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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid 19 mücadelesinde 
başarılı bir sınav vermiştir.

Ülkemizin birçok sorunu var, özellikle de maddi sorunlar 
ama salgınla ilgili alınan tedbirler olumlu sonuç vermiştir. 

Hükümetin zamanında aldığı tedbirlere vatandaşların da uy-
masıyla ortaya bir başarı öyküsü çıkmıştır.

Sürecin başından bugüne toplam 108 vaka tespit edilmiş ve 
bu hastaların 104’ü tedavi edilip, taburcu olmuştur. 

Üçü ülkemize yurt dışından gelen, 4 kişi yaşamını yitirmiş-
tir. 

52 gündür ülkemizde sıfır vaka çıkıyor.
Sürekli olarak sıfır vaka çıkması nedeniyle, normalleşme 

sürecine girilmiştir. 
Dünyanın her yerinden çok sayıda vaka ve ölüm haberleri 

gelirken, KKTC’de 52 gündür tek vaka çıkmaması gerçekten 
sevinilecek bir durumdur.

Erken alınan tedbirler ve içimize kapanmamız, bizi salgın-
dan korudu. 

Özellikle süreci iyi yöneten Sağlık Bakanlığı ile sağlık ekip-
lerine teşekkür etmemiz gerekiyor ama bir teşekkür de halkı-
mıza etmeliyiz. 

Sürecin sorunsuz geçmesi için halkımız da ortaya ciddi çaba 
koymuş, kurallara uymuştur.

KKTC’de, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek bir ba-
şarı ortaya çıkmıştır.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar az vaka, bu kadar az ölüm 
ve 52 gün gibi uzun bir süre sıfır vaka çıkmamıştır.

Acaba biz bu başarının farkında mıyız?
Ülkemizin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu idrak ediyor 

muyuz?
KKTC, güvenli bir ülkedir, vatandaşlarımız normalleşme 

sürecine geçmiş, stresi üzerinden atmıştır.
Tedbirleri elden bırakmadan, hastalığa henüz aşı ve ilaç bu-

lunmadığını unutmadan, bir süre daha bu hastalıkla yaşamaya 
alışmamız gerektiğini idrak ederek, bu başarı öyküsünü dün-
yaya da anlatmalıyız. 

Hükümet edenler bir taraftan ekonomik sorunlara çare bul-
malı, diğer taraftan ise bu başarıyı sürdürmek ve dünyaya an-
latmak için var güçleriyle çalışmalıdır. 

KKTC güvenli bir ülkedir, anlatmak için tüm dünyanın 
normalleşmeye başlamasını beklememeliyiz, şimdiden bunun 
tanıtımını yapmalı, yurt dışına yönelik reklam kampanyası 
başlatmalıyız.

Halen vaka ve ölüm haberleri gelen ülkeler bile büyük rek-
lam kampanyaları yaparken, bizim gibi 52 gün sıfır vaka çıkan, 
başarı öyküsü yazan bir ülke bunu tanıtamazsa çok yazık olur. 

Hiç zaman kaybetmeden KKTC’nin güvenli bir ülke oldu-
ğunu anlatmalıyız, dünyada bir şekilde turizm olacaktır, bu 
pastadan ülkemiz de önemli bir pay almalıdır.

Yurt dışında yaşamını sürdüren vatandaşlarımıza da bura-
sının güvenli bir ülke olduğunu anlatmalı, ülkesine dönmek, 
yerleşmek isteyenlere cezbedici fırsatlar sunmalıyız.

Ülkesine dönmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var, 
“Hadi gelin” demekle olmaz, onlara güvenceler sunmalıyız.

Bu salgın dönemi, yurt dışında zor anlar yaşayan vatandaş-
larımıza da kucak açma zamanıdır. 

Biz buradan söylüyoruz, KKTC güvenli bir ülkedir, hem 
gurbetteki vatandaşlarımız, hem de turistler için…

Ekonomik sıkıntılar için halen yapmamız gerekenler vardır 
ama sağlık koşulları açısından büyük başarıya imza attık…

Bunu bizim anlatmamız da yetmez, hükümetin de bu başarı-
yı taçlandırmak için tanıtım yapma ve kesin dönüşle gelecek-
ler için projeler üretmesi gerekmektedir. 

Hükümet kendi başarısına sahip çıkmalıdır.
Biz, bu konularda adım atacak olan hükümetin yanında ola-

cak, destek vereceğiz. 

KKTC güvenli bir ülkedir, 
bunun kıymetini bilmeliyiz

“Kıbrıs’ın 
eski 
ruhunu
yansıtıyor”

‘Güvenli Ada’ Kuzey Kıbrıs, 
normalleşme sürecinde

Tiyatro oyuncusu 
Eda Kandulu’nun 
Lefkoşa 
Surlariçi’nde 
çekilen fotoğrafı, 
insanı geçmişe 
götürüyor
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Kuzey Kıbrıs’ın tarihi yerlerinden olan Lef-
koşa Surlariçi, karış karış gezilmesi gereken 
bir yer…

Birçok tarihi olaya şahitlik eden bölge, bir-
çok değişime rağmen hâlâ Kıbrıs kültürünü 
sokaklarında yaşatıyor.

Tiyatro oyuncusu Eda Kandulu’nun Surlari-
çi’nde çekilen bu fotoğrafı da insanı geçmişe 
götürüyor…

Kıbrıs’ın ruhunu yansıtan fotoğraftaki her 
detay kültürümüzden, geçmişimizden parçalar 
taşıyor. Gülen Gül Coşkun tarafından çekilen 

fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Kandulu, 
şöyle diyor:

“En sevdiğim fotoğraflardan birisidir. Kıb-
rıs’ın eski ruhunu yansıtan Lefkoşa Surlari-
çi’nde. Orası sizi hayal dünyasına sürüklüyor. 
Geçmişteki hayatları hayal edebiliyorsunuz. 
Çünkü gördüğünüz her şey o kadar gerçek ki 
sizi ister istemez burada böyle bir an yaşan-
mış olabilir diye o ana götürüyor. Kıbrıs’ın 
tüm geçmişi iyisi ve kötüsü.. O eski iskemlede 
otururken o anlardan birini yaşıyordum. Hayat 
kısacası”. 

Koronavirüs vakalarını sıfırlayan KKTC, ekonomiyi canlandırma mücadelesi veriyor

Bu muhteşem manzara Gemikonağı’ndan
Tarihi, doğası ve deniziyle ünlüdür 

Kuzey Kıbrıs… Gün doğumu kadar 
gün batımı da muhteşemdir Kıbrıs’ı-
mın… İşte… Kıbrıs’ın geçmişini, de-
nizini ve doğal güzelliklerini bir yerde 
barındıran bu fotoğraf, Hasan Karlı-

taş’ın objektifinden… Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel bölgelerinden Gemikonağı’nda 
çekilen bu karede, günü sonlandırmaya 
hazırlanan güneşin kızıllığında Kırmızı 
Liman ve Petra Tou Limnidi Adası gö-
rülüyor… 

8-9
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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üs-
tel, Turizm ve Çevre Bakanlığı sosyal 
medya adresinden canlı olarak gerçek-
leştirilen ve KKTC’de ilk kez resmi 
dijital ortamda düzenlenen lansmanda 
“Güvende Kal” sertifika programı ve 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yeni 
internet sayfasının tanıtımını gerçek-
leştirdi.

Bakan Üstel dijital lansman toplan-
tısında yaptığı konuşmasında, “Global 
ölçekte hayatı olumsuz etkileyen bir 
salgın, bütün dünyayı olduğu gibi biz-
leri de etkilemiştir. Zamanında alınan 
kararlar ve halkımızın göstermiş ol-
duğu irade sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta 
uzun bir süredir yeni vakaya rastlan-
mamıştır. Bakanlar kurulunun karar-
ları çerçevesinde, ülkemizde normal-
leşme süreci kademeli olarak başlamış 
olup, sevindirici şekilde hayat norma-
le dönmektedir. 

Ülkemizin kısa süre içerisinde, kü-
resel salgın Covid-19’u kontrol altına 
alması ve ardından kontrollü açılım 
süreci içerisine girmesi, ülkemizim lo-
komotif sektörü turizm işletmelerinin 
de kontrollü bir şekilde açılması gün-
deme gelmiştir” dedi. 

“Buna göre, Kıbrıs Türk Otelci-
ler Birliği koordinasyonunda, turizm 
işletmelerine yönelik kriterlerin be-
lirlenmesi ve açılım için gerekli olan 
şartların yerine getirilmesiyle birlikte 
sertifikasyon sisteminin hayata geç-
mesi çalışmalarımız tamamlanmış, 
kriterlere uygun çalışmaları gerçek-
leştiren ve denetimler sonucunda 
“Güvende kal” sertifikası almaya hak 
kazanan turizm işletmelerimiz, 1 Ha-
ziran tarihi itibariyle çalışmalarına 
başlamışlardır” diyen Bakan Üstel, 
“Güvende Kal” sertifikasyon uygula-
ması, toplum sağlığını gözetmek ama-
cı ile turizm işletmelerine ileri düzey 
hijyen standartlarına uyulması ve be-
lirlenen önlemlerin alınmasını zorunlu 
kılmaktadır” dedi. 

Bakan Üstel konuşmasına şöyle de-
vam etti: 

“Denetimlerden geçen işletmeler 
“Güvende Kal Sertifikasını” ve ro-
zetini almaya hak kazanıp faaliyetle-
rini sürdürebileceklerdir. Bu sayede 
sektörde maksimum güvenlik hedef-

lenmektedir. Bakanlığımız güvenli 
adamızda, güvenli tatil yapma imkanı 
sağlamıştır.

Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs tu-
rizmini tek bakışta tanınan bir mar-
ka olma hedefi ile ülkemizin doğal, 
kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya 
tanıtma hedefiyle yeni turizm portalı 
visitNCY projesi yoğun bir sürecinin 
sonunda bugün hayata geçmiş bulunu-
yor.  

Ayrıca, visitNCY sosyal medyayı da 
etkin bir şekilde kullanacaktır. Face-
book, Twitter, Youtube ve Instagram 
hesapları ile kullanıcıları ile sürekli et-
kileşim halinde olacak portal, kullanı-
cıların talep ve istekleri doğrultusunda 
uyarlanarak değişen kullanıcı ihtiyaç-
larına karşılık verebilmeyi amaçla-
maktadır. 

VisitNCY’i günümüz standartlarını 
uygun aynı zamanda gelecekte gün-
cellenebilecek ve zenginleştirilebile-
cek şekilde hazırlandı. Bu anlamda 

birimlerimiz içerik zenginleştirme, 
etkinlik takvimlerinin güncellenmesi, 
yeni diller eklenmesi, sosyal medya 
hesaplarının yönetilmesi ve canlı des-
tek gibi çalışmalarla Turizm Portalı-
mızı sürekli zenginleştirecektir.  

Bu portal bizim dünyaya açılan 
penceremiz, vitrinimiz. Bu portal he-
pimizin. Sizlerin desteğini bekliyoruz. 
Seyahat acenteleri, turizm paydaşları, 
rehberlerimiz ve tüm halkımız, pay-
laşımlarınızda #visitNCY kullanın, 
portalımıza link verin. Hep birlikte 
güçlü bir şekilde ülkemizi dünyaya 
tanıtalım. 

Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi 
değerlerini ortaya çıkarmayı, koruma-
yı, geliştirmeyi, Dünyaya tanıtmayı, 
gelecek nesillere aktarmayı hedefle-
yen Bakanlığımız ülkemizin güvenli-
ğini de göz önünde bulundurarak ça-
lışmalarını sürdürecektir” 

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üs-
tel’in konuşmasının ardından, Turizm 

ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma 
ve Pazarlama Dairesi Müdür Mua-
vini Latif İnce, Turizm ve Çevre Ba-
kanlığı’nın yeni prtalı olan visitNCY.
com’un tanıtımını gerçekleştirdi.

İnce, “bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan 
yeni dijital penceresi olan yeni marka-
mız VisitNCY ve visitncy.com Turizm 
portalımız yayına girmiştir.  

Temennimiz, Bakanlığımızın attığı 
bu adımla, ülkemizi bir tatil destinas-
yonu olarak daha güçlü tanıtabilmek, 
daha geniş pazarlara daha hızlı ve ko-
lay erişebilmek ve tüm turizm paydaş-
larına bu kapsamlı çalışmayla daha da 
destek olabilmek. 

Yeni sitemizin kullanıcı dostu ta-
sarımı, mobil uyumu, zengin içeriği, 
interaktif özellikleri ve geliştirilmeye 
açık altyapısı ile şu an için Türkçe ve 
İngilizce olmak üzere 2 dilde yayına 
girmiştir ve kısa bir süre içerisinde Al-
manca ve Rusça dillerinin eklenmesi 

Üstel: “visitNCY, Kuzey Kıbrıs’ın 
dünyaya açılan yeni penceresi”
Bakan Üstel, KKTC’de gerçekleştirilen ilk resmi dijital lansman ile yeni 
web sitesi ile “güvende kal” sertifika uygulaması tanıtımını gerçekleştirdi.

ile 4 dilde yayında olmasını hedefliyo-
ruz.   

