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Samanbahçe 
Evleri’nin 
tarihi

Biri oturmaya, biri kola, 
biri de ayağa ve kahveye

Haberi 20-21’de

Erhürman: Gözün 
aydın Mağusa! 

Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayın-
da gerçekleştirilecek yerel seçimlerin startını 
Mağusa’da verdi ve Mağusa Belediye Başkan-

lığı’na aday olan Dr. Süleyman Uluçay’ı halka 
tanıttı. 

 Haberi 4. sayfada

Her zaman tatilde 
hissettirecek proje

Riverside 
Life Residence 

Haberi 8-9. sayfalarda

Dokunduğu her alanı 

renklendiriyor
Yaptığı resimlerle genç kuşağın umut vadeden ismi Emi-
ne Demir, tüm enerjisini resimlere aktarıyor

Haberi 28-29. sayfalarda

Vakıflar İdaresi’nin 
vakıf felsefesini 
yansıttığı en güzel 
projelerden biri olan 
Samanbahçe Evleri, 
üç aşamada tamam-
landı

   Kıbrıs kültürünün 
bir parçası olan hasır 
iskemleler, hem sağ-
lamlığı hem de nostal-
jik görüntüsüyle tüm 
Kıbrıslılar için özeldir.   

   Biz Kıbrıslılara ait 
birçok kültürel değeri-
mize sahip çıkmadığı-
mız gibi hasır sandal-
yelerin de plastiklere 
yenik düşmesine göz 
göre göre izin verdik.    

Haberi 24’te

Manzaraya 
karşı
meyhane 
keyfi

Meyhane kültü-
rüne yeni bir soluk 
getiren Haseki Mey-
hane, Kıbrıs’a özgü 
taze meze ve kebap 
çeşitleriyle adından 
söz ettiriyor

Haberi 26-27’de
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Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Hazi-
ran ayında gerçekleştirilecek yerel se-
çimlerin startını dün akşam Mağusa’da 
verdi ve Mağusa Belediye Başkanlığı’na 
aday olan Dr. Süleyman Uluçay’ı halka 
tanıttı. Mağusa İlçe Binası’nın önünde-
ki bahçede gerçekleştirilen etkinliğe 
hem partililer hem de Mağusa bölge 
halkı büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe 
Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel 
Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekil-
leri ve PM üyeleri de katılarak Uluçay’a 
desteğini belirtti. Müzik dinletisiyle 
başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı 
Tufan Erhürman ile CTP Mağusa Bele-
diye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay 
konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Mağu-
sa halkı, attıkları sloganlarla Uluçay’a 
büyük destek belirtti ve CTP’nin yerel 
yönetimlerdeki kaliteyi Mağusa’ya da 
taşıması gerektiğini ifade ettiler. 

Erhürman: Gözün aydın Mağusa! 
Mağusa Belediye Başkanlığı aday 

tanıtım etkinliğinde Mağusa halkına 
hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan 
Erhürman, Mağusa’yı bulunduğu ko-
numdan aşağıya çekmeye çalışanlarla 
geçen yılları artık geride bırakmaya 
hazırlandıklarını vurguladı. Uluçay’ın 
bu göreve kendisinin talip olduğunun 
altını çizen Erhürman, “Uluçay’ın özgü-
veni vardır, Mağusalı’ya güveni vardır 
ve Mağusa’yı söke söke alacağız demek 
için bu yola çıkmıştır” dedi. Mağusa 
halkının yaşam kalitesinin artması 

için CTP’nin yerel yönetim vizyonuna 
ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Erhür-
man, Kıbrıs’ın CTP ile aydınlanacağını 
ve bu yolu hep birlikte yürüyeceklerini 
ifade etti. Uluçay’ın uzun yıllardır has-
talarını tedavi ettiğini dile getiren Tufan 
Erhürman, şimdi de uzun yıllardır yara 
almış Mağusa’yı tedavi edeceğini be-
lirtti. Önlerinde hem erken genel seçim, 
hem de yerel seçimler bulunduğunu 
anımsatan Tufan Erhürman, Halkımızı 
karanlıktan kurtarmak gibi bir borcu-
muz bir yükümlülüğümüz var. Gece 
gündüz demeden çalışmaya başlama-
nın vaktidir. Sarı karıncaların sokağa 
çıkma vaktidir. Uluçay’ın adaylığı hepi-
mizin göğsümüzü gere gere söyleyece-
ğimiz, gurur duyacağımız bir adaylıktır. 
Biz Mağusa’yı almak için adayız. Gözün 
aydın Mağusa” şeklinde konuştu. 

Uluçay: Mağusa halkı 
daha iyisini hak ediyor! 

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı 
Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa kentinin 
ve halkının daha iyi bir hizmeti hak etti-
ğini dile getirdi. Mağusa Belediyesi’nin 
yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından 
çok iyi bilindiğini kaydeden Uluçay, 
bu sıkıntıları gördükten sonra aday 
olmaya karar verdiğini açıkladı. Aksa-
yan belediye hizmetlerini çözmek için 
bu göreve talip olduğunu işaret eden 
Uluçay, yıllardır doktorluğundan dolayı 
birçok hastasıyla ilgilendiğini, şimdi 
sırada Mağusa’nın olduğunu ifade etti. 

