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Noyanlar Şirketler Grubu,
2020 yılı sonuna
kadar, temelden
başlayan projeleri için 50 ay
sıfır faiz ödeme
imkanı sunuyor

Sanat ve spor,
hayatının
temel taşları 19
Su Balesi Antrenörü ve Arp Sanatçısı Deniz
Aker, Arp’ın tınısının kaygı, stres, baskısal
duygular, ağrı ve anksiyete hallerini azalttığını
vurguladı, kız çocuklarını dünyanın en güzel,
en estetik bir o kadar da zorlu spor dallarından
olan su balesi yapmaya davet etti

Turizmin geleceği ‘eko-agro turizm’
Ülkemizin eşsiz doğasında yürüyüş yapmak
büyük bir ayrıcalıktır. Mevsimsel olarak
bilhassa, sonbaharın ve ilkbaharın özellikleri,
yürüyüş parkurlarına ayrı bir mevsimsel tat,
renk ve heyecan katar. Eko-agro turizmin en
önemli hazinesi samimi olması… Geleneksel
köylerimizin, kültürel ve doğal yönleri ile anıl-

ması, ülkemizin turizm geleceğine dair umut
veriyor… Kırsal hayata yönelik olarak artan
ilgi ve hassasiyet tarım ile turizm sektörleri
arasındaki ilişkiyi geliştirerek agro-turizm ve
Cittaslow kavramını ortaya çıkardı.
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Noyanlar’dan kampanya müjdesi
Noyanlar Şirketler Grubu, 2020 yılı sonuna kadar, temelden
başlayan projeleri için 50 ay sıfır faiz ödeme imkanı sunuyor

Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Sorumlusu Zarif Noyan, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ve yatırımcılara kampanya müjdesi verdi.
Eşsiz sahil Long Beach, yürüyüş yolları ve birçok sosyal imkanların kolayca
ulaşabilir olması nedeniyle İskele bölgesinin dikkat çektiğini ifade eden Noyan,
yabancı yatırımcıların da sıkça tercih ettiği bölgeye yatırımların arttığını söyledi.
Noyan, yıllarca yurt dışında ve yurt
içinde ülkemizi ve projelerini tanıtan
Noyanlar Group’un her zaman müşterileriyle aile gibi olduğunun altını çizerek
herkesi ev sahibi yapacak kolay ödeme
planıyla başlattıkları kampanyanın ilgi
çektiğini belirtti.
2020 yılı sonuna kadar, temelden başlayan projeleri için 50 ay sıfır faiz ödeme imkanı verdiklerini duyuran Noyan,
Noyanlar Group’un bir kez daha müşterilerinin yanında olduğunu gösterdiğini
söyledi.
Birçok ev modeli ve çeşitliliğe sahip olan şirkette teslime hazır evler ve
apartman daireleri bulunduğunu belirten
Noyan, koçanlarıyla hazır olan evlerin
yatırımcılara yeni imkanları sunacağını
ifade etti.
Noyanlar Group’un 1973 yılından günümüze Kuzey Kıbrıs’ta faaliyetlerini
sürdüğünü belirten Noyan, her zaman
yenilikçi ve öncü konumda olduklarını
söyledi.
Zarif Noyan, “Aldığımız her bir başarının temelinde güçlü bir takım, güçlü
bir firma vardır. 5 bin aileyi ev sahibi
yapan şirketimiz, bugün birçok yeni projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Müşterilerimizin bütçesine göre fiyat ve
ödeme olanakları sunuyoruz. Bu durum
firmamızın müşteriye verdiği değeri net
bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.
Royal Sun projesinde birçok ev
modeli bulunduğunu ifade eden
Noyan, studio modellerinden,
1+1, 2+1 ve 3+1 modelleriyle dikkat çeken projenin tüm
ödeme imkanlarının müşterilerin bütçelerine göre de
ayarlandığını kaydetti.
Noyan, tüm projelerini
planladıkları gibi hayata
geçirdiklerini vurgulayarak
her zaman alıcılara ve yatırımcılara büyük güven
verdiklerini belirtti.
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Up to
24 months
interest free
payments
plans
Restaurant,Cafe,Bar
5 min Walk to the Sandy beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Outdoor Sports Facilities
Security
Supermarket

Outdoor Swimming Pool
Hair Beauty & Nail Center
Spa , Sauna, Massage & Fitness center
Outdoor - Indoor Kids Playgrounds
Pharmacy
Underground Parking
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“9. Kumdan Yaşama” etkinliği, Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi

Akdeniz’in muhteşem doğası
Akdeniz köyünde, 28 sivil toplum
örgütünün de desteklediği “9. Kumdan Yaşama” etkinliği düzenlendi.
KKTC’de en fazla, Akdeniz köyünde bulunan kum zambaklarının
tanıtılması, korunması ve deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkışının
gözlemlendiği etkinlikte, farkındalık
yaratılması sağlandı.
9. Kumdan Yaşama etkinliği kapsamında, kum zambakları (Pancratium
maritimum) ve deniz kaplumbağaları
(Caretta caretta ve Chelonia mydas)
sunumları, kum zambaklarının fo-

toğrafçılar eşliğinde görüntülenmesi,
Kral mezarlarına gezi, çocuklar için
yüz boyama ve uçurtma etkinlikleri,
yavru deniz kaplumbağalarının denize
bırakılması gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Akdeniz köyü, barındırdığı arkeolojik zenginlik, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve üreme alanı
olan özel sahili, kum zambakları, çok
sayıda flora türüne ev sahipliği yapan
yürüyüş yolları ve yaşatılan Kıbrıs
kültürüyle çok özel bir konuma sahip.

Up to
24 months
interest free
payments
plans
Restaurant,Cafe,Bar
Kids Swimming Pool and Water Slides
Shops and Oﬃces
Beach and Pool Bar
Kids Playground
Security
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Outdoor Swimming Pool
Water Sports
Spa , Sauna, Massage
Seafront
Bicycle and Walking Paths
Fitness Center
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Psikolojimiz alt üst oldu
Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç,
virüs salgını sürecinde, sağlıklı bireylerin
kaygı seviyesi artarken, kaygı bozukluğu
olan bireylerin de bu süreçten olumsuz
etkilendiğine dikkat çekti. Ardıç, kaygının
yanı sıra sık sık el yıkama, temizlenmemiş
hissetme, musluğun kaynar kısmı ile yıkanma, sürekli dezenfektanlar ile temizlik
yapmanın birçok kişide yeni ortaya çıkan
davranış ve düşünceler olduğunu ifade etti.
Ardıç, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk
vatandaşlara da seslenerek, “Bulunduğunuz konumda psikolojik yardım almakta
zorlanıyor veya durumunuzu İngilizce
olarak ifade etmekte yeterli hissetmiyorsanız, Kuzey Kıbrıs’ta eğitimli bir Psikoterapist’ten online danışmanlık hizmeti talebinde bulunabileceğinizi unutmayın” dedi.
Koronavirüs salgını, günlük yaşamımızı büyük oranda değiştirdi. Birçok yerin
kapanması ve adeta hayatın durmasıyla
birlikte uzun süre evlerde karantina süreci
yaşandı.
Virüsün yayılma hızının azalmaya başlamasıyla da, sosyal mesafe kuralları ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak
yeni normal sürece girildi. Bu zorlu süreç,
toplumu hem ekonomik hem de psikolojik
anlamda olumsuz etkiledi.
Salgın nedeniyle evlere kapanılmasıyla
günlük yaşam bir anda değişti. Kimileri
evden çalışmalar yaptı, kimileri işletmelerini hiç açamadı, kimileri ise işlerini kaybetti. Tüm bunlar nedeniyle hem ekonomik
durumumuz hem de psikolojik sağlığımız kötü etkilendi. Bu noktada görüşüne
başvurduğumuz Uzman Klinik Psikolog
Pembe Ardıç, salgının ruh sağlığı üzerine
etkilerine yönelik önemli açıklamalar ve
uyarılar yaptı.
“Korku ve kaygının seviyesine dikkat
edin”
Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç,
Koronavirüsle birlikte günlük hayatta bir
çok değişiklik yaşandığını anımsatarak,
Koronavirüs’ün hayatı tehdit etmesi, yine
bu virüsle baş etme yöntemlerinin sıra
dışı olması ve günlük rutinlerin tamamen
değişmesi nedeniyle insan psikolojisinin
ciddi anlamda etkilediğine dikkat çekti.
Ardıç, hayati tehdidin olduğu bir ortamda
zihinle ‘hayatta kal’ mesajı verildiğini ve
bu durum karşısında korku ve kaygı gibi
duyguların ortaya çıktığını hatırlattı.
Korku ve kaygı gibi duyguların seviyesinin önemli bir nokta olduğuna dikkat
çeken Ardıç, “Unutmayın ki, bir olaya aşırı
kaygılanıyor olmak, o olaydan korunuyoruz anlamına gelmiyor. Eğer kaygı seviyemiz çok yüksekse, günlük yapmamız
gereken işlerimize engel olmaya başlar ve
aslında virüsten korunmaktan uzaklaşıp
işlevsiz bir hale geliriz. Fakat bu kaygının
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seviyesi normal düzeyde ise, gerekli önlemleri aldığımızdan emin olup durumla
baş etme stratejimiz daha sağlıklı bir hal
alır. Zaten bu süreçte psikolojik olarak da
bu tür duyguların görülmesini bekliyoruz.
Endişeli hissetmeliyiz ki, kendimizi tehlikeden koruma ile ilgili de motivasyon sağlayalım” dedi.
“Takıntı hastalığı, kaygı
bozukluğu ve depresyon artıyor”
Pembe Ardıç, virüs salgını sürecinde,
sağlıklı bireylerin kaygı seviyesi artarken,
kaygı bozukluğu olan bireylerin bu süreçten olumsuz etkilendiğine de dikkat çekti.
Ardıç, kaygının yanı sıra sık sık el yıkama,
temizlenmemiş hissetme, musluğun kaynar kısmı ile yıkanma, sürekli dezenfektanlar ile temizlik yapmanın birçok kişide
yeni ortaya çıkan davranış ve düşünceler
olduğunu söyleyerek, “Bu davranışlar,
daha önceden gözlemlediğimiz Obsesif
Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan yani
takıntı hastalığı bulunan kişilerde daha da
ilerilere gitmeye başladı. Yine hem ekonomik belirsizlik, hem de hayatımızı uzunca
bir süredir evlerde sosyal izolasyon içerisinde sürdürmemizden dolayı depresif
duygu durumları ve biraz daha ileri gidecek olursak depresyon gibi bozuklukların
artmış olduğunu gözlemliyoruz” şeklinde
konuştu.
“Sakin olun ve
sağduyulu davranın”
Tüm bunların dönemsel olaylar olduğunu unutmamak gerektiğine işaret eden
Ardıç, yaşanılan süreçte hissedilen birçok
duygu durumlarının değişken ve geçici
olduğunu fark etmenin önemli bir detay
olduğuna vurgu yaptı. Ardıç, her şeyden
önce sakin olup sağduyulu davranmak ge-

rektiğinin de altını çizdi.
Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç,
içerisinde bulunulan süreçte yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
“Öncelikle ‘kabul’ ile başlamalıyız. Tabi
ki içinde bulunduğumuz duruma tamamen
teslim olmaktan bahsetmiyorum. Yaşadıklarımızın ne ilk, ne de son felaket olduğunu
kabul etmekle başlayabiliriz.
Ayrıca, zihninizin sizi bu durumdan
kurtarmak için yaratmış olduğu olumsuz
senaryoları fark edin. Bu senaryolar, çok
sık oluyorsa iyi hissetmeniz de çok mümkün olmayacaktır. Bu senaryoların olduğunu her fark ettiğinizde, bunların sadece
zihninizin sizi korumak için oluşturduğu
senaryolar olduğunu görün ve içinde bulunduğunuz şu ana dönün. Durumu küçümsememek de gerekiyor. Durumun
gerçekliğini fark edip alabileceğimiz önlemleri almak için çabalayabiliriz mesela.
Sürekli haberleri takip etmenin bu durumu hafifletmeyecektir. Günde 1 veya 2
kez güvenilir haber kaynakları olan Dünya
Sağlık Örgütü veya Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği gibi yerlerden edineceğiniz bilgiler
sizin için faydalı olacak.
Unutulmamalıdır ki, kaygı bulaşıcıdır.
Özellikle sosyal medya gibi ortamlarda
kaynağı belirsiz olan veya kişilerin kendi
kaygılarını içeren paylaşımların size bir
faydası olmayacaktır.
Kendinize ve çevrenize şefkatli olmak
da oldukça önemli. Bu süreci aileniz, sevdiğiniz kişiler veya tek başınıza kaliteli
zaman geçireceğiniz iyi bir fırsat olarak
değerlendirin.
Günlük yapacağınız şeylerin planını yapın. Çok uzun süreli planlar yerine günlük
veya belki haftalık planlar yapmak ve uygulamak iyi hissettirecektir.
Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler

