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Noyanlar Şirketler Grubu, sunduğu 
kaliteli yaşam alanlarının yanı sıra 
ülkemiz doğal güzelliklerinde spor 
yapma imkanı da sunuyor. Şirket bün-
yesinde  kurulan “Royal Life Cycling” 
kulübü, herkesi pedal çevirmeye 
teşvik ediyor Haberi 20. sayfada

Sağlıkla, 
huzurla 
nice 
yıllara 
Gökhan 
Noyan
Haberi 16. sayfada

“Ruhum

bir adım önde”
bedenimden

Biyolog Yeşim Özünlü Yücel, yıllarca sürdürdüğü 
mesleğine nokta koyarak hayalini kurduğu Hou-
se of Jade’yi açtı. Lefkoşa’nın gözde mekanları 
listesine adını yazdıran House of Jade’nin iç 
kısmı modern bir ev konforu sunarken, havuz 
başında vakit geçirmek ise huzur veriyor

Haberi 8-9. sayfalarda

HOUSE OF

JADE

La Serenita Florist’in adanın her yerine online 
çiçek siparişi hizmeti sayesinde sevdiklerinize 
dilediğiniz çiçeği kolaylıkla ulaştırabiliyorsunuz

Haberi 6. sayfada

“ “Online siparişle 
siz çiçeğinizi seçin, 

biz götürelim

Sizleri, değeri artan 
Kuzey Kıbrıs’a 
davet ediyoruz

Gazimağusa’da aile şirketi 
olarak hizmet veren Kurtsan 
Group yönetimi, emeklilik 
planı, yatırım düşüncesi ya da 
sezonluk tatil planlayan İngilte-
re’deki Kıbrıslı Türklere çağrıda 
bulundu. Haberi 12. sayfada
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Turizmin incisi olarak bilinen Girne, 
tarihi yerleri, doğal güzellikleri, eğlen-
ce mekanları ve aktiviteleriyle adanın 
en güzel turizm kenti olma özelliğini 
taşıyor.

Venedikliler, Osmanlılar, Romalılar, 
Mısırlılar ve İngilizler gibi farklı me-
deniyetlerin geçtiği Girne’de bu tarihi 
izleri halen görmek mümkün.

Canlı bir sahil kenti olan Girne’de 
çarpık yapılaşmanın olması, tepeden 
bakıldığında kenti beton yığını gibi 
gösterse de otantik yapısıyla Girne An-
tik Limanı, tarihi Girne Kalesi ve kent 
merkezindeki dar sokakları cazibesini 
koruyor.

Girne’de gezilecek onlarca 
tarihi yer mevcut

Balıkçı tekneleri ve yatların yan yana 
dizildiği, restoran, kafe ve barlarıyla 
bilinen Girne Antik Limanı, ülkenin 
tanıtımında önemli bir rol oynuyor.

Girne sınırları içerisinde yer alan 
Bellapais Manastırı, St.Hilarion Kalesi, 
Batık Gemi Müzesi, Bufavento Kalesi, 
Çıkartma Plajı’ndaki Barış ve Özgür-
lük Anıtı, Karaoğlanoğlu Müzesi ve 
Şehitliği, Hz. Ömer Türbe ve Mescidi, 
Arkhangelos Kilisesi, Baldöken Mezar-
lığı ve Ağa Paşa Camii ve Bandabuliya 
gezilip görülebilecek tarihi yerlerden 
bazıları.

Akdeniz’in mavi sularına açılan 
Girne Turizm Limanı ise, Kıbrıs’a deniz 

yoluyla geliş olanaklarından birisi.
20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda 

yer alan çıkarma gemilerinden olan ve 
Çıkarma Plajı’na yerleştirilen Ertuğrul 
ise, Girne- Alsancak anayolu üzerin-
de müze gemi olarak ziyaretçilerini 
ağırlıyor.

Gece hayatı, 
kente canlılık katıyor

Girne’deki oteller, restoranlar, ka-
feler, plajlar, çarşı ve üniversiteler de, 
ekonomiye katkı sağlamasının yanı 
sıra kente canlılık katıyor.Eski Ter-

minal Bölgesi’nde Çarşamba günleri 
kurulan Açık Pazar ise, turistler ve 
bölgede yaşayanların uğrak yeri olarak 
varlığını sürdürüyor. Deniz kenarın-
daki balık lokantaları ve restoranlar 
yanında geceleyin hizmet veren bar, 
club ve diskolar ise, kente canlılık 
katıyor. Girne kenti, canlı yaşamıyla 
adeta turizmin incisi olmayı sürdü-
rürken, ülkenin tanıtımında büyük rol 
oynuyor. Fotoğrafçı Alp Galip, Girne’yi 
kuş bakışı haliyle fotoğraf karelerine 
yansıttı.

Turizmin incisi 

Girne

Kuzey Kıbrıs’ın tu-
rizm başkenti Girne… 
Zengin tarihi, kültürel 
dokusu ve hareketli 
yaşamıyla dikkat çeken 
bir kent….
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+90 392 444 44 74 - +90 533 850 07 12
noyanlarholidays.com - info@noyanlarholidays.com
Doktorlar Sitesi  Yanı,  Long Beach, 99870 İskele,  Kıbrıs

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen 
pek çok kişinin ilk tercihi arasında 
yer alan ve hazırlanış şekline göre her 
mesajı verebilen çiçeklerin, online 
siparişle kısa sürede adrese teslim 
yapılabilmesi yaygınlaştı.

Adanın her yerine online çiçek 
siparişi teslimatı yapması ve özel gün 
organizasyonu hizmeti sunmasıyla 
son zamanlarda adından söz ettiren 
La Serenita Florist, herkesin zevkine 
hitap eden seçenekleri sayesinde kısa 
sürede en çok tercih edilenler arasına 
girmeyi başardı.

Gönyeli Yenikent’te faaliyet gösteren 
La Serenita Florist’in Direktörü Seren 
Fahri Tezcan, çiçeklerle ilgili bilinmesi 
gerekenler ve sağladıkları hizmetler 
hakkında North Cyprus UK Gazete-
si’ne açıklamalarda bulundu.

“Çiçek sevgisi ve merakım, 
annemden geliyor”

Eğitim için gittiği Londra’dan Grafik 
Tasarım mezunu olarak Kıbrıs’a dönen 
Seren Fahri Tezcan, farklı bir sektörde 
uzun süre çalıştıktan sonra evlilik yap-
tığını, sonrasında da kendi işini kur-
maya karar verdiğini belirtti. Tezcan, 
“Çocukluğumdan bu yana annemden 
gelen bir çiçek sevgisi ve merakım 
vardı. Ocak ayında bunu profesyonel 
olarak hayatımın bir parçası haline 
getirmeye karar verdim ve La Serenita 
Florist’i faaliyete geçirdim. La Sereni-
ta, hem ismimi barındırdığı, hem de 
İspanyolca anlamı huzur, dinginlik 
olduğu için işletmeme bu ismi verdim” 
dedi.

Saksı çiçeği aydınlık, buket ve 
aranjman serin ortam istiyor

Çiçek seçiminde nelere dikkat 
etmek gerektiğini de anlatan Seren 
Fahri Tezcan, saksı çiçeği seçerken en 
önemli etkenin evdeki aydınlık duru-
mu olduğunu belirtti. 

Tezcan, aranjmanların ise tamamen 
zevke kalmış bir şey olduğuna vurgu 
yaparak, renk tercihine ve istenilen 
şıklık derecesine göre her seferinde 
farklı tasarımlar ortaya çıkarmaya 
özen gösterdiğini ifade etti. 

Tezcan, buketler ve aranjmanların 
serin ortamda daha uzun yaşadığını 
ve ikisinin de suyuna dikkat edilmesi 
gerektiği bilgisini verdi.

Gülün, klasikleşmiş en romantik 
çiçek olarak bilindiğini ancak şu an 
gençlerin gülü pek fazla tercih etmedi-
ğini söylen Tezcan, kız isteme çiçekle-
rinde dahi kırmızı gülden uzaklaşıldı-
ğını ifade etti.

En şık gelin buketleri 
ve aranjmanlar

La Serenita Florist olarak gelin bu-
ketlerinde ise, en şık çiçekleri kullan-
mayı tercih ettiğinin altını çizen Seren 
Fahri Tezcan, peony, beyaz sprey gül, 
beyaz calla lilynin ilk tercihler arasın-
da olduğunu belirtti.

Tezcan, davet sofralarını en özel 
kılan detayın ise, özenle hazırlanmış 
çiçek aranjmanları ve şık mumluklar 
olduğuna dikkat çekerek, tüm bunları 
yaparken masanın kullanımını engel-
lemeyecek şekilde, en uygun boyutlar-
da çalıştığını söyledi.

Online siparişle adanın her 
yerine çiçek gönderiliyor

Pandemi döneminde özellikle 
online siparişlerin arttığını belirten 
Seren Fahri Tezcan, “İstenilen çiçeği 
adanın her yerine gönderme imkanı-
mız var. Yurt dışı müşterilerimiz için 
de kolay ödeme imkanları sunuyoruz. 
Instagram, Facebook veya WhatsApp 
üzerinden tüm ürün yelpazemizi 
sunup hızlı çözüm sağlıyoruz. Bize 
erken ulaşılması, süreci kolaylaştırı-
yor” dedi. 

Tezcan, Instagram, Facebook’taki 

‘La Serenita’ hesabının aktif olduğunu 
belirterek, siparişler için “+90 548 842 
55 55” numaralı WhatsApp hattının da 
açık olduğunu söyledi.