İlk hedeflerinin Mağusa’yı yeniden aya-
ğa kaldırmak olduğunu aktaran Uluçay, 
ardından da kenti yeniden ülkenin en 
temiz, en çağdaş kenti yapacaklarını 
söyledi. Mağusa halkının bir belediye 
kriziyle karşı karşıya bırakıldığının 
altını çizen Uluçay, “Hem belediye 
çalışanları, hem de vatandaş olarak 
bizler, yaşanan bu krizin daha büyük 
bir felakete dönüşmesinden endişeliyiz. 
Bu noktada görev alarak, mali disiplinin 
sağlanması ve idari yapının verimli hale 
getirilmesi konusunda kararlıyım” dedi. 

DR. Süleyman Uluçay’ın öz geçmişi
Dr. Süleyman Uluçay 1962 yılında 

Balıkesir’de doğdu. 1964 yılında önce 
Cihangir’e ardından da Mağusa’ya göç 
etti. İlkokulu Pertev Paşa ve Gazi İlko-
kulu’nda okudu. Ortaokul ve lise eğiti-
mini Namık Kemal Lisesi’nde tamamla-
yarak, 1980’de mezun oldu. 1980 yılında 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
kazandı. Mezuniyetin ardından ihtisas 
sınavlarında başarılı olarak, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölü-
mü’nde başladığı uzmanlık eğitimini 
başarı ile tamamlayarak, 1992’de üroloji 
uzmanı oldu. 1992 - 94 yılları arasında 
22 ay askerlik yaptı. Askerlikten sonra 
kısa bir süre Yozgat’ta üroloji uzmanı 
olarak çalıştı. Kıbrıs’ta açılan münhal 
sınavını kazanarak, Lefkoşa Dr. Burhan 
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 
1995’te üroloji uzmanı olarak göreve 
başladı. Aynı zamanda haftada bir de 

Cengiz Topel Hastanesi’nde 8 yıl sürey-
le hizmet verdi. Dr. Burhan Nalbantoğlu 
Devlet Hastanesi’ndeki 27 yıllık görev 
süresinde, üroloji alanında KKTC’de ilk 
böbrek naklinin gerçekleştirilip, nakil 
ameliyatlarının devam etmesinin yanı 
sıra, ürolojik kanser ve taş ameliyatları 
ve tedavilerinin yapılıp geliştirilmesine 
katkıda bulunup öncü oldu. Ülkede 
özel sağlık hizmetlerinin gelişmesinde 
önderlik yapan ve 1995 yılında faaliyete 
geçen Mağusa Tıp Merkezi Hastane-
si’nin kuruluşunda yer aldı. 2017 yılın-
dan beridir sadece devlet hastanesinde 
görev yapmaktadır. Türkiye ve uluslara-
rası dergilerde üroloji alanında yayım-
lanmış makaleleri vardır. Halk-Der ve 
Devrimci Gençlik Derneği’nde, ülkesi 
için çalışmalarda bulundu. Ankara’ya 
gittikten sonra Üniversite Temsilciler 
Konseyi’nin kurucuları arasında yer 
aldı. Kıbrıs yakın tarihi ile ilgili çeşitli 
gazetelerde, yakın tarihimiz ve ülke-
nin güncel sorunları ile ilgili birçok 
makalesi yayınlandı. Gönüllülük ilke-
siyle düzenlenen pek çok sağlık veya 
sosyal sorumluluk projelerine katkıda 
bulundu. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, 
KTAMS ve Kıbrıs Türk Üroloji Derneği 
üyesidir. Aynı zamanda, Türkiye’de 
Türk Üroloji Derneği üyesidir. Halen 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet 
Hastanesi’nde görev yapmaktadır. 3 
çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce 
bilmektedir.

Erhürman: 
Gözün 
aydın 
Mağusa! 
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Ağrılara karşı mucizevi tedavi
 Kayropraktik tedavi, günümüzün 

yaygın sorunlarından olan baş, boyun, 
sırt ve bel ağrılarına karşı en etkili yön-
temlerden biri.

Lefke’de açtığı fizik tedavi merkezin-
de, fizik tedavi yöntemlerinin yanı sıra 
kayropraktik tedaviyi de uygulayan 
Uzman Fizyoterapist Fatih Döner, ağrı 
şikayetiyle başvuran birçok hastanın 
tedavisine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

Birçok eğitim aldı, deneyim 
kazandı, Lefke’yi tercih etti

Uzman Fizyoterapist Fatih Döner, An-
kara Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde 
Hemşirelik, ardından İlk Yardım Eğit-
menliği eğitimi aldıktan sonra birçok 
kurumda eğitimler verdiğini, daha sonra 
Ankara’da çeşitli hastanelerin acil servis, 
genel cerrahi ve fizik tedavi bölümlerin-
de görev yaptığını belirtti. 