de kaygının azalmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıca, uzun zamandır yapmak için ertelediğiniz veya yarım kalan işlerinizi de
gündeme alabilirsiniz.
Güzel filmler izlemek, kitap okumak
klişe olarak görülse de ruh sağlığına iyi
gelecektir.”
“Kaygı, günlük hayatı etkiliyorsa
uzman desteği şart”
Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğumuzu
nasıl anlayacağımız konusunda da bilgiler
veren Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç, “Bahsettiğim uygulamaları uygulamada zorlanıyorsanız, kaygılarınız gündelik
hayatta yapmanız gerekenlere engel oluyorsa, uyku düzeninde bozukluk başlamışsa, iştahta azalma veya artış gözlemliyorsanız ve kendinizi süreli geleceğe yönelik
felaket senaryoları yaparken buluyorsanız;
yani kısacası hayat kalitenizi düşüren bir
durum içerisine girmişseniz bir uzmandan
yardım almanız gerekebilir” ifadelerini
kullandı.
“Online danışmanlık hizmeti almak
mümkün”
Pembe Ardıç, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlara da seslenerek, “Bulunduğunuz konumda psikolojik yardım
almakta zorlanıyor veya durumunuzu İngilizce olarak ifade etmekte yeterli hissetmiyorsanız, Kuzey Kıbrıs’ta eğitimli bir Psikoterapist’ten online
danışmanlık hizmeti talebinde
bulunabileceğinizi unutmayın”
mesajını gönderdi.
Uzman Psikolog Pembe Ardıç, kendisine Facebook üzerinden ya da +90 542 888 83 87
numaralı WhatsApp hattından
ulaşılabileceğini de belirtti.
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Sanat ve spor, hayatının temel taşları
Su Balesi Antrenörü ve Arp Sanatçısı Deniz Aker, sanat ile sporu bir arada
yürüterek her iki dalda başarıyı yakaladı.
Aker, sanattan spora çok yönlü kişiliğiyle takdir topluyor. Çaldığı enstrüman Arp’ın tınılarıyla birçok kişiye terapi yapan Deniz Aker, kız çocuklarını
da su balesine teşvik ediyor.
Aker, sanat hayatına nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:
“Ben, 10 yaşındayken ailemin yönlendirmesi ve desteğiyle İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavına katıldım. Sınava girerken bir
enstrüman seçmem gerekiyordu, bana
flüt yazılmıştı. Sınavı kazanamadım.
Fakat sınav öncesinde bir sınıfta Arp
çalındığını duydum ve ‘işte benim enstrümanım’ dedim. Sonrasında misafir
öğrenci olarak konservatuara alındım.
Arp eğitimi ve solfej dersleri aldıktan
sonra seviye sınavını kazandım ve Arp
bölümünde eğitim aldım”.
Arp çalmanın kendisini mutlu ettiğini ve rahatlattığını belirten Aker,
“Belki kelimelerle ifade edemem ama
10 yaşımda Arp’ı görmüştüm ve ilk
görüşte aşk dedikleri şey oydu. Beni
çok etkilemişti, Arp ile tanıştığım ilk
günün her detayı hâlâ aklımda” dedi.
9 yılın sonunda ailesi
en büyük hediyeyi verdi
Deniz Aker, konservatuarda eğitim
alanların ana enstrüman yanında piyanoyu zorunlu olarak öğrendiğini söyleyerek, Arp bölümünü toplam 12 yıl
süren orta eğitim ve üniversite dönemi
içerisinde sınavlara girerek tamamladı-
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ğını belirtti.
9 yıl boyunca kendine ait enstrümanı olmadan Arp’ı çaldığını söyleyen
Aker, emekli ikramiyesini alan babasının Arp hediyesiyle enstrüman sahibi
olduğunu ifade etti.
Sanat hayatında babası Barhan Aker
ve annesi Nilgün Aker’in her türlü
desteğini gördüğünü ve bu konuda
onlara minnet duyduğunu kaydeden
Deniz Aker, Yrd. Doç. Ümit Tunak’ın
yanı sıra uluslararası Arp terapi programındaki hocası Christina Tourin ve
danışmanı Rachel Christensen’in sanat
hayatına katkısının oldukça büyük olduğunu anımsattı.
Arp ile terapi yapıyor
Deniz Aker, son yıllarda ilginin arttığı Arp terapiye de değinerek, müziğin, insanın fiziksel, ruhsal, zihinsel
ve duygusal bütünlüğünü sağlayan bir
terapi olduğunu belirtti ve Arp’ın tınısının endorfin hormonu seviyesini artırarak kaygı, stres, baskısal duygular,
ağrı ve anksiyete hallerini azalttığını
ve dolayısıyla zihinsel odaklanmayı
kolaylaştırıp anda kalmaya yardımcı
olduğunu söyledi.
Aker, Arp ile interaktif çalışma imkanı yaratılarak, çocuk, genç, yetişkin
ve yaşlılara yönelik terapi uygulanabileceğini vurguladı.
Aker, kendisinin de içinde yer aldığı ve Başbakanlık Uyuşturucu ile
Mücadele Komisyonu’nun Arp terapi
projesine değinerek, Arp tınıları ile
bir yandan çocukların değişim ve gelişime yardımcı olurken, bir yandan
da çocuklara, sıkıntı verici bir ortamın

dışına çıkabilmelerini sağlamaya, müzikle rahatlatmaya, güven duygusunu
uyandırmaya, konsantrasyon gibi zihinsel becerileri artırmaya ve iletişim
yeteneklerini geliştirmeye çalıştığını
kaydetti.
Su balesinde de başarıyı yakaladı
Deniz Aker, Arp sanatçısı olmasının
yanı sıra dünyanın en güzel, en estetik
bir o kadar da zorlu spor dallarından
olan senkronize yüzme yani su balesi
de yapıyor.
Ülkemizde su balesi branşında birçok kız çocuğuna antrenörlük yapan
Deniz Aker, İstanbul’da yaşadığı çocukluk yıllarından başlayarak su balesi
eğitimi alıp zorlu bir sürecin ardından
1999 ile 2006 yılları arasında Avrupa
Şampiyonaları’nda ve Balkan Şampiyonası’nda iyi dereceler elde ederek
Türkiye’yi temsil ettiğini bunların ardından da su balesi milli takım antrenörlüğü yaptığını belirtti.
Deniz Aker, dil eğitimi için Washin-

gton DC’ye ardından da İngiltere’ye
gittiğini söyleyerek, İstanbul’da kısa
bir dönem yaptığı müzik öğretmenliğinin ardından 11 yıl önce KKTC’ye
geldiğini ve burada düzenlenen su balesi gösterisinin ardından Yakın Doğu
Üniversitesi bünyesinde su balesi eğitmeni olarak görev yapmaya başladığını anımsattı.
Kız çocuklarına açık davet
Su balesinin çok çalışma gerektiren
bir branş olduğunu ve bu branşa ilginin hobi olarak gün geçtikçe arttığını
kaydeden Aker, öğrencilerinin eğitim
çağındaki çocuklar olması nedeniyle
sadece haftada 2 antrenmana gelebildiğini bunun da yarışmaya katılabilecek
bir seviye olmadığını ifade etti.
Deniz Aker, su balesinin görselliği
bakımdan ilgi çeken bir branş olduğunu ifade ederek, suda rahat hareket
edebilen ve yüzme bilen 7 ile 12 yaş
arası tüm kız çocuklarını su balesi öğrenmeye davet etti.

Up to
50 months
interest free
payments
plans

Restaurant and Bar
200m away from Long Beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Outdoor Swimming Pool
Outdoor - Indoor Playground
Fitness Center,Spa Center
Volleyball, Tennis & Basketball Court
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264 üye kente sahip Cittaslow Birliği’nin 5 üyesi Kuzey Kıbrıs’tan…

‘Kimliğine sahip çık,
özgünlüklerini koru’
Filiz SEYİS
Tüm dünyada dinginliğin ve huzurun
hakim olduğu şehirlere ilgi hızla artarken, insanların bu arayışına yanıt veren
fikir 1999 yılında İtalya’da doğdu.
İtalya’da bulunan bir kasaba olan,
Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini, yepyeni ve farklı
bir kalkınma modeliyle ‘Cittaslow’ felsefesini ortaya çıkardı. Böylece Uluslararası Cittaslow Birliği kurularak, dünya çapında nüfusları 50 binden az olan
ve kent yönetimi Cittaslow felsefesiyle
uyumlu olan şehirleri üye alarak büyüdü.
İtalyanca’da ‘şehir’ anlamına gelen
‘citta’ kelimesi ve İngilizce’de ‘yavaş’
anlamına gelen ‘slow’ kelimesinin birleşmesinden oluşan Cittaslow’un adı da
amacı özetler nitelikte… Cittaslow, yani
‘sakin şehir’ hareketinin esas amacı,
kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkmasını ve özgünlüklerinin korunmasını
sağlamak…
Ayrıca insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, yerel değerlere sahip
çıkılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, tarihi ve doğal eserlere önem
verilmesi, altyapı sorunlarının ortadan
kaldırılması, geri dönüşüme ve yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi de sakin şehir akımının amaçları arasında yer
alıyor.

72 kriteri var…
Cittaslow olmak ve Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üye olmak için aday
kentin, birliğin yedi farklı kategoride
belirlemiş olduğu toplam 72 kriterin

en az %50’sini karşılaması ve üyelik
başvurusunun kabul edilmeden önce
Cittaslow Birliği’nin ülke temsilciliği
tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
Söz konusu 72 kriteri altında toplayan
7 ana başlık ise şu şekilde sıralanıyor:
1. Çevre Politikaları
2. Altyapı Politikaları
3. Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
4. Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar
5. Misafirperverlik, Farkındalık ve
Eğitim İçin Politikalar
6. Sosyal Uyum
7.Ortaklıklar
Kuzey Kıbrıs’tan 5 belediye
Cittaslow Birliği, bugün dünyada 30
ülkeden 264 üye kente sahip… Üye
kentlerin beşi ise Kuzey Kıbrıs’tan…
Kuzey Kıbrıs’ta cittaslow kriterlerini
yerine getirerek üyeliğe hak kazanmış
belediyeler; Lefke, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri’dir.
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Üretim ve eko-turizm ön planda
KKTC’nin beşinci yani son olarak
üyeliğe hak kazanan Cittaslow belediyesi Tatlısu Belediyesi’nin üyeliğe kabulü, 4 Haziran 2019 tarihinde, Cittaslow Birliği Uluslararası Genel Sekreteri
Pier Giorgio Olivetti imzalı elektronik
postayla bildirildi.
Cittaslow üyeliğinde birinci yılını yakın bir zaman önce tamamlayan Tatlısu,
tarım, hayvancılık, balıkçılık, keçiboynuzu ve zeytin yetiştiriciliğinin yanı sıra
eko-turizmin de geliştiği önemli beldelerden biri.
Tatlısu, doğadan beslenmenin teşvik
edilmesi amacıyla Ot Festivali’ne ve
bölgenin önemli değerlerinden harnubun tanıtılması amacıyla Harnup Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Hayri Orçan, yerel kalkınmayı sağlamak, insanların geleneksel üretimlerini
birinci elden tüketiciye ulaştırmak, sağlıklı ürünler yetiştirmek ve tarihi - kültürel mirası korumak için çalıştıklarını
anlattı.
Solar güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının sakin
şehirlerin en önemli unsurlarından olduğunu kaydeden Orçan, Tatlısu’daki
çocuk parkı, muhtarlık binası ve Miniakıbrıs Açık Hava Müzesi’nin bu yolla
aydınlatıldığını söyledi.
Orçan, organik tarıma da önem verdiklerini ve organik tarım yapılması için
bir bahçe kurduklarını da sözlerine ekledi.