Turizm portalımızda her dilde olmak 
üzere 200’den fazla konu başlık ve 
75.000’den fazla özgün kelimeden olu-
şan metin yer almaktadır. 

Tarihi ve dini yerler, doğal güzellikler, 
kültür, gastronomi, sağlık turizmi, düğün 
ve balayı, spor aktiviteleri, deniz ve de 
gece hayatı olmak üzere 9 ana kategori 
ve de 6 ana destinasyon altında kaleme 
alınmış zengin içeriğe, harita desteği 
günümüz turizm portallarının sıklıkla 
kullandığı bir yöntemle, meraklılarına 
rehberlik edecek nitelikte hazırlanmıştır.  

Farklı turist profillerine göre ayrıca 
site içinde hazırlanmış özel planlamalar-
la birlikte, anlık hava durumu, sıkça so-
rulan sorulardan, elektronik ortam bro-
şürlerimizi okuma veya indirmeye kadar 
birçok özellik ve içerik düşünülmüştür. 

Şenlik, festival, konser, sergi, tiyatro 
gibi etkinliklerin takvimleri ve detay-
ların bulunacağı dijital etkinlik rehberi 
bundan böyle düzenli şekilde güncelle-
nerek, site kullanıcıların gezi veya etkin-
lik katılım planı yapmalarına yardımcı 
olacaktır.  

Yeni Turizm portalimiz hazırlanırken, 
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi-
nin fotoğraf arşivi de güncellenmiştir, 
üzerindeki çalışmalarımız halen devam 

ediyor.  
Bu zengin ve özgün içerikler ile bir-

likte devam eden arama motor optimi-
zasyonları, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası 
tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.  
Google ve Yandex gibi arama motorla-
rında, uygun kelimelerle veya keyword-
lerle arandığında, sitemizin kısa süre 
içinde üst sıralarda yer almasını hedef-
liyoruz. 

Ziyaretçinin kullandığı browser diline 
göre ise sayfanın o dilde açılması için 
yine çalışmalar yapılmıştır. 

Ayrıca, visitNCY sosyal medyayı da 
etkin bir şekilde kullanacaktır. Facebo-
ok, Twitter, Youtube ve Instagram he-
sapları ile kullanıcıları ile sürekli etkile-
şim halinde olacak portal, kullanıcıların 
talep ve istekleri doğrultusunda uyar-
lanarak değişen kullanıcı ihtiyaçlarına 
karşılık verebilmeyi amaçlamaktadır. 

Bu sayfalarımızı takip etmeniz, pay-
laşımlarımızı beğenmemiz, kendi pro-
fillerinizde paylaşmaya davet ediyoruz, 
hashtag visitNCY kullanarak ise yeni 
markamızın bilinirliğinin daha da hızlı 
yayılmasına yardımcı olacaktır.  

Bugün inceleyeceğiniz Turizm por-
tali bizim için sadece bir başlangıçtır. 
Turizm Bakanlığı sayfaların zengin-
leştirilmesi, içeriklerin genişletilmesi 
ve güncellenmesi için bunda böyle her 

daim üzerinde çalışmalarımız devam 
edecektir.  Ayrıca sayfanın altyapısı si-
tenin özelliklerinin de güçlendirilmesine 
müsait olarak hazırlanmıştır. 

Bugün sizlere sadece yeni bir Turizm 
Portalı ile karşınızda değiliz. Yeni bir 
marka ve Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya sun-
duğu yeni ve modern bir bakış açısıyla 
birlikteyiz, tüm zenginliklerimizin bir 

arada olduğu kapsamlı bir platformda.    
Kuzey Kıbrıs’ın yeni Turizm Porta-

lı hepimizin ve gelecek nesillerimizin. 
Dolayısıyla özellikle bu kısa süre için-
de sizlerden alacağımız destek ve de 
yorumlarınız bizler için önemli. İhtiyaç 
halinde bu konuda bize admin@visitn-
cy.com mail adresinden ulaşmanızı rica 
ederiz” dedi.    
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20. Sea Pearl £170.000’den
baslayan fiyatlarla.
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Long Beach,  Iske le

 Gaz imagusa/KIBRISinfo@noyanlargroup.com +90 392 444 60  60
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Filiz SEYİS

KKTC’de 17 Nisan’dan beridir Ko-
ronavirüs vakasına rastlanmaması ne-
ticesinde ülkede hayatın normalleşmesi 
için çalışmalar hızlandı.4 Mayıs’ta bir-
çok işyerinin açılmasıyla başlayan nor-
malleşme süreci adımlarını 11 Mayıs’ta 
restoranların paket servislerinin hiz-
mete başlaması, 20 Mayıs’ta restoran, 
kafeterya, pastane, bar gibi yerler ile 
kuaför, berber ve güzellik salonlarının, 
27 Mayıs’ta ise spor salonlarının açıl-
ması takip etti.KKTC’de hayat, 1 Hazi-
ran’dan itibaren normale döndü. Ülkede 
1 Haziran’da oteller, kumarhaneler, bet 
ofisler ve dövme salonları; kültür- sanat 
etkinlikleri, sinema, sergi salonları, kü-
tüphaneler ve 5 Haziran’da ise kreşler, 
dersaneler hizmet vermeye başladı. An-
cak, dünyada salgının devam etmesinin 
KKTC ekonomisine etkileri sürerken, 
KKTC yetkilileri ve bazı örgütler, gerek 
yabancılar gerekse yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türkler için adayı cazibe mer-
kezine çevirmek için kolları sıvadı.

   
Turizm Bakanlığı’ndan 
‘Turizm Portalı’ atılımı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 
KKTC’de ilk kez resmi dijital ortamda 
düzenlenen lansmanda “Güvende Kal” 
sertifika programı ve Turizm ve Çevre 

Bakanlığı’nın yeni internet sayfası-
nın tanıtımını gerçekleştirdi.“Güvende 
Kal” sertifika programı kapsamında, 

kriterlere uygun çalışmalar gerçekleşti-
ren ve denetimler sonucunda “Güven-
de kal” sertifikası almaya hak kazanan 
turizm işletmeleri 1 Haziran itibariyle 
çalışmalarına başlarken, Kuzey Kıbrıs 
turizminin tek bakışta tanınan bir marka 
olması hedefi yeni turizm portalı visit-
NCY projesi de Turizm Bakanlığı’nın 
çalışmaları neticesinde hayat buldu.
Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde 
yayına giren ve kısa bir süre içerisinde 
Almanca ve Rusça dillerinin eklenmesi 
ile 4 dilde yayında olması hedeflenen 
visitncy.com portal, tarihi ve dini yer-
ler, doğal güzellikler, kültür, gastro-
nomi, sağlık turizmi, düğün ve balayı, 
spor aktiviteleri, deniz ve de gece ha-
yatı olmak üzere 9 ana kategori ve de 6 
ana destinasyon altında kaleme alınmış 
zengin içeriğe sahip.

Tatar: Yurt dışındaki 
Kıbrıslı Türkler 

‘güvenli ülke’ye dönmek istiyor
Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’ı 

‘Korona Temiz Ülke’ olarak tanıtacak-

larını duyurdu.
Kuzey Kıbrıs’ın küçük bir ülke olma-

sı ve gerekli tedbirlerin zamanında alın-
ması sayesinde salgının kontrol altına 
alındığını anlatan Tatar, “Tüm bunlar-
dan sonra dünyaya KKTC’nin çok iyi 
bir sağlık sistemine sahip olduğu mesa-
jını vereceğiz ve bu oldukça önemlidir. 
KKTC sağlık sisteminden yararlanıla-
bilecek en iyi ülkelerden biridir” dedi.

KKTC’de 30 binden fazla test yapıl-
dığını ve 108 vakaya rastlandığını be-
lirten Tatar, 2’si yabancı turist olmak 
üzere 4 hastanın hayatını kaybettiğini 
ve 104 hastanın ise taburcu edildiğini 
hatırlattı.

Şimdi sırada ekonomi olduğunu an-
latan Tatar, ada ekonomisinin turizm ve 
eğitime bağlı olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklere de değinerek, uzun 
yıllar önce ülkeden göç eden Kıbrıs-
lı Türklerin de en kısa sürede güvenli 
ülke KKTC’ye dönmek istediğini vur-
guladı.

“Gelecekten umutluyum”
Kuzey Kıbrıs’ın sağlık altyapısının 

güçlendirildiğini ve bunun turizm ile 
yükseköğretimi olumlu yönde etkileye-
ceğine inandığını belirten Tatar, “gele-
cekten umutluyum” dedi.

Turizm ve inşaat sektörünün gele-
ceğine de pozitif baktığını kaydeden 
Tatar, çarkların yavaş yavaş dönmeye 
başlayacağını söyleyerek, 2020 sonu-
na kadar tüm işlerin normalleşeceğine 
inanç belirtti.

Ekonomik örgütler temkinli
Kuzey Kıbrıs’ın en güçlü ekonomik 

örgütlerinden olan Kıbrıs Türk Otel-
ciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ 
Çağıner ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer 
Gürcafer ise Başbakan kadar umutlu 
konuşmadı.

Çağıner: İç tüketim yetmez
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KI-

TOB) Başkanı Dimağ Çağıner, 14 Mart 
– 1 Haziran 2020 tarihleri arasında ka-
palı olan turizm sektörünün çok ciddi 
bir sıkıntı içerisinde olduğunu belirtti.

Otellerin iç turizme ağırlık verdiğini 
anlatan Çağıner, iç tüketimin ülkeye 

‘Güvenli Ada’ Kuzey Kıbrıs, 
normalleşme sürecinde

Koronavirüs vakalarını sıfırlayan KKTC, ekonomiyi canlandırma mücadelesi veriyor

yetmeyeceğini, ülke ekonomisinin dı-
şarıdan gelenlere göre hazırlandığını 
vurguladı.

Uzun süredir Kuzey Kıbrıs’ta koro-
navirüs vakası çıkmamasının bir başarı 
hikayesi olduğunu ve bu başarı hikaye-
sinin dünyaya pazarlanması gerektiğini 
kaydeden Çağıner, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Bu başarı hikayesinin pazarlanması 
gerekiyor. Küçük ülkede yaratmış ol-
duğumuz başarı hikayesini dönüp tüm 
dünyaya haykırmalıyız. Bunun pazar-
lanması için tek başına Turizm Bakan-
lığı yeterli değildir. Buna hükümetin 

bütçe ayırması gerekiyor. Turizm ve 
yükseköğretim olmaksızın ekonominin 
yürütülmesi mümkün değildir.

Salgın vakalarının ülkede bitmesi de 
yetmez, pandemi hastanesi için bir an 
önce bir karar alınıp bitiş tarihinin bil-
dirmesi gerekir ki hem vatandaş hem 
de ülkeye gelecek turist rahatlasın. İçe-
rideki nüfus ve turist sayısına göre yo-
ğun bakım ünitelerini artırıp, pandemi 
hastanesinin yapılması şart. Sağlık alt-
yapısını ivedi şekilde güçlendirmemiz 
gerekir”.

Gürcafer: Kıbrıs Türk 
insanının yurduna 

dönük hareketlenmesi bize yeter
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Bir-

liği Başkanı Cafer Gürcafer ise “Bizim 
kimseye ihtiyacımız yok. Yurt dışında 
yaşayan Kıbrıs Türk insanının yurduna 
dönük hareketlenmesi bize yeter” diye-
rek, Hükümetin yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklere yönelik politikalar ge-
liştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk-
lerin ülkelerine karşı kırgınlıkları ol-
duğunu ifade eden Gürcafer, yıllarca 
insanlarımızın görmezden gelinen so-
runlarını görmenin zamanı olduğunu 
kaydetti.

Gürcafer, KKTC’de yurt dışında ya-
şayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına 
çözüm üreten bir yapı kurulması ge-
rektiğini söyleyerek, kendi insanımıza 
verilmekte geç kalınan hizmetin veril-
meye başlanması gerektiğini anlattı.

“İngiltere’den ülkesine 
dönmek isteyenlerin sayısında 

artış olacaktır”
Gürcafer şöyle konuştu:
“Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin 

kırgınlıklarının derinlerine inerek iyi 
bir analiz yapılması, sorunlarının çö-
zülmesine yönelik girişim yapılması 
lazım. Bu insanların yıllardır askerlik 
sorunu, mülkiyet sorunu gibi sorunları 
vardır. Bunları yıllarca görmezden gel-
dik. Bence artık görmenin zamanıdır.

Örneğin, artık bedelli askerliği kal-
dırmak gerekir diye düşünüyorum. 
Yurt dışında doğup büyüyen bir Kıb-
rıslı Türk, ülkesine geldiğinde kapıda 
askerlikle ilgili sorgulanmamalıdır.

