyen gençlerin, kültürlerini öğrenmeleri ve yaşatmaları için
çalışıyor. Bu amaçla 8 Nisan’da Kuzey
Kıbrıs’a gelecek olan gençler, memleketlerinin kültürel ve tarihi değerlerini
keşfetme fırsatı bulacak.

Londra Muhabiri: Gizem Kumbaracı

Genel Yayın Yönetmeni: Zorlu Cezaroğlu

Dizayner: Berk Emregül

Editör: Misli Kadıoğlu

Kapak Fotoğrafı: Zorlu Cezaroğlu

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği
(TCEA), Lefkoşa’daki S.O.S Çocuk Köyü
yararına, Londra’da balo düzenledi
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Sanatçı Hikmet Uluçam, Lapta’da, 2.5 dönümlük arazi içerisindeki bahçesini, büyük emeklerle,
orkideler, tavşan kulakları ve kaktüslerle süsleyerek büyüleyici bir mekan yarattı

Cennet bahçesi
Ressam, fotoğraf sanatçısı ve
öğretim görevlisi Hikmet Uluçam, gerek yurtdışında, gerekse
ada içerisinde gittiği yerlerdeki
bitkilerden tohum toplayarak,
kendisine ait arazi içerisinde
botanik bir bahçe yarattı.
Lapta’nın zirvesine tırmanarak ulaşılan Cactus Gardens
Art, cennet bahçesini aratmıyor.
Orkideler, tavşan kulakları
(siklamen) ve kaktüsler, bahçenin önde gelen bitkilerin başında geliyor.
Bahçesindeki zenginliği 4
yıldan bu yana halka açan Hikmet Uluçam, geride bıraktığımız mart ayında, ‘3 Cyclamen
+” ismini verdiği, kış bitkileriyle peyzaj ve fotoğraf sergisi
açtı.
Cactus Gardens Art’ı ziyaret edenler, endemik bitkilerin
rengarenk görüntüsüne hayran
kaldı.
Harabe bir evden, cennet bahçesine
34 yıl önce bahçesinde bir
tane dahi tavşan kulağı yoktu.
Hikmet Uluçam, yıllar önce
aldığı evi, harabe bir halden,
nasıl cennet bahçesine dönüştürdüğünü North Cyprus UK
Gazetesi’ne anlattı.
Uluçam, 1985 yılında, 2.5
dönümlük araziyi aldığı zaman
içerisindeki evin bir harabeyi
andırdığını, arazinin ise kuru
otlardan geçilmediğini belirterek, büyük emekler harcayarak
yıllar içerisinde şimdiki haline
getirdiğini söylüyor.
Hikmet Uluçam, gerek yurtdışında, gerekse ada içerisinde
gittiği yerlerdeki bitkilerden
tohum topladığını anımsatarak,
“Eve taşındığım zaman burada
tek bir tane tavşan kulağı yoktu.
Bahçenin her yerine tohumler
ektim. Hatta duvarların arasında yetişmesi
için tavşan kulağı tohumlarını boru yardımıyla üfledim ve
şimdiki haline geldi” şeklinde
konuşuyor.
40 yıldır kaktüs biriktiriyor
40 yıldan bu yana kaktüs

4

biriktirdiğini söyleyen Hikmet
Uluçam, farklı türlerdeki kaktüsleri, dünyanın çeşitli yerlerinden toplayıp bahçesine ektiğini belirtiyor.
Kaktüslerden en ilgi çekeninin ‘Old Man’ adı verilen kaktüs olduğunu anlatan Uluçam,
“Old Man adındaki kaktüs, sakala benzeyen dikenleri nedeniyle yaşlı bir adamı andırıyor.
Benim de sakallarım olduğundan, bazı kişiler, kendi sakalımı
bu kaktüse taktığımı sanıyor”
diyor.
Bahçede 15 farklı yabani orkide var
Sanatçı Uluçam, Kıbrıs’ta
yetişen ağaçların yüzde 95’inin
bahçesinde var olduğunu ifade
ederek, burada 15 farklı yabani
orkidenin bulunduğunu, bunlardan 5-6 tanesinin endemik olduğunu kaydediyor.
4 yıldan bu yana evi ve
bahçesinde sergi düzenlediğini söyleyen Hikmet Uluçam,
ülkemizde yaşayan yabancılar
ve Kıbrıslı Rumlar başta olmak
üzere halkın yoğun ilgisiyle
karşılaştığını belirtiyor ve ekliyor:
“Ziyaretçilerin verdiği moral sayesinde cesaretleniyorum.
Bahçemi 2.5 dönümlük bir tuale benzetiyorum. Renkleriyle
oynayarak bitkilerle resim yapıyorum.”
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BAM TELİ
Polat
Alper

Anlaşmasız Brexit’e doğru adım adım...

polat@kibrispostasi.com

İngiltere Parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının koşullarını
düzenleyen anlaşmayı 286’ya karşı 344
oyla 3. kez reddetti.
Anlaşma daha önce de Ocak ayında
230, bu ay ise 149 oy farkla reddedilmişti. İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyon ise
henüz oylanmadı.
İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar
Parti’nin 34 milletvekili ‘Hayır’ oyu
kullandı.
Bugün üçüncü kez reddedilen taslak
anlaşmada, serbest dolaşımın sona ermesi ve AB ile İngiltere arasında ‘tek
gümrük bölgesinin’ kurulması, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından 21
aylık bir geçiş sürecine geçilmesi öngörülüyordu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, yapılan oylamadan sonra yaptığı konuşmada anlaşmanın bir kez daha reddedilmesinin “çok ciddi sonuçları” olacağını
söyledi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise parlamentonun
bu anlaşmayı mevcut haliyle kabul etmeyeceğinin artık iyice açık olduğunu

söyledi ve Başbakan May’i istifaya davet etti.
İngiliz Sterlini yapılan oylama sonrası değer kaybetti, Sterlin/Dolar kuru 11
Mart’tan bu yana ilk kez 1,30’un altına
indi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise
üye ülke liderlerini 10 Nisan’da zirve
toplantısına çağırdı.
Avrupa Komisyonu da İngiltere’nin
12 Nisan’da AB’den anlaşma olmadan
ayrılmasının ‘muhtemel’ olduğunu bildirdi.
İngiltere mevcut koşullarda ya
AB’den Brexit’in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine
katılacak ya da AB’den anlaşma olmadan ayrılacak.
Ancak İngiltere’nin AB’den Brexit’in
22 Mayıs’tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi
27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor.
İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılması halinde ne olacak?
İngiltere’nin 12 Nisan tarihinde anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldi-

ğini belirten AB Komisyonu’nun kabul
ettiği plan şu şekilde:
• İngiltere, bir geçiş süreci olmadan
AB için üçüncü ülke konumuna gelecek. Bu durumda da AB’nin kurucu
anlaşmaları ve hukuki mevzuatı İngiltere’de uygulanması son bulacak.
• Ayrıca İngiliz vatandaşlarının AB
vatandaşlıkları sona erecek. AB, sınırını
geçen İngiliz vatandaşlarına ek kontroller yapılabilecek.
• AB ve İngiltere arasındaki ticari
ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
kuralları ve çerçevesinde yürütülecek.
Böylece ürünler gümrük kontrollerine
ve standartlara uyum denetimlerine tabi
olacak.
• İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında
barış sürecini desteklemeye ve ekonomik uyumu sağlamaya yönelik AB
programı devam edecek.
• İngiltere’nin 2019 yılı AB bütçesine
taahhüdünü sürdürmesi halinde, İngiltere’ye yönelik AB mali taahhütleri ve
ödemeleri sürecek.
• İngiltere, AB balıkçılarının faaliyetlerine izin verirse AB’de aynı şekilde karşılık verecek. AB, balıkçılarının

Brexit nedeniyle faaliyetlerini durdurmaları halinde birlik fonlarından tazminat almaları sağlanacak.
• AB ve İngiltere arasında türev ve
hisse senetleri gibi finansal piyasalara
yönelik işlemler bir süre daha devam
edecek.
• Uçuşlarda aksama yaşanmaması için
karşılıklı olarak havacılık faaliyetleri
sürdürülecek. AB ile İngiltere arasında,
yük taşımacılığı, kara ve tren ulaşımı
gibi hizmetlerin karşılıklı olarak bir süre
daha devam etmesi sağlanacak.
• Erasmus’a devam eden öğrencilerin, İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim
programlarını tamamlamalarına imkan
verilecek.
• AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta
yardımları sürdürülecek.
• İngiltere’nin AB vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermesi halinde AB
ülkeleri İngiliz vatandaşlarına aynı hakkı sağlayacak.
• İngiltere vatandaşlarının AB ülkelerinde kalış süresi 90 günle sınırlı olacak.
Sınırlarda sıkı pasaport kontrollerine
tabi olacaklar.

Memleketlerini tanımaya gidiyorlar
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’den (KTGBİ) 12 kişilik bir heyet, 8 Nisan’da kültür gezisi ve temaslar için Kuzey
Kıbrıs’a gidecek.
Kültür gezisi, 8 -14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.
İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için bu ülkeye gelen Kıbrıslı Türk gençler tarafından
kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, faaliyetlerine 21 Ekim 2018’de başladı.
Özellikle İngiltere’de doğup büyüyen
gençlerin, kültürlerini öğrenmeleri ve yaşatmaları için uğraş veren KTGBİ, gençlerin, Kıbrıs’ı daha fazla ziyaret edip bağlarını güçlendirmesi için çaba harcıyor.
Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’a düzenlenecek
kültürel geziye, KKTC Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu da destek verdi.
Geçtiğimiz aralık ayında, Kuzey Kıbrıs’ta, dernek yetkilileri ile görüşen Bakan
Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha
fazla gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına birtakım projeler
üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.
Bakan Ataoğlu, bakanlık olarak KTGBİ’ye destek olup, kültürel geziye öncülük
etmekle, gençlere destek sözünü de tutmuş
oldu.
KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu,
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Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği
İ N G İ L T E R E

gençlere sahip çıkıp desteklediği için
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.
Bir haftalık kültür gezisi
8 - 14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan kültür gezisine katılacak 12
genç, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve tarihi
yerlerini gezerek, memleketlerini keşfet-

meyi hedefliyor.
KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu,
amaçlarının, özellikle İngiltere’de doğup
büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade etti.
İngiltere’de doğup büyüyen ve burada yaşayan bir genç olarak İngiltere’deki
gençlerin- Kıbrıs’ı çok sevdiklerini rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Horo-

zoğlu, gençlerin memleketleriyle bağlarını
güçlendirerek, asimilasyonu önleyeceğini
söyledi.
Memleketin havasının, kokusunun, kültürü ve insanlarının kendileri için büyük
önem taşıdığına vurgu yapan Horozoğlu,
şunları kaydetti:
“Turizm Bakanlığı, bizlere böyle bir olanak sunduğu için çok minnettarız. Burada
doğup büyüyen gençlerimiz çoğu zaman
Kıbrıs’ı ziyaret ediyor fakat kültürel ve
tarihsel değerlerinden haberdar değil. Bu
gezinin amacı ise gençlerin kültürlerini
tanıması ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip
çıkması. Her fırsatta gençlerin asimile olduğunu vurguluyoruz, burada doğup büyüyen gençler kimlik karmaşası yaşıyor.
Londra’da, ailelerine göre farklı bir kültür içerisinde yetişen üçüncü nesil Kıbrıslı
Türk gençleri için bu sorun daha da fazla
önem taşımaktadır. Çünkü gençler, aileleri ve yakın çevrelerinde gördükleri geleneksel değerler ve kültür ile içerisinde
yaşadıkları sosyalleşme veya farklı kültürü
bağdaştırma sorunları yaşayabilir.
Bu çerçevede gençlerin ‘kimlik karmaşası’ veya ‘kimlik dağılması’ yaşayabilir.
Dolayısıyla bu gençler, Kıbrıs’ı daha
fazla ziyaret edip, bağlarını güçlendirerek,
Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmalı.”