Orçan: Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyoruz
Tatlısu’da 2002 yılından beridir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet
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Kuzey Kıbrıs’ın en köklü 4 inşaat firmasının ortak olarak İskele’de
inşa ettiği Four Season Life projesine büyük ilgi var

Dev projede sona geliniyor
Döveç, Noyanlar, Recaioğlu ve Tunalı İnşaat Şirketi ortaklığında İskele
bölgesinde inşa edilen Four Season
Life projesi, kaliteli mimarisi ve denize
sıfır konumuyla fark yaratıyor. Tunalı
İnşaat Direktörü Ceyhun Tunalı, projede her isteğe cevap verebilecek toplam
420 konut bulunduğunu ve proje genel
tesliminin 2021 Aralık’ta görkemli bir
etkinlikle yapılacağını açıkladı. 310
konutun satıldığına vurgu yapan Tunalı, geriye kalan konutların satışının da
devam ettiğini belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ta inşaat sektöründe
44 yıldır faaliyet gösteren Tunalı İnşaat Şirketi, projelerine ara vermeden
devam ediyor.
North Cyprus UK Gazetesi’ne konuşan Tunalı İnşaat’ın genç Direktörü
Ceyhun Tunalı, inşaat sektörünün önde
gelen isimleri Döveç, Noyanlar, Recaioğlu ve Tunalı İnşaat Şirketi’nin ortak
olarak İskele bölgesinde inşa ettiği
Four Season Life projesi ve şirketin diğer projeleri hakkında detaylı bilgiler
verdi.
Ceyhun Tunalı, Four Season Life
projesinin tüm hızlıyla devam ettiğini
belirterek, “Projenin büyüklüğü bizleri daha da motive etmek ve aşkla çalışmaya itmekle birlikte, ilk etabımız

14

olan 210 adet konutumuzu müşterilerimize teslim etmenin heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.
Tunalı, projede her isteğe cevap verebilecek toplam 420 adet konut bulunduğunu ve proje genel tesliminin
2021 Aralık’ta görkemli bir etkinlikle

yapılacağını açıkladı.
310 konutun satıldığına vurgu yapan
Tunalı, geriye kalan konutların satışının da hızlı bir şekilde devam ettiğini
anımsattı.
Kaliteli mimari ve denize
sıfır konumu fark yaratıyor
Ceyhun Tunalı, Covid-19 pandemisi sürecinde satışların ciddi anlamda
sekteye uğrayacağını düşündüğünü
belirterek, “Pandemi nedeniyle inşaat
sektörü ve piyasada büyük bir durgunluk yaşandığı görülmüşse de; çalışma
azmimiz ve projemizin adanın en değerli lokasyonunda, iyi bir mimari ile
denize sıfır bir konumda bulunması,
satışlarımıza hız kesmeden devam edebilmemize olanak sağladı. Covid-19
pandemisinin başladığı ilk dönemde,
dünyayla izole olunmasıyla adamızın

sıfır vaka ile devam etmesi, özellikle
yurt dışından ülkemize konut talebini
artırmış oldu” şeklinde konuştu.
Tunalı, Four Seasons Life projesindeki önemli detaylara dikkat çekerek,
“Bizim projemizde standart paket içerisinde sunulan tüm ürünler, piyasada
ekstra olarak sunulmaktadır. Bir dünya
markası olan Mapei Yapı kimyasalları
gibi ürünler, projemize malzeme kalitesi açısından büyük değer katmaktadır” dedi.
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gesindeki diğer rakip ülkelere göre,
yüzde 20 daha uygun fiyatlı olması ile
yatırımcılara büyük avantaj sağlamaktadır” dedi.
Müşteri portföyü genişliyor
Tunalı, ayrıca, projeye başlarken
hem firmaları hem de ülkeyi yurt dışında konut sektöründe markalaşmış
projeler kategorisine getirme inancıyla yola çıktıklarını ifade etti. Yabancı
tüm fuarlara katıldıklarını da belirten
Tunalı, bunun geri dönüşü olarak müşteri portföyünün, İsveç, Norveç, Ukrayna, Moldovya, İngiltere, Rusya ve
Kazakistan gibi ülkelerden oluştuğunu
söyledi.
Ceyhun Tunalı, müşteri portföyünün
artırılması amacıyla ciddi çalışmalar
yürüttüklerini ve Covid- 19 pandemisi
süresinde online temaslar ve sunumlar
gerçekleştirdiklerinin altını çizerek,
yeni pazar olarak Almanya ve Danimarka’dan yeni müşteri portföyünün
oluşmaya başladığını belirtti.
Lefkoşa için yeni projeler yolda
Tamamlanan diğer projelere de değinen Tunalı, şöyle dedi:
“‘Başkent Lefkoşa’da bulunan projelerimizin inşaat faaliyetlerinin tümünü zamanında tamamlamış bulunmaktayız. The Marmara projemizdeki tüm
satışlarımız tamamlandı ve koçanları
teslim edildi. Ncadde Gönyeli projemizde de satılan dairelerin koçanları
hazır. Son kalan dairelerimizin satışları

da, yüksek taleple devam etmektedir”.
Ceyhun Tunalı, Lefkoşa’nın en nezih bölgesi olan Kumsal bölgesinde
yeni bir projeye başlayacaklarının da
müjdesini vererek, inşaat ruhsatı alma
sürecinde olan bu projenin 12 kattan
oluşacağını ve Lefkoşa’ya simge olacağını söyledi.
Tunalı, projenin önümüzdeki aylarda
ayrıcalıklı bir yaşam tarzı ve yenilikçi
bir konsept ile Lefkoşa ile buluşmaya
hazırlandığını vurguladı.

Tunalı, şu mesajı verdi:
“Covid- 19 pandemisi süreci, bizlere
ve İngiltere’de yaşayan soydaşlarımıza
bir kez daha göstermiştir ki, küçük olan

adamızda hep birlikte çok daha güzel
yaşam olanakları mevcuttur. Dilerim,
pandemi sürecinden bir an önce çıkarak daha sağlıklı yarınlara kavuşuruz.”

İngiltere’ye mesaj
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere selam ve sevgilerini ileten Ceyhun

Konut fiyatları 55 bin
sterlinden başlıyor
Ödeme koşullarına da değinen Tunalı, tapu teslimine kadar şirket bünyesinde taksitlendirmenin yapabildiğini
söyledi. Tunalı, konut fiyatlarının 55
bin sterlinden başladığını belirterek
“Konutların, kaliteye ve Akdeniz böl-
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Diyetisyen Sıla Çağra’nın kişiye özel hazırladığı beslenme
programlarında yasaklar yok hatta tatlı kaçamaklar bile var:

Dört besin grubunun da herkesin
mutfağında bulunması gerektiğine dikkat çeken Çağra, “Her besin grubunun
bize sağladığı fayda farklıdır. Her besinden almamız gereken birçok besin
ögesi bulunmaktadır. Bununla birlikte
beslenmemizde çeşitlilik sağlamamız
gerekir. Yediğimiz meyve ve sebzeler her gün çeşitlenmeli. Rengarenk
bir tabak ile beslenmeliyiz. Tam tahıl
ürünlerini tercih etmeli, haftada iki gün
kurubaklagil, iki gün balık tüketimine
dikkat etmeliyiz” dedi.
Çağra, kırmızı et tüketimini en aza
indirmek, zeytinyağı gibi bitkisel ve
besleyici yağları mutfakta bulundurmak gerektiğine de dikkat çekerek,
hayvansal yağlar ve işlenmiş ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.
Çağra, tüm bunların yerine getirilmesi
halinde, bireylerin gerekli vitamin, mineral ve sağlığa yarar sağlayacak besin
ögesini almış olacağını ifade etti.

Ara sıra bir tatlıyı
pişmanlık duymadan
tüketmenin sakıncası yok

Türk halkı, geleneksel tatlılara düşkünlüğüyle bilinir. Özellikle şerbetli tatlılar en çok sevilenlerin başında
gelir. Ancak tatlı tüketiminin ardından
pişmanlıklar yaşayanlarımızın sayısı
oldukça fazla. Bu noktada Diyetisyen
Sıla Çağra, önemli bir noktaya dikkat
çekti ve sağlıklı bir bireyin tatlı ya da
çikolatayı pişmanlık duymadan tüketmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi.
Genç bir diyetisyen olan ve Girne’deki kliniğinde hizmet veren Sıla
Çağra, İngiltere’de Sağlık Bilimleri
üzerine eğitim aldıktan sonra Kuzey
Kıbrıs’a dönerek DAÜ’de Beslenme

NorthCyprus

ve Diyetetik bölümünü tamamladı ve
bu yıl diyetisyenlik mesleğine başladı.
Kendini geliştirmeye devam eden Çağra, YDÜ’de Gebe Beslenmesi üzerine
yüksek lisans yapıyor.

Küçük yaştan mesleğini seçen Çağra,
bu yolda ilerleyerek kendini geliştirdiğini belirterek “Doğru beslenmenin
gücü beni hep etkilemiştir. Beslenme
ile birçok hastalıktan korunabilmek,
birçok hastalığın seyrini iyileştirebilecek olmak, sağlığa besinlerle dokunabilmek için diyetisyen olmayı seçtim”
dedi.
Rengarenk bir tabak…
Diyetisyen Sıla Çağra, doğru ve dengeli bir beslenmede, her gün her ana
öğünde dört besin grubundan tüketmek gerektiğine işaret ederek, bu besin
gruplarının süt ve süt ürünleri, ekmek
ve tahıllar, et, süt ve yumurta grubu ve
sebze ve meyve grubu olduğunu anımsattı.

Doğru diyet nasıl olmalı?
Diyetisyen Sıla Çağra, diyet kelimesinin çoğu zaman yanlış kullanıldığını
belirterek, “Diyet dediğimizde maalesef aklımıza kısıtlama gelir. Ancak
diyet bu değildir. Diyetin iki türü vardır. Bunlardan bir tanesi, çeşitli hastalıklarda tedavi amaçlı yapılan diyetler;
diğeri ise, sağlığı koruyucu bir hayat
tarzına dönüşen beslenme şeklidir.
Sağlığı koruyucu beslenme şeklinde
unutulmaması gereken bir şey vardır.
Sağlık bedenen ve ruhen iyilik halidir.
Bedenimiz için yaptığımız diyetlerin
aynı zamanda ruhumuzu da beslemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
İyi bir diyetin kısıtlayıcı, yorucu veya
sıkıcı olmaması gerektiğine dikkat çeken Sıla Çağra, bu şekilde ruhun da
beslendiğini söyledi.
Çağra, sağlıklı beslenirken ara sıra
canımızın çektiği bir tatlıyı veya bir
yemeği pişmanlık duymadan tüket-

