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Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu’nun
bayram konserinde TRT sanatçısı Çiğdem
Gürdal da sahne aldı

Kıbrıslı Türklerin İngiltere
ekonomisine katkısı büyük
Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yıllık 5 milyar sterlin toplam ciro yapan Kıbrıslı Türk iş
insanlarını temsil ettiklerini belirtti.
Yaşarata, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs-

Adrenalin tutkunu bir
genç: Fevzi Havutcu
Genç yaşta elde ettiği başarılarla adını duyuran ATV
sporcusu Fevzi Havutcu,
adrenalin arayan gençlere
bu sporu tercih etmelerini
önerdi, ailelerine ise ‘önlem alınırsa tehlikesi
yok’ mesajını verdi

lı Türk nüfusunun 300 bin olduğunu,
bu büyük nüfusun İngiltere ekonomisindeki ortalama malvarlığının ise 50
milyar
sterline
eriştiğini vurguladı.
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“Kültürel miras her zaman yaşar”
Kıbrıs’ta Candaş Yolga’nın hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” adlı eser, Türkçe ve İngilizce dilinde yayımlandı
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concept
as a “cafe”.
a
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rilyn Monroe,
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actress
Maserves with the establishme
nt, which
the name
has succeeded
“Cafe
to become Marilyn”,
for Nicosia
a stopover
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pool, indoorextensive menu,
playground.
and outdoor
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hall to
“Cafe Marilyn”a cafe
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Director
Sema Köse
ganisation after putting
the new
hall “The
orNicosia
into service, Paradis Park”
business
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they were they changed
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Wedding
operating
Hall to
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a “cafe”
2018.
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We
come to
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the
who
and beauty’. cafe saying ‘There
is peace
There is
nothing
missing
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Sema Köse, menu
starting
morning
and serving at 08.00 in
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until 23.00
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at nirange of
menu, snacks to keep a wide
breakfast
to main
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to every
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as birthday
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dinners
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planning
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season.
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+905338546
yncyp
060.
or

s
Cypru
North

UK

2019

iod in

g per

June
rusUK

orthCyp

k.com/N

Savin

Faceboo

the

en
kitch

country
to
in the
forced
ic crisisCitizens
of purcs.
econom
the fall forced to
The the kitchen
with
hits
belts kitchen is
also
their
tighten power, the pot.
kitchen
the
hasing
the boiling s in
as luxuryto
cut down tory saving , as wellfor ways
Manda the public, looking
to
are
forced ng people
old expenfood.
househ the current
spendi
es of
e
cut expens to reduce against to produc
of
In order money need
aspect
save
we
ses and ic crisis, ns in every
econom ic solutio
in home
expert
saving
econom
ek, an tips of
UK
our house.Özmen
the
Sibel
shares North Cyprus
ics,
with
economkitchen
in the aper.
ancts
produ
Newsp
the import
n
g out
of eating
the
e quality
that
Choos your kitche
instead are eating
ek, pointin
sises
for
us shopat home if you
know
Özmen
ek empha
that
eating
or
do not
the
Özmen with conscio
mber
ce of
you oil is used
es in
Sibel
“Reme outside,
to save
wasadditiv
y starts
out,
be no home.
the frying ents are eat
from
in order ary to
econom
will
at
breads fries
that is necess it is
times
ingredi you will
there
made
stale
in
many
it
meping.
ek says
how
ts and ive
so that composte
the salad home, d style
s that be used
Özmen the kitchen produc
well you eat at
to
food
expens
in
fastfoo
jam or ek explaincrumbs freezer, ce- how
es hed. When avoiding reduce your
money buying cheapthat every
into
Özmen
in the
h
by
also
made
.
and tomato
e to say
avoid
tomato healthy you will
can be lls and stored
cts just
quality that althougour
itures.
in soup, into
out
not possibl
als and
ial for
ed produ
expend
t is good
meatba be used
turned
and
can
pobenefic the oridamag “on sale”
produc ek pointed
lery
nes the costs.”
buy
some
ts are to know
grated
kitcÖzmen
e it is
underli waste
Don’t
produc
ary
eration can be
out that
for our
to
becaus
consid go on
ek, who not
not
organic it is necesst we buy kept in the
ek pointed into
that and paste. Özmen in order that are for
health, the produc it can be
ng
Özmen be taken products
Sibel
towels an
shoppi the things bought
that
the
should
gin of how long
ng
that
paper require
taken
sises
correct , says
ts ints choosi
s that
not be at home’.
empha produc
hen and
do not
while
money should
ek
it
and explains that stocked.
reliable cheap and
fridge.
Özmen
sells
sale,
the im- needed of ‘having
supplie can be
Sibel cheap andand that
t who
sised the ‘on
e health
kitchen ion date
the sense
y
ng
ek empha that cannes
the peasan
choosi es econom ts can increas
expirat Özmen knowing
from own crop buy fromts
or
to
provid n produc
Shop their
Sibel of not
fruits
e
and
ek states, own produc
unknow
bles
portanc
Özmen sell their will be cheahealth.
vegeta
it
Sibel
t from
sale’ harm our
during
ers that and that produc
bles
the
would
produc village,
vegeta
ts
and
buying
Özme- in their
than
produc
fruits
season
Sibel need
the
can
Buy
out that
per rather
you
ics expert
your the shop.
and tarhanaplaces
econom to the season for
nek pointed
fruits getables
oil, eggsthe village and the
ing
Home
Özeme
t
, accord bles and fruit-ve of the
as olive from
produc this way.
nek,
such
e
sed
al
vegeta
local
in
to buy , the season nce becaus
be purchaboth the supported
s.
to
kitchen ed in abunda to expres we need
and thater will be
not
at home
produc appropriate nes that
as much produc
is
it should oute to eat
fruits
price
ek underli and
Choos says that
from
ek
food
Özmen vegetables
terms
order l both in
Özmen
can
Sibel a habit to
buy fresh
ct you
can.
e
is harmfu
as we
produ
ics.
becom that it
and
the
e
use the
side,
and econom
and
out that used
Save
not consum
be
of health
ek points ed can
stes,
Özmen consum or compo
Sibel are not
as jams
that
fruits
as well
in cakes

English
Edition

50

Sahibi: North Cyprus UK Ltd

Londra Muhabiri: Gizem Kumbaracı

Genel Yayın Yönetmeni: Zorlu Cezaroğlu

Dizayner: Berk Emregül

Editör: Misli Kadıoğlu

Kapak Fotoğrafı: Zorlu Cezaroğlu

yprusUK

June 2019

om/NorthC

Facebook.c

K

.com/NorthCyprusU

June 2019

Facebook

NorthCyprus

UK

English

Facebook.com/

NorthCyprusUK

June 2019

NorthCyprus

UK

English

“I made and
sold saddles
at
the age of 6”
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Gazetemizde yayınlanan fotoğraf, haber ve
reklamların her hakkı mahfuzdur
Yayın Tarihi: Haziran 2019

in winter,
summer or
Whether in
the fresh
of Ilgaz with
the village
be your stop
village can
Ilgaz Vilair of the
or lunch at
for breakfast
and Cafeteria. econolage Bakery
to have an
It is possible breakfast for the
rich
mical and
of Ilgaz vilthe center
and sea
family in
has mountain
lage, which
views.
and modest
It has a cute
decor
by
which is reached
place,
The
lots of greeroad with
and
an uphill
in a cute
nery, is decoratedwooden table-cwith
and Camodest style
Village Bakery Sarıoğlu
hairs.Ilgaz
Kıymet
feteria Operator in every stage
is very interested n of the menu
preparatio
from the
to the service.

breakfast
Fresh village
with fresh
menu is served baked in a
Breakfast
bread
with
and olive
jams, eggs
bread, buns
as well as
halloumi
stone oven,
patties, grilled
bacon, bulghur es.
vegetabl
other varieties
and fresh
of
and many
Jams, pies the ingenious hands
from
.
come out
Sarıoğlu
bufKıymet
breakfast
the owner
also has a
breakThe business
enjoyable
provides an
which
fet
guests.
fast for the
a lunch menu a,
Cafeteri
There is also
Bakery and
of
Ilgaz Village
appreciation
attracted the
serve,
which has
it started to
day
the
the menu.
visitors since
varieties to such as oven
added some
also options stew, ravioli,
There are
liver, chicken
kebab, fried
want
fish & chips. welcomes those who
as
The venue
well as servingand
nature, as
to enjoy the also sell fresh bread
a bakery they
buns.

Adres:
Kıbrıs:
Londra:
Mail:

49-56

PO BOX 57894, London SE26 9AU
+90 533 863 5341
+44 7958 352 411
z.cezaroglu@gmail.com
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Kerpiç veya taş olarak inşa
edilen evler, hem hikayeleri
hem de değerleriyle Kıbrıs tarihinin çok özel tanıklarıdır

recycle
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Kıbrıs Türk Vakfı Festival Koordinatörü Kıbrıs Türk Gençlik Birliği
İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu,
festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuz ve en önemlisi gençlerimiz
için çok büyük önemi olduğuna dikkat
çekerek “Amacımız kültürümüze ve
kimliğimize sahip çıkmak, İngiltere’de
yaşayan diğer toplumlara kültürümüzü
tanıtmak ve toplumumuzun birlikteliğini sağlamaktır” dedi.
İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı (UK Turkish Cypriot Trust) 23 Haziran Pazar
günü, “2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat
Festivali”ni düzenliyor. Festivalin yıldız ismi Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali
olacak.
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu köklü dernek ve
kuruluşların bir araya gelerek organize ettiği festival, Londra’da gerçekleşecek. İngiltere’de yaşayan çocuklara
ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün
ve sanatının tanıtılması ile yaşatılmasını amaçlayan festival, 12.00-18.00
saatleri arasında Lea Valley Athletics
Centre’de yer alacak.
Ziynet Sali, festivale renk katacak
İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yandan eğlenirken bir yandan da Kıbrıs
Türk kültürüne sahip çıkılacak festival
için geri sayım başladı.
Kıbrıslı sanatçı ve Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Ziynet Sali’nin
sahne alacağı festivalde, Londra’nın
sevilen isimleri Kıbrıs Dörtlüsü, Kele-
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bekler, Major Band, genç yetenek Ata
Kaya ve yükselen yıldız Serel Yereli
de sahneye çıkacak.
Festivalde ayrıca, Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel, eğlenceli parodileriyle konuklara keyifli
anlar yaşatacak. Londra’nın başarılı
DJ’i Ahmet de festivalde kabin başına geçecek.Girne Genç Sanatseverler
Derneği’nden (GENÇSAD) bir ekip

de festivalde Kıbrıs Türk halk danslarından örnekler sunacak.Festivalde el
sanatları, Kıbrıslı Türk yazarların ve
şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler satışa sunulacak, eski
çocuk oyunları sergilenecek.
Horozoğlu: Birliktelik bizim için
çok önemli
Londra’da düzenlenecek festival

için çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk
Vakfı Festival Koordinatörü Kıbrıs
Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı
Nafiya Horozoğlu, “23 Haziran’da düzenleyeceğimiz festivalin İngiltere’de
yaşayan toplumumuz ve en önemlisi
gençlerimiz için çok büyük bir önemi vardır. Amacımız kültürümüze ve
kimliğimize sahip çıkmak, İngiltere’de
yaşayan diğer toplumlara kültürümüzü
tanıtmak ve toplumumuzun birlikteliğini sağlamaktır” dedi.
North Cyprus UK’e konuşan Horozoğlu, asimilasyonla karşı karşıya kalan gençlerimizin ülkesini, kültürünü
ve tarihini unutmaması ve yaşatması
adına festivalleri gelenekselleştirmeyi
amaçladıklarını söyledi.
Horozoğlu, 23 Haziran’da gerçekleşecek festivale Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne üye olan birçok
inşaat şirketinin, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden heyetlerin de katılacağını ifade etti.
“2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat
Festivali”ne olan yoğun ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Nafiya
Horozoğlu, ayrıca İngiltere’den ve
KKTC’den iş çevrelerinin festivale
finansal katkı sağladığını, bu nedenle
teşekkürü borç bildiklerini kaydetti.
Horozoğlu, 2. Kıbrıs Türk Kültür
Sanat Festivali’nin yapılacağı 61 Meridian Way, Londra, N9 0AR adresindeki Lee Valley Athletic Centre’e
giriş ve otoparkın ücretsiz olacağını
belirtti.

www.noyanlar.com
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI

Sanat Festival
i
K u l t u r ve

Merit Grubu’nun “Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon
Merkezi”nde onlarca caretta caretta
tedavi edilip, doğal yaşamlarına gönderiliyor.
Caretta carettaların yaşam alanı
olarak belirlediği Kıbrıs sahillerinde
birçok caretta caretta çeşitli nedenlerden dolayı yaralanıyor. Meritta bu
sırada devreye giriyor ve onlara daha
sağlıklı bir yaşam sunuyor.
Meritta’da bir süredir tedavi gören
Gülcan adı verilen caretta caretta da
sağlığına kavuşturulmasının ardından Merit Royal Otel’in sahilinden
tekrar Akdeniz’in sularıyla buluştu.