www.noyanlar.com
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Derviş Çobanoğlu, Geçitkale’deki evinin bahçesinde, ovadan topladığı
zeytin odunlarını işleyerek, sanat eserleri yaratıyor. Kısa sürede büyük
ilgi toplayan eserler, sosyal medya aracılığıyla satışa sunuluyor

Zeytin odunundan harikalar yaratıyor
Derviş Çobanoğlu, 1961 Köfünye doğumlu…
Çobanoğlu ailesinin tek erkek evladı,
4 erkek babası…
2012 yılında eşinden ayrılınca, Lefkoşa’dan köyü Geçitkale’ye yerleşti.
14 yaşında atıldığı iş hayatı 3 yıl önce
son bulunca, hobi olarak ovadan topladığı zeytin odunlarını evinin bahçesinde işlemeye başladı.
Kısa sürede el emeği göz nuruyla ortaya çıkarttığı sanat eserleri büyük beğeni topladı. Özenle yarattığı mumluk,
tepsi, avize, tabla, sehpa, masa, içkilik,
şaraplık, peçetelik ve daha birçok aksesuarı, sosyal medya aracılığıyla satışa
sunuyor.
En çok müşterisi, Girne ve Lefkoşa’dan…
“Kendi atölyemi kurmak isterim”
Yeteneği ve el becerisi olduğunu işsiz
kalınca anladığını anlatan Derviş Çobanoğlu, imkan bulur bulmaz, bir atölye
kurmak istediğini söyledi.
Zeytin odununun doğal dokusunun
güzelliğinden bahseden Derviş Çobanoğlu, ovada çürümeye bırakılan odunları işleyerek, onlara hayat verdiğini
anlattı.
Ahşap işini kendisine meslek edinen
Derviş Çobanoğlu, sektörde “ışık” olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:
“Zeytin odunundan akla ne gelirse
yapabilirim.
Zeytin odununun eşsiz bir güzelliği
var. Yalnıza odun parçası bile işlenerek
bir aksesuar yaratılabilir.
Hobi olarak kendime birkaç eser yarattım. Bu eserleri sosyal medyadaki
hesabımdan paylaştım. İlgi gördü. Kısa
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sürede talepler arttı. Ben de daha çok
üretmeye başladım. Talebe göre işler
yapmaya başladım. Büyük beğeni topladım.
Atölye açmak için öz kaynağım yok,
ancak fırsat yaratır yaratmaz hayalimi
gerçekleştireceğim. Ahşap işi geleceği
olan bir meslek.
Gençler de ilgi göstermeli. Devlet sa-

hip çıkarsa bu işler ilerletilmeli.
Gençlere iş sahaları açılmalı.”
Oğlunun düğün dekorasyonu konsepti zeytin odunundan
Oğlunun, konsepti zeytin odunu olan
düğün dekorasyonunu da kendisinin
yaptığından söz eden Derviş Çobanoğlu, dekorasyonun parçalarını daha sonra

bir firmaya sattığını anlattı.
Büyük işlerde malzemeyi yurtdışından getirttiğini kaydeden Derviş Çobanoğlu, ortaya çıkarttığı eserleri uygun
fiyata sattığını da dile getirdi.
Çobanoğlu, meraklıların, eserlerini,
facebooktaki “Çobanoğlu Ahşap İşleri”
hesabından görebileceklerini de duyurdu.
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Alsancak bölgesinde şirin bir bahçeye sahip “Bahçe Padem”, hafta sonu kahvaltı
keyfi yapmak isteyenlere ve tüm parti organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor

Bahçe keyfi “Bahçe Padem”de çıkar
Öğretmenlik mesleğini bırakıp işletme sahibi olmaya karar veren Dilhan Döşenci, evinin
bahçesinde açtığı kafesi ile kendi ayakları üzerinde durmayı başardı.
“Bahçe Padem”, Alsancak bölgesinde özellikle hafta sonu kahvaltısı ve doğum günü gibi
organizasyonlar için popüler bir yer haline
geldi.

Hem yemek pişirmeyi, hem de doğayla iç
içe olmayı seviyor
Alsancak’ta yaşayan ve İngilizce öğretmeni
olan Dilhan Döşenci, 15 yıla yakın mesleğini
icra ettikten sonra bir maceraya atılıp, evinin
bahçesini kafeye dönüştürmüş ve 2013 yılında, “ ‘Bahçe Padem Event Garden’ı” açmış.
Hem yemek pişirmeyi hem de doğayla iç
içe olmayı çok seven Dilhan Döşenci, bir yandan bahçeyle uğraşıp, bir yandan da mutfakta,
Kıbrıs kültürüne özgü yemekler pişiriyor.
Döşenci, ayrıca, çocuklarla ilgilenmenin
kendini mutlu ettiğini belirtiyor.
Bahçe Padem’in bir aile işletmesi olduğunu
ve ablası Arzu Çaydamlı ile birlikte küçük bir
takım olduklarını söyleyen Dilhan Döşenci,
küçük bir takım olsalar da iyi işler başardıklarına inandıklarını ifade ediyor.
Hafta sonu serpme kahvaltı tercih ediliyor
Dilhan Döşenci, Bahçe Padem’in menüsünde Kıbrıs’a özgü tüm börek çeşitlerinin yanı
sıra, mantı, pirohu, bulgur köftesinin vazgeçilmezler arasında yer aldığını belirterek, hafta
sonları rezervasyon üzerine serpme kahvaltı
şeklinde servis verdiklerine de dikkat çekiyor.
Her türlü organizasyona ev sahipliği
yapıyor
Döşenci, “Bahçe Padem Event Garden’da”
her türlü organizasyonun gerçekleştirildiğine
de işaret ederek, “Özellikle doğum günü organizasyonlarımız revaçta. Bunun yanında kına,
nişan, düğün ve grup yemekleri için de organize oluyoruz” diyor.
Bahçe Padem Event Garden’ın yazlık mekanının 100, kışlık mekanının ise yaklaşık 80
kişiyi ağırlamaya müsait olduğuna da vurgu
yapan Dilhan Döşenci, kış döneminde sadece organizasyonlara göre hizmet verdiklerini,
yaz aylarında her hafta sonu kahvaltı servisi
ile hizmette olduklarını belirtiyor.
Dilhan Döşenci, pazartesi ve salı günleri
hariç, rezervasyon üzerine tüm organizasyon
taleplerine cevap verebildiklerini belirterek,
isteyenlerin, kendileriyle iletişime geçebileceklerini söylüyor.
Döşenci, Bahçe Padem’in, Facebook hesabından, ya da Instagram’daki ‘bahçe.padem’
hesabından takip edilebileceğini, ayrıca 0542
858 10 30 numaralı telefondan da bilgi alınabileceğini ifade ediyor.
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Yoga ile ruhsal ve fiziksel doygunluk

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam arayanlar, “Yoga Yama” Yoga Okulu Direktörü Sibel Saraçoğlu ile birlikte yoga yaparak, ruhsal ve fiziksel olarak kendini
doyuruyor.
Manevi ve bedensel zindeliğe ulaşmak isteyenler, yoganın mucizevi etkileriyle yeni bir hayata yelken açıyor.
Yıllardır bu alanda faaliyet gösteren
Yoga Eğitmen Eğiticisi, Spiritüel Terapisti ve Yoga Yama Yoga Okulu Direktörü Sibel Saraçoğlu, North Cyprus UK
Gazetesi’ne, yoganın insan hayatına etkilerini anlattı.

UK

Workshoplar düzenliyor
Sibel Saraçoğlu, eğitimlerini Guru
Raghuramji’den almış.
2005 yılında, Girne’de, Yoga Yama
Yoga Okulu’nu kuran Saraçoğlu, bir
yoga eğitmeni ve aynı zamanda eğitmen eğiticisi.
Sibel Saraçoğlu, Yoga Yama Yoga
Okulu’nda, gruplara, doğru nefes kullanımı, meditasyon, yoga ve yaşam
koçluğunu sentezleyerek workshoplar
düzenlendiğini ifade ederek, bire bir
yoga eğitmenlik eğitimleri verdiğini
kaydediyor.
Sibel Saraçoğlu, yoganın insanların

hayatı üzerinde olumlu etkiler yaratarak, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşantı
sunduğunun altını çiziyor.
Yoganın mucizevi etkileri
Saraçoğlu, yoganın faydasının yalnızca esnekliği arttırmak olmadığını
belirterek, yararlarını şöyle sıralıyor:
* Yaşımız ilerledikçe beynimizdeki
gri hücrelerin azalması sonucunda çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sorunlar
yaşama olasılığımıza karşı, kalkan görevi görür.
* Yoga ve meditasyon yapan kişilerin, beyin aktivitelerinde olumlu değişiklikler olur.
* İçsel dengemizi sağlamamız ve
depresyon, kaygı, panik atak gibi rahatsızlıkların tedavisini desteklemek için
çok etkilidir.
* Omurganızın güçlenmesiyle daha
dik bir duruşa sahip olursunuz.
* Cinsel problemlerin aşılmasındaki
etkisi, çakraları açmasından kaynaklanır.
“5 duyu organımızı da
beslememiz gerekir”
Yoga Eğitmen Eğiticisi, Spiritüel Terapisti Sibel Saraçoğlu, ayrıca, fiziksel
bedeni güçlü kılmanın yeterli olmadığını da belirterek, “Zihinsel ve duygusal
güçlü olabilmek için duyumsal değişim
araçlarımız olan 5 duyu organımızı da
beslememiz gerekir. Tüm bunları öğrendiğimizde fark ettiğimiz şey şudur:
Hayatımızda, yöneltilmiş ve inisiyatifi
elde tutan bir değişim yaratmanın gücü
bizdedir” diyor
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“Kendimizi olumlu yönde eğitmeliyiz” Sibel Saraçoğlu, insanın düşündükçe değişmeye devam ettiğini ifade
ederek, şunları anlatıyor:
“Olumlu ve dinamik değişimler için
beynimizi, yapıcı mesajlarla doldurduğumuzu garantilememiz hayati önem
taşıyor.
Her koşulda kendimizi olumlu olarak
eğittiğimizde, yaşam bize zorlu sınavlar
sunduğunda pes etmek yerine, avantaja
çevirecek fırsatlar yaratmayı başarırız”.
Saraçoğlu, insanın kendini güvenli
olduğu yerde huzurlu hissettiğini belirterek, sevilmenin de önemli olduğunu
ifade ediyor. Sibel Saraçoğlu, sevilmek
için her zaman gülümseyen, mütevazi,
paylaşımcı, ilgili, iyi dinleyen ve değer
verdiğini hissettiren bir yapıda olmak
gerektiğini vurguluyor.
“Yoga eğitmeni olmak için
adanmış bir ruh lazım”
Yoga eğitmeni olup başkalarının hayatlarına ışık olmak isteyenlere de mesajlar veren Saraçoğlu, “Yoga eğitmeni
olmak için adanmış bir ruha gerek var.
Çünkü bu adanmışlık, sevgi dolu bir
yürek, odaklanması yüksek olduğu için
başarılı bir zihin, zindeliği ve enerjisi
yüksek, fiziksel beden ve özgüven verir” ifadelerini kullanıyor.
Yoga eğitmenlik eğitiminin 3-6 ay
arası süren uzun bir yolculuk olduğunun altını çizen Saraçoğlu, bu yolculukta, eğitmen adayının, tüm ruhsal gücünü güçlü kılmak istenilen noktaya nasıl
kanalize edeceğini öğrendiğini ifade
ediyor.
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Londra’da 23 Nisan coşkusu yaşanacak
Binlerce Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, her
yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusu yaşanacak.
TC Londra Eğitim Müşavirliği ve
KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği, Türk dernek okullarının katılımıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın, 22 Nisan Pazartesi
günü, 25 Red Lion Square, Holborn,
WC1R 4RL adresinde düzenlenecek törenle kutlanacağını açıkladı.
Tüm halkın davet edildiği kutlama
töreninde, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla Türkiye’den gelecek “ TRT
Rafadan Tayfa” ekibi de özel bir gösteri
sunacak.

