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Ali Baturay, North Cyprus UK’e özel
yazılarıyla gazetemizde

Deneyimli gazeteci, köşe yazarı ve televizyon programcısı Ali Baturay, bu aydan
itibaren köşe yazıları ile
North Cyprus UK’de
olacak.
Kuzey Kıbrıs’ta uzun
yıllar basın alanında emek
veren gazeteci ve köşe
yazarı Ali Baturay, bu
aydan itibaren North

Cyprus UK için yazacak.
Kıbrıs Medya Grubu’nun Eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay,
halen Haber Kıbrıs’ta yazıyor
ve “Ali Baturay ile Markaj”
adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor.
Ali
Baturay’ın
“Londra’yı sevmiyorum!”
yazısı
sayfa 19’da

Fikri Ataoğlu, Londra’daki
Kıbrıslı Türklerle buluşuyor
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DP Genel Başkanı Ataoğlu, 9-15 Mart tarihleri arasında Londra’ya geliyor. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin 13 Mart’ta
yapacağı ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’na da katılacak olan
Ataoğlu, bir dizi ziyaretler ve görüşmeler de yapacak

40 yıllık bir ekol;
Bülent Günkut

Türkiye’de ünlü
Londralı bir
Kıbrıslı Türk:
Aslı Enver 14
Konsey’in yeni
başkanı
Ertuğrul
Mehmet oldu
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‘Mankenlik, sunuculuk, güzellik
yarışmaları ve koreografi’ denince
Kuzey Kıbrıs’ta ilk akla gelen isim…

24-25

Oyundan elde
edilecek gelirin
bir kısmı
bağışlanacak
Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, 19
Nisan’da “Elmanın Öteki Yarısı” adlı
oyunu sahneliyor
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Noyanlar Group’tan
‘Noyanlar Holidays’ yatırımı
Noyanlar Holiday Homes ile tatiliniz denizin içinde başlasın. Bu eşsiz güzellikte
kendinize vakit ayırmak, eğlenmek ve tatil yapmak istemez misiniz?

£25’den başlayan ﬁyatlarla

Noyanlar Group of Companies çatısı altında kurulan Noyanlar
Holidays, Kıbrıs’ın eşsiz doğası ve kumsalında tatil imkânı sunuyor
Noyanlar Group of Companies,
yıllardır İskele LongBeach ve Gazimağusa bölgesine yaptığı eşsiz
konut projeleriyle adından sıkça söz
ettirdi. Proje planlanmasından, satış
sonrası hizmete kadar her türlü oluşumu içinde barındıran ve müşterile-
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rine güvenle hizmet veren firma yeni
bir yatırım yaptı.
Bünyesinde 500 tatil evi barındıran Noyanlar Holidays, kusursuz
hizmeti ile temiz havanın, güneşin,
spor aktiviteleri, spor alanları, bisiklet yolları ve eşsiz güzellikteki sahil-

lerin buluştuğu lüks bir tatil deneyimi sunuyor.
Oda ve kahvaltı seçeneklerini organize etmek ise, size kalmış…
Noyanlar Group of Companies sadece tatil evleri yatırımının yanı sıra
turizm acentesi de açtı ve gelen mi-

safirlerine uçak bileti ve ada turları
gibi imkânları da sağlıyor.
“En güzel anıları lüks detaylarla
tamamlayın” sloganıyla duyurulan
Noyanlar Holidays hakkında detaylı bilgi için http://noyanlarholidays.
com/tr” adresinden edinilebilecek.

Long Beach, Iskele, Gazimagusa/KIBRIS
info@noyanlarholidays.com

noyanlarholidays

+90 444 44 74
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Fikri Ataoğlu, Londra’daki
Kıbrıslı Türklerle buluşuyor

DP Genel Başkanı Ataoğlu, 9-15 Mart tarihleri arasında Londra’ya geliyor.
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin 13 Mart’ta yapacağı ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’na
da katılacak olan Ataoğlu, bir dizi ziyaretler ve görüşmeler de yapacak
Filiz SEYİS
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti bulunan Demokrat Parti (DP)
Genel Başkanı, Turizm ve Çevre eski
Bakanı Fikri Ataoğlu, 9-15 Mart tarihleri arasında Londra’ya geliyor.
Londra’daki sivil toplum örgütleri,
belediye yetkilileri ve bazı milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirecek
olan Ataoğlu, 11 Mart’ta İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı tarafından düzenlenecek
‘halk toplantısına’ katılacak.
Londra’daki Kıbrıslı Türklerle bir
araya gelecek olan Ataoğlu, sorunları
dinleyecek, halkın merak ettiği sorulara
yanıt verecek.
Ataoğlu ayrıca Kıbrıs Türk Gençlik
Birliği’nin 13 Mart’ta yapacağı ‘Birlik
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ve Beraberlik Balosu’na da katılacak.
Bazı temaslarda bulunacak
Ataoğlu, 9 Mart’ta Londra’ya gelecek, 10 Mart’ta Enfield Belediye Lideri
Nesil Çalışkan’la görüşecek. 11 Mart’ta
KKTC Londra Temsilciliği’nde sabah
saat 11.00’den itibaren Kıbrıslı Türklerin örgütlü bulunduğu sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle bir araya
gelecek.
Ataoğlu’nun görüşeceği sivil toplum
örgütleri arasında Kıbrıs Türk Toplum
Merkezi, Kıbrıs Türk Dernekler Konseyi, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu,
Türk Dil ve Eğitim Konsorsiyumu bulunuyor. Ataoğlu, 11 Mart’ta halk toplantısına katılacak.

13 Mart’ta, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’nin düzenleyeceği “Birlik
ve Beraberlik” balosuna katılacak.
Ataoğlu: İngiltere’deki
gençlerimizinKıbrıs’a
gelip-gitmelerini istiyorum
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’nin ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’na
davet almaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ataoğlu, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs’a
gelip gitmelerini arzuladığını söyledi.
2018 yılında, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevindeyken de Londra’yı
ziyaret ederek, Londra Türk Toplumu
Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk
Gençlik Birliği temsilcileri ile görüştü-

ğünü hatırlatan Ataoğlu, o görüşmelerde gençlerin ülke kültürünü unutmamaları açısından Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri
için davette bulunduğunu aktardı.
Davetinin üzerine, birkaç ay sonra,
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı ve
bazı üyelerinin, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret
ettiğini belirten Ataoğlu, bu diyalogların artarak sürmesini önemsediğini
kaydetti.
Kuzey Kıbrıs’ta 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Ataoğlu, seçimde aday göstermeyen Demokrat Parti’nin resmi adaylık
başvuru tarihinin geçmesinin ardından,
parti yetkili organının seçimde takınılacak tavırla ilgili gerekli değerlendirmeyi yapacağını söyledi..

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelip, Kıbrıs'taki son gelişmeleri ve gündemi
değerlendirmek için DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 11 Mart Çarşamba akşamı
gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak katılacaktır.
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KKTC, Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine hazırlanıyor
Kıbrıs Türk halkı, 2020-2025 yılları arasında görev yapacak olan
cumhurbaşkanını seçmek için 26 Nisan’da sandığa gidiyor...
Şimdiye kadar 7 isim adaylığını açıkladı
Filiz SEYİS
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi 26
Nisan 2020 tarihinde yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylığını şu ana kadar resmi olarak açıklayan 7 kişi var. Şu
ana kadar adaylığını açıklayanların tümü
erkek… Yani kadınlar yine siyaset sahnesinden uzak kalıyor.
Ancak, adaylığa göz kırpan Cumhuriyet
Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakanlardan Sibel Siber’in 20 Mart’a kadar başvurusunu yapması halinde, cumhurbaşkanı
adayları arasında bir de kadın olacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız olarak girecek. Başbakan ve
Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar
partisinden, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bağımsız aday olarak seçimlerde yarışacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı
parti başkanı Tufan Erhürman, Yeniden
Doğuş Partisi’nin adayı parti başkanı Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı Dr. Fuat Türköz Çiner, Arif
Salih Kırdağ da bağımsız aday olarak seçime girecek.
Cumhurbaşkanı adaylarının en genci
43 yaşındaki, MDP’nin adayı Dr. Fuat
Türköz Çiner olurken, en yaşlısı ise 73
yaşındaki Mustafa Akıncı… 7 adayın yaş
ortalaması ise 57.
Adaylık başvuruları 20 Mart’ta
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarının 1 Mart
Pazar günü başladığını açıkladı.
YSK’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıç gününün
değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim
ve Halkoylaması Yasası’nın 11 (3) maddesi gereğince 1 Mart olduğu duyuruldu.
YSK, 26 Nisan Pazar günü yapılacak
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke
ilçelerin de boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçimler yapılacağını bildirdi.
Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lef-
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Tufan Erhürman

Mustafa Akıncı

ke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için
seçim yapılacak.
YSK, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.
17 Mart’ta siyasal partilerce aday saptanmasının son günü olacak, 20 Mart’ta
ise adaylık için başvuru yapılacak, aynı
gün adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilân edilecek.
22 Mart’ta sandık seçmen listelerinin
askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır) olacak; 29 Mart’ta
adaylar kesinleşecek, oy pusulalarının
düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekimi Yüksek Seçim Kurulu
tarafından duyurulacak.
30 Mart’ta kesinleşen adaylar Yüksek
Seçim Kurulu tarafından ilân edilecek,

Ersin Tatar

Erhan Arıklı

Arif
Salih
Kırdağ

Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilânları
işin ad çekme yapılacak.
31 Mart seçim propagandasının baş-

Kudret Özersay

Fuat
Türköz
Çiner

langıç günü olacak, 5 Nisan ise, Siyasal
Partiler ile bağımsız adayların BRT’de
propaganda yapmak için Yüksek Seçim
Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü
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olacak.
6 Nisan’da sandık seçmen listelerinin
tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler
olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir) olacak, 11 Nisan’da seçimler ile ilgili
kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olacak; 23 Nisan’da seçmen kartlarının dağıtılmasının
son günü olacak; 25 Nisan’da seçim propagandasının son günü olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan
isimler ve özgeçmişleri
MUSTAFA AKINCI
Bağımsız aday ve KKTC’nin mevcut
Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı, 73
yaşında. 28 Aralık 1947’de Limasol’da
doğan Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun
oldu.
Akıncı, 1975 yılında oluşturulan Kıbrıs
Türk Federe Devleti Kurucu Meclisine
seçildi. 24 Mayıs 1976 tarihindeki yerel
seçimde Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) aday oldu ve seçimi kazandı.
Böylece, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ilk
seçilmiş başkanı oldu.
1990 yılına kadar bu görevi kesintisiz
yürüttü. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek
birliğin ilk başkanlığını yaptı.
1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
görevinde bulundu. 1993 - 2009 yılları
arasında Milletvekilliği, 1999-2001 döneminde ise Başbakan Yardımcılığı ve
Turizm Bakanlığı görevinde bulundu.
Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH)
kurucularından olup, liderliğini üstlendi.
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin oluşumu
ile birlikte ise başkanlık görevini devretti.
26 Nisan’da yapılacak seçim için adaylığını 5 Şubat’ta Lefkoşa’da Elysium
Park’ta düzenlenen “Güven ve Kararlılık
Gecesinde” açıklayan Mustafa Akıncı’nın
siyasal vizyonu ise, 2015 yılında olduğu
gibi, “Dört boyutlu siyaset”. 4 boyut şöyle:
1. Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyaset - İki kurucu devlete dayalı, siyasal eşitlik ile dönüşümlü başkanlık ve kararlara
etkin katılımın olacağı, tarafların birbirine
tahakküm edemeyeceği, iki toplumlu iki
kesimli federal çözüm
2. Toplumsal konulara duyarlılık - Farklı alanlarda toplumsal gelişime katkıyı
amaçlayan proje ve çalışmalarla, toplumsal konularda Cumhurbaşkanlığı kurumunun önderlik yapması
3. Türkiye ile kişilikli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler - Türkiye ile hiyerarşik değil eşit bir ilişkinin kurulması, kendi
ayakları üstünde durabilen, kendi kendini
yönetebilen, ekonomisi ve demokrasisi ile
güçlü bir KKTC hedefi
4. Tarafsız ve bağımsız Cumhurbaşkan-