Özel gün organizasyonu da 
yapılıyor

Seren Fahri Tezcan, özel günlere dair 
organizasyonlar yaptıklarına da dikkat 
çekerek, “Küçük bir masa düzenleme-
sinden tutun da en özel güne kadar, 
her detayla ilgilendiğimiz, küçük 
büyük her tür daveti yapabiliyoruz. Bu 
konuda tecrübeye sahip bir ekibimiz 
var” diye konuştu.

“ “

La Serenita Florist’in adanın her yerine online çiçek siparişi hizmeti sa-
yesinde sevdiklerinize dilediğiniz çiçeği kolaylıkla ulaştırabiliyorsunuz

Online siparişle 
siz çiçeğinizi seçin, 

biz götürelim
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Başkent Lefkoşa’nın Ledra Palace böl-
gesinde bulunan, tarihi doku ile modern 
duruşu birleştiren House of Jade, kafe 
konseptiyle ziyaretçilerine gerçek bir ev 
konforu, sükunet ve huzur sunuyor. Taş 
duvarları ve ahşap dekoruyla mekan, 
zamanda yolculuk yapmış hissi veriyor.

   Yeşim Özünlü Yücel ile Hakan 
Yücel’in sahibi olduğu House of Jade, 
gündüz dostlarınızla lezzetli pastaları 
tadıp hoşça vakit geçirebileceğiniz, 
hava kararınca da havuz başında canlı 
müzik eşliğinde içeceklerinizi yudumla-
yabileceğiniz bir mekan.

Hastane laboratuvarından kafe 
mutfağına

   Biyolog olan Yeşim Özünlü Yücel, 
yıllar sonra mesleğine nokta koyarak 
hastane laboratuvarından, mis gibi pas-
ta kokuları gelen kafesinin mutfağına 
geçiş yaptı.

   Lefkoşa’nın Ledra Palace bölgesin-
deki 80 yıllık bir evi, 2 yıl süren tadilat 
sonrası haziran ayında hizmete açan 
Yücel, “Hayalim, pasta kokusu ve mutlu 
insanların olduğu bir yer açmaktı. Çok 
önceden pasta yapma merakım vardı. 
Uzun yıllar ailem ve çevreme pastalar 
yaptım. Şimdi ise, bu pastaları kafemize 
gelen misafirlerimize büyük bir heye-
canla yapıyorum” dedi.

   Kendini her gün pastacılık konu-
sunda geliştiren, menüye farklı tarzda 
pastalar ekleyen ve bunu büyük aşkla 
yapan Yeşim Özünlü Yücel, bu konuda 
eğitimini sürdüren genç bir personeli-
nin de mutfakta kendisine büyük destek 
olduğunu söyledi.

   Yücel, House of Jade adıyla hizme-
te açtığı kafenin iç mimarisiyle bizzat 
kendisinin ilgilendiğine dikkat çekerek, 
“Bu ev, 80 yıldan fazla geçmişi olan ve 
ikinci derece koruma altında bulunan 
bir binadır. Binanın tarihi dokusunu 
koruyarak modern tarzda tadil ettik. 
Sonuca baktığımızda, harcadığımız 
zamana ve emeğe değdiğini görüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Menüde, kahve çeşitleri, soğuk 
içecekler, sandviç ve salatalar var

    Yeşim Özünlü Yücel, eşi Hakan 
Yücel, oğlu Batu Yücel ve kendisinin 
profesyonel barista eğitimi aldığını, 

“Ruhum

bir adım önde”
bedenimden

Biyolog Yeşim Özünlü Yücel, yıllarca sürdürdüğü mesleğine nokta koyarak hayalini kurduğu House of 
Jade’yi açtı. Lefkoşa’nın gözde mekanları listesine adını yazdıran House of Jade’nin iç kısmı modern 
bir ev konforu sunarken, havuz başında vakit geçirmek ise huzur veriyor

kızı Büke Yücel’in de zaman buldukça 
kafeyle ilgilendiğini söyleyerek, böyle-
likle mekanın bir aile işletmesi olarak 
faaliyet gösterdiğini ifade etti. Yücel, 
mekanda, isteğe göre soğuk-sıcak her 
türden kahve çeşidinin yapılabildiğini, 
alkollü ve alkolsüz içeceklerin bulundu-
ğunu söyleyerek, acıkanlar için sandviç 
ve salata çeşitlerinin mevcut olduğunu 
belirtti.

   House of Jade’de belirli gecelerde 
canlı müzik yapıldığını da ifade eden 
Yücel, pazar günleri hariç haftanın 6 
günü 09.00-24.00 saatleri arasında 

hizmet verdiklerini söyledi. 
Concept store hizmeti de veriliyor

    Yeşim Özünlü Yücel, House of 
Jade’nin kafe yanında “concept store” 
olarak da hizmet verdiğini söyleyerek, 
seramik türden hediyelik eşyalar ve 
kokulu mum gibi el yapımı ürünler 
satıldığını, work shop şeklinde eğitim 
verildiğini ve sergi gibi sanatsal etkin-
likler yapıldığını vurguladı.

   House of Jade’de 80-100 kadar kişiyi 
ağırlayabilecek bir alanın bulunduğuna 
ve özel gün organizasyonlarına ev sa-
hipliği yapabileceklerine dikkat çeken 
Yücel, özellikle yaz geceleri havuz ba-
şında yapılan organizasyonların güzel 
bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

“Ruhum bedenimden bir adım 
önde gidiyor”

   Yeşim Özünlü Yücel, 52 yaşında 
mesleğine nokta koyup hayalini ger-
çekleştirdiğini anımsatarak, “Hiçbir şey 
için geç değildir. İnsan, ne zaman olursa 
hayalini gerçekleştirmek için çaba 
göstermeli. 52 yaşındayım ancak ruhum 
bedenimden bir adım önde gidiyor” 
dedi.

   House of Jade’nin Facebook ve 
Instagram hesaplarının aktif olduğunu 
belirten Yücel, bilgi almak için +90 392 
227 55 33 numaralı telefondan kendileri-
ne ulaşılabileceğini söyledi.
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Gazimağusa’da faaliyetlerini sürdüren 
Kurtsan Group, Gazimağusa, Tuzla ve 
İskele’deki projelerine devam ediyor. 

Şirket, İskele Long Beach, Bafra ve 
Karpaz’da yeni projelerini hayata geçir-
meye hazırlanıyor.

32 yıldır aile şirketi 
olarak hizmet veriyorlar

Kurtsan Group’un 1989 yılında 
Hayrullah Kurt tarafından kurulduğunu 
söyleyen Yasin Kurt, şu an şirketin faali-
yetlerini ağabeyleri Mustafa Kurt, Hamit 
Kurt ve ablası Gülşen Kurt ve kendisinin 
yürüttüğünü belirtti.

Yasin Kurt, geçen zamanla birlikte 
şirketin büyüdüğünü, şimdilerde direk-
tör olan kardeşlerin, şantiyenin tozlu 
alanlarından geçtiğine dikkat çekerek 
şöyle devam etti:

“Babamızın, bizlere tırnaklarıyla 
kazıyıp miras olarak bıraktığı bu şirket, 
bir aile şirketidir. 

Bizler en başta ağabeyim Mustafa 
Kurt, ablam Gülşen Kurt, ağabeyim 
Hamit Kurt ve ben, sektörün farklı alan-
larında eğitimler aldık ve şirketimize 
bu alanlarda katkılar koyarak bugüne 
getirmenin gururunu yaşıyoruz. 

32 yıldır gerek sahada gerek ofiste 
her aşamada işimizin başında durarak 
deneyim kazandık. Her geçen gün artan 
iş hacmi ile çalışmalarımıza ve projeleri-
mize yenilerini eklemeye devam ediyo-
ruz. Gelişen teknolojiyle paralel olarak 

genç ve dinamik ekibimizle, yenilikçi 
anlayışımızı projelerimize yansıtarak 
sektör beklentilerinin üzerinde modern 
hayata uygun, eşsiz yaşam alanları sun-
mak başlıca hedefimiz olmuştur”.

“Birçok proje hayata geçirildi, 
devlet ihaleleri alındı”

Kurtsan Group Direktörlerinden Yasin 
Kurt, şirketin bugüne kadar yaptığı 
projelere de değindi: 

“Şirketimiz, kuruluş yılından itibaren 
11 yıl boyunca farklı şirketlere çözüm or-
taklığı yaptı. Daha sonra, 2000’li yıllarla 
birlikte devlet ihaleleri kapsamında 
hastaneler, okullar, kütüphaneler, kamu 
kurum ve kuruluşlarının hizmet bina-
ları, camiler, yollar vb. farklı yapıların 
inşasında ve onarımında hizmet verdik. 

Ayrıca eski eserlerin restorasyon 
çalışmalarını da yürüten şirketimiz, Av-
rupa Birliği destekli birçok projede yer 
aldı. Son dönemlerde hizmet alanlarımı-
zı daha da genişleterek, gençliğimizin 
verdiği inanç ve azimle konut projelerini 
hayata geçirmeye başladık. Bu bağlam-
da yap-sat sektörüne de giriş yaparak 
apartmanlar, villa projeleri, siteler, 
kişiye özel projeler ürettik ve üretmeye 
devam ediyoruz”.

İskele ve Gazimağusa’daki proje-
ler hızla devam ediyor 

İlk yıllardan bu yana adanın dört bir 
yanında hizmet verdiklerini ifade eden 
Yasin Kurt, konut projelerinin Gazima-

Sizleri, değeri artan 
Kuzey Kıbrıs’a 
davet ediyoruz

Gazimağusa’da aile şirketi olarak hiz-
met veren Kurtsan Group yönetimi, 
emeklilik planı, yatırım düşüncesi ya 
da sezonluk tatil planlayan İngiltere’de-
ki Kıbrıslı Türklere çağrıda bulundu:

ğusa ve İskele’de yer aldığını, planlanan 
projelerin ise bu bölgelere ek olarak 
Bafra ve Karpaz’da olacağını belirtti.

