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Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu’nu açarak, hem çocukluk hayaline
kavuştu hem de yarının geleceği çocuklara yeni bilgilerin aktarıldığı özel bir eğitim yuvası kazandırdı.

Pizza Town, Dereboyu’nun gözdesi oldu
18 şubeyle İngiltere’nin sevilen pizza zincirlerinin başında gelen Pizza Town,
Kuzey Kıbrıs’ta Gazimağusa’dan sonra şimdi Lefkoşa’da da hizmet veriyor
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Bir Tezgah Cafe de Girne’de
Namı yurt dışına yayılmış pasta ve cheesecakeleriyle bilinen Tezgah Cafe, bir şubesini de eşsiz manzaraya sahip Zeytinlik’teki
Kemerli Konak Boutique
Hotel bünyesinde hizmete
açtı
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Genç
öğretmenden
örnek alınacak
atılım
Okul Öncesi Öğretmeni Semiha Nur Güngörmüş, anaokul açarak hem çocukluk
hayaline kavuştu hem de edindiği yeni bilgileri miniklere aktarma fırsatı yakaladı
Semiha Nur Güngörmüş, 29 yaşında
ve Okul Öncesi Öğretmeni…
Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde
Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu’nu açarak, hem çocukluk hayaline
kavuştu hem de yarının geleceği çocuklara yeni bilgilerin aktarıldığı özel bir
eğitim yuvası kazandırdı.
Boş duran bir binayı anaokula dönüştüren Güngörmüş, 3-6 yaş grubu çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine
okul öncesi destek veriyor.
Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu adı verilen okulda 3 sınıf, sanat
atölyesi, açık oyun parkı, kapalı oyun
alanı, mutfak, yemekhane, çocuklar
için tasarlanmış lavabolar ve bir adet
idari ofis yer alıyor.
Yeni bilgileri miniklere aktarıyor
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okul
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Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü tamamlayıp 7 yıl kadar farklı anaokullarda tecrübeler edindikten sonra, 29
yaşına geldiğinde hayallerini gerçekleştirme kararı alan Semiha Nur Güngörmüş, açtığı anaokulda edindiği yeni
bilgileri miniklere aktarıyor olmanın
mutluluğunu yaşıyor.
Güngörmüş, farklı anaokullarda
elde ettiği tecrübenin ardından kendi
imkanlarıyla kariyer yapmak istediğini ve eşi ile ailesinin desteğiyle Lefkoşa’nın Marmara Bölgesi’nde tam donanımlı bir anaokul açtığını belirterek
“Genç bir öğretmen olarak önceleri
tereddüt etmiştim. Aslında başarmak
düşünüldüğü kadar zor değil. Bana
güvenen ve destek olan eşim, ailem
ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim” dedi.
Okulda birçok eğitim çalışması ve
proje yapılıyor
Genç öğretmen Semiha Nur Güngörmüş, okul öncesi eğitimin önemine
işaret ederek, bu eğitimin çocukların
donanımlı bireyler olarak yetişmesinin
ilk adımı olduğunu söyledi.
Okulda, okuma-yazmaya hazırlık,
ekolojik bahçe çalışmaları, doğal yaşam
etkinlikleri, sanat atölye uygulamaları, kültürel ve sanatsal gezi-gözlem,
okul-aile projeleri, mutfak etkinlikleri,
yabancı dil eğitimi, müzik orff eğitimi, uzman öğretmenler eşliğinde branş
dersler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile diyetisyen eşliğinde
hazırlanan menü ve yaz okulu projeleri
yer alıyor.
Covid-19 salgınının devam ettiği
süreçte okulda, sosyal mesafe, maske
ve temizlik kurallarına önem verilerek
hareket ediliyor, sınırlı sayıda öğrenci
kabul ediliyor.
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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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Ekrem Civisilli, hijyen şartlarına uygun olarak, ayıklanmış sebzeleri paketleyerek satışa sunuyor

Paketlenmiş taze sebze,
herkesin tercihi oldu

Ekrem Civisilli, “Sipariş verilen
sebzeleri, pişirmeye hazır halde teslim
ediyoruz. Vakumlu ürünlerimizi yurt
dışına götüren çok müşterimiz var.
Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı
Türkler ürünlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda kişi, ürünlerimizi alıp
İngiltere’ye taşıdı” dedi.
Günlük hayatın hızlı yaşam temposu,
yaşamı kolaylaştıracak pratik çözümleri de beraberinde getiriyor. İskele’deki
Civisilli ailesi, ürettikleri sebzeleri tencereye atıp pişirecek aşamaya getirerek
satıyor. Hijyen şartlarına uygun olarak
ayıklanmış ve havası alınmış paketlerde satışa sunulan sebzeler, büyük ilgi
görüyor.
Civisilli Gıda Direktörü Ekrem Civisilli, 27 yaşında genç bir girişimci... İş
yaşamına adım atarken eğitimini sürdürmeye de devam ediyor.
İngiltere’de University of Hull’da
muhasebe eğitimi alan Civisilli, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde işletme
üzerine master yaptıktan sonra şu sıralar doktora eğitimini sürdürüyor.

ayrıca el yapımı katkısız domates salçası, biber salçası, konserve domates
ve fıstık ezmesi satışlarının da devam
ettiğini söyledi.
İngiltere’de yaşayanlar da
ürün satın alıyor
Ekrem Civisilli, üretim tesisinin İskele’de olduğunu ve tüm ilçelere servis
yaptıklarını belirterek, “Sipariş verilen
sebzeleri, pişirmeye hazır halde teslim
ediyoruz. Vakumlu ürünlerimizi yurt
dışına götüren çokça müşterimiz de var.
Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı
Türkler ürünlerimize yoğun ilgi göstermeye başladı. Çok sayıda kişi, ürünlerimizi alıp İngiltere’ye taşıdı” dedi.
Civisilli, marketlerle de çalışıp ürünlerini daha çok kişiye ulaştırmak istediğini söyleyerek, Lefkoşa ve Girne’ye
şube açma planı olduğunun müjdesini
verdi.

Tarımla uğraşan bir aileden gelen ve
çocukluk yıllarından itibaren üretimin
her safhasında yer alan Ekrem Civisilli,
işletmesini nasıl kurduğunu şu sözlerle
anlattı:
“Ailem ile birlikte çok uzun yıllardır
kış aylarında enginar, yaz aylarında çeşitli sebzeler ekmekteyiz. Küçük yaştan
itibaren yetiştirdiğimiz sebzeleri evlere
dağıtırdık. İnsanlara böyle bir hizmet
sunmak her zaman beni mutlu ederdi.
Üretmeyi her zaman sevdim ve özellikle de yeni şeyler üretmek benim için
her zaman bir öncelik olmuştur. Yıllardır her enginar sezonunun sonunda binlerce enginar tarlada ziyan olmaktaydı
ve enginarları ailemle birlikte ayıklayıp dondurucuya kaldırdık. Enginarın
ardından tüm sebzeleri taze ve günlük
olarak işleyip paketlemeye başladık ve
bu yönteme ilginin olduğunu görünce
işletmeyi kurarak daha fazla ürünle piyasaya çıktık.”
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Ürünüler günlük ve taze
Ekrem Civisilli, ürünlerin yüzde
80’inin kendi ürettikleri olduğunu
kaydederek, tüm sebzelere Gıda Analiz Testleri yaptırdıklarını ve sonuçları
müşterileriyle paylaştıklarını vurguladı.
Günlük ve taze olarak toplayıp ayıkladıkları ürünleri paketledikten sonra
müşterilerinin kapısına kadar götürdüklerini belirten Civisilli, işletme olarak
hijyen başta olmak üzere ilaçsız ürünlere önem verdiklerinin altını çizdi.
Ekrem Civisilli, 2020’nin başında
kurduğu işletmeye kısa zaman içerisinde güven duyulduğunu kaydederek,
“Müşterilerimizin ilaç konusunda bizlere güvenlerinin tam olduğunu bilmekteyiz. ‘Sağlıklı Üretim ve Sağlıklı Tüketim’ parolamızdır” ifadelerini kullandı.
Ürünler arasında enginar, börülce,
bamya, molehiya, sarı fasulye, barbunya fasulye, pırasa, patates, asma yaprağı, kolokas, bullez, domates ve salatalığın bulunduğunu hatırlatan Civisilli,

