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ICINDEKILER

‘Hoşgeldin’ 2019
Kimilerimiz, bir günün diğer bir güne, ya
da eski bir yılın, yeni bir yıla bağlanmasından
herhangi bir farkı olmadığını düşünür.
Büyük bir çoğunluk ise yeni yıla özel bir
anlam atfeder.
Büyük umutlarla yeni bir yılın gelişini kutluyoruz. Sevdiklerimize, dostlarımıza hediyeler alıyor, yeni yılın coşkusunu yaşıyoruz.
2018’de yaşanan tüm olumsuzlukları geride bırakarak ve geçmiş bir yılın muhasebesini
yaparak, iyi dileklerle, 2019 yılına, beyaz bir
sayfa açarak giriyoruz.
Birçoğumuz, 2018’de, yaşanmasını istemediğimiz birçok sorunla baş etmek zorunda
kaldık.
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Kimilerimiz, ekonomik kriz nedeniyle ciddi sıkıntılar çekti ve çekmeye devam ediyor.
Kimilerimiz, gencecik bedenleri toprağa
verdi, kimilerimiz sel yüzünden can evinden
vuruldu, ciddi zararlara uğradı.
Kimilerimiz, evliliğini noktaladı, kimilerimiz ise işini kaybetti.
Olumsuzlukların yanı sıra hayallerine kavuşanlar, başarıya ulaşanlar, minik bir bedeni
dünyaya getirmenin heyecanını yaşayanlar
da, mutlu olmanın verdiği duygularla, 2018’i
uğurladı.
Bir gerçek var ki, yaşanması gerekenler
yaşandı, geçmiş geçmişte kaldı ve yeni bir
geleceğe adım atıldı.
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Karamsarlıkları ve olumsuzlukları bir
kenara koyarak, yeni umutlar, yeni hayallerle,
güzel şeylerin gelip bizi bulacağına inanarak
hayata devam etmek gerekiyor.
Bu nedenle tüm olumsuzlukları 2018’in
sırtına yükleyip gönderin ve umutla kardeş
olan yeni başlangıçları davet edin.
2019 yılını karşıladığımız bu günlerde,
aklınızdan güzel şeyler geçirmeyi ve iyi
dileklerde bulunmayı ihmal etmeyin.
Kötü günlerin geride kalmasını ve güzel
günlerin gelmesini isteyin.
Sağlık, sevgi, refah, aydınlık günler
dileyerek ve şükrederek, 2019’a ‘Hoşgeldin’
diyelim.

Kapak Konusu

Nady Bondar
Yeni yıl
sayımızın
kapak
konusu
büyüleyici
güzelliğe
sahip olan
Belarus
güzeli
model,
manken
ve oyuncu
Nady Bondar oldu.

Hazar Ergüçlü,
Marie Claire’ın kapağında
İlk Türk Netflix yapımı Hakan: Muhafız’daki başarılı
performansıyla göz dolduran Hazar Ergüçlü yeni yılın ilk
röportajını Marie Claire Türkiye dergisine verdi. Marie Claire
için özel fotoğraflar çektiren Ergüçlü instagram hesabından
yaptığı paylaşım ile dikkat çekti
Ülkemizin popüler ve beğenilen
mankenlerinden olan Tuğba Öter

Mankenlere
değer
verilmiyor

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk
gençlerinin sorunlarını dinlediler

Ülkemizin popüler ve
beğenilen mankenlerinden
olan Tuğba Öter, Kıbrıs’ta-
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Ömür Dediğin..
2018 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz…
Yıllar yılları kovalayıp geçiyor….
Birbiri ardına geçen yıllar için Zülfü Livaneli’nin şiiri aklıma geliyor;
Bir insan ömrünü neye vermeli
Harcanıp gidiyor ömür dediğin
Yolda kalan da bir yürüyen de bir
Harcanıp gidiyor ömür dediğin
Dışı eli yakar içi de seni
Sona eklenmeli sözün öncesi
Ayrılık gününün kör dereleri
Bölünüp gidiyor nehir dediğin …
Evet, harcanıp gidiyor ömür dediğimiz.
Harcanan ömürlerde kafa yorduklarımızı,
hesap verebilirliklerimizi, gönüllere, kalplere
okunabilirliğimizi hiç hesap edebildik mi?
Her geçen yıl bizden bir şeyler alıyor.
Yaşlanarak bir dağa tırmanıyoruz.
Takvim yapraklarının bize kattıklarıyla ufkumuz genişliyor.
Hayat bize vura vura ders veriyor ve eğitiyor.
Eğitim yolu olan hayattan; ne kadar ders
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Turizme büyük katkı

Gazimağusa’da “Kraliçe’nin Evi” olarak bilinen, Venedik Kraliçesi Caterina
Cornaron’un yaşadığı, KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun
eşi Meral Eroğlu ve evlatlarının doğup büyüdüğü Vedenik Evi hizmete açıldı…
Gazimağusa’da “Kraliçe’nin Evi”
olarak bilinen, Venedik Kraliçesi Caterina Cornaron’un yaşadığı,
KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu
ve evlatlarının doğup büyüdüğü Vedenik Evi, Canaltay ailesinin katkılarıyla hizmete açıldı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ve eşi Serdar Canaltay’ın, tarihi
yapısını bozmadan restore edip hizmete açtığı tarihi mekan, mimari ve
tarihi yapısıyla Kıbrıs’ta bir ilk.
Kıbrıs kültürünün yanı sıra, Kıbrıs mutfağını ziyaretçilerine tanıtan
Venedik Evi, gerek turistler gerekse
Kıbrıslılar tarafından büyük ilgi görüyor.
Kıbrıs mutfağına özgü geleneksel
tatların yanı sıra serpme kahvaltısıyla
ün salan Venedik Evi’nin patates köftesi, bumbar, fırın makarnası, fırın
patatesi, molehiyası, dolması, yahnili
makarnası, patates köftesi ve daha
nice seçenekleri oldukça meşhurdur.
“İlgiden memnunuz”
Başarıyla dolu 33 yıllık meslek

hayatından sonra, Venedik Evi’nin
işletmeciliğini titizlikle yürüten Resmiye Canaltay’ın eşi, eski Limanlar
Dairesi Müdürü Serdar Canaltay,
North Cyprus UK’e konuştu ve 6 aylık kısa bir sürede gördükleri ilgiden

ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Venedik Evi’nin açılışının, eşinin
en büyük hayali olduğunu belirten
Serdar Canaltay, evin kalıcılığı ve
daha ileriye gitmesi için ara verme-

alıyoruz esas soru bu aslında.
Birçok insan beklentilerinin yeni bir hayat dilimine geçince değişeceğini umut eder;
yeni dönemle birlikte mutlu olacaklarını düşünür.
Oysa aynı olan biz; değişim göstermediği
sürece; yeni yıl, gün ertesidir.
Dileğim odur ki 2019 ‘2018’ den aldığımız
dersleri uygulayamaya koyacağımız bir yıl
olsun…
Sevilmeyi, sevmeyi öğrendiğimiz, böyle
yaşamayı hayat felsefesi edindiğimiz bir
yıl…
Kimseyi ötekileştirmediğimiz, insan olmanın sırrına varanlardan olmayı başaracağımız
bir yıl…
Ülke birliğinin sağlanacağı, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacağımız, toprağımızın her karışına değer vereceğimiz bir yıl…
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip
giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla..
Nice Yıllara!
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den çalışacaklarını söyledi.
Serdar Canaltay, şöyle devam etti:
“Farklı sektöre adım atmanın verdiği
güçlükle ilk zaman çok zorlandım. Çok
yoruldum. 2 personelle, üzerimde büyük bir yük vardı. Yeri geldi garsonluk
yaptım, yeri geldi mutfağa geçtim. Venedik Evi’ni şimdiki hale getirebilmek
için çok uğraştım, büyük emek sarf
ettim. Yapılması gereken işleri adım
adım, çözerek, ileriyi görerek, yeniliklerle birlikte şimdiki hale getirmek çok
kolay olmadı.
Eşim 2016 yılında evin altyapı çalışmalarına başlamıştı, ben, emekli olduktan sonra, Nisan ayında çalışmaların
başına geçtim. Gerekenleri kısa sürede
yapıp, evi hizmete açtık. 6 ayır da büyük ilgi görüyoruz. Memnun ve gururluyum.
İşin başındayım hep. Günlük alışverişin ardından eve geliyorum. Alışverişte
kaliteye büyük önem gösteriyorum.
Evime ne alırsam, buraya da alıyorum.
Yeme kültüründen iyi anladığımı düşünüyorum. Kıbrıslı ev kadını ahçımız da
mutfakta hünerlerini gösteriyor. Çıkan

her yemeğin tadına bakar, düşüncelerimi söylerim. Gelen misafirlerimizi
memnun etmek için mutfaktan en iyisinin çıkmasına büyük önem gösteririm.
Herkesi mutlu etmeye çalışıyorum,
gözlemlediğime göre de gelenler mutlu
ayrılıyor. Eleştirilere de açığız tabi ki,
hatamız varsa, bir daha tekrarlanmaması için iki kat özen gösteriyoruz.
Fiyatlarımız piyasaya göre çok uygun. Ekonomik krizden etkilenen halkımızın bütçesini etkilememk için
menü fiyatlarının piyasa üzerinde olmamasına dikkat ediyoruz.
Menü ve etkinliklerimizi sosyal medya aracılığıyla duyuruyorum. Venedik
Evi’nde kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra organizasyonlara da ev
sahipliği yapıyoruz.
Venedik Evi’nde, Kıbrıs’a özgü kına
gecelerinin yanında, düğün, nişan törenleriyle doğum günü partileri ve baby
shower organizasyonları düzenliyoruz.
İşimizi severek yapıyoruz, kurumsallaşma adına daha profesyonel hizmet
vermeye çalışıyoruz.”