Kurt, şu an Gazimağusa merkezde iki 
adet apartman projesi, Tuzla bölgesinde 
64 adet konuttan oluşan yaşam sitesi 
ile beraber İskele’de “Independent Life” 
ismi altında 16 adet villadan oluşan 
projenin devam ettiğine dikkat çeke-
rek, tüm bunlarla birlikte İskele Long 
Beach’de 2 adet yeni apartman projesi-
nin temellerinin bugünlerde atılacağını 
söyledi.

Projelerinde önceliklerinin kalite ve 
güveni en üst seviyede tutarak yeni 
yaşam alanlarını modern hayata uygun 
şekilde inşa etmek olduğuna vurgu ya-
pan Kurt, yaptıkları projelerde inşaatın 
her aşamasında kaliteli malzeme ve 
birinci sınıf işçilikten ödün vermeden 
faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti. 

Yasin Kurt, tüm projelerde teslim 
sonrası sundukları servis ve hizmetlerin 
kalite anlayışlarının kanıtı olduğuna 
dikkat çekerek, çalıştıkları tüm iş ortak-
ları ve müşterilerine verdikleri sözleri 
yerine getirmenin gururunu yaşadıkla-
rını belirtti.

“Kira öder gibi ev 
sahibi yapıyoruz”

Müşterilerinin bütçe ve gelirlerine 
uygun çözümler sunmak için esnek 
ödeme koşulları sağladıklarını ifade 
eden Yasin Kurt, “Örneğin, düşük mik-
tarda ön ödemelerle ve aylık taksitlerle 
kira öder gibi müşterilerimizi ev sahibi 
yapıyoruz. Buna ek olarak teslimden 
sonra da sağladığımız ödeme planı 
sayesinde müşterilerimiz, faizsiz ve kre-
disiz ödeme avantajları elde ediyorlar” 
diye konuştu.

Kurtsan Group Direktörlerinden Yasin 
Kurt, yerli halktan başlayarak, Türkiye, 
Avrupa ve dünyanın farklı coğrafyala-
rından müşteri portföyüne sahip olduk-
larına vurgu yaparak, “Elbette bunların 
arasında İngiltere’den birçok Kıbrıslı 
Türk müşterilerimiz de bulunmakta-
dır. İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin 
hem yatırım hem yaşam hem de tatil 
amaçlı olarak projelerimize gösterdiği 

ilgiden oldukça memnunuz” ifadelerini 
kullandı.

“İyi bir yaşam için tüm özellikler 
Kuzey Kıbrıs’ta mevcut”

İngiltere’deki yaşam şartlarıyla kıyas-
landığında Kuzey Kıbrıs’ın daha güvenli 
oluşunun yanı sıra ekonomi, ulaşılabi-
lirlik ve sosyal imkanlar açısından daha 
uygun olduğuna işaret eden Kurt, iklim 
koşulları, masmavi kristal denizinin de 
en önemli özellikleri olduğunu vurgu-
ladı.

   Kurt, “İyi bir yaşam için yer se-
çerken bu özellikler belirleyici rol 
oynamaktadır. Güvenlik derken hem 
suç oranı daha düşük hem de finansal 
güvenlikten söz ediyoruz. Finansal 
güvenlik ise, doğru yere doğru zamanda 
yapılan yatırımı ve karlı bir alışverişi 
ifade ediyor. Kuzey Kıbrıs’ta güvenilir 

bir şirketten ev aldığınızda hem paranızı 
doğru yere harcamış olurusunuz hem 
de yatırımızın kazancını garantilemiş 
olursunuz. İhtiyaçlar ve özellikle konut 
fiyatları da kıyaslandığında, daha düşük 
bütçelerle istediğiniz gibi bir eve sahip 
olmak mümkündür. Yani Kuzey Kıbrıs 
dünya standartları ile kıyaslandığı 
zaman en düşük maliyetle en iyi yaşam 
standartlarına sahip olabileceğiniz tek 
yerdir” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın değeri ve popü-
lerliği artıyor”

Yasin Kurt, İngiltere’deki Kıbrıslı 
Türklerin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmeleri-
nin üç nedeni olduğuna dikkat çekerek, 
şunlara değindi: 

“Birincisi emeklilik planı, ikincisi 
yatırım yapmak ve üçüncüsü sezon-
luk tatil amaçlı ziyaretlerdir. Özellikle 

emeklilik planı söz konusu olduğunda, 
ada hayatının huzurlu ortamı tam bir 
tercih sebebidir. Adanın altın kumsal-
ları ve masmavi denizi, turistlerin ve 
yatırımcıların gözde adresi olmuştur. Bu 
anlamda da Kuzey Kıbrıs her gün adını 
daha çok duyuran ve değerinin arttığı 
bir konumdadır. Tüm bu avantajlar 
yatırım yaparken ilk günden kazanç 
sağladığınız anlamına gelir”.

Yasin Kurt, Kurtsan Group ailesi 
olarak Kuzey Kıbrıs’ın son yıllarda de-
ğerinin ve popülerliğinin gözle görünür 
şekilde arttığını gördüklerine ve bu 
artışın önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğine inançlarının tam olduğuna 
işaret etti. Kurt, “İngiltere başta olmak 
üzere, dünyadaki tüm yatırımcılar ve 
Türkleri, bu artan değere ortak olmaya, 
adamıza davet ediyoruz” dedi.
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Ülkemizin başarılı inşaat 
şirketlerinden biri olan, İskele 
bölgesinde yapmış olduğu dev 
yatırımlarla dikkat çeken Noyan-
lar Şirketler Grubu 48’inci kuru-
luş yıldönümünü, Şirket Yönetim 
Kurulu Başkanı Gökhan Noyan’ın 
76’ncı doğum gününde kutladı.

İskele Mackenzi Bay Loun-
ge&Restaurant’ta 5 Ağustos 
gecesi gerçekleşen doğum günü 
partisinde şirket çalışanları ve 
Noyanlar ailesinin yakın dostları 
hazır bulundu. 

Gecenin açılış konuşmasını 
yapan şirket direktörlerinden 
Ahmet Noyan, babası Gökhan 
Noyan’ın doğum günü partisine 
katılan tüm davetlilere teşekkür 
etti. 

Oldukça duygulu anlar yaşa-
dığı gözlemlenen Ahmet Noyan, 
Noyanlar Şirketler Gurubu’nun 
bugünlere gelmesindeki başa-
rının mimarı olan ve şirketin ilk 
temellerini atan Mimar Gökhan 
Noyan’ın olduğuna dikkat çekti. 
Ahmet Noyan, 1986 yılında İnşaat 
Mühendisi olan Mustafa Noyan’ın 
da şirkete katılmasıyla birlikte 
şirketin büyüme yolunda hız 
kazandığını belirtti.

Noyan, şirket faaliyetleri hak-
kında da katılımcıları bilgilen-
dirdi.

Gecede Gökhan Noyan’ın 
76’ncı doğum gününe özel hazır-
lanan, yaşamından kesitlerin yer 
aldığı kısa bir film gösterildi.

Duygu dolu anlara yaşayan 
Gökhan Noyan, kendisine 
hazırlanan bu güzel gecede 
emeği geçen şirket çalışanları 
ve ailesine teşekkür etti. Noyan, 
yapmış olduğu kısa konuşmanın 
ardından doğum günü pastasını 
eşi Sultan Noyan’la birlikte kesti. 
Havai fişeklerle son bulan gecede 
canlı müzik de yer aldı.

Sağlıkla, huzurla nice 
yıllara Gökhan Noyan

Noyanlar 
Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan 
Noyan’ın 76’ncı 
doğum günü, 
şirketin 48’inci 
kuruluş 
yıldönümünde 
kutlandı
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İskele’de üretimle uğraşan Civisilli 
ailesi, ayıklanıp paketlenmiş sebze 
satışını online olarak sürdürürken, Lef-
koşa’nın Kermiya bölgesinde hizmet 
veren yeni sağlıklı gıda mağazasını 
hizmete açtı. 

Hijyen şartlarına uygun olarak 
ayıklanmış ve havası alınmış paket-
lerde satışa sunulan sebzeler yanında 
tarladan mağazaya taşınan ürünlere 
ilgi yoğun oldu.

Mağazada A’dan Z’ye sağlıklı tüm 
ürünler mevcut

Genç bir girişimci ve Civisilli Gıda 
Direktörü Ekrem Civisilli, mağazada 
A’dan Z’ye sağlıklı her ürünü buzluklar 
ve raflarda bulmanın mümkün olduğu-
na dikkat çekerek, Civisilli Gıda’ya ait 
ürünlerin yanında farklı markalardaki 
sertifikalı organik ürünlerin satışını da 
yaptıklarını belirtti.

Civisilli, mağazayı uzun süren bir 
çalışmanın sonucunda 2 Ağustos’ta 
açtıklarını ifade ederek, şöyle devam 
etti:

“Tarifsiz bir duygu içerisindeyim. 
Düşündüklerimi aktarmaya zorlanıyo-
rum. Hayattaki en büyük mutluluğum 
ve sevincim, bu zorlu süreçte beni 
her zaman destekleyen çevremdeki 
kişilerdir. Bu yola çıktığım ilk günden 
itibaren yanımda olan hayat arkadaşım 
Zeliş Kerimoğluları, canımdan çok sev-
diğim ailem Fikret Civisilli, Fatma Öz-
türk Civisilli, Müjgan Civisilli, yeğenle-
rim Meryem Engindeniz, Salih Kiroğlu, 
tüm Civisilli Gıda personeli, iç mimari 
tasarımı ile mağazamızın mükemmel 
bir görünüşe sahip olmasını sağlayan 
Leyla Öztürk ve tüm sosyal hesapla-
rımız ve reklamlarımızdan sorumlu 
olan, attığım her adımda yanımda 
duran Fahri Uyguroğlu’na teşekkürü 
bir borç bilirim”.