“Güzel insanlar bizi destekliyor”
İşletmesi sayesinde dostça ilişkiler
kurduğunu belirten Ekrem Civisilli,
“Müşterilerimden aldığım güzel geri
dönüşler, her zaman motive kaynağım
olmuştur. İyi ki bu işe başlamışım ve iyi
ki beni destekleyen güzel yürekli insanlar var” ifadelerini kullandı.
Civisilli Gıda’ya Facebook üzerinden
ya da mesai saatleri içerisinde +90 533
884 84 49 numaralı telefondan ulaşmak
mümkün.
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Kalitenin adı: Nerissa by Kaplıca
Kaplıca Hotel & Restaurant’ın Girne’nin Ciklos mevkiindeki nezih mekanı Nerissa by Kaplıca,
taze ve leziz balık menülerinin yanı sıra tüm turizm kentini kuş bakışı izleme imkanı sunuyor
Taze ve lezzetli balık menüleriyle bilinen Kaplıca Hotel & Restaurant’ın artık
Girne’de de bir adresi var. Nezih ve
modern dizaynıyla dikkat çeken Nerissa
By Kaplıca, alakart ve özel menülerle
her bütçeye ve her kitleye uygun hizmet
veriyor.
Nerissa by Kaplıca’nın alt katındaki
Cheetah Clup da, aynı işletmenin eğlence mekanı. Bu mekan da, eğlence dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.
Kaplıca’nın lezzetli balıkları
şimdi Girne’de
İşletme Sahiplerinden Hüsamettin
Genç ile İşletme Müdürü İslam Ertem,
North Cyprus UK Gazetesi’ne Nerissa
by Kaplıca hakkında bilgiler verdi.
İslam Ertem, Nerissa by Kaplıca’nın
bir aile şirketi olduğunu söyleyerek,
yine aynı aile işletmesi olan ve Ahmet
Zeki Genç’in sahibi olduğu Kaplıca Hotel & Restaurant’ta küçük yaştan itibaren çalıştığını belirtti.
İşletme sahiplerinden Hüsamettin
Genç de, Ahmet Zeki Genç’in Lefkoşa’da bir balık restoranı açma hayali
olduğunu ancak şartlar gereği ülkemizin
güzide şehri Girne’de bu yatırımı yaptıklarını belirterek Yunan mitolojisinde
deniz tanrıçalarından biri olan ‘Nerissa’ ismini seçerek, işletmeye Nerissa by
Kaplıca adını verdiklerini ifade etti.
Alakart ve özel menüler, her bütçeye hitap ediyor
Hüsamettin Genç, hizmet sektörünün
çok zahmetli bir iş olduğuna işaret ederek, “Biz, yıllardır bu sektörde görev
yaptığımızdan ne kadar zahmetli oldu-

ğunun bilincindeyiz. En önemli hususlardan biri menüdür. Alakart ve özel
menüler, her bütçeye ve her kitleye hitap
etmektedir. Çok beğenilse de, misafirlerimizin geri bildirimlerine göre bizler
menümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz”
dedi.
Meze ve ara sıcak olarak sunulan
lezzetler çok beğenildi
Hüsamettin Genç, taze balık çeşitlerinin yanı sıra soğuk mezeler arasında
öne çıkanın ‘Domates Marin’ (Orman
meyveli), ara sıcaklarda ‘Köylü Patates’
ve ‘Karides Tava’nın olduğuna dikkat
çekti.
Köylü Patates’in elle ince doğranmış
özel soslu bir ürün olduğunu ve hazır
cipse benzetildiğini anımsatan Genç, bu
ara sıcağın en çok çocuklar tarafından
tercih edildiğini söyledi.
Genç, Karides Tava’nın da en çok sevilen ara sıcaklardan biri olduğunu belirterek, bu üründe aile üyeleri tarafından
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yapılan ve Karadeniz usulü ile hazırlanan el yapımı tereyağı kullanıldığını
kaydetti. Genç, Karides Tava içerisine
mantar ve kurutulmuş domates konularak servis edildiğine de dikkat çekti.

Bizler için de tabi ki bu bir sıkıntıdır.
Aile olarak bu sektörün her alanında
çalışıp yetiştirildiğimiz için kalifiyeli
eleman sıkıntısının üstesinden gelebilmekteyiz” dedi.

Kalite ve hijyene
büyük önem veriliyor
Hüsamettin Genç, hizmet satmaları
nedeniyle bu hizmetin her zaman kaliteli
olması gerektiğinin altını çizerek, “Tepeden tırnağa her şeye özen gösteriyoruz. Ön plana çıkan unsurlar hijyen, kalifiyeli ekip yetiştirilmesi, yüksek kalite
standardını koruma ve sürekli gelişim
felsefesidir” ifadelerini kullandı.
Gıda sektöründe hijyenin olmazsa olmazların başında geldiğine dikkat çeken
Genç, eldiven kullanıldığını, mutfaktaki
demirbaş malzemelerin fotoselli (temassız) olduğunu belirtti.
Genç, kalifiyeli ekip yetiştirilmesi konusuna değinerek, “Maalesef adamızda
tüm sektörlerde en büyük sıkıntı budur.

Kaliteyi aynı standartta
sürdürmek önemli
Yüksek kalite standartlarını koruma
ve sürekli gelişime önem vermelerini
önemine işaret eden Hüsamettin Genç,
çok müşteri ile çok kazanç felsefesinin
kısa süreli kazanç sağladığının altını çizdi.
Genç, hizmet verilebilecek kadar
müşteri kabulünün Nerissa by Kaplıca’nın temel felsefesi olduğunu anımsatarak, “Hizmet, kaliteli olabilir. Ancak
bu kalitenin aynı standartta ne kadar sürdürüldüğü önemlidir” vurgusunu yaptı.
Nerissa by Kaplıca’ya +90 548 824 90
90 numaralı telefon hattından ve Instagram ve Facebook’taki ‘Nerissa.cyprus’
hesabından ulaşmak mümkün.
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Evinin bahçesini halka açtı
İşletmeci Mehmet
Erekli, evinin
bahçesini kahvaltı
mekanına
dönüştürdü,
doğayla iç içe bir
mekan olan “Has
Bahçe”yi yarattı

Doğayla iç içe, huzurlu bir kahvaltı
keyfi yapmak isteyenler için Alsancak’ta
“Has Bahçe” adıyla yeni bir mekan açıldı.
Evinin bahçesini kahvaltı mekanına
çeviren İşletmeci Mehmet Erekli, “Has
Bahçe” adını verdiği kahvaltı mekanının
nasıl ortaya çıktığını North Cyprus UK
Gazetesi’ne anlattı.
Alsancak’ta yaşayan ve Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Mehmet Erekli, Alsancak’ta
uzun yıllar faaliyet göstermiş bir aile
restoranı olan Allahkerim Restoran’ın
işletmeciliğini yapmış bir kişi.
Mehmet Erekli, bazı sağlık sorunları
yaşayınca restorandan ayrıldı, bu sürede
de doğaya ve çiçeklere olan merakının
arttığını hissetti. Doğa sevgisiyle kendi
evinin bahçesini rengarenk hale getiren
Erekli, yakın çevresinden aldığı olumlu
tepkiler ve talepler üzerine evinin bahçesini kullanarak bir işletme açmaya karar
verdi.
Erekli, bahçesini halka açarken peyzaj desteği aldığını ve yapay bir şelale
yaptırdığını söyleyerek, oldukça doğal
bir bahçe yarattığını ifade etti. Erekli,
Has Bahçe isminin de buradan geldiğini
anımsattı.
Serpme kahvaltıda 30 çeşit sunum
var
Kahvaltı mekanı olarak hizmet veren
Has Bahçe’de 25 ile 30 çeşit arasında
değişen serpme kahvaltı servisinin yapıldığını belirten Erekli, birçok ürünün
organik ve el yapımı olduğunu söyledi.
Erekli, 100 kişiyi aynı anda misafir
edebilecek kapasiteye sahip olduklarını
ifade ederek, doğum günü, nişan ya da
düğün gibi özel organizasyonlara da ev
sahipliği yapabileceklerinin altını çizdi.
Has Bahçe’ye “+90 533 832 47 94”
numaralı telefondan ya da facebook’taki ‘Mehmet Erekli’ hesabından ulaşmak
mümkün.
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Futbol sevdalısı bir mali müşavir;

Akın Uysal
Aytotorolu (Boğaziçi) bir baba ve Köfünyeli
(Geçitkale) bir annenin çocuğu olarak 1957’de Köfünye’de doğan Akın Uysal, ilk ve ortaokulu da bu
köyde tamamladı. Liseyi ise o dönemin en popüler
okullarından biri olan Lefkoşa Türk Lisesi’nde bitirdi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrenim görmeye hak kazandı.
İTÜ’de eğitimine devam ederken Türkiye’deki
siyasi olaylar ve öğrenci hareketleri nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1976 yılının
başında İTÜ öğrencisi Kıbrıslı Özer Elmas’ın vurularak öldürülmesinden sonra Akın Uysal, İstanbul’daki eğitimine ara verdi ve kısa bir süre sonra 1976’da
Londra’ya geldi.
Akın Uysal, o yıllarda birçok Kıbrıslı Türk gencin
yaptığı gibi Londra’da hem eğitimine devam etti hem
de restoran ve kuru temizleme işlerinde çalıştı.
1976-1979 yılları arasında hem İngilizce hem de A
Level kurslarını tamamladı ve 1979’da Surrey Üniversitesi’nde Matematik bölümünde öğrenime başladı. Üniversite öğrenimi sırasında da yine ayni işlerde
çalışmaya devam etti. Üniversiteyi 1982 yılında tamamladı ve 1983’te Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde koordinatör olarak göreve başladı. 1985’e kadar
sürdürdüğü bu görevden sonra banka sektörüne geçmeye karar verdi. Londra’da faaliyet gösteren Sabancı Bank, bir Portekiz bankası ve bir İran bankasında
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mali müşavir olarak çalışır ve bu sektörde kendini
geliştirdi.
Bir futbol sevdalısı olan Akın Uysal, bu konuda
Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna da hizmet
etti. 1984 yılından başlayarak Türk Toplumu Futbol
Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği, başkanlık,
onursal başkanlık görevlerinde bulundu. Başkanlık
yaptığı dönemlerde federasyon çok önemli atılımlar
yaptı.
Akın Uysal’ın topluma hizmetleri futbol federasyonu ile sınırlı kalmaz. Çeşitli dönemlerde Kıbrıs
Türk Demokrasi Derneği, Kıbrıs Türk Güzel Sanatlar
Derneği, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde görevler
aldı. Öğrencilik yıllarında İngiltere Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Surrey Üniversitesi Öğrenci Birliği’nde yabancı öğrencilerden
sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Bugün 63 yaşında olan ve bir İran bankasında
mali müşavir olarak çalışmaya devam eden Akın Uysal, Futbol Federasyonu’nda Onursal Başkan olarak
görevine devam ediyor. 1983 yılında evlendiği Pembe hanım ile Londra’da mutlu bir hayat süren Akın
Uysal üç erkek çocuk babasıdır.
45 yıldır Londra’da olan Akın Uysal, zaman zaman ziyaret ettiği Kıbrıs’a olan özleminin hiç bitmediğini söylüyor.
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Namı yurt dışına yayılmış pasta ve
cheesecakeleriyle bilinen Tezgah Cafe,
bir şubesini de eşsiz manzaraya sahip
Zeytinlik’teki Kemerli Konak Boutique
Hotel bünyesinde hizmete açtı