UK

menin hiç bir sakıncası olmadığına da
vurgu yaparak, “Önemli olan tükettiğimiz besinlerin sıklığı ve miktarıdır”
dedi.
“Aç kalarak diyet
yapmak sakıncalı”
Diyette sıklıkla yapılan hatalara da
değinen Sıla Çağra, şu ifadeleri kullandı:
“Diyetle ilgili doğru bilinen bir sürü
yanlış vardır. Bunlardan biri de, aç kalarak zayıflamak. Aç kalmak, vücudu
büyük bir strese sokuyor, dengesini
bozuyor. Vücut, kendini depolamaya
programlıyor. Aç kaldıktan sonra yediğimiz her şeyi vücudumuz yağ olarak
depolayıp diğer aç kalacağı zamanlarda enerji olarak kullanmak istiyor. Bununla birlikte aç kaldığımızda vücut,
enerjiyi kaslarımızı yakarak da sağlamaya çalıştığı için kas kayıplarına ve
daha birçok sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sağlıklı
bireylerin 3 ana 3 ara öğün ile beslenmesi gerekmektedir. Daha az öğün ile
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beslenmemiz gerektiğini söyleyen birçok yanlış bilgi de yine aç kalmalara
sebep olmaktadır.”
“Kilo verirken sağlığımızdan
olmayalım”
Diyetlerin kişiye özgü olmasının
önemli bir nokta olduğunu söyleyen
Sıla Çağra, bir diyetisyenin bir danışanına yazdığı diyet programının, onun
yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna,
kullandığı ilaçlara, yaptığı egzersizlere, metabolizma yaşına ve daha birçok
etmene göre hazırlandığını ve başkasının asla aynı diyeti yapmaması gerektiğini vurguladı.
Zayıflama çayları, zayıflama çorbaları gibi bir çok ürünün piyasada bulunduğunu ve bu ürünlerin yaptığı tek
şeyin bireyleri aç bırakmak olduğunu
söyleyen Çağra, bu şekilde çok çabuk
kilo vermenin kalp, kemik ve kas sağlığını bozucu bir çok etkisi olduğunu
belirtti. “Kilo verirken sağlığımızdan
olmayalım” diyen Sıla Çağra, sağlıklı
ve huzurlu bir hayat sürmek için yavaş
ve keyifli bir şekilde kilo vermek gerektiğini aksi taktirde zayıf ama hasta
bir birey olarak yaşama devam edileceğini ifade etti.
“Tek bir kaçamak da
bizi şişmanlatmaz”
Diyetisyen Sıla Çağra, bedenen
beslenirken ruhu da beslemenin unutmaması gerektiğini anımsatarak, “İnsanlar sosyal varlıklardır. Bedenimizi
beslerken yaptığımız kısıtlamalar, sosyal anlamada da bizi yıpratır. Tek bir
besin tek başına bizi zayıflatamadığı
gibi tek bir kaçamak da bizi şişmanlatmaz veya sağlığımızı bozmaz. Hayattan ve yediklerimizden zevk almalıyız.
Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmalıyız ama arada sırada canımız çikolata
çektiğinde onu da keyifle yemeliyiz”
dedi.
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Mutluyakalı’nın “Salıncak” adlı romanı yayımlandı
Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk
romanı “Salıncak” yayımlandı.
Mutluyakalı’nın “Salıncak” adlı romanı yayımlandı
Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk
romanı “Salıncak” yayımlandı.
Salıncak, bir sabahın esintisiyle başlayarak, bir hayatın çocukluğa açılan
penceresinde yaralı sorulara yanıt arıyor.
Editörlüğünü Yusuf Yağdıran’ın üstlendiği kitap, kitapçılarda yerini aldı,
4 Eylül’den itibaren de online satış
noktaları ve Türkiye’de satışa çıkacak. İstanbul’da Kor Kitap’ın bastığı
kitabın Kıbrıs dağıtımını Işık Kitabevi
üstlendi.
Salıncak’ın redaktörlüğünü Kübra
Yeter yaparken, kitabın kapak resmini
de Emin Çizenel çizdi.
“Salıncak” bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı yarılmaları anlatıyor.
Yayınevi kitabı “Geri dönmeye cesaret ettiğiniz evde başka hayatlar göğe
bakıyor olacak ve o bahçede yankılanan sesler sizi rahat bırakmayacak”
anonsuyla okurlara sunuyor.
Gazeteci Cenk Mutluyakalı, 1974
trajedisini Kıbrıslı Rum kadının hisle-

ri, öfkeleri ve düşleri üzerinden kaleme
alırken, şimdiki zamanın pencerelerinden baktığımız bahçeleri sorguluyor.
“Salıncak” toprağından sökülmüş köklerin peşine düşüyor.
Kıbrıs’ın çok dilli sokaklarına ithaf
edilen 181 sayfalık kitap, savaşın yıkıntıları üzerinden kovulma, kırgınlık,
kızgınlık duyguları ve aşk sarmalında-

ki Alexia’nın doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği eve ve şehre yaptığı yolculuklar, geri dönüşler,
keşifler, tanıklıklar, arayışlarla okuyucuyu sürüklüyor.
Leymosun (Limasol) doğumlu Cenk
Mutluyakalı, 1989’tan bugüne gazetecilik yapıyor, uzun yıllardır Yenidüzen
gazetesini yönetiyor.

Daha önce “Bir Es”, “Aç Parantez
Kapa Parantez”, “İşkenceci Polisi Sesinden Tanırım”, “Eğer O Mutluysa”
adlı deneme ve araştırma kitapları yayımlandı. Cenk Mutluyakalı, meslek
yolculuğunda çeşitli ödüller yanı sıra
son olarak iki toplumlu Yeni Kıbrıs
Derneği tarafından “Barış Gazeteciliği
Ödülü”ne layık görüldü.

Up to
24 months
interest free
payments
plans

Center of Famagusta Only one
minute to everywhere
Shops and Oﬃces
Underground Parking
University

Restaurant,Cafe,Bar,Patisserie
Hospital and Pharmacy
ATM Machines
Fitness center

Parking
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Dünya çapında adını duyuran Kıbrıslı Türklerin başarısı, hepimizi gururlandırıyor

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

Lady Gaga’nın Kıbrıslı Türk
şapka tasarımcısı; Nasır Mazhar

20

Kıbrıslı Türk anne-babanın çocuğu olarak
Doğu Londra’nın Leytonstone bölgesinde doğan
Nasır Mazhar, tasarladığı şapkalarla ünlülerin
dikkatini çekti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın giydiği birçok şapkanın da tasarımcısı olan Mazhar,
eğitimini erken yarıda bıraktı ve ilk olarak ünlü

saç dizaynırı-işadamı Vidal Seassoon’ın yanında
çırak olarak çalışmaya başladı.
Bu sırada önce başlık tasarlamaya başladı ve
daha sonra da bu yeteneğini şapkalarla ilerletti.
Kısa sürede yetenekleri fark edilen Mazhar,
2012’de Londra’da düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda kullanılmak üzere şapkalar yarattı.

Olimpiyatlardan sonra 2013 yılında da dünyanın
en önemli moda haftalarından biri olan Londra
Moda Haftası’nda görücüye çıkan tasarımlarıyla
dikkat çekti.
Kadın ve erkekler için kıyafet da tasarlayan
Nazır Mazhar, Lady Gaga yanında daha birçok
ünlüye de tasarımlarıyla yardımcı oldu.
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Girne’de buluşup çikolata ve kahve keyfi yapmak isteyenlerin yeni adresi, Mensure’s Coffee & Chocolate oldu

Kahve ve çikolatayla biraz şımarın
Girne’de şirin bir çikolata dükkanı...
Çikolatası, enfes kahve çeşitleri, kendine özgü sunumları ile misafirlerini büyülüyor...
Çikolata düşkünleri, bu adresi açıldığı ilk günden bu yana biliyor. Girne’nin
merkezindeki çarşı içerisinde yer alan
Bandabulya yanındaki Mensure’s Coffee & Chocolate, çikolata ve kahve keyfi
yapmak isteyenlerin yeni mekanı oldu.

Kahve ve çikolatalar özenle sunuluyor
Genç İşletmeci Murat Şeker, iki yıl
öncesine kadar farklı sektörde hizmet
verdiğini ve daha sonra değişikliğe gitme kararı aldığını ifade ederek, kahve ve
çikolatayı farklı bir konseptle Mensure’s
Coffee & Chocolate ismini verdiği mekanda buluşturduğunu belirtti.
Oldukça şirin ve otantik mekana sahip
Mensure’s Coffee & Chocolate’de birbirinden farklı sunumlarda kahve çeşitlerinin yanı sıra özenle seçilmiş çikolataların
beğeniye sunulduğunu kaydeden Şeker,
özellikle Brownie Pinata, Boomm ve
Mensure’s Kalbim ismini taşıyan çikolataların ilgi gördüğünü söyledi. Murat
Şeker, ithal çikolataların yanı sıra el yapımı çikolataların da satışa sunulduğunu
belirterek, Koronavirüs salgını sürecinin
tamamlanmasının ardından kafede satışa
sunulacak çikolataların kendi imalatları
olacağını ifade etti.
Murat Şeker, doğum günü, kız isteme
gibi özel organizasyonlar için sipariş üzerine çikolata kutuları hazırladıklarını da
belirtti.
Kadınların yoğun ilgisi var
Kahve severlerden aldıkları tepkinin
verdiği enerjiyle daha çok çalıştıklarını ve
farklı sunumlar hazırladıklarını söyleyen
Murat Şeker, müşteri kitlesinin büyük bir
çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu
ifade etti. Şeker, “Sanırım, kahve ve çikolataya olan düşkünlükleri yanında mekanımızın tasarımı nedeniyle kadınların
yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Müşterilerimiz, oldukça sakin bir ortamda diledikleri gibi vakit geçiriyorlar. Kahve saatinde bizi tercih etmelerinden memnuniyet
duyuyoruz” dedi.
Lezzetler adanın dört bir yanına
yayıldı
Sadece Girne’den değil adanın dört bir
yanından müşterilerinin olduğunu belirten Murat Şeker, küçük, sıcak ve samimi bir mekan olması nedeniyle büyük
organizasyonlara girmediklerini, gelecek
diğer müşterileri geri göndermek istemediklerini söyledi.
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Rent A Car

Quality Car Rental
Best price,

High Quality

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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serhatincirli@hotmail.com

Pandemi!
Salgın!
Koronavirüs!
Kovid – 19!
Son günlerde hatta içinde bulunduğumuz 2020 boyunca, bu dört kelime, hayatımızın en belirgin kelimeleri
oldu…
Haliyle, ekonomik yapı ve sağlık
sistemimiz tam anlamıyla “ihtiyaçlı”
durumda olduğunu kanıtladı.
Salgın öncesi, ekonomik yaşam durmadan önce de durumumuz “ihtiyaçlı”ydı ama şu anda KKTC, tamamen
kilitlenmiş durumdadır!
-*-*Hükümet hata yaptı mı?
Bana soracak olursanız, hükümetin
hiçbir hatası yoktur.
Hükümetin çaresizliği söz konusudur.
-*-*Nedir bu çaresizlik?
Bu çaresizlik, 1974 sonrasında tüm
Dünya’nın kabul edebileceği bir sistem
kurulamamış olmasıdır.
-*-*Sebebi şuydu, buyduyu bırakmak lazım!

Onu bunu suçlamaya kalkmamak lazım!
Gözle görülen bir gerçek vardır ki,
önceleri KTFD sonraları KKTC, Dünya’dan izole bir şekilde yaşayamayacaktır.
-*-*Şu anda her şey tükenmiş durumda…
Bu satırlar kaleme alınırken, salgın
hızlı bir şekilde yayılmakta ve hastaneler, hatta pandemi otelleri yetersiz
duruma gelmekteydi.
Doktor, hemşire yeter sayıda kalmadı.
Veya yetmedi!
-*-*Ve yine bu satırlar yazılırken, yollar
tamir bekliyordu; Türkiye’den gelen su
boruları kopmuştu…
Elektrik sık sık kesilmekte, internet
hızı, belki de İngiltere’nin 20 yıl önceki hızında bile değildi.
-*-*Okullarımızın nereye gittiği, açılıp
açılmayacağı, anne – babaların çocuklarını okula gönderip göndermeyeceği
hiç belli değildi!
Üniversitelerin açılıp açılmayacağı

EYLÜL 2020 Facebook.com/NorthCyprusUK

İngiltere’deki toplumumuza yeni dönemde her
zamankinden daha çok görev düşmektedir
konusunda kimse yanıt veremiyordu;
online ya da uzaktan eğitim sıkıntılı
olacaktı, bu kesindi.
-*-*Bir sonraki turistin ülkeye ne zaman
ve nasıl geleceği de şüpheliydi.
-*-*Kısacası, 1974 sonrası Kıbrıs’ın Kuzey coğrafyasında kurulan sistem, artık
tamamen çökmüştü.
Belki de salgının en “olumlu” bakılması gereken tarafı buydu.
Artık doğru ve mantıklı bir yol bulmamız gerekiyor.
-*-*Bu şekliyle, Dünya’dan tamamen
izole bir şekilde yaşayamayız.
Toplumdan ve Dünya’dan izole yaşamak, koronavirsten korunmak için
belki mantılı gibi görünebilir ama KKTC’nin tüm Dünya’dan uzak bırakılıp
yaşatılması, mümkün değildir; salgın
bize bunu ispatlamıştır.
-*-*Bu kapsamda, yeni bir dönem, yeni
bir düzen, yeni bir sistem kurulması
kaçınılmazdır.
Bu yeni sistem, Dünya için de şart
olacaktır.