Ekrem Civisilli, en büyük teşekkürü 
de ilk günden itibaren yanlarında olan 
ve hatalar yapsalar dahi kendilerini 
her zaman uyaran ve daha iyi hizmet 
vermelerini sağlayan müşterilerine 
olduğunu belirtti.

Kapıya teslim imkanı 
büyük kolaylık

Ekrem Civisilli, tüm sebzelere Gıda 
Analiz Testleri yaptırdıklarını ve so-
nuçları müşterileriyle paylaştıklarını 
vurguladı. Günlük ve taze olarak topla-
yıp ayıkladıkları ürünleri paketledikten 
sonra müşterilerinin kapısına kadar 
götürdüklerini belirten Civisilli, işletme 
olarak hijyen başta olmak üzere ilaçsız 
ürünlere önem verdiklerinin altını çizdi.

Ürünler arasında ayıklanmış paket-
lenmiş yemeklik enginar ve dolmalık 
enginar, ayıklanmış paketlenmiş bö-
rülce, ayıklanmış paketlenmiş bamya, 
ayıklanmış paketlenmiş taze molehiya, 
ayıklanmış paketlenmiş sarı fasulye, 
ayıklanmış paketlenmiş barbunya 
fasulye, ayıklanmış paketlenmiş pırasa, 
patates, paketlenmiş asma yaprağı, pa-
ketlenmiş pişirmeye hazır kolokas ve 
bullezin yanında, paketlenmiş süt mısı-
rı, domates ve salatalığın bulunduğunu 
hatırlatan Civisilli, ayrıca el yapımı 
katkısız domates salçası, biber salçası, 
konserve domates, katkısız dondurul-
muş limon suyu, fıstık ezmesi, bulgur 
köftesi, enginarlı bulgur köftesi satışla-
rının da devam ettiğini söyledi.

Vakumlu ürünler kolayca 
yurt dışına taşınıyor

Ekrem Civisilli, üretim tesisinin İske-
le’de olduğunu ve tüm ilçelere servis 
yaptıklarını belirterek, sipariş verilen 
sebzeleri, pişirmeye hazır halde teslim 
ettiklerini söyledi. Vakumlu ürünleri 
yurt dışına götüren çokça müşterisi 
olduğunu anımsatan Civisilli, “Özellikle 
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler 
ürünlerimize yoğun ilgi göstermeye 
başladı. Çok sayıda kişi, ürünlerimizi 
alıp İngiltere’ye taşıdı” dedi. Civisilli, 
ürünlerini daha çok kişiye ulaştırmak 
amacıyla Lefkoşa’dan sonra Girne’ye de 
şube açma planı olduğunu da ifade etti.

Civisilli Gıda’ya Facebook üzerinden 
ya da mesai saatleri içerisinde +90 
533 884 84 49 numaralı telefondan ve 
WhatsApp hattından ulaşmak müm-
kün.

Civisilli 
Gıda’dan 

Lefkoşa’ya mağaza...

İnternet üzerinden talep artınca daha çok kişiye 
ulaşmak adına şube açma yoluna giden Civisilli 
Gıda, Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde sağlıklı 
gıda mağazasını hizmete sundu

Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

Fitness Center,Spa CenterKids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground
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  Noyanlar Şirketler Grubu bünye-
sinde oluşturulan Royal Life Cycling, 
7’den 70’e herkesi bisiklet sporunun 
bir parçası yapmayı amaç edindi.

Ülkemiz doğa güzelliklerinin tadını 
çıkarmak isteyenler ayrıca bisiklet 
sporuyla ilgilenenleri ağırlayan kulü-
bün düzenlediği etkinlikleri yaşamak 
gerekiyor.

Bisiklet sürmeyi artık hayat biçimi 
haline getiren isimlerden biri olan 
Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pa-
zarlama Sorumlusu Zarif Noyan, hem 
beden hem de ruh sağlığı için pedal 
çevirmeye başladı.

Noyan, Royal Life Cycling’in bir 
üyesi olarak, Salih Yalızat’tan eği-
timler aldı ve yol bisikletiyle ülkemiz 
güzelliklerini keşfetmenin keyfine 
vardı.

Salih Yalızat, Noyanlar Grup’ta 
sportif danışmanlık ve rekreasyon 
alanlarının etkin şekilde kullanımı 
için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Royal Life Cycling’in konumu itiba-
riyle herkesi bisiklet sporuna çek-
tiğini ifade eden Yalızat, o anı şöyle 
anlatıyor: “Düşünün ki, evinizin denize uzak-

lığı bir kilometre, diğer taraftan sahil 
boyunda 7 kilometre uzunluğunda 
bir bisiklet yolu var. İster arazide 
moutain bike yapın, ister crossfit ya 
da yüzün. 

Noyanlar Grup tatil evlerinde bir 
hafta sonu hem tatilin hem de bisiklet 
sürmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Ro-
yal Life Cycling olarak 7’den 70’e her-
kesi sporun bir parçası yapmayı amaç 
edindik. Tüm Noyanlar ailesi sporu ve 
sağlığı öncelikli bir hale getirmiş bir 
oluşuma imza attı ve bununla ilgili de 
geleceğe yönelik projelerine de şekil 
verdi.

Royal Life Cycling sadece bir bi-
siklet değil, sağlıklı yaşamın öncüsü 
olma yolunda adımlar atıyor”.

Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve 
Pazarlama Sorumlusu Zarif Noyan 
da sağ bisikletiyle başladığı sürüş 
keyfine aldığı eğitimler sonrası yol 
bisikletiyle devam eden ve sağlıklı 
yaşamın öncüsü olan bu spora gönül 
vermiş bir isim…

SORU: Bisiklet sporuna ilginiz 
nasıl başladı?

NOYAN: Aslında bisiklet benim 
çocukluğumdan beri hep hayatımda 
oldu. Bir buçuk yıl öncesine kadar 
dağ bisikletini arada bir sürüyordum 
fakat pandemiden dolayı yaşadığımız 
kapanma sürecinde, eşim Ahmet 
Noyan’ın desteğiyle yol bisikletini 
sürmeye başladım. Daha sonra yol 
bisikletini daha iyi kullanmam için, 
koçumuz Salih Yalızat’tan çok büyük 

destek ve motivasyon aldım. 
“Yol Bisikletini Bayanlar Değil, 

Sadece Erkekler Sürer” mantığını da 
böylelikle ortadan kaldırmış olduk. 
Benimle birlikte kızım Doğa Noyan da 
aynı zamanda yol bisikletine başla-
mış oldu. Benim ve ailem için çok 
büyük bir önemi olan bisiklet sporu-
nu ailece yapmanın da ayrı bir yeri ve 
önemi bulunmaktadır. Hayatıma bu 
sporu katan eşim Ahmet Noyan’a ve 
koçumuz Salih Yalızat’a teşekkürleri-
mi bir borç bilirim. 

SORU: Bisiklet sporu sağlık için 
de oldukça faydalı. Kadınların da 
bisiklet sporuna gönül vermesi 
önemli. Bu sporun olumlu/olum-
suz yanları nedir?

NOYAN: Herkes bisiklet kullanma-

Noyanlar ailesi 
öncelikli

sporu ve sağlığı 

hale getirdi...

Noyanlar Şirketler Grubu, sunduğu kaliteli yaşam alanlarının yanı sıra ülkemiz 
doğal güzelliklerinde spor yapma imkanı da sunuyor. Şirket bünyesinde 

kurulan “Royal Life Cycling” kulübü, herkesi pedal çevirmeye teşvik ediyor

lı. Doğayı, temiz havayı seven herkes. 
Kadınlar için de erkekler için de çok 
güzel bir kardiyo sporu olup, sağlığı-
mız ve kas gruplarımız açısından da 
ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bisiklet sporunda gördüğüm en 
büyük olumsuzluklardan bir tanesi 
rekabettir. Ben bu sporu tamamıyla 
keyif aldığım, sağlıklı, dinamik ve 
enerjik bir hayata sahip olmak için 
yapıyorum. Fakat bazı kişiler, “Ben” 
dediği için egolar başlıyor. Bu her 
tür sporda vardır. Ama ben, “Ben” 
kelimesini değil “Biz” kelimesini 
seviyorum. 

Pozitif yönlere gelince, sosyalleş-

me, güzel dostluklar, içilen kahvenin 
tadı, kokusu… Araba ile gitmediğimiz 
güzel adamızın köylerine bisiklet ile 
gidebilmenin zevkini tatmak paha 
biçilemez bir değer 

SORU: Bisiklet sporuyla ilgi-
lenen birçok kişi, trafikte yaşa-
dıkları sıkıntılardan söz eder. Bu 
konudaki görüşünüz nedir, neler 
yapılmalıdır?

NOYAN: Her sporda olduğu gibi 
bisiklet sürmenin de bazı tehlikeleri 
var. Özellikle adamızda bisiklet kültü-
rü tam yer etmediği için, bisikletliye 
saygı duyulduğunu pek görmedim. 
Eğer sizi arkanızdan araba takip 
etmiyorsa, tehlike riski daha fazladır. 
Halbuki, küçük adamızda bisiklet 
yolları yapılsa daha güvenli bir ortam 
olacağı tartışılmazdır.