Tu r k i s h C y p r i o t
A r t s Fe s t i v a
l
C u lt u re &

Konuk
Sanatçı

Issey i n ve Ha c er

S e r e l Ye r e l i

Os ma n Ba lıkçıoğlu

Kelebekler

Ay h a n K o r e l

Şi fa

Maj o r Ba nd

G ençs ad

Meh met R a i f

Kıb rıs Dör t lüsü

At a K a y a

Organised By

UK Turkish Cypriot Trust
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Free Entrance and Car Park

Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği
İ N G İ L T E R E
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Adrenalin tutkunu bir genç:

Fevzi Havutcu

Adrenalin tutkunlarına hitap eden ATV
sporu, organizasyonların profesyonel hale
gelmesiyle birlikte giderek yayılıyor.
Başarılı ATV sporcusu Fevzi Havutcu,
ülkemizde düzenlenen ATV yarışlarında iyi
dereceler elde ederek bu sporun parlayan yıldızı oldu. Fevzi Havutcu, ATV sürmenin ilk
bakışta tehlikeli görünse de, gerekli önlemler alınması ve trafiğe kapalı alanların kullanılması durumunda herkes tarafından yapılabilecek bir spor dalı olduğunu söylüyor.
Yarışlarda iyi dereceler elde etti
Turizmci olan ve çocuk yaştan bu yana
motor sporlarına merakı bulunan Fevzi Ha-

vutcu, 3 yıl önce arazide gezmek için aldığı
ATV ile şimdi profesyonel olarak yarışlara
katılıyor.Kawasaki KFX 450R marka ATV
ile arazide dayanıklılık anlamına gelen Enduro yarışlarına katılan Havutcu’nun, sınıfında birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları var.
Devlet desteği yok, herkes gönüllü
Devlet desteği görmeden sadece sınırlı
sponsor bularak yarışlarda yer aldıklarına
dikkat çeken Fevzi Havutcu, İngiltere başta

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adını duyuran ATV
sporcusu Fevzi Havutcu,
adrenalin arayan gençlere
bu sporu tercih etmelerini
önerdi, ailelerine ise ‘önlem alınırsa tehlikesi yok’
mesajını verdi
olmak üzere birçok ülkede düzenlenen Enduro yarışlarına katılan ATV sporcularının
ciddi meblağlarla ödüllendirilmesine rağmen ülkemizde düzenlenen aynı yarışlarda
sadece seyirciden alkış aldıklarını ifade ediyor.
Başarılı sporcu Havutcu, gönüllülük esasıyla ciddi katkılar sağlayan Kıbrıs Türk
Motor Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu
ile yönetim kuruluna ve sponsoru olan Toys
4 Big Boys Limited Direktörü Eser Harper’e
teşekkürü bir borç bildiğini belirtiyor.
Hard Enduro Şampiyonası
4 Haziran’da
Kıbrıs Türk Motor Kurumu tarafından
yılda 5 kez organize edilen Enduro Şampi-
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yonası için 6 saat antrenman yaptığını belirten Fevzi Havutcu, zor
şartlarda yarışılacak olan Hard
Enduro Şampiyonası’nın da 4 Haziran’da yapılacağını duyuruyor.
Fevzi Havutcu, yaptığı sporun
adrenalini yüksek olduğunu ve
dayanıklılık gerektirdiğini ifade
ederek, sağlıklı beslenmeye dikkat
ettiğini söylüyor.
Gençlere ve ailelerine mesaj
ATV sporuna gönül verdiği
ilk zamanlarda ailesinin tepkiyle karşıladığını belirten Havutcu,
“Ailem, ilk zamanlar bu spora
karşıydı. Sonra yarışları takip etmeye başladılar ve alınan önlemleri görünce bana destek verdiler.
Yapılan organizasyonların giderek
profesyonelleşmesiyle bu spora
son birkaç yılda ilginin arttığını
görüyorum. Özellikle gençlere
kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için bu sporu yapmalarını

öneriyorum” diyor.
Kuzeni Kardelen’i de ATV
sporcusu yapacak
Başarılı ATV sporcusu Fevzi Havutcu, 16 yaşındaki kuzeni
Kardelen Havutcu’ya da ATV
sürme konusunda eğitim verdiğini
anımsatarak, sporcu yetiştirmenin
kendisine keyif verdiğini ve kuzeninin ileride yarışlara girmesini
istediğini ifade ediyor.
Dışarıda omuz omuza dostluk, yarışta kıyasıya mücadele
Motor dünyasında iyi dostluklar
elde ettiğini ve 7 kişiden oluşan
ATV sporcusu ile birlikte ‘gök gürültüsü’ anlamını taşıyan ‘Tunders
Team’i kurduklarını belirten Havutcu, ekibin birlikte organizasyonlar ve antrenmanlar yaptığını
ancak yarış zamanı bireysel olarak
kıyasıya mücadele verdiğini söylüyor.
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Northernland yeni projeleri ‘Grand Sapphire Resort’ ile Londra’da

7 yıldızlı yaşam konforu
Kuzey Kıbrıs’ın en güçlü şirketlerinden biri olan Northernland Construction, Londra’da düzenlenecek olan festivallere katılmak için yeni projeleriyle
birlikte Londra’ya geliyor.
Kuzey Kıbrıs’ın gelişmete olan en
güzel bölgesi İskele, Long Beach’te te
55 dönümlük bir yer üzerine inşa edilecek olan Grand Sapphire Resort, 7
yıldızlı yaşam konforunda tasarlandı.
Otel ve 1574 daireden oluşacak olan
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dev projenin ilk tanıtımı Londra’da gerçeleşecek. Yeni projeyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Northernland
yönetim Kurulu Başkan Yardıkmcısı
Onur Bozkurt, Long Beach bölgesinde
inşa edecekleri Grand Sapphire Resort
Projesi’nin Kıbrıs’ın en büyük ve en
prestijli projesi olacağını söyledi. Proje
içerisinde Otel ve 1574 konuttan oluşacak olan dev projede 7000 metre kare
havuzun da yer alacağını kaydeden

Bozkurt, alışveriş merkezlerinin yanısıra projenin 7 yıldızlı yaşam konforunda tasarlandığını ifade etti.

Her iki festivalde de varız
Londra’da 23 Haziran ve 30 Haziran
tarihlerinde yapılacak olan her iki festivale de katılacaklarını ifade eden Bozkurt, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği
çatısı altında yeni projelerini tanıtacaklarını vurguladı.
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Kuzey Kıbrıs’ın altıncı ilçesi olan
Lefke’de, Kıbrıs Maden Şirketi (Cyprus Mines Corporation-CMC) döneminde, maden taşımak amacıyla
kullanılan tren ve lokomotifler, Lefke
Belediyesi’nin girişimiyle turizme kazandırılıyor.
1974 sonrası kaderine terk edilen
yaklaşık 30 maden treni ve lokomotif,
45 sene sonra kapalı maden bölgesinden çıkartılarak, Lefke Karadağ bölgesine taşındı.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın verdiği bilgiye göre, üç gün
süren taşıma işlemi sonucunda, bir
planlama dahilinde, bakım işlemleri
yapıldıktan sonra, tren ve lokomotifler
raylar üzerine yerleştirilecek ve Lefke’nin değişik noktalarında sergilenecek.
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefke Belediyesi işbirliğinde, 2019 senesi
sonunda açılması hedeflenen Lefke Vasıf Palas Arkeoloji ve Kent Müzesi’yle
birlikte trenlerin de sergileneceği bir
açık hava müzesi, Lefke’ye hareketlilik
kazandıracak.
Cittaslow (sakin şehir) üyesi Lefke’nin, mevcut tarihi, kültürel ve doğal
değerlerine, turizm çekim noktası olarak yeni bir ziyaret noktası eklenmesi,
Lefke’nin maden tarihine de farklı bakış açısı katacak.
Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın düzenlediği panelde, Brexit krizinin iş dünyasına
yansıması tartışıldı. Panelde konuşan CTCC Başkanı Dr. Yaşarata, çok önemli bir vurgu yaptı:

Kıbrıslı Türklerin İngiltere
ekonomisine katkısı büyük

İngiltere’de Kıbrıslı Türk iş dünyasını temsil eden Birleşik Krallık Kıbrıs
Türk Ticaret Odası (CTCC), Brexit’in
İngiltere’deki
işletmelere
etkisi,
Brexit’teki anlaşmazlığın getireceği
zararlar ve yapılması gerekenleri konu
alan “Brexit ve Business-Brexit ve İşletmeler” konulu bir panel düzenledi.
Panelde, Brexit krizi tartışıldı ve Kıbrıslı Türklerin ülke ekonomisine katkısı
vurgulandı.
İngiltere’deki Kıbrıslı Türk işletmelerinin yıllık 5 milyar sterlin toplam
ciro yaptığına dikkat çekilen panelde,
ekonomiyi daha da güçlendirebilmek
için yeni iş alanlarında girişimcilik yapılması gerektiği, yatırım ve finansal
risk gerektiren bu girişimlerde, işletmecilere başarabilmeleri için fırsat tanınmasının önemine işaret edildi.
İngiltere Parlamentosu’nun Community Rooms odalarından birinde düzenlenen panel, hükümetten Yerel Yönetim, Topluluk ve Konutlandırmadan
Sorumlu Devlet Bakanı ve Parlamenter
James Brokenshire’in ev sahipliğinde
yapıldı.
Panele, Britanya Türk Ticaret Odası
ve Sanayi Odası Başkanı Emma Edhem, 2020 Londra Belediye Başkanı
seçimlerinin Muhafazakar Parti adayı
Shaun Bailey, KKTC Konsolosu Buket
Kop, milletvekilleri, Belediye Meclis
üyeleri, Kıbrıslı Türk lider işletmeciler
ve iş adamları katıldı.
Panelde konuşan Birleşik Krallık
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr.
Muhammet Yaşarata, Devlet Bakanı
James Brokenshire’a, Kıbrıslı Türk iş
insanlarına, Kraliçe hükümeti sınırlarında, iş hayatlarındaki gelişmelerini
ve büyümeleri yönündeki çalışmalarını
anlatma fırsatı verdiği için teşekkür etti.
“İngiltere’deki Kıbrıslı Türk
işletmelerin başarı rakamı yıllık 5
milyar sterlin”
Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’nın İngiltere’de yıllık 5 milyar
sterlin toplam ciro yapan Kıbrıslı Türk
iş insanlarını temsil ettiğini belirten
Yaşarata, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk
işletmelerinin başarı rakamının, KKTC’nin yıllık Gayri Safi Milli Hasıla-
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sadece işletmelerimiz için değil aynı
zamanda çocuklarımızın geleceği açısından da çok önemlidir.
Aslında, bu zorlu döneminde ülkeye
ışık tutması için Winston Churchill’in
sözlerini hatırlamak gerekir ‘Karamsar
biri her fırsata dahi zorlukları görmektedir. Halbuki iyimser biri ise her zorluktaki fırsatı gören kişidir’.
Burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin evi
İngiltere’dir. Ve İngiltere’de yaşayan
Kıbrıslı Türkler olarak en büyük arzumuz, Kıbrıs sorununa ilişkin konulara

sı’ndan bile yüksek olduğunu söyledi.
Yaşarata, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, sayı olarak da Kıbrıs’ta
yaşayan Kıbrıslı Türklerin üzerinde olduğuna dikkat çekerek yaklaşık 300 bin
olan bu büyük nüfusun İngiltere ekonomisindeki ortalama malvarlığının ise 50
milyar sterline eriştiğini vurguladı.
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de iş alanlarında yıllardan
beridir büyük başarılar elde ettiğini belirten Yaşarata, “Bu büyük başarılarımızın daha ileri aşamalara taşınabilmesi,
her sahada büyümeye devam edebilmemiz ve İngiltere ekonomisi için ne kadar önemli olduğumuzu gösterebilmemiz için Kıbrıs Türk halkının bir araya
gelmesi ve dayanışma içinde çalışmasının çok önem kazandığı bir dönemdeyiz” dedi.
Yaşarata, sorunların üstesinden gelebilmek ve kendimizi yenileyebilmek
için birlikte, azimle çalışmak gerektiğini ifade ederek özellikle Brexit’in
sunduğu belirsizlik ile tehlikeye karşı
dik durabilmek için iş alanlarında birliğin ve desteğin önemine işaret etti.
Yaşarata, İngiltere ekonomisinin can
damarı olan iş hayatının, ülkede çalışan
nüfusun yüzde 84’üne denk geldiğini
söyledi.