NorthCyprus

lığı - Cumhurbaşkanı’nın tüm yurttaşları
eşit biçimde temsil edebilmesinin için gerçek anlamda partiler üstü bir konumda yer
alması.
ERSİN TATAR
Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin
Tatar, 60 yaşında. 1960 yılında Lefkoşa’da
doğan Tatar, Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.
1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price
Waterhouse’da, 1986-1991 yıllarında İngiltere’de PollyPeck Firmasında çalışan
Tatar, 1991-1992 yıllarında Ankara’da
FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ’de finansman müdürü olarak görev yaptı.
1992-2001 yıllarında İstanbul’da Show
TV’de Genel Koordinatörlük görevini yürüten Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel
televizyon kanalı “Kanal T”yi kurdu.
19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçilen
Tatar, 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan hükümette Maliye Bakanı oldu.
27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Ersin Tatar,
22 Mayıs 2019’da kurulan UBP-HP hükümetinde ise Başbakanlık görevini üstlendi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığını 18 Ocak
2019’da Ulusal Birlik Partisi’nin Parti
Meclisi toplantısının ardından açıklayan
Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devleti ve KKTC’nin tanıtılmasını savunuyor.
PROF. DR. KUDRET ÖZERSAY
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıkladığı gün KKTC
hükümet ortağı olan Halkın Partisi’nin
Genel Başkanlık görevini bıraktı ve seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.
1973 yılında Larnaka’da doğan Özersay, 47 yaşında.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
bölümünden mezun olan Özersay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde Türk Boğazlarından geçiş hakkı konusunda yüksek lisansını; 2002 yılında da 1959-1960
Kıbrıs Antlaşmaları konusunda doktorasını tamamladı. Özersay, üniversitelerde
ders verdi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
ve ardından ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer
alan Özersay, 2002-2003 ve 2003-2004
dönemlerinde, Birleşmiş Milletler Antlaşmalar Komitesi üyeliği yaparak, Annan
Planı müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının müzakere heyetinde yer aldı.
2010 yılında üçüncü Cumhurbaşkanı
Dr. Derviş Eroğlu’nun döneminde atandığı Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevini 8 Haziran 2012 tarihine kadar sürdüren
Özersay, bu dönemde KKTC’de Topar-
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lanıyoruz isimli sivil toplum hareketinin
öncülüğünü yaptı ve görevinden istifa etti.
Özersay, 2014 yılı içerisinde yeniden
başlayan müzakerelerde 8 Şubat 2014 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı tarafından
bu kez Kıbrıs Türk tarafının “Müzakerecisi” olarak atandı.
Ocak 2016’da kurulan Halkın Partisi’nin kurucu genel başkanı olan Özersay,
7 Ocak 2018 tarihinde yapılan erken genel
seçimleri sonucunda Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili seçildi.
Özersay, CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinde ardından ise UBPHP Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı
ve Dışişleri Bakanlığı yanında Hükümet
Sözcülüğü görevini üstlendi.
Özersay, 9 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı
adaylığını açıkladı, siyasal vizyonunu ise
3 başlık altında özetledi:
1. Çok-yönlü ve proaktif bir dış politika
- Kıbrıs Türk Halkının çözümden önce de
dikkate alınan bölgesel bir aktör olmasını
sağlamak
2. Çözüm için çözümden önce işbirliği
- iki tarafın işbirliği yapması ve bu yolla
zamanla gelişecek olan güven üzerine bir
ortaklığın, yani işbirliğine dayalı bir ortaklığın kurulması
3. Önce toplumsal barış - Toplumun tamamını temsil edecek bir liderlik
DOÇ. DR. TUFAN ERHÜRMAN
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 50 yaşında… 1970’te Lefkoşa’da
doğan Erhürman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu.
Erhürman, 1995-2001 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Hukuka
Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku
dersleri verdi.
1999 ve 2004 yıllarında TC Adalet
Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı
Hazırlama Komisyonlarında üye olarak
görev yapan Erhürman, “İdarenin Yargı
Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu
teziyle 2001 yılında hukuk doktoru,2014
yılında ise hukuk doçenti oldu.
2001-2008 yılları arasında DAÜ ve
YDÜ Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi
olarak görev yaptı. 2002-2006 ve 20102013 arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yapan Erhürman,
2013’te Lefkoşa Milletvekili oldu.
2015-2016 yılları arasında CTP Genel
Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman,
CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildi.
7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin
ardından oluşan Dörtlü Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev yapan Er-
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hürman, Cumhurbaşkanlığı adaylığını 17
Aralık 2019’da Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında açıkladı.
Erhürman, siyasal vizyonunu ise “Eş
zamanlı üç alan” olarak tanımlıyor. 3 alan
şöyle:
1. Kapsamlı Çözüm –Siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm
2. Doğrudan Ticaret ve direk uçuş – Çözüm iradesi ortaya konulmasına rağmen
çözüm olmaması durumunda bu taleplerin
öne çıkması
3. Daha Aktif bir Cumhurbaşkanlığı Ekonomi, eğitim, turizm, sağlık gibi konularda daha aktif olunması.
PROF. DR. ERHAN ARIKLI
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan
Arıklı, 1962 yılında Kars’ın Ardahan ilçesinde doğdu. 58 yaşında olan Arıklı, 1975
yılında, 13 yaşında iken, ailesiyle birlikte
Kıbrıs’a yerleşti.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu olan Arıklı, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür
Tarihi” isimli iki kitap yazdı. 7 Ocak 2018
seçimlerinde milletvekili seçildi.
21 Ocak’ta ise Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.
Arıklı, Kıbrıs sorununun çözümünde
federasyon karşıtı olduğunu, temel hedefinin KKTC’yi yaşatıp tanıtmak olduğunu
ifade ediyor.
DR. FUAT TÜRKÖZ ÇİNER
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olan Fuat Türköz Çiner,
1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. 43 yaşında olan Çiner, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde Radyasyon Onkolojisi
Dalında uzmanlığını tamamlayan Çiner,
uzman doktor olarak verdiği hizmetlerin
dışında, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke
Avrupa Üniversitesi dersler veriyor.
Çiner, 28 Temmuz 2013’te KKTC Erken Milletvekilliği Genel Seçimlerinde
DP-UG Güzelyurt Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı
Çiner, güçlü bir KKTC’nin güçlü bir çözümün anahtarı olduğuna inanıyor, müzakerelerin Rauf Raif Denktaş’ın çizgisinde
sürmesi gerektiğini belirtiyor.
ARİF SALİH KIRDAĞ
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif
Salih Kırdağ, 13 Haziran 1950’de doğdu.
70 yaşında olan Kırdağ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden mezun oldu.
Daha önce belediye başkanlığı, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı olmak
üzere onlarca kez seçimlere giren Kırdağ,
kendisini manifaturacı, seyyar satıcı ve
milliyetçi bir siyasetçi olarak tanımlıyor.
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BİR İNSAN BİR HAYAT

Kırk yılı aşkındır toplumun hizmetinde
Ertan Hidayettin 40 yılı aşkındır
Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumlara hizmetleri ile biliniyor. Bununla
da kalmayıp Haringey ve Islington belediyelerinde toplum görevlisi, toplum
geliştirme görevlisi, eşitlik uzmanı olarak Londra’da yaşayan herkese 40 yıl
boyunca yardımcı oldu.
Ertanç Hidayettin 1952 yılında Lefke’de doğar. İlk ve orta eğitimini Limasol ve Lefke’de tamamlar. Liseyi
Lefkoşa Türk Lisesi’nde bitirir ve 1970
yılında eğitim için Londra’ya gelir. Lise
yıllarında en çok sevdiği ders İngilizce’ydi. Dil Bilgisi açısından iyi bir İngilizcesi olmasına rağmen “konuşma”
yönünü geliştirmek için Londra’ya gelir gelmez dil okuluna gider. Londra’ya
gelen birçok Kıbrıslı Türk gibi o da ilk

2007’de emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eder. 2010 yılında okul
dışı eğitim veren toplum okullarına destek sağlayan bağımsız kurum, National
Resource Centre for Supplementary
Education’da çalışmaya başlar ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında bu kurumdan da
emekli olur.
BİRÇOK DERNEKTE GÖNÜLLÜ
ÇALIŞTI
Ertanç Hidayettin, Londra’ya ilk geldiğinde İngiltere Kıbrıs Türk Öğrenci
Federasyonu’nun toplantılarına katılırdı. Sol görüşlü bir dernekti ve özellikle Hüseyin Osman ile Yaşar İsmailoğlu’ndan çok şey öğrendiğini söylüyor.
Haringey Belediyesi’nde çalışırken çok
sayıda dernekle iletişime geçme şansı
oldu. Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve

olarak Wimpy’lerde, plastik fabrikasında ve benzeri işlerde çalıştı.
Bu arada eğitimine de devam eder.
Öğretmen olmak istiyordu. Bunun için
Furzedown College of Education’da üç
yıllık eğitimde sonra ortaokul öğretmeni
olur. Ancak o yıllarda İngiltere’de öğretmenler arasında işsizlik baş gösterir
ve birçok öğretmen iş bulamaz. Ertanç
Hidayettin de bunlardan biridir. 1977 yılında Haringey Belediyesi’nin Turn Pike
Lane’deki Danışma Bürosu’nda Türkçe
çevirmen olarak işe başlar. O günden
sonra da belediyelerin kapısından içeriye adımını atar ve emekli olana kadar da
çıkmaz. Önce Haringey Belediyesi’nde
daha sonra da İslington belediyesinde
topluma 30 yıl hizmet eder. 2007 yılında
gönüllü olarak belediyeden emekli olur.
Emekli olduktan sonra Waltham Forest Türk Okulunda Proje Yönetmeni
olarak çalışmaya başlar. Bu vesile ile
İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu ile tanışır. Konsorsiyum’un koordinatörü olur. Uzun yıllar
yönetim kurulunda görev yapar.

CTP Londra Dayanışma Derneği ile bu
dönemde tanıştı. Mehmet Ali İle birlikte Türk Eğitim Derneği’nin kuruluşuna
yardımcı oldu.
Afrika kökenli Kıbrıslıları bir araya
getirip Afro Cypriots Facebook grubunun yöneticisi olarak görevine devam
eden Ertanç Hidayettin “Aralık 2018 yılında grubun düzenlediği etkinlik büyük
ses getirmişti” dedi.
Ertanç Hidayettin, kültür ve sanat ile
sürekli iç içedir. Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’nun
aktif üyelerinden. Aynı zamanda 10 yılı
aşkın bir süredir kültür, sanat ve eğitim
konularının işlendiği TV programları yapmaktadır. Kıbrıs Genç TV, Euro
Genç TV ve BRT’’de de yayınlanan
programları ile Londra’da yaşayan topluma katkısını sürdürmektedir.
Ertanç Hidayettin 1977 yılında evlendiği Ayla hanım ile mutlu bir evliliği var.
Bu evlilikten Neşe isimli bir kızı ve bu
kızından Melek ve Jeyda isimli torunu
var. Hidayettin topluma hizmet etmeye
devam ediyor.
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Aslı Enver

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

Türkiye’de ünlü Londralı bir Kıbrıslı Türk:
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Sbir
izinAda’nız
var.

Burada bambaşka
bir hayat var.

Türkiye’de sinema dünyasının en
tanınan kadın oyuncularından biri
olan Aslı Enver’in Londra’da doğup büyüyen bir Kıbrıslı Türk olduğunu biliyor musunuz?
Aslı Enver’in babası Londra’da
tekstil işiyle uğraşan bir Kıbrıslı Türk… Annesi Dilek hanım ise
Türkiye’den Londra’ya eğitim için
gelen bir Türk.

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984’te
Londra’da doğdu. İlkokulu Londra’da okuyan Aslı, 12 yaşına geldiğinde 1996 yılında ailesiyle birlikte
İstanbul’a yerleşti.
Sanata olan yatkınlığından dolayı
lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar
Lisesi’nde tamamlayan Aslı, ünlü
tiyatrocu Müjdat Gezen’in sanat
merkezine gitmeye başladı.

Tiyatro ve sinemayla orada tanışan Aslı, üniversite eğitimini de Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde
tamamladı. Aslı, ilk önce TV dizilerinde kendini gösterdi, 2003 yılında “Hayat Bilgisi” isimli dizide
rol aldı, esas patlamayı 2007-2011
tarihleri arasında devam eden “Kavak Yelleri” dizisinde yaptı. Aslı,
artık Türkiye’nin tanıdığı ünlü bir

kadın oyuncu… Bu diziden sonra
önemli roller üstlendiği Suskunlar,
Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileri
ile oyunculuk kariyerinin üst basamaklarına tırmanan Aslı Enver’in
Murat Boz ile oynadığı “Kardeşim
Benim” isimli uzun metrajlı filmi
de var. Şu sıralar Aslı Enver “Babil”
isimli bir TV dizisinde oynamaya
devam ediyor.

welcometonorthcyprus.co.uk
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Pasta sanatçısı Pınar Barut gururlandırdı

Dünyanın en zor yarışmasında altın madalya almak gurur verici
Gülten Özyakup Sezgin

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu,
Osman Balıkçıoğlu yönetiminde
hazırlanan “Elmanın Öteki Yarısı”
adlı müzikli komedi oyununu 19 Nisan’da Millfield Tiyatrosu’nda sahneleyecek.
15 sterlinden satışa çıkan biletlerden alanlar, Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda 21 Nisan’da düzenlenecek
Osman Balıkçıoğlu’nun 60’ıncı sanat yılı kutlaması için de özel davetiye alacak. Kutlama, Grand Palace
düğün salonunda gerçekleşecek.
Tiyatro oyunundan elde edilecek gelirin en az 2 bin sterlini Kuzey
Kıbrıs’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümüne bağışlanacak.
Bilet almak isteyenler Osman
Balıkçıoğlu’na “07985184160” numaralı telefondan ulaşabilecek.