Ve bu yeni sistemde, İngiltere’de
yaşam süren bir çok yurttaşımızın da
geleceği ile ilgili benzer durum söz konusudur.
İngiltere Brexit sonrası belirsizliğe
doğru gidiyor.
İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin, bu
belirsiz ortamda, Kuzey Kıbrıs’taki
yeniden yapılanmaya, yeniden şekillenmeye, yeniden uyanışa katkı koyma
şansı da doğmuştur diye düşünüyorum.
“Doğmuştur” demek belki yanlış
olur ama Kuzey Kıbrıs’ta yeniden şekillenecek koronavirüs sonrası yaşamda, İngiltere’deki vatandaşlarımızın
etkili bir şekilde yer alması şansları
olabileceği inancındayım.
-*-*Bu çerçevede, yapılabileceklerin en
başında, örneğin narenciye ve patatesin İngiltere’de yeniden satılması;
Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasında her
türlü ticari ilişkinin, AB baskısı veya
yaptırımları olmaksızın geliştirilmesi
bulunmaktadır.
Kısacası, İngiltere’deki toplumumuza, yeni dönemde her zamankinden
daha çok görev düşmektedir.
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Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 6
Zırzır Mırmır Gazeddası...

Zizziro
UK

Mizah Gazeddası

Haber
Zizziro Mizah Gazeddası’nı ayrıca
Facebook.com/groups/zizziro linkinden
takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.

BU AYIN ZİRİZİRİTLERİ...

Pireyee yorgaan?
Bir pireye yorgan yakmak bizim işimiz. Fransızlar bu alanda da bizi yüz mil
geride brakdılar. Onlar bir sineğe mutfak yakdılar vallahi..
Belki da duymadınız! Bir sineği öldürecek diye evini nerdeysa havaya uçuran
Fransız’ın olayını duymadınız? Şaka etmem ha! Olay 5 Eylül’de Fransa’nın
Dordogne bölgesindeki Parcoul-Chenaud köyünde meydana geldi.
80 yaşındaki ihdiyar, yemek yemek için masaya oturdu. Tam yumulacak, bir
garasinek ‘vız vız’ başında dört dönmeye başladı. Canı sıkılan ihdiyar, kapdı
oraşdan elektrikli sinek raketini, düşdü sineğin peşine. Ne bilsin evde gaz gaçağı
var! Tam sineğe vurmak için elektrikli sinek raketini salladı, mutfak böyük bir
patlamaynan az galsın başına yıkılıyordu. Mutfakta böyük zarar meydana geldi,
tavanın bir kısmı çöktü.
Patlamadan ucuz gurtulan ve yalınız eli yanan ihdiyarın evi tamire alınırken,
gendisi da hastahanede ayakta tedavi edildi. Haberi yapan bölge gazetesine göre
sineğin akıbeti henüz bilinmiyor...
Tatar güldü gomuşuya...
Seçim kampanyasına başlarkana, Covid-19 konusunda Urum tarafından “bin
gat daha iyi” durumda olmaynan böbürlenen Ersin Tatar, “Bizdeki vakalara ve
ölümlere bak, Urumlardakilere bak!” deyerek ırkçı karakterini bir defa daha ispatladıydı hatırlarsanız!
Eh! Şimdi noldu? Siz zannedersiniz da “yokardaki gonnara toplar?” - Güldüydün gomuşuna, aha gelsin başına. Hade bakalım goşdur. Goşdur bakalım etişebileceysan!
Pilli garar ala ala yörüyecek...
Sağlık Bakanı Ali Pilli, kimsenin genneri “garar almakdan” alıgoyamayacağını
söyleyerek bir bundo daha yokarı yükseldi.
Pilli, garar ala ala yörüyeceklerini söyledi amma, bu gararları hayata geçirip
geçirmeyeceklerinden hiç söz etmedi.
E ne yahu siz da! Önemli olan garar almak değil? İstediğimiz gadar garar alırık.
Garar defderinde sayfa çok. Dolarsa defter çok. Biz garar ala ala yörüyelim da..
Pilli’yi sanki da duyar gibiyim. Odasında yiro yiro dönerken gendi gendine söylenir: Patariyayı dakarım, icabına bakarım. Covid Movid vız gelir, genni siler
atarım...
Maske ve gulaklar...
Maskeler çıkdı, gulaklarımız daha bir işe yarar oldu. Eskiden duymanın dışında,
bir da gözlük daşımaya yarayan gulaklar, şimdi isder isdemez maske dutmaya
başladı. Gözlük daşıyan daşımayan bütün gulaklar, maske lasdikleriynan muhatap olmak zorunda galdı.
Ma bir sorun var! Bizim gibi gulakları “kepçe” gibi olan “kepçegulaklarda” değil. Gulakları, lastiği dutamayacak gadar minnacık olanlarda sorun. Bu zavallılar, maskelerini mecbur isbahoynan bağlayıp kellelerine yiro bağlamak zorunda
galıyorlar. Etişmez potinnerini bağlaycan, bir da maske bağlama fasariyası. Zor
iş vallahi, zor!..

COVİD EVELİ ve
SONRASI MASKELER...
- Evelden dükkanlara, alış-veriş merkezlerine “hoody” ya da yüzün başın kapalı giremezdin. Şimdi sıkarsa kapatma!..
- Evelden yüzün kapalı gezersan herkes sana
şüpheynan bakardı. Şimdi açık gezersan şüpheynan bakarlar..
- Evelden altını fazla açarsan belki ayıba
gaçardı, bazı yerlerde rezil olma riski varıdı.
Şimdi istediğin gadar aç, nasıl olsa kimse kim
olduğunu bilmez.
- Evelden maske dakanlar, yüzünü acayip
kapatanlar hırsızlarınan soyguncularıdı. Şimdi
herkes onlara benzedi, onların işi golaylaştı.
- Evelden birbirimizi yüz hadlarımızdan,
gülümsememizden tanırdık. Şimdi nereciye
bakacağımızı şaşırdık, garşımızdakinin ses çıkarmasını beklerik.
- Evelden yemek yerkan ya da ağzımıza birşey götürürkan “Amman maske varısa çıkara-

30

NorthCyprus

yım” diye düşünmemiz, suratımızı yoklamamız
gerekmezdi. Nebileyim anam amma, bu iş uzun
sürersa, ağzımızdan değil, başka yerimizden
yemek zorunda galacayik, öyle gözüğür..
- Evelden bayanların makyaj için son derece
titiz olmaları, rekabete ayak uydurmak için böyük çaba ve para harcamaları gerekirdi. Şimdi
maske bahane, suratı saklı dutmak şahane!
- Evelden dişlerinin parıl parıl parlaması,
nefesinin kokmaması için dişlerini fırçalamak,
parlatmak ve ağzını güzel kokulu sıvılarla yıkamak zorundaydın. Şimdi yaşasın maske, gendi
ağız kokunu senden başka kimsesine kaptırmadan, sorunsuz yaşamaya devam edebilin..
- Evelden “maskeli balo” yalınız şarkılarda
türkülerdeydi. Şimdi düğünler, balolar hepsi
maskeli.
- Evelden Halloween gününde, yani cadılar
bayramında ortalık maskeli cadılarınan dolardı.
Şimdi hergün her yer cadılarınan doldu.

GÜLME GADINA GELİR BAŞINA: Boris Johnson, 2018 yılında peçeli Müslüman kadınları “posta
kutusuna” benzeterek şöyle demişti: Bu kadınların posta kutusu gibi ortalarda dolaşmayı seçmesi son
derece komik değil mi?
ŞİMDİ DA BİZ SORALIM: Bir Başbakan’ın, bir posta kutusu görünümünde ortalarda dolanması,
hatta hökümat binaları içinde yiro atması son derece komik değil mi?

GORONA HALLERİ III
Gomuşu da hemen garışdı...
Gâvole gâvole napacayik! Herhalde bizim Bafidissa’nın bağırmalarını duyan bizim
garşı gomuşu, ertesi gün kapıya dayandı. Dedim kimdir be osu kapıyı çalar? Ya bircez
posdacıdır ya da bircez ‘delivery’ var da onu getirdiler.
Bafidissa da tam o vakıt yatak odasında oğraşır, “Bak be bakalım kimdir kapıda” deye
bana çığırır. Açarım kapıyı, bakarım garşı gomuşu Müsdeyde hanım garşımda durur.
Görürkandan beni başladı söylenmeye:
“Ne Lurucadi efendi. Bakarım da erkekliğin Facebook’larda geçer. Hiç utanman bre
sen yüzünden. Altın gibi garıcığın var buraşda, da gıymetini bilmen?”
“Hoop” dedim genne. “Sen dur oraşda. Fazla yanaşma kapıya doğru da salyalarını ora
bura saçasın. Allah bilir Gorona’nın kaçıncı evresindesin, bulaştıracan beni da. Yörü
oyannı.” Amman anam, sen miydin onu söyleyen? Ateş aldı:
“Kime söylen bre sen Goronalı? Goronalı senin anandır, annadın? Ben garbayit sabunuynan ikârım ellerimi da ağzımı yüzümü da, senin gibi milingidi değilim.”
Bağırmaları duyan Bafidissa, işini bırağıp goşdurarak kapıya geldi:
“Ma n’oluyor buraşda Müsdeyde hanım? Bir tayika bakalım. Kim verdi sana o haggı
kapıma gelip da gocama bağırasın? Benim gocam Facebook’a da girer, Essogram’a
da girer, sana ne? Girerse girer, sana ne girer annamadım! Hem bilme min sen osu hökümat dedi kapıdan dişarı çıkmayasın. Ne aran benim kapımın önünde? Hade yallah!
Yoksa geldin Gorona’nı bize da bulaşdırasın!”
“Yörü bre ‘two-face’ ikiyüzlü işine. Sen değilidin bre osu dün barabono ederdin, yok
gocan öyle yok gocan böyle? Bir günde bulunmaz hint gumaşı oldu? Hem dün beraber
gave işdik, falımıza bakdık, Goronalı değilidik, böyün Goronalı olduk?”
“Dün dünüdü Müsdeyde, böyün böyündür. Ne bileyim ben akşam kimiynan yattın da
çıkdın geldin kapıma? Hem ben sana barabono ettiysam gocamdan, ben ettim. Orasını
ben bilirim. Davetiye çıkarddım sana, kapıya gelip da fasariya çıkartasın? Hade, hade!
Dön arkanı da yalla. Bir defa daha görmeyim seni yanaşasın bu evin önüne. İki metre
oyandan geçesin. Ben hayatımı tehlikeye atamam senin gibi carralar için. Annadın?”
Bafidissa öyle deyince genne, bilin? Ma nassıl cilit oldu da gayiboldu annadamam
size. Arkasından da bir vurdu kapıyı o sinirinan, ben da dururum öyle geride da seyrederim durumu. İçeri dönünca da beni gördü garşısında:
“Sen? Hep sensin sebep bu fasariyalara! İki paralık insanlarınan yüz göz eddirin beni.
Facebook’larda ortalığı rezil eden, iki paralık garılar da sırtımızda ‘hohoy’ yapar. Çaddık belalara vallahi. Hade, gayibol garşımdan!”
Onnar gavga eder, suçlu gene ben! Ma napacan? Bişey deyemen! En eyisi sin da gal.
Ta da bu gulle geçsin bakalım n’olacak!..
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100 doluluk oranına ulaştık. Ancak
tüm dönem boyunca salgının etkilerini
ağır bir şekilde hissettik. Salgının son
bulması umuduyla yeni turizm sezonu
için 2021 Haziran ayını bekliyoruz.
Öncelikli hedefimiz, doluluğumuzu
artırmak. Misafir memnuniyetini ön
planda tutuyoruz. Bu nedenle güler
yüzlü ve kaliteli hizmetle misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz”.
Ciklos’un eşsiz manzarasında
meyhane keyfi
Onar Village Tatil Köyü’nde konaklamanın yanı sıra otel içerisinde yer
alan Ciglos Meyhane, açıldığı ilk günden bu yana memnuniyet getirmeye
devam ediyor. Mekan, leziz mezeleri,
ara sıcakları ve kebabıyla meyhane
keyfi yapmak isteyenlerin yeni adresi
oldu. Özellikle gün batımında kadehinizi yudumlarken bakmaya doyamayacağınız eşsiz bir ambiyans yaşamak
mümkün.
ederek, kaliteli hizmete önem verirken,
güler yüz gösteren çalışanlarına da güven duyduklarını söyledi.