“Brexit belirsizliği,
büyümeyi engeller”
Ekonomiyi daha da güçlendirebilmek
için yeni iş alanlarında girişimcilik yapılması gerektiğini ifade eden Birleşik
Krallık Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, yatırım
ve finansal risk gerektiren bu girişimlerde, işletmecilere başarabilmeleri için
fırsat tanınmasının önemine işaret etti.
Yaşarata, “Hiç şüphesiz, hepimiz
Brexit konusunda ümit ettiğimiz bir anlaşmaya ulaşılmasını istemekteyiz. İngiltere hükümeti, Başbakan, Bakanlar
ve milletvekillerine hiç durmaksızın bu
konuda çalışmalar gerçekleştirdiklerinden, bazen konumlarını bile feda ettiklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız” dedi.
Artık Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizen Yaşarata, Brexit’le ilgili bir sonuç
alınamamasının, ‘iş alanında bir sonuç
olmadan çalışmak’ anlamına geldiğini,
bu belirsizliğin de işletmecilerin büyümesini ve gelişmesini engellediğini
söyledi.Yaşarata, Brexit konusunu sonuca ulaştırıp, daha önemli konulara,
ülkemizde yeni konutların yapılması,
eğitim sistemine yatırım veya işletmelerin gelişmesi alanlarına odaklanmak
gerektiğini belirtti.

adil çözümlerle yaklaşılmasıdır.
Brexit sorunu halen tartışılmaya devam edilirken, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan
Kıbrıslı Türklerin insan haklarının halen ihlal edilmesini anlamak mümkün
değildir. Kıbrıslı Türk’üne uygulanan
izolasyon, adadaki her iki taraf arasındaki güveni derinden etkilemektedir. 50
yıllık ambargolar altında yaşayan Kıbrıslı Türkler maalesef ulaşım, iletişim
ve hatta uluslararası spor yapma konularında engellenmeye devam edilmektedir.1960 anlaşmalarına binaen, anava-

tanlar Türkiye ve Yunanistan arasında
güçlü bir iletişimin olması, adanın her
iki tarafında da barış, denge ve güven
verici sonuçlar doğuracağı şüphesizdir.
Ve bizim için en önemli olan, Kıbrıs
Türk halkının Birleşik Krallık’ın garantörlüğünden yararlanabilmeye devam
edebilmesidir”.
“Kıbrıs’ta barış sürecinin her
zaman taraftarıyım”
Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata,

Haber
Kıbrıs’ta hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de
Güney Kıbrıs’a yatırım yapmak istediklerini belirterek Kıbrıs’ta barış sürecinin
her zaman taraftarı olduğunu söyledi.
1974 yılındaki savaşta babasını ve
iki erkek kardeşini kaybettiğini anlatan
Yaşarata, bu acıyı yaşadığında henüz 2
yaşında olduğunu belirtti.
Yaşarata, “Annem, kız kardeşim ve
ben, aile kaybetmenin acısını yakından
tanıyoruz ve biliyoruz. Bizim yaşamış
olduğumuz bu acıları Kıbrıslı Rumların içerisindeki aileler de yaşamışlardır.
Kıbrıslı Türkler için olan his ve dileklerim, Kıbrıs Rumlar için de geçerlidir.
Hiçbir zaman yaşadığımız acıları tekrarlamayalım ve Kıbrıs sorununu çözüme taşımak ve parlak bir geleceğe adım
atabilmek için durmaksızın çalışalım”
dedi.
Yaşarata, Kıbrıslı Türk ve Rumları bir
araya getiren, birleştiren ve tüm dünyada barışın çiçek açabileceğini gösteren
bir geleceğe doğru yola çıkılması çağrısı yaptı.
Yaşarata, Devlet Bakanı James Brokenshire’a, İngiltere Milletvekili ve
Muhafazakar Parti eski Lideri Ian Duncan Smith’e Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş
imza kampanyasına katkılarından dolayı, Rikkie Williams’a da direkt uçuş
imza kampanyasına yardımlarından dolayı teşekkür etti.

“İşletmelere, potansiyellerine
erişmelerinde fırsat tanınmalı”
Dr. Muhammet Yaşarata, tüm büyük
devletler gibi İngiltere’nin de zor günlerle karşı karşıya geldiğini anımsatarak İngiltere’nin değişimin beraberinde
endişeyi getirmesiyle birlikte birçok
fırsata da kapı açtığının iyi bilindiğini
söyledi. “Bu ülke, işletmelerinin güçlü
noktalarını iyi tanımaktadır ve karşısına
konulan tüm engelleri aşabilecek kapasitededir” diyen Yaşarata, işletmelere,
potansiyellerine erişmelerinde fırsat
tanıyarak Brexit durumunu başarıyla
atlatabileceklerine olan inancını vurguladı.Yaşarata, bir anlaşmanın olmamasının ciddi sorunların göstergesi olduğuna değinerek yüksek işsizlik, düşük
maaş ve hayat pahalılığını buna örnek
gösterdi, bunun da güçsüz ve dengesiz
bir ekonomi anlamına geldiğini belirtti.
Bunun İngiltere’nin hak etmediği bir
gelecek olduğunu ifade eden Yaşarata,
şöyle devam etti:
“Biz, İngiltere’nin geleceğinin böyle
olmasını kabullenemeyiz.
Britanya Ticaret Odası’nın da dediği
gibi ‘anlaşmanın olmadığı bir Brexit’e
hazır değiliz’. Anlaşmasız Brexit, hiçbirimizin beklediği ya da arzuladığı bir
sonuç değildir. Bir anlaşmanın olması
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Bu evdeki her şey geridönüşüm
Hasan KARLITAŞ
“Sakin Şehir” yeşil Lefke’deki Nerayda Evi, çok
etkileyici bir mekan…
Nerayda Evi, Lefke sevdalısı Gülin Aşıcıoğlu tarafından, bahçesinden tavanına
kadar, özveri ve incelikle tasarlanmış özgün bir ortama
sahip… Aşıcıoğlu’yla yıllardır devam eden değerli bir
arkadaşlığımız var.
Evin geçirmiş olduğu aşamaları ve nereden nereye
geldiğini, hem ara ara gözlemlemeye çalıştım, hem de
Gülin Aşıcıoğlu’ndan dinledim.
Nerayda Evi, Kıbrıs’ta ilk
ve tek, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak, iç
mekanı tasarlanan ev olma
özelliğine sahip. Bu özel
mekanı ziyaret ettim. Gülin
Hanım’la sohbetimiz esnasında, ablası Nural Öksüz’ün
eşsiz güzellikteki ceviz macunlarının da tadına baktık.
Kendisinden izin alarak,
büyük bir heyecanla evdeki
detayları fotoğrafladım…
Kıbrıs’ta güzel şeyler de
oluyor düşüncesiyle, Nerayda Evi’nin oluşum hikayesini, sizler için derlemeye
çalıştım…
Farklı olmanın ruhunu
yansıtıyor
Nerayda Evi, Lefke Türk
Spor Kulübü’nü ve Lefke
Yafa Portakal çemberini geçer geçmez, Lefke’nin girişinde yer alıyor.
Kıbrıs’ta ilk ve tek olma
özelliğindeki ev, en ince detayına kadar geri dönüşüm
malzemeleri
kullanılarak
dekore edildi… Evin her
noktasında, bu emeği görebilmek ve o farklı olmanın
ruhunu hissedebilmek mümkün.
Gülin Aşıcıoğlu, 30 sene
boyunca kapı önlerindeki
çöplerden, sokaklardan ve
köylerden atıl durumda olan
malzemeleri topladı. Bu
uğurda, ciddi emek yanında
maddi harcama da yaptı.
Eski dolaplar, masalar,
sandalyeler, karyolalar, bisiklet tekerlekleri, çocuk
oyuncakları, ikinci el kumaş-
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lar, yıllarca geridönüşüm evi
hayaliyle, depolandı. Nerayda Evi, atıl malzemelerle
neler yapılabileceğinin en
güzel örneği.
Tüm eserlere nasıl fonksiyon verebileceği günlerce,
hatta aylarca düşünülerek,
kurgulandı.. Her bir eser,
teker teker özenle çalışıldı.
Perdeden yatak örtüsüne,
tüm işlerinin zevk sahibi bir
elden çıktığı çok belli…
Ev, tabandan tavana kendine yergi özgünlüğe sahip…
Her detayıyla müzevari bir
sanat evini andırıyor…
Evde, beş yıllık çok ciddi
bir emek yanında, her bir
odada, her köşede, müthiş
detaylar ve yaratıcılık var.
Evde kullanılan her şey geri
dönüşüm... Emek ve özveriyle, her bir eserin birleştirilmesi yıllar alsa da, Gülin
Hanım’ın yüzüne baktığım
zaman, birşeyleri başarmanın mutluluğunu görebiliyorum...
İnsan ruhuna tazelik
sunuyor
Orijinali kerpiç olan bu
özellikli evin ilk hali, harap,
terk edilmiş bir vaziyetteydi.
Evin sadece içi değil, bahçesi de insan ruhuna tazelik
sunuyor … Bahçe deyip
geçmemek lazım. Şarap tapası ile yapılan bar, ağırlıklı
rengarenk Kıbrıs çiçeklerden oluşun bahçe huzurlu bir
nefes alma durağı.
Yaptığım
araştırmaya
göre, sadece kuzeyde değil,
güneyde de böyle bir ev yok.
Tarihi özelliği ve karakteri olan listelenmiş ev, yeşil
Lefke’nin karakteristik özelliklerinden olan narenciye
ağaçları manzarasına sahip.
Evin içerisinde onlarca,
belki de yüzlerce ince detay var. Benim de Gülin
Hanım’ın da ortak favorisi,
Kıbrıs’ın en önemli şehir
krallıklarından Soli Antik
Kenti’nin eşsiz güzellikteki
kuğu mozaiği ve geometrik
taban mozaiği çalışmaları…
Şimdiye kadar gördüğüm,
en güzel mozaik örneklerinden olduğunu söyleyebilirim…
Nerayda, peri demek…
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“Kültürel miras her zaman yaşar”
Eğitimci, araştırmacı yazar Candaş
Yolga, Türkçe ve İngilizce olarak “Kuzey Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel
Mirası (The Intangible Cultural Heritage of North Cyprus” adlı kitabıyla beğeni kazandı.
384 sayfadan oluşan büyük boy kitap,
renkli ve Kıbrıs kültürünü yansıtan fotoğraflarla desteklendi.
Yolga, “Somut olmayan kültürel miras yaşayan bir şeydir. Her an yeni oluşumlara gebedir ve yeni kültürleri sürekli besleyen bir kaynaktır” dedi.
Tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’ta
yaşayan iki toplumun da farklılıklarını
koruyarak ama ortak pek çok kültürel
değeri de yaşamaya, yaşatmaya veya
yaratmaya başladığına değinen Yolga,
şöyle devam etti:
“Otantik yaşam biçimlerini koruyan
küçük klanlar dışında hemen hemen
tüm topluluklar hatta ülkeler birbirlerinden etkilenmektedir. Buna bir tür kültür
aşısı diyebiliriz. Bu bağlamda Kıbrıs’taki iki farklı toplumun birbirlerinden aşılanması kaçınılmaz olmuştur.
Adanın bir bölgesinde yaşayan bir
Rum ile bir Türk’ün dillerindeki farklılığı bir yana bırakırsak konuşmalarındaki vurgular, ses tonlarının yükselip
alçalması ve konuşmanın melodik yapısının birbirine ne kadar çok benzediğini
fark edersiniz. Bir kahvehanede birkaç
sandalyeyi birden kullanarak oturuş
şekli tıpa tıp aynı şekildedir.
Farklılıkları ve benzerlikleriyle Kıbrıs’ın somut olmayan kültürel mirası
günümüze taşınmıştır.
Eski yüzyılların sanat ürünlerinin bir
devamı olarak nitelendirebileceğimiz
bu eserler, belli yaşam biçimini benimsemiş ve benzer koşullar altında yaşa-

mış olan insanlar tarafından meydana
getiriliyordu.
Her yerde olduğu gibi Kıbrıs’ta da sanayileşme dönemine geçişte, artık elle
yapılan eserler makina ile yapılmaya
başlanmış ve hem daha çok, hem daha
ucuza mal edilmiştir. Bu yüzden makineleşmeyle birlikte Kıbrıs halk sanatları
da bir gerileme sürecine girmiştir.
Ülkemizde var olan veya var olmasını
hayal ettiğimiz müzelerin birer etnografya müzesi olmaları değil, bu müzelerde
bulunan objelerin arkasındaki kültürün
anlatılıp tanıtılması önem taşımaktadır.
Bu nedenle bu müzelerde teknolojinin
verdiği olanakları da kullanarak herhangi bir kutlamayı, bir iş yerini ve buradaki çalışma şeklini canlandırmak önemli
bir unsurdur. Bunların yanında video
gösterileri, dijital ortamlar, ses kayıtları
gibi birçok yöntemle objenin arkasındaki dünyayı, asıl kültürün aktarılması ve
anlatılması gerekmektedir”.