Bir Tezgah
Cafe de
Girne’de
Oldukça şirin konseptiyle Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesine canlılık ve
renk kazandıran Tezgah Cafe, artık Girne’nin en güzel manzarasından birine
sahip Zeytinlik bölgesinde Kemerli Konak Boutique Hotel bünyesinde, ikinci
şubesiyle hizmet veriyor.
Tezgah Cafe Direktörlüğünü yapan ve
sevecen tavırlarıyla bilinen Buğçe Küçük, cafede sunulan hizmetlere adanın
her yanından gösterilen beğeni ve ilgiyi
görünce, Lefkoşa’dan sonra Girne’de
de bir şube açma düşüncesini hayata
geçirdi. Tezgah Cafe’de atıştırmalıklar
ile namı yurt dışına yayılmış pasta ve

cheesecakelerin yanı sıra sevilen kahve
çeşitleri, organik çaylar ve damakta hoş
bir tat bırakan kokteyller öne çıkıyor.
Lefkoşa’dan sonra
Girne manzarasıyla hizmette
Buğçe Küçük, Lefkoşa’dan sonra
Girne’de hizmete açtığı mekanla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
“Tezgah, 4 yıldır Lefkoşa’da hizmet
vermesine rağmen, tüm adada sevildi
ve büyük beğeni topladı. Girne’den,
Güzelyurt’a, Mağusa’dan hatta Limasol’a kadar pek çok misafirimiz bizleri ziyaret etti. Bu beğeni ve takdir bizi
büyümek için cesaretlendirdi. Girne
ilk hedefimiz miydi? Hatırlamıyoruz
heyecandan ama bir anda gelişen bir
olay oldu. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz aracılığı ile şimdiki mekanımız
olan ‘Cennet Bahçesi’ Kemerli Konak
Boutique Hotel ile tanıştık. Mekanı ilk
ziyaretimizde manzara ve binanın yapısına aşık olduk. ‘Burada bir Tezgah
mutlaka olmalı’ dedik. Çok da iyi ettiğimizi, aldığımız dönüşlerden anladık
ve yaşadık. İyi ki hem Girne’de, hem
de Lefkoşa’dayız. Belki bir gün güzel
adamızın her yanında bir Tezgah olur”.
Pasta, kek ve kokteyller favori
Haftanın 7 günü 09:00-24:00 saatleri arasında geniş bir zaman diliminde
hizmet veren Tezgah Cafe’de sabah
atıştırmalıklarıyla birlikte kahve keyfi
yapmak mümkün. Kafede, zengin ve
kaliteli kahve menüsünün yanı sıra,
organik çaylar ve soğuk içecekler de
mevcut. Akşamüzerleri ise, Girne’nin
en güzel manzarasında birbirinden
farklı ‘Royal Kokteyller’ ile keyif ya-
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pılabiliyor. Akşam saatlerinde de, kafedeki şarap seçkisinden tadıp manzaranın keyfini yaşama fırsatı var.
Tezgah Cafe’deki kek ve pastaların
ünü yurtdışına yayılmış.
Buğçe Küçük, sunumları için şöyle
diyor:
“Tezgah mutfağı kurulduğu günden
beri en güzel ve en özeli sunmak için
çalışıyor. ‘Namı Türkiye ve gelen tu-

ristlerimizle dünyaya yayılmış cheesecakelerimizi tatmadan geçmeyin’ deriz.
Özellikle Burnt Cheesecake namı diğer
Sebastian çeşitleri sizi baştan çıkartacak
lezzette. New York Cheesecake ve Kahveli Pastamız da diğer sevilen lezzetlerimiz. Ayrıca, tatlı seçkimizin özenli ve
ev yapımı özelliğini nesillerce yaşatmak hedefimiz.”
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“Pandemiden yara aldık
ama umudumuzu kaybetmedik”
Buğçe Küçük, Covid-19’un tüm dünya ekonomilerini salladığı gibi ülkemiz
ekonomisini de derinden sarstığına işaret etti:
“Bizler de küçük işletmeler olarak
nasibimizi aldık tabii ki. Ancak bu süreçte umudumuzu ve cesaretimizi hiç
kaybetmeden çalıştık ve planladık.
Pandemi süresince de sosyal medya
üzerinden takipçilerimiz ile hep iletişim
halinde kaldık. Bunun da çok olumlu
dönüşlerini aldık. Pandemi karantinası
sonrasında açılışımızla birlikte düzenli
dezenfekte işlemleri uygulamaya başladık ayrıca çalışanlarımızın da devletimizin öngördüğünce tüm testleri
yapıldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralları

NorthCyprus

UK

Haber

gereği düzen alarak misafirlerimize en
sağlıklı hizmetleri sunmayı hedefledik.
Self servis olan işletmemizde sunum ve
tüketim malzemelerimizi tek kullanımlık hale getirmeye çalışıyoruz. Misafirlerimiz ile güzel bir işbirliği ile bu süreci en az zarar ve motivasyon düşüklüğü
ile atlatmayı arzuluyoruz”.
İşletme olarak tüm önlemleri alırken
müşterilerinden de takdir görmelerinin
kendilerini motive ettiğini söyleyen
Küçük, adanın her yanından misafir
ağırladıklarını ve onları ağırlamaktan
onur duyduklarını ifade etti
Cafe ile ilgili daha fazla bilgi almak
için, Instagram ve Facebook’taki ‘Tezgah Cafe’ hesapları ile +905488813333
numaralı WhatsApp hattı ile iletişim
kurulabiliyor.
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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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Çam ağaçları arasında huzur bulun
Alsancak’ta halkın
hizmetine sunulan
Özgürlük Milli
Parkı, yemyeşil
görüntüsüyle
herkesi büyülüyor

Alsancak Belediyesi’nin halkına armağanı olan Özgürlük Milli Parkı, 4.2
milyon TL’lik bir yatırımın ürünü. Çam
ağaçlarıyla dolu 2.5 kilometrelik ormanlık alanında yürüyüş yapma imkanı
sunulan parkta, bisiklet sürülebiliyor,
basketbol oynanabiliyor. Çocukların
keyifli vakit geçirebilmesi için park da
bulunan alanda, çeşitli aktiviteler için
çim alan da mevcut.
Alsancak Belediyesi’nin Yavuz Çıkarma Plajı karşısında Kuzey Kıbrıs
halkına armağanı olan Özgürlük Milli
Parkı, yemyeşil alanı ve cafesiyle yazkış demeden her mevsim hizmet veriyor.
Gerek sporseverler gerekse güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, adeta
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parka akın ediyor.
İster yürüyüş yapın
ister bisiklet sürün
Hem deniz hem de dağ havasının
birlikte solunabileceği Özgürlük Milli Parkı’nın sunduğu hizmetler Kuzey
Kıbrıs’ta bir ilk. Bu yemyeşil alan, 4,2
milyon TL’lik bir yatırımın ürünü.
Özgürlük Milli Parkı’nın çam ağaçlarıyla dolu 2,5 kilometrelik ormanlık
alanında yürüyüş yapılabiliyor ve bisiklet sürülebiliyor. Parkta ayrıca, basketbol sahası, otopark, dinlenme alanları,
çocuk parkı ve çeşitli aktivitelerin yapıldığı çim alan mevcut.
Aileler temiz havanın
tadını çıkarıyor,
çocuklar gönüllerince eğleniyor
Parkta, Alsancak Belediyesi tarafından işletilen Doğa Cafe de halka hizmet veriyor. Kafede, yemyeşil doğada
yürüyüş yaptıktan sonra kahve veya
sıcak-soğuk birçok seçenekten birini
içmek mümkün.
Doğa Cafe’de serpme kahvaltı, hamburger ve tost gibi yiyeceklerin yanı
sıra pasta gibi tatlılar da. Güneşli havayı fırsat bilen birçok kişi, kafenin çim
alanında keyif dolu bir gün yaşıyor.
Çocuklar, bu alanlarda güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyor.
Özgürlük Milli Parkı, geceleri de
açık. Alanın ışıklandırılmış olması sayesinde bu alanda gönül rahatlığıyla
yürüyüş yapmak mümkün.
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Uluslararası ödül kazanan bir Kıbrıslı Türk yönetmen:

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

Metin Hüseyin

22

Metin Hüseyin İngiltere’de adını sıkça söz
ettiren bir Kıbrıslı Türk yönetmen. 1950’li yıllarda Kıbrıs’tan Londra’ya göç eden Osman ve
Andaç çiftinin oğlu olarak 1959’da Hackney’de
dünyaya gelir. Metin Hüseyin beş kardeşin en
büyüğüdür. Metin Hüseyin eğitimini önce Hackney Downs School ardından da National Film &
Television School’da(NFTS) tamamlar. Anne babası onun eczacı olacağını zannederken o kendini
yönetmen koltuğunda buldu.
Metin Hüseyin’in ilk filmi “Tight Trousers”
1989’da En İyi Kısa Film dalında BAFTA Film
Ödülü’ne aday gösterildi. Genç yaşta dikkatleri