19 Mayıs törenleri için hazırlıklar
sürüyor
Bu arada TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür
Ataşeliği, bu yıl 100.’sünün kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı törenlerinin hazırlıklarının da sürdüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre, 19 Mayıs Pazar
günü, White Hart Ln. Spor Kompleksleri’nde yapılması düşünülen kutlama
törenine, İngiltere’de eğitim veren Türk
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dernek okullarının yanı sıra gençlik kuruluşlarının da katılımı bekleniyor.

Kutlama törenlerine katkı sağlamak
isteyen gençlik kuruluşlarının TC Eği-

tim Müşavirliği ve KKTC Eğitim Ataşeliği ile iletişime geçmesi istendi.
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Kışın göbeğinde bademler çiçek açtı
Kışın göbeğinde, baharın müjdecisi badem ağaçları, Kuzey Kıbrıs’ta çiçek açmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl yağmura hasret
kalan Kuzey Kıbrıs, bu yıl kış
mevsimini doya doya yaşıyor.
Havanın sürekli yağmurlu olmasına rağmen, ülkedeki badem

18

ağaçlarının “gelin kız”a dönüşmek
için çiçek açması, görenlerde şaşkınlık yarattı.
Badem ağaçlarının, baharı müjdelemek için genellikle mart ayından itibaren beyaz çiçekler açtığı
biliniyor. Buna karşın kışın ortasında, aralık ayında, özellikle de

Girne bölgesinde badem ağaçlarının çiçek açması, insanı şaşkına
çeviriyor.
Kuzey Kıbrıs’ta, badem ağaçlarının kışta çiçek açmasına, havanın birkaç gün güneşli ve sıcak
geçmesinin neden olduğu düşünülüyor.
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İnşaat sektöründe 13 yıldır faaliyet gösteren Umay Estate and Construction Ltd., inşa ettiği kaliteli ve uygun fiyatlı evlerle sektöründe ön plana çıkıyor

Umay: “Müşterilerimizle
aile gibi olmayı başardık”
KKTC’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Umay Construction Ltd. Direktörü Hüseyin Umay, özel müteahhitlik,
yap-sat ve proje hizmetleri ile devlet
ihalelerinin yanında, giyim ve kozmetik sektöründe de faaliyet gösterdiklerini söyledi.
İnşaat sektöründe uygun fiyatlı ve
kaliteli evler yaptıklarını ifade eden
Hüseyin Umay, İngiltere’de yaşayan
soydaşlarımıza ve yerli halkımıza hitap
eden projeler dizayn ettiklerini bildirdi.
Hüseyin Umay, müşterileriyle aile
gibi olmayı başardıklarını belirtti ve
“Yeni müşterilerimiz, eski müşterilerimizin tavsiyesi ile bize geliyorlar” dedi.
Mağusa’nın tarihi güzelliklerinin tartışılmaz derecede muhteşem olduğuna
dikkat çeken Umay, ancak kentin yeteri
kadar tanıtımının yapılmadığını, bu nedenle de hak ettiği değeri göremediğini
dile getirdi.

“Şirketimiz 2006 yılında kuruldu”
Projeleri ile ilgili gazetemize bilgi veren Umay Estate and Construction Ltd.
Direktörü Hüseyin Umay, şirketlerinin
2006 yılında inşaat alanında faaliyet
göstermek için kurulduğunu söyledi.
Umay, şirket faaliyetlerinin özellikle
Mağusa bölgesinde, özel müteahhitlik,
yap-sat ve proje hizmetleri ile devlet
ihaleleri yoğunluklu olduğunu kaydetti.
Hüseyin Umay, Lefkoşa’da, “Umay
17” isminde bir projeleri bulunduğunu,
Mağusa’da ilk olarak modern mimariye
örnek teşkil eden “Derin Evler” sitesini
yaptıklarını bildirdi.
İkinci etap olarak “bungalov” tarzında tek katlı evler inşa ettiklerini anlatan
Umay, aynı bölgede, 3’ünci etap olarak
da 2 katlı 4 daireden oluşan villa konforunda daireler yaptıklarını belirtti.
Umay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Devam eden projelerimiz arasında
Tuzla Bölgesi’nde “Alaçatı Villaları”
adını verdiğimiz 6 adet villamız vardır.
Satışları halen devam etmektedir.
Bunun dışında yine Gazimağusa
Devlet Hastanesi’nin yanında, 2 yatak
odalı “Umay 16” projemiz sürüyor. Bu
proje yatırım amaçlıdır. Gerek kira olsun, gerek yatırım için, çok iyi bir fırsat
sunuyor. Okula yürüyüş mesafesindedirler”.
Bunların dışında Mağusa’da Limanı’nın tam karşısında yeni bitirdikleri
“Umay Port” isimli projelerine de değinen Hüseyin Umay, Lefkoşa’da, “Do-
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Bölgesi’nde bayiliğini aldık.
“Ximivogue”, dünyada 2 bin ülkede,
bin 400 mağazası olan kozmetik markasıdır. Makyaj, cilt bakımı, çanta, oyuncak grubu ve ev tekstili gibi aradığınız
her şey vardır. 5 bin 800 değişik modelimiz vardır.
İlk mağazamızı 2018 yılı Aralık ayında Mağusa’ya açtık. Mağusalılar çok
sevdi. Biz sevdik. İkinci mağazamızı
Lefkoşa’ya açacağız. Yıl sonuna kadar 3’ncü mağazamızı Girne’de açarak
3’ncü “Ximivogue” mağazasına sahip
olmak istiyoruz”.

“Memleketime borcum var”
Kıbrıslı Türk iş adamı olarak memleketine borcu olduğuna işaret eden
Umay, eğitim, sosyal, kültürel faaliyetlere ve spora ellerinden geldiği kadar
destek olmaya çalıştıklarını da kaydetti.
Hüseyin Umay, Kıbrıs kültürünün
kendisinde büyük önemi olduğunu ve
kültürümüzün yaşatılması ve ilerleyen
nesillere ulaşması için ellinden geleni
yaptığını söyledi.

muzcular Burnu’nun” tam karşısında
hazırladıkları 2 yatak odalı dairelerden
oluşan projeleri de bulunduğunu söyledi. Umay, bu projenin satışına henüz
çıkmadıklarını, yakında satışların başlayacağını dile getirdi.
Uygun fiyatlı kaliteli evler
Hüseyin Umay, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Devlet ihalelerinde, Lefkoşa Belediyesi’nin “Pazar Yeri” ihalesinin 2’nci
etabına devam ediyoruz. Çok yakında
tamamlayıp teslim edeceğiz.
Dışişleri Bakanlığı’nın tadilat ve tamirat işlerini yapıyoruz. Bu bayağı büyük bir iştir. Tamamlamak üzereyiz.
Derinya Kapısı’nın 2’nci etap çalışmasını yaptık. Derinya Kapısı, Mağusa
için önemli bir kapıdır”.
Mağusa’da, MAGEM’in Sakarya
bölgesindeki tesislerinin inşasını da
kendilerinin yaptığını ifade eden Umay,
birçok okul ihalesinde de faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.
Hüseyin Umay, projelerini, bölge ve
müşteri profiline göre dizayn ettiklerini
söyledi. Uygun fiyatlı ve kaliteli evler
yapma taraftarı olduklarının altını çizen
Umay, İngiltere’de yaşayan soydaşları-

mıza ve yerli halkımıza hitap eden projeler dizayn ettiklerini aktardı.
Hüseyin Umay, seramik, ahşap işleri
ve boya seçeneklerini müşterilerin seçtiğine işaret etti.
En iyi reklam müşteridir
Müşterilerinin kendi zevklerini evlerine yansıtabildiğini, ayrıca evlerinin 3
yıl garantili olduğunu söyleyen Umay,
“En iyi reklam müşteridir. Müşterilerimizle aramız gayet iyidir. Yeni müşterilerimiz, eski müşterilerimizin tavsiyeleri ile geliyorlar. Müşterilerimizle aile
gibi olmayı başardık” diye konuştu.
Hüseyin Umay, şirket olarak perakende sektöründe de faaliyetleri olduğunu kaydetti. Türkiye’nin önde gelen
“Collezione” firmasının KKTC bayiliğinin kendilerinde olduğunu anlatan
Umay, “Collezione” markasında Mağusa ve Lefkoşa’da 2 mağazaları olduğunu bildirdi.
Kozmetikte da faaliyet
gösteriyorlar
Hüseyin Umay şöyle devam etti:
“Yine Kore’nin “Ximivogue” markasının hem Güney Kıbrıs’ta, hem
KKTC’de, hem de Türkiye’nin Güney

“Mağusa’nın yeteri kadar değerini
bilmiyoruz”
Mağusa ile ilgili küçüklük anılarını
belleğine kaydettiği yer olarak bahseden Umay, şöyle konuştu:
“Babamın 1975 yılından bu yana
Mağusa Suriçi’nde dükkânı vardır. Çocukluğumuz Mağusa Suriçi’nde geçti.
Canbulat İlkokulu’ndan mezun oldum.
Oradan da Türk Maarif Koleji ve hayatımız Mağusa’da geçti. DAÜ İnşaat
Mühendisliği mezunuyum.
Mağusa benim için çok önemlidir.
Mağusa’nın yeteri kadar değerini bilmediğimizi düşünüyorum. Kaleiçi’nin
yavaş yavaş canlanması bizi mutlu etse
de, daha hızlı büyümesi gerekir”.
Mağusa’nın gerek belediye, gerekse de hükümetler tarafından hak ettiği
değeri görmediğini ifade eden Hüseyin Umay, “Üniversite çok büyük bir
kazancımız ama şöyle bir de gerçek
var ki, üniversitedeki öğrenci kalitesi,
1990’lar ve 2000’li yılların başına göre
kaliteli değildir” dedi.
Hüseyin Umay, son zamanlarda yapılan yurtların Mağusa’ya ekonomik açıdan darbe vurduğunu da savundu..
Umay, Mağusa’nın tarihi güzelliklerinin tartışılmaz olduğuna vurgu yaptı
ve dünyada tek olan Othello’yu, gerektiği gibi tanıtamadığımıza dikkat çekti.
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Aşkın vazgeçilmez çiçeği orkideler,
baharın gelmesiyle topraktan fışkırarak,
doğaya, görsel zenginlik katıyor

Dünyanın en heybetli çiçeklerinden biri olan orkide, Kıbrıs’ın
doğal zenginliklerinin başında
geliyor.
Hoş kokusuyla ve narin görüntüsüyle bilinen ve bir o kadar
da pahalı olan orkideler, Kıbrıs’ta koruma altında olan gruptan.
Yağışların ardından baharın
gelmesiyle topraktan fışkıran
orkideler, yetiştiği bölgeleri de
ayrıcalıklı yapıyor.