Venedik Evi’nn tarihçesi
Ortaçağ Mağusa’sından günümüze
gelen sivil mimarinin en güzel örneklerinden biridir. İtalyan Rönesans’ının
detaylandırılmış taşra stilinde yapılmıştır.
Geçmişi hakkında fazla bilgi yoktur. Önceleri “Kraliçe’nin evi olarak
bilinmekteydi. Son Venedik Kraliçesi
Katerina Kornaron’un bir süre bu evde
kaldığı belirtilen ev İngiliz döneminde
kadınlar hapishanesi olarak da kullanılmaktaydı.
Kıbrıs’ın önemli ressamları arasında
yer alan Mağusalı Avukat George Poliviu Georgiou tarafından belli bir süre
resim atölyesi olarak kullanılmıştır.
Bir iç avluya perdeleyen ev cephesi
kesme taşlarla yapılmıştır. Anıtsal giriş
kapısı geniş kemerli ve söveleri düzgün
kesilmiş iri taşlarla zenginleştirilmiş
olması bakımından aynı sokaktaki Bidulph kapısının bir benzeridirKapının
iki yanında yer alan küçük pencereler
normal pencerelerden daha yüksektedir. MS XV-XVI yüzyıla tarihlenmektedir.
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BAM TELİ
Polat
Alper
polat@kibrispostasi.com

“Kraliçe’ye kulak
asmak lazım”
Rahmetlik dedem, 2. Dünya Savaşı’nda birçok ülkede
İngiliz ordusunda savaşmış, İngiliz kültürünü iyi bilen bir
Kıbrıslı Türktü.
Dünyayla ilgili genel sohbetlerimizde, İngiltere’nin
uluslar arası kararlarını kastederek ‘Oğlum sen Kraliçe’ye kulak as. O ne dediğini bilir’ derdi.
Bu da benim kulağımda hep yer etmiştir. Uluslar arası
ve yerel siyasete baktığımda İngilitere’nin konuyla ilgili
politikasının ne olduğuna muhakkak bakarım.
Takriben 15 yılımı İngiltere’de geçirdim.
Son 10 yıldır da Kıbrıs’ta yaşamaktayım.
Senenin şu zamanlarında 3-4 gün de olsa muhakkak
İngiltere’de olurum.
Yine bu yıl geçen haftalarda 4 günü İngiltere’de geçirdim.
Bu sefer çok daha heyecanlı ve önemli bir ziyaretti.
İngiltere’de üniversite eğitimine devam eden oğlumu
ziyaret etmek, birlikte zaman geçirmek için oradaydım.
Ama yine de 15 yıl yaşadığım ülkeyi yılda birkaç kez
gittiğimde birtakım oturmuş kuralları, devletin vatandaş
için varlığını hissetmemek mümkün değil.
Bunları söylerken İngiltere’deki yasaların 10-20-30 yıl
önceki yasalar olduğunu söyleyemem. Birçoğu değişime
uğramış ve birçok ülkede olduğu gibi birçoğu devletin
lehine işletilmiştir.
Ama ülkenin nüfusuna, yıllık aldığı turist sayısına, tamamiyle hizmet sektörüne yoğunlaşmasına, uluslar arası
kararlarına baktığımızda birçok konuda süper güç denilen
ABD’nin ve hemen hemen birçok Avrupa ülkesinin de
önünde kararlar aldığını hissedebilirsiniz.
***
İngiltere’de çeşitli kesimlerle yaptığım sohbetlerde
gözler Nisan’a çevrilmiş durumda.
Herkes Brexit olayına yoğunlaşmış… Nisan’da faizlerin yükseleceğini, bununla birlikte emlak sektöründe
fiyatların düşeceğini konuşuyorlar.
Bu sebepten İngiltere Nisan ayında olası bir kriz söz
konusudur.
Tabii Nisan’daki krizin Kıbrıs’a yansıması ne olur
demeyin; Sterlin’in TL karşısında değer kazanması veya
kaybetmesinin adanın kuzeyinde yaygın Sterlin kullanımından dolayı KKTC’ye yansıması da her halükarda
yaşanacaktır.
Fakat Nisan’a gelene kadar, Türkiye’de Mart’ta düzenlenecek yerel seçimler sonrası dövizde patlama olacağı
ve bunun etkilerinin adaya İngiltere’deki durumdan daha
erken geleceği öngörülüyor.
Bu sebepten her halükarda 2019’un ilk çeyreğini gerek Türkiye’deki beklenti, gerekse İngiltere’de yaşanacak olan faiz müdahalesinin Kıbrıs’ta etki göstereceğini
düşündüğümüzde yeni yılın ilk çeyreğinde temkinli davranmak ve olası krizleri olabildiğince kişisel tedbirlerle
karşılamak gerektiği görülüyor.
Gelin görün ki ülkemizde kendi yönettiğimiz para
birimleri olmadığı için ana para birimimiz olan TL’nin
seyrini Türkiye’yi yakın takip ederek, ikinci en yaygın
para birimi de Sterlin olduğundan İngiltere’yi sıkı takiple
geleceği tahminden başka çaremiz görünmüyor.
İngiltere gibi ekonomik süreçleri belirleyen ve hatta
yöneten ülkelerin kendilerinden bağımsız şekilde dahi
gelişse bir ekonomik krize hazırlık seviyesi ile bizim gibi
eğreti ekonomilerin bu durumu karşılayabilme gücünü
kıyaslamak zaten abesle iştigal…
Ancak bu, elden gelen tüm bireysel ve kurumsal çabaların gösterilmemesi anlamına gelmiyor. Ülkemizde
bireysel tedbirlerin geleceğimize yön vereceği açıkça
ortada.
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Ataoğlu: “Her zaman
gençlerin yanındayım”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti.
Başkanlığını Nafiya Horozoğlu’nun yaptığı heyet ile
daha önce İngiltere’de de görüşme gerçekleştiren Ataoğlu, gençleri kendi vatanlarında görmekten ötürü duyduğu
memnuniyeti de dile getirdi.
Kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafiya Horozoğlu,
derneğin yaptığı ve planladığı projeler hakkında Bakan
Ataoğlu’na bilgi vererek, desteğinden ötürü Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.
Horozoğlu, derneğin henüz yeni olması nedeni ile günden güne büyüdüğünü ve ilerki yıllarda çok daha büyük
kitlelere hizmet vereceğini de belirtti.
Horozoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri
ile temasa geçtiklerini ve gençlere yönelik indirim anlaşmaları yaptıklarından da bahsederek, gençlerin ülkelerini
daha sık ziyaret edebilmesi için bir adım attıklarını söyledi.
Kıbrıs Türk Kültürüne sahip çıkmak için faaliyetlerine
devam edeceklerini söyleyen Horozoğlu, tüm gençleri der-

nek çatısı altında toplanmaya çağırdı.
Ataoğlu: “Her zaman gençlerin yanındayım”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise İngiltere’de
doğan veya okumak için orada bulunan gençler adına böylesi bir derneğin gerekli olduğunu söyleyerek, tüm yönetim
kurulunu kutladı.
Kasım ayında İngiltere’de dernek yetkilileri ile görüştüğünü belirten Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha fazla
gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına bir takım projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projeleri
sonlandırmak için Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile birlikte
hareket edeceklerini ifade etti.
Gençlerin Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmaları, çeşitli
spor faaliyetlerinde bir araya gelmeleri, KKTC’de yaşayan
gençler ile daha fazla kaynaşmalarını sağlamak ve İngiltere’de daha fazla kültürel etkinliklerde gençlerin aktif rol
alabilmesi için Bakanlık olarak öncülük edeceklerini de
vurgulayan Ataoğlu, gençlere destek sözü verdi.
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Esra Uluçaylı
esra_ulucayli@hotmail.com

İmkanlı 2019
Parlayan ağaç topları gözümde bir yansıma oluşturuyor…
Ayaklarım; şöminenin içine girecekmiş gibi…
Battaniyem dizlerimde…
Televizyonu hiç açmadım…
Sadece yanan odunların şırıltısını dinledim…
Al al olmuş yanaklarımla; hafiften bir mayışma moduna girdim…
Bir anda gülümsedim…
2018 yılında beni en çok mutlu eden şey belirdi gözümün önünde…
Başladım sonra…Ocak, Şubat, Mart…. tüm ayları zihnimden geçirdim…
Son aydaydım çünkü..
Takvim yapraklarının bitmeye başladığı; 2 gün sonra
yeniden kabaracağı son ay.
Hatırlamaya çalıştım…
Eksik bıraktığım veya kendime katmam gereken bir
şey var mıydı unuttuğum(?)
Yaşadığım olaylardan yeterince ders çıkarmış mıydım?
Kendi özeleştirimi yapmış mıydım?
Bir rüya gibiydi herşey…
Hatırlamak zordu…
Ancak imkansız değildi…
Bazen güldüm; bazen yüzümde anlamsız bir ifade oluştu…
Ama şunu dedim kendi kendime; hiç kimseye bakmaksızın; eğer gerçekten “sen” olarak istiyorsan;
İmkansız değil sevdiğiniz birinden özür dilemek
İmkansız değil sarılmak
İmkansız değil yardıma muhtaç birine yardım etmek
İmkansız değil bir çocuğu sevindirmek
İmkansız değil sağlığına kavuşmak
İmkansız değil aşık olmak
İmkanlı…
Yeni yılda yalnızca kendim için bir şeyler dilemek bencillik olur…
Küçücük Ada’m için ne çok dileğim varmış…
Sel mağdurları için…
CAS çalışanları için…
Acil serviste canla başla çalışan Alev hemşire için…
Okuluna spor salonu yapmaya çalışan okul müdürü
için…
Güzel bir şeyi görmezden gelip; yalnızca yanlışa odaklanan toplumumuz için…
Politika ve siyasi amaçlı kendini haber yaptıranlar
için…
Kış soğuğunda sabah okula gelen tişörtlü öğrencilerim
için…
Okulunda özel eğitim asansörü bekleyen çocuk için…
İlik bekleyen minik kız çocuğu için…
Karısını aldatan adam için…
Nedenler bitmez…
Ama’lar bitmez…
Keşkeler bitmez…
Şikayetler bitmez…
Negatifler bitmez…
Ancak senin dileklerin önce kendine; sonra tüm Ada’ya
yeter…
İmkansızlıkların imkanlarını kovalamaya yeter…
Çünkü 2019 sana; elindeki sevgiyi akıtmaya yeter…
Herkese huzur dolu bir yıl dilerim…
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“Bizlere gurur veriyor,
geleceğe umut oluyorsunuz”
KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, 2019 yılının, sağlık, huzur ve mutluluk
getirmesini diledi ve İngiltere’deki Türk toplumuna seslenerek,
“Siyaset, ticaret, ekonomi, sanat,
hukuk gibi birçok alanda ortaya
koymuş olduğunuz başarılı çalışmalar, bizlere gurur vermekte ve
diasporamızın geleceği için umut
olmaktadır” dedi.
Tuncalı, İngiltere Kıbrıs Türk
toplumuna yönelik yayımladığı yeni yıl mesajında, Kıbrıslı
Türklerin birlik ve beraberlik
duygusuyla hareket ederek, ülke
siyasetinde daha etkin noktalara
gelmesini ve toplumsal hayattaki
yerini hak ettiği şekilde almasını
temenni etti.
Oya Tuncalı, mesajında ayrıca, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay’ın katılımıyla, Temmuz
ayında, Londra’da, lansmanı gerçekleştirilen “Yurtdışı Kıbrıslı
Türkler Projesi”yle ilgili hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını da
belirtti.
“Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edin”
KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Oya Tuncalı’nın yeni yıl
mesajı aynen şöyle:
“2018 yılı sona ererken ve yeni
umutlarla bir başka yıla girmeye
hazırlanırken, Birleşik Krallık’ta
yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten
dileklerimle kutlar, 2019 yılının
hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.
Uzun yıllardır Birleşik Krallık’a
yerleşmiş kardeşlerimiz olan siz
değerli vatandaşlarımızın gayretli çalışma ve başarılarına tanıklık
etmekten memnuniyet duymaktayız.
Siyaset, ticaret, ekonomi, sanat,
hukuk gibi birçok alanda ortaya
koymuş olduğunuz başarılı çalışmalar, bizlere gurur vermekte ve
diasporamızın geleceği için umut
olmaktadır.
Uzun bir geçmişe sahip olduğumuz garantör ülke Birleşik Krallık
ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin
en belirleyici faktörlerinden biri,
sizlerin buradaki varlığıdır.
En büyük arzumuz, yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek, ülke siyase-

Rent A Car

Quality Car Rental

tinde daha etkin noktalara gelmesi
ve toplumsal hayattaki yerini hak
ettiği şekilde almasıdır.
Birleşik Krallık, Kıbrıs Türk
toplumunun enerjik çalışmalarına
devam ederek, gücünü hissettirmesi, toplumsal hayattaki yerini
hak ettiği şekilde alması, bu ülkedeki genç nesillerimizin geleceği
için çok önemlidir.
Bu vesileyle toplumumuzda
sosyal, eğitim, kültür, lobicilik gibi birçok alanlarda faaliyet
gösteren derneklerimizin ve Türk
dili ve kültürü okullarımızın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların
devamını, sizlerin bu çalışmalara
etkin katılım ve desteğini görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.
Yurtdışında yaşayan siz sevgili
kardeşlerimiz ile ülkemiz arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla, KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret
Özersay’ın bizzat katılımıyla,
Temmuz ayında, Londra’da, lansmanı gerçekleştirilen “Yurtdışı
Kıbrıslı Türkler Projesi” ile hükümetimiz de sevgi ve kardeşlik
bağlarının gelişmesi için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.
Kıbrıs konusunda adil, kalıcı,
kapsamlı bir çözüme ulaşma umu-

Best price,

High Quality

dumuzu korumaya devam ediyoruz.
Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk tarafı olarak, 2019 yılında, Kıbrıs’ta,
çözüme ulaşılması için elimizden
gelen gayreti göstermeye devam
edeceğiz.Yeni yıla ümitle ve güvenle bakarak, Kıbrıslı Türklere
uygulanan izolasyon ve ambargoların haklı hiçbir gerekçesinin
olmadığının bilinciyle, bu şekilde Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmasına
katkı yapılmadığının uluslararası
toplum tarafından anlaşılması
beklentimizdir.
Her zaman yanınızdayız
Temsilciliğimiz bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında ve her zaman hizmetindedir.
Tüm kadromuz, sizlerle, ülkemiz arasında köprü vazifesi görmeye devam edecektir.
Dayanışma, hoşgörü ve anlayış
içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bu düşüncelerle, 2019 yılının,
paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı olmasını diler, toplumumuz, ülkemiz ve tüm insanlık
için başarı ve bereket yılı olmasını
temenni eder, hepinize sevgi ve
saygılarımı sunarım”.