İnanıyorum ki, özellikle İngiltere’nin 
sağlık politikası oradaki insanlarımız 
üzerinde bir travma yaratmıştır. Bun-
dan dolayı da ülkesine dönmek isteyen 
insan sayısında ciddi bir artış olacaktır. 
Buna hükümetin hazırlıklı olması ve 
bu insanlara yönelik bir açılım paketi 

hazırlaması lazım.
Aslında küçük olan ama uzakta ol-

dukları için çözemedikleri sorunları 
için bir takım çalışmalar yapılmalı. Yurt 
dışında yaşayanlara yönelik KKTC’nin 
yapısı içerisinde sürdürülebilir kalıcı 
bir düzenlemeye gidilmeli. İşlevselliği, 
verimliliği yüksek bir daire kurulmalı-
dır. Bu insanlar ülkelerine geldiklerinde 
tek yerden tüm sorunlarını çözebilme-
lidir”.
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İngiltere’de ticaret ve deniz hukuku 
alanından bilinen akademisyenlerden 
biri bir Kıbrıslı Türk… Swansea Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Barış Soyer 
üniversitenin Deniz Ticareti ve Tica-
ret Hukuku Enstitüsü Direktörü. Ayni 
zamanda Ticaret ve Deniz hukuku uz-
manı…

Prof. Dr. Barış Soyer, Limasol-Po-
lemityalı bir baba ile Baf-Arodezli bir 
annenin çocuğu olarak 1974 yılında 
Mağusa’da doğar. İlkokuldan sonra 
Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni 
1992 yılında tamamlar. O yıllarda 
ÖSS sınavını başarılı bir şekilde ge-
çer ve yüksek bir puanla Türkiye’nin 
en prestijli hukuk fakültelerinden biri 
olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ni kazanır. 

Orada da başarılı olur ve 1996 yılın-
da üniversiteden mezun olur. O nokta-
da radikal bir karar alır ve İngiltere’ye 
gelir. Southampton Üniversitesi’nde 
önce master yapar daha sonra da 2000 

yılında doktorasını da tamamlayarak 
akademisyen olur. 

Önce Southampton Üniversitesi’n-
de bir süre çalıştıktan sonra, Exeter 
Üniversitesi’ne geçer. Artık akademi 
dünyasında özellikle deniz ticareti ve 
hukuku alanında bilinen bir akade-
misyendir. Bunun üzerine Swansea 
Üniversitesi’nden gelen teklifi geri çe-
virmez ve ondan sonra Swansea Üni-
versitesi’nde çalışmaya başlar.

Orada da basamakları adım adım 
çıkar ve Deniz Ticareti ve Ticaret Hu-
kuku Enstitüsü Direktörü olur. Şu anda 
üniversitede akademik kariyerini başa-
rıyla sürdürmeye devam etmektedir. 
Soyer iki çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Barış Soyer her yıl Kıbrıs’a 
birkaç kez gitmeye çalıştığını söyler-
ken, Kıbrıslı Türk gençlere de çağrıda 
bulunuyor: “Kendinizi iyi tanıyın, ken-
dinize güvenin, mümkün olduğunca 
büyük düşünün. Bir yere gelmek için 
mutlaka kendi sınırlarınızı zorlayın”.

Prof. Dr. Barış 
Soyer: “Büyük 
düşünün, 
kendi sınırlarınızı 
zorlayın”

BİR İNSAN BİR HAYAT

Koronavirüs salgını sürecinde İngil-
tere’de yaşayan birçok Kıbrıslı Türk’ü 
kaybettik… Pandemi döneminde İngil-
tere’de olan Kıbrıslı Türkler, çok büyük 
zorluklar yaşadı.

Adaya dönecekleri dönemde KKTC 
Londra Temsilciği’ne ulaşamamaktan 
yakınan vatandaşlar, yine aynı sorunu 
yaşıyor. 

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tunca-
lı’yı “ilgisizlikle” suçlayan vatandaşlar, 
yalnız bırakıldıklarını, temsilcinin gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirme-
diğini savundu.

Pandemi döneminde İngiltere’den 
KKTC’ye gerçekleştirilecek uçuşlar sı-
rasında da Londra’da yaşayan Kıbrıslı 
Türkler, adaya geliş süreçlerinde mu-
hatap bulamadıkları konusunda sosyal 
medyada paylaşımlar yapmış ve yine 
aynı eleştirilerde bulunmuştu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere 
Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başka-
nı Serdar Sarı ve daha birçok sivil top-
lum örgütü, mevcut temsilciden rahatsız 
olduğunu dile getirmiş, KKTC’deki 
yetkililerden sorunu çözmesi için talep-
te bulunmuştu.

Aynı sorun yine gündeme geldi ve 
Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye ge-
lecek öğrenci ve siviller, uçuş bilgileri, 
yerleşim konuları gibi konularda bilgi 
almak için temsilciliği aradıkları halde 
ulaşamadıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama 
yapan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngil-

tere Başkanı Nafiya Horozoğlu, KKTC 
Londra Temsilcisi’ni vatandaşlarına 
sahip çıkmamak ve sorunlarıyla ilgilen-
memekle suçladı.

Horozoğlu, bu ay İngiltere’den KK-
TC’ye gelecek vatandaşlar için uçuş 
listelerinin hazırlanmaya başladığını 
ancak iki ay önce olduğu gibi yine va-
tandaşların, bilgi almak, yardım istemek 
için KKTC Londra Temsilciliği’ne ula-
şamadığını söyledi.

Temsilciyi sert sözlerle eleştiren Ho-
rozoğlu, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk 
öğrencilerin temsilciliğin sosyal medya-
dan duyurduğu telefon numarasını ara-
dığını ancak yanıt alamadığını ifade etti.

Horozoğlu, “Yetkisini politize etme-
yip, başkaları tarafından yapılan çalış-

malara sahiplenip daha sonra ötekileş-
tirmek yerine, tarafsız bir şekilde bu 
halkı temsil etmeli. En kötü zamanda 
vatandaşlara yardımcı olamıyorsa bir 
Temsilci, bu derhal sorgulanmalı” dedi.

  
“Bir Temsilci, bireysel değil top-

lumsal çalışmak zorunda”
Horozoğlu’nun sosyal medyadan yap-

tığı açıklama şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 

Dışişleri Bakanlığı tarafından İngilte-
re’ye atanan bir Temsilci, her zaman 
dinamik ve koordineli çalışmalar yü-
rütmek için sorumludur. Takım ruhu 
ise oldukça önemli bunu başarmak için. 
Özellikle İngiltere’deki Kıbrıslı Türk 
vatandaşlarımız, hep birlikte yaşadığı-
mız bu olağanüstü süreçte, Temsilcili-
ğimize daha fazla ihtiyaç duyduğu bir 
dönemden geçiyor.

Covid-19 sürecinden önce oldukça 
aktif olan ve ‘haftanın özeti’ paylaşım-
ları yapan Temsilcimiz maalesef en zor 
günlerde vatandaşların haykırışına ye-
terince cevap veremedi. ‘Temsilciliği 
arıyoruz ama cevap alamıyoruz’, vatan-
daşlar niye KKTC Londra Temsilcisini 
arıyor ama cevap alamıyor? Bu en baş-
ta gelen bir sorun. Bu yönde eleştiriler 
ve sitemler daha önce belirtildi, lakin 
hâlâ devam ediyor bu sorun. Temsilci-
lik bünyesindeki görevliler eminim ki 
onlara gelen direktifleri en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışıyor. Ama İngil-
tere’deki vatandaşlarına en iyi hizmetin 
sunulması için, Temsilcimiz takım ruhu 
ile adım atıp stratejik planlı çalışmalar 
oluşturmalı.

Bir Temsilci, bireysel değil toplumsal 
çalışmak zorunda. Koşullara duyarlı bir 
şekilde müdahale edip, buradaki vatan-

daşların yapısını algılayarak, kamu an-
lamında dinamik çalışmalar yürütmekle 
sorumludur. Bir siyasi partinin üyesi 
olarak değil de, tarafsız ve eşit bir şe-
kilde herkesi kucaklayan bir Temsilci 
olarak, en kötü zamanda vatandaşlarının 
yanında olmalı. 

Yetkisini politize etmeyip, başkaları 
tarafından yapılan çalışmalara sahiple-
nip daha sonra ötekileştirmek yerine, ta-
rafsız bir şekilde bu halkı temsil etmeli. 
En kötü zamanda vatandaşlara yardımcı 
olamıyorsa bir Temsilci, bu derhal sor-
gulanmalı...

“Uçuş listesi kimler tarafından 
ve hangi kriterlere göre yapılıyor?”
Haziran ayında üç tane charter uçuş 

gerçekleşecek. İlk uçuş 5 Haziran’da 
olacak, bu uçuşta olan kişilerin birço-
ğu bugün haberdar oldu bundan. Uçuş 
listesi de ayrıca dün gece yarısı tur-o-
peratörüne ulaştırıldı. Özellikle öğren-
cilerden oluşan bu kişiler şu an panik 
halinde, yurtlarını boşaltmak için veya 
gerekli okul işlemlerini tamamlayıp bu 
uçağa dahil olmak için iki günleri var. 
Uçuş tarihini değiştirmek için Temsilci-
liğin sosyal medyada paylaştığı numa-
raları arayan öğrenciler kimseden cevap 
alamadı.

Ciddi sağlık sorunları olan ve ilk 
uçakta olması gerektiği haftalar önce 
vurgulanan bir teyzemiz, 5 Haziran’da-
ki uçuşa dahil edilmedi amma velakin 4 
gün önce başvuru yapan ve gayet sağ-
lıklı olan bir vatandaşımız bu uçağa da-
hil edildi. Uçuş listesi kimler tarafından 
ve hangi kriterlere göre yapılıyor merak 
konusu olmaya başladı.

Bir gençlik örgütünün başkanı olarak 
değil de, bir vatandaş olarak gözlemle-
diklerimi dile getirmek zorunda oldu-
ğumu hissediyorum. Daha önce yapmış 
olduğum eleştiri, Temsilcimiz tarafın-
dan hoş karşılanmadı. Lakin, bende yet-
kililer tarafından tekrar göreve getirilen 
Temsilcimizin, görevini en iyi şekilde 
yerine getirdiğine inanmıyorum”.

Mart ayından itibaren İngiltere’yi ol-
dukça etkileyen koronavirüs, özellikle 
Kıbrıs Türk toplumunda derin acılara 
neden oldu ve birçok toplum üyemizi 
kaybettik. Çoğu zaman gözlerimiz Tem-
silciliği aradı açıkçası. Ama sağ olsun 
toplum üyeleri, örgüt temsilcileri ve İn-
giltere Eğitim Kültür Ataşesi bu boşluğu 
doldurdu.

Bir insani görevin yarısı vatana, di-
ğer yarısı halka hizmettir… Biz böyle 
bildik, böyle yaptık ve yapmaya devam 
edeceğiz”.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ile sivil toplum örgütleri, KKTC Londra Temsil-
ciliği’ni “ilgisizlikle” suçladı, vatanlarından uzakta yalnız bırakıldıklarından yakındı

KKTC Londra Temsilcisi’ne büyük tepki var
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“Gerçekten istersek olur” diyen Er-
hürman, yasaların eksiksiz uygulan-
ması, denetimlerin etkin yapılması, 
suçluların cezalandırılması gerektiğini 
söyledi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
 “Sağlıklı çevrede yaşamayı istemek 

hayalcilik mi? 5 Haziran’da isteyip er-
tesi gün seyirci kalmazsak değil! Soru-
nun da çözümün de parçası olduğumu-
zun farkındaysak değil. Ama çalışarak, 
üreterek isteyelim.    Samimiysek, 
gönülden istersek olur! Olur mu? Olur 
olur. O zaman hep birlikte isteyelim;

Bir çevre politikası isteyelim.. Süs-
lü bir şey değil, hükümetler bir gece-
de değişirken, devamlılığı olan çevre 
kararları olsun yeter! İmara, tarıma, 
turizme, ulaştırmaya yön versin, katı-
lımcı, şeffaf, yargıya açık olsun yeter!    
Çevre Yasamızın eksiksiz uygulanabil-
mesi için tüzüklerinin hazırlanmasını, 
çevre yönetiminden sorumlu kurumla-
rın kapasitelerinin yetkin personel ve 
gerekli ekipmanla güçlendirilmesini 
isteyelim.

Çevre denetimlerinin etkin yapılma-
sını, suçluların cezalandırılmasını iste-
yelim. Her çocuğun çevre dersi alma-
sını, eğitimin tüm topluma yayılmasını 
isteyelim. Katı atıklarımızın düzenli 

bertaraf edilmesini, vahşi depolama 
alanlarının rehabilitesini, su kaynakla-
rımızın korunmasını, atık sularımızın 
arıtılarak yeniden kullanılmasını iste-
yelim.

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın 
değerlendirilmesini, elektrik santral-
lerimizin baca gazı arıtma sistemi ile 
çalışmasını, kaliteli yakıt kullanımının 
devamlılığının sağlanmasını, iklim 
değişikliği stratejisinin hazırlanması-
nı isteyelim ..Yüzme suyu kalitesinin 
sağlandığı temiz denizlere girmek, 
yeşil alanların artırıldığı şehirlerde 
yaşamak isteyelim .. Biyolojik çeşitli-
liğin hayati öneminin fark edilmesini, 
ormanlarımızın, Özel Çevre Koruma 
bölgelerimizin korunmasını isteyelim 
.. Sadece bulunduğu bölgenin değil, 
belki de tüm Akdeniz’in en büyük kir-
liliği olan CMC Maden Atıkları için 
gerçek projelerin hayata geçmesini 
isteyelim. Tarım topraklarının korun-
masını ve tüm çevre sorunlarına temel 
oluşturan plansız yapılaşmanın önüne 
geçilmesini isteyelim... Binlerce kez 
söyledik istedik bunları ve daha nice-
lerini... Yine isteyelim, sadece bugün 
değil, her gün isteyelim. En önemlisi 
samimiyetle isteyelim”

“Gerçekten 
istersek olur”

Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, 
Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya 
hesabından yayımladığı mesajında devamlılığı 
olan bir çevre politikası istedi.