Fotoğraf: Hasan Bağlar

Orkidenin
büyüsü

Kıbrıs’ın kuzeyinde 32
yabani orkide var
Dünyada bilinen 25 bin civarında orkidenin 52’si Kıbrıs’ta,
32’si ise Kuzey Kıbrıs’ta.
Yabani orkideler, Kıbrıs florasının adeta gözbebeği.
Orkidelere, özellikle mart ile
mayıs ayları arasında rastlamak
mümkün. Doğal olarak yetişen
orkideler, hem renkli manzaralar
sunuyor, hem de doğaseverlerin
yüzünü güldürüyor.
Orkide, aşkın vazgeçilmez çiçeği olarak da biliniyor.
Kıbrıs Ofrisi, Sık Çiçekli Orkide, Yelpaze Orkide, Mavi Ofris, Benli Orkide, Çulluk Ofrisi,
Arı Ofrisi ve Soytarı Orkidesi,
Kuzey Kıbrıs’ta yetişen 32 endemik orkide türlerinden bazıları.
Doğada gözlem yapılıyor
Özel ilgi turizmine önem veren turistler, gözlem turlarına katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs’ı
ziyaret ediyor.
Ayrıca bahar döneminde düzenlenen festivallerde doğa yürüyüşleri yapılarak, koruma altındaki orkideler gözlemleniyor.
Bu festivallerden bir tanesi
de, her yıl Hisarköy’de yapılıyor.
Bu açıdan da, doğanın armağanı
orkideler çok önemli bir değer.
Orkideleri korumak ve tanıtmak için son yıllarda yoğun çaba
gösteriliyor.
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45 yıldır inşaat sektöründe kalitenin simgesi haline gelen Noyanlar, yine iddialı bir proje ile geliyor. Long

Beach’te, 10 farklı konut tipinden oluşacak “Royal Sun Elite Residence” projesi görücüye çıktı

Ülkemizde, 45 yıldır inşaat sektöründe yaptığı kaliteli inşaatlar ile gündem
yaratan Noyanlar Şirketler Grubu, yine
muhteşem bir projeye imza atıyor.
46. yaşlarında, 21. site projeleri ile
sektörde büyük yankı yaratmak isteyen
Noyanlar Şirketler Grubu, halka, “Royal Sun Elite Residence”i armağan etmeye hazırlanıyor.
Noyanlar Şirketler Grubu, İskele-Long Beach anayolu üzerinde ve bu
iki güzide bölgenin kesişim noktasında
konuşlanacak olan dev projeleri ile
konforun bir kez daha adresi olacak.
“Royal Sun Elite Residence” adlı proje 3 ayrı etaptan oluşuyor. 1,122 konut
ve 24 dükkan ile site içi hayatı, tüm yıl
boyu, tatil konseptine çevirecek sayısız
aktiviteye sahip olacak proje, 10 farklı
konut tipini bir araya getiriyor.
Her zevke, her bütçeye hitap edecek stüdyo daireden başlayıp, 3+1 yarı
müstakil villaya kadar açılan geniş ürün
yelpazesine sahip olacak proje, şehir
merkezindeki kilit noktalara ve sahile
sadece 2 dakikalık mesafede olacak.
Bu muhteşem proje, geçtiğimiz hafta
düzenlenen tanıtım töreniyle görücüye
çıktı.

site projesi olan “Royal Sun Elite Residence” ‘i armağan ettiklerini kaydetti.

Noyanlar Grup’tan muhteşem proje

Projenin lansmanı yapıldı
Noyanlar Şirketler Grubu, “Royal
Sun Elite Residence Projesi’nin” lansmanını, geçtiğimiz hafta, yine aynı şirketin bir turizm yatırımı olan Sea Life
Hotel’de gerçekleştirdi.
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Long Beach’e büyük armağan
Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Noyan, “Son 10 yıldır,
hem evimiz, hem de işimiz haline gelen
ve hayata geçirdiğimiz projelerle adanın
yeni çekim noktası haline gelen Long
Beach bölgesine, 21. Site projemiz olan
‘Royal Sun Elite Residence! ‘i armağan
ediyoruz” dedi.

Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Noyan, gecede
yaptığı konuşmada, davetlerine icabet
eden konuklarına teşekkür ederek sözlerine başladı.
Satışa açacakları yeni projeleri “Ro-

yal Sun Elite’in” tanıtımını yapmak
amacıyla toplandıklarına işaret eden
Ahmet Noyan, 46. yaşlarında yollarına
emin adımlarla devam ettiklerini söyledi.
“Noyanlar Şirketler Grubu olarak 45

yıllık iş hayatımızda, sayısız projeye
imza attık. Bu yıl 46. yaşımızı doldurmaya yaklaşırken, aynı istikrarı korumaya gayret göstererek, emin adımlarla
yolumuza devam ediyoruz” diyen Ahmet Noyan, Long Beach bölgesine, 21.

Neler var neler?
Ahmet Noyan, yeni projeleriyle ilgili
şu bilgileri verdi:
“İskele-Long Beach anayolu üzerinde ve bu iki güzide bölgemizin kesişim
noktasında konuşlanacak olan projemiz,
yeni sahiplerini bekleyen 1,122 konuta,
çevresine ve sitemize hizmet verecek 24
adet dükkana ve site içi hayatı, tüm yıl
boyu tatil konseptine çevirecek olan sayısız aktiviteye sahip olacaktır.
Ayrıca 10 farklı konut tipini bir araya
getiren projemizde, her zevke, her bütçeye hitap edecek stüdyo daireden başlayıp, 3+1 yarı müstakil villaya kadar
açılan geniş ürün yelpazemiz mevcuttur.
Şirket olarak hayata geçirdiğimiz her
projemizin satışından sonra, site içinde
yaşayan müşterilerimizden geri bildirim
almayı ve eksiklerimizi görerek yeni yaşam alanları tasarlamak, değişmez prensiplerimizden biri olmuştur.
Bu prensipten yola çıkarak, Long

Beach bölgesinde inşa ettiğimiz tüm
projeleri derleyip Royal Sun Elite projesini tasarladık. Bu derlemenin sonunda
ortaya çıkan projemiz, bölgede, şehir
merkezindeki kilit noktalara ve sahile 2
dakikalık mesafededir.
Hem site içinde, hem de site dışında
yaşayan müşterilerimize, her türlü hizmeti sağlayacak 24 adet dükkan bulundurmaktadır.
Yıl boyu tatil konseptini destekleyecek restoran, çocuk oyun alanları ve
havuzu, aqua havuzu ve ebeveyn havuzları, spor tesisleri,yeşil alanlar ve

yürüyüş/bisiklet parkurları gibi birçok
aktivite noktasına sahiptir.
Tüm bunları bir araya getirip mutlu,huzurlu ve güvenli bir yaşantıyı size
vaad ediyoruz.

3 etaptan oluşan projemizin 1. etabı,
Temmuz-Ağustos 2021, 2. etabı Temmuz-Ağustos 2022 ve 3. etabı Aralık
2022 tarihlerinde teslim edilmesi planlanmaktadır”.
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Nostaljik Vasıf Palas Sineması müze oluyor
Hasan KARLITAŞ
Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, 2019 yılında, “Lefke Kent ve Arkeoloji Müzesi” olarak hizmete girecek
olan Lefke’nin mimari açıdan özellikli
yapılarından Vasıf Palas’ın hikayesini
öğrenmek için geçtiğimiz hafta sözel
bir araştırma yürüttüm.
Fedai Öztoprak arkadaşımın tavsiyesi
üzerine Vasıf Palas’ın hikayesini dinlemek için, annesi Işın Öztoprak ile Gaziveren’deki evlerinde görüştük.
Işın hanımdan aldığım bilgileri
“North Cyprus UK” okurları ile paylaşmak istiyorum.
Vasıf Palas’ın hikayesi
“Büyük dedem Ahmet Vasıf bey, aslen Solya köyündendi. Büyük dedem
de, eşi de Lefke’nin köklü ailelerinden
Binbaşı sülalesinden gelir.
Vasıf Palas olarak bilinen binanın yapıldığı arazi, Ahmet Vasıf Fedai beyin,
Lefke’li eşi Fatma Hasan Binbaşı’ya
aitti. Bina yapılmadan önce burası “
Harmanlar” olarak bilinen, ziraat yapılan tarla ve tarım arazisi idi.
Büyüklerimizden öğrendiğim bilgiye
göre bina, 1930’lu yıllarda sinema ve
otel olarak inşa edilmiştir. Halk arasında, sinemahane olarak bilinirdi.
Sinema düşüncesi oluştuğu zaman,
Ahmet Vasıf bey, görkemli bir girişe
sahip olması için Dillirga Bölgesi dağ
köylerinden, Rum taş oyma ustaları getirtmişti.
Dönemin girişimci kişilerinden olan
Vasıf beyin evliliğinden dört tane kızı
olur. 1883 senesinde Solya’da dünyaya
gelen Ahmet Vasıf Bey, 10 Kasım 1941
tarihinde, henüz 58 yaşındayken Lefke’de yaşama veda eder.
Vefat sonrasında sinema bölümü iki
kızına, otel bölümü ise diğer iki kızına
miras olarak kalır.
Dede Vasıf tarafından yapılan Vasıf
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Palas Sineması, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı torunu Vasıf tarafından
Lefke Belediyesine satılır. (Kuruluş kararı 1899’da alınıp, 1900 yılında resmi
olarak kurulan Lefke Belediyesi, Kıbrıs’ta kurulmuş en eski Türk Belediyesi
özelliğine sahiptir. H.K).
Vasıf Palas, 1958’den günümüze,
TMT ve Sancaktarlık binası, spor kulübü, kahvehane, öğrenci yurdu, oyun
salonu gibi değişik amaçlarla kullanılmıştır”
Öztoprak ailesine bu değerli bilgiler
ve ev sahipliği için teşekkür ederken,
şu bilgileri de yazıma eklemekte fayda
görüyorum.
Lefke’nin kışlık sinemalarından olan
Vasıf Palas haricinde, yazlık sinemaları
da bulunmaktaydı.

Sinema kültürünün bu denli gelişmiş
olduğu Lefke, maden şirketinin yarattığı kalabalıktan ötürü, hareketli bir kasaba görünümündeydi. Sinemada gösterilen filmler, sinema girişinde yapılan
sohbetler, yeni tanışmalar, hurma dalına
yasemin dizme ve bayanlara medcanen
seansları halen hatırlayanlar tarafından
hoş bir nostalji olarak anlatılıyor.
Geçmiş zaman olur ki hatırası cihana
değer.
Lefke Kent ve Arkeoloji Müzesi
Müze amaçlı olarak kullanımı için
Lefke Belediyesi tarafından Turizm ve
Çevre Bakanlığı’na devredilen Vasıf
Palas’ın geçmişten gelen paha biçilmez
değerleri geleceğe taşımasında son derece önemli bir adım olacak.