Gittiği Litvanya’da iki yıl tıp eğitimi 
alan Fatih Döner, Kıbrıs’a dönüş kararı 
alarak Yakın Doğu Üniversitesi Fizyote-
rapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne geçiş 
yaptığını ve başarılı bir şekilde mezun 
olduğunu ifade etti. Fatih Döner, eğitim 
hayatını bununla da sınırlamayıp Lefke 
Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon Bölümü’nde Yüksek Lisans 
eğitimini tamamladığını ve Uzman 
Fizyoterapist unvanı aldığını kaydetti. 

Babasının askeriyedeki görevi 
nedeniyle Kıbrıs’ta yaşam sürdüğünü 
ve birçok ülkede bulunmuş olsa da Kıb-
rıs’ın gülmeyi unutmamış tatlı, neşeli ve 
samimi insanlarının kendisini oldukça 
etkilediğini söyleyen Döner, hiçbir yerde 
Kıbrıs’taki samimiyeti ve sıcakkanlılığı 
görmediğini belirtti. 

Döner, birçok kişinin, merkezi Girne 
ya da Lefkoşa’da açması yönünde telkin-
de bulunmasına rağmen, adanın bakir 
bölgelerinden Lefke’de fizik tedavi ihti-
yacının olduğunu görüp buraya yatırım 
yaparak Lefke Kaymakamlık karşısında, 
Koop Bank yanında Lefke Fizik Tedavi 
Merkezi’ni açtığını söyledi.

“Vücut sağlığı, ilaçsız bir şekilde 
doğal yollardan korunuyor”

Lefke’deki fizik tedavi merkezinde, 
fizik tedavi yöntemlerinin yanı sıra kay-
ropraktik tedaviyi de uygulayan Uzman 
Fizyoterapist Fatih Döner, kayropraktik 
tedavi uygulaması hakkında şunları 
söyledi:

“Kayropraksi ‘el ile yapılan uygulama’ 
anlamına gelmektedir. Kayropraksi yön-
temiyle tedavi, vücut sağlığının doğal 
yollardan korunmasını ve direncinin 
geliştirilmesini amaçlar. Kayropraktik 
tedavinin en önemli prensibi, hasta-
nın fonksiyonel kapasitesini arttırarak 
yaşam aktivitesine ve kalitesine katkıda 

bulunmaktır. 
Kayropraktik tedavide kullanılan 

modaliteler, omurga manipülasyonu, 
cihaz ilişkili omurga manipülasyonu, 
omurga mobilizasyonu, değiştirilebilir 
yaşam tarzı eğitimi ve yumuşak doku 
tedavileridir. Kayropraktik tedavi ilk kul-
lanıldığı yıllardan beri artan bir oranda 
akut, kronik mekanik kaynaklı omurga 
hastalıkları tedavisinde oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Kayropraksi 
kırık, omurilik tümörü ve enfeksiyonu 
dışındaki tüm omurga hastalıklarının 
tedavisinde ilk seçilecek tedavi yöntemi 
olmalıdır”.

Kayropraktik tedavinin nasıl yapıldı-
ğını da anlatan Fatih Döner, omurgada 
tedavi edilecek alanın saptandığını 
ve eller kullanılarak mevcut eklemin 
harekete geçirildiğini, böylece sıkışmış 
sinirlerin üzerindeki baskının ortadan 
kaldırıldığını söyledi.    

Uzman Fizyoterapist Fatih Döner, 
tedavinin amacının, ameliyatsız bir şe-
kilde omurgaya el ile müdahale edilerek 
omurganın sağlıklı pozisyonuna geri ge-
tirilmesi ile sinir sıkışmalarının ortadan 
kaldırılması olduğunu belirterek, “Bu 
sayede cerrahinin, beraberinde getire-
ceği tüm yan etkiler ortadan kaldırılır. 
Sebebe yönelik tedavi ile hastanın haya-
tına büyük bir konfor kazandırılır” dedi.

“Kayropraktik tedavi, 
baş, boyun, sırt ve bel ağrısı için 

ilk seçenek”
Kayropraktik tedavinin çoğunlukla 

kas iskelet sistemi ve özellikle omurga 
hastalıklarının tedavisinde kullanıldı-
ğını anımsatan Fatih Döner, Amerikan 
Kayropraktik Birliği’nin kayropraktik 
uygulamanın baş, boyun, sırt ve bel 
ağrısı tedavisinde ilk seçenek olması 
gerektiğini belirttiğini hatırlattı.

Fatih Döner, kayropraktik tedavi-
lerin 7 ile 10 seans arası sürdüğünü 
belirterek, “Tedavi sonrası hastala-
rımızın ağrıları yok denecek kadar 
azalıyor. Hastalarımız, ilaçsız ve iğ-
nesiz olarak, sadece elle yapılan bir 
yöntemle bu denli etkili olabilece-
ğine inanamıyorlar. Tedavi 
sonrasında hastalarımız 
çok ama çok memnun 
oluyorlar” dedi.