Girne Boğaz’ında Ciklos’un eteklerinde yer alan ve yeni yüzüyle misafirlerine ‘merhaba’ diyen Onar
Village Tatil Köyü, huzurlu ve dingin bir tatil; Ciglos Meyhane’yle de lezzetli yemekler sunuyor

Ciklos’ta tatil ve meyhane keyfi
Girne Boğaz’da Ciklos mevkiinde
en güzel manzaraya sahip Onar Village Tatil Köyü, yenilenen yüzü ve eşsiz
hizmetiyle kapılarını açtı.
Pegasus KKTC Direktörü ve Cyprus
Xp Travel Direktörü Zeki Ziya’nın 1
yıldan bu yana işletmeciliğini yaptığı
Onar Village Tatil Köyü, otel içerisindeki Ciglos Meyhane ile birlikte son
zamanların tercih edilen adresi oldu.
Dünyayı saran Koronavirüs etkisiyle
karşılaşan otel, yaz sezonunda sadece
yerli halk tarafından ilgi gördü. Otel,
salgının son bulması umuduyla, 2021
yaz sezonunda yurt dışından ve özellikle İngiltere’den gelecek misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
Turizmde ulaştırma, havacılık, seyahat ve lojistik alanında deneyimli
bir isim olan Zeki Ziya, işletmeciliğini
aldığı Onar Village Tatil Köyü, salgın-
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dan etkilenmiş olsa da, Ciglos Meyhane ve serpme kahvaltı hizmetiyle oteli
ön plana çıkarmayı başardı.
North Cyprus UK Gazetesi’ne konuşan Zeki Ziya ve eşi Zehra Ziya,
verdikleri hizmetleri ayrıca yönetim
anlayışını anlattı.

ilgilenmeyi ihmal etmiyor.
Zehra Ziya, bir otelde kendisinin
de aynı ilgiyi görmek istediğini ifade

Zeki Ziya: 2021 Haziran ayını
bekliyoruz
Deneyimli iş insanı Zeki Ziya ise,
otel işletmeciliği için kendi üslubunu
kullanarak, ‘avaracılıktan bir de otel
ve restoran işletelim dedik’ şeklinde
yorum yapıyor. 2020’nin Koronavirüs
salgını nedeniyle her alanda olduğu
gibi turizm sektörü için de kayıp bir yıl
olduğunu anımsatan Zeki Ziya, şöyle
dedi:
“Otelin işletmeciliğini aldık ve Mart
ayından Haziran ayına kadar Alman ve
İngiliz vatandaşlarından oluşan turist
gruplarını ağırladık. Teşviklerin verilmemesi bir yanda dururken çok sürmeden Koronavirüs salgını geldi. Salgın
yüzünden beklediğimiz yabancı turist
sayısına ulaşamadık. Yaz döneminde
yerli halkın ilgisiyle karşılaştık.
Özellikle bayram döneminde yüzde

Serpme kahvaltı çok beğenildi
Son yıllarda sıklıkla tercih edilen
serpme kahvaltı da, otelin verdiği
hizmetlerden bir diğeri. Onar Village,
Ciklos’un eteklerindeki otelin cennet
gibi manzarasında zengin serpme kahvaltıyı kaliteyle birleştirerek misafirlerine sunuyor. Kahvaltının ardından
otelde bulunan havuzu kullanarak serinlemek de mümkün.
Otelde ayrıca, SPA merkezi içinde
yer alan Türk hamamı, masaj hizmetleri, yoga seansları ve çocukların keyif
ve güvenle vakit geçirebileceği oyun
odası bulunuyor.
Onar Village’te birçok kaliteli hizmetin yanı sıra doğum günü, nişan ve
düğün töreni gibi özel gün organizasyonları da yapılabiliyor.
Otel hizmetleri ve Ciglos Meyhane
ile ilgili Facebook’taki Onar Village
isimli hesaptan ya da +90 548 844 50
01 +90 392 815 58 50/ 51 numaralı
telefonlardan bilgi almak mümkün.

Kalite ve güler yüzlü
hizmet ön planda
Onar ailesinin sahibi olduğu ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk tatil köyü olma
özelliğine sahip Onar Village, 1 yıldan
bu yana Zeki Ziya ve eşi Zehra Ziya tarafından işletiliyor. Ziya ailesinin kızı
Tezel ise, sosyal medyada tanıtım ayağıyla ilgileniyor. Zehra Ziya da, hizmet
kalitesinin artırılmasına büyük önem
veriyor. Zehra Ziya, malzeme seçiminden organizasyonlara, personelden misafirlerle kadar her ayrıntıyla ayrı ayrı
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Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...

Kıbrıs’a özgü ekmek kadayıfı
Gülten Özyakup SEZGİN
Kıbrıs’ın vazgeçilmez lezzetlerinden
biri olan ekmek kadayıfı, tadıyla, koku-

suyla bir başka tüter…
Ekmek kadayıfını laikiyle yapmak
herkesin harcı değil, bu işin de ustaları
var…

Lefkoşa’da 1928 yılında kurulan ve
hâlâ faaliyetlerine devam eden Hüseyin
Minnoş Fırını’ndaki ustalarımız da bu
işi en iyi bilenlerden…

Yıllardır fırınında çörek kokusu eksik olmayan soframızın 90 yıllık vazgeçilmeyen lezzeti Minnoş Çöreklerini
bilmeyen yoktur. Minnoş Fırını’nın

Facebook.com/NorthCyprusUK

EYLÜL 2020

birçok lezzeti yıllardır sofralarımızda yer
alıyor.
Geleneksel Kıbrıs’a özgü ağız tatlarımızdan biri olan ve özellikle bayramlarda yapılan ekmek kadayıfının yapımını
Hüseyin Minnoş Fırını sahiplerinden
Gülfer Çörekçioğlu’ndan dinledik.
Ama önce biraz sohbet dedik…
Gülfer Çörekçioğlu, 1963 yılında
Lefkoşa’da doğdu. Lefkoşa’da büyüyen
Çörekçioğlu, sırasıyla, Atatürk İlkokulu,
Türk Maarif Koleji, Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulunu bitirdi.
Kıbrıs’a döndükten sonra 1991 yılında Hüseyin Minnoş’la evlenen ve üç
kızı olan Çörekçioğlu, yıllardır Minnoş
Fırını’na emek veriyor.
Çörekçioğlu, küçük kızı Özel Çörekçioğlu’nun bu işe meraklı olduğunu
ve fırını devralmak istediğini belirterek
“Sevinerek uygun gördük. Bizden sonra
artık o bu işi yürütecek” dedi.
Evlendikten sonra çalışmayan ve çocuklarını büyütmeyi tercih eden Çörekçioğlu, “Zaten ben memur olarak çalışacak
bir karakterde değildim.
Üretici olarak ve dışta çalışmayı severim. Küçük kızım iki yaşına geldiğinde
evde oturmaktan sıkıldığım için çalışmak bir uğraş yapmak istedim ve ekmek
kadayıfın pişirmeyi rahmetli kaynatam
Mehmet Salih Minnoş’dan öğrendim.
Böylelikle onların arasına katıldım. Gerektiği zaman fırında yardım ettim” şeklinde konuştu.

NorthCyprus

ma haline getirin. Yaz aylarında süt yerine su kullanın. Suyla yapıldığında 4-5
gün dayanabiliyor.
Noru krema haline getirdikten son-
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ra iyice soğuyan parçanın üzerine nuru
koyun. Diğer parçayı da üzerine koyarak kadayıfı kapatın. İsteğe göre norun
üzerine badem veya ceviz de koyabi-
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lirsiniz.
15 dakika kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapılabilir.
Afiyet olsun.

Ekmek Kadayıfı
(8 kişilik)
Malzemeler:
tuzsuz nor
Şerbet için:
4 bardak şeker
3 bardak su
1 damla limon
Yapılışı:
İki parçadan oluşan ekmek kadayıfını
ayırın ve iki ayrı tepside bol suyun içinde ıslatın. Kadayıf kısmı suyunu çekerek
genişleyecek. 15 dakika dinlendirdikten
sonra kaşık yardımıyla içerisindeki fazla
suyu dışarıya atın.
Ekmek kadayıfında ıslatılan su mevsimine göre değişir. Kışta pişirilen ekmek
kadayıfına daha sıcak su kullanılır, bahar
ayında daha ılık, yaz aylarında ise daha
serin su kullanılır. Soğuk su kullanılmaz.
Bu püf noktalara dikkat etmek gerekir.
Kadayıfın fazla suyunu alın, üzerine
hazırlanan şerbeti kaşık yardımıyla yedirin, şerbeti üzerine atarak kısık ateşte
pişirin. Daha sonra fazla şerbeti kaşık
yardımıyla süzün, soğumaya bırakın.
Bu arada noru hazırlayın. 400 gram
Arden Nor’a 1 bardak su ekleyerek kre-
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“Dünyayla buluşmak kültür,
sanat ve sporla mümkün”

Şiirler, öyküler, tiyatro oyunu ve roman
yazan, kendine has
şiir yorumları yapan, basın camiasının
sevilen ismi Serkan
Soyalan, Lefkoşa’nın
Arabahmet bölgesinde
başlayan hayat hikayesini, sanatı ve en
güzel anılarını North
Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı

Şiir, roman, öykü ve tiyatro oyunları
yazan, şiir ve şarkıları sahnede kendine
has tarzıyla yorumlayan ve basın camiası emekçilerinden Serkan Soyalan, çok
yönlü kişiliğiyle önemli başarılara imza
atıyor.
North Cyprus UK Gazetesi’ne röportaj veren Soyalan, Kuzey Kıbrıs’ta
sanata yeterince değer verilmediğini
söyledi “Dünyayla buluşamayan ülkelerin, yegane çıkış noktası kültür, sanat
ve spor olmalıdır” dedi.
SORU: Seni tanıyalım, Serkan Soyalan nerde doğdu, şiirle ilgilenmeye
ne zaman ve nasıl başladı?
SOYALAN: 1983 yılında Lefkoşa’da
memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Doğduğum Arabahmet
bölgesi, Lefkoşa’nın tarihi dokusunun
en iyi korunduğu yerlerden biriydi. O
sokaklar arasında doğmak beni Lefkoşa’nın o sokaklarını adımlamak ve o dokuyu hissedip, içselleştirmek açısından
önemliydi. Bir de Ahmet Gürses gibi
bir dedenin torunu olmak ve onunla Selimiye Camii, çevresi, Bandabuliya ve
Arasta çarşıları çevresinde olmak, bana
birçok önemli karakteri ve imgeyi getirdi. Elime kalemi aldığım 13-14 yıllarından itibaren de yazığım her şeyde bu
çocukluk anılarının, hatıralarının izleri
olduğunu söyleyebilirim.
Küçük yaşta ansiklopedi
karıştırıyordum
Yaz aylarının sıcaklarında, öğle saatlerinde eve kapandığımız zamanlarda,
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genellikle büyük ciltli ansiklopediler
arasında gezinirdim ve bolca o ansiklopediler içinde, dikkatimi çeken konuları
okuyup, kendimce notlar alıyordum. Bu
notlar zamanla küçük küçük iç dökümlere dönüştü, şimdi onları okuduğum
zaman “Ne saf, ne temiz duygularla
yazmışım” diyorum.
SORU: Sanat ve şiir adına bugüne
kadar neler yaptın?
SOYALAN: İlk kitabım, 2013 yılında yayımlanan “Okyanus Mavisi” şiir
kitabıydı. Ardından 2016’da “Dedem
Ahmet Gürses” biyografi kitabı yayımlandı. Bu kitabın yeri bende bambaşkadır. Hem kendi hayatımdan kesitleri
sundum okuyucuya, hem dedemin hayatını. Hem de bir dede ile torununun
ilişkisini… “Dedem Ahmet Gürses”i
2018’de Mesarya Ajans’tan yayımlanan
“Şiirname” takip ederken, son kitabımız
“Deniz’in Sesi” de geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı.
Yıltan Taşçı hocamın bizi bir araya
getirmesi ile 2012 yılında Lirik Şiir
Grubu’nu kurduk ve onlarca etkinlik

düzenledik, bu etkinliklerimiz hâlâ devam ediyor. 2017 yılında da Lirik Şiir
Grubu olarak stüdyoya girdik ve “Çılgın Bir Dalgıç” isimli, Mehmet Kansu’nun şiirlerinden oluşan bir albüm
yayımladık.
Tiyatro oyunu yazıyor ve oynuyor
Çocuk yaşlardan itibaren tiyatro hayatımın her alanında vardı. Tiyatro
çalışmalarına da yer vererek “Coğrafya Kemal”, “İlahi Dede”, “Yalnızlık
Karartması”, “Ahmet ve Babafunya”
oyunlarını yazdım. 2019 yılında kurduğumuz Gönyeli Sahne çatısı altında
“Coğrafya Kemal” ve “Yalnızlık Karartması” oyunlarımızı sahnelemek için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinin araya girmesi ile ileriki
bir tarihe sarkan bu çalışmalarımızla
sahnede olacağız. Uzun bir aranın ardından da oyuncu olarak sahnelerde olmanın heyecanını yaşıyorum.
Bu yıl bir ani gelişme ile sinema da
hayatıma girdi ve Ogan Güntem’in senaristliğini yaptığı, Elite Yapım ürünü
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olan “Vaka Üstüne Vaka” sinema filminde de oyuncu olarak bulunuyorum.
Çekimleri devam eden film, 2021’in
başında vizyonda olacak.
SORU: Başka kitaplar da gündemde mi?
SOYALAN: Yine Kıbrıs’ta geçen
bir aşk hikayesini yazdığım bir romanım var. Bitmek üzere, sonuna doğru
geliyorum. Bu kitap içinde yine çokça
Kıbrıs ve tarihi olaylar da var.
Kısa öykülerden oluşan bir çalışma
da eğer koşullar oluşursa, gelecek yıl
içinde raflarda olacak diye düşünüyorum.
SORU: Sen sadece şiir yazmıyor,
önemli şairlerin şiirlerini de icra
ediyorsun. Gerek şiir yazmak ve şiir
okumak nasıl bir duygu?
SOYALAN: Lirik Şiir Grubu’nun
kurulmasıyla, çok değerli hocalarım
Yıltan Taşçı, Cemay Onalt Müezzin
ve Şehbal Hamzaoğulları ile birlikte
bizim Merter Refikoğlu’nun kitapçı
dükkanında bir araya gelip, çalışmalar
yaptık ve 2012 yılında “Bizim Şairlerimiz, Bizim Şiirlerimiz” etkinliği ile
birlikte ilk kez sahne aldık. Bu etkinlik, o kadar dikkat çekti ki sonrasında
devam ettik ve farklı farklı temalarda
etkinlikler yaptık. Hatta İstanbul’a, Sicilya’ya kadar uzandık.
Burada önemli olan o duyguyu dinleyiciye yansıtabilmek, bunun yolu da
şirini okuduğun şairi tanımaktan geçer.
O yüzden bolca okuyorum. Okudukça
da yeni bilgilere erişiyor, daha da dağarcığı doldurmaya çalışıyorum. Şiiri
bu kadar çok sevmemde Lirik Şiir Grubu’ndaki her bir bireyin de büyük katkısı var diyebilirim.
SORU: Sanata dair unutamadığın
ilginç bir anın var mı?
SOYALAN: Unutamadığım çok
anım var. Yıllardır sahneye çıkan birisi olarak 2016’da kurduğumuz Kıbrıs
Edebiyat Derneği’nin organizasyonuyla Kıbrıs’a getirdiğimiz Zülfü Livaneli’nin karşısında sahneye çıkıp Livaneli
şarkıları söylemenin heyecanını yaşayan biri olarak, o gün sesimin titrediğini, yüreğimin uçtuğunu asla unutamam.
Yine Livaneli ile Güney Kıbrıs’ta geçirdiğimiz zaman diliminde orada yaşadıklarımız benim ömrümce unutamadığım anlardan biri. Hatta bir anekdot
anlatmam gerekirse, Zülfü Livaneli ile
gece çok geç saatte Ledra Palace geçiş
noktasından Kuzey’e geçerken, Ledra
Palace Otel’in önünde durup, şöyle bir
cümle kurmuştu Livaneli bana: “İnsanlık için ne kadar kısa mesafe, ancak
Kıbrıslılar için ne kadar da uzun”. Bu
birçok şeyi anlatır bize dair…
Yanlış anlamanın
verdiği mahcubiyet
Bir de Gönyeli Cheers Bar sahnesin-
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“SANATIN, KÜLTÜRÜN, SPORUN AMBARGOSU YOKTUR”…
Serkan Soyalan şöyle diyor: Sanat hep ikinci plana atıldı, durdu ülkemizde.
Aslında sanatın, kültürün, sporun dili, dini, ırkı yoktur. Ambargosu, sınırı
yoktur. Bizim gibi kapalı ve dünya ile buluşamayan ülkelerin, yegane çıkış
noktası kültürümüz, sanatımız ve sporumuz olmalıdır. Bunu başarırsak, biz
varlığımızı daha kolay duyururuz dünyaya, kavgamızı anlatırız, mücadelemizi anlatırız. Ama bu kültür-sanat politikasıyla, spor politikasıyla olur.
de müzik yaptığım bir akşam “Ahmet
Kaya Gecesi” düzenledik, Ahmet Kaya
şarkıları söylüyoruz. Gece akıp giderken, önümüzdeki şarkı listesinde bir
bir şarkılarımızı çalıp söylüyoruz. Her
şarkı arasında orta yaşlı bir adam yanıma sahneye geliyor ve “Hadi bize gidelim” diyor. “Tamam” diyorum. Devam
ediyoruz, yine geliyor, yine geliyor…
4’üncü, 5’inci kez tekrarlanınca bu
hareket, mekanın güvenlikleri dışarıya
alıyorlar adamı ve gece bitince, başka
bir müşteri yanıma gelip, “Adamı boşuna dışarıya aldınız” dedi. Şaşırdım,
“Ahmet Kaya’dan istek istiyordu” dedi.
İşte o saat aklıma düştü Ahmet Kaya’nın, “Hadi bize gidelim yar, kafaları
çekelim yar, içelim içelim kendimizden
geçelim yar…” diye bir şarkısı vardı.
Çok üzüldüm ama çok geçti.
SORU: Kuzey Kıbrıs’ta sanata ne
kadar değer veriliyor sence ve sana
göre nasıl olmalı?
SOYALAN: Ülkemizde sanata çok

da değer verdiğimizi söyleyemem. Gerçi devlet de gerekli önemi göstermiyor.
Yıllardır söylüyoruz, yine söyleyeyim
Devlet Tiyatroları binası yanalı yıllar
oldu, taş taş üstüne koyamadık. Bu bizim ayıbımız. Ancak hepimizin ayıbı.
Çünkü bizler de üzerine düşüp, vatandaşlar olarak talep etmedik. Seçtiklerimizin kapılarına dayanmadık. Sanat
hep ikinci plana atıldı, durdu ülkemizde. Aslında sanatın, kültürün, sporun
dili, dini, ırkı yoktur. Ambargosu, sınırı yoktur. Bizim gibi kapalı ve dünya ile buluşamayan ülkelerin, yegane
çıkış noktası kültürümüz, sanatımız ve
sporumuz olmalıdır. Bunu başarırsak,
biz varlığımızı daha kolay duyururuz
dünyaya, kavgamızı anlatırız, mücadelemizi anlatırız. Ama bu kültür-sanat
politikasıyla, spor politikasıyla olur.
Ancak ne Kültür Bakanlığı’mız var, ne
de Spor Bakanlığı… Bu iki önemli, unsur da başka bir bakanlığın altında, bir
daire olarak hizmet vermekte. Bunu da

üzülerek söylemek istiyorum. Özeniyoruz, gelişmiş ülkelere, “Bizde neden
olmasın?” diyoruz… “Eksiğimiz ne?”
diye hayıflanıyoruz. 100 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 20’yi aşkın üniversitemizle övünürken, kendi sanatçımızı
ve kültürümüzü bu yurt dışından gelen
öğrencilere ne kadar ulaştırabiliyoruz?
Son yıllarda farklı farklı ülkelerden eğitim almaya gelen, aydın beyinler var bu
ülkeye, onların dillerine neden biz eserlerimizi çevirmiyoruz? Bunu yapmak
o kadar mı zor? Hayır! Sadece niyet
önemli.
SORU: Son olarak eklemek istediklerin nelerdir?
SOYALAN: Tüm okuyuculularımıza sağlıklı günler dilerken, bu pandemi
sürecinde hijyen kurallarına uymalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini
ve evde kaldıkları süreyi olumluya çevirmek için bolca okumalarını öneririm. Sizlere de bana bu sayfalarda yer
verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
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sürdürülebilir kılmak hedeflenmelidir.
Aksi takdirde su-hava-gürültü-görüntü
kirlilikleri en büyük çevresel sorunlar
olarak karşımıza çıkar. Turizmin çevrenin doğal görünümüne uygun şekilde
gelişimini sağlamak ülkemize yapacağımız en büyük iyiliktir.
Genel anlamda şu örnekleri verebiliriz;
Alanında branşlaşmış uzman turist
rehberleri eşliğinde özel ilgi turizmi
turları, kuş gözlem turları, kaplumbağa gözlem turları, flora & fauna kapsamındaki yürüyüş turları, festivaller,
çiftlik turizmi, köy turizmi, macera
turizmi, inanç turizmi, kültür turları,
sağlık turizmi, ekolojik alanlar gözlem
turu, su altı dalış ve milli park ziyaretleri gibi.