NorthCyprus

IKA Culinary Olympics Aşçılık
Olimpiyatları’nda Sugar Artist Pasta
sanatçısı Pınar Barut KKTC adına altın
madalya kazandı.
Olimpiyat ilk kez Stuttgart’ta yapıldı.
70’den fazla ülke, 2000 şef ve 100.000
ziyaretçi katıldı. Dünyanın en büyük ve
en zor yarışması olarak kabul edilen yarışmada KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim görevlisi Pınar Barut’un
altın madalya kazanması ülkesi için büyük bir gurur ile karşılandı.
2020 IKA Aşçılık Olimpiyatları altın
madalyayı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne getirmekten gurur duyduğunu
belirten Pınar Barut, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Rektörlüğüne ve Turizm

Fakültesi Dekanlığına maddi ve manevi
tüm destekleri için çok teşekkür etti.
İşte Pınar Barut ile yapılan röportaj;
Bizlere kendinizden bahseder misiniz?
Pınar Barut: Ben Pınar Barut, Lefkoşa
doğumluyum. Eğitimim için küçük yasta Londra’ya yerleştim, orada İşletme
daha sonra Finans ve İşletme hukuku
masteri yaptım. Daha sonra muhasebe şirketinde çalışmaya başladım ama
masa başı işin bana göre olmadığını anlayıp çocukluk tutkumu ve hayallerimi
gerçekleştirmek istedim.
Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde Pasta Şefi /
Öğretim Görevli olarak çalışmaktayım.

Pasta yapımı ve pasta tasarımcılığına nasıl ve ne zaman başladınız?
Pınar Barut: İngiltere’de profesyonel
pastacılık eğitimlerini araştırdım ve onlara kayıt oldum. Okuldaki hocalarımın
yeteneğimi keşfetmesi ve daha ileriye
yönlendirmesiyle pasta maceram başlamış oldu.
Pasta yaparken sizi en çok ne heyecanlandırıyor?
Pınar Barut: Pasta yapmak benim için
tam anlamıyla bir tutku. Pasta bittikten
sonra insanların yüzündeki gülümsemeyi görmek bambaşka bir heyecan.

kendinizle yarışıyorsunuz. Kesinlikle
muhteşem bir duygu ve umarım öğrencilerimde ayni heyecanı verebiliyorumdur. Dünyanın en zor iki yarışmasında
(Dünya Kupası ve Olimpiyatlar) altın
madalya aldığım ve ilk Kıbrıslı Türk
Şef olarak bu yarışmalara gittiğim için
gururluyum. Bu arada Doğu Akdeniz
Üniversitesine bana bu fırsatı verdiği
için çok teşekkür ederim. Üniversitemin
bayrağını gururla dalgalandırdım.

Altın madalyalara uzanan başarı
öykünüzü bizlere anlatır mısınız?
Pınar Barut: Hocalarımın ısrarı üzerine 9 yıl önce yarışma maceram başladı.
İlk girdiğim yarışmadan itibaren madalyalar gelmeye başladı. Yarışma heyecanı bambaşka bir duygu, başardıkça daha
üst seviyeye çıkmaya çalışırsınız ve
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Konsey’in yeni başkanı: Ertuğrul Mehmet
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) başkanlığına Ertuğrul
Mehmet seçildi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren ve Kıbrıs Türklerine ait
sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan Konsey, pazar günü genel
kurulunu gerçekleştirdi.
Grand Palace’da yapılan genel kurula
üye derneklerin temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının
okunmasından sonra başkanlık divanının seçimi yapıldı.
Başkanlığını Dr Tahsin Bilginer, sekreterlikleri de Zeka Alsancak ve Arzu
Şevket’in yaptığı divanın oluşmasının
ardından başkan Leyla Kemal faaliyet
raporunu okudu. Kemal, Konsey’in bir
önceki genel kuruldan bu yana geçen
sürede ferçekleştirdiği faaliyetlerin dökümünü yapmasından sonra mali rapor
ve faaliyet raporu genel kurul tarafından
onaylandı.
Tüzük değişikliğinin de oylanmasıyla seçime geçildi. Konsey başkanlığına
aday olan ve eski yönetimde yer alan iki
isim Ertuğrul Mehmet ve Ayşe Osman
kendilerini tanıtarak başkan adaylığındaki amaçlarını anlattılar.
Eski başkanlarının da oy kullandığı
seçimlerde Ayşe Osman 16 oyda kalır-

18

önceliğimiz olacak
Ertuğrul Mehmet yaptığı teşekkür
konuşmasında, kendisine oy veren üyelere teşekkür ederek yeni yönetimde de
toplumun çıkarlarını gözeterek yoğun
bir çalışma içinde olacaklarını açıkladı. Eski başkan Leyla Kemal de eski
başkanlar ve eski yönetim kurulu adına
yeni yönetime başarılar dileyerek yeni
yönetime aktif desteklerini her zaman
sürdüreceklerini belirtti. Geçen yönetim
kurulu asbaşkanlarından Işık Vedat da
deneyimlerini aktararak yeni yönetimin
partiler üstü olmaya özen göstermesini
ve politika yapmamasını tavsiye etti.

ken Ertuğrul Mehmet 34 oy olarak başkan seçildi. Genel Kurulda, 11 kişilik
yönetim kurulu, yarışan iki aday tarafından ortaklaşa oluşturularak, oylama
sonunda kazanan başkan olurken kay-

beden de başkan yardımcısı oldu.
Yeni yönetim kurulunun daha genç
isimlerden oluşması dikkat çekti.
Mehmet: Toplum çıkarları

Yeni dönem Konsey yönetimi
Konsey Olağan Genel Kurulu’nda iki
yıl görev yapmak için seçilen yeni yönetim şöyle:
Başkan: Ertuğrul Mehmet
As Başkan: Ayşe Osman, Kenan Nafi
Genel Sekreter: Sonya Karafistan
Veznedar: Erden Teoman
Aktif üyeler: Duygu Tağmaç, İlkay
İsa, Ertan Cemal, Eray Galip, Enis Rıfat, Eddie Ertan, Japha Nuso
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Ali Baturay / MARKAJ

Londra’yı sevmiyorum!

alibaturay@yahoo.com

Londra’yı hiç sevmezdim çocukluk,
gençlik yıllarımda…
Neden mi? Nedeni basit... Sevdiklerimi
alıp götürdüğü için…
Akrabalarımın, arkadaşlarımın kurtuluş
olarak görüp de göç ettiği Londra’ya kinlenmiştim…
Temelli gidip orada kalanlar mı istersin, “gidip çalışıp geleceğim” deyip de bir
daha dönmeyenler mi, geldiğinde sevince
boğulduğum ama kısa süre sonra geri dönenler mi?
Hep burukluk yaratıyordu bende bu
ünlü başkent, elvedanın, kaybetmenin,
özlemin başka bir ismiydi adeta…
Ansızın birisi çıkagelir “Ben de gidiyorum” derdi, hüzne boğulurduk.
Her giden üzülmememi istiyordu çünkü
mantıklı açıklamaları vardı; kimisi bunu
daha iyi bir hayat için yapıyordu, kimisi
para kazanıp geri dönecekti, kimisininki
bir maceraydı…
Ancak bunun içinde özlem vardı, bir
daha aynı yakınlıkta olamamak vardı,
sevdiklerine adeta yabancılaşmak vardı…
Öyle ya da böyle, bu Londra, sevdiklerimizi koparıp alıyordu bizden, nasıl sevebilirdim ki onu?
Yaz aylarında akrabalarımız, arkadaşlarımız gelirdi Londra’dan.
Büyük bir heyecanla onları bekler, büyük bir heyecanla karşılardık…
Onlar buradayken her şey çok güzeldi
ama dönüş tarihi geldiğinde yine hüzne
kapılırdık, onlar giderken sanki içimizde
bir boşluk oluşurdu.
Sanki her giden içimizde bir boşluk yaratıyor, ya da bir şeyler içimizden boşalıp
gidiyor gibi oluyordu.
Belki bugün artık o kültür ve alışkanlık
kalmadı ama 80’ler 90’larda kimin evinde Londra’dan gelme, Londra’yı yansıtan
kutlama kartpostalı yoktu ki?
Önemli günlerimizi kutlamak için gönderilen Londra’dan görüntülerin yer aldığı kartpostalları ya saklar ya da aynaları-

mızın kenarına iliştirir, adeta onu bir süs
ya da sevdiklerimizi anımsatan güzel bir
eşya olarak sergilerdik.
Londra’nın ünlü ulusal saati “Big Ben”,
nehir kenarındaki ikonik dönme dolap
“London Eye”, görkemli “Londra Kalesi”, hep açılıp kapandığı anlatılan “Tower
Bridge”, meşhur “British Museum”, arkadaşlarımızın içindeki ünlülerin balmumu
heykelleriyle fotoğraf çekip bize fiyaka
sattığı “Madame Tussauds Müzesi”, Birleşik Krallık donanmasının Fransızları ve
İspanyolları yendiği savaştan adını alan
“Trafalgar Meydanı”, ortasında büyük bir
göletin bulunduğu “Hyde Park”, kraliçenin evi diye bilinen “Buckingham Sarayı”
ve daha niceleri… Hep kartpostallardan
gördüğümüz, evimizi süsleyen Londra’dan esintilerdi…
Tabii çift katlı kırmızı otobüsleri, kentin kendine özgü telefon kulübeleri, tören
yapan ilginç kıyafetli Birleşik Krallık askerlerini de unutmamak lazım. Onlar da
kartpostalların, buzdolabımıza iliştirdiğimiz magnetlerin, küçük Londra simgelerinin vazgeçilmeziydi…
Aslında buralarını yalnızca kartpostallardan değil, yakınlarımızın oralarda
çekip gönderdiği fotoğraflardan da biliyorduk.
Kimisi komik, kimisi dramatik ne çok
Londra yaşanmış hikayesi dinledik.
Küçücük Kıbrıs’ımızın küçücük köylerinden kentlerinden, dev gibi bir kente
göçen yakınlarımız için hep yolunda gitmedi işler…
Yolunu bulup gerçekten kurtulan da
oldu, oralarda kaybolup giden de, adeta
bir köşesine sıkışıp kalan da… Hiçbirinin
öyküsü tozpembe başlamadı…
Londra bir bakıma hep “çok çalışmaktı”, “eziyetti”, “geceni gündüzüne katmaktı” anlatıldığına göre…
Kıbrıs’tan baktığımızda fiyakalı bir
yanı olduğu hissine kapılsak da Londra’da yaşamanın, aslında hiç de kolay ol-
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madığını anlatıyordu yakınlarımız.
Aile fertlerinin birbirini göremeyecek,
zaman zaman buluşamayacak derecede
yoğun olduğu, çok acımasız ve çetin bir
çalışma yaşamı olduğundan söz edilirdi.
Bazı yakınlarımız, “Biz geldiğimizde
bizimle bu kadar ilgileniyorsunuz, bizi
gezdiriyor, bize zaman ayırıyorsunuz
ya… Siz bize gelseniz bu kadar ilgilenemeyiz, iş yoğunluğu bunun engeller” derlerdi de anlatılanları dehşetle dinlerdik…
Ancak hemen hemen herkesin Londra’da bir yakını olması, ya temelli kalması
için ya da dönemlik çalışıp para kazanması için buradan başkalarını da aratması bir
zamanlar oldukça popülerdi.
Her giden arkadaşıma aynı espriyi yapardım; “Hadi git yerleş, beni de arat oraya” diye…
Hayat orada ne kadar zor olursa olsun,
Londra’da yaşayanlar bütün teknolojik
gelişmeleri, yeni çıkan ürünleri, çekilen
filmleri, yapılan müzik albümlerini hep
bizden önce görür, bizden önce satın alırdı. Ne ilginçti ki onlar için eskiyen gelişmeler bize hep yeniydi.
Londra’daki yakınlartımız adeta teknolojik gelişmeleri bizden 2- 3 yıl önceden
yaşıyordu. Bakmayın artık günümüzde
aradaki farkların kapandığına, eskiden
vardı bizim buralarda böyle geriden gelen
bir yaşam…
Bazı arkadaşlarım çok ısrar etti Londra’ya gitmem için, “gel birlikte çalışalım”
diyenler oldu, hatta evleneyim diye kız
bile buldular bana ama hep reddettim. Yakınlarımı çalıp götüren Londra’ya kinlenmiştim bir kere, nasıl gidip de yerleşirdim
oraya?
“Belki gezmeye, görmeye giderim”
diyordum ki 2006 yılında bir görev çıktı
Londra’ya… Bir gazeteci heyeti gidecekti, ısrarla talip oldum bu görevi almaya.
Kasım 2006’da Londra’ya gittim. Pek
rastlanmayacak bir şekilde kasım ayında
nispeten hava açık ve yağmursuzdu kaldı-