Uzman Fizyote-
rapist Fatih Döner, 
kendisine Facebook 
ve Instagram’daki 
sosyal hesapları 
yanı sıra +90 533 
867 98 44 numaralı 
telefon hattından 
da ulaşılabileceğini 
belirtti.
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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
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Her zaman tatilde 
hissettirecek proje

Riverside 
Life Residence 

İskele ve Gazimağusa bölgesinin 
çehresini değiştiren yatırımlarıyla bilinen 
ve İskele Long Beach bölgesinin marka 
değeri kazanmasında büyük payı olan 
Noyanlar Group of Company, inşaat 
sektöründe hizmet veren şirketlerinden 
Kömürcügil Construction ile birlikte 
İskele Long Beach’te yeni bir projenin 
inşasına başladı. 

İskele Long Beach, doğal güzelliği 
yanında sosyal alanları ve aktiviteleriyle 
her gün modernleşirken, bu bölgeye ka-
zandırılacak olan Riverside Life Residen-
ce her geçen gün yükseliyor.

Proje hakkında North Cyprus UK 
Gazetesi’ne bilgi veren Noyanlar Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Satış Direk-
törü ve Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu 

Zarif Noyan, Riverside Life Residence’ın 
her geçen gün büyüyen ve gelişen İskele 
Long Beach bölgesinde inşa edilmeye 
başlandığını ifade ederek, projenin 23 
dönüm arazi içerisinde yer aldığını, 5 
blokta toplam 810 konut olacak şekilde 
tasarlandığını, ayrıca 14.870 metrekare 
yeşil alan ve rekreasyon alanının planlan-
dığını belirtti.

Sosyal alanlara sahip 4 tip daire ve 
ticari alanlar inşa aşamasında 

Riverside Life Residence’in stüdyo tipi, 
1+1, 2+1 ve geniş teraslı penthouse tipi 
konutlar yanında caddeye bakan ticari 
alanlara da sahip olacağını ifade eden 
Zarif Noyan, gerek konut gerekse ticari 
alanların yüksek kira getirisine sahip ve 
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mükemmel bir yatırım özelli-
ği taşıdığına vurgu yaptı.

Noyan, Riverside Life 
Residence’tan daire alanların 
açık havuz, kapalı havuz, 
restoranlar, bar, spa, sinema 
salonu gibi hizmetlere sahip 
olacağına ve daire sahip-
lerinin sürekli tatilde hissi 
yaşayacağına dikkat çekerek, 
sitenin ayrıca modern güven-
lik sistemleri ile korunacağını 
belirtti.

Riverside Life 
Residence’ın eşsiz 
bir lokasyona sahip
Riverside Life Residence’ın 

eşsiz bir lokasyona sahip 
olduğuna işaret eden Noyan, 
şöyle devam etti:

“Long Beach sahili başta 
olmak üzere, büyüleyici 
manzaralar ve tarihi yerler 
Riverside Life’a yürüme 
mesafesi uzaklığındadır. Altın 
bir kumsalı ve masmavi bir 
deniziyle 1.5 km uzunluğun-
daki Long Beach sahilindeki 
berrak bir suda yüzme keyfi 
başta olmak üzere yürüyüş- 
koşu parkuru,  bisiklet parku-
ru, açık spor alanları, çocuk 
oyun alanları, engelsiz oyun 
alanı ve  yiyecek-içecek stant-
ları bölgede yaşayanların 

hoşça vakit geçirebilmesini 
sağlıyor.Long Beach bölge-
sinde yaratılan sahil yolu, 
gün boyu dinlenmek, kitap 
okumak ya da spor yaparak 
vakit geçirmek isteyenlerin 
vazgeçilmezi haline geliyor. 
İsteyen kitabını alıp çimlere 
uzanıyor, isteyen deniz man-
zarası eşliğinde yürüyüş ya 
da bisiklet keyfi yapıyor.

Kurulan oyun ve spor 
alanında ise çocuklar keyifli 
vakit geçirebiliyor.

Ayrıca, Long Beach’in 
denizinin dönem dönem 
dalgalı oluşuyla rüzgar sörfü 
de yapılabiliyor”.

İskele Long Beach’te inşa edilen deniz 
manzarası ve muhteşem mimarisiyle 

dikkat çeken Riverside Life Residence, 
alıcılara her zaman tatilde hissettirecek; 
yatırımcılara yüksek gelir kazandıracak
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En özel günde, 

Son yılların en yaygın trendlerinden olan 
yeni doğan ve bebek fotoğrafçılığı yapan 
Tara Can, farklı konseptlerle hamileler, 
bebekler, çocuklar ve ailelerinin en özel 
anlarını ölümsüzleştiriyor. 

Yenidoğan, çocuk ve hamile fotoğrafçı-
lığı yapan Tara Can, fotoğrafçılık ile ilgili 
tecrübelerini North Cyprus UK Gazetesi’ne 
anlattı.Çektiği hamile, bebek ve çocuk fo-
toğraflarıyla adından söz ettiren Tara Can, 
doğum çekiminde mucizeyi yaşayarak 
fotoğraflarla o anları ölümsüzleştirdiğini, 
yenidoğan ve çocuk çekimlerinde ise aile-
lerle birlikte eğlenerek çalıştığını söyledi. 