Turizmin geleceği ‘eko-agro turizm’
Hasan KARLITAŞ
Mart 2020 itibarıyla tüm dünyada
yaşanan pandemi süreci, hepimize
ayna tutmalı. Yaşananlardan dersler çıkarmalıyız… Bunu, hem sağlık hem de
turizm anlamında yapmalıyız.
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Dünya Turizm Örgütü çalışmalarına göre, yaşanan süreçten sonra, kitle
turizmi yerine yerel değerleri önemseyen, tarım-turizm ilişkisini destekleyen
ve özel ilgi turizmi odaklı alternatif turizm hareketi daha bir önem kazandı.
Sürdürülebilir bir turizm kalkınma-

sında, ülke kaynakları uzun vadede
kullanılır, kitlesel aşırı tüketim azalır,
kaliteli turizm hizmeti süreklilik kazanır. Ayrıca planlı bir gelişme takip
edilerek, yerel halk karar ve uygulama
aşamalarına bizzat dahil olur. Böylelikle bu turizm modeli, sorumlu turizm
anlayışının gelişmesine katkıda bulunur.
Sürdürülebilir olan bir turizm, gelecek nesillerin tüm ihtiyaçlarını en üst
düzeyde memnuniyet ve kalite ile karşılar. Sürdürülebilir Turizm Gelişimi,
bir yandan ekonomik gelişmenin devamını, öte yandan ise ekolojik dengenin
korunmasını amaçlar.
Eko turizm kavramı ilk kez 1992
Rio Çevre Zirvesi’nde ele alındı ve
sürdürülebilir bir dünya ile çevre için
kriterler ortaya kondu. Bu kriterler,
turizme de uyarlanarak, çevreye zarar
vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve tüm yerli halkların kültürlerini yok etmeden, onların
turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması şeklinde özetlendi.
2002 yılının Mayıs ayında, Kanada’nın
Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen
1100 delegenin katılımıyla yapılan

“Dünya Ekoturizm Zirvesi”nde, tüm
ülkelerin benimsediği ortak bir tanım
saptandı. Buna göre, eko turizm “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun
yanı sıra yerel halkların ekonomik
kalkınmasına destek olurken, sosyal
ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır” olarak
benimsendi.
Alışıldık tatil deneyimini yaşamak
istemeyen ziyaretçiler, artık doğa ile iç
içe yerel halk ile de temas ederek, bozulmamış bir çevrede dinamik bir tatil
yapıp samimi hizmetin sunulduğu iyi
bir tesiste hizmet almayı tercih ediyor.
Böylesi bir turizm hareketinde, arkeolojik, tarihi, mimari ve önemli doğal
alanların korunması hayati önem taşır.
Özel ilgi turizminden
bazı örnekler
Özel ilgi turizmi, çevreye en az zarar
veren, sosyal, kültürel değerlere sahip
çıkan yerel istihdam yaratan, ekolojik
sistemin sorumluluğunu üstlenen hem
bugünün hem de geleceğin değerlerini
koruyan bir modeldir. Mevcut kaynakları bir anda aşırı tüketimle eritmeden

Kıbrıs’ta neler yapılıyor,
neler olabilir?
Ülkemizin eşsiz doğasında yürüyüş
yapmak büyük bir ayrıcalıktır. Mevsimsel olarak bilhassa, sonbaharın ve
ilkbaharın özellikleri, yürüyüş parkurlarına ayrı bir mevsimsel tat, renk ve
heyecan katmaktadır. Karpaz’dan Yeşilırmak köyüne kadar olan parkurlarda doğa yürüyüşü yapmak, mevsimine
göre tarladan ürün toplamak, şarap,
zivaniya, pekmez, hellim ve gullirikya
yapımı, çalı süpürgesi bağlama, iskemle bağlama, sele, sepet sesta örücülüğü, taş fırında köy ekmeği ve çörek
yapımı, macun yapımı, adım adım köy
tanıtım turu, mandırada hayvancılık
gözlemi, süt sağma, tavuk kümesinden
yumurta toplamak, ormanda yürüyüş,
at binme, zeytin toplama, yağ çıkarma
ve çakistez kırma faaliyetleri… Tümü
de, insana ne kadar tanıdık ve içten
geliyor… İşte eko-agro turizmin de en
önemli hazinesi bu. Samimi olması…
Geleneksel köylerimizin, kültürel ve
doğal yönleri ile anılması, ülkemizin
turizm geleceğine dair umut veriyor…
Kırsal hayata yönelik olarak artan ilgi
ve hassasiyet tarım ile turizm sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştirerek
agro-turizm ve Cittaslow kavramını
ortaya çıkardı.
Turizm ürünü ve markalaşma, turizm
planlaması için çok büyük öneme sahiptir. Ülkemizdeki, çok sayıda ve çok
değişik özellikteki yürüyüş parkurları,
meraklılarına zengin alternatifler sunmaktadır. Çok çeşitli dağılım gösteren flora ve fauna, yemyeşil ormanlık
alanlar, makilik alanlar, çok enteresan
sahiller, kayalıklar, köyler, kumsallar,
değişik bitki örtüsü, eko-agro turizm
alanları, ören yerleri, şehir yürüyüşleri vesaire gibi değişik özel ilgi turizmi
alanları ile yerel halkın, yerel kültürün
çok zengin yerel mutfağı gibi ögeler
oldukça önemlidir.
Turizm artık klasik tanımının dışına
çıkarak, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkileşimlerle yeni akımlar

yarattı. Turizm vasıtasıyla, doğaya ve
yerel kültürlere karşı ‘sorumlu’ seyahat etmenin prensipleri çerçevesinde,
dünyadaki doğal yaşamı ve habitatın
dengelerini bozmadan, tam aksine koruyarak uzun vadede sürdürülmesine
karşı hepimiz sorumluyuz.
En büyük zenginliklerimizden birisi
ise çok sevecen, açık gönüllü, bizi biz
yapan kendi kültürümüzü yaşatmayı
sürdüren, turistlere kucak açmasını
bilen misafirperver halkımızdır. Bu
husus özellikle, topluma dayalı özel
ilgi turizmi alanlarında bize çok büyük
avantaj sağlamaktadır.
Kuzey Kıbrıs’ın geleceği, tarih, kültür ve doğa dostu turizmdedir... Keşfedin !
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“Uncle Hüseyin The Camel owner (Deveci)” from Singrasi (Sınırüstü), which means Borderline ...

Once upon a time, tourism in our island...

There was nobody in the region
who did not know him ...
When the train said goodbye to
Cyprus in 1951, the number of trucks, vans and automobiles increased
rapidly ...
When these vehicles came into
play, there was no longer any need
for camels in freight transportation
in the 1960s and early 1970s. The
tourism sector, which started to show
itself gradually during this period,
enabled the culture that had sunk
into oblivion to come to life again...
Deveci (Camel Owner) Uncle Hüseyin became one of the names that
served the sector in this period.
Uncle Hüseyin, made his money
by geting tourists to ride his camels.
He never thought of making money
by wrestling the camels because he
loved his camels very much.
In June 1973 ... In other words,
19 years after their encounter with
British Soldier Richard in Varosha
(Maraş), Deveci Uncle Hüseyin used
to wait for tourists with his camels
on the land, which was empty at that
time, next to the building that is now
Famagusta’s Tax Office ... Our story
is as follows:
Laurie Patton, a 12-year-old American teenage girl who came to our
island as a tourist with her sister, screams with joy when she sees camels.
She only saw camels in the zoo in her
life. Her older sister Carol, with the
help of Uncle Hüseyin, takes a ride
on the camel. Laurie Patton, who is
also a photography enthusiast, takes
pictures and immortalises those moments. These two sisters have visited
our island and Magusa many times ”.
Another story is as follows:
“Uncle Hüseyin’s camels attract
the attention of an 18-year-old British Soldier Richard Chamberlain,
who has just arrived in our island.
He immortalises these photos with
the second-hand French-made Gallus Derlux camera he brought from
London. Richard, who went back to
England after his military service,
gets the film washed, puts the negatives in the drawer of his closet and
forgets them there. The photographs
remain there, exactly 50 years … In
2004, his brother finds the negatives
while he is going through the drawer
and Richard makes a book from
these negatives and publishes it as
“Cyprus Scenes and Way of Life in
1954”… “
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A Special Offer
Announcement
from the Noyanlar

Noyanlar Group of Companies offers the opportunity to pay 50 months of zero interest for projects
starting from the foundation until the end of 2020.

Noyanlar Group of Companies Sales and Marketing Officer Zarif Noyan
gave the good news of the special offer
to Turkish Cypriots and investors living
in the UK.
Stating that the pier region attracts attention due to the unique beach, Long
Beach, walking paths and easy access
to many social facilities, Noyan said
that investments in the region, which is
frequently preferred by foreign investors, have increased.
Noyan emphasised that Noyanlar
Group, which has been promoting our
country and its projects abroad and domestically for years, has always been
like a family with its customers and stated that the campaign they started with
an easy payment plan that will
make everyone a home owner.
Noyan, who announced
that they gave the opportunity to pay zero interest
for 50 months for their
projects starting from
the foundation until the
end of 2020, said that Noyanlar Group once again
showed that it stands by
its customers.
Stating that
there are houses and apartments ready
to
hand
over in the
company,
which
has various

designes and diversity, Noyan stated
that the houses that are ready with their deeds will offer new opportunities to
investors.
Stating that Noyanlar Group has been
operating in Northern Cyprus since
1973, Noyan said that they are always
in an innovative and pioneering position.
Zarif Noyan said, “A strong team and
a strong company are the basis of each
success we receive. Our company, which hosted 5 thousand families, is preparing to implement many new projects
today. We offer price and payment possibilities according to our customers’
budget. This situation clearly reveals
the value our company gives to the customer ”.
Stating that there are various
residential designes in the Royal Sun project, Noyan noted
that all the payment possibilities of the project, which attracts attention with studio
designes, 1 + 1, 2 + 1 and 3
+ 1 designes, are also adjusted according to the budgets
of the customers.
Noyan emphasised that
they implemented all
their projects as
planned, and
stated that they
always give
great
confidence to
buyers and
investors.
..
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Cyprus’s Cuisine with Gülten Sezgin

Cyprus stuffed courgette
flower meal (with halloumi)
It is the right time for Cyprus-specific Stuffed Courgette Flower, one of the
indispensable flavors of the
summer months ...
We said it would be impossible not to bring this
magnificent taste of Cyprus
to the tables and we visited
Şirin Sofuoğlu Hoca, who
is a master at this, living in
the Göçmenköy region of
Nicosia.
We made the stuffed
courgette flower meal and
had a nice conversation
with Hoca...
Born in Dilekkaya in
1978, Hoca has been living
in Nicosia for 16 years...
Hoca, who works in the
Nicosia Turkish Municipality, explained how her curiosity of cooking started:
“My husband opened a
tavern in 2013. I prepare
the taverns appetizers. I
usually made Cypriot culture flavors, flavors that have
sunk into oblivion. I want
these flavors to be known
by younger generations and
not to be forgotten.
I have a curiosity about
food since a young age. I
used to cook while watching my mother... I developed myself a lot. Everyone
who tastes my food likes it
very much.”
Hoca, who gave us the
recipe for stuffed courgette
flowers, made it by adding
halloumi to this flavor that
differs according to each
region.
Stating that the courgette
flower should be picked in
the early morning hours,
Hoca said, “If the flowers
that are picked that day are
not made, they can be stored in the refrigerator in the
steel pot.”
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Ingredients for Stuffed
Courgette Flowers
Courgette Flowers
Village Halloumi
Dry mint
Fresh mint
Onion
Olive Oil
Rice
Lemon
Salt
Black pepper
Tomato
Tomato paste
Preparation:
First of all, the green
stems on the flowers picked
in the early morning hours
are removed and cleaned.
It is washed thoroughly in
plenty of water. Then put
the rice in a bowl. Add all
the ingredients in order, mix
well. Add the halloumi cut
in small cubes. Optionally,
the halloumi can be fried.
Fill the inside of the courgette flowers one by one
with the filling you have
prepeared, with a help of
a table spoon. To prevent
the filling from spilling out
of the flowers, cover the
filling with the tip of the
flowers. Then line them in a
saucepan. Pour hot water on
it and cook on the cooker.
I definitely pour hot water as it will cook better and
it will not open. I also use
hot water for stuffed vine
leaves. And I cook them
without putting a plate on it.
I do not pour much water on
it because the filling and the
flowers also extract water.
There is no need to add too
much water. As our meal
reaches the consistency of
cooking, we cover it with a
towel and boil it for two or
three more minutes and turn
off the cooker off.
It can be served hot or
cold with yogurt or salad.
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Lefke, beautiful every season
Hasan KARLITAŞ
In Lefke, which received the International Cittaslow title in 2015, every season
of the year is experienced in different bea-
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uty. Lefke is completely different with the
wonderful scent emitted by yafa orange,
flowing streams and orange flowers in
March and April.In the district, which still

preserves its greenness in May, the unique
texture of colorful flowers, lush citrus trees, walnut and date trees offers magnificent views to its visitors. Lefke awaits its

visitors with aspects that will answer your
call for peace. For North Cyprus UK readers, I visited the town of Lefke step by
step and photographed it.
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