üzerine çeken Metin Hüseyin daha sonra 1998
yılında “Common As Muck” dizisi ile Royal Television Society(RTS) ödülünü kazandı ve yine
BAFTA Film Ödülü’ne aday gösterildi. The History of Tom Jones, a Foundling film ile BAFTA
Film Ödüllerinde üç dalda ödül kazandı.
Metin Hüseyin 20’den fazla dizide yönetmenlik yaptı. Türk izleyiciler onu daha çok Türk televizyonlarında gösterilen bir BBC yapımı olan
Merlin dizisi ile biliyor. Bu dizinin özellikle son
bölümlerinde yönetmen koltuğunda Metin Hüseyin oturuyordu. Çok sayıda uzun metrajlı filme
de imza tan Metin Hüseyin’in en popüler filmleri

arasında 2002 yılında çektiği “Anita and Me” de
yer almaktadır. Netfilx’de gösterilen bir Amerikan bilim kurgu dizisi olan “Another Life”ın iki
bölümünün de yönetmenliğini yapan Metin Hüseyin BBC’si de gösterilen Merlin ve Shameless
dizilerinde de yönetmen koltuğuna oturdu.
Metin Hüseyin, ayni zamanda KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın eşi Oya Talat’ın
teyzesinin oğlu. Kıbrıs’a pek gidemiyor ama sevdiği bazı Türk yemekleri de olduğunu söylüyor.
Metin Hüseyin’in iki kız kardeşinden biri New
York’ta moda tasarımcısı, diğeri de grafiker olarak çalışıyor.
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Pizza Town, Dereboyu’nun gözdesi oldu
18 şubeyle İngiltere’nin sevilen pizza zincirlerinin başında gelen Pizza Town,
Kuzey Kıbrıs’ta Gazimağusa’dan sonra şimdi Lefkoşa’da da hizmet veriyor
İngiltere’nin ünlü pizza zinciri Pizza
Town, 20’nci şubesini Lefkoşa’nın gözde caddesi Dereboyu’nda açtı.
Şevki Alçıner ile Harun Korhan’ın or-
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tağı olduğu Pizza Town, İngiltere’de 18,
Gazimağusa’da 1 ve Lefkoşa Dereboyu’da yeni açılan şubesiyle, toplam 20
şube sayısına ulaştı.

Pizza Town’un ortaklarından genç işletmeci Harun Korhan, bir aile işletmesi olan şirketlerini North Cyprus UK’e
anlattı.

Orta gelirli bir ailenin evladı olan ve
Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç eden Harun
Korhan, çocuk yaştan bu yana kafe,
restoran ve otel gibi yerlerde çalışarak
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mesleğe adım atmış.
Korhan, İngiltere’de 1986 yılında
Hardford kasabasında açılan ve bir aile
işletmesi olan Pizza Town’da tatil dönemlerinde her kademede çalışmış ve
iyi bir deneyim elde etmiş birisi.
İki farklı üniversite eğitimi sayesinde
Yunanca ve İngilizce dilini iyi derecede
bilen Harun Korhan, 1996 yılında Şevki
Alçıner’in şirketi devralmasıyla Pizza
Town’da part-time olarak çalışmaya
başlamış ve çok kısa sürede şirkete ortak olmuş.
Korhan, 27 yaşında pizza zincirlerinin
ortağı olmakla kalmayıp iki kafe açtı ve
halen işletmeciliğini sürdürüyor.
Şevki Alçıner’in Pizza Town zincirini
Kıbrıs’a taşıma önerisine sıcak bakan
Harun Korhan, çok kısa sürede karar
alarak eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte
Kıbrıs’a dönüş yaptı.
Korhan, askerlik görevini de bu dönemde tamamladı ve 2019 yılında ortağıyla birlikte Pizza Town’un 19’uncu
şubesini Gazimağusa’da açtı.

NorthCyprus

Yoğun talep üzerine
Lefkoşa’da yeni şube
Pizza Town’un kalitesi ve lezzetli
pizzalarını tatmak için Gazimağusa’ya
giden başta Lefkoşa, Girne ve hatta
Güzelyurt’tan müşterileri ağırladıklarını söyleyen Harun Korhan, 2020’de de
20’nci şubeyi Lefkoşa’nın gözde caddesi Dereboyu’nda açtıklarını belirtti.
Korhan, işletmenin tüm iç mimarisini ve menülerin grafik tasarımlarını
eşi Laden Korhan’ın üstlendiğini ifade
ederek, bu noktada çok şanslı olduğunu
söyledi.
Tecrübe ve kalite riski azalttı
Harun Korhan, ekonomiyi ve sağlığımızı tehdit eden Covid-19 salgınının
devam ettiği bu dönemde yatırım yapmanın risk olduğunu iyi bildiğini anımsatarak, Pizza Town markası sayesinde
risk faktörünü minimuma indirdiklerini,
ayrıca ortağı Şevki Alçıner ile birlikte
en alt kademeden en üst kademeye ka-
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dar deneyim sahibi olmaları nedeniyle
işletme ve yatırımda bir sıkıntı görmediklerini belirtti.
Kıbrıs’ın en büyük
pizzası Pizza Town’da
Menüler hakkında da bilgi veren Korhan, başta pizza çeşitleri olmak üzere,
kentucky çeşitleri, goujons, kremalı
mantarlı tavuk ve daha birçok çeşitle
müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.
Korhan, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki Pizza Town’da 63 cm ile Kıbrıs’ın
en büyük pizzasının yapıldığının altını
çizerek, Pizza Town Special, Barbeque
Chicken ve Mexican Hot pizzaların en
çok tercih edilenlerin başında geldiğine
dikkat çekti.
Kampanya ürünlerinin büyük rağbet
gördüğünü ifade eden Korhan, kafe hizmeti verdiklerini de belirtti.
Harun Korhan, doğum günü ve iş toplantıları için de ev sahipliği yaptıklarını
söyleyerek, Lefkoşa’daki şubenin 70 kişilik olduğunu anımsattı.

Haber

“Başarıyı yakalamak için önemli
kavramları uygulamak gerekiyor”
Çocuk yaşta iş hayatına atılıp tecrübeler elde eden ve 27 yaşında işletme
sahibi olan Harun Korhan, iş hayatıyla
ilgili bazı mesajlar da verdi:
“Ben, işe başladığım zaman ustama
kaç saat çalışacağımı ve ne kadar maaş
alacağımı sormazdım, disiplinli bir şekilde çalışırdım. Çalıştığın yerde kendini kiracı olarak düşünmeyip ev sahibi
gibi olmak gerekir, aksi takdirde başarılı olamazsın. Özellikle 5 kavram çok
önemlidir: ‘Sabır, istikrar, sorumluluk,
disiplin ve otorite.’ Bu kavramları iş
hayatında uyguladığın takdirde başarıyı
elde edersin. Ayrıca, iyi bir fırsat elde
edince ‘acaba?’ demeden cesaretle harekete geçmek gereklidir.”

Lefkoşa şubesinin açılışı
renkli ve kalabalıktı
Dereboyu’ndaki yeni şubenin açılışının da renkli ve kalabalık olduğunu belirten Harun Korhan, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar başta olmak üzere siyaset ve
iş dünyası ile seçkin davetlilerin açılışta
yer aldığını söyledi.
Korhan, 300 kadar kişiye özel ve
güzel ikramlarda bulunduklarını da hatırlatarak, basının da açılışa ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını, bu
sayede çok daha fazla insana ulaştıklarını belirtti.
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Yüreğinde tiyatro sevgisi varken gemi kaptanı olan ve bir gün
İtalya’da izlediği oratoryoda kararını veren Dramaturg ve Tiyatro
Oyuncusu Cem Aykut, “Gemi kaptanı olarak her gittiğim ülkede
kendimi tiyatro salonlarında buldum” dedi, sonrasını anlattı:

Diplomayı denize atıp
tiyatroya döndüm
Sanat içerisinde oldukça önemli bir
yere sahip tiyatrodan Covid-19 salgını
nedeniyle biraz uzak kalınmış olunsa
da, hem tiyatro seyircisi hem de sahne
tozunu yutan tiyatro oyuncuları, perdenin aralanacağı günü bekliyor.
North Cyprus UK Gazetesi olarak
Dramaturg ve Tiyatro Oyuncusu Cem
Aykut ile tiyatro ve dramaturgi üzerine
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Gemi kaptanlığı macerasından
sonra ait olduğu yere döndü
Cem Aykut, tiyatro sevgisiyle dolu
bir yaşam içerisinde kaptanlık macerasıyla geçen kısa bir dönemde tiyatro
sahnesinin tozunu yutmadan duramayacağını anlamasını şu sözlerle anlattı:
“Tiyatro, 1991 yılında girdi kanıma.
İstanbul’da Müjdat Gezen Çocuk Merkezi’nde başladı her şey. Hafta sonları
hobi olarak başlayan çalışma, sahne
tozu yutmayla bu günlere kadar geldi.
Çeşitli tiyatro oyunlarında görev aldıktan sonra 1995’te dünyayı gezme fikri

girdi aklıma ama sırt çantam ve otostopla ancak Türkiye sınırları içinde
gezebileceğimi fark ettim o yüzden de
Yüksek Denizcilik Fakültesi Güverte
Bölümü’ne girdim. Üniversite yıllarında okulun tiyatro grubunda 4 oyunda
başrol oynadım. Bu arada, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yardımcı oyuncu
olmak için teklif aldım. Böylece hem
öğrenci hem de profesyonel bir tiyatroda oynama şansım olmuştu.
4 yıllık eğitimden sonra Uzak Yol
Kaptanı ve Gemi Yönetim Mühendisi olarak mezun oldum ama şunu fark
ettim ki, her gittiğim ülkede kendimi
tiyatro salonlarında buluyordum. 17
ülke ve iki yıllık gemi kaptanlığı hayatımdan sonra İtalya’da San Marco
Bazilikası’nda seyrettiğim Hz. İsa’nın
Doğum Oratoryosu benim gemiye ait
olmadığımın bir kanıtı oldu. İstanbul
Boğazı’ndan ilk geçişimizde diplomayı suya attım, mutlu olduğum yere
doğru çizdim rotamı”.