Eğitimler alıp çok çalışarak 
bugünlere geldi 

Tara Can, 2019 yılında hobi olarak fotoğ-
rafçılığa başladığını belirterek, ücretsiz 
olarak yenidoğan bebek ve çocuk fotoğrafı 
çekimleri yaptığını ve bu sayede çok çalı-
şarak deneyim elde ettiğini vurguladı.

Tara Can, doğası gereği herzaman ço-
cuklarla güçlü bir iletişimi olduğunu ve bu 
sayede çocuklar üzerine yönelmeye karar 
verdiğini belirtti.

Önce temel fotoğrafçılık eğitimi, ardın-
dan Türkiye’deki en iyi yenidoğan fotoğ-
rafçılarından ve İngiltere’deki en iyi hamile 
fotoğrafçılarından eğitim aldığını vurgula-
dı.Tara Can, tüm bu eğitimlerin ardından 
kendi işini kurduğunu söyleyerek, Tara 
Can Photograpy adıyla stüdyo açıp hamile, 
doğum, yenidoğan, çocuk ve aile fotoğraf-
ları çekmeye başladığını belirtti.

Tara Can, çekimlerini Facebook ve 
Instagram hesapları aracılığıyla paylaş-
masının daha geniş bir kesim tarafından 
bilinmesini sağladığını vurguladı. 

Fotoğraf çekimini orta 
bütçeli aileler tercih ediyor 

Bebek fotoğrafçılığına ilginin oldukça 
fazla olduğunu anımsatan Tara Can, “Aslın-
da kendi eşim dahil olmak üzere erkeklerin 
fotoğraf çekimine hiç ilgisi yok. Erkekler, 
eşlerinin talebi üzerine çekimlere katılıyor. 
Genel anlamda orta bütçeli aileler fotoğraf 
çekimi yaptırmayı tercih ediyor” dedi. 

300’e yakın bebek ve çocukla çalıştı 
Tara Can, bugüne kadar 295 yenidoğan 

bebek ve çocuğun fotoğrafını çektiğine 
dikkat çekerek, Covid-19 pandemisi önce-
sinde doğumlara girdiğini, ancak pande-
mi nedeniyle bu çekimlere ara vermek 
zorunda kaldığını söyledi. Doğum anına 
tanıklık etmenin mucizevi birşey olduğunu 
belirten Tara Can, “Duygusal bir yapıya 
sahip olduğumdan, bebek doğup ilk ağla-
dığı anda ve annenin bebeğini gördüğü ilk 
anda bende duygusallaşıyorum ve o ana 
odaklanarak çekim yapıyorum” ifadesini 
kullandı.

en özel kareler
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“Yatırımcı kazanç, tatil 
planlayan huzur bulacak”

Kuzey Kıbrıs’ın yükselen değeri 
İskele Boğazı’nda mavinin eşsiz 
tonları ve muhteşem doğa arasında 
hayat bulan ve Four Seasons Life I’in 
devamı olan Four Seasons Life II’nin 
inşası hızla devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs’taki köklü inşaat fir-
maları Noyanlar Group, Döveç Group, 
Recaioğlu Group ve Tunalı Group’un 
tecrübe, bilgi ve birikimini bir araya 
getirerek kurduğu Four Vision Deve-
lopment’in farklı, yenilikçi vizyon ve 
yüksek standartlarda tasarladığı Four 
Season Life projesi, denize sıfır bir ya-
şamın ayrıcalıklı dünyasını sunuyor.

Mega yatırım ve tatil projesi
Proje hakkında bilgi veren Four 

Seasons Development ortaklarından 
Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi, Satış Direktörü ve 
Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu Zarif 
Noyan, İskele Boğaz bölgesinin eşsiz 
sahil şeridinde 102 bin metrekare 
denize sıfır konumdaki arazi üzerine 
inşa edilen konut ve ticari alanlardan 

oluşan mega yatırım ve tatil projesi-
nin, eşsiz ayrıcalıklarla donatılmış 65 
bin metrekare peyzaj alanıyla huzur 

sunduğunu belirtti. 
Noyan, projenin gayrimenkul yatırı-

mı yapmak isteyenlere, Akdeniz’in 

doğallığı yanında el değmemiş yeşil 
ve mavinin her tonuyla tanışma imka-
nı sağladığına dikkat çekti.
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Proje, birçok sosyal aktivite alanına 
sahip

Four Seasons Life II projesinin her gün denize 
sıfır bir yaşam vadettiğine işaret eden Zarif 
Noyan, bulunduğu doğal coğrafya ile sınır 
gözetmeksizin bütünleşen ve İskele’yi en yalın 
haliyle hissetmeye imkân veren bir yaşam 
hayaliyle tasarlandığına vurgu yaptı.

İskele’nin en güzel noktasında inşa edilen 
Four Seasons Life II projesinin, 310 konut ve 16 
ticari işletmeden oluşacağını belirten Noyan, 
projenin engelli dostu olması yanında açık yüz-
me havuzu, kapalı yüzme havuzu, aqua park, 
bisiklet ve yürüyüş yolları, fitness, spa / masaj 
– güzellik merkezi, tenis, basketbol ve voleybol 
sahası, restoran, café, bar, root teras, beach bar, 
kids club ve daha birçok sosyal faaliyet alanına 
sahip olduğunu ifade etti.