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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Güvenirlilik, kalite ve satış sonrası teknik hizmeti ön planda tutarak hayata geçirdiği birçok
projeyle adından söz ettiren Ardem Construction, KKTC’nin incisi Girne’nin en güzel
bölgesinde, huzur dolu, konforlu bir yaşam vaad ediyor

250 konutun anahtar teslimi 2019’da
Ülkemizde, dövizde bir dönem olağanüstü artış ve ekonomik dalgalanmalar yaşansa da, ekonominin lokomotif
sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe duraklamaya yer yok.
KKTC’nin incisi Girne’de, hayata
geçirdiği birçok proje ile adından söz
ettiren Ardem Construction, Girne’nin
en çok tercih edilen bölgelerinde, villa
ve daire tipi konut yapımına hız kesmeden devam ediyor.
Güvenirlilik, kalite ve satış sonrası
teknik hizmeti ön planda tutan şirket,
2019 yılı içerisinde 250’den fazla konutu teslim etmeye hazırlanıyor.
Bir aile şirketi olan Ardem Construction’ın direktörlüğünü Ümit Manavoğlu üstlenirken, oğulları Özdemir ve
Artunç da şirketin genç ortakları olarak
inşaat sektöründeki yerini aldı.
Ardem Construction’ın genel müdürlüğü ve satış temsilciliğini üstlenen
Hatice Kelebek, North Cyprus UK’in
sorularını içtenlikle yanıtladı ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgiler verdi.
Hatice Kelebek, şirketin farklı isimlerle, yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe “yap-sat” şeklinde faaliyet
gösterdiğine vurgu yaparak, Artsan
Construction Ltd olarak başladıkları

da da bilgi veren Kelebek, bunlardan
birinin, Girne’nin merkezinde, ‘Avangart Kyrenia’ adını verdikleri 132 daire,
havuz, sauna, çocuk oyun parkı ve spor
salonundan oluşan site projesi olduğunu
söylüyor.
Bir diğer büyük proje olan ‘Karmi
Valley Homes’ adını verdikleri projenin,
26 villadan oluştuğunu belirten Kelebek, doğanın tüm güzelliklerinin bulunduğu Karmi’de inşa edilen villaların
tamamının, dağ ve deniz manzarasına

yolda, daha sonra yüzde 100 aile şirketi olarak Ardem Construction Ltd ve

Ardem Development Ltd adıyla devam
edildiğini belirtiyor.

sahip, doğayla iç içe, huzur vadeden bir
bölgede yer aldığını kaydediyor.Hatice
Kelebek, Ardem Construction’ın bir diğer projesinin de Yeşil Tepe’de yükseldiğine işaret ederek, Ardem Park adı verilen projede, yemyeşil dağ ve masmavi
deniz manzaralı müstakil villalar ile
ikiz villaların yanı sıra, iki katlı daireler
inşa edildiğini belirtiyor. Kelebek, site
içerisinde, havuz, çocuk oyun parkı ve
spor salonunun da yer alacağına dikkat
çekiyor. Şirketin yapımı devam eden bir

diğer projesinin de, Ozanköy’de yer aldığına işaret eden Kelebek, Ardem Elite
Homes adı verilen ve 11 villadan oluşan
elite projenin konumunun, dağ ve deniz
manzaralı olduğunu anlatıyor.
Ev alacaklara tavsiyeler
Ardem Construction Genel Müdürü ve Satış Sorumlusu Hatice Kelebek,
ayrıca, ev alacaklara bazı tavsiyeler de
veriyor. “Mülk alınacak şirketin güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle mül-

kü yapan inşaat şirketi iyi araştırılmalı.
Ayrıca, mülkün zamanında teslim edilip
edilmediği, koçanın engelli olup olmadığı, teslimden sonra teknik hizmet verilip verilmediği ve yatırımcının, her koşulda korunup korunmadığına bakmak
gerekir” diyen Hatice Kelebek, Ardem
Construction olarak tüm bu özelliklere
önem verdiklerinin altını çiziyor.
0533 870 70 30- 0533 850 30 70
www.ardemcons.com

Projelerin yüzde 50’si Türk malı
Şirket bünyesindeki elemanlar ve
şirkete bağlı taşeron ekiplerle birlikte
200’ü aşkın personelle, iyi işler başardıklarının altını çizen Hatice Kelebek, tamamlanan projelerin ardından,
500’den fazla ailenin, Girne bölgesinde konut sahibi olduğuna dikkat çekiyor.
Kelebek, Ardem Construction’ın hayata geçirdiği projelerin yüzde 50’sinin
Türk malı, geriye kalanların ise eşdeğer tapulu olduğunu anımsatarak, güvenilirlik başta olmak üzere malzeme
kalitesinde yüksek standart, konutları
tapularıyla birlikte zamanında teslim
etme, tüm işlemlerin takibi ve teslimden sonra teknik hizmet vermeleri
nedeniyle tercih edildiklerine vurgu
yapıyor.
Ardem Construction Genel Müdürü
ve Satış Sorumlusu Hatice Kelebek,
ayrıca, 2019 yılı içerisinde 250’den
fazla villa ve daire tipi konutu teslim
etmeye hazırlandıklarını ifade ediyor.
Doğayla iç içe lüks
yaşam seçenekleri
Devam eden büyük projeler hakkın-
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Mississippi Hot Wings
First Step:
Take a bowl and mix together your seasoning, add a
pinch of salt, pepper, two table spoons of our Mississippi
Hot Wing Double Breader.
Second Step:
Wash your chicken wings thoroughly before adding your
seasoning. Be sure to rub the Breader all over.

Happy New Year

M i s si s si p p I
original american recipe

Third Step:
Then apply each wing individually in a separate bowl
containing water. After you have done this add another
coat of our Mississippi Hot Wing Breader.
Final Step:
Fry the coated wings in hot oil for around 15 minutes
until they turn a golden brown colour. Remove, drain
and place the wings in a bowl ready to serve.

We hope you have a
HEALTHY AND HAPPY NEW YEAR

Filled with prosperity and joy

Try products from our
Mississippi range
Made from high quality ingredients
to help you achieve great flavours

WWW.ATOZ-CATERING.CO.UK
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İngiltere’deki Kıbrıslı Türk
gençlerinin sorunlarını dinlediler
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’deki
Kıbrıslı Türk gençlerinin kurduğu birliğin önemine vurgu yaparak, “İngiltere’deki gençliğin gündemi, öncelikleri
ve sıkıntıları nelerdir”i anlamak bağlamında çok yararlı olacağını söyledi ve
bu unsurun da özellikle Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin ileriye götürülmesine önemli katkılar sağlayacağını
ifade etti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Kudret Özersay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,
KKTC’de temaslar yapan Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği İngiltere heyetini, ayrı
ayrı kabul etti.
Kabullerde, İngiltere’de doğup bü-

yüyenlerin yanında, eğitim amacıyla
İngiltere’de bulunan gençlerin de katılımıyla, geçtiğimiz ekim ayı içerisinde
kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti başkanı Nafiya Horozoğlu ile 3 üyesi hazır bulundu.
Her iki bakan, birliğin kuruluşu, temasları ve etkinlikleri ile ilgili bilgi
aldı.
Yeni nesli birleştirmek adına
Birliğin yeni nesli birleştirmek adına
önemli bir adım attığını söyleyen Bakan Özersay, “İngiltere’deki gençliğin
gündemi, öncelikleri ve sıkıntıları nelerdir”i anlamak bağlamında çok yararlı
olacağını vurgulayarak, bu unsurun da
özellikle Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Pro-

jesi’nin ileriye götürülmesine önemli
katkılar sağlayacağını ifade etti.
Güç birliği yapıldığı taktirde çok başarılı işlere imza atılabileceğini belirten
Bakan Özersay, kimliğini kaybetmeden, sanat, siyaset, spor alanlarında bir
yerlere gelmiş kişilerin, bir ülkenin tanıtımı açısından en etkili lobi olacağını
söyledi.
Özersay, birliğin çok daha geniş bir
kesime ulaşabilmesini diledi.
Özyiğit’in kabulü
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de heyeti kabulünde, birliğin, İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk
gençliğin birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlayabilmesi adına önemli bir
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Burada bambaşka
bir hayat var.

rol üstlendiğini ve kısa sürede önemli
işlere imza attığını belirtti.
Bir süre önce gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti sırasında birlik yetkilileri
ile görüşme fırsatı bularak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını anımsatan Özyiğit, gençlerin ortaya koyduğu
amaç ve hedefler doğrultusunda yaptıkları çalışmaları destekleyerek, onlara
yardımcı olmanın kendileri açısından
mutluluk vesilesi olacağını kaydetti.
Özyiğit, İngiltere başta olmak üzere
yurtdışında yaşayan gençlerin, Kuzey
Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak,
ülkeleri ile bağlarını güçlendirecek ve
Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri
yakından tanıyacakları projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Horozoğlu: Yaklaşık
150 üyemiz var
Nafiya Horozoğlu ise konuşmasında,
birliğin, İngiltere’de bulunan Kıbrıslı
Türk gençliğin beraberlik ve dayanışma sağlayabilmesi, işbirliği içerisinde
olmaları ve kültürlerini koruyabilmeleri
amacıyla kurulduğunu anlattı.
Horozoğlu, 16 -20 yaş arası yaklaşık
150 üyeleri bulunduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği-İngiltere
Başkanı Nafiya Horozoğlu, yurtdışındaki gençlerin kendi dil ve kültürünü en
iyi şekilde öğrenmeleri için uğraşırken,
diğer yandan da Kıbrıs’ta gençlerle buluşmalarını sağlamak amacıyla ortak
çalışmaların gerçekleşmesi için adımlar
attıklarını kaydetti.
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Pençesine düştüğü hastalığa yenik düşen 45 yıllık eşini ölümünün 3’üncü yılında
sevgi ve hasretle anan Aysel Nalbantoğlu, yeni evleneceklere nasihat etti:

“Sevgi emek ister, verin!”
Geçitkale’de yaşayan Aysel Nalbantoğlu, pençesine düştüğü hastalığa
yenik düşen 45 yıllık eşini ölümünün
3’üncü yılında sevgi ve hasretle anarak,
yeni evleneceklere nasihat etti.
2 evlat, 4 torun sahibi Aysel Nalbantoğlu, “Sevgi emek ister, verin!” diyerek, birlikte hayat kuracaklara birbirlerini sevip, saymaları için öğüt verdi.
Eşiyle çok mutlu bir evliliği olduğunu anlatan Aysel Nalbantoğlu, eşi Galip
Nalbantoğlu’nu 15 Ocak 2015’te kaybettiğini acıyla anımsayarak, eşinin anılarıyla ayakta kaldığını anlattı.
Anlattıkça gözyaşını tutamayan Aysel
Nalbantoğlu, görücü usulüyle evlendiği
eşini çok sevdiğini, onu çok özlediğini
ifade ederek, 45 yıllık hayat arkadaşlıklarının rüya gibi geçtiğini ifade etti.
“İyi ki Galip’le evlendim”
Baf’ta yaşayan, 8 çocuklu bir ailenin
en büyük çocuğu olan Aysel Nalbantoğlu, North Cyprus’a yaşam hikayesini
anlattı. Anne ve babasının tavuk alıp
satarak geçimini sağladığını söyleyen
Aysel Nalbatoğlu, “Eskiden hazır tavuk
yoktu. Babam tavuk alıp, Limasol’da
satardı. O yıllarda geçim çok zordu.
Şimdiki gibi kolaylık yoktu. 5 kız, 3
oğlan evlat vardı. Hepimiz babamıza
annemize yardım ederdik” dedi.
İlkokulu bitirdikten sonra Lefkoşa’da, Şükran Paralik’in yanına gidip
dikiş nakış öğrendiğini anımsayan Aysel Nalbantoğlu, şöyle devam etti:
“Galip askeridi. Kız kardeşimin ko-

eşim çok iyiydi. Nur içinde yatsın.2
çocuk dünyaya getirdik. 1970’de Lefkoşa’da çalıştığım piknik lokantasında
nişanlandık. 1971’de evlendik. 1972’de
oğlum Ahmet’i, Nihat’ı da eşim 1974’te
malul gazi olduktan sonra 1976’da kucağıma aldım.”

casıyla akrabaydı. Aracı oldu. Beni
görüp beğenmiş. Piknik Lokantası’nda
ahçıydım. Öksüz büyüdüydü Galip,15
yaşına kadar teyzeleri baktı, sonra askere yazıldı. Lokmacıda’ydı.
Eniştem, “Aysel bir oğlan var, bu
gece gelecek görsün seni dedi. Benim
de babam öldüydü, mecburen tüm kardeşler bir yerde çalışırdı. Eve geldiler.
İlk istemezdim. Yorulurdum çok. İşten
eve yorgun geldiğim bir gün, öfkemden
‘Evlenip kurtulacam. Alacam ne istersa
olsun’ dedim. Ağzımdan çıkar çıkmaz
gecesi misafirliğe geldiler.
Evlendik, pişman da değilim. Benim

“Gülnasır çiçeği verdiydi bana”
Misafirlik sonrası, eşinin kendisine
gülnasır çiçeği getirdiğini kaydeden
Aysel Nalbatoğlu, şöyle devam etti:
“Yollatmaya çıktık. Galip, gülnasır
çiçeği verdi. Ben ne olduğunu anlamadım. İlk istemezdim. Git gel git gel, bir
hafta sonra kanıma girdiler. Fakiridik.
Belediye evlerini kiraladık otururduk.
Daha sonra Zafer sineması karşısında
başka bir kiralık eve geçtik. Sonra eşim
vuruldu. Galip, Lokmacı’da vuruldu.
Gözü, çenesi ve omuzundan vurulduydu. Öldü diye mezarlığa götürdüler.
Ayağının kıpırdadığını görünce hastaneye götürdüler. Bana günler sonra
söylediler, hamileydim. Ölümden döndü.
Günlerce hastanede yattı. Ağlardım.
Beni götürdüler. Eşimi ayağının parmağından tanıdım, başı çok şiştiydi. Bir
da 3 ay sonra gördüydüm. Türkiye’ye
yolladılardı.
Biz nereye gittiğini bilmezdik, 3 ay
sonra haber aldık. Galip, bak benim
gözüm gitti, çenesi da kırıktı, bir milim
açılırdı. Çok çekti çok. Sonra İngiltere’ye tedaviye gittiler. Orada ameliyat
oldu, 9 ay orada kaldı. Nihat’ı doğur-

dum, Galip 3 ay sonra geldi.”
Yaşama sevinciyle dolu eşini, amansız hastalık sonucu kaybedişine isyan
eden Aysel Nalbantoğlu, eşinin herkesle şaka yapan, güler yüzlü bir insan olduğunu belirttikten sonra, çok mutlu bir
evlilikleri olduğundan söz etti.
Aysel Nalbantoğlu, eşiyle birlikte
tüm zorlukların üstesinden geldiğini
anlatarak, Galip Nalbantoğlu’nun zorlukta da mutlulukta da elini bir an olsun
bırakmadığını dile getirdi.
Aysel Nalbatoğlu, eşinin yokluğunun
acıların en acısı olduğunu da sözlerine
ekledi..

Denktaş, federasyon yetkilileri ile buluştu
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kısa bir ziyaret
için geldiği Londra’da Türk
Toplumu Futbol Federasyonu
yetkilileri ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.
Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesindeki Kervan Cafe’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve bir saati aşkın süren
buluşmada, TTFF’nin Şubat
ayında açıklayacağı ‘dev’ proje ele alındı.
Bakan Serdar Denktaş,
Londra’daki Türkler için önem
taşıyan projeye KKTC’nin gerekli kaynağı vermeye hazır
olduğunu ifade etti.
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Kıbrıs’ta mankenlere
değer verilmiyor!

Doyasıyla eğlendiler
Cyprian Care, çalışanlarına ve ailelerine, muhteşem bir yeni yıl partisi
verdi. Herkes, coşku dolu gecede, 2019 için güzel dileklerde bulundu
İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Cyprian Care isimli kuruluş, çalışanlarına ve ailelerine, muhteşem bir yeni yıl partisi verdi.
Woodgreen bölgesindeki Grand
Palace Oteli, Banqueting Suit’te, 22
Aralık gecesi düzenlenen geleneksel

yılbaşı yemeğinde, Cyprian Care çalışanları, aileleriyle birlikte doyasıya
eğlendi.Çalışanlar, nefis yemekler ve
coşkulu müzikler eşliğinde, 2018’in
yorgunluğunu üzerinden atarken,
2019’a yönelik dileklerde bulundu.
Cyprian Care yöneticileri, yaşlı ve

engelli bireylere, 2019’da da en iyi
hizmeti vermeye devam edeceklerini, hep birlikte, dayanışma içerisinde
daha da güçlü olacaklarını belirtti.
Kuruluş yöneticileri, yeni yılda, yeni
projelerle, hizmetlerini sürdürmede
kararlı olduklarını vurguladı.

Ülkemizin popüler ve beğenilen mankenlerinden olan Tuğba Öter, Kıbrıs’taki mankenlik sektörünün içine düştüğü
kötü duruma veryansın etti.
Öter, kişisel sosyal medya hesabı facebook üzerinden yaptığı paylaşımda,
mankenleri, 100 TL ile geçiştirmeye
çalıştıklarını savundu.
Güzel manken Tuğba Öter, herhangi
bir mekan açılışında veya ürün tanıtımında, manken-model istenmesinin
iyi bilindiğini, ancak konu paraya geldiğinde, mankenlerin 100 TL ile geçiştirilmeye çalışıldığını belirterek, bu
duruma adeta isyan etti.

Destek gördü
Tuğba Öter’in bu paylaşımına, hem
mankenlik sektöründen, hem de vatandaşlar tarafından büyük destek verildi.
Paylaşıma yapılan bu yorumda Tuğba Öter’in ne kadar haklı olduğunu gösterdi: “Yıllarca bu ülkede ajans sahibi
olarak geçinen ve piyasayı elinde tutan
bazı kişiler organizasyon sahiplerinden
yüklü meblağlarda paralar koparıp modellere çerez paraları verdiler... Bugün
geldiğimiz noktanın tüm sebebi budur...”
İşte Tuğba Öter’in paylaşımı:
“7 yıldır modellik kariyerimde, hiçbir
zaman ağzımı açıp bir kelime etmedim.
Ama benim de dayanma gücüm bu kadarmış.
Kimse kırılmasın ama gerçekçi konuşacağım şu an.
Kıbrıs’ta o kadar mankenlik ve modellik yarışması düzenliyorsunuz, gerek
festival yarışmaları, gerek adı duyulmuş bilinen yarışmalar.
Herhangi bir mekan açılışında, ürün
tanıtımında v.b işlerde, manken-model
istemeyi biliyorsunuz. Ama konu paraya gelince 100 TL ile geçiştiriyorsunuz.
Şimdi söyleyin bana, bu mesleğe biçtiğiniz değer bu mu?
Orada gösterilen bir emek var. Sen
dünyanın parasını kazan, ama, iş manken- modele gelince 100 TL ile konuyu
kapat.
Siz dalga mı geçiyorsunuz? Bayram
harçlığı istenilmiyor ki sizden. Emeğin
karşılığı isteniliyor.
Yoldan geçen insanlara ürün tanıtımı
yaptırıyorsunuz. Kıbrıs’ta taçlanmış
manken- modeller neden o tanıtımları
yapmıyor? Bu insanlar boşuna mı elemelerden geçip yarışmaya katılıyor?
Boşuna mı o stresi çekiyor? Siz daha
sonra dalga geçin diye mi?
Türkiye’den manken getirmeyi bili-
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Ülkemizin ünlü mankenlerinden Tuğba Öter,
Kıbrıs’ta mankenlik sektörünün içine düştüğü
duruma veryansın etti, mankenlerin 100 TL ile
geçiştirilmeye çalışıldığını söyledi
yorsunuz. Onlara para baymayı, kalacak yerlerini ayarlamayı biliyorsunuz.
Onlara gösterilen değerin yüzde birini,
Kıbrıs’ta ki manken-modellere göstermiyorsunuz.
O zaman burada mankenlik ve modellik yarışmaları kapansın. Kimsenin
bu işe değer verdiği yok.
Birçok ödül geceleri düzenliyorsunuz, ödül takdimi geldiği an, İstanbul’daki ünlülere ödül veriyorsunuz.
Siz önce kendi ülkenize bakın. Bu ül-

kede de başarı elde edenler var. Biraz
da onlara öncelik tanıyın. 1-2 ödül ile
gecenizden bir şey eksilmez. Taçlanmış
mankenleri -modellerin yaptığı işleri de
göz önünde bulundurun.
Bu başarılar boşuna mı elde ediliyor?
Yazıklar olsun bu ülkenin bu mesleğe
verdiği değere. Şimdi kimse karşıma
geçip ben mankenim demesin. Bunların
sorumlusu sizsiniz. Sizin yüzünüzden
bu mesleğe bu şekilde önemsiz bakılıyor. Yazıklar olsun”.
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Lefkoşa’nın yeni cazibe merkezi, belediye bulvarı olarak da bilinen bölgede kendini gösteriyor

Yeni trend: Yenikent
Başkent Lefkoşa’da alışveriş denince, akla, Dereboyu, Metropol yolu ve
Gönyeli Yenikent bölgesindeki alışveriş
mağazaları geliyor.
Mağaza, restoran ve cafeleriyle ünlü
Dereboyu Caddesi, yüksek kira bedelleriyle dikkat çekerken, son yılların
alışveriş bölgesi Metropol yolundaki
dükkan kiraları da, Dereboyu’ndaki
dükkan kiralarını aratmıyor.
Binalaşmanın giderek arttığı ve lüks
mağazaların açıldığı Gönyeli Yenikent
bölgesi de, son yıllarda cazibe merkezi
haline geldi.