ğım 5 gün boyunca. Sanki inadıma farklı
bir Londra vardı… Bu nedenle “şanslısın”
dediler bana… Kartpostallarda gördüğüm
birçok yeri gezme ve oralarda fotoğraf
çekme imkanı buldum. Yakınlarımın oralarda çektiği fotoğraflara benzer fotoğraflar çekmeye çalıştım.
Kimseye haber vermedim “geliyorum”
diye, çünkü hep derlerdi ya “oradakiler
çok çalışır seninle ilgilenemez” diye. Ben
de kimseyi rahatsız etmek istemedim ama
ayrılacağım gün arkadaşlarımdan biri
Londra’da olduğumu duydu, apar topar
bazı başka arkadaşlarımı da toplayıp bana
sürpriz bir parti düzenledi.
Oraya gideceğimi haber vermediğim
arkadaşlarım, yakınlarım bana çok öfkelendi, “Sen geleceksin de biz seninle ilgilenmeyecek miyiz? Saçmalaşmışsın…
2000’li yıllarda 80’ler kafasında kalmışsın” diye kızıp durdular.
Bakmayın başlıkta “sevmiyorum” dediğime, Londra’ya öfkeli değilim artık.
Çocukluk, gençlik takıntısıydı geçti gitti.
80’ler, 90’ların başında normaldi o duygular içinde olmam. Bugünse ben de dahil
çok şey değişti.
Aslında demeye çalıştığım; hem İngiltere hem de orada yaşayan Kıbrıslı Türkler de bizim için çok önemlidir. Kıbrıslı
Türklerin bir vatanı da İngiltere’dir…
Londra’ya gidip Kıbrıslı Türkleri dinleyen ve sorunlarını çözeceğini, bazı haklar
tanıyacağını söyleyen ülke yöneticilerine,
siyasilerimize gurbetteki vatandaşlarımız
pek inanmıyor artık.
Ülke yöneticilerinin bunu yapamadıklarını, yapamayacaklarını çok deneyimledi İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, kesin
dönüş yapıp da perişan olan, birçok bakımdan yolunacak kaz muamelesi gören
birçok kişi yeniden İngiltere’ye döndü.
Zaten Kıbrıs’taki sorunları çözemeyenlerin, İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin sorunlarını çözeceğini bekleyecek kadar saf
değil artık hiç kimse…
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Lefkoşa’nın en yeni müzesi

Başarılı bir müzecilik çalışmasıyla restore edilen Lüzinyan Evi-Müzesi, Kıbrıs’ın yakın tarihini yansıtıyor
Hasan KARLITAŞ

Rent A Car

Tarihi Lefkoşa Surlariçi’nin her bir
sokağı, ayrı bir güzelliğe ve değere sahip.
Yenicami Mahallesi’nde yer alan ve
Lüzinyan Evi olarak bilinen konak, 15.
yüzyılda özellikli bir yapı olarak inşa
edildi.
Girişindeki gotik kemer üzerinde, Lüzinyan ailelerine ait armalar bulunuyor.
Osmanlılar döneminde, binaya, süslemeli bir ahşap tavan eklendi.
Başarılı bir müzecilik çalışması ile
restore edilen yapı, 2019 senesinde,
Kıbrıs’ta Ortaçağ, Lüzinyan Dönemini ve Kıbrıs’ın yakın tarihini yansıtan
bir müze olarak hizmete açıldı. Ortaçağ’dan günümüze ziyaretçilerini tarih
yolculuğuna çıkaran olan müze, mesai
saatleri içerisinde makul bir ücret karşılığında ziyaret edilebiliyor.
Müzede şu bölümler ziyaret edilebilir:
Bahçe bölümünde Ortaçağ’dan itibaren Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz Dönemlerini yansıtan
duvar resimleri ve canlandırmalar, Bilgi
- Tanıtım Odası, Kıbrıs’ın yakın tarihine
ait eşyaların sergilendiği Müze Bölümü,
Kına Gecesi Odası, Osmanlı Dönemini
yansıtan Cumbalı Oda, İngiliz Dönemine ait objelerin sergilendiği oda ve Lüzinyan Dönemine ait yemek odası.
Lüzinyan Evi Müzesi, ziyaretçilerine,
Ortaçağ’dan günümüze Kıbrıs tarihi ve
Kıbrıs’lı Türklerin yakın geçmişi hakkında fikir verecek samimi bir mekan…
Sizleri hem düşündürecek hem de etkileyecek olan Lüzinyan Evi Müzesi, fazlası ile ziyaret edilmeye değer…

Quality Car Rental
Best price,

High Quality

Rent A Car

Rent A Car

e-mail: ataoglurentacar@gmail.com ataoglurentacar
+90 533 822 00 75 +90 533 830 00 10
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Hasan Çakmak, İngiliz Lordlar
Kamarası’na davet edildi
50’ye yakın ülkede yazmış olduğu kitapları tanıtan Kıbrıslı yazar,
10 Mart 2020’de İngiliz Lordlar Kamarası’na konuşma yapacak
Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak, dünyanın birçok yerinden aldığı davetler
neticesinde sürdürdüğü kültür sanat
çalışmaları kapsamında İngiliz Lordlar
Kamarası’na davet edildi.
Dünyada elliye
yakın
ülkede yazmış
olduğu kitapları ve Kıbrıs’ı
anlatmak için
davetlere katılan Çakmak,
10 Mart 2020
tarihinde İngiliz
Lordlar Kamarası’na konuşma
yapacak.
Baroness Hussein-Ece’nin
(OBE) imzası ve
daveti ile İngiliz
Parlamentosu’na
davet edilen yazar Çakmak, yazmış olduğu kitapları anlatmasının
yanı sıra, “Kıbrıslı Türkler ve
Kıbrıs Kültürü” temalı bir konuşma gerçekleştirecek.
Yazmış olduğu kitaplar nedeniyle
dünyanın dört bir yanından yüzlerce
ödüle layık görülen Hasan Çakmak’ın
kitapları, geçtiğimiz yıl British Library
ve American Kongre Kütüphanesi’ne
kabul edilmişti.
İngiliz Parlamentosu adına yapılan
açıklama söyle:

Metin Harper, KKTC Londra
Eğitim ve Kültür Ataşesi oldu
KKTC eski Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik’in emekliye
ayrılmasından sonra bir süredir boş
bulunan KKTC Londra Eğitim ve
Kültür Ataşeliği’ne Şubat ayında
Metin Harper atandı.
Eylül ayından beridir boş bulunan
eğitim ataşeliği görevine geçtiğimiz
günlerde başlayan Metin Harper,
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yük-
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sek Öğrenim Dairesi’nde müfettiş
olarak çalışıyordu.
Harper, uzun yıllar ilkokul öğretmeni olarak KKTC’deki çeşitli okullarda görev yaptı.
Altı aydır boş bekleyen eğitim ataşeliğine birinin atanması Londra’da
faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü okullarında memnuniyetle karşılandı.

“İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası’nda yazar Hasan Çakmak onuruna
bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik, Baroness Hussein-Ece’nin
(OBE) ev sahipliğinde ve Kıbrıslı Sanatçılar Platformu UK grubunun desteği
ile düzenlenecek. Hasan Çakmak, uluslararası niteliğe
sahip Kıbrıslı Türk bir
yazar, gazeteci ve araştırmacı olup Kıbrıslı
Türklerin
kültürel,
sosyal ve sanatsal
yakın
geçmişine
ışık tutan nitelikte
kitaplar yazmış
bir değerdir.
Eserleri kendisine
dünyanın çeşitli
ülkelerinden
ödüller kazandırmış ve
birçok kitapları dünyaca ünlü
kütüphanelerin
koleksiyonlarına alınmıştır. Örneğin;
British Library, Bibliothèque de Genève, American Kongre Kütüphanesi ve
Moskova Devlet Kütüphanesi... Hasan
Çakmak, etkinlikte kendi çalışmalarına
değinmenin yanı sıra “Kıbrıs Kültürü
ve Kıbrıslı Türkler” temalı bir konuşma
yapacaktır.”

Mağusa/Baykal Bölgesinde Satılık Daire
Mağusa, Baykal bölgesinde bulunan dairemiz satılıktır...

* Üst kat
* 170 metre kare
* 2 yatak odalı
* Banyo WC
* WC
* Mutfak ve

oturma odası
* Mobilya ve
beyaz eşya dahil
* Çalışma odası
* 2 Balkon
* Garaj

£75000

Zorlu Cezaroğlu / Telefon: 05338635341- 07958352411 e-mail:z.cezaroglu@gmail.com
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‘Mankenlik, sunuculuk, güzellik yarışmaları ve koreografi’ denince Kuzey Kıbrıs’ta ilk akla gelen isim…

40 yıllık bir ekol; Bülent Günkut
Filiz SEYİS

kazanan Bülent Günkut, 1977 yılında
Kıbrıs’a dönüş yapar.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk mankenlik ajansı
sahibi, uluslararası güzellik yarışması
delegesi, organizatör, radyo programcısı ve sunucu Bülent Günkut, North
Cyprus UK’e evinin kapılarını açarak,
40 yıllık Günkut Ajans yolculuğunu anlattı.
Günkut Ajans’ın “Güzellikleri yaşa
ve yaşat” felsefesiyle birçok organizasyon, defile ve yarışmaya imza attığını
belirten Günkut, ajansın 40. yılını da
özel bir organizasyonla taçlandıracağını söyledi.
Konservatuvar arzusundan
mühendisliğe…
3 Haziran 1954’te Larnaka’da dünyaya gelen Bülent Günkut, bir trafik kazası sonucu babasını kaybeder. Annesi ve
nenesi tarafından kız kardeşi Kezban’la
birlikte büyüyen Günkut’un daha küçük
yaşlarda sosyal faaliyetlere, edebiyata
ve tiyatroya olan merakı göze çarpar.
Lise sona yaklaştıkça, hocalarının da
desteği ile kendine daha yakın bulduğu
konservatuvar eğitimi için heveslenen
Günkut, karşısında anneannesini bulur. “Ya doktor ya mühendis olacaksın”
diye ısrar eden anneannesinden izin
koparamayan Günkut, konservatuvara
girmeye hak kazansa da ailesinin isteği üzerine, Endüstri Mühendisi olmak
için Ege Üniversitesi’ne kaydolur. Günkut o yılları şöyle anlatır:
“Konservatuvara ailem pek sıcak
bakmazdı. O yıllarda aileler çocuklarının ya doktor ya mühendis olmasını
isterdi. Dolayısıyla, 1972’de Ankara
Devlet Konservatuvarı sınavına katıldığımda ailem sıcak bakmadı.
Ardından Erzurum’da Tıp Fakültesi’ni kazandım, onu da ‘Erzurum soğuktur’ diyerek istemediler. Sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp çıktı, ‘koca şehir
seni yutar’ diyerek istemediler.
En son Ege Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği’ni kazandım. İzmir’i kabul ettiler ve 1972-1977 yılları arasında
İzmir’de okudum.
Konservatuvara gidemedim ama ben
yine de olmak istediğim yere geldim.
Konservatuvarda tiyatro eğitimi almak
çok güzel bir şey elbette ama bence
aslolan kültürdür. Kültür de beşikten
başlar.”
Böylece, 1972 yılında başladığı üniversite eğitiminde, endüstri mühendisliği bölümüne kaydolan ilk Kıbrıslı
öğrenci olur Bülent Günkut. Mühendislik eğitimi devam ederken, formasyon
dersleri de alarak öğretmen olmaya hak
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Kıbrıs’ta bir ilk; Günkut Ajans
Askerlik görevini yerine getiren Günkut, 1 Ocak 1979’da Sanayi Holding’te
işe başlar ve 7 yıl boyunca burada çalışır. Ancak bu dönemde hayatında
önemli gelişmeler yaşanır. Günkut’un
hayatında şu an devam eden yepyeni
bir sayfa açılır.
Kız kardeşi Kezban ile birlikte, Günkut Ajansı kuran Bülent Günkut, İskele
Festivali’nde sahneye adım atar ve kendi organize ettiği ilk defileyle birlikte
ilk sunuculuk deneyimini de başarıyla
yerine getirir. Kıbrıs’ın ilk ajansı olan
Günkut Ajans, bu başlangıcın ardından
hızla büyür.
1981 Ağustos’unda Zehra Akay’la
yaşamını birleştiren Bülent Günkut,
eşinin de desteğini alarak yoluna devam eder. 1980’li yıllarda dünyaya gelen Mehmet ve Akay isimli oğullarıyla
ailesi genişleyen Bülent Günkut, ajansıyla da ülke yaşamında bir boşluğu
doldurur.
Bülent Günkut, hep içinde olanı hayata geçirişini ve gelişimini şöyle anlatıyor:
“1980 yılında kurulan Günkut Ajans
bu yıl 40 yaşında. Ajans tüm Kıbrıs’ta
ilk olma özelliği de taşıyor.
Günkut Ajans’ın öncesinde okul defileleri yapıyorduk. Kız kardeşimle dedik
ki, biz bu işi artık profesyonel yapalım.
Ülkemizde çok değerli aileler ve çok
güzel, yetenekli evlatlar var. Böylece
başladık. İlk olarak İskele Festivali’nde
defile yaparak başladık. Kız kardeşim
de ilk modellerimizdendi.
1982’de İskele’de artık ada ile özdeşleşen yılın genç kızı ve yılın genç
erkeğini ilk kez seçtik. İlk yılın genç
erkeği şu anda Londra’da yaşayan Halil
Köroğlu, ilk yılın genç kızı ise Kıbrıs’ta
yaşayan Emine Cambaz Döşemeci idi.
13-19 yaş arasındaki çocuklarımız yarışıyor burada.
“Miss Kuzey Kıbrıs yapalım
dedim, bana inanmadılar”
1983’te cumhuriyet kuruldu. 1984’te
yıldönümü kutlaması hazırlıkları için
Miss Kuzey Kıbrıs başlatmayı önerdim, bana inanmadılar. 30’lu yaşlarımdaydım daha, ‘çocuksun’ dediler.
Ama dönemin yetkililerini ikna etmeyi başardım ve 1. Miss Kuzey Kıbrıs’ı
1984 yılının Temmuz ayında Salamis
Bay Otel’de yaptık. İlk güzellik kraliçemiz Hülya Arçay seçildi. Kendisi şu
an Avustralya’da yaşıyor.