Ülkemizde bisiklet sporuna daha 
fazla saygı duyulmalıdır. Özellikle tra-
fikte, sihirli bir değneğim olsa, hemen 
adamıza bisiklet yolları yaptırırdım. 
Özellikle, yurt dışında gördüğüm iz-
lenim, yaya ve bisikletliye çok büyük 
saygı ve değer verilmesidir. Ben de 
adamızda bunun olmasını temenni 
ederim.  

Pozitif yönlere gelince, sosyalleşme, güzel 
dostluklar, içilen kahvenin tadı, kokusu… 

Araba ile gitmediğimiz güzel adamızın köy-
lerine bisiklet ile gidebilmenin zevkini tat-

mak paha biçilemez bir değer 
Salih 

Yalızat
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Mesleği gazetecilik olsa da büyük 
bir merakla başladığı takı ve hediye-
lik eşya üretimi işini geliştiren Bahar 
Uygur Özbil’in bu hobisi işi haline 
geldi. Bahar Uygur Özbil, Mağusa Ka-
leiçi’nde takı ve hediyelik ürünlerin 
satışını yaptığı nb_687_design adıyla 
hizmet veriyor ve online siparişle 
kapıya teslim sağlıyor.

Hobisini işe dönüştürdü
Mesleği gazetecilik olan ancak 

mesleği yerine takı ve hediyelik 
ürünlerin üretimini yapan Bahar Uy-
gur Özbil, “Üretmeyi seviyorum. Bir 
zamanlar şiir ve denemeler yazardım. 
Daha sonra bir dergi çıkardım. Gaze-
tecilikte beni tatmin edici olmayan ve 
mutlu etmeyen bir şeyler oldu hep. 
Kendime hobi olsun diye başladım 
takı işine. Pandemi döneminde çalış-
tığım gazete kapanınca, hobimi işe 
dönüştürdüm” dedi.

Bahar Uygur Özbil, çok geniş ürün 
yelpazesinin yer aldığı dükkanda, 
doğal taş, boncuk, metal, ip örgü, 
epoksi, seramik ile tasarlanan takı 
çeşitlerinin bulunduğunu söyledi.

Kokulu taş ve ahşaptan üretilmiş 
hediyelik eşyalar, akrilik ve filografi 
tablolar ile kendi ürettiği organik gül 
suyu, tonik, kolonya, krem ve vücut 
spreylerinin satışını yaptığını belirten 
Bahar Uygur Özbil, isme özel anah-
tarlıktan kolyeye ve masa süsünden 
fotoğraf baskı ürünlerine kadar bir-
çok ürünün dükkanında yer aldığını 
ifade etti. 

“Malzemeye göre tasarım yap-
tığımdan dolayı, her ürün eşsiz 

oluyor”
Bahar Uygur Özbil, üretim yapa-

cağı zaman önce elinde bulunan 
malzemelere baktığını ve buna göre 
üretime koyulduğunu söyleyerek, 
“Elimdeki malzemeye göre tasarım 
yaptığımdan dolayı, her ürün eşsiz 
oluyor. Eğer daha önce yapmadığım 
bir şey yapacaksam internetten onun 
yapımıyla ilgili araştırma yapıyorum 
ya da işin ehli arkadaşlardan yardım 
alıyorum. Her ne ürün yaparsam ya-
payım, çok zamanımı alıyor. Çünkü o 
ürünü mükemmel yapmak istiyorum” 
dedi.

Beğenene kadar bir ürünü defalarca 

yaptığı zamanlar olduğuna dikkat çe-
ken Bahar Uygur Özbil, özellikle epoksi 
ile çalışırken çok dikkatli olması ge-
rektiğini bildiğini, epoksinin kimyasal 
bir karışım olması nedeniyle yanlış bir 
ölçü halinde tüm emeğin ve malzeme-
nin boşa gidebileceğini anımsattı. 

Bahar Uygur Özbil, el emeğinin  
oldukça vakit harcanan bir şey oldu-
ğuna işaret ederek, “Malzeme olarak 
çok kısıtlı bir yerdeyiz. Ülke olarak 
üretmiyoruz, üretmeye kalksak ham-
madde pahalı geliyor. Adeta, ‘üretme-
yelim daha iyi olacak’ diyoruz bazen. 
Hem kısıtlı hem de pahalı malzeme 
nedeniyle maliyetler artıyor. Satış 

yapabilmek için fiyatlara çoğu zaman 
emeğimizi bile koymuyoruz. Hal-
buki dükkan masrafları var ama sırf 
sirkülasyon olsun diye fiyatları çok 
uygun tutmaya çalışıyoruz. İnsanlar, 
ne yazık ki emeği hiçe sayabiliyorlar 
bazen” diye konuştu.

Kapıya teslim imkanı sağlanıyor
Online sipariş ve teslimat hakkın-

da bilgi veren Bahar Uygur Özbil, 
Facebook, Instagram gibi sosyal med-
yadan verilen siparişler mevcutsa, 
ürünün ertesi gün teslim edildiğini 
ifade ederek, özel bir ürün yapilacak-
sa, ürünün özelliğine göre en az 3 gün 
sürenin ardından müşterinin kapısına 

kadar gönderim imkanı sunduklarını 
belirtti. Bahar Uygur Özbil, ürün tesli-
minde kapıda nakit ödeme aldıklarını 
anımsatarak, “Eğer sipariş edilen 
ürün, hediye olarak bir başkasına 
gidecekse eft, havale yoluyla da üc-
retini gönderebiliyor. Müşterilerimiz,  
ödemeyi önceden nasıl yapacağını 
söylerse kredi kartı ile de ödeme ka-
bul ediyoruz. Kargo ücreti 20 TL ama 
biz yarısını müşteriye ödetiyor diğer 
yarısını da biz ödüyoruz” dedi.

NB_687_design’a Facebook ve Ins-
tagram hesabı yanında +90 533 824 
46 05 numaralı WhatsApp hattından 
ulaşmak mümkün.

Hobisi işi oldu
Hobi olarak başladığı takı ve hediyelik eşya işini geliştiren Bahar Uygur Özbil, 

başarıyı yakalayınca Mağusa Kaleiçi’nde dükkan açıp ürünlerinin satışını yapmaya 
ve bu ürünleri online siparişle adanın dört bir yanına göndermeye başladı.
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Amigurumi sanatı kullanılarak örül-
müş çocuk sağlığına uyumlu oyun-
caklar, ebeveynlerin ilk tercihi haline 
geldi. Birbirinden güzel çizgi film 
kahramanları, sevimli hayvanlar ve 
masal karakterleri sadece çocukların 
değil, büyüklerin de ilgisini çekiyor.

Amigurumi, Japonlar’ın tığ işi ile 
pamuk ipten yaptığı, içi doldurulmuş 
doğal bir oyuncak. Kimyasal içerme-
yen ve doğal yapısıyla bilinen Amigu-
rumi tekniğiyle yapılan ürünler, her 
ailenin çocuğuna almak istediği bir 
oyuncak türü.

Nil Erim de, Amigurumi tekniğiyle 
birbirinden güzel oyuncaklar yapıyor.

Emekli olunca Amigurumi’ye 
başladı

Öğretmenlikten emekli olduktan 
sonra kendine bir uğraş arayan Nil 
Erim, Japon örgü sanatı Amiguru-
mi’ye hobi olarak başladı ve birbirin-
den güzel oyuncaklar ortaya çıkarın-
ca tüm gününü harcadığı işi haline 
geldi.

Erim, Instagram’da gördüğü bir 
bebeğin kendisini çok etkilediğini ve 
bunu kendisinin de yapabileceğini 
düşünerek, birçok video izledikten 
sonra bu yola baş koyduğunu ifade 
etti. 3 yıldan bu yana Amigurumi ör-
gülerle uğraştığını söyleyen Erim, her 
türlü ürünü hazırlayabildiğini belirtti.

Sevimli kahramanlar büyük ilgi 
görüyor

Nil Erim, çizgi film kahramanların-
dan tutun da sevimli hayvanlara, ma-
sal karakterlerinden çeşitli bebeklere 
kadar çok geniş yelpazede çalıştığına 
vurgu yaptı.

Amigurumi’nin büyük emek iste-
yen bir sanat olduğuna ve günde 8 sa-
atini örgü yaparak geçirdiğine dikkat 
çeken Erim, “Amigurumi yapımında 
küçük bir hata yapsanız bile mutlaka 
geri dönüp tüm emeğinizi sökmek 
durumunda kalabiliyorsunuz. İyi ve 
güzel bir sonuç elde etmek için de 
tabii ki bunu yapmanız gerekir” dedi.

Nil Erim, ürünlerinin Facebook’ta-
ki ‘örgü oyuncaklar’ hesabından ve 
Instagram’da ise ‘@Cyprus_amigu-
rumi_boutique’ sayfasından takip 
edilebileceğini belirterek, “En büyük 
hayalim; yıllar sonra gittiğim bir evde 
örmüş olduğum oyuncaklarla karşı-
laşmak ve ilk günkü gibi korunduğu-
nu görmek” dedi.

Birbirinden güzel 
sağlıklı oyuncaklar...
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Four Vison Development’in çok ses 
getirecek yeni projesi “Four Seasons Life 
2” için görkemli bir tanıtım yapıldı.

Four Seasons Life havuz başında ger-
çekleşen tanıtıma yoğun ilgi vardı. 

Pandemi kuralları gözetilerek yapılan 
etkinlikte, tüm sağlık önlemleri alındı, 
bir ambulansta da hazır bekletikdi.