Özellikle Gönyeli Yenikent’te, Belediye Bulvarı olarak bilinen bölgede
yapılaşmanın artmasıyla, bu cadde de
alternatif alışveriş bölgesi haline gelmiş
oldu.
Son birkaç yılda, her ihtiyaca yönelik
mağazaların açılması, bu bölgeyi cazibe merkezi yapmaya yetti.
Ayrıca, bisiklet yolu, otopark, engelli
uyumlu alanlar ve peyzaj da, Gönyeli
Belediye Bulvarı’na modern bir çehre
kazandırdı. Bu sayede yayalar rahatça

yürüyebiliyor ve alışveriş yapabiliyor.
Bu özellikleriyle Gönyeli Belediye Bulvarı, Lefkoşa’nın en itibar gören ticaret
caddesi haline geldi.
Burada kiralar da, diğer alışveriş bölgelerine göre daha uygun.
Uzman emlakçı Hasan Efe, Gönyeli
Yenikent’teki dükkan kiralarının, Dereboyu’na göre daha uygun olduğuna
işaret ediyor ve bu bölgedeki dükkanların kira bedelinin bin ile 2 bin sterlin
arasında değişiğine vurgu yapıyor.

Metropol yolu, alışveriş
için en uygun bölge
Lefkoşa’da alışveriş denince akla gelen
Metropol yolu bölgesinde de birçok markayı,
uygun fiyatlara bulmak mümkün. Bu bölgede,
alışveriş için park alanı sıkıntısı da yaşanmıyor. Ancak dükkanların kiraları cep yakıyor.
Profesyonel Emlak Danışmanı Hasan Efe,
Metropol yolunda bir dükkan kirasının büyüklüğüne göre değiştiğini ve basit bir dükkan
için 2 bin 500-3 bin sterlin civarında miktarın
gözden çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Dereboyu’nda kiralar
8 bin sterline ulaştı
Lüks mağazalar ve restoranlarıyla
ünlü Dereboyu Caddesi, yüksek kiralara rağmen, çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Ancak mağazalarıyla ünlü bu
gözde bölge, yerini yavaş yavaş restoran ve cafelere bırakmaya başladı. Nedeni de yüksek kira bedelleri.
Profesyonel Emlak Danışmanı Hasan Efe, Dereboyu Caddesi üzerindeki
bir dükkanın kira bedelinin 4 bin ile 8
bin sterlin arasında değiştiğine dikkat
çekiyor.
Yenikent, yeni çekim merkezi
Yüksek kira bedelleri nedeniyle Dereboyu’ndaki alışveriş mağazalarının
Metropol yolu ve Gönyeli Yenikent’e
kaydığını görmek mümkün.
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Geleneksel lezzet
Mantar zengini Kuzey Kıbrıs’ta ilk yağmurlardan sonra, vatandaşlar ovalara akın etti, sofralar şenlendi:

Mantar çeşidi açısından oldukça zengin
olan Kıbrıs’ın kuzeyinde, vatandaşlar, ülkeye düşen ilk yağmur sonrası ovalara akın etti.
Kıbrıs’ta severek tüketilen faydalı besinlerden mantarın, yumurtayla kızartması ve
böreği oldukça meşhurdur, hatta gelenekseldir.
Birçok kişiye ek gelir getiren mantar, toplayıcıları tarafından, kilosu 80 TL’den satışa
sunuluyor.
Ülkede etten daha pahalı olan mantar, dar
kesimliler için lüks olsa da yağ oranı düşük,
protein ve demir açısından yüksek olması nedeniyle ete iyi bir alternatif olduğundan sofralardan eksik olmuyor. Öte yandan mantar,
özellikle, şömineli evlerde e yanan evlerin
olmazsa olmazı.
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Yumurtalı mantar nasıl pişirilir?
Malzemeler
Soğan
Yumurta
Mantar
Karabiber
Zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı
Mantarlar yıkandıktan sonra, doğranır ve
kısık ateşte su bırakıp su çekinceye dek soldurulur. Ardından ince ince doğranan soğanlar tavaya eklenip, yumurtalar ilave edilerek
yağda kızartılır. Karabiber ve tuz eklenerek
tatlandırılır. Afiyet olsun.
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Kıbrıs’ın unutulmayan geleneksel tadı pastelli, günümüzde,
birçoğumuzun özel günlerini unutulmaz kılan vazgeçilmez ikramlıklardan…

Kokusu burnunuzda, tadı damağınızda kalıyor
Teknolojinin ilerlemesiyle, birçok
alışkanlığımız rafa kalksa da pastelli,
günümüzde birçoğumuzun özel günlerini unutulmaz kılan vazgeçilmez ikramlıklardan…
Kıbrıs’ın unutulmayan geleneksel
tadı pastelli, Kıbrıslıların yanı sıra, turistlerin de en gözde doğal tatlılarından.
Aromalı, uzun süre saklanabilen,
kokusu burnunuzda tadı damağınızda
kalan pastelli, pekmez, fıstık, bal ve susamdan yapılan enfes bir lezzet.
Derşen Kulle ve Cemaliye Çorba, enfes lezzet pastellinin ustalarından.
Kıbrıs’ın Biladan köyünde doğup büyüyen, annelerinden, ninelerinden ve
büyüklerinden öğrendikleri geleneksel
tadı, gelecek nesillere taşıyan iki hünerli kadın…
Derşen Kulle ve Hatice Çorba’nın,
“Derşen pastelli” adıyla, el ele verip, ev
ekonomilerine katkı için sipariş üzerine
yaptıkları pastelliler, isteyenin, düğünlerini, nişanlarını, sünnetlerini ve daha
birçok özel gününü unutulmaz kılıyor.
“Tadı kimsede yok”
Bayram arifesinde, çocukluklarından
özlem duydukları tatlıları olan pastelliye, fıstık da katarak, gerek çocuklarına
gerekse evlerine gelen misafirlerine ikram etmek için iş başına geçen iki arkadaş, şimdilerde, birçok kişinin özel
günlerini unutulmaz kılıyor.
En büyük yardımcılarının eşleri, çocukları ve arkadaşları olduğunu söyleyen Derşen Kulle ve Hatice Çorba,
“Bizim pastellimizin tadı ve gevrekliği
kimsede yok” diyerek, altı yıldır sipariş
üzerine, pastelli yaptıklarını anlatıyor.
Pastellilerinin severek tüketildiğini
anlatan iki arkadaş, şöyle devam etti:
“Festivallerde satın aldığımız pastelinin dadı, bildiğimiz tat değildi. Al-
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dıklarımız çok beğenmez, severek tüketmezdik. 6 yıl önceydi, bir bayram
arifesinde, tatlı niyetine yapalım dedik.
İkram ettiklerimiz hayran kaldı.
Yapın satın da alalım dediler, neden
olmasın diyerek işe koyulduk. Yaptıklarımız beğenildikçe biz de mutlu olduk.
Deneye deneye, bildiğimiz dadı bulduk. Malzemelerin birini azalttık, birini
çoğalttık ve sonunda istediğimiz lezzeti
yakaladık. Çok uzun süre denedik, gararımızı bulmak için. Şimdi da gram
şaşmayık.
Ufak ufak yaptık, sattık. Herkes birbirinden gördü ve istedi. Her Perşembe
pastelliyi yapar olduk. Müşterilerimiz
de bilir, çok şükür her hafta siparişimiz
var. Köy sinemasında yapılan bir yakınımızın düğüne, ürettiğimiz pastelliden
istek üzerine yaptık. Düğüne katılanlar
hem pastelinin tadını hem de Kıbrıs kokan düğünü unutamadı.”
Söze devam eden Derşen Kulle, geçmiş yıllarda, büyüklerin geceden ıslatılan badem ve nohutu kavurarak çocuklara verdiğini anımsatarak, geçmişte
çocukların atıştırmalığının evdeki malzemelerden olduğunu dile getirdi.
Derşen Kulle, Lefkaralıların pasteliyi çok yaptığını anımsattıktan sonra,
“Aman sizin pastelliniz gibisini yemedik, çok gevrek çok güzel” diyenlerin
övgülerini duydukça gurur duyduklarını da anlattı.
Fiyatlarının da uygun olduğunu kaydeden Derşen Kulle, paketlenmiş hazır
şeklide 4 santimi 1 buçuk TL, 5 santimi 2 TL, 6 buçuk santimini de 3 TL’ye
yaptıklarını anlattı.Özellikle yurt dışına
hediye götürenlerin hasır sepet içerisinde pastelli satın aldığını anlatan Hatice
Çorba, pastelli yaptıklarında pekmez,
susam ve fıstığın davetkar kokusunun
köylerini sardığını da anlattı.

Ördekler Kıbrıs’ı seviyor
Ülkemiz, her yıl, ördekgiller familyasına ait 29 farklı türde, çok güzel kuşlara ev sahipliği yapıyor

Küçücük bir yüzölçümüne sahip olan
Kuzey Kıbrıs, önemli kuş türlerine ev
sahipliği yapıyor.
Ülkemiz, Yeşilbaş, Çamurcan, Kaşıkgaga, Sakarca, Elmabaş Patka ve Sessiz
Kuğu gibi ördekgiller familyasına ait,
29 farklı türde, çok güzel kuşları ağırlıyor.
Genellikle tatlı sularda yaşayan bu
ördek türleri, besinlerini suya dalarak
çamurdan çıkarıyor.
Yuvalarını su kenarlarına yapan bu
ördeklerin yavruları, yumurtadan çıkar
çıkmaz hemen yüzmeye başlayabiliyor.
Ördekgillere ait türlere, göletlerde,
barajlarda, bataklıklarda ve derelerde
rastlamak mümkün.