‘Güzellikleri yaşa ve yaşat’ sloganıyla bu yıl 34. Miss Kuzey Kıbrıs’ı seçeceğiz.
Uluslararası başarılar…
1984’ten beridir Günkut Ajans organizasyonu yarışmalarımızdan çıkan
kral ve kraliçelerimiz Kuzey Kıbrıs’ı
uluslararası yarışmalarda da temsil ediyor.
1988 Güzellik Kraliçemiz Fatoş Anıl,
aynı yıl Asya Pasifik Güzellik Yarışması’nda 60 ülke içinde Dünya Üçüncülük
unvanını almaya hak kazanır.
2001 yılında Bay Kuzey Kıbrıs ikincisi Hüseyin Duvarcı, Best Model Turkey yarışmasında birinci olur.
2017 yılında Tayvan’da 50 ülke katılımıyla gerçekleşen Mr. OCEAN 2017
finalinde Bay Kuzey Kıbrıs 2017 ikincisi Ahmet Gargı dünya altıncısı ve
Gürcistan’da 35 ülke katılımıyla gerçekleşen Miss Diamond of the World
2017 finalinde Miss Kuzey Kıbrıs 2016
Kraliçemiz Esin Terzioğlu dünya üçüncüsü olur”.
Miss Kuzey Kıbrıs üç
yıl kesintiye uğradı
‘Güzellikleri yaşa ve yaşat’ sloganıyla sürdürdüğü serüveninde güzel
olmayan anıları da olduğunu söyleyen
Günkut, bu yolculukta kendisini en çok
üzen şeyin Miss Kuzey Kıbrıs’ın üç yıl
yapılamaması olduğunu kaydetti. Günkut, yarışmadaki kesintilerin nedenlerini anlattı:
“1984 – 2019 yılları arasında 3 yıl
yarışmayı yapamadık. İlk olarak 1992
yılında, dönemin eğitim bakanı genelge çıkararak öğrencilerin yarışmaya
katılımını yasakladı. 1993 yılında da

aynı yasak devam etti ve 2 yıl yarışmayı yapamadık. 2 koca yılın bu şekilde
geçmesi benim için acı ve unutulmazdır. Çocuklarımız Miss Kuzey Kıbrıs’ta
tehlikede değil ki… 1994 yılında değişen iktidar ile bu durum değişti. 1994’te
kaldığımız yerden devam ettik ve o yıl
Ebru Özüşen taçlandı.
Bir de 2003 yılında yarışmayı yapamadık. Bu da basının yarışmalara karşı
tavır almasından kaynaklandı. Basın o
kadar kötüledi ki bir aday başvurusu
oldu.”
Organizasyonlarda birçok aksaklıkla da karşılaştıklarını belirten Günkut,
sponsorlarla gerginlikler yaşanabildiğini, kuaför-terzi gibi organizasyonun olmazsa olmazlarının son anda gelmekten
vazgeçebildiğini ama tüm bunlarla baş
etmeyi başardığını anlatıyor.

1994 yılından beridir, 26 yıldır kesintisiz olarak “Günkut’la 5 Çayı”
radyo programı her Salı ve Perşembe
değişmez saatleri olan 17:00- 19:00
arası dinleyicisi buluşuyor. Günkut’la 5
Çayı, Kuzey Kıbrıs’ın en çok dinlenen
radyo programı özelliğini de taşıyor.
Bülent Günkut, programın başarısı-

nın sırrını “Severek yapıyorum” sözleri
ile açıklıyor ve ekliyor:
“Dinleyicilerimden gelen her telefona çok değer veriyorum. Ayrıca 26
yıldır tarzımdan da hiç ödün vermedim.
Bir de beni çok iyi asiste eden bir DJ’im
var. DJ Cey ile 10 yıldır birlikte çalışıyoruz.”

“Başlarda yarışmacılar kardeşimiz
yaşındaydı, artık torunumuz olacak
yaştalar”
Yaşanan tüm zorluklara rağmen güzelliklerin ağır bastığını ifade eden
Günkut, en değerli şeyin yıllardır tanıdığı gençlerle kurduğu bağların olduğunu vurguluyor.
Günkut, “İşe başladığımızda yarışmacılarımız kardeşimiz olacak yaşlardaydı, zamanla evladımız yaşta olabilecek yarışmacılarımız oldu. Artık ise
torunumuz olabilecek yaşta yarışmacılarımız. İlk güzellerin çocukları geliyor artık. Ama eski yarışmacılarımızla
da hiç kopmadık, hala ararlar sorarlar.
Tümüne de kapım hep açık” şeklinde
konuşuyor.
‘Günkut’la 5 Çayı’, kesintisiz
26 yıldır dinleyicisiyle
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Türk Dili ve Kültürü Okulları

Southgate Atatürk Okulu,
48 yıldır hizmet veriyor
Londra’daki en köklü Türk dili ve
kültürü okullarından biri olan Southgate Atatürk Okulu, 1972 yılından
beridir hizmet veriyor.
İlk olarak Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu’nun bir kolu olarak hizmete başlayan daha sonra
Southgate Türk Okulu olarak yoluna devam eden okul, 2011 yılında
Atatürk Okulları kapsamına girerek
bugünlere kadar geldi.
Southgate
Atatürk
Okulu,
Oakwood Tren İstasyonu yakınlarındaki Sussex Way, EN4 0BL
adresindeki Southgate School’da
faaliyetlerini sürdürüyor.
Cuma akşamları 18.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren okulda, Türkçe dersleri yanında,
halk dansları ve saz dersleri, GCSE
Türkçe hazırlık dersleri veriliyor.
Okul Başkanı Hanife Baylan,
100’ün üzerinde öğrencileri olduğunu belirterek, vatandaşlara
çocuklarını Türk Dili ve Kültürü
Okullarına göndermeleri çağrısında
bulundu.
Southgate Atatürk Okulu’yla ilgili bilgi almak isteyenlerin
“07947248435” numaralı telefonu
arayabileceği belirtildi.
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Suriçine aşık gençlerin mekanı;

Mağusa Kale Pasajı
GENÇLER SAHİP ÇIKTI…
Kıbrıs’ın en önemli tarihi bölgelerinden olan Mağusa Kaleiçi’nde
yıllardır atıl durumda olan pasaja
‘Suriçine Aşık’ gençler hayat verdi. Mağusa Kale Pasajı adıyla bir
süredir gençlerin buluşma noktası
olan pasaj, ciddi bir kolektif ruhunun da eseri.
Kendilerini ‘suriçine aşık arkadaşlar’ olarak niteleyen gençlerin
heyecanı ve tutkusuyla düzenlenen Mağusa Kale Pasajı, birçok
kültür-sanat ve eğlence aktivitesine ev sahipliği yapıyor.
Bir grup gencin kendi imkanla-
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rıyla ve alın teriyle hayat verdiği
pasajda cafe bar, ikinci el dükkanı, takı ve dekorasyon dükkanı ile
ahşap atölyesi bulunuyor.
Bazı geceler Kıbrıslı müzisyenleri ağırlayarak ziyaretçilere eğlence sunan pasajda, bazı geceler
ise sinema gösterimleri yapılıyor.
Pasajda ayrıca, çeşitli sanat
atölyeleri, söyleşiler ve okuma
etkinlikleri gerçekleşiyor.
Özetle, gençlerin kültür - sanat
ve eğlence aşkıyla hayat bulan
Mağusa Kale Pasajı, ziyaretçilerini kültür - sanat ve eğlenceye
doyuruyor.
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Kıbrıs’ın en renkli zamanı… Orkideler, badem çiçekleri, rengarenk laleler, akasya,
lapsana ve gavcar mantarının yarattığı görüntüler, insan ruhuna tazelik veriyor

Memleketime bahar gelmiş
Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs’ta doğa, yılın özellikle ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki sunumlarını adeta bir şölene dönüştürüyor. Doğu
Akdeniz’de ve Kıbrıs adasında yaşamanın ayrıcalığını hissetmek için yağmurlardan sonra doğadaki kabuk değişimini
ve bu renk cümbüşünü izlemek yeterlidir.
Aranılan ruhsal huzur ve yaşamın gerçek
tadı buradadır.
Özellikle mart ayı, Kıbrıs’ın en renkli
manzaralarını sunuyor. Yeşil doku arasındaki, doğal bitkiler, orkideler, badem çiçekleri, rengarenk laleler, akasya, lapsana
ve gavcar mantarının yarattığı görüntüler,
insan ruhuna tazelik veriyor.
Kıbrıs’ta mart, yemyeşil doğa, masmavi gökyüzü ve sarı renklerin hakimiyetinde bir karnaval demek...
Doğa, en güzel renklerini sunmaya
başladı
Kıbrıs Florası’nda yayılış gösteren
yaklaşık 1900 türün, yaklaşık 1500’ü

Kuzey Kıbrıs’ta bulunuyor. Yılın 300 gününden fazla güneş alan, benzersiz Akdeniz iklimi özellikleri böylesine büyük
bir doğal zenginliğin oluşmasındaki en
büyük etken.
Kıbrıs’taki tabiatın zenginliğe bakar
mısınız? Mitolojik söylencelere konu
olan nergis, dağ laleleri, anemolar, kum
zambakları, medoş laleleri (Tulipa Cypria), orkideler, nadir bulunan türler, anıt
ağaçlar ve endemik türler. Tümü de, eşsiz
güzellikteki bu tablonun tamamlayıcısı
durumunda…Dünyada gelişen, çevreye
karşı saygılı ve sorumlu özel ilgi turizmi
çeşitleri, Kuzey Kıbrıs’ta da gelişmeye
başlayan, çevre dostu turizm bilinciyle
yaygınlaşıyor. Deniz Kaplumbağaları,
kuş gözlem turları, yürüyüş parkurları,
Kıbrıs endemikleri, orkide türleri ve nadir bulunan türleri görme olanağı veren
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doğa yürüyüşleri, çevre dostu olmanın

endemik türler, anıt ağaçlar ve diğer bitki

hazzını yaşattıkça, çevreci turlara olan
ilgi de artıyor.

türleri gözlemleniyor.
Sizlere tavsiyem, rutinin dışına çıkarak,
bu güzel mevsimde, tabiatın çağrısına
kulak verip, kendinizi doğaya bırakmanızdır. Bu, tüm stres ve sıkıntılarınızdan
arınmanızı sağlayacaktır. Doğanın, doğal
terapisine hepimizin ihtiyacı var.