Dünyayı etkisine alan değişim sürecinin “küreselleşme” kavramıyla ifade
edildiğini belirten şöyle devam etti:
“Küreselleşmenin tanımında ‘yerel olanın evrenselleşmesi ve evrensel
olanın yerelleşmesi’ ibareleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme
kavramının ortaya çıkardığı en önemli
kültürel sonuç; teknolojinin
her geçen gün biraz daha gelişmesi,
kolay ulaşım ve medyanın da etkisiyle
insanların yeme, içme, eğlenme, giyim
anlayışlarının ülke sınırı, din, dil, ırk

gözetmeden tek tipleşmesi ve dünya
üzerinde bir örnek olmaya başlamasıdır.
Bunun sonucu olarak bazı kültürel değerler ve uygulamalar yok olmakta veya
işlevsizleşmektedir. Bununla beraber
küreselleşme insanlara kültürel zenginliklerin farkına varma ve ortak bilinç
temelinde birlikte çalışma olanağı da
sunmaktadır.
Bu bağlamda somut olmayan kültürel
mirasın korunması kültürel çeşitliliğin
korunmasını da beraberinde getirmiştir”.

“Değişim süreci küreselleşme”
Candaş Yolga, günümüz dünyasında
ekonomik ve sosyal değerlerin yanında
kültürel değerlerin de ön plana çıktığını ifade ederek iletişim teknolojilerinin
hızla gelişip yaygınlaşmasının ülkeler
arasındaki sınırların kalkmaya başlamasının veya eskiye göre daha az önemli
hale gelmesinin dünya ülkelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birbirlerine daha çok yaklaşıp, ortak değer,
yaklaşım ve tavırlar benimsemeye başladıklarının görüldüğünü söyledi.
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İngiltere’de büyüyüp, 14 yıl önce Kıbrıs’a yerleşen Medyum Jenel Formosa, yeteneğinin özel ve doğuştan olduğunu belirtiyor… Formosa ayrıca talep üzerine insanları, kaybettikleri yakınlarıyla konuşturduğunu da iddia ediyor

“Negatif enerjiyi
pozitife çeviriyorum”
İngiltere’de büyüyüp, 14 yıl önce
Kıbrıs’a yerleşen Medyum Jenel Formosa, doğuştan bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi… Formosa’nın talep
üzerine insanları, kaybettikleri yakınlarıyla konuşturduğu iddiası oldukça ilgi
çekici…
Üç çocuk annesi olan Jenel Formosa,
yeteneğinin ailesi tarafından henüz çok
küçükken fark edildiğini belirtti.
North Cyprus UK’in sorularını yanıtlayan Formasa, insanlarda var olan
negatif enerjiyi, pozitife çevirdiğini
söyledi. Formosa, ayrıca yenmesi zor
hastalıklarda, doktorlarla işbirliği içerisinde alternatif tedavi de uyguladığını
anlattı.
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Formosa, insanlara dokunarak, onların hissettiklerini de anlayabildiğini
iddia etti.
“İnsanlara gelecek hakkında yol
gösteriyorum”
Jenel Formosa’nın babası Ergazili,
annesi ise Larnakalı… Formosa, İngiltere’de büyüdü…
Aile içindeyken sürekli gelecekte olacakları söylemesi, annesi ve babasının
dikkatini çekti.
“Eve hırsız girecek, kaza olacak”
gibi olayları önceden bildiğini anlatan Formosa, 13 yaşındayken tarot falı
bakmaya başladığını hatta Kıbrıs’tan
kendilerini ziyarete gelen çok kişiye fal

baktığını söyledi.
Formosa, okulunu tamamladıktan
sonra narkotik polisi olarak görev yaptı.
Narkotik köpeklerini eğittiğini, aranan
bir maddenin yerini hissiyatıyla bulduğunu belirten Formosa, şöyle devam
etti:
“Çok olayla karşılaştığım için yeteneğimi geliştirdim. Kayıp kişilerin bulunmasına da yardımcı oldum. Hislerim,
bana Allah’tan hediye. Uzun süre çalıştıktan sonra, çocukları daha iyi yetiştirmek için eşimle Kıbrıs’a gittik. Buradaki ailem yeteneğimi bildiğinden, tarot
bakmamı istedi. Kıramadım. Daha sonra tanımadığım insanların talepleriyle
karşılaştım ve bakmaya devam ettim.

İnsanlara geçmişte yaşadıklarını söyleyebiliyorum. Onlara gelecek hakkında yol gösteriyorum. Sıkıntılarını gidermelerine yardımcı oluyorum”.
Kıbrıs’taki özel bir televizyonda “Ben
Olsaydım” programının sunucusu olduğunu belirten Jenel Formasa, insanların
telefoniyen programa katılıp, kendisine
kaygılarıyla ilgili sorular sorduğunu,
kendisinin de cevapladığını anlattı.
Formosa, insanların kendisine facebook ve instagram hesabından ulaşabileceklerini ifade ederek birkaç yıl önce,
doktorların ayağa kalkamaz dediği 4
yaşındaki küçük bir çocuğa, enerji değişimi yaparak çare olduğunu iddia etti.

’den
£64,000 larla
fiyat
başlayan

CENNETOĞLU & SONS
TRADING LTD

Alsancak’ta ‘ev’lenin!

+90 533 880 10 00 / +90 533 60 00

Email: info@cennethomes.com
www.cennethomes.com
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Lefke’de ceviz bereketi
Hasan KARLITAŞ

Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliğiyle
gurur duyduğu Lefke’de ceviz zamanı…
Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “10. Lefke Ceviz Festivali”, turizm ve sanatsal
içerikle 5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında, Lefke Çarşı merkezinde gerçekleştirildi.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü yapılan “Bayram Geldi Hoşgeldi ve Ceviz
Tadında Bayram” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, gün boyu, müzik,
eğlence, halkdansları ile modern dans
gösterileri yer aldı.
Gece saat 23:00’e kadar devam eden
etkinlikler çerçevesinde, yaklaşık 20
farklı ülkenin geleneksel kıyafetleri
“Uluslararası Turizm Gecesi”nde sergilendi.
Festivalin finalinde ise, “Bay ve Bayan Turizm Gençlik Şöleni Yarışması”
gerçekleştirildi.
Lefke Belediyesi Kadın Kursu’nun
hazırladığı “El Emeği Göz Nuru” adı
verilen sergisi ise büyük beğeni topladı.
En fazla ceviz, Lefke’de
Öte yandan Kuzey Kıbrıs’ta en fazla
ceviz ve hurma ağacı, Lefke’de bulunuyor.
Zıt iklimlerin ağaçları olsalar da, Lefke’nin eşsiz güzellikteki coğrafyası her
iki ağacı da aynı ortamda bulundurmayı
başardı. Ceviz macununun yapımı için
Lefke ilçesindeki cevizlerin tamamına
yakını yeşil olarak toplanıyor.
Lefke’de yaklaşık bin 500 ağaçtan,
1.5 milyon adet dolayında ceviz topla-

nıyor. Cevizin ürün olarak, ülke ekonomisine katkısının 1.5-2 milyon TL
olduğu hesaplanıyor.
Eşsiz bir lezzet;
ceviz macunu
Kıbrıs’ın olmazsa olmazı, klasik lezzetlerinden biri de hiç tartışmasız ceviz
macunudur.
Lefke sevdalısı Nural Öksüz, zahmet
isteyen ceviz macunun yapımını sizler
için anlattı:
Ceviz macunu nasıl yapılır?
“Ceviz ağaçlarından toplanıp soyulan
yeşil cevizlerin, günde iki defa suyu
değiştirilir. 6-7 gün serin bir ortamda
geniş bir leğen (kova) içerisinde suda
bekletilir.
Bekleme süresi tamamlandıktan sonra, cevizlerin suyuna kireç ilave edilerek, 8-10 saat da kireçli su içerisinde bırakılır. Kireçli sudan çıkartılan cevizler,
bol suyla yıkanıp, durulanır.
Ardından cevizler, 3 kez suyu değiştirilerek haşlanır. Haşlanan cevizler, şiş
yardımıyla delinir ve önceden haşlanıp,
kabuğu soyulan bademler ceviz içerisine yerleştirilir. Bol limonlu suda iki saat
bekletilen cevizler, tencereye alınır.
Her 100 ceviz için 2.5 kilo şeker ve 2
bardak su eklenir. Bir miktar da karanfil
ilave edilir.
Önce kısık ateşte şeker eritilir. Şeker
eriyene kadar cevizler de su çıkarmış
olur. Ocağın üstünden alınan tencere
5-6 saat kadar bekletilir.
Daha sonra kıvama gelene kadar bir
ya da iki sefer kaynama işlemi tekrarlanır.
Afiyet olsun”.

Kuzey Kıbrıs’ta en fazla ceviz ve
hurma ağacı, Lefke’de bulunuyor.
Lefke’de yaklaşık bin 500 ağaçtan,
1.5 milyon adet dolayında ceviz
toplanıyor. Cevizin ürün olarak,
ülke ekonomisine katkısının
1.5-2 milyon TL olduğu hesaplanıyor.
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Vatan Korosu müzik ziyafeti verdi
Nalbantoğlu: Koromuz marka oldu

Mihrişah SAFA
Londra’da 8 yıldan bu yana faaliyet
gösteren Vatan Kültürel Türk Müziği
Korosu, TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal’ın da sahne aldığı Bayram Konseri’nde kulakların pasını sildi.
Londra’nın Tottenham bölgesindeki
Regency Banqueting Suite’de gerçekleşen konsere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi
Oya Tuncalı, Kraliyet Nişanı sahibi Dr.
Teoman Sırrı, iş ve sanat dünyası, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ile seçkin sanat severler katıldı.
Gecenin sunuculuğunu Neslihan Çakır yaparken, koro şefliğini bestekar ve
kanun üstadı Naci Göçen üstlendi.
Tuncalı: Kültürel
değerleri yaşatmak önemli
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, kültürlerin toplumları
değerli hale getirdiğine işaret ederek,
“Başka bir ülkede kendi kültürümüzü
yaşatmak hem zor hem de daha değerli. Vatan Korosu da bunu en iyi şekilde
yapanlardan biri. Türkan Hanım’ı bu
çabalarından dolayı kutluyorum” dedi.
Nalbantoğlu: Koromuz
marka oldu
Koro Başkanı Türkan Nalbantoğlu,
koronun 2011 yılında kurulduğunu ve
bugün 8 yaşında olduğunu belirtti. Nalbantoğlu, koronun Türk müziğini, kendi
ülkelerimizden uzaklarda, geniş kitlelere sevdirmek ve yaymak amacıyla kurulduğunu ifade ederek çalışmalarına

aralıksız devam ettiklerini söyledi.
Nalbantoğlu, Vatan Kültürel Türk
Müziği Korosu’nun bu sürede zarfında
yurt içi ve yurt dışından kardeş korolarla yardım konserleri vererek, ilklere
imza attığının altını çizerek “Koromuz
başarılarıyla marka oldu. Türk Sanat
Müziği hüzünle neşeyi, kederle coşkuyu aynı anda yaşatan, insanı coştururken bir yandan da düşünceye sürükleyen makamları barındıran en önemli
kültür miraslarımızdandır” dedi.
Nalbantoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatçı, kültür sahibi olmalı
ve tarihi iyi bilmelidir” sözünü anımsatarak kültüre sahip çıkan sanat severlere
teşekkür etti.
Zeki Müren’in eserlerinden
‘Hep O Şarkı’
Her konserini farklı konseptle gerçekleştiren Vatan Kültürel Türk Müziği
Korosu, bayram konserinde ise, ‘Hep O