 +90  392 444 60  60
noyanlargroup info@noyanlargroup.com

Long Beach,  İskele ,  Gaz imağusa/KIBRIS

BAKICI ARANIYOR

Daha fazla bilgi:  07958 352 411

Güney Londra’da 
yaşlı bir kadına evde yardımcı 

olabilecek, 
arkadaşlık edecek yatılı bayan 
elemana acele ihtiyaç vardır.
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alibaturay@yahoo.com

İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapacak 
insanlar yeniden perişan edilmemeli

Yurt dışlında özellikle de İngilte-
re’de yaşayan vatandaşlarımızın ül-
keye gelmek istiyor olmalarını anla-
yabiliyorum.

İngiltere’nin salgınla ilgili aldığı 
tedbirler, ya da başka bir deyişle al-
madığı tedbirler nedeniyle çok sayıda 
insan hayatını kaybetti.

İngiliz Hükümeti, resmen yaşlı in-
sanları ve kronik hastaları ölüme terk 
eder gibi bir politika benimsedi. 

Bu akıl almaz tavır nedeniyle İngil-
tere’de yaşayan birçok vatandaşımız 
da hayatını kaybetti.

İngiltere’ye bir hayat kurmak için 
giden ve birçok sıkıntıyı göğüsleyen 
vatandaşlarımızın, tam da rahat ede-
ceği bir dönemde Covid 19 nedeniyle 
hayatını kaybetmesi gerçekten insanı 
kederlendiren bir dram…

Bu nedenle İngiltere’den ayrılmak, 
ülkesine dönmek isteyen insanlarımız 
vardır.

Bu isteği, bu niyeti çok iyi anlı-

yorum, İngiliz Hükümeti’nin umur-
samaz tavrı, salgını ciddiye almaz 
tutumu, birçok Kıbrıslı Türkü İngilte-
re’den soğutmuştur. 

Vatandaşlarımız çok haklıdır ama 
Kıbrıs’a dönüş konusunda herkesin 
bir kez değil, bin kez düşünmesini 
tavsiye ederim.

KKTC Hükümeti, dönecek olan 
insanlara şimdi sözlü olarak bazı va-
atlerde bulunuyor ama kimse buna 
kanmamalıdır.

Hükümet edenler, kesin dönüş ya-
pacak vatandaşlarımıza ne gibi ko-
laylıklar yapacak, ne gibi imkanlar 
sunacak, bunun somuta dönüşmesi 
gerekir. 

Yıllar önce de kesin dönüş çağrısı 
yapılan gurbetçi halkımızı perişan et-
mişler, insanlar geldiğine geleceğine 
bin pişman olmuş, geriye dönmüşler-
di.

Gurbetçilere aynı travmayı yeniden 
yaşatmamalıyız…

“Hadi gelin da burası tamamadır” 
demek yetmez, bu insanlar geldiğin-
de neyle karşılaşacak, neler bulacak, 
bunlar açıkça ortaya konulmalıdır.

Ülkeye dönecek insanları yeniden 
yolunacak kaz gibi görüp, perişan et-
meyeceklerinin garantisini vermeleri 
gerekiyor.

Evet şu anda İngiltere’deki kötü 
ortamdan dolayı insanlar korkuyor, 
bir anlamda can korkusu çekiyor ama 
unutulmamalıdır ki bu günler geçtik-
ten sonra, Kıbrıs’ta karşılaşabilecek-
leri kötü koşullar nedeniyle ikinci bir 
pişmanlık yaşayabilirler.

İngiltere ne kadar kötü olursa olsun, 
bir sistem ülkesidir. Orada yaşayanlar 
bunu zaten çok iyi biliyor, İngiltere 
sistem ve sistemsizlik bakımından 
KKTC ile kıyas bile edilemez.

Şu sıralar ne kadar kötü yönetilirse 
yönetilsin, salgın döneminde yöneti-
ciler ne kadar akıl almaz işlere imza 
atarsa atsın, İngiltere’nin geleneksel 

bir sistemi vardır, buna alışan insan-
ların, KKTC gibi karmaşık, sistemsiz, 
mevzuatlar/ formaliteler içinde boğu-
lan ve inanılmaz bir hantallık yaşayan 
ülkeye alışması kolay değildir. 

Bunu zaten göze alarak gelecek 
olan insanlarımızın en azından baş-
ka mağduriyetler yaşamaması için 
KKTC yöneticilerinden ciddi taah-
hütler alması gerekmektedir. 

Yakında seçim vardır ve seçim dö-
nemlerinde siyasiler her türlü sözü 
verir ama sonra unutur.

O nedenle İngiltere’de yaşayan 
soydaşlarımız çok dikkatli olmalıdır, 
geçmişte yaşanan pişmanlıkların ye-
niden yaşanmaması için sağlama bas-
malıdırlar.

Somut kararlar alınmadan, insanı-
mızın mağdur edilmediği garantisi 
alınmadan kimse bavulunu toplama-
sın, düzenini bozmasın, yağmurdan 
kaçarken doluya tutulmasın…  
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Şubat ayında araba çarpması sonucu yaralanan Gökkuzgun (Coracias garrulus) 
Taşkent Doğa Parkı’nda tedavi edildikten sonra yeniden tabiata salındı

Şubat ayında bir arabanın 
çarpması sonucu yaralanan 
Gökkuzgun, (Coracias garru-
lus), Taşkent Doğa Parkı’nda 
tedavi edildikten sonra, geç-
tiğimiz salı günü yeniden öz-
gürlüğüne kavuştu. 

İlk bulunduğunda oldukça 
bitkin ve zayıf olan kuş, uz-
manlar tarafından gerekli ba-
kım ve tedavisi yapıldıktan 
sonra doğadaki vazgeçilmez 
yerini alması için yeniden 
salındı. 

Konuyla ilgili Taşkent 
Doğa Parkı’nın sosyal med-
ya hesabından yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer ve-
rildi:

“Bahar ve yaz mevsim-
lerinde ülkemize üremek 
için gelen Gökkuzgunlar 
(Coracias garrulus) renkle-
ri ile uçuşları ile göz alıcı 
kuşlarımızdandır. Kurbağa, 
kertenkele ve böceklerle 
beslenirler. Dengeli bir doğa 

için onlara gereksinimimiz 
vardır.

Bu türün bir üyesini mer-
kezimizde bakıma ihtiyacı 
olduğu şekilde bir süreliğine 
bakıma aldık. 1 Mayıs 2020 
tarihinde Lefkoşa-Mağusa 
anayolunda bulunduğunda 
travma görmüştü, muhteme-
len araba çarpmıştı ve yol 
kenarında bitkin bir şekilde 
bulundu.

Merkezimizde bakıma al-
dığımızda kazadan sonra o 
halde birkaç gün geçirmiş ol-
duğu belliydi, oldukça bitkin 
ve zayıflamış haldeydi. 11 
gün boyunca özenle besle-
dik, her gün kilosunu ölçtük, 
kuvvetinin kendine bakabi-
lecek düzeye geldiğini gör-
dük. 12 Mayıs’ta doğadaki 
vazgeçilmez yerini alması 
için tekrar tabiata saldık. “

Fotoğraflar: 
Elçin YOLDAŞCAN 

Tedavi edilen Gökkuzgun özgürlüğüne salındı

Rent A Car

Quality Car Rental

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

Best price, 
 High Quality

Rent A Car

Rent A Car
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Doğan Mehmet, Limasollu bir anne ve Yenibo-
ğaziçili bir babanın oğlu olarak İngiltere’nin gü-
neyinde, bir deniz kenarı şehri olan Brighton’da 
Mart 1990’da dünyaya geldi. 

Doğan Mehmet, evde Kıbrıs ve Türk müziği 
dinlendiği için bu müziklere yabancı değil. Ailesi 
ona bir keman aldıktan sonra müziğe olan ilgisi 
daha da arttı. Genç yaşta beste yapmaya başladı 
ve besteleri genellikle İngiliz, Kıbrıs ve Türk mü-
ziğinin birlikte kullanıldığı bir sentezden oluştu. 

Doğan Mehmet, 18 yaşına geldiğinde artık iyi 
bir müzisyendir. 2008 yılında BBC Genç Folk 
Müzik Ödülleri yarışmasında ilk ikiye girdi. 
Bu başarı onun için dönüm noktası oldu. Kasım 
2009 yılında “Gypsyhead” isimli ilk albümü pi-
yasaya çıktı. Bu albümde çok sayıda Kıbrıs ve 
Türk müziği ezgileri yer aldı. Özellikle Dillirga, 

Çiftetelli, Susta, Uzun Hava, Gülpembe albümde 
dikkat çeken parçalardı.

Bu albüm sonrasında İngiliz medyasında Do-
ğan Mehmet için övgü dolu sözler vardı.

Evening Standard’dan Simon Broughton al-
büm için “bu çarpıcı bir çıkış” yorumunu yap-
mıştı. Yine Metro Gazetesi ise “heyecan verici ve 
şekil değiştiren bir çıkış” diye başlık atmıştı.

Doğan Mehmet, daha sonra The Deerhunters 
diye bir grupta müzik yapmaya, kemandaki başa-
rısını göstermeye başladı. Doğan Mehmet’in bir 
diğer özelliği de keman dışında çok sayıda ens-
trümanı da çalabiliyor olmasıydı.

Doğan Mehmet’in ikinci albümü “Outlandish” 
Ağustos 2012’de piyasaya çıktı. Bu albümde 
de en dikkat çeken parça “Leymosun Türküsü” 
oldu. Bunun yanında Barış Manço’nun “doma-

tes biber patlıcan” şarkısı ve eski Türk müziğinin 
saygın örneklerinden “Üsküdar” da albümde yer 
alan parçalardandı. Doğan Mehmet’in bu albümü 
de Evening Standard gazetesi tarafından haftanın 
CD’si olarak seçildi. Doğan Mehmet’in bu al-
bümleri Amazon ve iTones’da bulunabilir.

Doğan Mehmet bu arada eğitimini de ihmal 
etmedi ve 2013 yılında Newcastle Üniversitesi 
Geleneksel ve Folk Müzik bölümünden mezun 
oldu.

Doğan Mehmet albüm çalışmalarından son-
ra müzikteki yeteneğini tiyatro sahnelerinde de 
gösterdi. 2013 yılından sonra West End’in ünlü 
tiyatro prodüksiyon şirketi War House’ta müzis-
yen olarak çalışmaya başladı. Çalışmaları da bu-
güne kadar bu yönde devam etti.

Doğan Mehmet
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‘Dillirga’ şarkısını İngilizlere tanıtan bir Kıbrıslı; 

Türk sinemasının unutulmaz isim-
lerinden Kemal Sunal’ın ölümünün 
20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı. 
Fransa’daki resmi avro banknotlarının 
basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaala-
rında, hatıra ve tanıtım amaçlı “0 euro” 
olarak üretilen paranın ön yüzünde Ke-
mal Sunal’ın resimleri, arka yüzünde 
Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.   
Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin 
adet gerçek avro kağıdı üzerine basılan 
hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı 
Türkiye’de, geri kalanı ise başta Avru-
pa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa 
sunuluyor. Ayrıca Kemal Sunal hatıra 
parası tedavüldeki avro banknotları ile 
aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filig-
ran, mikroprint, Simultouch, hologram, 
transparan kayıt, güvenlik geçmişi, gü-
venlik ipliği, floresan, görünmez mü-

rekkep ve her parayı benzersiz yapan 
özel seri numarasına sahip para ancak 
“0 euro” ibaresiyle taklitlerinden ayırt 
edilebiliyor.  