Cittaslow (sakin şehir) çalışmaları
kapsamında seçilen “Lefke”, “Sakinlik onun doğasında var” sloganı, Lefke
çağrışımı ile birebir örtüşüyor.
Kendine özgü güzellikleri ve turizm
çekim özellikleriyle Lefke, adeta saklı
bir hazine gibi yeniden keşfedilmeyi
bekliyor…
İç içe geçmiş, tarihi, kültürel ve doğal
güzellikler, Lefke kasabasına apayrı bir
değer yüklüyor.
Lefke’ye yolunuz düşerse, Lefke’nin
zengin tarih, kültür ve doğa değerleri
yanında, Lefke’nin dünyadaki hiçbir
coğrafyaya nasip olmayan, portakal,
ceviz, hurma, mersin, gül damlası gibi
klasiklerinin, eşsiz görüntüsünü seyre
dalın...
Lefke, sevenlerini bekliyor..
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Rent A Car

Quality Car Rental

Ayrelliler fışkırdı

Best price,

High Quality

Kıbrıs’ta, bol yağışların ardından doğa da türlü türlü ot ve organik yiyeceklerle doldu. Dağlık ve ovalık alanlar, insanların akınına uğruyor
Ülkemizdeki bol yağışların ardından doğanın hediyesi olan ayrelli, bugünlerde ovalık ve dağlık
alanlarda kendini gösteriyor.
Dikenli bir yapısı olmasından
dolayı ayrelli bitkisine, Türkiye’de, ‘kuşkonmaz’ deniyor.
Ayrelli, doğanın insanlığa sadece yağışlı zamanlarda kısa bir
süreliğine sunduğu mucizelerden
biri.
Zahmetle toplanıp
zevkle tüketiliyor
Toplanması zahmetli olsa da
lezzeti nedeniyle bu zahmete değdiği söyleniyor. Dikenli çalılar
arasından tek tek toplanan ayrelliler, bir demet haline getiriliyor ve
tüketilene kadar su dolu bir kap
içinde muhafaza ediliyor.
Kıbrıs’ta, ayrelli, yumurta ile
birlikte pişirilerek tüketiliyor.
Ayrellinin yapısında bulunan
acılığı ise isteğe göre haşlanarak
azaltılıyor. Ya da haşlanmadan
tavada kısık ateşte pişirilerek yu-
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murta ile nefis bir lezzete dönüşüyor.
Her derde deva
Ayrellinin geçmişi Antik Yunan’a dayanıyor.
O dönemde karın doyurmak
için değil, şifa için tüketildiği belirtiliyor.Ayrelli bitkisi, A, B1,B2,
B6 ve C vitamini açısından zengin ve lifli bir bitki. Ayrelli, folik
asit, fosfor ve potasyum içeriyor.
Güçlü bir idrar söktürücü olan
ayrellinin, kalbi güçlendirme ve
kanı temizleme özelliği de var.
Kalp ve kolesterol sorunu olanların beslenmelerinde ayrelliye
mutlaka yer açmaları gerekiyor.
İçerdiği zengin folat nedeniyle hamilelere de önerilen ayrelli,
anne karnındaki bebeğin hücre
bölünmesine ve sinir sistemi gelişimine katkı sağlıyor.
Toplamaya vakti olmayanların
ayrelliyi, pazar yerlerinde ve bazı
marketlerin manav bölümlerinde
bulması mümkün.

Rent A Car

Rent A Car

e-mail: ataoglurentacar@gmail.com ataoglurentacar
+90 533 822 00 75 +90 533 830 00 10
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Gazimağusa’da, tam 39 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlayan kunduracı Köksal Çebi, North Cyprus’a konuştu:

“Çırak yok, meslek yok oluyor”
Gazimağusa’da tam 39 yıldır ayakkabı
tamir ederek geçimini sağlayan kunduracı
Köksal Çebi, mesleğin son ustalarından olduğuna dikkat çekerek, “Çırak yok, meslek
yok oluyor” dedi.
North Cyprus UK’e konuşan 62 yaşındaki
usta kunduracı, birkaç yıl sonra tamirciliğin
elaman yokluğu nedeniyle tarihe karışacağını ifade ederek, mesleğe ilginin olmadığını
söyledi.
Çebi, şöyle devam etti:
“Böyle devam ederse yeni tamirciler yetişmeyecek. Ülkedeki tamirci sayısı, bir elin
parmağını geçmiyor. Benden genci yok.
Benden sonra ne yazık ki ayakkabı tamir
eden biri kalmayacak.
Teknoloji geliştikçe mesleğe olan ilgi azaldı. Oğlum dahi öğrenmedi. Ben, babamdan
mesleği öğrenmek için el ayak işlerini dahi
yapardım, dizi dibinden ayrılmazdım. Şimdikiler böyle değil, daha içeriye girmeden
‘Abi, ne kadar vereceksin’ diyor.”
“Çöpe atma devri bitti”
Kunduracı Köksal Çebi, geçmişte, kişiye
özel kaliteli ayakkabılar tasarladığını anımsatarak, “Tasarım öldü, işimiz tamirat oldu.
Fabrikasyon ürünlerle yarışamadık. Gücümüz yetmedi. Büyük balık, küçük balığı yuttu” dedi.
İnsanların alım gücü düştükçe, işlerinin
arttığını anlatan kunduracı Çebi, şunları kaydetti:
“Çöpe atma devri bitti. Her ay, yeni ayakkabı almak lüks oldu. Çok şükür işlerimiz
çoğaldı. Günde 20-25 ayakkabı tamir ediyorum. Müşterilerim arasında çok sayıda bakan
müşterim var. Dükkanda tamir edilen 600
çift ayakkabı sahibini bekliyor”.
“İlgililer, ilgi göstermeli”
Baba mesleği olan kunduracılığı öğrenmek için çok çalıştığını anlatan Köksal Çebi,
kunduracılıktan evini geçindirip, 2 evladını
büyütüp okuttuğunu dile getirdi.
Köksal Çebi, ilgililerin zanaata ve zanaatçıya gereken önemi vermediğini belirttikten
sonra, üretimin öneminde değindi ve ekledi:
“Karadeniz’de doğup büyüdüm. 1975’te
Kıbrıs’a göç ettik. Liseyi bitirdikten sonra
askere gittim. Daha sonra 1980’de, Gazimağusa’nın suriçinde işyerimi açtım. Ardından,
2000 yılında, otobüs terminalindeki şimdiki
işyerimi açtım. Yıllardır müşterilerime en iyi
hizmet için çalışıyorum. Meslek, enflasyona
dayalı bir meslek. İnsanların alım gücü düşünce, tamirata yöneliyor. Eskiye oranla işler
daha iyi. Çöpe atma zamanı bitti. Çok şükür
günde 20-25 ayakkabı tamir ediyorum.”
Köksal Çebi, ayrıca, tamir için gerekli
malzemeleri yurt dışında getirttiğini belirterek, tamiratları 5 ile 35 TL arasında değiştiğini dile getirdi.
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Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com

KKTC’de en büyük hastalıktır…
Aslında pardon ama sadece KKTC’de
değil ki; Londra’daki Kıbrıslı Türk toplumu içinde de ciddi hastalıktır bahsedeceğim…
-*-*Efendim, bir kişinin siyasi görüşlerini
beğenmeyebilirsiniz…
Bundan daha doğal ne olabilir ki!
Herkes, herkesin siyasi görüşlerini beğenmek zorunda olamaz!
Değildir de!
Demokrasi olmaz bu durumda…
-*-*Ama KKTC’de veya Londra’daki toplumumuz içerisinde, birinin siyasi görüşlerini beğenmemek, o kadar doğru bir
tepki ortaya çıkarmaz…
Hemen açıklayayım…
Görüşlerini beğenmediğimiz bir kişi
mi var?
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Var!
O görüşleri asla vurmayız!
Kesinlikle hedefte kişi var…
-*-*Adam “yaşasın sosyalizm” der; sen
“bu adam değil” dersin…
Oysa ne alaka!
Kişiden size ne!
Adamın yöneticiliğini beğenmezsiniz;
“Rumcudur, haindir, faşisttir, komünisttir” diye kötüleriz…
-*-*Geçenlerde de yazdım…
Hükümeti, başbakanı, her hangi bir bakanı eleştirmek herkesin, her oy verenin
veya her vatandaşın hakkıdır.
Mesela sağlık politikasını beğenmezsiniz, ilgili bakanı da, başbakanı da eleştirebilirsiniz…
Mesela yollar bozuktur, evet ilgili bakan sorumludur ve evet başbakan da so-
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Tufan Erhürman ve dans
rumludur…
Eleştirebilirsiniz…
Eleştireceksiniz de…
-*-*Ama Başbakan katıldığı bir “kültür ve
dans” gecesinde, sahneye çıkıp geleneksel bir halk dansını başarıyla sergiledi
diye eleştirirseniz, bunun adı sadece ve
sadece “çekememezlik ve Kıbrıslılık”
olur…
-*-*Evet Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümetini, yöneticiliğini hiç sevmeyebilirsiniz…
Ama, sevgili Zorlu Cezaroğlu’nun dediği gibi, Tufan hoca, “bu ülkenin başına
gelen en iyi insanlardan biridir ve belki
de en iyisidir…”
-*-*Mart ayının son üç gününde yine yağmur biraz fazla yağdı, ortalık dağıldı…

Suçlu sanki hükümetmiş gibi sosyal
medya paylaşımları ile doldu ortalık…
Efendim elbette eleştireceksiniz…
Ama önce geçmiştekileri ele almalısınız…
Alt yapıyı mahvettiler…
Ve akabinde de şimdiki hükümeti vurabilirsiniz…
-*-*Şunu unutmamak lazım:
Bir: Fazla yağışın sorumlusu hükümet
olamaz…
İki: Altyapısızlığın tek sorumlusu da şu
andaki hükümet değildir…
Evet eleştirin ama iyi hesaplayın dozajını…
-*-*Geçenlerde bir kardeşimizden öyle iki
yorum işittim ki; “aha biz buyuz” demeden edemedim…
Adam 30 saniye arayla iki farklı yorum
yaptı ve ne dedi biliyor musunuz?
Lütfen dikkatli dinleyin:
Yorum 1: “… Taşkent, Haspolat bölgesindeki su baskınlarının tek sorumlusu
hükümettir”…
Yorum 2; “… Bölgedeki yağmurlar,
Hala Sultan Camii’nin bereketidir”…
Hastayım insanımıza!
-*-*Kötü bir şey oldu...
Evet... Çok kötü bir şey...
Ama doğal afetin sorumlusu hükümet
olamaz kardeşim...
Hele Tufan hoca hiç olamaz...
Ve kötü şeyleri hükümete yazmak çok
kolay da, “bereketi” camiye yazmak da
ayrı bir keyif...
-*-*Başbakan Erhürman’ın eleştirildiği
dans meselesine geri dönelim dilerseniz...
Başbakan geçmişte halk oyunu oynadı...
Çok iyi bildiği bir dansımızı, çok alakalı bir gecede, bir folklor akşamında
sahneye taşıdı...
Bundan daha doğal, bundan daha güzel
ve bundan daha alkışlanası bir şey olamazdı bu ülkede...
Ama gelin görün ki, bunu da eleştirdi
Kıbrıslı...
-*-*Üzücü bir olay.
Üzücü bir şey.
Bu şekilde olmamalıyız.
Değişmeliyiz.
Evet, eleştireceğiz, eleştirmeliyiz.
Ama hatalı olan görüşleri, hatalı olan
icraatları...
Da adam dans etti yahu...
Medeni cesaret.
Harika bir şey.
Bu kötü günlerde; moral veren bir tavır.
Ve kesinlikle bravo...