Şarkı’ temasıyla Zeki Müren şarkılarını
seslendirdi.
İki bölüm halinde gerçekleşen konserde, Nihavent, Kürdili Hicazkar, Hicaz, Uşşak, Muhayyer Kürdi ve Hüzzam makamında şarkılardan oluşan 23
eser yorumlandı.
Konserde Türkan Nalbantoğlu, Ayşe
Taşkın, Aysel Yılmaz, Merin Salih,
Neşe Akçaabat, Dürdane Levent, Melek
Bozkuş, Sülün Genç ve Nurten Arif’ten
oluşan koroda; Dürdane Levent, Neşe
Akçaabat, Türkan Nalbantoğlu, Aysel
Yılmaz ile Sülün Genç solo performans
da sergiledi.
Koro şefi Naci Göçen ile Turgay Göçen, Anıl Göçen, Senera Göçen, Seda
Özhot ve Özay Bingöllü’den oluşan
İstanbul Alaturka Band’ın müzisyenleri
de iki enstrümantal parça seslendirdi.
Çiğdem Gürdal
büyük beğeni topladı

Koronun programının ardından sahne alan TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal,
Türk Sanat Müziği’nin unutulmayan
eserlerinden oluşturduğu zengin repertuarıyla herkesi mest etti. Şarkılarında
hüzünlendiren ve eğlendiren Gürdal,
müzik severlerden büyük beğeni aldı.
Gürdal’ın duygusal şarkıları bazı konuklara duygulu anlar da yaşattı. Sanatçı, gördüğü ilgi karşısında tekrar Londra’da sahne alma isteğini dile getirdi ve
son eserini koroyla birlikte seslendirdi.
Koro Başkanı Türkan Nalbantoğlu,
konuk sanatçı Çiğdem Gürdal’a; koristler de Başkan Nalbantoğlu’na çiçekle
teşekkür etti.
Türkan Nalbantoğlu, koronun kuruluşundan bu yana sürekli destek veren
eşi, işadamı Tuncel Nalbantoğlu’na
teşekkür etti, Zara Hair Dressing’in
sahibi iş kadını Zara Süleyman ile Dr.
Teoman Sırrı’ya verdiği desteklerden
dolayı plaket takdim etti.

Vatan Kültürel Türk
Müziği Korosu’nun
bayram konserinde
TRT sanatçısı
Çiğdem Gürdal da
sahne aldı
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de şehit çocukları arsasının olduğu yerdedir. Bu projede 3+1 olmak üzere 12
adet dairemiz vardı. Bu dairelerin de
tümü inşaat esnasında satıldı. Satışlarımızı çok uygun fiyata yaptık. Satışlarımız Türk Lirası üzerinden olması bize
büyük avantaj kattı. Maraş Bölgesi’nde
3+1 olmak üzere 8 daireden oluşan Bu
apartmanımızın geçtiğimiz yıl inşası tamamlandı. Tüm daireleri satıldı”.

Gazimağusa, İskele ve Karpaz’da başarılı inşaat projelerine imza atan Homeland Properties,
ev almak isteyenlerin şirketlerinin projelerini görmeden karar vermemeye çağırdı

Felsefemiz; en uygun fiyat, en
kaliteli malzeme ve en kaliteli işçilik

2008 yılında kurulan Homeland Properties Limited, kurulduğu günden bu
yana oldukça başarılı projelere imza
attı. Günümüze kadar Gazimağusa, İskele ve Karpaz Bölgeleri’nde 100’den
fazla aileyi konut sahibi yapan Homeland, müşteri memnuniyetinde yüzde
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100 başarı sağladı.
En iyi reklamlarının müşterileri olduğunu belirten Homeland yetkilileri, ev
almak isteyenlerin şirketlerinin projelerini görmeden karar vermemeye çağırdı.
Homeland, şirket olarak felsefelerinin

en uygun fiyat, en kaliteli işçilik ve en
kaliteli malzeme olduğuna dikkat çekti.
“Her türlü projeyi hayata geçirebilecek donanımız var”
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Homelan Properties Limited
Direktörü mimar Bülent Potak, şirketlerinin 2008 yılı Nisan ayından bu yana
faaliyetlerini sürdüğünü söyledi.
Bülent Potak, şirketlerini 2008 yılında inşaat mühendisi olan ortağı Murat
Keleş ile birlikte hayata geçirdiklerini
kaydetti.
Projelerini ağırlıklı olarak Mağusa,
İskele ve Karpaz Bölgeleri’nde sürdürdüklerini ifade eden Potak, yap-sat
projelerinin yoğunluklu olduğunu, aynı
zamanda şahsi inşaatlarda yaptıklarını
dile getirdi.
Bülent Potak, anahtar teslim projeler
yaptıklarını, her türlü projeyi hayata geçirebilecek teknik kadrolarının mevcut
olduğunu işaret etti ve şöyle konuştu:
“İlk projemiz 2009 yılında Yeniboğaziçi’nde tamamladığımız “Yeni Nesil”
apartmanıdır. 12 daireden oluşuyordu.
2012 yılında “İstanbul” apartmanını
yaptık. Bu projede 2 adet sendeli dükkan, 6 adet standart tarzda daire, 2 adet
dubleks daire, 2 adette penthouse dai-

remiz vardı. 3’üncü projemiz 2014 yılında “Homeland Maraş Park” adında
Maraş’da yaptığımız bir yatırımdı. Bu
projede 4 kat 8 daireden oluşuyordu. Bu
projemizdeki dairelerimizi de diğer projelerde olduğu gibi inşaat aşamasında
satıldı ve teslimatları gününde yapıldı.
2015 yılında inşasını tamamladığımız
“Homeland 2” apartmanında 8 daire
vardır. Bu apartmanımızdaki dairelerin
de tümü inşaat esnasında satıldı. Dairelerimiz uygun fiyatlı, kaliteli malzeme
ve işçiliğe sahipti”.
Şirketlerinin ana felsefesinin uygun
fiyata kaliteli daireler inşa etmek olduğuna vurgu yapan Potak, kaliteli malzeme kullanıp, en iyi işçiliği yaptıklarını
ve her yeni projede kalite çıtalarını bir
basamak daha yükselttiklerini belirtti.
Bülent Potak şirketlerinin projeleri ile
ilgili bilgi vermeye devam etti ve şu şekilde konuştu:
“İskele’de Long Beach Bölgesi’nde
‘Homeland 3’ apartmanız vardır. Bu
projemiz yabancılara yönelik bir projedir. 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşmaktadır. 24 daire vardır. Bu projemiz 2017
yılında tamamlandı. Dairelerin tümü
proje esnasında satıldı. ‘Homeland 4’
apartmanımız Çanakkale Mahallesi’n-

Devam eden projeler
Çanakkale Mahallesi’nde 3+1 dairelerden oluşan 10 dairelik apartman projelerinin yeni tamamlandığını belirten
Potak, bu projelerindeki 7 dairelerinin
satıldığını, 3 dairelerinin de satılmayı
beklediğini dile getirdi.
İskele’de Long Beach Bölgesi’nde
“Sea Side” apartman projeleri olduğuna
değinen Bülent Potak, “Bu projemiz 32
daireden oluşmaktadır. 2+1 ve 1+1 dairelerimiz olacak. İnşaat çalışmalarımız
devam ediyor. Temmuz ayında inşaat
çalışması tamamlanması öngörüyoruz.
Satışlarımız devam ediyor. Dairelerimizin şimdiden yarısını sattık” dedi.
Maraş Bölgesi’nde “Homeland 8”
apartmanının inşaatına başladıklarını
ifade eden Potak, bu projede 49 bin 900
Sterlin’e 120 metrekare 3+1 daireleri
olduğunu, eşdeğer koçanla dairelerinin
satışlarının devam ettiğini söyledi.
Çanakkale Mahallesi’nde City Mall
alış veriş merkezinin hemen yanında
80’er metrekareden 18 adet 2+1 daireden oluşan bir projeleri olduğunu kaydeden Bülent Potak, bu projelerindeki
dairelerinin de 49 bin 900’den satışa
sunduklarını açıkladı.
Yine İskele Bölgesi’nde 52 daireden
oluşan 2+1, 1+1 ve stüdyo dairelerden
oluşan projeleri olduğuna vurgu yapan
Potak, bu projenin inşaatına Haziran
ayında başlamayı planladıklarını dile
getirdi.
Bülent Potak, bu projenin inşaatının 2
yıl süreceğini, denizi sevip yurt dışında
yaşayıp KKTC’ye tatile gelen insanlara yönelik bir proje olduğunu aktardı.
Residance konseptinde olan bu projede
zemin katta spor salonu, açık yüzme
havuzu ve sosyal alanların yer alacağını
bildirdi.
Bülent Potak, şirketlerinin kuruluşundan itibaren ürettikleri projelerle
100’ün üzerinde aileyi uygun fiyatlı ve
kaliteli konut sahibi yaptıklarını belirtti.
Teslim sonrası
hizmet devam ediyor
Müşterilerimizin memnuniyet oranı
yüzde 100’dür” diye konuşan Potak,
şirket olarak tüm yapılarının bakım ve
onarımlarını kendilerinin yaptığını, teslim sonrası hizmetlerinin devam ettiğini
her müşteriyle bire bir ilgilendiklerini
kaydetti.
İnsanlarımızdan şirketlerinin KKTC’nin en uygun fiyatlı ve en iyi ka-

litedeki konut projelerini mutlaka görmelerini istediklerini işaret eden Bülent
Potak konuşmasını şu şekilde konuşarak tamamladı:
“Müşterilerimize taksitli satış imkânları sağlamaya başlıyoruz. Tüm müşterilerimize satın aldıkları konutların
koçanlarını söz verdiğimiz günde verdik. Şirket felsefesi olarak her zaman
daha iyi kalite, daha iyi hizmet diyoruz. Müşteri memnuniyeti için gereken
neyse yapıyoruz. Değişen şartlarda çıtamızı yükseltip farkımızı ortaya koyuyoruz. Konut almak isteyenler önce
Homeland’ın dairelerini görsün ve öyle
karar versinler. Bizi müşterilerimize sorabilirler. En iyi reklamımız müşterilerimizdir… Yeni müşterilerimiz, bizden
daha önce konut alanların tavsiyesi üzerine bize geliyorlar. Teslimattan sonra
tüm konutlarımızın 1 yıllık garanti süresi vardır. Konutlarımız kalite hizmeti
yönetiminde ISO 9001 2008 belgesine
sahiptir. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Encümenliği ’ne
kayıtlı olup, her türlü projeyi yapmaya
yetkiliyiz. Müşterilerimiz dilemeleri
halinde anahtar teslim A’dan Z’ye inşaatlarını tüm projeler dâhil yapıyoruz ve
takip ediyoruz”.
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“Turizm politikalarında istikrar ve devamlılık çok önemlidir”...
İşin uzmanlarının büyük çoğunluğu bu
görüşten yanadır.
Haaa, turizm sektöründe renkli değişiklikler, turist cezbedici yenilikler mi
yapacaksınız?
Onları, politikalarla karıştırmayacaksınız...
KKTC’de yeni bir Turizm Bakanı göreve başladı...
Aslında, bu bakanlıkta yeni biri değil.
Daha önce de aynı görevi yaptı ve tecrübesi olduğunu söylemek, yanlış olmaz.
Son bakan, Fikri Ataoğlu’ydu; şimdi
görevi Ünal Üstel aldı...
İkisini de “meslek gereği” çok yakından tanırım.
Fikri Ataoğlu, bugüne kadar bu görevi en iyi, en içten yapmaya çalışanlardan
biri oldu.
Bunu söylememek de haksızlık olur...
Ve haliyle, Ünal Üstel’in işi bence pek
kolay olmayacak...
Çünkü, çıtayı Ataoğlu’nun bıraktığı
yerden daha yukarıya çekmesi gerekecek...
-*-*Efendim Ataoğlu’nu eleştiremez miyiz?
Elbette eleştirebilirsiniz.
Turizm, “politika”dır...
Belirlenen politikaların aksini savunanların eleştirmesi kadar normal bir şey
olamaz.
Aynı şey Sayın Üstel için de geçerli
olacak.
Politikalarını beğenmeyenler, elbette
eleştirecek...
-*-*Önemli olan eleştirilerin, daha iyiyi
işaret ediyor olmasıdır...
KKTC, turizm açısından “özel” bir
yerdir.
Neden?
Çünkü bu kadar küçük bir coğrafyada,
bu kadar çok tarihi eser, bu kadar güzel
konaklama tesisleri ve bu kadar muhteşem sahiller yoktur...
Tarih, güneş, kum, deniz...
Ve süper oteller...
-*-*Peki geriye ne kalır?
A: Temiz tutmak.
B: Pazarlamak.
-*-*Temiz tutma konusunda sıkıntımızın
olmaması gerekir.
Bu konuda ne “izolasyonumuz” var ne
de dilimizden düşürmediğimiz “ambargomuz!”...
Ama “pazarlama” konusu, sıkıntılı...
KKTC’yi “özel” yapan durumlardan
biri de bu...
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Kral Richard