Cem Aykut, oyun ile seyirci
arasında bir köprü kuruyor
Cem Aykut, tiyatroya döndükten
sonra dramaturgi masteri yapmaya ve
işin biraz daha derinlerine inip oyunların içinde gezinmeye karar verdiğini
belirterek, bilmeyenler için dramaturg
hakkında bilgi verdi.
Aykut, dramaturgun yazılı metni anlamlı bir performans haline getiren kişi
olduğunu ifade ederek, bu kişinin öncelikli olarak seçilen metnin hedefini,
ana fikrini, yan anlamlarını, yazarın
yaptığı göndermeleri inceleyip çözümleyerek yönetmene, oyun karakterlerinin analizini yaparak oyunculara,
mekan ve zaman belirlediğini; kostümcüler ile dekorculara da bir yol açtığını
belirtti.
Dramaturgun oyun ile seyirci arasındaki köprü olduğuna dikkat çeken
Cem Aykut, “Benim kalem oynatma
sürecim, gemi kaptanlığı zamanlarına
dayanıyor. Çünkü insan, analog bir yaşam içinde oluyor denizin ortasında”

ifadesini kullandı.
Cem Aykut’un büyük emek
verdiği Karatahta oyunu ders
kitaplarına girdi
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na 2000
yılında Özdemir Nutku’nun yönettiği
ve Antov Cehov oyunlarından uyarladığı Evlilik Dönencesi oyunuyla adım
attığını söyleyen Aykut, “İki yıllık
gemi kaptanlığı macerası ve bir yıllık
askerlik sürecini çıkarırsak, 17 yıldır
tiyatrodayım. Bugüne kadar 28 oyunda görev aldım. Bu oyun daha güzel,
şu karakter daha iyi diyemem. Çünkü
hepsi olağanüstü bir çalışmanın ve yaratım sürecinin ürünüdür” dedi.
Cem Aykut, Karatahta isimli oyunun
yazım ekibinde yer alması ve yönetmenliğini yapması nedeniyle bu oyunun kendisi için özel olduğuna vurgu
yaptı. Karatahta isimli oyunun, amatör oyuncuların ve engelli bireylerin
bir arada sahnede yer aldığı bir sosyal
sorumluluk projesi olduğuna dikkat
çeken Aykut, oyunun KKTC Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı 7. sınıf
ders kitaplarında yer aldığını ve ayrıca
ilk kez bir tiyatro oyununun ortaokul
müfredatına girdiği belirtti.
Gerçeğe tiyatro ile şekil
vermeye çalışıyor
Cem Aykut, Bertolt Brecht hayranı
olduğunu ve Yüksek Lisans tezini de
‘Brecht ve Türk Tiyatrosu’na etkileri’
başlığı altında yazdığına dikkat çekerek, tiyatronun hayatındaki yerini
Brecht’ten alıntı yaparak yorumladı: “’Tiyatro, gerçeği aksettirmeye
yarayan bir ayna değil, onu şekillendirmeye yarayan bir çekiçtir’. İşte ben
de hayatımın her anında elimde çekiç
ufak ufak şekil vermeye çalışıyorum”.
En ilginç sahne deneyimi;
“Elektrik kesildi
lüks lambasıyla oyun sergiledik”
Cem Aykut, 17 yıl süren tiyatro hayatında sahnede ilginç olaylarla karşılaştığını anımsatarak, bunlardan bir
tanesini şu sözlerle anlattı:
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“Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda,
Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ isimli oyununu oynarken elektrikler kesildi, jeneratör arızaya geçti ya
da yoktu, tam hatırlamıyorum. Bir anda
tüm oyuncular sahnede kaldık. Salonda
tek bir koltuk bile boş değildi. Hemen,
sahnenin iki yanına lüks lambası yaktık
ve seyirciye oyuna devam etmemizi isteyip istemediklerini sorduk.
Seyirciden inanılmaz bir alkış sesi
yükseldi. Bir o kadar daha hevesle,
lüks lambanın aydınlattığı kadar, üstelik müzikleri de ağzımızla yaparak 1.5
saat oyun oynadık. İlginç olduğu kadar
bizim için büyük bir keyifti. Tiyatro
tutkusunu özetleyen o meşhur söz, ‘iki
kalas bir heves’ içinde turlamıştık o
gece.”

hali aslında, kelimelerin, ışığın, dekorun ve seyircinin arasında”.

“İlk repliğe kadar
zaman duruyor”
Tiyatroya başladığı ilk oyundan şu
an geldiği noktaya kadar olan süreci
de yorumlayan Cem Aykut, 14 yaşında
sahneye ilk çıktığı zamanı hatırladı:
“İlk sahne deneyimimde, boğazım
kurumuştu ve o ilk repliği söyleyene
kadar adeta zaman durmuştu. Şimdi,
boğazım kurumuyor ama ilk repliğe
kadar hala zaman duruyor. Hala öğrenmeye çalışıyorum, ‘şu oldum, şuradayım’ gibi bir şey söz konusu değil. Varmak istediğim yerin çok uzağındayım.
O istediğim noktaya varabilir miyim?
Bilmiyorum. Aslında insan her vardığı
yerden sonra bir öteye gitmek istiyor
ya, varış istasyonu hep uzaklaşıyor o
yüzden. Tiyatro da sonsuz bir yürüme

Yeni tiyatro oyunu, Covid-19’a
göre “perde” diyebilecek
Cem Aykut, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak yeni bir oyun provasında
olduklarını ancak bu oyunun seyirciyle
buluşup buluşmayacağına bulaş hızının
karar vereceğini anımsattı.
Max Frisch tarafından kaleme alınan
‘Biedermann ve Kundakçılar’ isimli
yeni oyun hakkında kısa bir bilgi de
veren Aykut, “Yeni oyunumuzda, faşizmin ilerleyişi ve kitleleri nasıl uyuşturduğu anlatılmaktadır. Oyun, elindekini
kaybetme korkusuyla tepkisiz kalan,
mevcut gidişatı kabul eden, hiç bir şey
yapmayan, görmezden geldiği şeylerin
onun sonunu getireceğini bilmeyen bir
adamın etrafında dönüyor” ifadelerini
kullandı.
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Covid-19, tüm dünya
tiyatrolarını etkiledi
Cem Aykut, Covid-19 salgınının etkilerine de değinerek, sadece ülkemiz
tiyatrosunun değil, tüm dünya tiyatrolarının bu salgından oldukça fazla
etkilenip işlevsiz hale geldiğini belirterek, “Çözüm var mı? Elbet var ama
o çözüme ulaşacak, siyasi hamleleri
yapacak politikacılar yok. Sanatın aydınlatıcı gücü her zaman korkutmuştur
ülke yöneten kişileri. Çünkü sanat, bir
baş kaldırıdır, bir devrimdir. Brecht’in
dediği gibi ‘Sen kazandın ama ben
haklıydım.’ İşte! Tam bu noktadayız
bugün” dedi.

Çocuk tiyatro atölyesi ile 3 oyun
sergilendi, sırada 4’üncü oyun var
Cem Aykut, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndaki çalışmalardan arta kalan
zamanda, 4 yıl önce hayata geçirdiği
çocuk tiyatro atölyesinde oyun sahnelemek için hafta sonları hummalı bir
prova sürecine girdiklerini belirterek,
bu yıl 4’üncü oyunu seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.
Oyunları kendisinin yazıp yönettiğine de dikkat çeken Aykut, oyunun konusunun Covid-19 salgını olduğunu ve
oyunda, tiyatro ışığında salgının nasıl
ortaya çıkıp neden bu kadar yayıldığı
yönündeki sorulara yanıt aradıklarını
belirtti.

an önce son bulmasını ve seyirciyle buluşmayı diledi: “O zamana kadar hoşçakalın. PERDEEEE...”