Harika bir konser ile başlayan gece, 
havai fişek gösterisiyle daha da renklen-
di, DJ parti ile eğlenceli anlar yaşadı. 

Geceye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, Başbakan Ersan Saner, Turizm Ba-
kanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP 
Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili 
Oğuzhan Hasipoğlu, İskele Kaymaka-
mı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye 
Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk 

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı 
Cafer Gürcafer, basın mensupları ve iş 
dünyasından birçok isim konuk oldu.

Tecrübenin ödüllü projesi
Kuzey Kıbrıs’ın köklü , sektöründe 

önemli ve büyük projelere imza atmış 4 
inşaat firma olan Döveç Group, Noyan-
lar Group , Recaioğlu Group ve Tunalı 
Group, tecrübe, bilgi ve birikimlerini bir 
araya getirerek ,yapılmayanı yapmak 
için Four Vision Development şirketini 
kurdu.

Farklı ve yenilikçi bir vizyonla , yük-
sek standartlarda tasarlamış Four Sea-
son Life projesi, denize sıfır bir yaşamın 
ayrıcalıklı dünyasını sunuyor.

Proje Kuzey Kıbrıs’ın yükselen 
değeri olan İskele Boğaz bölgesinin 
eşsiz sahil şeridinde 102 bin metrekare 

Mavinin eşsiz tonları
birarada...

ve muhteşem doğa 

Four Vison Development, “Four Seasons Life II” projesiyle, İskele’de 
hem huzurlu hem de konforlu bir yaşam vaat ediyor

denize “0” konumdaki arazi üzerine 
inşaa  edilen ve  toplam 420 konut ile  
24 ticariden oluşan mega yatırım ve 
tatil projesidir.

Eşsiz ayrıcalıklarla donatılmış 65 bin 
metrekare peyzaj alanıyla huzur sunan 
proje, gayrimenkul  yatırımı yapmak  
isteyen tatilcilere, Akdeniz’in doğal-
lığının yanında el değmemiş yeşil ve 
mavinin her tonuyla tanışma imkanı 
sağlıyor. 

Four Seasons Life , konut sahiplerine  
özgün, modern tasarımıyla huzur dolu 
bir yaşamın yanında, karlı bir yatırım 
fırsatı sağlıyor. Projenin tamamlanması-
na 5 ay kadar bir süre olmasına rağmen, 
yerli ve yabancı yaklaşık 20’yi aşkın 
ülkeye %95 oranında satış yapılarak 
büyük bir başarıya imza atıldı. 

Four Seasons Life uluslararası bili-
nirliği ve yetkin jüri heyetiyle Kuzey 
Kıbrıs’ın en iyilerini ödüllendiren 
Propertync Awards tarafından 2019’da 
En İyi Sahil Kenarı Proje ödülüne layık 
görüldü.

Sıra dışı güzellik ve konfor
Projeye yoğun talep dolayısı ile Four 

Vision Development , yine İskele’nin en 
güzel noktasında eşşiz proje  Four Sea-
sons Life 1’in devamı olan Four Seasons 
Life 2’yi hayata geçirdi.

Bulunduğu bölgeyle uyum sağlayan 
ve modern dünyanın ihtiyaçlarına 
cevap veren tasarımıyla Four Seasons 
Life 2,  bölgenin doğal yapısını korurken 
İskele’nin sıra dışı güzelliğine de vurgu 
yapıyor. 

Ayrıcalıklarla dolu bir yaşam sunan 
proje, mutluluk ve huzur veren vizyonlu 
bakış açısıyla, Akdeniz’in el değmemiş 
güzelliğini mükemmel bir uyum eşliğin-
de yatırımcılara sunuyor.

Four Seasons Life 2,  bölgenin doğal 
yapısını korurken İskele’nin sıra dışı 
güzelliğine de vurgu yapıyor. 

Proje 61,000 m2 arazi alanı, 20.000 m2 
inşaat alanı kullanarak toplamda 53,000 
m2 peyzaj ve açık alanları ile 15,000 m2 
yeşil alan, 20,000 kök bitki ve ağaçları 
ile yeşile ve doğaya ne kadar önem 
verdiğini gösteriyor.

Four Seasons Life 2, mimarinin ve  
peyzajın doğal dokularına, ince düşü-
nülmüş göz alıcı bir iç tasarıma sahip, 
tüm gereksinimleri karşılayabilecek 
fonksiyonlardan oluşan, huzuru ve mut-
luluğu yakalayacağınız toplamda 310 
konut  ve 16 ticariden oluşuyor.

Engelli dostu olarak tasarlanan proje 
kapsamında açık yüzme havuzu, kapalı 
yüzme havuzu, aqua park, bisiklet ve 
yürüyüş yolları, fitness, spa / masaj – 

güzellik merkezi, tenis, basketbol ve 
voleybol sahası, restoran, kafe, bar,root 
teras, beach bar, kids club ve daha bir-
çok sosyal faaliyet alanı yer alıyor.

Kaliteli yaşamın tüm gereksinimleri-
ne, konforun tüm fonksiyonlarına sahip 
Four Seasons Life 2  projesi şimdiden 
%30’a varan ön talep aldı.

İki projeyle birlikte toplamda 748 
konut ve 40 ticariden oluşacak yatırım, 
alıcısına mutlu bir yaşam, yatırımcıya 
olduğu gibi ülkemize ve bölgemize de 
büyük katkı sağlayacak. Ülkemiz 100 
milyon sterlinin üzerinde döviz getirisi 
sağlamasının yanı sıra, devletimize 
de direkt on sekiz (18) milyon, dolaylı 
olarak da otuz yedi (37) milyon sterlinlik 
bir katkı sağlayacak.

Proje hayata geçene kadar yaklaşık 
günlük 300 kişiye  istihdam sağlayacak.

Proje tamamlanıp hayata geçtiğinde 
420 ailenin konaklamasından ,bölge 
halkına, ekonomiye  ve ülkeye yaklaşık 
yılda 2 milyon sterlinlik katkı sağlana-
cak.

Ekonomiye ve eğitime de katkı
Lansmanda konuşan Four Vision De-

velopment Direktörleri şöyle dedi:
Four Vision Development için gurur 

kaynağı olan yeni projemiz,  çok önemli 
bir lokasyondadır.

4 Vision Development’ın kuruluş viz-
yonu ülkemize yapılmış olan ve bundan 
sonra yapılacak olan en iyi projeleri ve 
en iyi lokasyonları yakalamak, ülke de-
ğerini artırırken yurt dışı tanıtımı için de 
etkin bir rol üstlenmek ve ülke insanımı-
zın eğitimine katkıda bulunmaktır. 

Faaliyette bulunduğumuz sektörde, 
bireye ve topluma saygılı, hukuka eko-
nomiye ve ahlaki değerlere bağlı olarak 
toplum için en iyiyi yapabilmek ve ülke 
geleceğine yatırım yapmak bizler için 
en önemli misyondur. Vizyonumuzu de-
vam ettirebilmek için misyonumuzu da 
en üst seviyede tutmalıydık. O nedenle 
Four Vision Development olarak vizyo-
numuza uygun en iyi arazileri almaya, 
ülke ekonomisi ve eğitimine katkıda 
bulunmaya devam ediyoruz.. Four 
Vision Development sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında bölge okullarına 
ve eğitime düzenli olarak katkı sağla-
maktadır.

Şimdiden bu projenin yapılmasında 
emeği geçen başta ortaklarımız ve Four 
Vision ailesi olmak üzere herkese son-
suz teşekkürlerimizi ileterek  projemizin 
şimdiden müşterilerimize , İskelemize 
ve ülkemize  hayırlı olmasını dileriz”

Detaylı bilgi www.fourvisiondevelop-
ment.com sitesinde.
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Lefkoşa Suriçi girişinde atıl durumda 

bulunan konak, yıllar sonra değer buldu 

ve turistik işletmeye dönüştürüldü. 

Sümer Siber ve eşi Cemal Gülercan’ın 

sahibi olduğu Valide Hanım Konak, 

Mevlevi Tekkesi karşısında ve tarihi 

Girne Kapısı’nın çok yakınında tüm 

ihtişamıyla misafirlerini ağırlıyor. Bü-

yükanneden miras kalan ve 3 yıl süren 

zorlu restorasyonla tamamlanan Valide 

Hanım Konak, hem butik otel hem de 

kafe-restoran olarak hizmet veriyor.

Sıcak atmosferiyle bilinen 
butik otel, işletme 

hayalini gerçekleştirdi
Valide Hanım Konak Sahibi Sümer 

Siber, Kent Üniversitesi’nde İşletme Bö-

lümü’nden mezun olduktan sonra, bir 

süre özel firmada bilgi işlem sorumlusu 

olarak görev yaptığını, daha sonra kendi 

işini kurmaya karar verdiğini belirtti. 

Siber, butik otel merakının hep var 

olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Butik otellerin çok sıcak bir atmos-

feri olması ve konuklarla çok yakından 

ilgilenilmesinden dolayı ailemle birlikte 

yaptığımız yurt dışı seyahatlerinde, dai-

ma butik otelleri tercih ediyorduk. Butik 

oteller, kendinizi evinizde hissetmenizi 

sağlıyor. Bana göre, o ülkenin kültürünü 

butik otellerde daha yakından tanıma 

fırsatı bulursunuz. İşletme sahiplerin-

den aldığınız bilgiler, tavsiyeler, sohbet-

ler ayrı bir değer katıyor gezinize”.

Siber, KKTC’de butik oteller açılma-

sını hayal ettiğini söyleyerek, Valide 

Hanım Konak ile bu hayalini gerçekleş-

tirdiğine inandığını belirtti.