Doğrudan uçuş yok; Larnaka’dan direkt gelen veya gelecek turiste ise sorun
çok!
Aşılması gereken en birincil sıkıntının
“ulaşım sıkıntısı” temelli “pazarlama” olduğu gayet açıktır.
Ama “çok iyi bir pazarlama” demek;
ulaşım sıkıntısını gelecek olan turistin hiç
düşünmemesi demektir.
İşte başarılması, becerilmesi gereken
de budur!
-*-*Ege’de bazı Yunan adaları veya Avrupa’da bir çok şehir; ciddi pembe yalanlarla, ülkelerini, beldelerini, bölgelerini,
şehirlerini daha cazip ve çekici hale getirmeyi başarıyorsa; o pembe yalanları
bizim de yaratmamız, bence bir adım
olabilir...
-*-*Yıllardır örnek vermeye çalışırım;
“gay turizmi”...
Bu konuda çok özel turizm acenteleri,
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Turizmde yapacak çok şey vardır
Berengaria

şirketleri bile var...
Hiç bir şeyi tabu haline getirmemek;
“Gay dostu bir seyahat destinasyonu” olmayı başarmak, “muhafazakar” anlayıştan uzakta durmak lazım.
Yine bir örnekle konuyu kapatayım;
Arslan Yürekli Richard!
-*-*I. Richard...
Aslan Yürekli Richard...
İngiltere’nin 1189 - 1199 tarihleri arasındaki kralı.
III. Haçlı Seferi’ne katıldı; komuta
etti...
Kudüs’ü aldı...
6 Mayıs 1191’de yol üzerindeki “Kıbrıs”ı da ele geçirdi.
Çünkü sonradan karısı olacak olan o
günlerdeki nişanlısı Berengaria, “Kıbrıs’ta” tutukluydu...
İşte gemileri fırtınaya tutulmuştu da,
Limasol’a sığınmışlardı da falan ve filan...

Kral’a gelelim!
Kral Richard, çok az İngilizce biliyordu. Aslında “Norman”dı ve Fransızca konuşuyordu...
Ama meselemiz bu da değil...
Kral Richard gay bir karakterdi...
Daha doğrusu, bu mesele çok tartışılıyor...
Biseksüel de olabilir veya olmayabilir...
Ama, “Kıbrıs’a aslında Berengaria’yı
değil de aynı gemideki William’ı kurtarmaya gelmişti ve Kantara Kalesi’nde,
işte bu odada, tam beş gece geçirdiler”
desek; sıkıntı mı olur?
Belge mi?
Canım, istediğiniz belge olsun!
Bu konudaki her yaratıcı yalanınız, her
efsanevi masalınız; dilden dile dolaşırsa,
hele hele bir de İngiliz Devleti, bizi bir
şekilde kınarsa; fena mı olur?
Yapılacak çok iş vardır...
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Rent A Car

Quality Car Rental
Best price,

High Quality

Felafel
2 bardak Nohut (bir gece suda bekletilecek)
1/4 cay kaşığı acı biber
1/4 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı gollanduro tohumu
2 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
10 diş sarmısak
1/2 bardak normal un
Yarım demet maydanoz (dallari kesilecek)
Yarım demet gollanduro (dallari kesilecek) 3 adet soğan
Nohut bir gece suda kalacak.
Suyu süzülen nohut tüm malzemeler
ile mikserden geçirilecek. (Bulgur tanesi
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büyüklüğünde)
Öğütülmüş malzemeye un ve karbonat
katılıp karistirilacak. 2 saat buzlukta dinlenmeye bırakılacak.
Köfte sekline getirilip yağda kizartilacak.
Sos için
1,5 bardak yoğurt
1/4 bardak tahin
2 kaşık limon
Karıştırılacak
Salata: marul, domates, salatalık, gollanduro
Turşu: sarma, pancar turşusu
Pide ile servis edilir.

Rent A Car

Rent A Car

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

Tarık Ertuğ
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Zehirsiz yılanların morfolojik özellikleriyle ilgili bilgi veren Kaşot, zehirsiz yılanların en belirgin özelliklerinden
birinin vücutlarının oldukça uzun, başlarının üst kısmındaki pul sayılarının az
ve geniş ayrıca göz bebeklerinin yuvarlak olduğunu, başlarında ise herhangi
bir çıkıntı olmadığını dile getirdi.
“Kuzey Kıbrıs’ta 9 farklı
yılan türü var”
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Kuzey
Kıbrıs’ta literatüre göre 9, mevcut kayıtlara göre de 6 farklı yılan türü bulunduğunu ifade etti.
Kuzey Kıbrıs’taki endemik olmayan
yılar türlerinin Kör Yılan (Typhlops
vermicularis), İnce Yılan- Ok Yılanı
(Platyceps najadum, varlığı şüpheli),
Sikkeli Yılan (Hemorrhois nummifer),
Su Yılanı (Natrix tessellata, varlığı şüpheli), Uysal Yılan (Eirenis levantinus,
varlığı şüpheli), Çukur başlı Yılan- Sarı
Yılan (Malpolon insignitus), Kara Yılan (Dolicophis jugularis) olduğunu
anlatan Kaşot, alt tür olarak endemik
türü ifade eden yılan türlerinin ise, Kedi
Gözlü Yılan (Telescopus fallax cypriaca),Sağır Yılan- Koca Engerek- Gufi
(Macrovipera lebetina lebetina) olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta literatüre göre 9 fakat mevcut kayıtlara
göre 6 farklı yılan türü bulunuyor… Bu türler arasında sadece 3 tür “zehirli yılanlar” kategorisine giriyor

Kuzey Kıbrıs’ta insan
için tehlikeli olabilecek
tek yılan ‘Gufi’
Yaz aylarının geldiği Kuzey Kıbrıs’ta
sıcaklıkların artmasıyla yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.
Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Kuzey Kıbrıs’ta literatüre
göre 9, mevcut kayıtlara göre de 6 farklı
yılan türü bulunuyor. Bu türlerin arasında zehirli yılanlar kategorisinde sadece
3 tür bulunuyor.
Zehirli yılan kategorisindeki Kedi
Gözlü, Çukur Başlı ve Engerek (Gufi)
yılanları arasında sadece Engerek türü
yılanın insanlar için tehlikeli olabileceği belirtiliyor.
North Cyprus UK’ye konuşan Taşkent Doğa Parkı Biyoloji ve Çevre
Eğitimi Uzmanı, Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi ve
Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs
Çevre Eğitim Merkezi Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, halk arasında doğru bilinen yanlışları anlattı,
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yılan ısırmalarında ortaya çıkan reaksiyonlardan söz etti.
Kaşot: Hintliler yılanları kavalın
sesiyle değil, hareketleriyle oynatırlar
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, yılanların boylarının 10 santimetre ile 12 metre arasında değişebildiğini söyledi.
Dünyada en büyük yılanın “Su Boası” olarak bilinen Anakonda olduğunu
ifade eden Kaşot, yılanların genel olarak yumurta bırakarak ürediklerini, bazı
türlerde de yumurtaların vücut içinde
açılarak, canlı yapıyor gibi göründüklerini belirtti.
Kaşot, yılanların deri değişimi yaparak büyüdüklerini, deri değişimi
sırasında gözlerinin matlaştığını ve
vücutlarının uzun ve silindir şeklinde
olduğunu söyledi. Yılanların sol akciğerlerinin körelmiş ve sağ akciğerleri-

nin de kuyruklarına kadar uzandığına
dikkat çeken Kaşot, şöyle devam etti:
“Yılanların sağ akciğerinin ucunda
hava kesesi bulunur. Bu sayede yılanlar
avlarını yutarken boğulmazlar.
Göz kapakları ve kulak delikleri yoktur. Kısacası sesi duymazlar. Topraktaki
titreşimlere karşı oldukça hassastırlar.
Biliyor muydunuz ki yılan oynatan
Hintliler, aslında kavalın sesiyle yılanı
hareket ettirmezler! Yılan Hintli’nin
kavalı çalarken yaptığı hareketleri takip
eder. Bu durum da sanki yılanın müzikle dans ettiğini düşündürür.
Yılanların bacakları yoktur. Boa yılanı gibi bazı kökeni çok eskilere dayanan yılanlarda arka bacak kalıntısına
rastlanır. Alt çenenin iki yarımında bulunan kemikler ön tarafta birbirleriyle
kaynaşmaz. Bu kemikler arasında oldukça esnek bir doku bulunur ve yılan
öldüğünde bu kısım çürüyerek kaybolur

ve alt çene kemikleri birbirinden ayrılır.
Yılanların; göğüs kemiği, göğüs kemeri ve kuyruk bölgelerinde de kaburgaları bulunmaz. Dilleri uzun ve çatallıdır. Dilin temel görevi koku almaya
yardımcı olmaktır. Yılanlarda başın uç
kısmında yarıklar bulunur. Yılan ağzını
açmadan dilini buradan çıkarır ve havadaki partiküller dile yapışır. Daha sonra
dillerini ağız tavanında bulunan iki delikli Jacopson organına sokarak kokuyu
algılarlar”.
Zehirli yılanların morfolojik özelliklerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Nazım
Kaşot, alacakaranlıkta ve gece aktif olduklarını, baş kısımlarının üçgen şeklinde olduğunu, ağır hareket ettiklerini,
vücut uzunluklarına oranla kalın olduklarını, kuyruk kısımları kısa ve küt
olan yılanların zehirli olabileceklerini
hesaba katmak gerektiği uyarısında bulundu.

“Kuzey Kıbrıs’ta insan için
tek tehlikeli yılan Gufi”
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Kuzey
Kıbrıs’ta 3 tür zehirli yılan bulunduğunu ifade ederek bu türlerin insanlar
için tehlikesi bulunmayan Kedi Gözlü
Yılan (Telescopus fallax cypriaca), yine
insanlar için tehlikesi bulunmayan Çukur Başlı Yılan (Malpolon insignitus)
ve insanlar için tehlikeli olabilecek olan
Engerek-Gufi (Macrovipera lebetina lebetina) olduğunu dile getirdi.
İnsan için tehlikeli olabilecek olan
Engerek (Gufi) Yılanı’nda zehir dişlerinin çenenin hemen önünde konumlandığından, insanın herhangi bir yerini
kolaylıkla ısırıp zehrini aktarabildiğine
dikkat çeken Kaşot, bu nedenle Gufi’nin
Kıbrıs’ta insan için tehlikeli olabilecek
tek yılan türü olduğunu vurguladı.
Engerek’in zehrinin hemolitik bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Yrd.
Doç. Dr. Nazım Kaşot, konuşmasına şu
şekilde devam etti:
“Kan hücrelerini parçalayarak, dokularda nekrozlara neden olur. Normal
koşullarda insana herhangi bir zararı
olmayan bu yılan, zehirli oluşu nedeniyle hareketsizdir. Zehir, yılanı düşmanlarından koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Aynı zamanda hayvanın
avlanmasına da yardımcı olur. Sahip olduğu zehir nedeniyle herhangi bir tehdit
hissettiği zaman olduğu yerde kalır ve
tehdit unsurunun kendine yaklaşmasını
bekler.
Tehdit unsurunun üzerine doğru
hareket etmesiyle de saldırır. Kuzey
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Kıbrıs’ta meydana gelen Engerek ısırılmalarının neredeyse tamamı hayvanı görmeyerek üzerine basma sonucu
gerçekleşir. İnsanlar, doğada tam bir
kamuflaj ustası olan bu türü fark etmeyerek üzerine basar. Bu durumu bir
tehdit ve kendisine karşı saldırı olarak
algılayan yılan da kendini savunmak
amacıyla üzerine basan kişiyi ısırır”.
“Fare ve kurbağalar
besin kaynakları”
Yılanların bulunduğu ekosistemdeki
fare ve kurbağa gibi türleri besin olarak
kullandığını ifade eden Kaşot, “Böylece
fare ve kurbağa popülasyonlarının aşırı
artışı engellenir. Bunun sonucunda, fare
ve kurbağalarla aynı besini paylaşan
diğer hayvanların besinlerden yararlanmalarına olanak verilmiş olur” dedi.
Bir farenin bir defada 9 yavru doğurduğunu, bu yavruların 1’er aylık olunca
doğurabildiklerini anlatan Kaşot, doğan yavruların en az dört tanesinin dişi
olduğu kabul edilirse, her birinden de
tekrar 9’ar yavru doğduğu hesaplanırsa, ikinci ayda en az 46, tamamının dişi
olduğu hesabıyla ise 91 yavrunun doğacağını belirtti. Kaşot, “Bir yılda doğacak fare sayısı hesaplandığında, fare
populasyonunun aşırı miktarda artacağı
görülmektedir” diye konuştu.
Yılanların hem fare ve sıçanları hem
de diğer canlıları yiyerek, doğadaki besin zincirlerinin devamlılığını sağladıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Nazım
Kaşot, doğada her canlının bir görevi
(ekolojik nişi) bulunduğunu anımsattı.
“Bu nedenle yılanlar da diğer canlılar
gibi ekosistemin işleyişi için olmazsa
olmaz canlılardır” diyen Kaşot, besin
zincirinde yılanların kaybolmalarının
yoğun olarak beslendikleri fare ve sıçan
popülasyonlarının aşırı artışına neden
olacağını ve ekosistemin işleyişinin bozulacağını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Nazım
Kaşot, yılanları öldürmek yerine onlar
hakkında bilgi sahibi olarak, çevremizi
de onlar hakkında bilgilendirip, bilinçlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi.
“Bir gün öldürdüğümüz zehirli yılanların zehrine muhtaç olabileceğinizi hiç
düşündünüz mü?” diye soran Kaşot, şu
şekilde devam etti:
“Günümüzde tıp camiası, Alzheimer gibi birçok sinir sistemi kökenli
hastalığın tedavisinde yılan zehrinden
yararlanmaktadır. İnsanların faydasına
kullanılan zehirli yılanlar ne yazık ki
insanlar tarafından acımasızca yok edilmektedir.
Yılanların durduk yere öldürülmesi
nedeniyle birçok tarım zararlısının popülasyonunda ciddi artışlar meydana
gelmiş ve elde edilen ürün verimliliği
de azalmıştır. Yılanların tarıma bu denli
faydaları varken ve çiftçilerin vazgeçilmez dostları olmaları gerekirken, ne yazık ki çiftçiler tarafından da acımasızca
öldürülmektedirler”.