Türkeseven: Yerli de var,
göçmen de
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Biyolog Niyazi Türkseven,
Kıbrıs’ta, yıl boyunca, ördekgiller familyasına ait 29 farklı türün görüldüğünü söyledi.
Niyazi Türkseven, ördekgiller familyasına ait türlerin gagalarının geniş olduğunu kaydetti.
Ördekgillerin birinci parmaklarının
arkaya dönük ve serbest olduğunu ifade
eden Türkseven, diğer parmaklarının da
bir deriyle birleşmiş olduğunu bildirdi.
Niyazi Türkseven, bu türlerin genellikle tatlı sularda yaşadıklarını, besin-

lerini dalarak dipteki çamurdan çıkardıklarını ve yuvalarını su kenarlarına
yaptıklarını dile getirdi.
Yavrularının yumurtadan çıktıktan
sonra suda hemen yüzebildiklerini anlatan Türkseven, bazı türlerin de Kıbrıs’ta
ürediklerini söyledi.
Niyazi Türkseven, yerli ve göçmen
olarak bu familyaya ait türlere, göletlerde, barajlarda, bataklıklarda ve derelerde rastlamanın mümkün olduğunu
kaydetti.
Biyolog Türkseven, ülkemizde en sık
rastlanan türlerin Yeşilbaş (Anas platyrhynchos), Kaşıkgaga (Anas clypeata),
Çamurcun (Anas crecca), Sakarca (Anser albifrons), Elmabaş Patka (Aythya

ferina) ve Sessiz Kuğu (Cygnus olor)
olduğunu anlattı.
Kıbrıs’taki önemli ördek türleri
Yeşilbaşların erkeğinin başının parlak
ve yeşil olduğunu ifade eden Türkseven, tüm yıl boyunca ülkemizde görüldüklerini belirtti.
Niyazi Türkseven, Yeşilbaş türünün
ocak ve şubat aylarında çok arttığını,
çünkü yerli yeşilbaşlara, soğuk kış
mevsimini burada geçirmek üzere gelenlerin de eklendiğini ifade etti.
Kısaca yeşilbaşların hem yerli, hem
de kış ziyaretçisi olduklarını söyleyen
Türkseven, hayvansal ve bitkisel kaynaklı olarak beslendiklerini,ülkemizde
de üremekte oldukları bilgisini verdi.
Niyazi Türkseven, şunları kaydetti:
“ Kaşıkgaga türü, genişlemiş gagasıyla suya dalarak, çamur içerisindeki
besinlerini rahatlıkla alır.
Erkeklerinin başları yeşil, göğüsleri beyaz, yanları da kestane rengidir.
Uzaktan bakıldıklarında parlak beyaz
renkli olarak hemen dikkat çekerler.
Ağustos’tan nisan ayına kadar ülkemizde görülürler.
Az sayıda Kaşıkgaga, ülkemizde de
üremektedir”.
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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde açılan snack tarzdaki “Canteen Sandwich
Bar”, tost, sandviç ve salataya yeni bir soluk getirdi

Tost ve sandviçin
yeni adresi: Canteen

Diren ve Çağıl, daha sonra arkadaşları olan Aysu Diren’in yaptığı pastaları da satmaya başlamış. Diren Özdoğal, Aysu Diren ve Çağıl Ener, bir
süre sonra Surlariçi bölgesinde, eski
bir pastane imalathanesi olan yeri görerek, buraya taşınmaya karar vermiş.
Diren Özdoğal, mekanın durumunu
şu sözlerle anlatıyor:
“Dükkanın içerisine girdiğimizde
tek kelimeyle virane bir yerdi. Tasarımcı olan Çağıl, yeteneğini gösterdi,
ben inşaat işiyle uğraştım. Hep birlikte yardımlaşarak bir ay gibi kısa
bir sürede, Canteen Sandwich Bar’ın
yeni mekanını ortaya çıkardık.”

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, yeni açılan café ve restoranlar
sayesinde, her geçen gün canlanıyor.
Lefkoşa Belediye Pazarı olarak da bilinen Bandabuliya yakınlarında yeni
bir mekan daha hizmete açıldı. Adı,
“Canteen Sandwich Bar”…
Daha önce Lefkoşa’nın Okullar
Yolu bölgesinde, “fast food “restoran
tarzında hizmet veren Canteen, kasım
ayından bu yana, müşterilerini, Surlariçi’nde açılan yeni mekanında ağırlıyor.
İşletme üç ortaklı…
Diren Özdoğal, Aysu Diren ve Çağıl
Ener’in ortak olduğu Canteen, sandviç, tost ve salata çeşitleriyle hizmet
veriyor. Üç ortak, bu işe çok büyük
emek verdi.
North Cyprus UK Gazetesi muhabiri, ortaklar Diren Özdoğal, Aysu Diren
ve Çağıl Ener ile içten ve samimi bir

sohbet gerçekleştirdi.
Diren Özdoğal, tiyatrocu olsa da,
sanatın, Kuzey Kıbrıs’ta para kazandırmadığını görünce böyle bir mekan

açmaya karar vermiş ve Lefkoşa’nın
Okullar Yolu bölgesinde, kız arkadaşı
Çağıl Ener ile birlikte “Canteen”i işletmeye koyulmuş.

Harika pastalar da var
İşletmenin ortaklarından Aysu Diren de, Canteen’in şefi. Gastronomi
Mutfak Sanatları mezunu olan Aysu
Diren, bir süre sağlık sorunlar yaşamış
olsa da kısa sürede toparlanıp kendini
mutfağa adamış.
“Aysu’s Cake” adıyla pastalar yapan
Aysu Diren’in sıcak mutfağa merakı
hep sürmüş ve bir gün kendini Canteen’in şefi olarak bulmuş.
Aysu Diren, mutfak şefliğinin yanı
sıra “Aysu’s Cake” markasıyla pastalar
yapmaya devam ediyor. Diren Özdoğal, Aysu’nun yaptığı pastaların hayranı ve günün sonunda satılmayan pastaları yemek için sabırsızlıkla bekliyor.
Bildiğiniz sandviç
ve tostları unutun
Bildiğiniz sandviç ve tostları unutun. Snack tarzdaki Canteen’de, tost
ve sandviçler, bildiğimiz lezzetlerden
biraz farklı.
Birbirinden lezzetli tost ve sandviçlerde “Canteen” imzası var. Ayrıca,
vegan ve vejeteryan seçeneklerin de
olması, işletmeye bir artı daha kazandırıyor.
Pazartesi, salı ve perşembe günleri
09.30- 18.00, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri de 09.30- 03.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.
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Geceleri mercimek
çorbası var
Geceleri, mercimek çorbası servisi de var. Kıbrıslıların çok sevdiği bu çorba,
Canteen’de anne ve ninelerimizin hazırladığı tarzında
pişiriliyor. Bu nedenle bu
çorbayı içen birçok kişi ‘ninemizin çorbası gibi’ örneğini veriyormuş.
Canteen’deki yemek çeşitlerini, Facebook, Instagram ve Yemek Sepeti’nden
takip etmek mümkün.
“Her gün yeni bir
rüyaya
uyanıyoruz”
“Her gün yeni bir rüyaya
uyanıyoruz” diyen Diren
Özdoğal, Surlariçi’nin durumuna değinerek, süreç
içerisindeki değişime dikkat çekiyor ve şunları söy-

lüyor:
“Surlariçi’ne ilgi nasılsa,
Canteen’e de ilgi öyle. Surlariçi bir dönem terk edildi,
sonra restoran, café, coffee
shop ve barların açılmasıyla giderek canlanmaya
başladı. Surlariçi’nde oluşan kültür ile Kıbrıslı insanın kültürü arasında bir
çatışma oldu ancak açılan
mekanlar sayesinde bu kültür çatışmasının üstesinden
gelindi. Bölgede birçok
bar ve café var ama snack
tarzda bir mekan yoktu. Bu
eksikliği gördük ve ihtiyaca yanıt verdik. Aldığımız
tepkiler de bizi daha da
motive ediyor. Bu işletmeyi
şimdiki haline getirene kadar çok emek verdik. Şimdi
her sabah dükkanımıza geldiğimizde yeni bir rüyaya
uyanıyoruz.”
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İngiltere’deki tatilcilerin, kış dönemindeki birinci tercih destinasyonu Güney Kıbrıs...
Bunu, en azından Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız için Kuzey’e de çekebilmek, yansıtabilmek lazım...
KKTC’de bir çok turizmci, Londra
ve İngiltere pazarımızın şu ya da bu nedenle kaybedildiğinden yakınıyor.
Yeniden kazanılması kaçınılmaz...
Elden gelen her çaba harcanmalı...
-*-*Türk Lirası’nın Sterlin karşısındaki değer kaybı özellikle geçtiğimiz
2018’in son çeyreğinde ciddi bir şekilde turizme yansıtılabilirdi...
2017 yılı 30 Ağustos’unda 4.4 TL
olan 1 Sterlin, 2018 30 Ağustos’unda
8.8 TL’ye dayanmıştı...
Aralık 2018 sonu 6.7 TL gibi bir rakamdı...
-*-*Sterlin geliri olan herkes için, Türk
Lirası ile tatil yapmanın tam fırsatı olduğunu daha önceki yazılarımızda da
belirtmiştik...
Yineliyoruz...
Mart 2019’da Sterlin’in TL karşısında değerinin artacağını iddia edenler
olduğu gibi; Brexit nedeniyle aynı kalacağını savunanlar da var...
Uçak fiyatları pahalı olabilir.
Ama KKTC’deki fiyatlar, artmayacak dolayısıyla Sterlin kazanan herkes
için, konaklama, araç kiralama, alış
veriş yapma, restoranlarda huzur dolu
yemek keyfi yaşama gibi avatnajlar hiç
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bir yere gitmeyecek...
-*-*Londra’da yaşam süren vatandaşlarımıza “tatillerini Kuzey Kıbrıs’ta geçirmeleri” çağrısını yapmıştık...
Yineliyoruz...
Evet, yaz tatili dönemi geçmiş olabilir ama “Kuzey Kıbrıs’ın en güzel olduğu, en keyifli yaşandığı dönem”deyiz...
Her yan yemyeşil...
Bu yıl çok güzel yağmur yağdı.
Ardından açan güneşle, mantar tutkunları, inanılmaz ciddi bir keyif yaşadı
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Kuzey Kıbrıs’ta tatilin, yatırımın,
keyfin tam zamanıdır

ve Ocak ayının başında bu keyif devam
edecek.
Aynı şekilde, salyangoz meraklıları
için de ocak – Şubat ayları, inanılmaz
zengin geçecek.
-*-*Atmosfer rutubetsiz ve tertemiz...
Yani, “buyurun tatil keyfine” demekten kendimi hiç alıkoymayacağım...
-*-*Daha önce de yazdık.
Yinelemekte sakınca görmüyorum...
Biliyor musunuz, en iyi et lokanta-

sında, en pahalısından bir t-bone steak
fiyatı şu anda en fazla 15 Sterlin’dir...
Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de iki kişilik öğle yemeğini 10, hadi bilemediniz
20 Sterline fazlasıyla kapatabilirsiniz...
TL’nin Sterlin karşısındaki değer
kaybı, Sterlin geliri olan herkes için yaşamı kolaylaştırıyor ve ucuzlatıyor...
-*-*Peki ev almak?
Yatırım yapmak?
Şu bir gerçektir ki, KKTC’de ev satışları Sterlin üzerinden yapıldığından,
bu noktada avantaj olmayabilir... Örneğin Türkiye bu konuda ev fiyatlarının TL olduğu noktalarda çok daha iyi
avantaj sağlar...
Yine de KKTC’de “pazarlık” yapılması halinde, bir kaç ay önce 50 bin
Sterlin olan yeni bir 2 yatak odalı apartman dairesini, 35 bin - 40 bin Sterline
alabileceğinizden eminim...
Kısacası, Londralı kardeşlerimiz için,
şu anda Kuzey Kıbrıs’ta harcama yapmanın, tatil geçirmenin ve yatırımın
tam zamanıdır diyebiliriz...
-*-*Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların 2018’de
siyaset açısından umutları geri gitti...
2019’da pek umut kaldığını söyleyemeyiz...
Ama sizleri bekliyoruz sevgili Londralılar...
Siyaseti boş verin siz...
Hava muhteşem...
Buraları size ucuz ve kaliteli.
Lütfen buyurun...
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Oduna hayat veriyorlar
Girne’de yaşayan Dümencibaşı ailesi, deniz kenarında atıl vaziyette
bulduğu odunlar ve tahta parçalarından hediyelik eşyalar tasarlıyor