Büyükannenin yaşam sürdüğü 
konak, yıllar sonra restore edildi

Büyükannenin asırlık mirası; 

Valide Hanım
Konağı

Lefkoşa’nın göbeğinde geçmişi bir asır öncesine uzanan ko-
nağı büyükanne mirası olarak devralan ve modern konfor ile 
tarihi dokuyu harmanlayarak butik otele çeviren Sümer Siber 
ve Cemal Gülercan çifti, ülkeye kazandırdıkları Valide Hanım 
Konak’la turizm ve Kıbrıs kültürüne büyük değer kattı

Sümer Siber, Lefkoşa’nın Suriçi bölge-
sinde, tarihi Girne Caddesi’nde bulunan 
konağın, yaklaşık 100 yıl önce büyükan-
nesinin dedesi tarafından inşa edildiğini 
ve büyükannesinin ailesiyle birlikte bu 
konakta yaşam sürdürdüğünü belirtti. 

Siber, iki katlı ve iç bahçeli tarihi eser 
niteliğindeki konağın uzun süre boş 
kaldığını, devir sonrasında eşi Cemal 
Gülercan’la birlikte 3 yıl süren restoras-
yon sürecinin ardından butik otel olarak 
tasarladıklarını ifade etti. Valide Hanım 
Konak adını neden tercih ettiklerini 
de anlatan Siber, “Misafirperverliği, 
yardımseverliği ve insan sevgisiyle dolu 
yüreği olan büyükannemizin bıraktığı 
mirası, Türkçesi ‘anne’ olan ‘valide’ 
ismiyle yaşatmak istedik” dedi.

Modern konfor ve 
tarihi doku bir arada

Sümer Siber, konağın her köşesinde 
Kıbrıs’ın otantik kültürünün hissedile-
bileceği şekilde restore ettiklerini belir-
terek, “Turizmimize ve ülke kültürüne 
değer kattığına inandığımız 5 odasıyla 
hizmet veren otelimizde, modern konfor 
ile tarihi doku harmanlandı. Her oda, 
farklı restore edildi. Mobilyaların çoğu, 
100 yıllık. Özellikle el işi dantelli örtüler, 
perdeler ve namsiyeli yataklar, turistler 
tarafından çok beğeniliyor” ifadelerini 
kullandı. 

Pandemi öncesinde, Valide Hanım 
Konak’ta dünyanın her yerinden konuk-
ları ağırladıklarını anımsatan Sümer 
Siber, müşteri memnuniyeti açısından 

da butik oteller arasında en yüksek 
puanları aldıklarını söyledi. Siber, 
pandeminin işletmelerini de olumsuz 
etkilediğine işaret ederek, içerisinden 
geçilen kötü günlerin geride kalmasını 
temenni etti.

Restoranda sunulan farklı 
tatları denemeye değer

Sümer Siber, Valide Hanım Konak’ta-
ki iç bahçeyi butik kafe ve restorana 
dönüştürdüklerini söyleyerek, şöyle 
devam etti:

“Restoranımız da büyük ilgi görüyor. 
Menülerimiz özellikle yerli halkımız 
tarafından çok beğeniliyor. Bu sayede, 
misafirlerimize farklı lezzetler tatma im-
kanı sağlıyoruz. Eşim Cemal Gülercan, 
mutfakla birebir ilgileniyor. Özellikle 

et yemekleri, eşimin uzmanlık alanıdır. 
Menümüzde yer alan, düşük sıcaklık-
ta 6 ile 12 saat pişen özel etlerimizin 
yanında, kuru dinlendirme yöntemi 
denilen 30 gün ve 150 gün aralığında 
dinlenmeye bırakılan steaklerimizi de 
misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. 
Kafe olarak da hizmet verdiğimizden, 
misafirlerimiz kahvesini tarihi cadde-
nin o güzel atmosferinde içme keyfi 
yaşıyor”.

Valide Hanım Konak Sahibi Sümer Si-
ber, ülke turizmi için butik otellerin var-
lığının önemli olduğuna dikkat çekerek, 
tarihi evlerin yıkılmasını önlemek ve 
özellikle turistik işletmelere çevrilmesi-
ni sağlamak için bir devlet politikasının 
gerekliliğine inandığını vurguladı.
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Doğayla iç içe, huzurlu bir kahvaltı keyfi 
yapmak isteyenler için eski adıyla Ayorgi olarak 
bilinen Karaoğlanoğlu’nda ‘Palmiyeli Bahçe’ 
adıyla yeni bir mekân açıldı. 

Bahçe içerisine peyzaj düzenlemesi ve hoş 
detaylar eklenerek düzenlenen kahvaltı mekanı, 
açıldığı günden büyük beğeni topladı. 

Atman: Evimizin bahçesini 
görücüye çıkardık

32 yaşında genç bir Psikolog olan Burak 
Atman, evlerinin rengarenk bahçesinde ailece 
oturduklarında büyük keyif aldıklarını, daha 
sonra bu bahçenin verdiği huzuru herkesin 
tatmasını istediklerini söyleyerek, “Annem Fisun 
Atman ve babam Yusuf Atman’ın yıllarca emek 
vererek düzenlediği güzel bahçeye bazı güzel 
detaylar daha ekleyerek görücüye çıkardık” 
dedi.

Palmiyeli Bahçe Direktörü Burak Atman, me-
kanı haziran ayında açtıklarını ve bu sezon için 
sadece serpme Türk kahvaltısı servis ettiklerini 
ifade ederek ilerleyen süreçte misafirlerini farklı 
tatlar ve yeni lezzetlerle buluşturmayı planladık-
larını belirtti.

Serpme Türk kahvaltısı 
sofrasında yok yok

Burak Atman, serpme Türk kahvaltısı sofrasın-
da mevsim reçelleri, bal-kaymak, tahin-pekmez, 
zeytin, çakıstes, sebze ve söğüş tabağı, meyve 
gibi soğuk lezzetlerin yanı sıra gözleme, mene-
men, sahanda yumurta, hellim ızgara, sosis tava, 
sucuk tava, cips ve sigara böreği gibi ara sıcaklar 
da yer aldığını anlattı.Palmiyeli Bahçe’nin 1000 
metrekarelik alana sahip olduğunu ve pandemi 
şartlarında 50 kişiye kadar hizmet verdiklerini 
söyleyen Atman, Palmiyeli Bahçe’de doğum 
günü, baby shower, nişan, düğün gibi özel gün 
organizasyonları yapılabileceğini ifade etti.

Atman, pazartesi günleri hariç tüm hafta 
boyunca 07.00-15.00 saatleri arasında hizmet 
verdiklerini belirterek bilgi ve rezervasyon için 
“+90 533 856 36 92” numaralı telefonun aranabi-
leceğini söyledi. Burak Atman, ‘Palmiyeli Bahçe’ 
adıyla açılan Facebook ve Instagram hesapları-
nın aktif olduğunu, tüm fotoğraf ve videoların 
bu hesaptan takip edilebileceğini belirterek, 
Palmiyeli Bahçe’nin Google arama motorundan 
da kolayca bulunabileceğini aktardı.

Atman ailesi, huzurlu bir ortamda kahvaltı yap-
mak isteyenler için bahçelerini kahvaltı meka-
nı olarak düzenleyerek, misafirlerine açtı

Palmiyeli Bahçe’de

kahvaltı keyfi
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Bafra Gıda, 10. yılını coşkuyla kutladı
Bafra Gıda Ltd., 10’uncu ku-

ruluş yıldönümünü kokteylli bir 
etkinlikle kutladı. 

   The Paradise Park’ta gerçek-
leşen geceye Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar ve Başbakan Ersan 
Saner’in yanı sıra birçok siyasi, 
sivil toplum kuruluşları, Bafra 
Gıda çalışanları, müşterileri, 
tedarikçileri ve ürünlerini seve-
rek kullanan birçok vatandaş 
katıldı.

   Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 
ve Başbakan Ersan Saner, yerli 
üretimin ve markalaşmanın 
önemine değinerek, yöresel 
ürünlerin markası olan Bafra 
Gıda’yı, yöneticilerini ve çalı-
şanlarını başarılarından dolayı 
kutladı.

   Bafra Gıda Direktörü Gazi 
Akıncı da, Bafra Gıda’nın bu 
günlere nasıl geldiğini anlattı, 
bu başarının ailesi ve çalışanları 
sayesinde olduğunu belirtti. 

   Akıncı, yöresel lezzetleri 
ve diğer ürünleri en kaliteli ve 
uygun fiyata müşterilerine sun-
mak için çalıştıklarını söyledi.

   Gecede Bafra Gıda’nın bu-
günlere gelmesini sağlayan çalı-
şanlara plaketleri takdim edildi, 
10. yıla özel, 10 şanslı kişiye 
hediye paketleri verildi. Gece, 
müzik dinletisiyle sona erdi.

“My soul is 
one step 
ahead of 

my body”

HOUSE OF

JADE
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It has become widespread that 
flowers, which are among the first 
choice of many people who want to 
make their loved ones happy and can 
give any message according to the way 
they are prepared, can be delivered to 
the address in a short time by online 
ordering.

   La Serenita Florist, which has made 
a name for itself recently by delive-
ring online flower orders to all over 
the island and providing special day 
organization services, has managed to 
become one of the most preferred in 
a short time thanks to its options that 
appeal to everyone’s taste.

Seren Fahri Tezcan, Director of La 
Serenita Florist operating in Gonyeli 
Yenikent, made a statement to the 
North Cyprus UK Newspaper about 
what should be known about flowers 
and the services they provide. 