Proje, şimdiden yüzde 30’a varan ön 
talep aldı

Zarif Noyan, lansman sonrası yatırımcıların 
ilgisini çeken Four Seasons Life II’nin kısa 
sürede %30’a varan ön talep aldığına da dikkat 
çekti.

Four Seasons Life II projesinin alıcılara mutlu 
bir yaşam, yatırımcısına kazanç sağlayacağına 
vurgu yapan Noyan, projenin ekonomiye ve 
dolayısıyla KKTC’ye yılda yaklaşık 2 milyon 
sterlin katkı sağlayacağını belirtti.

Four Vision Development’in sıra dışı doğallığa 
sahip İskele Boğaz sahiline kazandırdığı 

Four Seasons Life’ın devamı olan “Four Seasons 
Life II” projesi, kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. 

Proje, tüm kesimlerden yüzde 30’a varan ön talep aldı
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Tarifler ‘beğeni’ 
rekoru kırıyor

Mutfağa girmeyi, lezzetli tarifleri 
paylaşmayı ve görmeyi sevenle-
rin üyesi olduğu Facebook’taki 
“The Amateur Chefs”, pandemiyle 
birlikte 36 bin üyesiyle azımsana-
mayacak sayıya ulaştı.

Irmak Bakay, Mine Seymenli, 
Aslı Aksoy, Aydın İnce, İbrahim 
Dalkılıç ve Cansu Tahsiner’in 
yöneticisi olduğu grup, evde 
kaldığımız pandemi döneminde 
içimizdeki şeflerin ortaya çıkması-
nı sağladı.

Üyelerin birbirleriyle yarışırca-
sına mutfak becerilerini paylaştığı 
The Amateur Chefs sayfası, bir 
yandan pandemi sürecinde her-
kesin evde kalmasını motive etti; 

bir yandan mutfağı sevdirdi, bir 
yandan da yeni lezzetleri tanıttı ve 
bilinen lezzetlerin hatırlanmasını 
sağlayan sosyal bir mecra oldu. 
Tüm bu paylaşımlar, ‘beğeni’ ile 
adeta puan topladı.

NORTH CYPRUS UK: The 
Amateur Chefs grubu, kimler 
tarafından, ne zaman ve nasıl 
oluşturuldu?

THE AMATEUR CHEFS: Gru-
bumuz, 2014 yılında Irmak Bakay 
tarafından kurulup yakın birkaç 
arkadaşını eklediği, bir tarif payla-
şım sayfasıdır. İlk yemek pişirme 
etkinliğimizde adminler seçildi ve 
daha sonra mevcut adminler Mine 
Seymenli, Aslı Aksoy, Aydın İnce, 

Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih 
ettiği 36 bin üyeli Facebook grubu 
“The Amateur Chefs”, pandemi döneminde 
birçok insanı mutfağa girmeye teşvik etti
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İbrahim Dalkılıç ve Cansu Tahsiner 
tarafından geliştirilmiş, karantinanın 
da etkisiyle 36 bin kişiye ulaşmış yerli 
yemek tarifleri sayfasıdır.

NORTH CYPRUS UK: Grubunu-
zun yıllardır çizgisini bozmadan 
sayısını artırarak devam ettiğini 
görüyoruz. Bunu nasıl başardınız?

THE AMATEUR CHEFS: Grup 
üzerinde gerçekten vakit alan bir 
emek harcıyoruz. İlk olarak gruba 
üye olmak isteyen kişilerin profillerini 
kesinlikle tarıyoruz. En az 3 ortak 
arkadaşımız yoksa gruba kabul etmi-
yoruz. Grup kurallarını ihlal eden-
leri, yemek tarifi dışında paylaşım 
yapanların paylaşımlarını kaldırıyo-
ruz. Ahlak dışı, siyasi veya din içerikli 
paylaşımlara izin vermiyoruz. 

Üye sayısı, 36 bin kişiye ulaştı
NORTH CYPRUS UK: Pandemiy-

le birlikte birçoğumuz mutfağa 
girdik. Dolayısıyla sayfanızdaki 
üyeler de bu dönemde arttı sanı-
rım. Üye sayınız şu an ne kadar 
oldu? Yola çıkarken bu grubun bu 
kadar çok ilgi göreceğini düşün-
dünüz mü?

THE AMATEUR CHEFS: Pande-
miyle birlikte gerçekten de grubu-
muza yoğun bir ilgi oldu. Evlere 
kapanma olduğu dönem herkesin 
mutfakta daha fazla zaman geçirme-
siyle birlikte pandemi öncesi 12 bin 
civarı olan üye sayımız, hızla artmaya 
başladı. Admin arkadaşlarımızla 
birlikte günde 200-300 katılım isteği 
yanıtladığımız zamanlar oldu. Dürüst 
olmak gerekirse grubun üye artış hızı 
o dönemler bizi de bayağı şaşırtmış-
tı. Şimdi 36 bin kişilik kocaman bir 
aileyiz.