Sbir
izinAda’nız
var.

Burada bambaşka
bir hayat var.

welcometonorthcyprus.co.uk
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Anlamlı etkinlik
İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği (TCEA), Lefkoşa’daki
S.O.S Çocuk Köyü yararına, Londra’da balo düzenledi

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği Başkanı Makina Mühendisi Dr.
Esin Sırrı.

Kraliçesi II. Elizabeth tarafından sağlık
alanındaki hizmetlerinden dolayı ünvan ve onur ödülü verilen Dr. Teoman
Sırrı, eşi Esin Sırrı’yı gecede yalnız bırakmadı.

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler
Birliği (TCEA), Lefkoşa’daki S.O.S
Çocuk Köyü yararına balo düzenledi.
Baloda yapılan piyango çekilişinden
elde edilen gelirin, Lefkoşa’daki S.O.S
Çocuk Köyü’ne bağışlanacağı bildirildi.
TCEA’nın, Londra’da düzenlediği
33. kuruluş yıldönümü balosunda, mühendisler bir araya geldi.
Solistler Özgür Canyurt ve Kerem Ergen, klavye ve yan flütte Hüseyin Cemgünal, dillerden düşmeyen şarkılarla
geceye renk kattı.
Seçkin davetliler de geceye katıldı
West End’teki Kibele Restaurant’ta
gerçekleştirilen geceye, KKTC Londra
Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, eşi
Tuncel Tuncalı ve aralarında İngiltere
Kraliçesi II. Elizabeth tarafından ödüllendirilen mühendisler de katıldı.
TCEA Başkanı Makina Mühendisi
Dr. Esin Sırrı gecede yaptığı kısa konuşmada, konukları selamladı ve Kraliçe II. Elizabeth tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı unvan ve
onur ödülü verilen Dr. Teoman Sırrı ve
eşi Dr. Esin Sırrı’yı gecede yalnız bırakmadı.
100’ü aşkın davetlinin katıldığı baloda, Dr. Esin Sırrı, “Bu kadar güzel ve

yardımsever insanı bir arada görmek
bizleri mutlu etti. Bu gecenin hazırlanmasında büyük emekleri geçen yönetim
kurulu üyelerimize ve özellikle sosyal
sekreterimiz Mine Bayar’a gönülden
teşekkür ederim” dedi.
Birleşik Krallık’ta tanınıyorlar
TCEA’nın 33 yıllık bir maziye sahip
olduğunu hatırlatan Dr. Sırrı, kurumlarının, Kıbrıs Türk halkını çeşitli teknik
alanlarda başarı ile temsil etmelerinden
dolayı Birleşik Krallık’ta tanındığını
ifade etti.
Sırrı, şöyle konuştu:
“Geçen yılın ekim ayında, üyelerimizden Prof. Mehmet Karamanoğlu’nun

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler
Birliği Yönetim Kurulu (soldansağa) Soyer Nadiri, Füsun Nadiri,
Esin Sırrı (başkan), Mine Bayar,
Kezban Kulle ve Atakan Tahir
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İngiliz Parlamentosu’nda yaşlılara yardım amacıyla geliştirdiği roboton sergilenmesi, Prof. Esen Bayar’ın üç kez
Kraliçe II. Elizabeth tarafından ödüllendirilmesi, Makina Mühendisi Dr. Füsun
Nadiri’nin İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından Uluslararası Yılın Kadını seçilmesi, hepimiz
için onur kaynağıdır. Birliğimiz, tüm
Türkçe konuşan topluma hizmet vermektedir”.
Genç üyelere ihtiyaç olduğuna dikkat
çeken Sırrı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu nedenle sizlerden bir ricam olacak. Mühendislik ve teknik alanlarda
çalışan veya eğitim alan kardeşlerimizin birliğimize üye olması için teşvik
edin.
Bu birliğin devamı için gençlere ihtiyaç vardır. Birliğimiz aynı zamanda
Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de çeşitli
yardım kurumlarına da katkıda bulunmuştur.

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği’nin Lefkoşa S.O.S Çocuk Yurdu yararına düzenlediği gecede, mühendisler bir araya geldi.
Bu akşam piyango çekilişinden elde
edilen gelir, Lefkoşa S.O.S Çocuk Yurdu’na bağışlanacaktır.
Leziz yemeklerinden dolayı Kibele
Restaurant yöneticisi Batuhan Kaya’ya,
ekibine, kıymeti müzisyenlerimize, piyango çekilişine değerli hediyeler veren
şahıs ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi iletirim”.

West End’teki Kibele Restaurant’ta düzenlenen geceye sayıları
100’ü aşkın davetli katıldı.
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2019’un en iyi kebapçılarına ödül

İngiltere’nin en iyi kebapçıları, görkemli bir törenle onurlandırıldı

Londra’da, Park Plaza Westminster
Otel’de, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebap
Awards) gecesinde, ödüller sahiplerini
buldu.
Binden fazla seçkin davetlinin katıldığı ödül gecesinde, İngiltere’nin en iyi
kebapçıları, görkemli bir törenle onurlandırıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan
CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş,
kebap işletmelerinin İngiltere ekonomisinin en dinamik unsurlarından birisi
olduğunu söyledi
Londra’da, parlamento binasının
yakınındaki Park Plaza Westminster
Otel’de gerçekleştirilen törene binden
fazla davetli katıldı.
Gecenin en dikkat çeken ismi ise, İngiltere’de, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn oldu.
Geceye eşiyle birlikte katılan Corbyn
yaptığı konuşmada, sektöre yönelik
destekleyici açıklamalar yaptı.
İşçi Partisi liderinden
anlamlı mesajlar
Jeremy Corbyn, konuşmasının başında Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı
kınayarak, birlik ve beraberlik mesajı
verdi.
“Bizlerin farklılıkları, toplumdaki
çeşitlilik, bizim zenginliğimizdir” diyen Corbyn, “Bugün burada sizlerin
getirdiği tatlarla, lezzetlerle beslenen
bir toplum var. Ben bile et yemeyen vejeteryan biri olarak, kebap dükkanlarını
ne kadar sevdiğimi hep söylüyorum.
Felafel (bakla köftesi), benim favori yemeğim. Burada12 saat çalışarak, güzel
yemek yapmaya çalışan emekçilere,
hem yemek kültürümüzü zenginleşti-

Gecede İngiltere’nin ana muhalefetteki
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bir konuşma yaptı.

Gecede Tas Şirketler Grubu bünyesindeki Hazev Restaurant aşçısı Bekzod Khamratulov, yılın
en iyi aşçısı seçildi. Geceye Tas Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Aslan, menajerler
ÖzlemDurcan ve Cem Canpolat’ta katıldı.
ren, hem de iş sahası açan girişimcilere
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kebapçıların, Britanya’nın çok kültürlü yapısını ortaya koyan en çarpıcı
örnekler arasında yer aldığını kaydeden
İşçi Partisi lideri, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Doğup büyüdüğüm Midlands bölgesinin küçük kasabası, farklılıkların hiç
olmadığı bir yerdi. Ne bir restoran, ne
de şimdiki gibi farklı kültürleri yansıtan
yemek yerleri vardı.
O günden, bugüne, yaşamımız ve
yemek kültürümüz tamamen değişti.
Olumlu yönde gelişti. Bu ülkeye kendi
kültürlerini taşıyan ve sevdiren bütün
bu insanlara teşekkür etmek istiyorum.

Günde 12 saat taze yemek sunan ve
binlerce kişiyi çalıştıran bu işletmeleri
kutluyorum.”
50’den fazla milletvekili katıldı
Törene, gün boyu mecliste yoğun bir
Brexit mesaisi harcayan İngiliz Parlamentosu milletvekilleri de deyim yerindeyse adeta akın etti.
Carolyn Harris, David Amess ve
Bambos Charalambous gibi 50’den fazla milletvekili ile aralarında Lord Karan Bilimoria’nın da olduğu çok sayıda
Lordlar Kamarası üyesinin de yer aldığı
gecede, Londra ve İngiltere’nin farklı
bölgelerinde bulunan kebap işletmelerinin davetlisi olan onlarca belediye baş-

Britanya Kebap Ödülleri gecesi, Yeni Zelanda
da Christchurch Camii’ne
yapılan saldırıda öldürülenlerin anısına yapılan
bir dakikalık saygı duruşu
ardından başladı.
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kanı ve çok sayıda da meclis üyesi de
hazır bulundu.
Resepsiyon salonunda, İş Bankası ve
TURYAP Wood Green’in de aralarında
yer aldığı çok sayıda şirket tanıtım standı açtı.
16 kategoride seçim yapıldı
İngiltere’nin en büyük online yemek
sipariş sitesi olan Just Eat’in yanı sıra
Cobra biraları, Big K, Bira London,
Holland Bazaar, Unilever, Quandoo,
Toyota ve Altan & Co gibi firmaların
sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 16 kategoride seçilen ‘en
iyi kebap işletmelerine’ ödülleri takdim
edildi.
Ünlü radyo programcısı Scott Mils’in
sunuculuğunu üstlendiği törende, BBC,
Telegraph, Financial Times, Spectator,
Daily Mirror, Sun, Times ve Evening
Standard gibi İngiliz medyasından gazeteciler ve televizyoncular da yoğun
ilgi gösterdi.
Gece boyunca Twitter, Instagram gibi
sosyal paylaşım sitelerinde binlerce
kişi, kebap ödüllerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Jüride önemli isimler vardı
2019 Britanya Kebap Ödülleri, yaklaşık üç ay boyunca kamuoyundan gelen
adaylık önerileri ve oylamaların ardından, siyaset, medya ve iş dünyasının
önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jüri
tarafından belirlendi.
Jüride milletvekilleri Nadhim Zahawi, Tracy Brabin ile Londra Belediye

meclis üyesi Jennette Arnold ve Başkan
Yardımcısı Joanne McCartney, City AM
gazetesinin kurucusu Lawson Muncaster, işadamları Mustafa Topkaya, Altan
Kemal ve Ali Matur ile Cobra Biraları
Direktörü Samson Sohail yer aldı.
İşte kazananlar
2019 yılının kazananlar listesi ise şu
işletme ve kişilerden oluştu:
Just Eat Best Delivery İşletmesi
Ödülü : Wallington Express, Batman
Grill
Cobra Fine Dining Restaurant:
Skewd Kitchen
Quandoo Müşteri Memnuniyeti
Ödülü: Uni Kebab
Ben & Jerry’s En İyi Yeni Açılan
Kebap İşletmesi Ödülü: Antep Kitchen, Usta Restaurant, Doner&Gyros
Booker/Makro En Ekonomik Restaurant: Veysos Restaurant Romford,
Rüyam Restaurant
Kuzey ve Batı Londra’da En iyi
Kebap Restaurant: Testi Restaurant
Bira London Güney ve Doğu Londra’nın En İyi Kebap Restoranı: Lara
Grill Altan&Co.
Londra’nın En İyi Takeaway İşletmesi: Archway Kebab
En İyi Kebap Vanı: Ahmed’s BarB-Q
Londra Dışında En İyi Takeaway
Ödülü: Knaphill Charcoal Grill, Masters Kebab
Kuzey İrlanda’da En İyi Kebap
Restoranı: Chaska Enniskillen
İskoçya’da En İyi Kebap Restoranları: Verdo Turkish BBQ, Ada Restaurant
Galler’de En İyi Kebap Restaurantı: Golden BBQ
Big K En İyi Bölgesel Kebap Restoranları: Alim-Et Restaurant, Turknaz
Restaurant
Duncan Lewis En İyi Şef Ödülü :
Bekzod Khamratulov (Hazev Restaurant) ve Ahmet Kabayel (Pircio Restaurant).