Kuzey Kıbrıs yürüyüş yolları
Kıbrıs adasının en doğusundaki Karpaz yarım adasından başlayıp, Girne Sıradağları – Alevkayası’ndan geçip, kuzey
batıdaki Akdeniz köyü ve Kalkanlı Anıt
Zeytin ağaçları bölgesine kadar uzanan
yürüyüş yolları doğa severlere eşsiz güzellikler sunuyor. Bunun haricinde, Lefke Bölgesindeki Orkide Vadisi ve en batı
uçta yer alan Bağlıköy, Vuni Sarayı civarı
ve Yeşilırmak köyünde bulunan yürüyüş
yolları da, flora ve fauna bakımından
zengin bir potansiyele sahiptir.
Son dönmede artan çevre bilinciyle,
gerek turistler gerekse Kıbrıs halkı, doğa
yürüyüşlerine, büyük rağbet gösteriyor.
Yürüyüş güzergahı boyunca, orkideler,

Kuzey Kıbrıs’ın orkideleri
Kuzey Kıbrıs’taki doğa parkurlarında
yürümek, Kıbrıs doğasını ve orkidelerini yakından tanımak için çok güzel bir
vesile. Karpaz’dan, Yeşilırmak’a kadar
doğaseverlere özel seçenekler sunan yürüyüş parkurları, doğal huzur bulunacak
bir ortam için biçilmiş kaftan. Adamızda
hakim dokuyu oluşturan, zeytin, harnup,
kızılçam, servi ağaçları, okaliptüs, akasya ve maki bitki örtüsü haricinde, Kuzey
Kıbrıs ’ta gözlemlenebilen, 19 endemik
bitki türü ve 32 yabani orkide türü, Kıbrıs
florasının adeta gözbebeğidir.
Kuzey Kıbrıs’ta sadece tek bir orkide
türü (Orchid Kotschyi) endemik olarak
tespit edilmiştir. Yerellik, otantiklik ve
çevrecilik turizmin yükselen değerleridir.
Kıbrıs adasında doğanın etkileyici gücü,
ziyaretçilerine yılın farklı zamanlarında
görsel doğal zenginlikler ve hoş sürprizler sunuyor. Kıbrıs’ta bahar bir başka güzel yaşanıyor. Bize düşen, onu saygı ile
karşılayıp bu güzellikleri paylaşmaktır...

noyanlargroup

+90 392 444 60 60
info@noyanlargroup.com
Long Beach, İskele, Gazimağusa/KIBRIS
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KUŞKOR, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin devam ettiğini açıkladı

18 farklı türden 344 kuşu
ağlardan canlı kurtardılar
Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği
(KUŞKOR), yasa dışı avcılığın en yoğun olduğu göç zamanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
KUŞKOR, 2019 sonbahar-kış döneminde tamamen gönüllülük esasına
dayanan çalışmaları kapsamında, 59
sis ağı, 56 ağ direği, 21 adet kuş çağrı
cihazını çeşitli bölgelerde tespit etti ve
bölge polisiyle iletişime geçerek gerekli bilgileri verdi.
KUŞKOR, 2019 yılında 18 farklı
türden 344 kuşu ağlardan canlı olarak
kurtardı, 12 kuşu ise ağlar üzerinde ölü
buldu.
Yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında açıklama yapan
KUŞKOR yönetimi, “Yasa dışı avcılığı en yoğun olduğu göç zamanlarında
çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. 2019 yılında bu çabalarımızı
uluslararası CABS örgütü gönüllülerinin de desteği ile güçlendirdik. Artan
çabalarımız yasadışı avcılığın, sanılanın aksine, belirli bölgelerde yoğun
olarak yapıldığını göstermiştir” dedi.
Dernek, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen
yasa dışı avcılık faaliyetleri sırasında
başta pulya olmak üzere, cikla, kızıl
gerdan, örümcek kuşları gibi 155 farklı
kuş türünün yakalandığını uluslararası
yayınlarda görülebildiğini belirtti.
KUŞKOR, yaptığı uzun süreli çalışmalar sırasında, geçtiğimiz aylarda
Kıbrıs’a özgü olduğu kabul edilen,
Kıbrıs İshakkuşu ve diğer baykuş türlerinin de yapılan kaçak av sırasında
ağlara takılıp can verdiğini veya yasa
dışı avcılar tarafından öldürüldüğüne
şahit olduklarını açıkladı.
KUŞKOR, bazı restoranlarda meze
olarak pulya servisi yapıldığını da iddia etti.
Güney Kıbrıs’ta yasa dışı avcılığı engellemeye yönelik kontrollerin artması
nedeni ile yasa dışı avcılığın ve pulya
ticaretinin aratacağına dair endişeleri
olduğunu belirten KUŞKOR, 2020 yılında da yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi.
Bu konuda ihbar vermek isteyen herkesin kendileriyle iletişime geçmesini
isteyen KUŞKOR yönetimi, dernek
görevlilerini yalnız bırakmayan polis
ekiplerine, askeri mercilere ve tüm
doğaya duyarlı gönüllü vatandaşlara
teşekkür etti.
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Serhat İncirli

Vatanın size her zamankinden çok ihtiyacı var

serhatincirli@hotmail.com

Türkiye çok ciddi bir savaşta...
Hatta Libya’yı da Suriye’nin yanına koyarsak, iki
ciddi savaşta...
Ekonomik gidişatın pek iyi olmadığını söylemek,
yanlış bir yorum olmaz...
Türk Lirası çok ciddi değer kaybı yaşıyor...
Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde, gelecekle ilgili çok ileri
seviyede bir belirsizlik söz konusu...
Son derece saçma bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşanıyor...
Neden saçma?
Çünkü, ülkede hiç sorun yokmuş gibi davranılıyor...
Hiç bir sorun yok; kim daha Türkiyeci?
Bir bu var!
Akıncı öyle demişti; Tatar böyle savunmuştu; Özersay şunu anlatmıştı; Erhürman ortadaydı; Arıklı şuradaydı!
İşsizlik inanılmaz boyutta artıyor.
Nüfus politikası çuvalladı.
İhracat rakamları yerlerde sürünürken, dövizin TL
karşısındaki değer kazanması ile birlikte, ithalat rakamları roket hızıyla artıyor; haliyle dış ticaret açığı
büyüdükçe büyüyor!
Peki, hizmet sektörü bu açığı kapatabilir mi?
Turizm mi?
Çok sancılı!
Turizmde alacağı teşvik parasını alamayan tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller sıkıntılı!
Uçak seferleri pahalılıktan sancı çekiyor.
Bir tek “kumar” çalışıyor, o da tek başına yetmiyor...

-*-*Kısacası, Kuzey Kıbrıs’ta durumlar iyi değil.
Yollar tamir bekliyor; para yok.
Bir çok bölgede sokak veya anayolların aydınlatma
lambaları yanmıyor.
Girne’de turizm limanı da yat limanı da dökülüyor.
Mağusa’dakinin bakımı yapılamıyor.
Ercan’da devam eden inşaatın bitip bitmeyeceği
üzerine neredeyse bahis yapılmaya başlandı.
Türkiye’den ülkeye su taşıyan borular parçalandı;
tamir edileceği söyleniyor ama vatandaşın açıkçası
pek umudu yok!
-*-*Derken hastanede ciddi büyüklükte bir yangın çıktı.
Hastanenin çok önemli bir bakıma muhtaç olduğu
gerçeğinin ötesinde, yeni hastane inşaatının elzem olduğu da kendini iyice gösterdi.
Üstüne, üç vatandaşımız, yangın nedeniyle yaşanan
kaostan sonra, yeterli yoğun bakım hizmeti alamadıkları için yaşamlarını yitirdi.
-*-*Rum tarafı, 29 Şubat günü tek taraflı olarak yedi sınır kapısından dördünü kapattı.
Üçünde koronavirüs önlemi diyerek, geçişleri yavaşlattı.
Güney Kıbrıs’ta çalışan onlarca, hatta yüzlerce Kıbrıslı zor durumda kaldı.

Moraller bozuldu.
-*-*Rum tarafı, kendi vatandaşlarının, Kuzey’de daha
ucuz olan benzin – mazot, tütün ürünleri ve meyve –
sebze alımından ciddi rahatsızdı; koronavirüs, sadece
mazeretti.
Ama bir hafta veya beş gün, fark etmez, geçişler
azalınca, gelirlerimiz de haliyle azaldı.
-*-*Gelelim sonuca...
Daha önce de bu sayfada dile getirdiğimi hatırlıyorum; genelde yurt dışında ama özelde Londra’da yaşam süren Kıbrıslı Türklere, tarihin hiç bir döneminde, şu anda olduğu kadar ihtiyaç olmamıştır.
Özellikle yaz dönemindeki tatillerini şimdiden
ayarlayacak olan Londra’daki vatandaşlarımızdan ricam, bu konuda dikkatli olmaları...
Evet, “KKTC’ye uçak bilet fiyatları çok pahalıdır”
eleştirisini kabul ediyorum...Evet, “İstanbul’da uçaktan inmek ve koskocaman havaalanında saatlerce bekleyip, yeniden binip seyahat etmek, doğrudan seyahat
edebilmekten çokd aha zordur”...
Ama, her şey göze alınmalıdır.
Bu yıl Londralı kardeşlerimiz, kesinlikle tatillerini
KKTC’de geçirmelidir.
-*-*Eğer şimdiden rezervasyonlarını yaparlarsa, süper
kaliteli otellerde, kendilerine ait evlerde, ama sonuçta kendi vatanlarında tatil keyfini yaşarken; Sterlin’in
TL karşısındaki avantajının da güzelliğini tadacaklar.
-*-*Larnaka Havaalanı hatta Baf Havaalanı üzerinden
de Kuzey Kıbrıs’a gelişlerin mümkün olduğunu belirtmek lazım.
-*-*KKTC’nin her yıl katıldığı Berlin Turizm Fuarı iptal edildi.
Sebep, koronavirüs...
Bu da gösteriyor ki, yaz tatilinde, KKTC’ye gelişlerde sıkıntılar olabilir.
Bunu tersine çevirmek, sizin elinizde!
-*-*-

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kalp Damar Cerrahisi Bölümü tamamen yandı... Hastanenin çok önemli bir bakıma muhtaç olduğu gerçeğinin ötesinde, yeni hastane inşaatının elzem olduğu da kendini iyice gösterdi. Üstüne, üç vatandaşımız, yangın nedeniyle yaşanan kaostan sonra, yeterli yoğun bakım hizmeti alamadıkları için yaşamlarını yitirdi...
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Buralarda, Kuzey Kıbrıs’ta gidişat iyi değil.
Siyaset iyi değil.
Maraş belirsizliği ya da çıkışı; ayrı bir hengame...
Yukarıda da belirttiğimiz gibi; herkesin moralleri
bozuk...
Adına milliyetçilik ya da yurtseverlik diyebilirsiniz...
Vatan sevgisi ya da...
İşte o vatanın, size her zamankinden çok ihtiyacı
var...
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Kaleler zincirinin halkası
Girne yakınlarındaki St. Hilarion Kalesi, muhteşem bir görüntüye sahip

St. Hilarion Kalesi, Kıbrıs’ın
en temel ve Ortaçağ’a ait en etkileyici mimariye sahip olan kalelerinden biridir. St. Hilarion ve
Dieu D’Amour olarak da bilinen
kalenin ilk ismi burada yaşamış
olduğu sanılan bir azize ait.
İkincisi ise Ortaçağ insanlarının çok sevdiği kelime oyunları
ile ortaya çıktı. Geçmiş zamanlarda söz konusu dağ zirvesindeki tepeleri ayrı olması ve aralarında bir vadi bulunmasından
dolay Didymos (ikiz) diye anılırdı. Bu ismin ilk Latin yerleşikler
tarafından yanlış telaffuz edilmesiyle isim Dieu D’Amour olarak
yerleşmişti.
St. Hilarion Kıbrıs’ta ada halkının Arap akınlarına karşı uyarma
ve korumak için dağlarda en yüksek noktalarda gözetleme noktası
olarak yapılan kaleler zincirinin
bir halkasıdır. Bu koruma Girne,
Buffaveto ve Kantara’da da birer
kaleyi içermektedir.
Arap akınları VII. yy’da başlamış ve aralıklarla X. yy.’a kadar
sürmüştür. Bu bakımdan buradaki ilk gözetleme kulesinin bu
akınların sürdüğü yıllarda yapılmış olduğu sanılmaktadır. Ayrıca
yazılı kaynaklarda kalenin, Aslan
Yürekli Richard’ın 1191’de adayı ele geçirdiği zaman var olduğu
belirtmektedir.
Kale Lüzinyan Döneminde geliştirilmiş ve güzelleştirilmişti.
Kıbrıs’taki diğer kalelerden farklı olarak hava sıcak olduğunda
bahçenin serinliği ve Kıbrıs’ın
güzel manzaralarından birini
görme şansının da olması buranın Lüzinyan asillerinin tercih
ettiği bir kale olmasını sağlamıştır. Kale ayrıca birçok asilin başları sıkıştığı zaman sığınacakları
bir yer olarak da tarihteki yerini
almıştır.
Kale, 1489 yılında Venediklilerin adayı ele geçirmesi ile boşaltılmış ve kaderine terk edildi.
Çok büyük başarı ve trajedilerin
yaşandığı bu kalede 14. yy. sonlarında günümüze ulaşan trajedi
Kıbrıs Kralı 1. Peter’in kardeşi
Antakya Prensi John ile ilgilidir.
Prens ve ailesi Kıbrıs’a saldıran
Cenevizililerden korunmak üzeri
St. Hilarion Kalesi’nde yaşamaya başlamıştı. John, kendisine
düşman olan Kraliçe Eleanor’un
yalanları sonucu sadık korumala-

rı olan Bulgar askerlerinin kendisine karşı gizli planlar yaptığına
inanmıştı. Bu olaya çok kızan
Prens Bulgar korumalarını yanına çağırarak tek uçurumdan
aşağı attı. Bu olayın bugün Prens
John Kulesi olarak bilinen yerde
yaşandığı tahmin edilmektedir.