ODTÜ’deki üniversite
öğrencileriyle
de tiyatro oyunu hazırlıyor
Cem Aykut, bunların yanı sıra ODTÜ
bünyesinde bulunan TİYATRODTÜ’de
de oyun çalıştıklarını söyleyerek, Covid-19 salgınının izin vermesi halinde
bu yıl 3’üncü tiyatro oyununu sahnelemeyi hedeflediklerini ifade etti.
Aykut, sözlerinin sonunda, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının bir
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KKTC halkı 2021’den umutlu değil!
KKTC yeni yıla pek de umutlu girmedi.Tüm Dünya’yı ciddi anlamda
olumsuz etkileyen Koronavirüs salgını,
KKTC’yi de aynı ciddiyette hatta daha
da ötesinde olumsuz etkiledi.
Bir “Yarım Ada” ülkesi olan KKTC,
kimi zaman hava sınır kapısından, kimi
zaman da kara sınır kapılarından gelen
“virüs”lerle boğuşurken, bir kapandı,
bir açıldı, bir daha kapandı, bir daha
açıldı ama özellikle turizm ve yüksek
öğrenimdeki kayıpları telafi edemedi
ve 2020’nin son günlerinde, Türkiye’den gelen maddi kaynakla devletten
maaş alanlarına ödemelerini yaptı ancak akabinde, kelimenin tam anlamıyla
“iflas” etti.
-*-*KKTC’de 2021’in ilk günlerinde
sadece ekonomi veya finans açısından
değil, her açıdan “iflas” yaşanıyor...
Kuzey’den uçakla gelenlerin getirdiği koronavirüs karantinalarla durduruldu derken; Güney Kıbrıs çok ciddi
bir salgın sarmalına büründü ve orada
çalışan üç veya bilemediniz beş kişi ile
KKTC’ye geldiği tahmin edilen “koronavirüs”, özellikle Lefkoşa’da bir ilkokuldaki öğretmen ve öğrenciler arasında yayıldı.
-*-*Elbette birilerini suçlamak gibi bir
niyetim yok.
Sadece bu illet virüsün, her yerden,
her an gelebileceğini anlatmaya çalışıyorum.
Tedbir almakta ilk başlarda daha başarılı olan hükümet, bu satılar kaleme
alınırken, yani Ocak 2021’in ilk haftası içinde, ipin ucunu kaçırdı ve günlük
yerel vaka sayısı 20’yi aştı...
-*-*Küçük bir ülke için, bu vaka sayısını
“küçümsememek” lazım...
Ve Türkiye’nin 45 günde bitirdiği
– tamamladığı Pandemi Hastanesi’ni,
KKTC Hükümeti açmayı başaramadı.
Elektriğinin bağlanamadığı, personel
bulunamadığı söylentileri ile yine bu
satırlar kaleme alınırken, resmi açılışı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapılan hastane, o
resmi açılışın üzerinden iki ay geçtiği
halde, hizmet verir hale sokulamadı.
-*-*Devlet çalışanlarının tamamına maaş
yanında Anayasal hak olan 13’üncü
maaşlarını da ödeyen hükümet, özel
sektör için ciddi tedbir alamadı.
Oteller bir bir kapandı.
Yüzlerle değil, binlerle ifade edilen
küçük dükkan kapısına kilit vurdu.
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Ve işsizlik rakamları arttı.
Özellikle işini kaybeden Türkiyeli
çalışanların ülkelerine dönmeleriyle,
bir çok bölgedeki market ve benzeri iş
yerlerinin işleri ciddi oranda düştü.
-*-*2021 yılında borçlarını ödemekte
zorlanan hatta ödeyemeyecek olan binlerce kişiden söz ediliyor.
Tam rakam mı?
Tam nüfus mu?
Bilen yok sanırım...
Veya rakamlar verilse de, net bir görüntü sergileyeceğini sanmıyorum.
-*-*Sağlık ve ekonomiyle alakalı sıkıntıların ötesinde, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü” yani siyasi sorun da KKTC’nin vatandaşlarına bela oldu.
Neden?
Çünkü KKTC, kimden, nasıl, ne zaman aşı bulacağı konusunda doğrudan
temas kuramadı.
Türkiye, “Biz Çin’den aldığımız aşılardan size de vereceğiz” dedi.
Güney Kıbrıs, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın da aşı haklarıdır” dedi
ama Avrupa Birliği’nden (AB) alınacak
aşıların, ne kadar, ne zaman ve nasıl

Kıbrıslı Türklere ulaştırılacağı konusunda doğru dürüst temas bile olmadı.
-*-*Koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de Şubat
ayının ortalarına kadar en az 13 milyon
insanın aşılanacağından söz ediliyor.
İsrail, 31 Aralık 2020’de, ülke nüfusunun yüzde onuna ikinci doz aşıyı
vurmayı başardı.
Güney Kıbrıs, diğer tüm AB ülkeleri
ile birlikte, aşılamayı planlı bir şekilde
sürdürüyor.
KKTC’de se “cekli, caklı” sözlerle,
vatandaşa sadece propaganda yapılıyor!
-*-*Haliyle, 2021 pek hayırlı başlamış
değil.
Pek de hayırlı gideceğe benzemiyor.
-*-*Anlayacağınız, Koronavirüsün mutasyona uğradığı, daha hızlı yayıldığı
gibi söylemleri gazetelerden okuyan,
televizyonlardan izleyen KKTC halkı,
“... belki mutasyona uğrayıp tamamen
yok olur veya öldürmekten vazgeçer”
şeklinde dualar etmenin ötesine pek
fazla geçemiyor.

-*-*KKTC’de PCR testi yapmak amacıyla kullanılan ekipmanlar geçenlerde
bozulmuş...
Sağlık Bakanı, “çamaşır suyuyla yıkadık, yeniden çalışmaya başladılar”
diye açıklama yaptı.
Varın gerisini siz düşünün!
-*-*Kısacası, 2021’de ülkeye turist gelecek; öğrenci gelecek ve ekonominin
çarkları en azından eskisi gibi “akmazsa damlar” noktaya gelecek gibi bir
umut beslemek, abesle iştigal etmek
gibi geliyor.
-*-*Peki başka bir şey yapılamaz mı?
“İngiltere’nin AB’den ayrılması,
belki bu ülkeye KKTC’den patates ve
narenciye gibi ürünlerin ihracatını yeniden başlatabilir” gibi düşünenler var.
Bunlardan biri de benim...
Ama bunun için istek lazım, çaba lazım...
O istek ve o çaba mı?
Yok gibi duruyor.
-*-*Sonuç: 2021’den pek umutlu değiliz...
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“Safir” serisinin ikinci
kitabı “Yegâne Aşk” çıktı
Kıbrıs’ın ilk fantastik roman serisi “Safir”in ilk kitabı “Müjdelenen Zaman”ın yeni baskısı yapıldı, eş zamanlı olarak yeni
eser de Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayınladı

Kemal B. Caymaz’ın yazıp, resimlediği
Kıbrıs’ın ilk fantastik roman serisi ‘Safir’in yıllardır merakla beklenen ikinci kitabı “SAFİR-Yegâne Aşk”, Işık Kitabevi
Yayınları tarafından yayınlandı.
2016 yılında yayınlanan serinin birinci
kitabı “Müjdelenen Zaman”ın da yeni baskısı yapılarak ikinci kitapla birlikte eşzamanlı olarak raflardaki yerini aldı.
Gelecek yıl dizi çekimleri başlayacak
olan serinin kapak tasarımları da yenilendi.
Grafik sanatçısı Gökçe Keçeci tarafından tasarlanan yeni kapaklar ve yeni yayın
ekibiyle “SAFİR- Müjdelenen Zaman” ve
“SAFİR-Yegâne Aşk” kitapları Işık Kitabevi’nde satışa sunuldu.
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Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 9
Zırzır Mırmır Gazeddası...

Mizah Gazeddası

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

‘Better’ mi, yoksa
‘beter’ mi olacayik?
2020’den 2021’e geçerken, bazısına göre
‘better’, ama gerçeklere bakarsak ‘beter’ olacayik,
öyle gösderir.
2020’de Gorona ortalığı laos etti. Biz insanlar
bu iki paralık Goronaya garşı mısmıl duramazsak,
nebileyim amma ‘better’ değil, ‘beter’ olacayik!
Masga dakalım, uzak duralım, temiz olalım
deller. Sanki da masgayı bağzına as, obirinin
burnunun dibine sokul, gucak gucağa alem yap ve
durmadan burnunu garışdır deller bize.
Ah biz insan yaratıkları! Ne meram ağnarık, ne
laf diğnerik. Aha goronalılar her tarafda mantar
gibi bitmeye başladı gene!
Eh! Gabahadlı kim? Kontrol edemeyen hökümatlar da gabahatlı guzzum da, gabahatın en
büyüğü kimde? Sende hem bende gumbarom,
bende hem sende!
Bu gidişinan durum belli: ‘better’ değil, ‘beter’
olacayik kesin!.

Bir ERS giddi, obir ERS geldi... ERSAN SANER: Hade hade! Talihinize küsün ikiniz da. Benim bubam beni boşuna
Ersan gomadı ya! Eller havaya! Come on Ers, yani ben!.