Filmleri gibi parası da 
tebessüm ettirdi 

0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi 
firmanın ortağı Özgür Honça, AA mu-
habirine, projenin Avrupa’da 5 yıl önce, 
Türkiye’de ise yaklaşık 1,5 yıl önce 
hayata geçtiğini söyledi. Daha önce 
Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal 
Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşka-
nı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İs-
lam Ordusu Kumandanı Nuri (Killigil) 
Paşa, KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl 
Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Ca-
misi ve Kapalıçarşı için para bastıklarını 

anlatan Honça, oynadığı tüm karakter-
lerle Türk sinema tarihine iz bırakmayı 
başaran Kemal Sunal’ı ölümünün 20. 
yılında bu vesileyle yad ettiklerini be-
lirtti. Proje fikrinin ortağına ait olduğu-
nu dile getiren Honça, “Bildiğiniz gibi 
bir mimikle tüm Türkiye’yi güldüren 
bir Kemal Sunal’dan bahsediyoruz. Bu 
sene vefatının 20. yılıydı. Ona özel bir 
seri yapılmasını istedik. Biz de 20. yıla 
özel bunu yaptık.” diye konuştu. Söz 
konusu paranın görenleri tebessüm et-
tireceğine inandığını aktaran Honça, 
“Kemal Sunal, Türk sinema tarihindeki 
en değerli şahsiyetlerden birisidir. Ge-
rek öğretici yapısıyla gerek mizahıyla 
birlikte çok eserler katmıştır. Zaten Ke-
mal Sunal başlı başına bir başyapıttır. O 
paranın bir koleksiyon değeri var tabii 
ki ama bir köşede durması da insanı 

mutlu edecektir. Çok samimi söylüyo-
rum hakikaten o parayı görüp de gülme-
yen bir arkadaşı görmedik. Kesinlikle 
tebessüm ettirdi. Sonuçta belki geçmişe 
götürdü, bir anlık da olsa görenleri gül-
dürdü.” ifadesini kullandı. Honça, Türk 
sinemasına değer katan ve Yeşilçam’ın 
unutulmazları listesinde yer alan Kemal 
Sunal’ın isimini bu proje vesilesiyle ya-
şatacaklarını kaydetti. Lisans için Sunal 
ailesinden izin aldıklarına dile getiren 
Honça, oğlu Ali Sunal’a da basılan ha-
tıra paralardan hediye gönderdiklerini 
söyledi. Honça, turizme de katkı suna-
cak Kemal Sunal paralarının internetten 
ve müze önlerinde bulunan “euromatik” 
cihazlarından satışa sunulduğunu söz-
lerine ekledi. Kemal Sunal, 3 Temmuz 
2000’de kalp krizi sonucu 56 yaşında 
hayatını kaybetmişti.

Kemal Sunal’ın ölümünün 
20. yılı anısına hatıra para basıldı
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Epping Forest’teki göletler ve parklar, bölge insanını doğal yapısıyla büyülüyor 

Bir kısmı Londra’nın Kuzey Do-
ğu’sunda bir kısmı da Essex bölgesinde 
bulunan Epping Forest’in parkları ile 
göletleri Londra ve çevresinde yaşayan-
ların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Yüzyıllık ağaçların ve göllerin bulun-
duğu bu bölgede insanlar hem yürüyüş 
yapıyor hem de doğa güzelliklerinin ta-
dını çıkarıyor. 

Birçok göl çevresinde geniş çim alan-
ları bulunduğundan, vatandaşların pik-
nik yapma imkanı da var.

Göllerdeki kuğular, ördekler ve ba-
lıklar ise konuklara görsel bir güzellik 
sunuyor. 50 binin üzerinde eski ağaç ve 
100’ün üzerinde gölet bulunan bölgede, 
2 bin 500 hektarlık ormanlık alanı ise 
göz kamaştırıyor.

Epping Forest bölgesinde en çok dik-
kat çeken göletler arasında; Whipps 
Cross Hollow Ponds, Loughton Straw-
berry Pond, Chingford Warren Pond 
Park, Highams Park Pond, Connaught 
Water sayılabilir.

Huzur veriyor, göz kamaştırıyor



HAZİRAN 2020

25

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

HAZİRAN 2020

24

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Ünlü sanatçılar, 
yaşanan yunus 
katliamlarına karşı 
bir video ile 
tepkilerini gösterdi.

Yunus katliamlarına, yunus parklarına ve göste-
ri hayvanlarının kullanıldığı tüm oluşumlara karşı 
bir başlatılan kampanya çerçevesinde Türkiye’nin 
birçok ünlü ismi biraraya geldi. Sanatçılar, “Benim 
bir dostum var” isimli video ile tepkilerini ortaya 
koydu. Videoda şu sözler söylendi: 

“Dostum çok eğlencelidir. 
Oyun oynamayı çok sever. 
Ve çok zekidir. 
Hatta dünyanın en zeki canlılarından biridir. 
Dostum, aklımdan geçenleri okuyabilir. 
Hayır, şaka yapmıyorum... 
Dostum yelkenlilerle yarışır ve hep o kazanır. 
Dostum, tiz seslere kolayca çıkabilir. 

8 metrelik dalgalarla sörf yapabilir. 
Üstelik sörf tahtası olmadan... 
Siz bunu yapabilir misiniz? 
Dostum bizi anlayabilir ama biz onu anlayama-

yız. 
O hayat kurtarır, o insanların hayatını kurtarır. 
O her zaman gülümser... 
Ama bu hep mutlu olduğu anlamına gelmez. 
Dostum esir tutulmamalı... 
Onun evi denizler ve okyanuslar... 
Fakat dostumun başı büyük dertte. 
Aslında şu anda yaşam mücadelesi veriyor. 
Şu anda... Şimdi... Japonya kıyılarında yunuslar 

korkunç bir kadere sürükleniyor. En göz alıcı olan-

lar Dünya’nın dört bir yanındaki yunus parklarına 
dağıtılıyor. Gösteri dünyası onları esarete sürüklü-
yor. 

Geriye kalanlarsa... Vahşice öldürülüyor! 
Lütfen bu katliama dur dememize yardım et. 
Bu haberi yaymamıza yardım et. 
Lütfen bize katıl ve bu haberi herkesle paylaş. 
Lütfen dostumu esarete sürükleme. 
Hayvanların kullanıldığı hiçbir gösteriye gitme! 
Asla gitme! 
Yunuslarla terapi bahanesini iyi araştır! 
Esaretlerine tepki göster! 
Onlar için en büyük tehlike ve tek umut biziz. 
Tek umutları biziz...’’

“Benim bir dostum var, 
başı büyük dertte...” welcometonorthcyprus.co.uk

Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.



HAZİRAN 2020 HAZİRAN 2020

26 27

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

NorthCyprus
UK

Lefke Turizm Derneği, Lefke tarihindeki en büyük bütçeli sivil toplum projesini almayı başardı
KKTC’nin batısında, Trodos dağının 

eteklerinde, yer altı ve yer üstü zengin-
likleri, bitki örtüsü ve hoş havasıyla 
her dönem dikkat çeken Lefke, çevre 
sorunları ve ekonomik zorluklara rağ-
men turizmde ben de varım demeye 
çalışıyor.

Mimarisiyle, konaklarıyla, camile-
riyle tam bir tarihi Osmanlı kasabası 
olan Lefke’de yerel yönetimler ve sivil 
toplum örgütleri, kendi kimliklerine, 
yöresel mimarilerine, bölge esnafına 
ve gelenek göreneklerine, Cittaslow 
değerlerine sahip çıkarak turizm yapı-
yor.

Lefke Turizm Derneği, Güney Kıb-
rıs’tan Doğa Dostları Derneği’yle iş-
birliği içinde yürüttüğü AB destekli 
projeyle, Lefke ve çevresindeki tarihi 
ve turistik yerlere yeni değerler kata-
rak, bölgeye daha fazla turist çekmeyi 
planlıyor.

Lefke’de herkesin görebileceği bir 
noktaya muflon heykelli bir meydan 
kurmayı, tarihi şehir Soli’ye, yine 
oradan çıkan ancak Güney Kıbrıs’ta 
müzede bulunan Afrodit heykelinin 
aynısını yaptırmayı planlayan dernek 
ayrıca bölgede aromatik bitki ve lavan-
ta yetiştirmeyi düşünüyor.

Lefke’yle ilgili olumsuz algı
TAK muhabirinin sorularını yanıtla-

yan Lefke Turizm Derneği Başkanı Ha-

san Karlıtaş, 2010’da derneği kurarken, 
birinci hedeflerinin “CMC atıklarının 
kirlettiği bir doğa, kirli bir deniz ve 
bölgede yetişen ürünlerin yenmemesi 
gerektiği” gibi Lefke’yle ilgili olumsuz 

algıyı değiştirmek olduğuna işaret etti.
“Yeşil, güzel, sakin, geleneksel yapı-

sı korunmuş ve kendisine özgü cevizi, 
hurması, portakalı bulunan bir Lefke 
olduğunu göstermeye çalıştık. Bunu bir 
nebze de olsa başardık. Şu an sevinçle 
görüyoruz ki bölgeye güzel bir hareket-
lilik getirildi. Bundan da cesaret alarak 
iki toplumlu AB projesine başvurduk. 
Derneği daha ileri götürmek için girdi-
ğimiz bu projeyle Lefke tarihindeki en 
büyük bütçeli sivil toplum projesini al-
mayı başardık”

Hedef gençler
Karlıtaş, gençlerin hedef alındığı ve 

iki toplumun yakınlaşmasının da amaç-
landığı AB destekli İki Toplumlu Diya-
log Projesi’nin 296 bin Euro’luk bütçe-
siyle bölgede Aromatik Bitki Bahçesi 
- Lavanta Bahçesi kurmayı, 2 heykelle 
1 mozaik çalışması yapmayı, bölgede 
gerçekleşen 2 festivale destek sağlama-
yı, 24 gezi ve çok sayıda iki toplumlu 
etkinlikle atölye çalışması yapmayı 
planladıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay 
ara verdikleri etkinliklere 1 Haziran’da 
yeniden başlayacaklarını kaydeden 
Karlıtaş, cevre, kadın, spor, sanat, kül-
tür ve turizm konulu bu etkinliklerin 

her birini, katılımı artırmak ve daha et-
kin olmak için bir başka paydaş örgütle 
işbirliği yaparak gerçekleştireceklerini 
söyledi.

“Örneğin şubat ayında Lefke Barış 
Koşusu yaptık. İkisi kuzeyden, ikisi 
güneyden 4 dernekle birlikte yaptık. 
Koşarak Aplıç Kapısı geçildi. Önce-
sinde çevreci örgütlerle işbirliği yaptık. 
İki toplumdan çevre konusunda duyarlı 
gençlerin bir araya geldiği etkinlik or-
ganize ettik”

Lefke’ye Muflon, Soli’ye 
Afrodit Heykeli

Projenin içeriğinin sadece etkinlikle 
sınırlı olmadığını, Lefke ve çevresinde 
kalıcı bazı sanatsal çalışmaları da kap-
sadığını kaydeden Karlıtaş, ilk etapta 
Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların bir-
likte 2 heykel çalışması yapilacağını 
söyledi.

“Lefke merkeze 2020 içinde bir muf-
lon heykeli yerleştirilecek. Kıbrıslı 
Türk sanatçı Serhat Selışık’ın bir çalış-
ması olacak. Yeşilırmak, Bağlıköy ve 
Lefke’de görülen ve bir Kıbrıs endemi-
ği olan Muflon’un heykeliyle insanla-
rın üzerine çıkıp fotoğraf çekebileceği, 
dokunabileceği, bir meydan yaratmayı 
planlıyoruz”

Lefke’ye AB desteği

Karlıtaş, ikinci heykel çalışmasının 
ise Soli tarihi kentindeki kazılarda çıka-
rılan ve şu an Güney Kıbrıs’ta bir mü-
zede bulunan Afrodit heykeli olacağını 
kaydetti. Karlıtaş, adada çıkan en güzel 
Afrodit heykeli kabul edilen bu heyke-
lin aynısını yapıp, Soli’ye yerleştirmek 
istediklerini belirtti.

“Günde 500-600 turistin ziyaret ettiği 
Soli’ye yeni bir değer katmayı amaç-
lıyoruz.  Yine Soli’de çıkan bir kuğu 
mozaiği var. Onun konu olduğu bir 
çalışmayı da yine Lefke’nin bir yerine 
yerleştireceğiz”

Lefke duvarlarına grafiti
Karlıtaş, üçüncü sanat çalışmasının 

ise Lefke’de bulunan 4 noktaya sanat-
sal temalı grafiti yapılması olduğunu 
söyledi.

“Bir yarışma şeklinde olacak bu çalış-
ma sonunda Lefkoşa ve diğer şehirler-
de olduğu gibi, bölgeyi ziyaret edecek 
insanlara fotoğraf çekerek yanlarında 
götürebilecekleri birkaç güzel görüntü 
sunacağız”

Bölgeye aromatik bitki bahçesi 
ve lavanta bahçesi

Hasan Karlıtaş, proje çerçevesinde 
Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerin yanı-
sıra kekik ve adaçayı gibi doğal bitkile-
rin yer alacağı Aromatik Bitki Bahçesi 
ve Lavanta Bahçesi oluşturulacağını 
belirtti.

“Bağlıköy yolundaki 2 dönümlük bir 
alana eylül ayında ilk lavantalarımızı 
ekeceğiz. İnsanların gelip ziyaret ede-
cekleri, gençlere bitkilerin tanıtılacağı 
bahçeler olacak. Böylece sadece fes-
tival zamanları ya da belli zamanlarda 

değil de her zaman bir hareketlilik ka-
zandırmayı amaçlıyoruz”

Ceviz ve hurma 
festivallerine destek

Karlıtaş, proje kapsamında bölgede 
gerçekleştirilen Hurma ve Ceviz festi-
vallerinin destekleneceğini ve kalitesi 
artırılarak uluslararası boyut kazandı-
rılmaya çalışılacağını söyledi.