Fotoğraf: Deniz Kartal

Kale değişik yükseltilerde
kurulu
3 ana bölümlerden oluşuyor
Asker, kale çalışanları ve bu
kişiler için yapılmış sarnıç, ahır
odaları ve diğer yapılardan oluşmaktaydı. Ana girişi koruyan
odaları ve diğer yapılardan oluşmaktaydı. Ana girişi koruyan
Barbakan (Savunma Yeri) ile
başlayan bu bölüm at nalı şeklinde yapılan kulelerle güçlendirilmiştir.
Güzel bir mimarlık örneği olan
giriş kapısının altındaki sade ve
yarı yuvarlak alan üzerinde Kraliyet silahları veya Aziz’in resimlerinin olduğu düşünülmektedir.
Bölüm ise Kilise, Kraliyet Sarayı ve holü, mutfak, sarnıç ve
yine Kale Komutanı’na ait odalar ve kiler, atölye, kışla yapıları
ve Ortaçağ tuvaletleri gibi birçok
yapıdan oluşuyordu. Girişinde
ise yukarı çekilip açılabilen bir
köprü ile kapanmış büyük kapı
evinden geçerek ulaşılıyordu.
Bu bölümdeki X. yy’da yapıldığı
sanılan Bizans Kilisesi görülmeye değer etkileyici bir mimariye
sahiptir.
Bölüm ise dik fakat geçmişte çıkışı merdivenler ve zikzak
çıkışlarla kolaylaştıran bir yürüyüş yolu ile başlar. İç bahçeye
gelindiğinde burada içinde fırın
bulunan mutfak, sarnıçlar ve ilave odaların kalıntıları karşımıza
çıkmaktadır. Batıda bahçe Lüzinyan Dönemi, Kraliyet odaları
ile kesilmektedir. Bu bölümdeki
Gotik mimari özellikteki pencereler Kraliçe pencereleri olarak
bilinmekte ve görülmeye değer
güzelliktedirler. Bahçeden kısa
bir tırmanışla en yüksek kısma
yani zirveye ulaşılır. Zirve deniz
seviyesinden 732 metre yüksekliktedir ve müthiş bir manzaraya sahiptir. Aynı yoldan aşağıya
inerken kendine güvenenler zorlu bir yoldan sonra güçlü ve izole
durumundaki Prens John Kulesi’ni ziyaret edebilir.
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Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...

Kıbrıs lezzetlerinden; Samsı
Gülten Özyakup SEZGİN
Kıbrıs’ın yemek kültürü çeşitlidir. Yemeklerimizin yanı sıra tatlılarımız da çok
özeldir… Bu eşsiz lezzetlerden biri de Samsı tatlısı…
Bağlıköy’de doğup büyüyen Ülkü Şansalan, evli ve iki çocuk annesi… Nenesinden
kalma evi tamir ederek “Havva Nene’nin
Mutfağı” adını verdiği mekanda, hem Kıbrıs kültürünü hem de nenesinin ismini yaşatıyor.
Ülkü Şansalan, “Havva nenem 80 yaşında
vefat etti. Evi yıkılıyordu. Annem evi bana
verince, tamir etmek ve nenemin adını da
yaşatmak için ‘Havva Nene’nin Mutfağı’
adını vererek, mekanımızı açtım. Kıbrıs
kahvaltısı, hamur işlerinin hepsi, bulgur
köftesi, tatlılar yapmaya çalışıyorum” dedi.
Samsı nasıl yapılır?
Hamuru için malzemeler
5 bardak un
1 çay bardağı yağ
1 çay kaşığı tuz
Su
Şerbeti için
1 kg. şeker
6 bardak su
Üzeri için
Badem ve tarçın
Yapılışı: Geniş bir yoğurma kabına un,
tuz, yağ ve suyu ekleyerek yoğurup, yumuşak bir hamur elde edilir. Yarim saat hamur
dinlendirilir. Sonra oklavayla büyük beze
açılır. Beze üçe katlanıp baklava şeklinde
bıçakla kesilir. Kızgın yağa atılır önlü arkalı kızartılır. Yağdan alınarak şerbete atılır.
Şerbetten alınıp, servis tabağına çıkarılıp
üzerine dövülmüş badem ve tarçın serpilir.
Afiyet olsun..

BAKICI ARANIYOR
Güney Londra’da
yaşlı bir kadına evde yardımcı
olabilecek,
arkadaşlık edecek yatılı bayan
elemana acele ihtiyaç vardır.

Daha fazla bilgi: 07958 352 411
36
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Taşkent Doğa Parkı’na yapılan her bağış, hayvanlar için kullanılıyor

Yaban hayatı
destek bekliyor
Kuzey Kıbrıs’ta Taşkent Doğa Parkı
bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne
destek amacıyla Karma Sanat Sergisi
düzenlendi.
North Cyprus UK’ye konuşan sergi
organizatörü ve Taşkent Doğa Parkı
gönüllüsü Sylvia Nejla Çağdaşoğluları,
yaban hayata destek olmak isteyen duyarlı kişilerin bağışta bulunabileceğini
söyledi.
Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla 3
Şubat-7 Şubat tarihleri arasında Lefko-
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şa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)
gerçekleşen Karma Sanat Sergisi’nde
onlarca sanatçının 100’e yakın eseri
sergilendi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken
Uluçay ve Lefkoşa Türk Belediyesi
Başkanı Mehmet Harmancı tarafından
açılan ve 5 gün süren sergide 17 bin
650 TL değerinde toplam 26 eser alıcı
buldu.
Toplam 114 bin TL değerinde 96
eserin satışa sunulduğu sergiden elde
edilecek gelirle yaban hayata destek
olunacak.

Gelir, yaban hayat
için kullanılacak
Sergi organizatörü ve Taşkent Doğa
Parkı gönüllüsü Sylvia Nejla Çağdaşoğluları, serginin amacının kâr amacı gütmeyen bir hayır kuruluşu olan Taşkent
Doğa Parkı’nı desteklemek olduğunu
söyledi.
Karma Sanat Sergisi’nde yerli ve
yabancı birçok sanatçıya ait tablo, fotoğraf, seramik, heykel ve mozaik gibi
birçok eserin yer aldığını anlatan Çağdaşoğluları, tüm sanatçıların eserlerini
hiçbir karşılık beklemeden bağışladığını belirtti.
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Yeşil altın: Avokado
Yıllar önce adını dahi duymadığımız avokado, şimdilerde özellikle
sağlığına önem verenlerin vazgeçilmez yiyeceği oldu. Anavatanı Meksika olan ve Akdeniz ikliminin hakim
olduğu yerlerde yetişen avokadoya
son yıllarda giderek ilgi arttı. Talebin artmasıyla fiyatı her geçen gün
katlanan avokado, adına ‘yeşil altın’
dedirtti.
Önceleri görenlerin şaşırdığı avokado, şimdilerde diyetlerin vazgeçilmezi haline geldi.
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Neredeyse tüm yemeklerde kullanılabiliyor. Çeşitli türlerde yapılan
avokado salataları, avokadolu dolma,
püre ve soslar… Bu çok yönlü meyvenin kullanımı sadece yemeklerle sınırlı değil. Avokadonun soğuk içeceği
ve tatlısı dahi yapılabiliyor.
Her derde deva özelliği var
Avokado yemekten hoşlanmayanlar
ya da yemek isteyip de bir türlü denemeyenler, faydalarını duyunca bir
kez daha düşünüyor. Enerji değeri

yüksek bir meyve olan avokado, yağ
ve protein açısından da oldukça zengin. Ayrıca bol miktarda A ve E vitamininin yanında B grubu vitaminleri
ve potasyum gibi mineralleri içinde
barındıran besleyici bir besin.
Vücut dokularının ve cildin yenilenmesine yardımcı olan bu eşsiz
meyve, yaraların iyileşmesine katkıda
bulunuyor. Avokado, ayrıca, iyi bir
hücre koruyucu ve antioksidan kaynağı.
Bağışıklık sistemini güçlendirici

özelliği bulunan ve kansere karşı koruyucu olmasıyla bilinen avokado,
içerdiği doymamış yağ asitlerinin
kanda kolesterolün yükselmesini önlemesi nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından da oldukça yararlı.
Avokadonun kabızlığa karşı etkili
olması da bir başka önemli özelliği.
Avokado, vücutta toksik maddeleri
etkisiz hale getirerek, yaşlılığa yol
açan zararlı maddeleri yok eden bu
mucizevi meyvenin yağı ise, egzama
ve sedef sorunlarına iyi geliyor.
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Mint Muse Design Bags: Cemaliye Kasap

“From mathematics to design”
Cemaliye Kasap was born in Nicosia in 1991. She loved mathematics so
she decided to study Computer Applied
Mathematics at Eastern Mediterranean
University. While she was studying,
she liked the ‘Web Design’ lessons the
most. Although she was obliged to learn the codes, the colors and visuals in
the design section drew her into design.
When she was near the end of her university years, she realised that she was
not related to mathematics and graduated with her interest in design.
“She launched into the work business while studying”
While studying at the university, Cemaliye felt empty. It was disturbing her
to go back and forward to school during
the day and nothing to deal with later
on. She started working in a call center
simultaneously in one of the Telephone
Operators. She spent her day there after
school. 2 years have passed with intense tempo that continued as school and
work. While studying Cemaliye bought
her own car and enjoyed the happiness
of paying the installments with her salary.
“Started sewing
with her friends gift”
She had always been interested in
sewing since the middle school years.
When she bought a ready-made dress,
if she liked it very much, she would buy
different color fabrics, go to her aunt,
and say ‘Let’s sew the same’. Later on,
with the help of a friend that she met,
she would sew, get help, and enjoy the
sewing machines for trial purposes.
Four and a half years ago, her friend

first sale with a small amount like ‘20
TL’ for the labour.
“To be the best in a target field”
After the first bag she produced, she
thought ‘why not do it better’. It was
necessary to target a point for Cemaliye, ‘it is not enough to say that I am
good at this job, it should have been the
best’ she says. Production in her bedroom in her house was now difficult. She
was both producing more and trying
to do the best. She moved to an office
next to Ledra Palace. She continued her
workshops in this office which was shared with others. Then she rented one of
the small studios in the Kaymaklı district and used it as an office. Now she has
set up her own workshop and continues
to produce there.

gave her a sewing machine, and literally the sewing adventure had started.
“Result oriented personality”
Cemaliye would like to immediately
put in action the things she dreamed of.
If her dream was true, she began to plant
in the tiny bedroom in her home, with
the belief that she had to get it sorted
immediately. The house-type designer,
placed the sewing machine on the work
table in her room, cutting fabrics over
her bed. Most of the time, she would
have cut off the bed linen and sheets.
The nights were longer as she was watching stitching videos on the internet
and experimenting until the morning.