Yılanlar hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, yılanlar
hakkında doğru bilinen yanlışları da
açıkladı:
“Yılanlar sokmaz, ısırır. İğnesi olan
canlılar sokarken, dişleri olan canlılar
ise ısırırlar.
Örneğin, arı sokar ama yılan ısırır.
‘Yılanlar dilleri ile sokar’ ifadesi yanlış
bir inanıştır. Yılanlar dillerini koku almada kullanırlar. Yılanlar öç almazlar.
Bir yılan öldürüldüğünde arkasına öç
almak için başka bir yılan gelmez.
Üreme zamanı dişi yılanlar toprağa
bir koku bırakırlar. Eğer öldürülen yılan
dişi bir yılan ise erkek yılan kokusunu
takip ederek onu aramaya gelebilir ama
bu durumun öç alma ile alakası yoktur.
Yılanların dünyanın en korkunç yaratıkları olarak düşünülmesinin tek nedeni insanların yılanlar hakkında çok az
bilgi sahibi olmalarıdır.
Unutulmamalıdır ki insan bilmediği
şeylerden korkar! Her gördüğümüz yılan zehirli değildir. Yılanlar bizi gördü-

ğü anda kaçmaya çalışır. Kısacası onlar
bizlerin onlardan korktuğundan çok
daha fazla korkarlar.
Engerekler (Gufi) gündüzleri aktiftirler fakat genellikle geceleyin avlanmaya çıkarlar. Bu nedenle geceleyin
doğaya çıkmak gerekiyorsa temkinli
olmakta yarar vardır. Kuzey Kıbrıs’ta
insan gördüğü zaman olduğu yerden
ayrılmayan tek yılan Engerek’tir. Rahatsız edilmediği ve üzerine basılmadığı takdirde de ısırmaz!
Bu nedenle doğaya çıktığımızda
bastığımız yerlere çok dikkat etmemiz
gerekir. Unutmayalım ki hiçbir canlı
durup dururken başka bir canlıya zarar
vermez. Her canlı, kendini diğer canlılardan korumaya çalışır”.
Taşkent Doğa Parkı bünyesinde faaliyet gösteren Yaban Hayat Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi tarafından eve
giren yılanların evden alınıp tekrar doğaya geri salındığına da değinen Kaşot,
“Bu yolla eve giren yılanların öldürülmesinin önüne geçilmiştir. Ücretsiz bir
hat olan 1190’ı arayarak 7 gün 24 saat
bu hizmetten yararlanabilirsiniz” dedi.
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daha sade.
Lefkoşa’nın tarih boyunca geçirdiği
değişimi, Orta Çağ’dan günümüze kadar yansıtmasının yanı sıra Lüzinyan,
Venedik, Osmanlı ve İngiliz hükümranlık dönemine dair tarihi değere sahip eserlerin de sergilendiği Lüzinyan
Evi Müzesi, 15’inci yüzyıldan kalma
dokusuyla, geçirdiği restorasyonun ardından, Lefkoşa’nın turist potansiyeli
en yüksek yerlerinden olma iddiasını
taşıyor.
Lüzinyan döneminde Latin asillerin
kullanımı amacıyla inşa edilen, Osmanlı döneminde bir kat daha eklenerek köşke çevrilen ve 1958 yılına kadar
Classen ailesi tarafından dokuma atölyesi olarak kullanılan bina, 1980’li yıllarda Türk makamları tarafından boşaltılmıştı. Lüzinyan ve Osmanlı mimari
stillerinin karışımı ve uyumunun nadide
örneklerinden Lüzinyan Evi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin restorasyon
ve müze düzenleme çalışmalarının ardından “Ortaçağ’dan Günümüze Lefkoşa” adıyla Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı tarafından hizmete açılmıştı.
Evin günümüzde müze olarak ayrılan odalarında ve bahçe bölümünde ise
adanın siyasi tarihi boyunca bölgede
hakimiyet kurmuş Lüzinyan, Venedik,
Osmanlı ve İngiliz dönemlerinin izlerini taşıyan ve ziyarete ilk kez açılan
eserler sergileniyor.

‘Lüzinyan Evi Müzesi’ restore edildi… Şimdi Lefkoşa Surlariçi’nde misafirlerini bekliyor

Lefkoşa’nın tarihi bu müzede
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restore edilen Lüzinyan Evi Müzesi, Lefkoşa’da Yenicami ile Haydarpaşa Cami arasında bulunan Yenicami
Sokağı’nda bulunuyor.
Lüzinyan-Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan ender yapılardan biri olan
müzede, 15. yüzyıla ait iyi bir işçilik
gösteren Gotik kemerli bir giriş kapısı
var.
Kemerin üst başı ile kenarlarında Lüzinyan dönemi asil ailelerinden Rochecouart veya Venedikli Pisani ailesine ait
olduğu öne sürülen armalar yer alıyor.
Sivri kemerin tepesindeki küçük armada yer alan iki balık motifi ise ortaçağ
asillerinden Dampierre ailesine bağlanıyor.
Osmanlı dönemindeki iç avlulu konut özelliklerini yansıtıyor. Üst kat, Osmanlı döneminde binaya eklendi. Yola
çıkıntı yapan cumba Bağdadi tekniğinde yapıldı.
Her iki kattaki dört oda, geniş revaklar aracılığıyla iç avluya açılıyor. Avlu-
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da konağın su ihtiyacını karşılayan bir
su kuyusu ile bir su sarnıcı var. Binanın Osmanlı geleneğini yansıtan ahşap
tavan süslemeleri, diğer konutlardaki
dekoraktif tavan süslemelerine kıyasla

BAKICI ARANIYOR
Yaşlı bir kadına evde yardımcı olabilecek,
arkadaşlık edecek yatılı
bayan elemana acele ihtiyaç vardır.
NOT: Arayanların AB pasaport sahibi olmaları şarttır.
AB vatandaşı olmayanlar aramasın lütfen.

Daha fazla bilgi: 07 958 352 411 - Zorlu
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Emekli bankacı Hatice Beşir, hobi olarak başladığı şeker ilavesiz hurma lokumu
yapımını her geçen gün çeşitlendirerek, onlarca ürünü piyasaya sürüyor

Kıbrıs’ın tarihinden gelen ve en çok
da Lefke bölgesinde yetişen hurma,
hünerli ellerde harika sonuçlar veriyor.
Hurma meyvesi, Hatice Beşir’in elleriyle, tatlı atıştırmalıklara dönüştü.
“Şeker katkısız” tatlılar üreten Hatice
Beşir, hurmanın lezzetine lezzet katı-
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gibi birçok hamur işi, bulgur köftesi, samsı ve şamali de yaptığını
anımsatıyor.

Hurmadan harikalar yaratıyor
yor.
Hatice Beşir, Lefkoşa’nın
Çağlayan bölgesinde, Hercem Hurma Evi adını verdiği atölyesinde, hurma topları, cevizli hurma sucuğu,
hurma cezeryesi, susamlı
bademli hurma, fındıklı hurma lokumu, cevizli hurma,
kayısılı bademli hurma ve
hurmalı kıtır pastelli gibi
birçok ürünü üreterek piyasadaki yerini almış.
Hurmayı farklı tatlara
büründürdü
Hatice Beşir, Güney Kıbrıs’ta kalan Gagobedria’dan,
Lefkoşa’nın kuzeyine göçmen gelen bir ailenin kızı...
Lefkoşa’da doğun Hatice
Beşir, Lefkoşa Türk Kız Lisesi mezunu.
Hatice Beşir, çocukluğunda öğretmen olmayı hayal
etse de bankacı olmuş.
Türk Bankası başta olmak
üzere Ticaret Bankası ve
KKTC Merkez Bankası’nda
çalışmış.
34 yıllık bankacılık mesleğinin ardından emekliye
ayrılan Hatice Beşir, mutfaktaki hünerlerini, emeklilik yıllarının verdiği rahatlıkla sergilemeye başlamış.
Beşir, evinden hiç eksik
etmediği hurma meyvesini
farklı tatlara büründürme-

ye başladığını belirterek,
“Amacım, faydaları saymakla bitmeyen hurmayı,
herkese yedirebilmekti. Deneme- yanılma yöntemiyle
farklı tatlar yaratmaya başladım ve ailem başta olmak
üzere komşularıma tattırdım. Çok sevildiğini görünce festivallere de katılmaya
karar verdim” diyor.
Ürünleriyle birçok festivale katılan ve yarışmalarda
iyi dereceler alan Hatice Beşir, yoğun ilgi görünce atölye kurmaya karar verdiğini
ifade ediyor.
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Hijyene çok önem veriyor
Özel gün organizasyonu için de
toplu sipariş aldığını ifade eden
Hatice Beşir, “Ürünlerimin taze
kalması için genellikle sipariş üzerine yapıyorum. Atölyemde genellikle tek kişiyim. Ancak eşim de
alışveriş kısmında çok yardımcı
oluyor. Önceden verilecek siparişe göre, hem malzemeler, hem
de personel anlamında hazırlık
yapıyorum. Hijyene önem verdiğimden dolayı herkesi yanımda

çalıştırmam. Bana yardım edecek
kişilerin sağlık karnesine bakar,
öyle alırım” diyor.
Tadına bakan herkes tarafından
ürünlerinin çok sevildiğini söyleyen Beşir, hurma ürünlerinin
Lefkoşa ve Girne’deki bazı marketlerin raflarında yer aldığını da
hatırlatıyor.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Facebook’a,
Hercem Hurma Evi yazarak, hercem.hurmaevi@hotmail.com adresine e-posta göndererek ya da
0533 841 85 86 ile 0548 848 76
75 numaralı telefonları arayarak
ulaşabilir.