Jeremy Corbyn gecede Türk kebap işletme sahiplerine ödül verdi.

CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş.

İskoçya’nın başkenti Edinburg’da Ada
Restaurant sahibi Güneş Kamber, ödül
sevincini eşi Hasan Çetinkaya ve 1 yaşındaki çocuklarıyla paylaştı.

İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn geceye eşi Laura Alvarez ile
katıldı.
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Yumurta rezervi azalmış
olan kadınlar yumurta
aktivasyonu
yöntemi ile
hamile
kalabiliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Namık Kemal Duru, Tüp Bebek
Merkezlerinde Uygulanmaya Başlanan Yumurta Aktivasyonu Hakkında
Bilgi Verdi. Erken Yumurtalık Yetmezliği Tedavisi İçin Çiftlere Genellikle Yumurta Donasyonu Yönteminin Uygulamasının Önerildiğini ve
Erken Yumurtalık Yetmezliği Olan
Kadınların Kendi Yumurtaları İle
Hamile Kalabileceğini Belirtti.
Prof. Dr. Namık Kemal Duru;
“Kadınların %1’inde Hızlanmış
Yumurta Rezervi Kaybı Görülmektedir.”
Kadınların yumurta havuzunda
çocukluk döneminden başlayarak
ergenlik ve erişkinlik dönemleri
boyunca giderek azalma yaşanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Namık
Kemal Duru, kadınların %1’inde
hızlanmış yumurta rezervi kaybı
yaşandığını belirtti. Sonuç olarak
kadınların kırk yaşından önce yaşadığı menopoz ile erken yumurtalık yetmezliğinin ortaya çıktığını
söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal
Duru, azalmış yumurtalık rezervi
ve kaçınılmaz erken yumurtalık yetmezliği olan kadınların sıklıkla tıp
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dilinde infertilite diye adlandırılan
gebe kalamama sorunu ile karşılaşılabildiğini belirtti. Prof. Dr. Namık
Kemal Duru sözlerine şöyle devam
etti: “Tedavisi en zor grup infertil
hasta grubu içerisinde ki yumurtalık
rezervi azalmış olan kadınlardır. Bu
hasta grubunda en önemli problem
kişilerin yumurtalıklarındaki istirahat halinde bulunan yumurta olması
durumudur. Bu kişilere yumurtlama
uyarıcı tedavi yapılsa bile yumurta
gelişmemektedir. Hatta yüksek doz
yumurta hormon tedavisiyle dahil,
çok sınırlı sayıda yumurta elde edilebilmektedir. Bu nedenle erken
yumurtalık yetmezliği tedavisi için
ailelere genellikle yumurta bağışı
(donasyonu) yaptırması önerilmektedir.”
Yumurta Büyümesi Merkezden
Değil Çevreden Başlamakta
Bilinen adıyla hippo sinyal yolağı
türlerinin organları optimal büyüklükte tutmayı sağladığını söyleyen
Prof. Dr. Namık Kemal Duru, bu
yolağın çalışmadığı zaman büyümenin başladığını belirtti. Yumurtalık
içindeki yumurta kümelenmesinin
de her yumurtanın en yakın komşu
yumurtanın büyümesini engellemesi şeklinde oluştuğunu söyleyen
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Prof. Dr. Namık Kemal Duru, böylece yumurta büyümesinin merkezden değil çevreden başlamasının
açıklanabileceğini belirtti. Prof. Dr.
Namık Kemal Duru sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca yumurtalığın korteksi, büyüyen yumurtaların
yakın bulunduğu medullaya doğru
onların büyümesini engelleyici faktörler salgılar. Bu veriler yumurtalık
dokusunun anatomik yapısındaki
her türlü değişim ve bozulmanın
yumurtaların büyümesinin uyarılmasıyla sonuçlanacağını desteklemektedir.”
Prof. Dr. Namık Kemal Duru:
“Erken Yumurtalık Yetmezliği
Olan Kadınlar Kendi Yumurtaları İle Hamile Kalabilmekte.”
Yumurtalık dokusunun fizik olarak parçacıklara ayrılması ve yapılan oto-transplantasyonu sonrası
tüp bebek tedavisi’nin Japonya’da
Saint Marianna Üniversitesi, Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi,
Çin’de Zhengzhou Üniversitesi ve
İspanya’da La Fe Üniversitesi’nde
başarıyla uygulandığını söyleyen
Prof. Dr. Namık Kemal Duru, erken
yumurtalık yetmezliği olan kadınların kendi yumurtaları ile hamile kalabildiklerini belirtti.

Great Contribution
to Tourism

The Venice House House knows as the “Queen’s House”
in Famagusta, where the Venice Queen Caterina Cornaron
lived and TRNC’s 3rd president Derviş Eroğlu’s wife Meral
Eroğlu and their children were born and grew up, was broun Pages 44-45
ght into service.
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Innovation and Beauty with One Touch
Terzioğlu emphasised that they provided a number of facilities for people
living abroad in terms of transportation and accommodation, and said, “We
have gone a long way towards institutionalisation. Our patients come from
abroad. Our patients come from the
UK, Germany and Australia. We are
undertaking the transfer issues and producing solutions. To do this, patients
need to communicate with us to declare
their desire,” he says.
Facial and body shaping with aesthetic surgery and needle applications
continues to be popular in 2019 as well.
During 25 years of service provided
in the field of aesthetic plastic surgery
in Turkey and training new specialists,
the Turkish Cypriots Aesthetic Plastic
Surgery Specialist Assoc. Dr. Ahmet
Terzioğlu has returned to North Cyprus
and opened to a fully equipped modern
clinic in Kyrenia and provides service
for those who want to create innovation
on their face and body.
Years Later He
Returned to Cyprus
Ahmet Terzioğlu who was born in
Paphos, graduated from Güzelyurt Kurtuluş High School in 1981 and went to
Ege University School of Medicine for
his university education.
After graduating, he followed his dreams and completed the lastic surgery
speciality education at Ankara Numune
Hospital. After specialising Terzioğlu
worked as a lecturer at the Sivas Cumhuriyet University, in Turkey for while.
By passing the exam held by the
Ministry of Heath, he became a Deputy Chief of the Clinical Training and
Research Hospital in Ankara.
Ahmet Terzioğlu, while continuing
his job, passed the exam he attended in
2006 at the “University Associate Professor” and was entitled to use the title.
During this time, he trained new plastic surgery specialists.
While continuing this job in 2016, he
retired voluntarily and returned to Cyprus.
Terzioğlu, who has been working at
the Near East University for about a
year, left here in June 2018 and opened
his own clinic.
Besides being a Doctor,
He is Studying Law
Assoc. Dr. Ahmet Terzioğlu, while
performing his profession, on the other
hand began to be interested in the field
of health law and is currently studying
law.
Terzioğlu, aims to receive the law
diploma in June.
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maximum of a week after the operation
can do all daily activities except swimming and weight lifting.
Get Rid of Big Breasts
and Complaints
Terzioğlu, who pointed out that patients who have large breast size were
generally had neck and back pain and
breast rashes. He also said that the breast reduction operation made the breasts
smaller and gave a smoother shape and
that the pain that the patient complained
after the surgery disappeared.
Dr. Ahmet Terzioglu said that, the
breast reduction operation under general anesthesia lasted approximately 3-4
hours, the patient must stay in hospital
for 1 or 2 nights and can return to daily
life within 15-20 days.

A Modern and Equipped Center
Terzioğlu, who has been working as
an aesthetic plastic surgery specialist
for 25 years and opened a modern and
well-equipped center in Kyrenia with
the name of “Face and Body Aesthetic
Clinic”, talks about his applications.
Ahmet Terzioğlu said that the dermatologist in the clinic is doing cosmetic
procedures, as a cosmetic surgery specialist, he also provides PRP, youth
vaccine, botox, filler, face lift surgery,
gold needle and aesthetic procedures
that require surgical intervention. He
also says that he operated his patients
in fully-fledged hospitals for abdominal
stretching, face lift and fat removal surgeries.
Terzioğlu also said that his patient are
applying for botow and filling for the
most and he adds;
“Firstly, the patients who apply
should be divided into those who want
surgery and those who donot want surgery.
Usually, botox or filler applications
are implemented to patients who do not
require surgery or do not need for a surgery.
Patients who want surgery are mostly
the ones who apply for breast surgeries
and liposuction.”
Face-Lift Without surgery
Ahmet Terzioğlu pointed out that, in
recent years due to the rapid develop-

ment of technology and patients prefering non-surgical methods, there is an
increase in non-surgical methods and
said:
“For example, in the method known
as ‘non-surgical face lift’, it is possible
to retrain the sagging tissues on the face
with the help of a device that works similar to the logic of the ultrasound device known by everyone. This process
lasts up to one hour and is painless. After the procedure, there is no swelling,
redness or bruising. The effect emerges
slowly.
Another non-surgical method is
‘micro-needle radiofrequency’ whic is
known as the gold needle. Recently it
has been very popular. The results are
really good.
When it is combined with a method
such as PRP, the results are much more
satisfying.”
Return to Daily Life in a Week
After Rhinoplasty
Ahmet Terzioğlu, “one of the applications of rhinoplasty, natural looking noses are more preferable and this is olsa
preferred by both patients and doctors”,
he says.
Terzioğlu, who stated that the rhinoplasty lasts for about 1.5-2 hours and that
he preferred to do the surgery under
general anesthesia. After the operation,
the patient is kept under observation in
the hospital for at least 6 hours. The second day, if there is a tampon it is taken

outand or if there is a plaster and / or
suture it is taken off a week later.
Dr. Ahmet Terzioğlu, with the development of techniques in rhinoplasty
bruises and swelling have decreased,
but the signs disappeared in latest 10
days, the patient can return to normal
life after a week at most, he says.
Using Their Own Body Fat Women Can Get Receive Breast Augmentation
Giving information about the most
preferred breast aesthetics of women,
Terzioğlu says:
“Breast aesthetics has 3 different operations. The first is breast augmentation. Breast enlargement process, can be
done using fillers or the patient’s own
fat tissue or with silicones.
Speaking for myself, I do not recommend breast augmentation with fillers.
In breast augmentation with silicone,
the most preferred way to place the silicone is the perimeter of the teat, the
fold area under the breast and the armpit area.
All three methods have advantages
and disadvantages.
The total duration of the operation is
approximately 45-60 minutes.
Dr. Ahmet Terzioglu, breast aesthetics, especially in cases where the silicone is put under the muscles in the
postoperative period, the patient, especially during the movement of the arm
may indicate some pain. The patient a