“Digital marketing and corporate
communication in local bank”
While she continued her sewing trials,
she started working in a marketing department at one of the domestic banks.
The purpose of this section was to develop products and create something new.
Cemaliye’s curiosity about design and
the energy she added to the department
was noticed in a short time and she was
transferred to the digital marketing and
corporate communication department.
Product development has also moved
with her to this department. The designs she made for sewing and for the bank
reinforced each other. She started to try
designs at the bank during the day and
at home at night on the computer program photoshop. She then took ‘Photoshop’ and ‘Illustrator’ lessons.
“First Production was a bandana
As a result of the videos and trials she
watched, she first produced a scarf for
the hair. Then she made a bag wtih thin
fabric without even a lining inside. She
shared the photo of the bag on her Facebook account to show that she produces.
Facebook shares; It meant sharing with
ourselves for Cemaliye Kasap. Because even years later, that sharing would
stay there and she would remember it.
The bag was very popular, especially
her friend Bahar insisted on buying it.
Although she wanted to present it and
there was labor put into it and she did
not accept money for it, Bahar made the
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“Everything is perception
management”
Cemaliye Kasap learned the training
and information about marketing from
the bank she had worked with. According to Cemaliye, everything started
with perception management, and what
was more important than finding a place in the small market that existed was
that people created their own market.
Good strategy, good social media management was the first step to bring
the producer to a good place. She then
emphasized that one had to give a lot
from oneself if necessary, had to offer
the best to the market in order not to
extinguish.
“Most Desingners live abroad”
Especially handicraft and culture
production are carried out in villages
and in Nicosia Büyük Han. According
to Cemaliye Kasap, many of the young
designers live abroad because there is a
bigger market abroad. When young people design and produce, in our country,
they have to create their own markets
for what they produce, and since the
population is low, this market does not
satisfy the designer most of the time.
“Adventure starting
with my muse design”
Cemaliye Kasap believes that everything comes to her with an inspiration,
so she first identified her brand as ‘My
Muse Design’ using the word ‘muse’,
which means inspiration. In the meantime, when she combined the idea of
opening up abroad with the ongoing
branding training at the bank, the word
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‘my’ (me) started to come to her with
a lot of ego content. However, when
Cemaliye entered the workshop, she
would stop her whole life and only have
the ambition to satisfy herself. She never intended to prove herself to someone else, so there was no ego in his work.
“On the way of branding:
Mint muse
The digital marketing trainings at the
bank have intensified, combining the
trainings she took with the titles of what
is brand work, how to do it and how
to proceed strategically with design.
‘Mint’ meant the formation of something beautiful in street language in English. After a while, Cemaliye’s brand
was reshaped as ‘Mint Muse’, created
as a page on Facebook and continued to
take orders on social media.
“Directions as ‘what difference
will you have’ from relatives”
While Cemaliye Kasap continues to
take orders via the internet and to produce bags, her family and close friends
said you should add something that makes the production special to compete
with the fabricated productions sold in
shops, even if the bags are handmade.
Cemaliye Kasap expanded her concept
as a custom-made handmade bag, and
decided to add symbols or texts on the
bags with embroidery that identifies or
expresses the person.
“Details that appear
with embroidery”
The beauty of embroidery was very
different from printing. It was 100% guaranteed and it would not be damaged
in any way after a long time. Cemaliye
determined her own way of working;
if someone told her to add this or do
this, she would not do it, it is a must for
her to add her own thoughts. As she is
an observer, she takes a glance at the
customers style and offers them some
details that they can feel like the bags
belong to them. In this way, it became
an indispensable accessory in the life
of the people buying the bags, and people enjoyed using them as they found
something of their own in these products. These details are applied with an
embroidery machine.
“Education at Istanbul
fashion academy”
While the productions continued,
Cemo (Cemaliye) decided to take a
professional training on sewing. She attended the “Bag Design Training”, which continued for 3 months in Istanbul
Fashion Academy. While continuing to
work at the bank on weekdays and to
produce bags at night, he went to Istanbul with 5 o’clock plane every Saturday
morning and returned to the country

with the last plane on Sunday nights.
She spent 3 months in Cyprus on weekdays and weekends in Istanbul with her
intensive work pace from her university
years and graduated from ‘Bag Design
Education’.
“Personalized products”
With the brand of Mint Muse, bags
and pillows are produced in which
names, letters or symbols that can be
embroidered according to the preference of people. From tropical breezes
to vintage designs, Cemaliye Kasap is
one of the best in handmade bags in
our country. As a next step, Cemo share
with us that she slowly wants to enter
the Turkey market.
“Mint muse regional
representativites”
She makes sure that her products are
located in at least one place in each
region, except the internet store. While sales continue on the internet, there
are products in designated markets and
shops. There is a stand reserved for
Mint Muse in Şah Market in Çatalköy,
Kyrenia. You can find products in Artesian Accesories in Yenikent Region in
Nicosia and Meira’s Collection in Dereboyu region.
“Production and
designer markets”
A lot of young people producing
and designing were formed around
her. Cemo and most of the young people could not establish a market for
themselves and could not bring their
products to people. The idea of production and designer market emerged and
the first event was held in Asmaaltı as
Coffee & Design. The event, whose designs were created by Murat Zengi and
his logistics Mehmet Birinci, was done

with an incredible human circulation
between 18:00 and 24:00. The second
and third activities were developed with
the motto of the Local Production Market in Bandabuliya. This time, the event
was made a large scale by participating
in the Coffee & Design event in local
coffee companies. The fourth of the
event will be held on Sunday, September 2 at the Kumarcılar Inn - Mekhan
Cafe. The event will include successful
new designers and local coffee companies. Nicosia Mayor Mehmet Harmancı
had a serious support in all events.

photographers and designers even in
her efforts to expand abroad. She purchases many new fabrics, which she
researches, through the places where
she sells fabric. She thinks that we have
very good designers and very good photographers, and there is no need to purchase services from abroad. In particular,
she thanks Murat Zengi for the ‘Mint
Muse’ logo work. For 8 months, Murat
spent time in the workshop with Cemo
at night, chatted with her and eventually
created a very special logo that reflected her.

“Effective social media use”
Cemo agreed with Raziye Nevzat
and gave social media training to the
producers at the Coffee & Social Media event, after the manufacturers and
designers participating in the market
they realised hat they needed support
for how branding takes place and how
media usage is needed.

“Partners in crime
with production”
Production for Cemaliye Kasap means that the world stops and finds peace.
It is the same how a person falls in love
with his wife, she falls in love with her
work and designs... She expresses herself and her production as ‘partners in
crime’ ...

“Sewing workshop”
Cemaliye Kasap started many workshops to transfer the education she took
at Istanbul Fashion Academy to her enthusiasts. Preliminary applications to the
workshop, where cutting and sewing
training will be provided. Cemaliye will
first follow the applicants’ demands and
dreams with preliminary applications
and decide the workshop program accordingly. First of all, getting to know
the machine and basic sewing is done.
It has introduced more than 20 sewing
enthusiasts to the machine with the
Sewing Workshop, which has been going on for about 2 years.
“There are overseas works”
While the correspondence continues
to include products abroad, Cemaliye’s
biggest dream is to work with local
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Labor shared with guests;

Betül Guest House

Feriha TEL

Her biggest dream
was to live in the city.
Betül Aslan was born in 1938 in
Mehmetçik. After marrying a police
from Mehmetçik, they bought a house in Famagusta Kaleiçi to make her
biggest dream come true. Betül Aslan,
who toured the entire island due to her
husband’s job, returned to her home in
Famagusta after the events of 1963. The
family had 3 daughters and 1 son who
lived in a room for years because of
economic difficulties. Over the years,
the economic situation of ther children
got better and they got married and moved in to their own houses.
Famagusta’s first private
pre-school education center
When Oya Aslan, the daughter of the
family, could not become a teacher in
the government schools, she opened the
first private nursery and pre-school center ‘ASLAN DEDE’ in Famagusta Kaleiçi in their family home. For 5 years
Oya Aslan has educated about 40 children here with the help of 2 teachers.
The mother Betül Aslan was cooking
the children’s meals as a school cook
during this time.
Oya Aslan’s dream came true
My sister Oya Aslan’s biggest dream was to turn this house into a guest
house said the elder sister Nlgn Aslan.
Oya Aslan, who prepared the project
together with architects and engineers
in 2013, applied to Çukurova Grant
Program with her project and succeeded. The guests who come to the theme of the project felt like they were at
home and the guests at the guest house
that was created with non-profit will
live the Cypriot culture. In the content
of the project; ‘Picking olives, breaking
chakıstes, where the guests can eat hellim and gabira (traditional Cyprot toast)
food took place’.
“Bed and Breakfast” service
at Famagusta Kaleici
Betül Guest House was completed
within a period of 14 months as stipulated by the grant program. Sister Nilgün
Aslan, who talked about her wall paint
and the ideas and labor of her sister Oya
Aslan, says that the chairs and cushions
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in the garden were made of used pallets
by Oya Aslan. Due to the fact that it is
not possible to travel by car in Kaleiçi,
it is stated that the bicycle was brought
back from the bikes on the island before 1974 and that all of Kaleiçi and its
surroundings could be visited with the
bicycles used by its guests for free of
charge.
Loquat, pomegranate
and fig rooms
Betül Konuk Evi has 5 rooms in total
and the room names consist of fruit trees in the garden. In addition to the loquat, pomegranate and fig rooms, there s a
room named as ‘fireplace’ with fireplace inside and upstairs hanay rooms. Nil-

gün Aslan states that the new 4 rooms
will be put into service soon.
The struggle for existence
on Booking.com
Nilgün Aslan mentions that booking.
com, one of the most equipped and extensive web sites of tourism in the world, does not accept places in Northern
Cyprus and had a difficult time when
first opening. As a result of the research of her sister Oya Aslan managed to
place “Turkish Property” Betül Guest
House on this website and the guests
began to come in 2015.
They give molohiya
to the guests to pick

A Cypriot breakfast is served every
morning at Betül Guest House, which welcomes guests with lemonade
and olives or with a type of ‘cake’ of
Cyprus. Halloumi or nor (Traditional
Cyprus cheese) pastry is served for breakfast, sometimes pilavuna and sweet
flaky pastry is prepared. In addition
Nilgün Aslan states that they serve “clove-cinnamon” scented tea at breakfast
and fresh fruits from the garden. When
it is the season we pick molohiya and
black eyed beans with our guests and
teach them how to make tarhana (traditional Cyriot soup with dried youghurt
and herbs).
They expect support for
small-scale tourism businesses
Stating that they are trying to promote Cyprus Culture and expecting
the government to help with advertisements and brochures for this promotion,
Nilgün Aslan said that everyone has a
duty to promote our country and culture. Noting that there is no bus service
from the center of Famagusta to historical and cultural places such as ‘Salamis
Ruins’ and ‘Karpaz’ during the day, Nilgün Aslan said that tourists and visitors
are uncomfortable about this situation.
Peace is calling you
A family that is in love with Cyprus
culture and Famagusta Kaleici. The
mother Betül Aslan and the older daughter Nilgün Aslan tells us that they run
this business with peace and pleasure
and offer the guests a friendly and calm
environment in the city. The family,
who lost Oya Aslan a year ago, concludes their speech by saying that she will
live with her dream in this guest house
and that they will continue to claim their history and culture.
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Nature’s gift:
Gavcar
mushroom
The spring season has come
in Cyprus nowadays. It is a
little difficult to find mushrooms that appear on rainy days.
However, gavcar mushrooms
are at the forefront among the
foods that are loved and consumed especially in winter.
Mine AVKIRAN NUR
Gavcar mushrooms are a gift of nature to Cypriots accustomed to live in touch with nature. Growing in rural and forested areas in many parts of the island
after the rain, the gavcar mushroom is a
product found in Cyprus in winter and
spring months. Although it is troublesome to pick gavcar mushrooms, whose size reaches 50-60 centimeters, this
product is widely consumed by Cypriots. Some of the citizens, who hit the
road to the forest areas during the rainy
winter months, consume the mushrooms they pick and some even sell them.
The price is as expensive
as meat products
Gavcar mushrooms, that are picked in
forested areas, are sold in some shops,
market places and roadsides. The weight of the gavcar mushroom picked
from the meadows varies between 5080 TL. The gavcar mushroom, which is
as expensive as meat products, attracts
the attention of the locals.
Experts state that the gavcar mushroom which has a high nutritional value
should be kept and transported in a basket or a net while being picked.
Gavcar mushrooms are used in meals
and are also consumed fried.
Mushroom Fry
It is also very easy to make mushroom fry, which is a delicious dish.
Slice the gavcar mushrooms. Then,
fry it in oil with chopped onions. Whip
and add egg to it. Add some salt and
pepper. Chopped parsley can also be
added to this dish if desired. When the
eggs are cooked, the mushroom fry will
be ready to serve.

46

47

Island
Amazing
Nature

Small

welcometonorthcyprus.co.uk