POLETİKA TEKMİL GARAGÖZLÜK...
Dünyada, bizim Gıbrıs’ın kuzeyindeki gadar “tüpüdüğünü yalayan” bu
gadar çok poletikacı yok! Kuzeyin kuzeyinde belki daha fazla var deyceydim
amma, yok vazgeçtim. Boynuz gulağı
geşdi, kesin!
Geliniz örneklere bir bir bakalım:
Gudret Özersay: Bu bir operasyondur. Halkın Partisi’nden üç milletvekilinin hükümet kurabilme adına istifa
etmeleri tam bir operasyondur..
Zizziro: Uuuuu!. Vay yavole vay!.
Söyleyene bak da hizaya gel. Yüzü da
gızarmaz, gözleri da sulanmaz, dili da
dakılmaz! Gendi yapdığında tamamıdı,
başkası yapınca operasyon oldu! Golay
mı? Poletikacı olmak golay mı?
Erhan Arıklı: Asgari ücreti yükseltmeye ne gerek var! Biz piyasayı
ucuzlatacayik.
Zizziro: Tabii. Başbakan yardımcısı
olmak golay mı? Bir emirinan bütün
fiyatlar aşşa enecek! Adamısalar enmesinler! Vallahi tsiyaroynan yakar genneri. Gene diğnemez da aşşa enmezlersa,
tsiyaronun ateşiynan gözlerini dağlar,
burullolarını söker animallah!.
Nicos Anastasiades: İki devletli
çözümü gabul etmem ya da önermem
asla mümkün değil.
Zizziro: Hade yahu! Sen yalançı
poletikacılıkda Kuzey’dekileri fersah fersah gerilerde bırakdın. Akıncı
oraşdayken iki devletli çözüm isterdin.
Şimdi istemem den! Vre psefdi gudefdi,
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derdi büyük amcam da. Garşındaki ne
isdersa sen da tersini isde! N’olacak,
vakıt geçsin! Assıl yalançının, sahtekarın, ikiyüzlünün tekisin. Ne deyim sa
başka?
Ali Pilli: Güney Kıbrıs’a gelecek
aşıların %30’u bizim hakkımız. Söke
söke alırız.
Zizziro: Yok yahu! Assıl yalamasınız be gavolem! Akıncı güneyden ilaç
aldığında vatan hainiydi. Sana gelince
hakkındır. Ma gabahat sende değil ya!
Patariyanı değiştirenlerde. Kaç defa
uyardık genneri, brakmayın patariyasını bitsin dibelik diye. Patariya tekmilden geberince ‘hafıza’ da silindi, akılda
bişey galmadı..
Ersin Tatar: Halkımız gendi iradesiynan beni seçti. Cumhurbaşkanım
Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı
Fuat Oktay’a teşekkür ederim.
Zizziro: Adamısan etme! Anana
garşı saygıda kusur etmeycen, eğilip
gakmada, el öpmede, ‘emriniz başım
üsdüne’ demede enbirbirinciliği hiç
kimsesine kapdırmaycan. Ehalinin da
sana yakışdırdığı ‘Come on Ers’ deyimini hak etmeye devam edecen. Başka
türlü yörümez..
Tufan Erhürman: CTP’li olup da
bedel ödemeyen yokdur.
Zizziro: Ma galiba o eskidenidi be
Tufan. Şimdi siyasete girip da bedel
ödeyen mi galdı? Eskiden dediğin

doğruydu. Hele CTP saflarında olmak
bedel ödemekle eşanlamlıydı. Amma
bir şeyi unutmayalım. Bu bedel ödeyenlerin bazıları, ödedikleri bedelin
yüz gat garşılığını aldılar, onutmayalım. “Hepsimiz birimiz, birimiz gene
birimiz için” deyip da epey yol alındı,
inkar etmeylim! Bunları da söylemezsak, “bedel ödeme” tarifi eksik galır,
değil mi ya?
Ersan Saner: Partimiz kurultayı,
beni demokratik bir şölenle başkan
seçmiştir.
Zizziro: UBP’nin bu demokratik
şölenli kurultayları da 2020’ye damgasını vurdu., nemelazım! Eh, madem ki
da Ersan seçildi, demek ki gerçekten
demokratiğdi. Yoksa başkası seçilseydi,
asla ve asla demokratik olmazdı. Ayni,
ustası Ersin’in seçiminde olduğu gibi.
Zaten Ers gitti, Ers geldi. Oracıkdan
bile bellidir.
Zorlu Töre: Müdahale var. Zaten
Ersan Saner, seçimden evel bana çekilmem yönünde telkinde bulundu.
Zizziro: Yedin canını meclis başkanı
olasın Zorlu efendi. Ema onuttun galiba
osu bu Meclis başkanlığı çok oğraşma
isder! Vakıt bulamaycan düğünlere hem
mezarlıklara goşdurasın. Şimdi gorona
var diye bireccik boşda galdın bilirim, amma geçecek bu gorona merak
etme. Sen gendini hazır dut da ortalık
açıldığında ancak da etişdirecen. Maraz
etme!.

Gadarameno
Brexit..

Böyyük Britanya canını yedi, en
sonunda becerdi. Brexit deye deye
Evropa’dan çıkmayı becerdi. Becerdi amma n’olacağı belli değil!
Eyi mi oldu, fena mı oldu bilmeyik. Yaşayarak göreceyik.
Vallahi benim hiç şikayetim yokdur. Ben galmamızı isderdim, olmadı. Ehalinin fazlası çıkalım dedi,
tamam dedik. Aha çıkdık.
Bundan sonra başımıza ne gelirsa
musdahakımızdır. Barabono yok!
Fena şeyler olursa yeyemem yok.
Hep baraber yeyceyik.
Hele bir duyayım o Brexit Brexit
diye ortalığı deli edenleri, barabono etsinler bundan sonra! Vallahi
potinlerinan ağızlarına girmessam
n’olayım!
İşşallahım her bişey yolunda gider da barabono eden olmaz. Amma
nebileyim anam! Bu gadarameno
Brexit rahat duracak zanneden!..
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Tabakta sanat yaratan modern profesyonel aşçılardan Şef Sait Tegay, mutfakta adeta harikalar yaratıyor.
Chef Sait olarak bilinen Sait Tegay’ın bir başka özelliği ise, evlerde restoran hizmeti veren özel şef olması

Tabakta sanat, onun işi

30 yıl önce gastronomi yolculuğuna
çıkan Profesyonel Aşçı Şef Sait Tegay’ın yaptığı tabakların sunumu ve
lezzeti, onu başarı merdivenlerinin en
üst noktasına taşıdı. Aranan bir şef olan
Sait Tegay, Kuzey Kıbrıs’ta birçok otel,
restoran deneyimi, gastronomi eğitmenliği ve bolca ödülden sonra ülkeye farklı bir konsepti getirdi. Sait Tegay, bir süredir evlerdeki özel davetlerde restoran
hizmetinin verildiği bir konsept olan
özel şeflik (Private Chef) yapıyor.
Sait Tegay, baba mesleğinden esinlenerek 10 yaşında Elazığ’da çırak olarak
başladığı aşçılık mesleğine İzmir’de ve
İstanbul’da devam etti.
Birçok otel ve restoranda çalışan Sait
Tegay, 20 yılın ardından şeflik unvanına
sahip oldu ve Chef Sait olarak anılmaya
başlandı. Tegay, şef olduktan sonra birçok yarışma ve fuarlara katıldı, onlarca
ödül elde etti. 25 yıl önce KKTC’ye giden Sait Tegay, buradaki üniversitelerin Gastronomi Bölümünde eğitimler
verdi, 400’e yakın öğrenci yetiştirdi ve
birçok kişiyi mesleğe kazandırdı.
Tegay, ayrıca pek çok otel ve restoranda şef olarak hizmet verdi.
Sunum, lezzet ve kalite
olmazsa olmaz
Sait Tegay, ucuz gıdayı mutfağına
koymadığını ve kimseye de yedirmediğini belirterek, “Yemediğim yemeği
kimseye ne yaparım ne de yediririm.
Benim için görsel sunum, lezzet ve kalite olmazsa olmazdır. Her yemeği sevgimi katarak yapıyorum. Bu da başarıyı
getirir. Meslekte 30 yıldır uğraşıyorum,
yemeklere lezzet, görsellik ve yenilikler katarak kaliteden ödün vermeden
hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.
Şef olmaktan, iyi ve kaliteli tabaklar hazırlayıp insanları mutlu etmekten büyük keyif aldığını söyleyen Sait
Tegay, “Şef olmasaydım. Müzisyen ya
da futbolcu olurdum. Sanata ve spora
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merakım var. Bir dönem şefliği, müziği
ve futbolu bir arada yürüttüm. Sanatla
ilgili hala hayallerim var. Tabi, mesleğimle de gurur duyuyorum” ifadelerini
kullandı.
Evlere özel şeflik yapıyor
Sait Tegay, evlerdeki özel davetlerde
restoran hizmetinin verildiği bir konsept olan özel şeflik (Private Chef) de
yaptığına dikkat çekti. Tegay, sevdiği
ve değer verdiği kişilerin evine giderek
gün boyu en özel sunumları hazırladığını ve davetlileri ağırladığını söyledi.
Özel davet verecek kişilerin evinde
özel şef olarak hizmet vermenin Kuzey Kıbrıs’ta pek alışılagelmiş bir şey
olmadığını ifade eden Tegay, “Evlere
hizmet, Türkiye ve birçok ülkede yaygın olmasına rağmen ülkemizde eksikliğini hissettiğim bir şeydi ve ben bunu
severek yapıyorum. Özel şeflik giderek
yaygınlaşıyor. İnsanlar, özel misafirle-

rini özel şefle ağırlamaktan hoşlanıyor.
Yaptığım tabakların tadına bakanlardan
yıllardır çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu, beni çok mutlu ediyor. Tabi
bu beğeni, benim için en güzel reklam
aslında” dedi.
Gastronomide sosyal bir şef
Sait Tegay, şef olarak çok sayıda ödüle
ve plakete sahip olduğunu anımsatarak,
5 yıldızlı oteller ve nezih restoranlarda
görev almasının yanı sıra, üniversitelerde gastronomi üzerine eğitim verdiğini,
televizyon programlarında yer aldığını,
Kıbrıs Aşçılar Derneği Kurucu Üyeliği
yaptığını, Elazığlılar Kültür ve Sanat
Derneği Kurucu Başkanlığı ve üyeliğinde bulunduğunu belirtti.
25 yıldan bu yana KKTC’de olması nedeniyle Kıbrıs mutfağını öğrenip
bunu uluslararası alanda tanıtmaya çalıştığına dikkat çeken Sait Tegay, ayrıca
KKTC’de ilk tantuniyi yapmaya başla-

yan kişi olduğunu da söyledi.
Tegay, öğretmeyi seven biri olarak,
yemek yapmayı bilmeyenler ve ev hanımlarına yemek yapımı, bazı püf noktaları ve mutfaktaki incelikleri öğretebileceğini de ifade etti.
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Tezgah Cafe, also known abroad which
is famous with its pastry and cheesecakes, has opened a branch in Kemerli
Konak Boutique Hotel in Zeytinlik,
which has a unique view.