“My love and curiosity for flowers 
comes from my mother”

   Seren Fahri Tezcan, who returned 
to Cyprus as a Graphic Design gradu-
ate from London, where she went for 
education, stated that she got married 
after working in a different sector for a 
long time and then decided to start her 
own business

Tezcan said, “Since my childhood, 
I had a love and curiosity for flowers 
from my mother. In January I decided 
to make this a part of my professional 
life and launched La Serenita Florist. I 
gave this name to La Serenita because 
it contains my name and because it 
means peace and serenity in Spanish.”

Potted flowers need light, the 
bouquet and arrangement require a 

cool environment
Seren Fahri Tezcan, who also talked 

about what to pay attention to when 
choosing flowers, stated that the most 
important factor when choosing pot-
ted flowers is the lighting situation in 
the house.

   Tezcan, emphasizing that arran-
gements are purely a matter of taste, 
stated that she pays attention to come 
up with different designs each time 
according to the color preference and 
the desired level of elegance.

Tezcan informed that bouquets and 

Thanks to La Serenita Florist’s online flower order service, you 
can easily deliver the flowers you want to your loved ones.

“Order your flower online,
And we’ll deliver it for you”

arrangements live longer in a cool en-
vironment and that both water should 
be taken care of.

Stating that roses are known as the 
most romantic flower that has become 
a classic, Tezcan said that the younger 
people do not prefer the rose much 
at the moment, and that even in the 
request flowers, the red rose is being 
avoided.

The most elegant bridal bouquets 
and arrangements

Underlining that La Serenita Florist 
prefers to use the most elegant flowers 
in bridal bouquets, Seren Fahri Tezcan 
stated that peony, white spray rose 
and white calla lily are among the first 
choices.

    Tezcan pointed out that the detail 
that makes the invitation tables the 
most special is the carefully prepa-
red flower arrangements and stylish 
candle holders, and said that while 
doing all these, he worked in the most 
appropriate dimensions so as not to 
hinder the use of the table.

Flowers are sent all over the is-
land with online ordering

Stating that online orders have inc-
reased especially during the pandemic 
period, Seren Fahri Tezcan said, “We 
have the opportunity to send the desired 
flower to all over the island. We also offer 
easy payment options for our overseas 
customers. We offer our entire produ-
ct range via Instagram, Facebook or 
WhatsApp and provide quick solutions. 
Reaching us early makes the process 
easier,” he said.Tezcan stated that the 
‘La Serenita’ account on Instagram and 
Facebook is active and that the What-
sApp line numbered “+90 548 842 55 55” 
is also open for orders.

Special events are also organized
Seren Fahri Tezcan drew attention to 

the fact that they organize events for 
special occasions and said, “We can 
make all kinds of invitations, large and 
small, where we take care of every de-
tail, from a small table arrangement to 
the most special day. We have a team 
with experience in this field,” she said.
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“My soul is one step 
ahead of my body”

Biologist Yeşim Özünlü Yücel put an end to her profession, which 
she continued for years, and opened the House of Jade, which 
she dreamed of. While the interior of the House of Jade, which 
has made its mark on the list of Nicosia’s favorite places, offers 
modern home comfort, spending time by the pool gives peace.

House of Jade, located in the Ledra 
Palace district of the capital Nicosia, 
combining historical texture and 
modern stance, offers its visitors a real 
home comfort, tranquillity, and peace 
with its cafe concept. With its stone 
walls and wooden decor, the place gives 
the feeling of traveling in time.

   House of Jade, owned by Yeşim 
Özünlü Yücel and Hakan Yücel, is a pla-
ce where you can taste delicious cakes 
and have a good time with your friends 
during the day, and sip your drinks 
accompanied by live music by the pool 
when it gets dark.

From the hospital lab to the cafe 
kitchen

Yeşim Özünlü Yücel, a biologist, put 
an end to her profession years later and 
moved from the hospital laboratory to 
the kitchen of her cafe, which smells 
delicious like cake.

   Yücel, who opened an 80-year-old 
house in Ledra Palace district of Nicosia 
in June after two years of renovation, 
said, “My dream was to open a place 
with the smell of delicious cakes and 
happy people. I had a passion for ma-
king cakes long ago. I made cakes for 
my family and friends for many years. 
Now, I am making these cakes with gre-
at enthusiasm for our guests who come 
to our cafe.”

   Yeşim Özünlü Yücel, who develops 
herself in pastry making every day, con-
tinues to add different styles of cakes 
to the menu and does it with great love, 
she said that a young staff member who 
continues her education in this field is 
also great support for her in the kitchen.

   Yücel pointed out that he took care 
of the interior design of the cafe she 
opened under the name of House of 
Jade and said, “This house is a building 
with a history of more than 80 years and 
is under secondary protection. We have 
renovated the building in a modern 
style while preserving its historical 
texture. When we look at the result, we 
see that it was worth the time and effort 

we spent.”
The menu includes a variety of 

coffees, cold drinks, sandwiches, 
and salads.

Yeşim Özünlü Yücel stated that her 
husband Hakan Yücel, her son Batu 
Yücel and she received professional 
barista training and that her daughter 
Büke Yücel also takes care of the cafe 
whenever she finds time, and thus the 
place operates as a family business. 
Yücel stated that all kinds of cold-hot 
coffees can be made upon request and 
that there are alcoholic and non-alcoho-
lic beverages, sandwiches and salads 
are available for those who are hungry.

    Expressing that there is live music 
on certain nights at House of Jade, 
Yücel said that they serve between 
09.00-24.00 6 days a week, except for 
Sundays.

Concept store service 
is also provided.

Yeşim Özünlü Yücel stated that the 
House of Jade also serves as a “concept 
store” besides the cafe, emphasizing 
that handmade products such as cera-

mic souvenirs and scented candles are 
sold, training is given as a workshop 
and artistic activities such as exhibiti-
ons are held.

    Pointing out that the House of Jade 
has an area that can host up to 80-100 
people and that they can host special 
day organizations, Yücel said that the 
organizations held by the pool, especi-
ally on summer nights, take place in a 
nice atmosphere.

“My soul is one step 
ahead of my body”

Yeşim Özünlü Yücel reminded that 
she put an end to her career at the age 
of 52 and realized her dream: “It is never 
too late for anything. A person should 
strive to realize her dream whenever 
it happens. “I am 52 years old, but my 
soul is one step ahead of my body,” she 
said.

     Stating that House of Jade’s Facebo-
ok and Instagram accounts are active, 
Yücel said that they can be reached by 
calling +90 392 227 55 33 for informa-
tion.
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   In the past of Cyprus and as it is to-
day, almost all of the agricultural and 
livestock activities were carried out in 
villages. In the recent past, despite all 
the difficulties of the living period, the 
villagers, who shed their sweat to the 
soil with great labor, continued their life 
cycle by producing. Since there is no 
machinery in agriculture, a lot of labor, 
less Money, poverty but perhaps sweet 
happiness remained after production.

 The years when most of the fields were 
plowed with black plows, where Cypriot 
cows, donkeys, mules had an important 
role in agriculture, from transportation 
to labor, crops were harvested by hand, 
that is, sickle, and the straw was sepa-
rated from the straw blown in the thres-
hing wind, although now remain as nos-
talgic memories were part of the daily 
life of the period.   

  Although iron plows and more prac-
tical agricultural tools were invented, it 
was much later that tractors and mecha-
nical vehicles started to be used in our 
country.

    Generally in villages where irrigati-

on is not available, barley, wheat, and a 
small number of oats were grown.

In the 1950s, dry farming was car-
ried out in most of the arable land due 
to the water shortage experienced. In 
settlements with water wells or seaso-
nal flowing rivers, streams, and springs, 
irrigated agriculture was carried out, 
although it was limited. Fruit and vege-
tables were produced and consumed in 
their season.

Time of threshing
The elderly talk a lot about the hot 

yellow summers and the threshing time. 
The field plowed and sown with a black 
plow, the period of harvesting with a si-
ckle and the time of threshing…

 Among the agriculture tools, the dove 
was the most delightful. Those who re-
member the village life in the recent past 
mention that it was an enjoyable expe-
rience besides the difficulties of riding 
the dove.

The döve has sharp flint stones under-
neath and was pulled by a horse or don-
key with wither a man, woman, or child 
sitting on the chair to add weight so the 

wheat was separated from the spike…
The döve (Düven) was usually made of 

pine wood. There is a riddle:
Eight feet, two heads. Above is 

wooden stone. (Düven).
The pile was thrown into the wind with 

the pitchfork, and the stalk and straw 
were separated. The grains and straw 
were then filled in bags, sacked, and 
transported to haystacks. Crops were 
cut with sickles… There were minor acci-
dents with the sharp sickle mouth. Tho-
se who know this job well say that this 
job requires mastery. Women were also 
quick and skilled in the sickle business.

Being a villager is a privilege
The past is a time that will never come 

back. Now neither threshing places are 
left, neither the reaping with a sickle, 
nor the doves that were pulled by the Cy-
priot mules, donkeys or horses, nor the 
friendly conversations…

The threshing the farmers worked 
non-stop. Solidarity, conversations, and 
friendships were established where th-
reshing took place. People would go to 
the fields as a group… Everyone, men, 

women, and children would get lost 
among the pale yellow crop fields. Du-
ring the hot summer days, people would 
work together from morning to evening.

   Farmers and workers tried to protect 
themselves from the hot red sun with a 
cloth on their heads or necks, while they 
tried to cool off with jugs full of water.

Halloumi, olives, and bread had a 
unique taste during their lunch break.

It happened in the past time; 
agriculture in ancient Cyprus