“Pilavuna börek seviyesinde kalan 
festivallerin çıtasını, bu proje vasıtasıy-
la yükseltmek ve kültür sanat boyutu 
kazandırmak istedik. Festivallere ba-
rış temali uluslararası fark yaratmayı 
amaçlıyoruz. Gelen insanlara ortak et-
kinlikler, doğa yürüyüşleri, atölye çalış-
maları da yapılacak”

“Lefke özel projelerle 
desteklenmeli”

Lefke’nin Kıbrıs’ın tartışmasız en 
özel ve en güzel bölgelerinden biri ol-
duğunu ancak merkezi hükümetin en 
fazla ihmal ettiği bölgelerin de başında 
geldiğinden yakınan Karlıtaş, özellikle 
hurma ceviz narenciye ağaçlarının ya-
rattığı yeşil dokuyla, Osmanlı karak-
teri taşıyan mimari dokunun hak ettiği 
değerin çok azını gören Lefke’nin özel 
projelerle desteklenmesi gerektiğine 
inanıyor.

Karlıtaş, bir cittaslow şehri Lef-
ke’nin, Osmanlı mimari karakterleri, 
evleri ve sokakları göz önünde bulun-
durularak yapılacak güzel bir turizm 
planlamasıyla benzersiz bir kasaba ola-
bileceğine inanıyor.

“Ne yazık ki Osmanlı konaklarının 
önemli bir bölümü yıkılma tehlikesiy-
le karşı karşıyadır. Geçen yıl 2 konak 

yıkıldı. Bunlara müdahale edilip, mül-
kiyet sorunlarının çözümlenmesi lazım. 
Etnografya müzesi olarak bazılarının 
toparlanması, Vakıflar İdaresi’nin dev-
reye girip, bu konuda üzerine düşeni 
yapması lazım”

“Tarihi binalar kamulaştırılmazsa, 
bir tarih yok olacak”

Lefke’de binalarla ilgili en büyük so-
runun mülkiyet konusu olduğunu, esas 
mal sahipleri öldüğü için hissedarlara 
ulaşmanın oldukça zor olduğunu kay-
deden Karlıtaş, “Başka ülkelerde dev-
letlerin bu gibi tarihi binalara el koyma, 
kamulaştırma  yetkisi var. Eğer bizde 
de bu yapılmazsa bir tarih göz göre 
göre yok olacak” dedi.

Karlıtaş, dernek olarak geçen böl-
gedeki tarihi bir binayı kiralayıp, öz 

kaynaklarıyla orijinal dokusuna göre 
restore ettiklerini ve şu an Lefke Tu-
rizm Merkezi olarak kullanılan binanın 
halkın ziyarete açık olduğunu belirtti.

Lefke Belediyesi ile derneğin ortak 
projesi olan Lefke Vasıf Palas’ın bir 
kent müzesine dönüştürülmesine yöne-
lik bir kaynak ayrılmamasından duydu-
ğu rahatsızlığı da dile getiren Karlıtaş, 
“Kamulaştırması yapıldı. Projeleri çi-
zildi. Alt yapı hazır ancak bütçe yok” 
dedi.

“Turizm bir vizyon işidir. Turizme de 
inanmak gerekiyor. Merkezi yönetim-
lerin yerel yönetim ve sivil toplumla 
birlikte çalışıp, güçlerini birleştirmesi 
gerekiyor.  Ülkedeki plansız ve prog-
ramsızlıktan Lefke de payını alıyor. 
Ancak bunlar çözülmeyecek sorunlar 
değil. İyi bir vizyonla sorunlarımızdan 
kurtulabiliriz”

 “Önce bireyler arası barış sağlan-
malı, diyaloğ için işbirliği şart”

Hasan Karlıtaş, Lefke Turizm Derne-
ği ile Güney Kıbrıs’tan Doğa Dostları 
Derneği’nin diğer sivil toplum örgütle-
riyle işbirliği içinde yürüttüğü bu pro-
jede de, tüm iki toplumlu etkinliklerde 
olduğu gibi esas hedefin barış olduğuna 
dikkat çekti. “Önce bireyler arasında 
bu barışı sağlayıp, güven oluşmasını 
sağlamak lazım. Özellikle yaşlılar gibi 
ortak yaşanmışlığı olmayan gençlere 
ortak geçmiş ve ortak özelliklerini gös-
terip, işbirliği yapabileceklerini yaşaya-
rak göstermeyi amaçlıyoruz”

Hasan Karlıtaş, işbirliğinin önemine 
vurgu yaparak, “Diyalog için işbirliği 
şart. Birbirimiz tanımak için de işbirliği 
şart” dedi. İlk hedefi Lefke ve çevresi 
olsa da amacın bütün adaya yayılmak 
olduğunu kaydeden Karlıtaş, projenin 
sonunda bir çalıştay yapıp, diyaloğun 
geliştirilmesine yönelik bundan sonra 
neler yapılabileceğini ele alacaklarını  
belirtti.
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Dörter Construction, 2010 yılın-
da Nihat, Metin ve Begüm Dörter 
tarafından yaratılmış bir inşaat fir-
ması olarak metrekarelerle değil 
santimetrekarelerle çalışıyor. İn-
sanlar için ince düşünülmüş yaşam 
alanları tasarlayan bir marka olma-
yı hedeflemektedir. Nefes gibi can 
veren ve yaşamın vazgeçilmezi 
haline gelen yapılar yapmak için 
yola çıkan Dörter Construction’ın 
farklı yaşamlara ve tarzlara uygun 
projeleri bulunmaktadır.

Sahip olduğumuz farklı bakış 
açısı ile oluşturduğumuz özgün 
yapılar, farkımızı ortaya koyuyor.

Amacımız geniş bir kitleye ulaş-
mak ve inşaat sektöründe kalıcı 
olmaktır, çağımızın sunduğu son 
teknoloji imkanlarını kullanarak 
profesyonel bir şekilde müşterile-
rimize dürüstlük çerçevesinde iti-
na ile hizmet vermektir.

Kuzey Kıbrıs da kaliteli ve gü-
venli bir hayat yaşamak isterseniz, 
Dörter Construction olarak sizlere 
çok özel bir teklifimiz olacaktır.

Yeniboğaziçi bölgesinde, doğa 
ve denizle iç içe sizlere hayal etti-
ğiniz yaşamı sunarak

“4 Ever Green” projemiz ile 
yeni hayata hoş geldiniz diyoruz.

Restorantlara ve eğlence yerle-
rine 500 metre, okula bir dakika, 
Yeniboğaziçi panayır ve çocuk 
park alanına 2 dakika mesafede, 
sahile 5 dakikalık yürüyüş mesa-
fesi ve enfes doğa manzarasına 
sahip olan projemiz, bölgede eşsiz 
bir konuma sahiptir. Yeniboğaziçi 
uluslararası “Cittaslow” belediye-
ler birliği üyesi olup “Cittaslow” 
markasıdır.

2011 yılın da ilk “Platinum” apartma-
nımızla inşaat sektörüne ilk adımları-
mızı attık. Bu projede 6 adet platinum 
apartmanını Tuzla bölgesinde başarı 
ile bitirdik. Devamında 2015 yılında 
Mağusa-Sakarya bölgesinde “Salamis 
City” apartmanımızı inşa ettik ve tam 
bir sene içinde 2016 yılında aynı böl-
gede “Sakarya Green” apartmanımızı 
hayata geçirdik.

Bu başarıların ardından 2018 Tuz-
la’da 10 villa ve 20 daire’li “Platinum 
Life” sitesi ile yeni bir döneme girip 

aynı zamanda Mağusa merkezde “Blue-
port” apartmanımızı sizlere sunduk.

2019 yılında Long Beach bölgesine 
imzamızı atmaya karar verdik ve ‘Mc-
kenzie Residence’ projemizle bu bölge-
de parladık aynı zamanda Mağusa’nın 
yeni parlayan bölgesinde Çanakkale de 
“City Point” projemizi sunduk. Son iki 
projemizin inşaatı devam etmektedir, 
şu anda Longe Beach bölgesinde, özel 
bahçe kati, Café Bar ve havuzlu Mcken-
zie Gold rezidansimizin lansmana özel 
fiyatlari ile sizlere sunuyoruz…

Pek yakında 
“4 EvER GREEN’’ 
ile artık hayal et-
tiğiniz konfora ve 
huzura ulaşmanız 
mümkün olacaktır.

McKenzie
Gold Rezidence

+90 (548) 837 40 04
+90 (546) 991 40 04
+90 (392) 365 60 04

DÖRTER
CONSTRUCTION

İsmet İnönü Avenue, On the 
Salamis Road, Dakkor Apt. 

2nd Floor, No: 4 
Famagusta/North Cyprus

www.dorterconstruction.com
info@dorterconstruction.com

Dörter Construction
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Yaz aylarının vazgeçilmesi börülce, tezgâh-
larda görücüye çıktı… Bu ay sizlere börülce 
salatasının nasıl yapıldığını anlattık…

Biz, buhar tenceresinde pişirdik… Dilerseniz 
siz de buharda pişirin. Ocakta pişirildiğinde de 
lezzeti ayni… Tadına doyamayacaksınız…

Malzemeler
1 kilo taze börülce
1 kabak 
1 limon
Zeytin yağı
Tuz

Hazırlanışı
Börülceler yıkanır, ayıklanır ve haşlanır. Ka-

baklar da küp küp kesilerek, haşlandıktan sonra 
süzülür ve 30 sn kadar soğuk su altında tutulur. 
(Haşladığınız tüm sebzeleri soğuk su altında 
utarsanız, sebzeleriniz daha canlı olur.)

Geniş bir kaba haşladığınız börülce ve ka-
bakları dökün. Limon, zeytinyağı ve tuzu da 
ekleyin, sos ile börülcenin tamamı temas etsin. 
Güzelce karıştırdıktan sonra servis yapın.

Buharda pişirecekseniz, ayıkladıktan sonra 
buhar makinesine koyun ve yarım saate ayarla-

yın. Yarım saat sonra, salatanız hazır.
Dilerseniz içerisine soğan ve taze yeşilbiber 

de doğrayabilirsiniz.
Börülce salatasını, patates köftesi ve patates 

kızartmasıyla servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun. 

Zeytinyağlı taze börülce
Malzemeler
1 kilogram taze börülce
4 domates
2 diş sarımsak
2 soğan
Tuz
Şeker
Zeytinyağı

Hazırlanışı 
Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğra-

yınız. Domatesleri de soyup, küp küp doğru-
yoruz. Tencereye zeytinyağını koyup, biraz 
ısındıktan sonra sırasıyla soğan, sarımsak ve 
domatesleri pembeleşinceye kadar kızartın.  
Daha sonra yarı haşlanmış börülceleri de ilave 
ederek. Suyunu ve tuzunu ekledikten sonra kı-
sık ateşte pişiriniz. 

Kabaklı Börülce Salatası
Şimdi tam zamanı!

Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 3
Zırzır Mırmır Gazeddası...

Zizziro Mizah Gazeddası’nı ayrıca
 Facebook.com/groups/zizziro linkinden 

takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.Zizziro Mizah Gazeddası

Nasıl Şiircik...
Yurt dışında yaşayan Gıbrıslı Türklerin, Gıbrıs’daki seçim-

lerde “Seçme ve da Seçilme Haggı” isdediklerini duyan Gıb-
rıs’daki Gıbrıslılar, duygu ve düşüncelerini hemman galeme 
alıp Londralılara cuvap verdiler...

GIBRISLIDAN LONDRALIYA...

Ey my Londralı gardaş, bırak bu ayakları
Uzakdan gonuş gonuş, you have lost ayarları
Onda otur just relax, rahat brak bu tarafı
Ütü isdemez you know, Gıbrıs’ın kafaları...

I have the right to tell you, ta ondan ahgâm kesme
Buracıkda yaşaman, I know all the best deme
The drum can be heard dadlı, from all the way uzakdan
You come and live in Cyprus, gonuşma gudurudan...

Brakbelâ seçme değil, seçilme da isdersin 
You earn pounds and euros, hep idare edersin
Gel talim et göreyim, bloody Turkish pound’a
Vallah I swear to you, bir günde toz kesersin...

Investment yapacakmış, we’ve seen a lot da n’oldu?
Whoever landed here, gaça gaça bir oldu
Once you get alışkanlık to Evropalı yaşama
Got here with big dreams but, “neler geldi başıma”...

Look bura listen dosdum, zaten rahat değilik 
Etişen biner bize, gambur olduk dibelik
Sen olsun insaf eyle, leave us alone gardaşcık
We pray to God day and night, son bulsun bu düşmannık...

Gıbrıs’ı anan herkeş, seçme seçilme isder
No opinion from us, sırtımızda aş bişer 
Do not listen or believe, atıp da dutanlara
If you rely on these ones, bir tarafınız şişer...

Anyway siz goşdurun, “isder” goyun adını 
Gelin gidin Gıbrıs’a, gaçırtmayın dadını
Respect yapın bireccik Gıbrıs’da yaşayanı
Brother sister yaşaylım adamınan gadını...

Korona geldi, herşey tersine döndü. Umumi tuvaletlerde doğru olan birincisi gayrık, ikincisini uygulayan 
kesin Goronozade...