Kullanılmış eşyaları yenilemek ya
da atıl durumdaki parçaları değerlendirmek, son zamanlarda trend oldu.
Birçok mağazada, eskitme yöntemiyle, ‘beş para etmez’ denilen parçalarla
tasarlanan hediyelik eşyaları görmek
mümkün.
Girne’de yaşayan Dümencibaşı ailesi
de, deniz kenarında atıl vaziyette bulduğu odunlar ve tahta parçalarından modern eşyalar tasarlıyor.
Evin reisi İzzet Dümencibaşı’nın
hayal gücü sayesinde birçok güzel işe
imza atılmış. İzzet Dümencibaşı, tasarım yaparken yalnız değil. Ailenin
tüm bireyleri ve hatta evin damadı da
yaratmak ve üretmek için adeta kolları
sıvamış.
“Ruhumuzu katarak farklı tasarımlar yarattık”
İzzet Dümencibaşı’nın kızı Saadet
Dümencibaşı Tümsoy, oldukça ilgi çekici olan hediyelik eşyaları nasıl tasarladıklarını şu sözlerle anlatıyor:
“Ahşap ve antika eşyalara karşı ailece hep bir ilgimiz vardı. Daha sonra denizden kıyıya vuran farklı şekillerdeki
tahta parçalarını toplamaya başladık ve
ruhumuzu katarak, farklı tasarımlar yarattık. Babamın müthiş bir hayal gücü
var. Bu nedenle ona ‘denekci baba’ diyoruz.”
Kıyılardan odun
parçaları topluyorlar
Girne Belediyesi’nde zabıta olan ve
boş zamanlarını değerlendiren Saadet
Dümencibaşı Tümsoy, eşi Korhan Ali
Tümsoy ile adanın tüm kıyılarını dolaşarak, hammadde olarak kullandıkları
tahta ve odun parçalarını topluyor.
Saadet Dümencibaşı Tümsoy, buldukları tahta parçalarını nasıl değerlendireceklerine ailece karar verdiklerine
dikkat çekiyor ve “İnsanlar özellikle
zeytin odunlarını hiç düşünmeden yakarken, biz onlara yeniden hayat veriyoruz” diyor.
Tasarımlar, Wood&More adıyla Facebook’ta Dümencibaşı ailesi, tasarımlarını Wood&More adıyla, Bellapais’te
bulunan atölyelerinin bir bölümünde
sergileniyor.
Tasarımları, Facebook’taki Wood&More isimli sayfa aracılığıyla da görmek mümkün. Ayrıca, Wood&More tasarımları KKTC’de düzenlenen birçok
festivalde de sergileniyor.
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Guava, kışta meyve verdi!

Kıbrıs’ta birçok evin bahçesinde gördüğümüz guava ağacı, bazı bölgelerde zamansız meyve vermeye başladı.
Guavalar için en uygun yetişme ortamı
yaz mevsimi olsa da, bu tropikal ağacın
aralık ayında meyve vermesi şaşkınlık
yarattı.
“Guavayı, kışta da yiyoruz”
Meyve ağaçlarına merakıyla bilinen

Halatlı modeller,
en çok tercih edilenler
Saadet Dümencibaşı Tümsoy, en çok
tercih edilen tasarımların halatlı ve zeytin
dallarından yapılan modeller olduğuna işaret ediyor ve tasarlanan ürününün kendine
has olması nedeniyle tamamıyla aynısını

yapmanın mümkün olmadığını belirtiyor.
Sipariş üzerine tasarımlar yaptıklarını da
ifade eden Saadet Dümencibaşı, festivallerde, yerli-yabancı birçok kişinin yoğun
ilgisiyle karşılaştıklarını söylüyor.Saadet
Dümencibaşı, başta İngiltere olmak üzere Hollanda, Almanya, Dubai, Türkiye ve

Kosova’ya kadar ulaşan tasarımları olduğunu belirtiyor. Tasarımların hammaddesi
olan tahta parçalarının doğanın hediyesi
olduğuna işaret eden Dümencibaşı, “Doğa
bize herşeyi veriyor, yeter ki bir onları yakıp yıkmak yerine değerlendirmesini bilelim” mesajını veriyor.

Bostancı köyü sakinlerinden Hasip Çakmak, bahçesinde yetiştirdiği guava ağacının meyvesini, kış mevsiminde tatmanın
keyfini yaşıyor.
Hasip Çakmak, son bir kaç yıldır bahçesindeki guava ağacının kış mevsiminde de
meyve verdiğini söyleyerek, “Biz guavayı
kışta da yiyoruz” dedi.

Faydaları
saymakla bitmiyor
Bir çok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ta da
üretilen ve insanların severek tükettiği guava meyvesi, sağladığı faydalarla tam bir
sağlık deposu.
Tropikal bir meyve olan guava, turunçgillerden daha fazla C vitamini içeriyor.
Ayrıca, lif içeriği nedeniyle sindirim sistemine katkı sağlayan guava, kilo kaybı için
de harika bir besin.
Bu mucizevi meyve, içeriğinde bulunan
antioksidan bileşikler sayesinde, kanser,
kalp rahatsızlıkları ve hatta alzheimer gibi
hastalıkları önleyebilecek etkilere sahip.
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Lazerle göz tedavilerinde 3. nesil Relex Smile teknolojisi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Koray Karadayı, 90’lı Yılların Başından Beri Sürekli Gelişim Gösteren Lazerle
Göz Tedavilerinde 3. Nesil Teknoloji Smile Lazer Dönemine Girildiğini, Çok Düşük
ve Çok Yüksek Derecelerdeki Miyop ve
Astigmat Tedavilerinde Bile Başarılı Sonuçlar Elde Edildiğini, Bu Teknoloji Sayesinde Hastalara Hızlı ve Güvenli İyileşme
İmkanı Sağlandığını Söyledi.

Prof. Dr. Koray Karadayı; “ReLEx Smile Lazer Uygulaması ile Miyop
ve Astigmat gibi Görme Kusurlarını
Giderilmektedir.”
2000’li yıllarda geliştirilen üçüncü nesil Smile lazer işleminin, bıçaksız, ağrısız, konforlu ve daha kısa sürede iyileşme
özelliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin ayni zamanda
göz kuruluğu problemi olan hastalarda da
kullanılabildiğini belirtti. ReLEx Smile
Lazer’in miyop ve astigmat gibi görme kusurlarını giderdiğini de ifade eden Prof. Dr.
Koray Karadayı, bu işlemin Kıbrıs’ta birçok yenilik ve ilkleri gerçekleştiren Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanabildiğini kaydetti.
ReLEx SMILE tedavisinde eski lazer
teknolojilerinden PRK ve LASIK işlemlerinden farklı olarak korneal kapakçığın
açılmasına ve ikinci bir cihaz ile lazer uygulamasına gerek kalmadığını da belirten
Prof. Dr. Koray Karadayı, ReLEx SIMILE
tedavisinde bütün uygulamanın tek bir cihazda ve tek aşamada gerçekleştirildiğini
vurguladı. Prof. Dr. Koray Karadayı şöyle
devam etti: “Lazer uygulaması ortalama
22 sn. saniye sürmekte, ReLEx SMILE tedavisi lazer cihazı tarafından kornea içinde
oluşturulan 2 – 4 mm’lik ince bir kesiden
lentikül adı verilen dokunun çıkarılması ile
birlikte 3 – 4 dk’da sona ermektedir. Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran
tüm hastalarımızda %100 başarı ile sağlığına kavuşturularak gözlük kullanımına
son verilmiştir ”dedi.
Prof. Dr. Koray Karadayı; “Üçüncü
Nesil ReLEx Smile Lazer, PRK ve Lasik
Tedavilerinde Ortaya Çıkan Tüm Problemleri Ortadan Kaldıran Bir Teknoloji ile
Geliştirildi.”
Tıpta sistemler geliştikçe cerrahi işlemlerin de gelişme gösterdiğini söyleyen
Prof. Dr. Koray Karadayı, bu gelişmelerin
göz hastalıklarında da geçerli olduğunu
ifade ederek şöyle devam etti; “Kusurlu
olan gözler için önce gözlük camlarının
yerine ayni camların minyatür modelleri
sert ve yumuşak birkaç malzemeden yontularak yapıldı ve gözün doğrudan üstüne
takılabilen kontak lensler kullanılmaya
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başlandı. Gözlük takmaktan hoşlanmayan
bir çok miyop, hipermetrop, ve astigmatlı
insan bunları kullanmaya başladı. Fakat
kontak lensler enfeksiyon, çizilme, kuruluk, görüntü netliğinde gün içinde değişmeler gibi risk ve yan etkilere neden
oldu. Öncelikle 80’li yıllarda birinci nesil
lazer cerrahisi olan “PRK Excimer Lazer”
işlemi yapılmaya başlandı. Fakat bu teknolojinin bazı dezavantajları vardı. Lazer
sonrası ağrı, birkaç gün boyunca oldukça
fazla olabiliyordu ve bazen kuvvetli ağrı
kesiciler alınması gerekiyordu. Bir diğer
dezavantaj ise bu yöntemin daha ziyade
düşük gözlük numaralarında başarılı olmasıydı. Yüksek numaralarda sonuçlar çok
kestirilemiyordu ve komplikasyon oranları
yüksekti. 90’lı yıllarda ise ikinci nesil lazer cerrahisi olan Lasik cerrahi işlem uygulanmaya başlandı. Bu işlemde ise amaç
ağrıyı azaltmak ve komplikasyon oranını
düşürmekti. Lasik cerrahi işlem ile hastalar çok az ağrı ile evlerine gidebilirken,
yüksek gözlük numaraları bile tedavi edilebilir durumdaydı. Fakat bu yöntemde de
hastaların yaşadığı sorunlar vardı. Lasik
işlemde hastaların büyük bir çoğunluğunda kuru göz komplikasyonu oluşuyordu.
Ayrıca korneayı fazla incelten yüksek derecede düzeltmelerde “Ektazi” adı verilen,
körlük ve kornea nakline kadar gidilebi-

len “kornea fıtıklaşması” gelişebiliyordu. 2000’li yılların başlarında ise tüm bu
problemleri ortadan kaldıran üçüncü nesil
lazer cerrahisi olan SMILE Lazer teknolojisi geliştirildi.”
Gözdeki Üç Çeşit Kırma Kusuru:
“Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizma”
Kırma kusurları denilince akla ilk gelenin gözlük veya kontakt lens ile görmenin
düzeltilebildiği göz kusurları olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, göz
hastalıklarındaki temel üç çeşit kırma kusuru konusunda açıklamalarda bulundu;
“Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma
olarak adlandırılan kırma kusurları daha
basit bir anlatımla, uzağı iyi göremeyen
gözler miyop, yakını iyi görmeyen gözler hipermetrop ve nesneleri duru olarak
göremeyen gözler astigmat şeklinde tanımlanabilir. Her üç kırma kusurunda da
gözün önüne çeşitli şekillerde mercekler
konarak görüntünün gözün içine net bir
şekilde düşmesi sağlanır. Mercekler her
üç kırma kusuru için de farklı bir yontma
işleminden geçer.”
ReLEx SMILE Lazer Tedavisinin
Avantajları;
- Bıçaksız lazer teknolojisi

- 22 sn.’de tedavi imkanı (500kHz ile en
hızlı lazer teknolojisi)
- Kesisiz operasyon kolaylığı
- Kornea biyomekaniğinde üstün koruma
- Kuru göz hastalarında uygulama imkanı
- Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın
kayma veya yer değiştirme riski bulunmaması
- Sessiz ve yanıksız bir tedavi olması
- Tedavi sırasında ve sonrasında sağladığı konfor
- Hızlı ve güvenli iyileşme
- Gözün doğal yapısına en yakın sonuç
Tedavi Sonrası Dikkat Edilecek
Hususlar;
- İlk birkaç saat boyunca yaşanacak hafif
bir batma hissi, sulanma ve kamaşma şikayeti normaldir.
- Tedavi sonrası verilen damlaların özenle ve doktorun verdiği reçeteye uygun olarak kullanılması gerekmektedir.
- İlk 24 saat süresince tedavi edilen gözle oynanmaması ve banyo yapılmaması
önemli bir detaydır.
- Tedavi sonrası belirli aralıklarla yapılacak doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.
- En az 3 gün boyunca havuza veya denize girilmemelidir.