Tezgah Cafe
is also in
Kyrenia
Bringing vitality and color to the Walled City of Nicosia with its very cute
concept, Tezgah Cafe now serves with
its second branch in Kemerli Konak
Boutique Hotel in the Zeytinlik region, which has one of the most beautiful
views of Kyrenia.
Buğçe Küçük, who is the Director of
Tezgah Cafe and known for her affectionate attitude, saw the appreciation and
interest shown from all over the island
to the services offered in the cafe, and
she realised the idea of opening a branch in Kyrenia after Nicosia. Along with
snacks and cheesecakes, popular coffee

varieties, organic teas and cocktails that
leave a pleasant taste on the palate come
to the fore at Tezgah Cafe.
Started serving in Kyrenia,
after Nicosia
Buğçe Küçük expressed her thoughts
about the place she opened in Kyrenia
after Nicosia with the following words:
“Although Tezgah has been serving in
Nicosia for 4 years, it has been loved
and admired throughout the island.
Many guests from Kyrenia, Güzelyurt,
Famagusta and even Limassol visited
us. This appreciation and recognition
encouraged us to grow. Was Kyrenia
our first goal? We don’t remember due
to the excitement at first, but an event
happened suddenly. We met our current location, ‘Garden of Eden’, Kemerli Konak Boutique Hotel through
a family friend we love. On our first
visit to the place, we fell in love with
the landscape and the structure of the
building. We said, “A Tezgah must
be here”. We understood that we did
a good job through the feedbacks we
received. Fortunately, we are both in
Kyrenia and Nicosia. Maybe one day
there will have a Tezgah all over our
beautiful island”.
Pastry, cake and
cocktails are favorite
It is possible to enjoy coffee with
morning snacks at Tezgah Cafe, which serves a wide time frame between
09:00 and 24:00, 7 days a week. In addition to the rich and high-quality coffee menu, the cafe also offers organic
teas and cold drinks. In the evening,
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you can enjoy the “Royal Cocktails” in
the most beautiful view of Kyrenia. In
the evening, there is the opportunity to
taste the wine selections in the cafe and
enjoy the view.
The fame of the cakes and pastries in
Tezgah Cafe has spread abroad.
Buğçe Küçük says the following for
her presentations:
“The counter kitchen has been working to offer the best and most special

since the day it was founded. We advise
tourists from Turkey and other countries, not to leave without tasting our
cheesecakes which the taste has spread abroad. Especially San Sebastian
Cheesecake varieties, known as Burnt
Cheesecake, have a taste that will seduce you. Our New York Cheesecake and
Coffee Cake are other popular tastes. In
addition, our goal is to keep the attentive and homemade feature of our dessert
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selection for generations.”
“We were affected by the pandemic,
but we did not lose our hope”
Buğçe Küçük pointed out that Covid-19 shook the economy of our
country, as well as shaking all the world
economies:
“Of course, we, as a small business,
got our share. However, we worked and
planned without losing our hope and
courage in this process. During the pandemic, we always kept in touch with our
followers on social media. We also got
very positive feedbacks from this. After the pandemic quarantine, we started
to apply regular disinfection processes
with our opening, and all of our employees were tested as required by our
state. In addition, we aimed to provide
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the healthiest services to our guests by
taking order in accordance with social
distance rules. In our self-service establishment, we try to make our presentation and consumables disposable. We
wish to overcome this process with the
least damage and high motivation with
a good cooperation with our guests”.
Saying that their appreciation from
their customers motivates them while
taking all the precautions as a business,
Küçük stated that they host guests from
all over the island and they are honored
to host them.
In order to get more information
about the cafe, you can contact the
“Tezgah Cafe” accounts on Instagram
and Facebook and also on WhatsApp
at +905488813333.
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Although she is only in her twenties, she is a person that makes a name for herself
with her designs... Fahriye Behçet, who made many young girls’ dreams come
true with her wedding dress designs, is also a professional ballerina

Making dreams come true
Fahriye Behçet, who stepped into the
fashion design world by saying “I am
also in”, is a young woman who loves
and does her job with love.
Fahriye Behçet, who pursues her dreams and acquired a beautiful profession, has other merits as well.
She is humble and calls it a “hobby”, but she is also a ballerina who
adds elegance to the art of performing.
Growing up with the spirit of art, Behçet is well-equipped in piano as well
as ballet. The young designer, who has
received quality training from a young
age, seems to have achieved success at
the beginning of her profession.

“I noticed my drawings and talent
years later”
The 25 year-old young designer Fahriye Behçet reminded that fashion design first entered her life as one of her
hobbies and continued on with a different education and said, “The person
who brought me to myself was one of
my closest friends. He told me that now
I should be aware of my drawings and
talent. The aftermath developed when
I looked back at my drawings and realised how lovingly I created designs. I
went to Milan for training, pursuing my
dreams, and now I am in my happiest
place, which is my workshop”.
Fahriye Behçet, who opened her
showroom and workshop in the most
decent area of Kyrenia last year, stated
that she attaches importance to details
and used the following statements:
“I personally take care of every detail,
from design to rehearsals and sewing. I
am a disciplined, organised and perfectionist person in my job.
When creating a design, the beginning is always the story of the person
in front of me. What they like, what
style they like, how they imagine themselves, the place and time to wear the
design, all these are very important. In
addition, I design dresses and wedding
gowns in the right balance to suit both
the person’s taste and body, taking into
account the colour palette, body type
and proportion of the person”.
“We start designing for the wedding dress 6 months ago”
The young designer shows herself especially in the wedding dresses with her
drawings and designs.
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Fahriye Behçet also stated that she
designed and delivered a wedding dress
within 30 days and said, “The design
that can occur within a short period of
time is also restricted. The ideal is to
start seeing the bride-to-be 4-6 months
in advance in order to work with peace of mind and to make free choices in
details such as design, fabric and lace”
she said.

Stating that the ideal time for a wedding dress design is to meet with the
bride-to-be 6 months before the wedding. Behçet said that the drawing and
fabric selection phase of a wedding
dress design was completed in the first
two interviews, and the sewing process
varied entirely depending on the design.

Her passion for ballet started at a
young age
Another feature of the young designer
Fahriye Behçet is that she does ballet.
Behçet, who started her ballet education
when she was 3 years old, has always
stayed in her life.
I’ve been dancing as long as I can remember. Bale is a whole of me. Saying
that ballet is like listening to myself,
relaxing and being free”, Fahriye Behçet also received a piano education in
addition to ballet. She is also assertive
in dance, painting and cuisine.
Fahriye Behçet, who proved herself
in classical ballet, neoclassic ballet and
modern ballet, reminded that she worked as a ballet instructor after professional training. Behçet said, “Ballet is
my most precious hobby that I can take
time just to relax,” although she has not
been able to have much time for ballet
as before due to her workload.

“Listen to your heart”
Fahriye Behçet, also gave a message
to the youngsters who have not yet started their career, said, “There are huge
gaps between doing what you can do
and doing what you love. I was lucky
that I was able to pursue my dreams at
an early age. My only advice to people
who is unhappy with their job and life
right now is to listen to your heart, because no dreams should be postponed”
she said.

37

English

NorthCyprus

UK

January 2021 Facebook.com/NorthCyprusUK

The immortal wealth of Cyprus; Olive
The olive tree is almost a miraculous
plant. Olive or green olives ( known as
green chakistes) are made with the fruit
of this sacred tree, its wood is used for
warming, and olive oil is used in cooking and even for beauty purposes. To
burn olive leaves, is believed to protect
from the evil and the evil eye, which is
one of the important traditions in Cyprus.
The miraculous olive tree with
thousands of them in Cyprus adds
wealth to every home.
The blessings of olive trees, which
are the great wealth of the Mediterranean, continue to be an important part
of the Cypriot culture. The olive tree is
almost a miraculous plant.
The olives or chakistes (green olive) is made from the fruit of the olive
tree. In addition, olive wood is used for
warming; olive oil is used in meals and
even for beauty and treatment of many
ailments. This sacred tree is also a symbol of hope. Burning olive leaves is
believed to protect from the evil and the
evil eye, which is one of the important
traditions in Cyprus.
The fact that many people living in
Cyprus owning olive trees also contributes greatly to the family economy.
Many people meet their annual olive
and olive oil needs in this way thanks to
their own olive trees.
Chakistes, olive and olive oil are
indispensable for the tables
It is known that there are 500 thousand olive trees in Northern Cyprus. It
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is necessary to pick the olives in September-October in order to obtain the
chakistes. In Cyprus, the indispensable
part of both breakfasts and dining tables
is made by picking olives and keeping
them in their own juice.
Chakistes are served with corriander
seeds, thyme, lemon, olive oil and garlic. Providing health and taste with its
slightly sour taste, Chakistes is an indispensable part of breakfast tables and
among the starter appetizers of restaurants.

Black olives, which are unique to Cyprus and have a slightly astringent taste, are also indispensable for the tables.
Olive buns or olive bread is made with
black olives.
Black oil is also used for beauty
and treatment purposes.
Another miraculous food obtained
with black olives is olive oil and black oil. Olive oil and black oil have an
important place in the Cypriot cuisine.
This miraculous flavour is used in olive

oil dishes and salads. Olive oil is obtained by cold pressing, in other words
squeezing. Black oil is made by boiling
the olives.
Black oil is also used for ailments and
beauty purposes. Black oil, which is
applied to the hair to shine, is also used
to treat intestinal problems.
Lately, soap made from olives has attracted a lot of attention. In recent years,
ornaments such as necklaces and bracelets are made from olive seeds.
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