Breast Lift
Ahmet Terzioglu by mentioning the
breast lift or the breast surgery, also noted the following:
“In these patients, the breast tissue is
usually normal in volume, but the breast is sagging and there is excess skin.
The shape of the breast is distorted.
The nipple is much lower than where it
should be.
The aim of this surgery is to move the
nipple to the place where it is supposed
to be, to recreate the shape of the breast
that has been distorted. If the breast tissue is sufficient and the sagging amount
is low, a silicon can be placed such as
using a silicone for breast augmentation.
However, sometimes the breast tissue
may not be sufficient in patients under-
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going the uplift surgery. In this case,
patients may need to apply silicon as in
breast augmentation surgery “.
Terzioğlu says that the breast lift surgery takes about 2-3 hours and that the
surgery is done under general anesthasia and patients are discharged after staying in the hospital for 1-2 nights.
Terzioğlu says that a patient that had
the breast lift surgery can return to daily
life within 7-10 days.
What Should be Known About
Abdominal Stretching
Ahmet Terzioğlu, also provides information about abdominal stretching surgery and draws attention to the correct
points about this issue. He says:
“If there is fat deposits in the abdomen as well as loosening and sagging of
the skin, and the slack of the abdominal
muscles is added, these patients will not
benefit from the fat.
On the contrary, if these patients have
the fatv removal surgery, the sagging of
the skin becomes more apparent and the
perspective becomes worse.
The process is intended to correct distortions. So, the slackened abdominal
muscles are tightened, the excess skin
and fat are cut out, and the areas which
are needed are degreased.”
The abdominal stretching surgery is
under general anesthesia and lasts for
3-4 hours, the patient is kept in hospital
for 2 nights and can return to daily life
after 10-15 days, he says.
Terzioglu emphasises that a patients
who had a abdominal stretching surgery
need to wait for 6 week to be able to
exercise.

Ahmet Terzioğlu, one of the first
findings of aging is the formation of
wrinkles on our face. One of these
wrinkles are not seen normally but appear in the movement of mimics of the
dynamic wrinkles. The other is the static wrinkles that exist normally and are
seen.
Terzioğlu says that botox for dynamic
wrinkles and implementation for static
wrinkles should be applied.
Terzioğlu gives examples of botox
applications, “the patient, ‘when I laugh I see that the wrinkles on the side
of my eyes are increasing’, this is the
dynamic line and the best solution is to
apply botox,” he says.
Lip and Cheekbones
are More Prominent
Ahmet Terzioğlu, filling applications
is not used to reduce or completely remove the existing wrinckles, “Lip thickening, prominating the cheekbones,

giving the face an oval appearance is
applied within the filler application,”
he said.
Ease of accommodation and
transfer
Terzioğlu emphasised that they provided a number of facilities for people
living abroad in terms of transportation and accommodation, and said, “We
have gone a long way towards institutionalisation. Our patients come from
abroad. Our patients come from the
UK, Germany and Australia. We are undertaking the transfer issues and producing solutions. To do this, patients need
to communicate with us to declare their
desire,” he says.
Aesthetic, Plastic Surgery Specialist
Assoc. Dr. Ahmet Terzioglu, notes that
he can easily be contacted by phone or
social media accounts.

Tel: 0 392 444 29 29
GSM + WhatsApp: 0 542 868 25 25
Web: http://www.faceandbodyaesthetic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/FaceandBodyAestheticCyprus/
Instagram: #faceandbodyaesthetic https://newcyprusguide.com/listings/face-and-body-aesthetic/

43

English

NorthCyprus

UK

April 2019 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

April 2019

NorthCyprus

UK

English

Great Contribution to Tourism

The Venice House knows as the “Queen’s House” in Famagusta, where the
Venice Queen Caterina Cornaron lived and TRNC’s 3rd president Derviş
Eroğlu’s wife Meral Eroğlu and their
children were born and grew up, was
brought into service with the help of the
Canaltay family.
National Unity Party (UBP) Famagusta Deputy Resmiye Canaltay and
her husband, Serdar Canaltay, has brought the building into service by renovating the building without ruining the
historical structure, and the building is
a first in Cyprus with its architecture
and historical structure. In addition to
the Cypriot culture, the Venice House,
which introduces Cypriot cuisine to its
visitors, attracts great attention both by
tourists and Cypriots.
Besides the traditional tastes of Cyprus cuisine, the Venice House, which is
famous for its breakfast, potato patties,
bumbar, oven baked pasta, baked potatoes, molehiya, stuffed wraps, pasta
stew and many other options.
“We are pleased
with the attention“
After 33 years of successful work life,
Resmiye Canaltay’s husband, Manager
of the Port Authority, spoke to North
Cyprus UK, who meticulously maintained the management of the Venice
House, and expressed his pleasure for
their interest in a short period of time of
six months. Serdar Canaltay, who stated
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that the opening of the Venice House
was the biggest dream of his wife, said
that they would work without any break
for the permanence of the house and for
further progress.

Serdar Canaltay, continued as follow:
“I had a hard time with the difficulty
of stepping into a different sector. I was
exhausted. I had a really big responsbility and I had only 2 staff. From time

to time I worked as a waiter and in the
kitchen. I’ve tried so hard to make the
Venice House as present, I’ve put great
effort into it. It was not easy to br,ng
the house to present byt working step
by step, solving every single thing and
seeing the future.
My wife had started the infrastructure
works of the house in 2016, and after I
retired, I took the lead in April. We opened the house to service as soon as possible. 6 months of great interest. I am
pleased and proud.
I was always at work. I went home
after a day’s shopping. I payed attention
to quality while shopping. Whatever I
got for my home, I get for there too. I
think I’m quite good with the culture
of food. Our Cypriot housewife chef
shows her skills in the kitchen. I taste
every dish that comes out of the kitchen
and say my thoughts. In order to satisfy our guests, I attach great importance
to the best to come out of the kitchen.
I try to make everyone happy as far as
I have observed, the people who come
to our place are happy. We are open to
criticism, of course, if we make a mistake, we take action two times to avoid
repetitions.
Our prices are very affordable compared to the market. In order not to affect
the budget of the people affected by the

economic crisis, we pay attention to the
fact that menu prices are not over the
top compared to the market. I announce our menu and events through social
media. We are hosting breakfast, lunch
and dinner as well as organisations in
Venice House. At the Venice House,
we organize wedding parties, engagement parties, birthday parties and baby
shower organisations, as well as henna
nights specific to Cyprus.
We love to do our job, we are trying
to provide more professional service on
behalf of institutionalisation”.
The history of the Venice House
It is one of the most beautiful examples of civil architecture from the Medieval Magusa. It was built in an elaborate
country style of the Italian Renaissance.

There is not much information about its
past. Initially it was known as “Queen’s
House”. The house where the Venice
Queen Caterina Cornaron stayed for a
while, was also used as a women’s prison in the British period.
One of the most important artists of
Cyprus, Famous Lawyer George Poliviu Georgiou used it as a painting workshop for a while.
The facade of the house that shields
the inner courtyard is made of cut stones. The monumental entrance is similar to the Bidulph gate on the same street due to the large arches and the jambs
that are enriched with neatly trimmed
large stones. Small windows on both sides of the door are higher than the normal windows. It is dated to the XVth-XVI century.
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Clearence of the Unconscious with “Access Bars”
It is possible to change our lives in a
positive way with the adoption of science and Access applications to get rid of
the disturbances, behaviors or fears that
negatively affect our lives.
Türkan Gökberk, the first Access
Bars, Access Face Lift and Access
Body Process Trainer throughout Cyprus, told North Cyprus UK Newspaper
that many of us do not yet know about
it, but have done the unconscious cleaning of the Access Bars system.
She Became the Frist Access Applications Instructor on the Island
Türkan Gökberk, a Turkish Cypriot,
was introduced to Access applications
in 2014 after working in private and
public sector.
Gökberk, who loves learning and research, became Access Bars Instructor
about a year later.
Not only that, Türkan Gökberk continued her education on Access Face-Lift
and Access to Body Process Trainings.
What is the Access Bars system?
Gökberk offers Access training and
sessions. Electric charge is discharged.
Gökberk said that she was very happy
to meet Access applications and that
there were serious changes in her life.
She describeb Access as follow:
“There are 32 special points on our
head. These are points such as money,
control, creativity, hopes, dreams, awareness, joy, sadness, healing, sexuality,
body, courtesy, gratitude, time, space,
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communication.
At these points, there are perspectives, decisions, feelings, thoughts, beliefs that do not belong to us from 5-10
thousand years ago.
These are accumulated in our brains,
when we open our eyes to this world.
After birth, first of all our parents, then
our environment, our teachers, we maketheir points of view, judgments, concerns our own reality.
With the Access Bars system when
we slightly touch some points on our
head we get rid of the electrical charge, and those who do not belong to us
are erased. Just like tapping the ‘delete’
button on a computer.”
“When those which do
not belong to us are erased,
we find our essence”
Access Bars Instructor Türkan Gökberk stated that 98 percent of the subconscious in human beings do not belong to their own essence.
Gökberk emphasised that, the absence of time between the first three sessions, make a lot of difference.
The Benefits are Countless
Gökberk listed the benefits of the Access Bars system as follows:
“- It eliminates the tension in the
mind and body - It reduces stress - Minimizes sadness - Reduces anger and
anger tendencies - Resolves blockages
created by feelings like anger, fatigue,
burnout - by calming emotional ups

and downs it makes you have a more
balanced temper - Reduces the effect
of illnesses that are manifested by psychological reasons and manifests itself
in physical illnesses - Eliminates depression and brings joy back to your life
- Helps to eliminate your fears, phobias
and concerns.
- Reduces wearing out while increasing energy. - Slows down the speed of
aging. - Disassembles destructive thoughts from the root. - It makes you feel
relaxed and energetic. - It provides an
easy pregnancy and comfortable, calm
birth. - Ensures the elimination of stress
and concerns before exams in children
and young people. - It enables you to
create a wider acceptance environment
in your mind for yourself and other people, and it improves relationships by
this sense of acceptance. - Eliminates
the restrictions you put on yourself,
allowing you to make room for more

possibilities in every aspect of your
life and attracts opportunities for yourself. - Enables you to use more than the
energy you are currently using. - Helps
to overcome situations that make learning difficult, such as attention deficit,
hyperactivity disorder. - Increases focusing, reasoning, problem solving, more
enjoyment of life, and easier execution
of things. - It is also very effective in
eliminating traumas that are experienced. - It allows the cell structures that
come into an egg shape during the diseases to become the actual round shape
it should be”.
Applicable to People of All Ages
Gökberk pointed out that Access applications can be applied to anyone; from
a newborn to the most advanced. Sessions, for children took half an hour in
and for adults it took 1.5 hours.
Türkan Gökberk noted that Access
sessions will be an incredibly benefitial
if 3 sessions a weeks is taken.
Increased interest in Access applications
Indicating that interest in access to
the application is increasing every day
Gökberkstated that , two British citizens living in Paphos travel miles to
come to the training for Access Bars
and Face Lift.
Türkan Gökberk, Facebook, Youtube,
www.turkangokberk.com, turkangokberk@gmail.com or can call +90 533
852 38 77.
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