Young people of
Cyprus continue
their traditions
n
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Have a holiday and get healthy again
Minister of Health Filiz Besim said; “In recent years, very serious steps have been taken in aesthetic surgery,
especially in the private sector. For aesthetic treatments, we welcome a considerable number of guests from
abroad and from South Cyprus. As the Ministry, we are making a serious effort to continue this smoothly”.
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“In the first phase, one of
them is planned to be
implemented in Girne, one of
which is located in Lefka,
Yesilyurt. Old Akçiçek
Hospital building in Girne
will be restored and put into
service. Yesilyurt’e nursing
home will be built near the
golf course with Yesilyurt
Hospital. In other words, both
nursing homes will have a very
close relationship with hospitals”.
to health tourism chain.
Besim who stated that they are planning to implement
the elderly nursing homes that are intended to benefit
from the Turkish Cypriots living in the UK and who are
retired, she said:
“In the first phase, one of them is planned to be implemented in Girne, one of which is located in Lefka, Yesilyurt. Old Akçiçek Hospital building in Girne will be
restored and put into service. Yesilyurt’e nursing home
will be built near the golf course with Yesilyurt Hospital.
In other words, both nursing homes will have a very close relationship with hospitals”.

TRNC Minister of
Health, speaking
to our newspaper
on health tourism,
stressed that the
Turkish Cypriots
living in the UK
can now treat their
treatment in North
Cyprus with peace
of mind.
42

TRNC Minister of Health Filiz Besim, said that very serious steps have
been taken in the field of health in recent years, especially in health tourism
has added a new momentum.
Besim, who made statements to our
newspaper about the developments in
this special field of tourism, was especially focused on providing more suitable and better quality health services
in TRNC.
Besim said that private hospitals
have made significant investments, and
that these health centers, which are under serious control of the state, have a
growing interest in the patients from
abroad.
Minister of Health Besim pointed out
serious developments especially in terms of aesthetics surgery: “We receive a

lot of patients from abroad or even from
Southern Cyprus. In these centers where very valuable surgeons and physicians work, treatments are being made up
to world standarts”.
Dr. Filiz Besim stated that the Turkish Cypriots living in the United Kingdom can benefit from the opportunities
of health tourism in Northern Cyprus,
she added:
“We talk about health tourism for years. However, you cannot take this job
without correcting health. In the state-controlled system, the state and the
private sector must give hand in hand to
provide quality services.
Turkish Cypriots living in the UK are
able to solve their health problems with
their families”.
State hospitals and private hospitals

now offer very reliable treatments for
heart treatment. Eye treatments, teeth
and jaw treatments can be done in the
best way, already at a very good point
in the vitro fertilisation.
In recent years, very serious steps
have been taken especially in the private sector. For aesthetic treatments,
we welcome a considerable number of
guests from abroad and from South Cyprus. As the Ministry, we are making a
serious effort to continue this smoothly”.
Good news on elderly care
Minister Besim, who gave a good
news in our newspaper, pointed out that
they are trying to implement the Elder
Care House project with state-specific
cooperation in order to add a new ring

Important investments for health tourism
Health Minister Filiz Besim stated that they attach great importance to these projects in terms of health tourism:
“Guests who will spend their old age here will receive
full health care services in full-fledged centers and spend
quality time without breaking away from social life”.
Besim stated that they will launch a tender within the
country, and if necessary in the international arena for
the planned restoration and construction of the nursing
home.
Besim stated that a standard statute has been formed
for this purpose and said that nursing homes will be open
to guests from all around the world and professional staff
such as specialist doctors, nurses, psychologists and physiotherapists will be involved.
Minister of Health has underlined that their door is
open to anyone who says “I want to spend my old age in
this country,” and she added “This is a project I’ve been
standing on. In most nursing homes, loneliness of most
elderly people will be eliminated and health services will
be provided immediately.
This island is very suitable for health tourism. 10-12
months of the year, our country is bright and sunny and
we know elderly people from the dark countries in Europe will come. We should open our doors to those who
want an elegant and peaceful life instead of tourism.
For example, the nursing home, hospital and golf course will be intertwined in Yesilyurt. There will be sea on
one side, green citrus gardens on one side and Trodos
mountains. Both the golf course and the high-quality nursing home and the hospital will be a wonderful thing.”
Minister Filiz Besim also added that they are continuing their efforts to introduce a comprehensive promotion
in London in February to promote health tourism and elderly nursing homes.
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Discovering the
hidden world
Nautilus Scuba Diving School provides training for
those who wants to dive as a hobby as well for those
who wants to be a professional on diving. The diving
school which hosts large divers’ groups from Turkey
and other parts of the world, and allows the unique
discovery of rich subterranean waters of Northern
Cyprus by organizing events.
The undiscovered aspects of the underwater as well as the earth are attracting attention. The exciting part of the
underwater world is quite a lot. Exploring the hidden world in the depths of
water is perhaps impressive enough to
make you forget all your problems on
earth.
Those who experience these moments
once, becomes diving enthusiasts.
We interviewed Tevfik Camgöz, who
is the doyen of the underwater world
and has trained thousands of people so
far, and asked him about the projects he
achieved and the ones has been planning.
Dives from a young age
Starting free dive at a very young age,
Camgöz told us that he was a naughty
boy, when he was 4 years old all the
children were using arm floats, he removed his arm floats to dive in the sea
to collect sea shells.
Tevfik Camgöz, stated that durıng the
middle school years he participated in
the Discovery Scuba Diving program
in Turkey, and at the beginning of the
university year he obtained Padi Open
Water certificate by taking a diving training and thus he began his professional
diving life.
Camgöz opened the diving school
named Nautilus Scuba Diving School
within the Deniz Kızı Hotel premises in
Alsancak, in the year 2000. He emphasizes that since the opening of the school he has developed both himself and its
equipments to the world standards.
Tevfik Camgöz states that the dive
school he owns is among the top quality schools which can train 5 star instructors.
Mr. Camgöz underlines that Nautilus Scuba Diving School was the only
diving school to received grants by
participating in the EU Grant Program
in Northern Cyprus and that they had
better equip the school with the support

44

received from the Development Bank.
He has 47 certificates
Tevfik Camgöz who has 47 trainer level diplomas, delivers diver certificates
for both military and sporty purposes.
Camgöz underlines that he is the diving
instructor of special forces of TRNC as
well as Turkey.
In addition to his success in diving,
Tevfik Camgöz is the director of a construction company and real estate agent
called Camgözler Group of Companies.
Camgöz, who conducts diving school
with a professional team that speaks at
least two foreign languages, also provides training to young people at METU
Diving Club.
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were told about scuba diving unit in the
pool or in the shallow water which is
called the trial dive. Camgöz said that
Discovery Scuba Diving, another type
of dive, can only performed by people
who are certified to be able to dive to 6
meters. In this training, the theoretical
course followed by, under water practices of the regulator, the mask, the use
of extra air resources and the ability to
discard the regulator-to-find skills developed.
Camgöz indicated that the Nautilus
Scuba Diving School has the capacity
to host largest diving groups from all
around the world as well as Turkey and
to provide all the necessary organizations, he also noted that the school has
an environmentalist attitude that in this
context, they organize an event each
year at different regions to clean the environment and the water.
No danger attached
For those who want to explore the
underwater world, the fun of diving in
this school is € 120 (Euro). The school
is also capable of providing the necessary equipment.
Director of Nautilus Scuba Diving
School and Professional Diving Instructor Tevfik Camgöz stated that “if the
rules of the diving are complied with, it
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is a fun sport and that there is no danger. However, if you are suffering from
severe diabetes or asthma, or if you
have serious heart problems and you
keep it to yourself as a secret, accidents
will be inevitable. In addition, alcohol
should definitely not take before a dive.
The price is heavy.”
Camgöz, who develops new projects
with each passing day, emphasizes that
they are aiming to protect certain regions in consultation with Animal Husbandry Department and to follow up
the protected areas with camera control.
Tourists curious about diving
Tevfik Camgöz said that the people
of Cyprus are not keen on diving, but
the tourists coming to the country does
not hesitate to do this sport: “Europeans
encourage their 8-9-year-old children
to dive. For example, one of the small
students from England who had been
taken diving training was freed from
asthma. Another student I trained at a
young age, was a diving instructor years later. These are great events for me
to be proud of”.
Tevfik Camgöz, giving advice to
those who want to do diving; “Do not
worry and do not postpone your thinking. Get in touch with us and join the
beauties of the underwater world”.

Many exhibitions
and a documentary
Tevfik Camgöz, who takes under water photographs, is the first underwater photographer in Cyprus. Camgöz
placed hundreds, or even thousands of
his original photo frames in exhibitions
took place in Northern Cyprus, alongside with Turkey, Germany, England and
in Moscow.
The successful work of Camgöz and
the diving team has been proven by documentaries. State television TRT in
Turkey, through Tevfik Camgöz, has
realized the “Blue Depths of the Green
Island” documentary.
Tevfik Camgöz, who has the qualities
of a researcher, reminds us that the first
dive team in the world is the Turks and
the first oxygen cylinders that Jacques
Cousteau used in the 1950s placed in
his school. Camgöz, who also made
discoveries under the water, he emphasizes that they found a 5600-year-old
Pharaoh shipwreck and they were working with the Britsh Museum on that.
You can have a trial dive!
Tevfik Camgöz stated that the people who would dive for the first time
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Young people of Cyprus
continue their traditions
In the Venetian House, known as the “Queen’s House” in Famagusta, where the Queen
of Venice, Caterina Cornaron, has stayed, a legendary henna night has organised…

In Cyprus, every young person, depending on their traditions, organizes a henna night
before the wedding.
Evşen Köroğlu and Mehmet
Barani, who were the young
people of their traditions, organized a henna night for their
wedding.
The magnificent night was
held in the Venetian House
known as the “Queen’s House”
in Famagusta, where parliament
member Resmiye Canaltay was
born and raised, the Venetian
Queen Catherine Kornaron has
stayed.
Famous popular figures of
Famagusta, such as Oya and
Alper Köroğlu’s daughters Evşen Köroğlu and the sons of Ülcaz-Uğur Barani, Mehmet Barani enjoyed as they wish at the
henna night prior to the Salamis
Hotel’s wedding.
Friends and loved ones attended at the magnificent henna night, accompanied by folk
dances.
The bride dazzled with her
bindallı (a traditional wedding dress)
In the traditional night, guests were served Cypriot food.
The bride dazzled in her robe, a
long dress made of velvet called
bindallı.
The bride and groom sat in
the chair in the middle of the
garden before the henna was
applied. Groom had the wedding shave while the henna was
applied to the bride.
Young girls was singing songs, and the bride and the groom
was dancing. After the groom
put a jewelry on his bride, the
red veil on the bride’s head was
opened and the henna was distributed to the guests. Young girls covered the bridal dowry quilt. After the henna was burned,
folk songs were being played.
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