ELİNE MİŞ SAĞLIK...
Oturduk yemek yerik, daha yemek bitmeden bizim Ba-
fidissa’dan şikayet. O gadar güzel yemek yapmış da, bir 
‘Eline sağlık’ demezmişik..
E bekle yahu hanım, bekle. Daha bağzımızdan enme-
di. Hele bir ensin bakalım gendimizi nasıl hissedeceyik. 
İçelim üsdünden da gaveciğimizi, diğnenelim bireccik 
da görelim. Mideye tokanacak? Tokanmaycak? Hemen-
den belli olmaz ya! Gidelim yatalım bakalım uyuyabile-
ceysak! Gece uyurken rahat mı uyaycayık, yoksa ikide 
birde havaya mı sekeceyik! Bilmeyik.
Bir bakan tansiyon yapar, bir bakan şekerimizi, koles-
terolumuzu roket eder, ne belli? Hele bir sabah olsun, 
gakalım tuvalete gidelim, bakalım solinalar, künkler 
normal mı çalışacak? Bir bakan bir yerlerde tıkanma baş 
gösderir, belli mi?
Yani annayamadım nedir bu acele? Bizim çocukları do-
ğuracağında 9 ay bekledin, bir ‘Eline sağlık canım’ için 
12 saatcık bekleyemen? Gaşmadık ya!..

ÇEK EDİN BE GARDAŞ...
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Güney Kıbrıs ile kapıla-
rın açılabilmesi için, onlarda da 14 gün sıfır pozitif vaka 
görmemiz lazım” dedi, birkaç gün sonra da “Ben öyle 
birşey demedim, öyle bir şart koşmadım” deyerek bütün 
gazeddacıları yalançı çıkardı.Eh! Bütün gabahat gazed-
dacılarda! Fotoğraf makinanızın, telefonunuzun, flaş-
larınızın patariyalarını ikide birde kontrol edersiniz da, 
Pilli gonuşmaya başlamadan evel patariyasını çek etmek 
yok? Patariyası gırmızıya endiğinde, yani boşaldığında 
ne gonuşduğunu nasıl hatırlasın be gâvolem!..

PEŞGİRE DAKDILAR...
Kayseri’de tatile giden İran kökenli Britanya vatandaşı 
adam, İngiliz bayrağı desenli peşgirini balkona astı diye, 
“vatansever” vatandaşların şikayeti üzerine tutuklandı.
Poliste ifade vermeye zorlanan turist, “Islağıdı yahu, 
goydum güneşe gurusun” dediysa da, polis çavuşunun 
“Islak peşkirine korum ulan. Vatan hainliğinin ıslaklığı 
olmaz. Islak peşkir gibi sıkar, suyunu çıkarırım senin” 
sözlerinden nasibini almakdan gurtulamadı..

GURUŞA GURŞUN...
Meyva suyunun ‘İçindekiler’ bölümünü okudum. Aynen 
şöyle yazar: 8 ezilmiş elma, 52 sıkılmış üzüm danesi, 
15 dane ezilmiş çilek ve 77 dane da ezilmiş guşüzümü.
U gâvole, dedim gendi gendime! Ekonomi dediğin aha 
bu. Adamlar milimine gadar herşeyi ‘medrima’ yaparlar. 
Bizde aynisini yapsalar “Bak yahu pezzevenge, guruşa 
gurşun atar” derik, adamı rezil ederik...

BİRECCİK DA GÜLELİM...

Porno
Londra’nın renkli simalarından Garabela, namı diğer Aslan Baba falcı-
lığı ve binbir çeşit eşya pazarlamacılığı ile ünlüdür.
Özellikle 90’lı yıllarda pastırma, samarella, altın eşya ve aklınıza gel-
meyecek her türlü eşyanın pazarlamasını yapan Garabela’nın gılık 
gıyafeti, gonuşma stili ve sempatik davranışlarıyla açamayacağı kapı 
hemen hemen yok gibidir.
Bizim Garabela, o yıllarda video kaset satışları da yapardı. 10-15 liraya 
satılan video kasetleri yok pahasına satıyordu. Salahi, birgün karşısına 
çıkan Garabela’dan 3 lira gibi çok ucuz bir fiyata porno içerikli bir 

video kaseti satın aldı.
Salahi eve gidip da, böyük bir heyecanınan kaseti videoya dakınca bir 
da ne görsün! Kaset boş. İçinde hiç birşey yok. Gazzık yediğine ateş 
püskürmeye başladı ama yapacak birşey yok.
Aradan bir ay geçtikten sonra, bir gün ansızdan Garabela’yı yolda gö-
ren Salahi bağırmaya başladı:
- Olan utanmaz, olan arlanmaz! Sattın bize boş kaseti. Adamlık mı be 
bu senin yaptığın?
Garabela cin gibi gözleriynan Salahi’yi baştan aşağıya bir süzdü. Meş-
hur gonuşma tarzıynan Salahi’yi tersledi:
- Yörü bre harra işine! Üç liraya kaset aldın da isterdin birşey da olsun 
içinde?!..

Yeni durumda hangisi doğru?

BU AYIN ZİRİZİRİTLERİ...
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Kıbrıs’a dönüşün tam zamanı

KKTC daha iyidir Birleşik Krallık’tan!
Matematik denklemi gibi oldu!
Bu konuyu tartışmanın bir anlamı var mı?
Mesela Covid 19 belası öncesi, NHS’in kalitesini, 

KKTC Sağlık Sistemi ile kıyaslar mıydınız?
Londralı kardeşlerimiz, “Sizin onda hospital rub-

bish” demiyor muydu?
Diyordu!
Ama o rubbish hospital ve rubbish sağlık sistemi-

miz, Covid 19 sürecini, ne acıdır ki NHS denen sis-
temden çok daha iyi çözdü!

-*-*-
Sebebi şuydu, buydu, oydu!
Bunu tartışmamak lazım.
İngiliz ekonomisi ve KKTC ekonomisi kıyası yap-

maya da gerek yok!
-*-*-

Peki ne yapmak lazım?
Bence artık KKTC’ye dönmek lazım!

-*-*-
Efendim Kıbrıs sorunu çözülmedi mi?
Türk malı üzerine yatırım yapmayı tercih edebilir 

ve bu sıkıntıyı aşarsınız ama buna da gerek yok çünkü 
bu Kıbrıs meselesi hiç de çözülecekmiş ve de altımız-
daki arsalar iade edilecekmiş gibi görünmüyor!

-*-*-
Efendim, bunca yıldır Londra’daki Kıbrıslı Türkleri 

yolunacak kaz gibi görüyordunuz!
Bu saptama yanlış değil!
Ama artık gerçekler de o doğrultuda değil!

-*-*-
Artık şu gerçekler var; yeni Dünya düzeninde; koro-

navirüs veya Covid 19 sonrası yeni Dünya’da, KKTC, 
kesinlikle Dünya’nın en güvenli ülkesidir...

Güzel bir köyde, çok iyi bir eviniz ve arabanız var-
sa; İngiltere’de sosyal güvenlik haklarınızı koruyarak, 
KKTC’de emeklilik yaşamak, hatta KKTC’de uygun 
bazı işlere yatırım yapmak yanlış olmaz.

-*-*-
“Yaptık ve battık, batırıldık, çalındık, çırpıldık!” mı 

diyorsunuz?
Doğrudur!
1974 sonrası ganimete fazlasıyla alıştırılmış Kıb-

rıs Türkü, soydukları ve soğana çevirdikleri arasına 
Londra’daki kardeşlerini de hep katmıştır.

Ama artık öyle değil.
Gerçekten değil.
Londralı kardeşlerimiz de artık bu konuda eminim 

daha tecrübelidir.
-*-*-

KKTC, her açıdan daha güvenlidir.
Daha güvenilirdir.

-*-*-
Tatil için daha uzun zaman geçirmek değil dediğim; 

doğrudan KKTC’ye yerleşmektir...
Eğer Londra’daki kardeşlerimiz, birikimleri ile bir-

likte bilgilerini de ülkeye taşırsa; vergi mükellefi ol-
mak gibi görgülerini de getirirse, bunun KKTC’ye de 
ciddi faydası olması kaçınılmazdır.

-*-*-
Yeni nesiller gelmez mi?
Yeni nesillerin de gelmesi için, işbirliği ve olanaklar 

geliştirilmeli; “win win” dediğimiz “herkesin kazana-
cağı” sistem yaratılmalıdır.

-*-*-
Ayrıca unutulmamalıdır ki, Brexit sonrası İngiltere; 

koronavirüs depremi ile birlikte ciddi belirsizliğe doğ-
ru akacaktır.

-*-*-
Kısacası, Anavatan Kıbrıs; Londra’ya ve İngilte-

re’ye; hatta Avustralya ve Kanada’ya kaptırdığı insa-
nını artık geri kazanmak istemektedir.

-*-*-
Artık Kıbrıs’a kesin dönüşün tam zamanıdır.
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EU fund to Lefke
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Lefke Tourism Association has succeeded in taking the biggest budget of civil society project in the history of Lefke.
Lefke, which attracts attention with 

its underground and aboveground rich-
ness, vegetation and pleasant weather 
at the bottom of the Troodos Mountain 
in the west of TRNC, tries to say that 
“I am also in tourism despite environ-
mental problems and economic diffi-
culties.”

Local governments and non-govern-
mental organizations in Lefke, which 
is a historical Ottoman town with its 
architecture, mansions and mosques, 
provide tourism by protecting its own 
identities, local architectures, local ar-
tisans, traditions and customs and Cit-
taslow values.

The Lefke Tourism Association 
plans to attract more tourists to the re-
gion by adding new values to the histo-
rical and touristic places in Lefke and 
its surroundings with the EU-funded 
project, which is carried out in coope-
ration with the Friends of the Nature 
from Cyprus.

The association, which plans to set 
up a square with a moufflon statue in 
a place that everyone can see in Lefke 
and to place an Aphrodite statue in the 
city Soli, which he original statue is 
located in the museum in Southern Cy-
prus, is also considering growing aro-
matic plants and lavender in the region.

Negative perception about Lefke
Answering the questions of the TAK 

reporter, Lefke Tourism Association 
President Hasan Karlıtaş pointed out 

that while establishing the association 
in 2010, their primary goal was to chan-
ge the negative perception about Lefke, 
such as “a nature polluted by CMC was-
te, a dirty sea and products that grow in 
the region should not be eaten.”

“We tried to show that Lefke is a gre-
en, beautiful, calm, traditionally preser-

ved place with its unique walnuts, dates 
and oranges. We have succeeded this to 
some extent. Now, we see with joy that 
a good mobility has been brought to the 
region. Encouraged by this, we applied 
to the bi-communal EU project. With 
this project we have entered to take the 
association further, we have managed 
to take the biggest budget of civil so-
ciety project in the history of Lefke.”

Target is the Youngsters
Karlıtaş aims to establish Aromatic 

Plant Garden - Lavender Garden in the 
region with the budget of 296 thousand 
Euros of the EU-supported Bi-commu-
nal Dialogue Project, where youngsters 
are targeted and the two communities 
are aimed to be closer, to make 1 mosa-
ic work with 2 sculptures, to support 2 
festivals in the region, 24 trips and sta-
ted that they plan to do workshops with 
many bicommunal events.

Karlıtaş stated that they will start the-
ir activities and that they had 2 months 
break due to the coronavirus epidemic 
on the 1st  of June, and that they will 
carry out each of these activities on the 
subject of women, sports, arts, culture 
and tourism in cooperation with anot-
her stakeholder organisation to increase 

participation and become more effecti-
ve.

“For example, we organised the Lef-
ke Peace Run in February. We did it 
with 4 associations, two from the North 
and two from the South. They ran th-
rough the Aplıç Border. We previously 
collaborated with environmental orga-
nisations. We organised an event where 
environmentally sensitive young pe-
ople from the two communities came 
together.”

Moufflon to Lefke, 
Aphrodite Statue to Soli

Noting that the content of the project 
is not only limited to the events but also 
includes some permanent artistic works 
in Lefke and its surroundings, Karlıtaş 
said that at first, Turkish and Greek Cy-
priot artists will perform 2 sculptures 
together.

“A moufflon statue will be placed in 
the center of Lefke in 2020. It will be a 
work of the Turkish Cypriot artist Ser-
hat Selışık. We plan to create a square 
where people can take photos and touch 
the Moufflon which is a Cyprus ende-
mic, seen in Yeşilırmak, Bağlıköy and 
Lefke.”

Karlıtaş noted that the second sculp-

EU fund to Lefke

ture work will be the statue of Aphro-
dite, which was unearthed during the 
excavations in the historical city of Soli 
and is now in a museum in Southern 
Cyprus. Karlıtaş stated that they wan-
ted to do the same and place it in Soli as 
it is the most beautiful Aphrodite statue 
on the island.

“We aim to add a new value to Soli, 
which is visited by 500-600 tourists a 
day. There is a mosaic of swans whi-
ch came out in Soli. We will also place 
a work on this subject, somewhere in 
Lefke.”

Graffiti on the walls of Lefke
Karlıtaş said that his third art work is 

to make an artistic themed graffiti at 4 
points in Lefke.