Etkinlikler ve yarışmalar 
üyelere büyük keyif veriyor

NORTH CYPRUS UK: Sayfanız ara-
cılığıyla neler yapılıyor? Etkinlik 
ya da yarışmalar düzenleniyor mu?

THE AMATEUR CHEFS: Grubu-
muzun oluştuğu ilk zamanlarda çok 
renkli etkinliklerimiz oldu. Bunlardan 
ilki Kantara’da bir piknikti. Grubu-
muz çok daha küçüktü ve bu bize bir 
kaynaşma etkinliği olmuştu. Ardın-
dan pizza yarışmamız ve Sevgililer 

Günü’ne özel tatlı yarışmamız oldu. 
Ara ara diğer etkinliklerimizle de üye-
lerimizi buluşturduk. Bizler için çok 
anlamlı olan bu etkinlikler, ne yazık 
ki pandemi sürecinde devam edeme-
di. Ancak bu süreçte online da olsa 
üyelerimizin duyarlılığıyla çok güzel 
sosyal sorumluluk etkinlikleri yaptık. 
Bunun yanında grubumuzda düzenli 
aralıklarla sponsorlarımızın birbirin-
den güzel mutfak hediyeleri dağıttığı 
tarif yarışmalarımız oluyor. Özellikle 
pandemi sürecinde herkesin evde ve 
güvende kalmasına önemli ölçüde 
motivasyon olduğumuzu düşünüyo-
ruz.

NORTH CYPRUS UK: Sayfanız 
hakkında size gelen geribildirim-
ler hakkında neler söylersiniz?

THE AMATEUR CHEFS: Grupla 
ilgili birçok olumlu geri bildirim alıyo-
ruz. Tariflerimizi defalarca deneyenler 
ve memnuniyetlerini dile getirenler, 
tanışmak-kaynaşmak adına ‘etkinlik 
düzenleyin’ diyenler, yemek kitabı 
bekleyenler gibi geri bildirimler 
bizleri çok mutlu ediyor ve daha 
motivasyonlu çalışmalar yapmak için 
tetikliyor.

Tarifler, beğeni rekoru kırdı
NORTH CYPRUS UK: Sayfadaki 

‘en’ler nelerdir? 
THE AMATEUR CHEFS: Gru-

bumuzdaki en çok beğeni alan ve 
denenen tarif, hiç kuşkusuz pandemi 
döneminde mutfağımıza giren Nalan 
Özyol’un döneri oldu. Birçok üye-
mizin bu dönemdeki ekmek, Kıbrıs 

pidesi tarifleri, grubumuzun duayen-
lerinden olan Zeynel Arıkan’ın kayık 
pastası, Özlem Khan’ın birbirinden 
güzel tatlı tarifleri en çok beğenilen 
tariflerin en üst sıralarında yer aldı. 
Yine ayrıca yine pandemi dönemine 
denk gelen ve rekor beğeni sayısı ile 
Milletvekili Zeki Çeler’in zeytinlisiydi 
de, en çok beğeni alanlar listesinin 
başını çekti.
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Mağusa Kapısı
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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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Samanbahçe Evleri’nin tarihi
 Osmanlı İmparatorluğu, 1571 yılında 

aldığı Kıbrıs’ı 300 yıl gibi bir hakimiyet 
süresinin ardından, girdiği savaşlar 
sonucunda bozulan ekonomilerini 
düzeltmek amacıyla, 1878 yılında Bri-
tanya İmparatorluğu’na kiraladı.    

300 yıl boyunca adada huzur içinde 
yaşayan Türk toplumu, adanın Britan-
yalılara devri ile birlikte sosyal, kültürel 
ve ekonomik alanlarda arka plana atıl-
dı, bir anda ülke yönetiminde azınlık 
durumuna düştü. Bunun sonucunda 
Türk toplumunu giderek fakirleşti ve 
halkın morali bozulmaya başladı. 

Bozulan morallerin düzeltilmesi için 
yeni projeler düşünüldü. 

Adanın en zengin ekonomik kuru-

luşlarından biri olan Vakıflar İdaresi bir 
takım yatırımlar gerçekleştirdi. Saman-
bahçe projesi de o projelerden biridir. 

Samanbahçe evleri inşa edilmeden 
önce alanda Şaban Paşa’ya ait olan ve 
tarihi Suriçi bölgesinde yaşayan vatan-
daşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanılan bir bahçe 
yer almaktadır. 

1905 yılında Evkaf ile Belediye ara-
sında bir sözleşme imzalanır ve alan 
büyükbaş hayvan pazarı olarak kulla-
nılmaya başlanır. 1915 yılına ait bir tapu 
haritasında, bölgenin atıl bulunduğu 
görülmektedir. 1917 yılında bu sözleş-
me feshedilir. 

Dönemin en zengin kurumlarından 

olan Vakıflar İdaresi, Samanbahçe 
projesini hazırlar.  