Hem hurmalı ürünler,
hem de hamur işi yapıyor
Hatice Beşir, Lefkoşa’nın
Çağlayan bölgesinde, Hercem Hurma Evi adını verdiği atölyesinde, hurma topları, cevizli hurma sucuğu,
hurma cezeryesi, susamlı
bademli hurma, fındıklı
hurma lokumu, cevizli hurma, kayısılı bademli hurma,
hurmalı kıtır pastelli, hurmalı içi dolu, badem ezmesi, ceviz macunu ve hurma
macunu gibi birçok ürünü
üretiyor.
Hatice Beşir, hurma ürünlerinin yanı sıra hamur işleri
de yapıyor. Beşir, hellimlikıymalı börek çeşitleri ile
tatar böreği-mantı-pirohu
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Kerpiç veya taş olarak inşa
edilen evler, hem hikayeleri hem
de değerleriyle Kıbrıs tarihinin
çok özel tanıklarıdır

Tarihi
Kıbrıs
evleri

Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs’ın yakın tarihinin, hiç kuşkusuz en önemli tanığı,
tarihi Kıbrıs evleridir.
Özellikle Osmanlı Dönemi’nin karakteristik mimari dokusunu yansıtan evlerin, yaşanmış hikâyeleri de oldukça etkileyicidir. Bazıları çok iyi durumda olan tarihi evlerin ya da
konakların önemli bir bölümü, ne yazık ki yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Mülkiyet ve çok parçalı hisse sorunu nedeniyle, paramparça bir yapıda olan bu değerli yapılara devletin yasal güçle
elini uzatması elzemdir. Kıbrıs’ın her köşesinde ama özellikle, Lefkoşa, Larnaka, Limasol, Baf, Mağusa, Büyükkonuk ve
Lefke bölgelerinde yaygın olan bu özel yapılar, göz bebeğimiz gibi korunarak, geleceğe taşınmalıdır...
Daha ziyade kerpiç veya taş olarak inşa edilen evler, hem
geçmişte yaşanan hikâyeleri hem de tarihi değerleri ile Kıbrıs
tarihinin çok özel tanıklarıdır.
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Tarihi konaklar kurtarılıp
geleceğe taşınmayı bekliyor
Kıbrıs’ta tarihi değeri yüksek, çok
sayıdaki Osmanlı eseri yanında İngiliz
Dönemi ve daha sonraki dönemlerde,
Osmanlı mimari etkisiyle inşaa edilen
çok sayıda özellikli konak bulunmaktadır.
Kıbrıs adası, çok sayıda farklı medeniyete ev sahipliği yapması ve geçmişten gelen tarihi evleriyle de ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Ülkemizde çok iyi restore edilip,
butik otel, cafe veya özel mülk olarak
yaşatılan konaklar olsa da, durumu iyi
olmayan tarihi evler de var.
Tarihsel ve kültürel mirasın en
önemli tanığı, tarihi Kıbrıs Evleri’yle
alakalı, çözülemeyen hisse ve mülkiyet sorunları, devletin yasal düzenleme yapmasıyla çözülmelidir. Hisse ve
mülkiyet sorunları çözümlenip, bu özel
mekânları birer açık hava müzesi şekline dönüştürüp, kültürel ve tarihsel miras hanemize katabiliriz...
Daha ziyade kerpiç veya taş olarak
inşa edilen evler, hem geçmişte yaşanan
hikâyeleri hem de tarihi değerleriyle
Kıbrıs tarihinin çok özel tanıklarıdır.
Tarihi evlerin, birbirinden özel kapıları,
kapı tokmakları, pencereleri, cumbaları,
geniş iç avluları, bahçeleri, su kuyuları,
özenle tasarlanmış iç dekorları ve tavan
süslemeleri oldukça dikkat çekicidir.
“Koru, restore et, geleceğe taşı, kültürü yaşat” felesefesiyle tarihi evler için
adım atılmalıdır.
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“I made and
sold saddles at
the age of 6”
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“Cafe Marilyn”, the address of peace and beauty
A well-known venue in Nicosia, Yarim Wedding Hall now serves with a
different concept as a “cafe”.
Inspired by the famous actress Marilyn Monroe, the establishment, which
serves with the name “Cafe Marilyn”,
has succeeded to become a stopover
for Nicosia with its extensive menu,
open-air pool, indoor and outdoor
playground.
Transition from a wedding hall to
a cafe
“Cafe Marilyn” Director Sema Köse
states that after putting the new organisation hall “The Paradis Park” in
Nicosia into service, they changed the
business they were operating as Yarim
Wedding Hall to a “cafe” in November
2018.
The atmosphere of the place provides peace
Sema Köse explains why they named
the company “Cafe Marilyn” with these
words:
“We wanted to integrate the warm
personality, beauty and spirit of the star
with our space by giving an icon that
the world knows and loves to the cafe
as a name. We believe that it is so. We
understand this from the customers who
come to the cafe saying ‘There is peace
and beauty’.
There is nothing missing on the
menu
Sema Köse, starting at 08.00 in the
morning and serving until 23.00 at night in the cafe, trying to keep a wide
range of menu, snacks to main courses,
breakfast menu, coffee varieties and
even hookah, according to every type
of food and drink requested is offered .
There is a pool and a playground
Sema Köse underlines that all organisations can be held in the cafe with a capacity of 800 people with its wide open
and closed places, and also states that
they host different organisations such
as birthday parties, association dinners
and award ceremonies.
Köse reminds us that the pool adds
a distinctive atmosphere to the place,
while the cafe is preferred by families
with children due to the presence of a
children’s playground.
Sema Köse also states that they are
planning to use the pool in the summer
season.
You can contact Cafe Marilyn
on Facebook @cafemarilyncyp or
+905338546060.
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Saving period in the kitchen
The economic crisis in the country
also hits the kitchens. Citizens forced to
tighten their belts with the fall of purchasing power, the kitchen is forced to
cut down the boiling pot.
Mandatory savings in the kitchen
forced to the public, , as well as luxury
spending people are looking for ways to
cut expenses of food.
In order to reduce household expenses and save money against the current
economic crisis, we need to produce
economic solutions in every aspect of
our house.
Sibel Özmenek, an expert in home
economics, shares the tips of saving
in the kitchen with North Cyprus UK
Newspaper.
Choose quality products
for your kitchen
Sibel Özmenek emphasises that the
economy starts with conscious shopping.
Özmenek says that in order to save
money in the kitchen it is necessary to
avoid buying cheap products and it is
not possible to say that every expensive
product is good quality.
Özmenek pointed out that although
organic products are beneficial for our
health, it is necessary to know the origin of the product we buy for our kitchen and how long it can be kept in the
fridge.
Sibel Özmenek emphasises that
choosing cheap and reliable products
provides economy and that cheap and
unknown products can increase health

expenditures.
Don’t buy damaged products just
because it is “on sale”
Özmenek pointed out that some points should be taken into consideration
while choosing the products that go on
sale, and explains that paper towels and
kitchen supplies that do not require an
expiration date can be stocked.
Sibel Özmenek emphasised the importance of not knowing that the ‘on
sale’ vegetables and fruits or cannes
would harm our health.

so that there will be no additives in the
jam or composte made at home.
Özmenek explains that stale breads
can be made into crumbs to be used in
meatballs and stored in the freezer, celery can be used in soup, and tomatoes
can be grated and turned into tomato
paste.
Sibel Özmenek, who underlines the
correct shopping in order not to waste
money, says that the things that are not
needed should not be taken bought for
the sense of ‘having it at home’.

Buy fruits and vegetables during
the season
Home economics expert Sibel Özmenek, , according to the season you need
to buy vegetables and fruits for your
kitchen, the seasonal fruit-vegetables
produced in abundance because of the
price is appropriate to express.
Özmenek underlines that we need to
buy fresh vegetables and fruits as much
as we can.

Shop from the peasant who sells
their own crop
Sibel Özmenek states, to buy from
producers that sell their own products
in their village, and that it will be cheaper rather than buying the product from
the shop.
Özemenek pointed out that products
such as olive oil, eggs and tarhana can
be purchased from the village places
and that both the local product and the
producer will be supported in this way.

Save and use the product you can
not consume
Sibel Özmenek points out that the
fruits that are not consumed can be used
in cakes as well as jams or compostes,

Choose to eat at home
Sibel Özmenek says that it should not
become a habit to order food from outside, and that it is harmful both in terms
of health and economics.

Özmenek, pointing out the importance of eating at home instead of eating
out, “Remember that if you are eating
fries from outside, you do not know
how many times the frying oil is used or
how well the salad ingredients are washed. When you eat at home, you will eat
healthy by avoiding fastfood style meals and you will also reduce your food
costs.”
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Breakfast in touched with nature

Whether in summer or in winter,
the village of Ilgaz with the fresh
air of the village can be your stop
for breakfast or lunch at Ilgaz Village Bakery and Cafeteria.
It is possible to have an economical and rich breakfast for the
family in the center of Ilgaz village, which has mountain and sea
views.
It has a cute and modest
decor
The place, which is reached by
an uphill road with lots of greenery, is decorated in a cute and
modest style with wooden table-chairs.Ilgaz Village Bakery and Cafeteria Operator Kıymet Sarıoğlu
is very interested in every stage
from the preparation of the menu
to the service.
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Fresh village breakfast
Breakfast menu is served with fresh
bread, buns and olive bread baked in a
stone oven, as well as jams, eggs with
bacon, bulghur patties, grilled halloumi
and fresh vegetables.
Jams, pies and many other varieties
come out from the ingenious hands of
the owner Kıymet Sarıoğlu.
The business also has a breakfast buffet which provides an enjoyable breakfast for the guests.
There is also a lunch menu
Ilgaz Village Bakery and Cafeteria,
which has attracted the appreciation of
visitors since the day it started to serve,
added some varieties to the menu.
There are also options such as oven
kebab, fried liver, chicken stew, ravioli,
fish & chips.
The venue welcomes those who want
to enjoy the nature, as well as serving as
a bakery they also sell fresh bread and
buns.
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“I made and sold saddles at the age of 6”
While evaluating the spare time of
Turkish Cypriot women,motifs are
combined and the knitting patterns defined by names such as wicker baskets,
saddles, sesta panel, wicker trays, tableware are called locally as pen knitting. Today, the best sestas are made in
Serdarlı. When Serdarlı is said, sesta
and wicker baskets come to mind.
  Ayşe Yorgancı, 62, one of the masters of pen knitting, says that she learned this job from her grandmother at
the age of 5 and made and sold them at
the age of 6.
Ayşe Yorgancı, who has experienced
emotional moments when talking about
the past, says that the girlsused to gather
together and pen knit with great pleasure; she complains that nowadays young
girls have no curiosity about this.
Ayşe Yorgancı taught her daughter-in-law how to make wicker baskets
and saddles. “I would love to teach people how to make them” she says.
Our interview with Ayşe Yorgancı,
who makes wicker baskets from pen
knitting, is as follows:
Question: Can you tell us about
yourself?
Answer: I was born in 1956 in Serdarlı. After graduating from primary
and secondary school, I got engaged at

the age 16 and married at 17. I have three sons and three grandchildren.
Question: How did you start knitting?

Answer: “I learned to knit with my
grandmother. I used to sit next to my
grandmother when I was five, and I
would try to work it out. I never forget,
I made and sold a saddle when I was
six. Then I used to knit and sell. In the
past, neighbors, young girls gathered
and worked in the shadow of the inn.
We would compete with each other to
see who would finish first.”

pen knitting?
Answer: I make everything from the
pen, and I also create. I do it by visualising it in my head. I make wicker baskets, bread, fruit, laundry basket, basket, saddle and write names on them; I
do everything on demand. In the past,
I used to build and sell baby cots, but
there are not many requests today, but if
anyone wants one, I make it.

Question: How do you obtain the
items?
Answer: We do farming, we plant
the pencils ourselves. The pen is made
of wheat. It’s a wheat that needs plenty
of rain. Ciberunda, if there is plenty of
rain, it will be more beautiful and tall.
In the construction of wicker baskets, it
is much better to have longer wheat. It
is also easier to handle. We find the net,
cut it by the spike. Then we break it
and wet it.

Question: Are the products you sell
are more often for use or for ornamental purposes?
Answer: I sell it for use, but it is
mostly used as an ornament or decor.

Question: Can you also tell us
about the coloring process?
Answer: Paints, come from the Greek side and from the Hatay region of
Turkey,. I did a research on this. Turkey’s madder is very consistent for us.
We heat our water in a big cauldron, tie
it in the form of a small bunch, throw
our pencils and paint in it and boil it for
one hour. Then we take it out and dry it,
then we wet it.
Question: What do you make with
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Question: Have you taught the pen
knitting to anyone else?
Answer: I taught my daughter-in-law.
I wish I could teach everyone. I would
love to teach them.
Question: What is the lifetime of a
wicker basket?
Answer: 25 - 30 years. As long as it
is not wet.
Question: If you compare the past
and present, what can you tell us?
Answer: In the past, people were
more convivial, now there is no conversation. I remember in our childhood, girls gathered together and sat and
worked. Nowadays there is nothing like
this. Now, everyone works at home.
Our youngsters do not have much curiosity, but in our time it was not like this.
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