“At the end of this project, which will 
be in the form of a competition, we will 
present a few beautiful images to peop-
le who will visit the region by taking 
photographs as they do in Nicosia and 
other cities.”

Aromatic herb garden and laven-
der garden to the region

Hasan Karlıtaş stated that within the 
framework of the project, an Aromatic 
Herb Garden and Lavender Garden will 
be created, which will include natural 
plants such as thyme and sage, as well 
as plants that are unique to Cyprus.

“We will plant our first lavender in 
September on an area of 2 acres on 
Bağlıköy road. There will be gardens 
where people would be able to visit, 
where youngsters will be introduced 
to plants. In this way, we aim to gain 

liveliness not only at festival or certain 
events, but always.”

Support to walnut and 
date festivals

Karlıtaş said that the Date and Walnut 
festivals held in the region will be sup-
ported and the international dimension 
will be tried to be improved by increa-
sing the quality.

“We want to raise the standards of 
the festivals that remain at the level of 
pastry sales of Cypriot flaouna (pilavu-
na), through this project and make an 
international difference by gaining a 
culture and art dimension. Joint events, 
nature walks and workshops will also 
be held.”

Lefke should be supported with 
special projects

Karlıtaş, who complains that Lefke is 
one of the most indisputable and most 
beautiful regions of Cyprus, but it is 
one of the regions that the central go-
vernment neglects the most, sees a little 
of the value that the Ottoman archite-
ctural architecture deserves, especially 
with the green texture created by date 
and walnut and citrus trees, believes 
that the region should be supported 
with special projects.

Karlıtaş believes that Lefke, a cittas-
low city, that can be a unique town with 
a nice tourism planning to be made by 
considering Ottoman architectural cha-
racters, houses and streets.

“Unfortunately, a significant part of 
the Ottoman mansions faces the danger 
of collapse. 2 mansions were demolis-
hed last year. These should be interve-

ned and resolved of property problems. 
As the ethnography museum, some of 
them should recover, and the Founda-
tions Administration should step in and 
do their part in this regard.”

“If historical buildings 
are not expropriated, a history 

will disappear”
Noting that the biggest problem with 

buildings is the property issue in Lefke, 
it is very difficult to reach the sharehol-
ders because the main owners are dead. 
If this is not done with us, a history will 
disappear.”

Karlıtaş stated that they rented a his-
torical building in the region, which 
was mentioned as an association, and 
restored it with its own resources, and 
the building, which is now used as Lef-
ke Tourism Center, is open to the pub-
lic.

Expressing his discomfort with the 
fact that Lefke Vasıf Palas, which is a 
joint project between the Municipality 
of Lefke and the Association, was not 
allocated a resource for the city mu-
seum, Karlıtaş said, “Expropriation 
was done. Their projects were drawn. 
The infrastructure is ready but there is 
no budget.”

“Tourism is a vision business. It is 
also necessary to believe in tourism. 
Central governments need to work 
together with local government and 
civil society and join forces. Lefke 
also gets its share from the unplanned 
and unscheduled plans from country. 
However, these are not problems that 
cannot be solved. We can get rid of our 
problems with a good vision.”

“First, peace should be provided 
between individuals. Cooperation is 

a must for dialogue”
Hasan Karlıtaş pointed out that the 

main goal is peace, as in all bi-com-
munal events, in this project, which is 
carried out by the Lefke Tourism As-
sociation and the Friends of the Nature 
Association of Southern Cyprus with 
other non-governmental organisations. 
“First of all, it is necessary to ensure 
peace among individuals and establish 
trust. We aim to show young people 
who do not have a common life, especi-
ally the elderly, by showing their com-
mon past and common characteristics 
and by experiencing that they cooperate 
with each other.”

Hasan Karlıtaş emphasised the im-
portance of cooperation and said, 
“Cooperation is essential for dialogue. 
Eventhough their first aim is to expand 
in Lefke and its surroundings, Karlıtaş 
said that they want to expand within the 
whole island. Karlıtaş stated that they 
would hold a workshop at the end of the 
project and discuss what can be achie-
ved next to improve the dialogue.
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Hellim pastry is still one of the indispensable tastes of Cypriot villages. This flavour that 
is eaten with tea or lemonade, molasses and honey is a gift to us from our mothers...

Ingredients
2 kilos of flour
3/4 glasses of water (nearly 150 gr) 
4 pieces of hellim 
1 kilo of onion 
salt, water
 
Hellim pastry is one of the indispen-

sable tastes of Cypriot villagesThis ama-
zing flavour that requires a lot of labour 
to make is unfortunately falling into ob-
livion. Although it is sold in some places 
in North Cyprus, both the smell and the 
flavour of home-made pastry is something 
else. Accompanied with a glass of tea or 
lemonade, this pleasure is truly irresistab-
le!

In this issue, we are visiting lady Zarif 
from Kyrenia for the hellim pastry recipe. 
We are both conversing with lady Zarif 
who is spending a day during the weekend 
for pastry making together with her child-
ren and grandchildren, and learning about 
the key parts of making hellim pastry

Mature hellim suits hellim pastry the 

best! 
Lady Zarif who is originally from Gö-

çeri and has lived in Kyrenia for the last 
couple of years learned about pastry-ma-
king from her mother when she was 12-13 
years old. Since then, she has been exhi-
biting her talents and providing notable 
flavours for her loved ones. As she is kne-
ading the dough she narrates the recipe 
for us: “I cut the onions in circles and boil 
them for a bit. Later I fry them for a while 
as well. Then I add the grated hellim to the 
pan with onions.” She tells us that she uses 
mature hellim as it adds an extra flavour to 
the pastry.  She says “mature hellim suits 
hellim pastry better.” Moreover, she ma-
kes the mature hellim sit in water the night 
before, so that its salt is reduced... 

It takes talent to knead the dough 
Of course it does not end by preparing 

the inner ingredients of the pastry. The 
hardest part that requires the most talent 
is kneading the dough. Dough is kneaded 
with water and salt. Then it is rolled out. 
The secret of super thin dough of lady Za-

rif is that she uses starch when rolling out 
the dough. Then we place the mix of onion 
and hellim in pieces on the dough that we 
laid in the middle. After placing nearly 30 
lumps of the mix on one half of the dou-
gh, we cover it with the other half of the 
dough. Then we cut these into pieces in a 
way that the lumps will stay in the middle.

You can cook the pastries you prepared 
either in hot oil or an iron plate preheated 
in the oven. Lady Zarif’s daughter in law 
Konce cooks the pastries carefully prepa-
red by her in an iron plate. This part of 
the process also requires talent. Both sides 
of the pastries should be cooked in a fast 
manner. Konce gets full points from lady 
Zarif for cooking the pastries. Meanwhile, 
delicious smell of the pastries is spread to 
the whole street. Do not forget to put the 
pastries in a pot whose bottom is covered 
by paper towels right after they are cooked 
in the pan to prevent them from drying up. 
I recommend you to eat the pastries by 
dipping them in honey or molasses when 
they are still hot!

Many people feed birds by leaving 
breadcrumbs in front of their windows 
at home. But this love and attention is 
usually one-sided. For a little girl from 
Seattle, USA, it’s different.

Eight-year-old Gabi Mann feeds 
crows that come into the garden of her 
house. The crows thank Gabi with the 
gifts they bring her.

What Gabi cares about most in the 
house is the box right next to the dining 
room.

“You can look what’s in the box, but 
no touching.” Gabi says.

A number of small objects in the box 
were carefully placed in transparent 
plastic bags with dates and times noted 
on them.

One of the bags has a broken light 
bulb, and in another bag, there is broken 
pieces of brown glass.

Each object is carefully stored. Gabi 
opens the black zipper of a plastic bag 
and says, “We’re trying to keep ever-
ything as good as possible,” and starts 
telling us about one of her favorite ob-
jects.

‘It shows how much they love me’
 In the bag that Gabi opened, there 

was a silver ball, a black button, a blue 
paper clip, a yellow bead, a blue piece 
of lego and much more objects.

While these objects are a bit of an 
unusual collection for an eight-year-old 
girl to care so much, Gabi finds each 
one of them worthwhile. Because each 
of these objects were gifted to Gabi by 
the crows.

Gabi, who lifts up a pearl-colored he-
art and shows it to us, says this is the 
most valuable part of the collection and 
adds, “It shows how much they love 
me.

Gabi’s friendship with the Crows be-
gan in 2011 with a coincidence - and 
that’s what we’re talking about. She 
was only four at the time, and she was 
spilling a lot of food on the floor while 
she was eating.

Realising Gabi’s habit of spilling 
food on the floor, the crows followed 
the little girl.

As Gabi grew older, she wanted to 
reward the crows’ interest, and when 
she returned from school and walked 
home from the bus stop, she began gi-
ving the crows what was left in her lun-
ch box. Then her younger brother began 
to accompany Gabi.

After a while, the crows came to the 
bus stop every afternoon and waited 
for Gabi to come. Gabi also started to 
keep a growing portion of lunch for the 
crows.

Gabi’s mother, Lisa, did not mind the 

crows eating her daughters’ lunch and 
said, “I’m glad they love animals and 
they share.”

Before seeing the special bond betwe-
en Gabi and the crows, Lisa said she 
didn’t even care about the birds, “It’s 
been a big transformation for me. Now 
I look at the birds in a different way,” 
she adds.

Crow Friends
In 2013, Gabi and her mother Lisa 

took the idea of feeding crows a step 
further and decided to leave them food 
regularly every day.

Now they fill the bird bath they made 
in their backyard every morning with 
clean water. Then they put peanuts in 
the bird feeder. Gabi throws handfuls of 
dog food on the grass. As Gabi and her 
mother are preparing, the crows pack at 
the surrounding telephone poles.

Since this routine food is put down in 
the morning, the gifts from the crows 

have started to come.
Now, crows that finish their food and 

leave shiny objects in empty trays: ear-
rings, bright stones, door hinges and 
many more.

It’s unclear when the presents will 
show up. Gabi finds a shiny object one 
day when another day she does not find 
anything.

After seeing Gabi’s collection, one 
wants to have his own crow friends.

“If you want to connect with crows, be 
consistent and modest with the rewards 
you are given,” says John Marzluff, the 
Professor of Natural Life Research at 
the University of Washington.

Marzluff’s specialty is birds, especi-
ally ravens.

According to Marzluff, the most 
beautiful types of feed that can be gi-
ven to crows is shelled nuts. “Peanuts 
contain high energy. Also, the crows 
can easily notice and come towards 
the sound when the nuts are thrown on 
the ground,” Marzluff said, adding that 
crows can adapt quickly if a certain rou-
tine is created.

“We are undoubtedly talking about a 
mutual relationship here,” says Marz-
luff, who conducts a research that exa-
mines the relationship between crows 
and people who feed them, adding: 
“Both sides understand each other’s 
messages.”

The Lost Lens Box
The birds send a number of messages 

with their flight patterns, approaching 
the feeding person and where they sit. 
Feeders can also receive these messa-
ges. Crows can also predict what to ex-
pect from the feeder’s posture.

But this reciprocal relationship do-
esn’t always turn into gifts from crows.

“I can’t always say they bring gifts,” 
Marzluff said, adding that he has never 
received any gifts.

However, Marzluff notes that he has 
witnessed numerous gifts brought to 
people by corws.

All the crows who bring gifts don’t 
prefer the colorful and bright objects 
Gabi had.

That’s why Gabi is so lucky.
Gabi’s mother, Lisa, regularly tries 

to take pictures of crows and records of 
their behavior.

Lisa had her biggest surprise just a 
few weeks ago. She dropped her lens 
box and lost it while trying to take a pi-
cture of an eagle she saw nearby.

A few days later, the lens box she lost 
was in the middle of one of the empty 
bird feeders in her backyard.

Source: BBC English

Hellim Pastry is Still Indispensable! 

Feed The Crow And Get The Gift
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Between the years of 
1878-1960 in Cyprus, du-
ring the UK period, which 
was ruled for 82 years, 
yellow stone colonial ar-
chitectural style buildings 
were constructed for road, 
transportation, postal and 
each administrative cen-
ter in accordance with the 
British architectural order.

Another trace left by the 
UK Period to Cyprus are 
the fountains that are com-
mon in villages and meet 
the water needs of the nei-
ghborhood.

The meanings of the 
letters written on the 

fountains
There are VR, ER and 

GR inscriptions on the vil-
lage fountains and mail-

boxes in Cyprus. The me-
aning of the symbols on 
these fountains, that were 
made in the UK colonial 
period, is as follows:

ER - Elizabeth Regina 
(Elizabeth Reign) - Sy-
mbolises that it was built 
during Queen Elizabeth’s 
period.

GR - George Rex. (Geo-
rge Reign) Symbolises the 
period of King George’s.

The one with the VR 
icon is quite old and sym-
bolises the Queen Victoria 
era.

During the Ottoman 
Period, which maintained 
sovereignty in Cyprus 
between 1571-1878, foun-
tains with valuable featu-
res were made. Fountains 
built during the Ottoman 
Period will also be the 
subject of our next issue.

village fountains built in 
Cyprus during the UK Period
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