Osmanlıların Kıbrıs’tan çıkışının 
20. yılında, Evkaf Murahhası Musa 
İrfan Bey görevde bulunduğu 1918-
1925 yılları arasında projenin temelini 
atar. Yüzlerce fakir Türk insanına ev 
sahipliği yapacak olan bu proje, vakıf 
felsefesinin en güzel örneklerinden 
birini teşkil eder. Bu dönemde konut 
ihtiyacının artması nedeniyle konutla-
rın inşasına başlanır. 

Konutlar, maddi durumu yetersiz 
vatandaşlar için bir sosyal sorumlu-
luk projesi kapsamında inşa edilir. Bu 
nedenle, bu konutlarda yaşayanlardan 
cüzi miktarda kira alınması kararlaştı-
rılır. Bu yönüyle, şehir planlamasının 
ilk örneğini teşkil eder. Samanbahçe 
Evleri projesi üç aşamada tamamlanır. 
Birinci ve en önemli aşaması 1900’lü 
yılların başında başlanan 68 konutun 
inşa edilmesi ile gerçekleştirilir. 1949 
yılında ikinci, 1955 yılında üçüncü aşa-
ma tamamlanır ve bugünkü görünüm 
elde edilmiş olur.

Mimarisi
Eşit parsel büyüklüğüne sahip Sa-

manbahçe evleri birbirine bitişiktir. Her 
bir ev birbirinin kopyası olacak şekilde 
tasarlanmıştır ve 85 metrekarelik bir alan 
kaplar.  Kerpiç kullanılarak inşa edilen 
Samanbahçe evlerinin kapıları ve pence-
releri Osmanlı rengi olan yeşile boyanmış-
tır. Evlerin çatıları ahşap kirişler ve hasır 
kullanıldığı altında, geleneksel yuvarlak 
çinilerle kaplanmıştır. Her bir evin sofaya 
açılan 2 odası ve küçük birer iç avlusu 
bulunur. Evlerin çatısında mertek, hasır 
kamış, samanlı çamur ve oluklu kiremit-
ler kullanılmıştır. Samanbahçe evlerinin 
bazılarında sarı taştan söveler bulunur. 
Söve kilit taşında ise evin kapı numarası 
Osmanlı Türkçesi olarak yazılıdır. Sitenin 
ortasında, konutların su ihtiyacının kar-
şılanması için inşa edilmiş altıgen planlı 
ve kubbeli bir çeşme bulunur. Mahallenin 
içinde yedi sokak bulunur. Bu sokaklara 
Osmanlı tarihinden İbni Sina, Piri Reis, 
Şaban Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Çelebi 
Sokağı, Güneysu Sokak, Aydın Sokak 
isimleri verilmiştir.

Vakıflar İdaresi’nin vakıf felsefesini yansıttığı en güzel projelerden 
biri olan Samanbahçe Evleri, üç aşamada tamamlandı
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Halil Zorba, İngiltere adına yarışan bir Kıbrıslı 
Türk halterci... 

1988 yılında dünyaya gelen Halil Zorba eğitimini 
Mulberry Academy ve Bethnal Green Technology 
College’de tamamladı. 

Halil Zorba, 19 yaşına geldiğinde 69 kiloda 
İngiltere’de sıralamada ikinci durumdaydı. Ancak 
2008’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nı belindeki 
ağrılar nedeniyle kaçırdı. 

İngiltere Milli Takım formasını 2010 yılında Del-
hi’de yapılan Commonwealth Oyunlarında giydi. 69 
kiloda 4’üncü oldu.

2011 yılında yapılan Dünya Halter Şampiyonası’n-
da koparmada 125 kilo kaldırarak kişisel rekorunu 
kırdı. Ancak ayağından sakatlandı ve daha sonraki 
yarışmalarda başarılı olamadı. 2012 yılında yapılan 
Avrupa Halter Şampiyonası’nda da İngiltere Milli 
Takımı’nda yer alan Zorba, bu şampiyonada bekle-
neni veremedi ve toplamda 21’inci sırada yer aldı.

2012’de Londra yapılan olimpiyatlara katılmak 
için yapılan seçmelerde başarılı olmasına rağmen 
İngiltere milli takımına çağırılmadı. 

İngiltere’de yapılan seçmelerde kilosunda 171 
kilo kaldırıp, İngiltere rekoru kırması ve yarışmada 

birinci olmasına rağmen beklenmedik bir şekilde 
olimpiyat ekibine alınmadı.

Zorba, antrenörü Keith Morgan yönetiminde 
Crystal Palaca National Sports Centre’de çalışmala-
rına uzun süre devam etti ve İngiltere’de hem 69 kg 
hem de 77 kg’da çok sayıda rekorun sahibidir.

Zorba, anne tarafından İngilizlerin ünlü ciritçisi 
Fatima Whitbread’in akrabası olduğu biliniyor.

Zorba spor hayatı yanında üniversite eğitimini ba-
şarı ile tamamlamıştır. Brighton Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun olan Halil Zorba 
günümüzde İnşaat mühendisi olarak çalışıyor.

Halil Zorba
İngiltere şampiyonu 

bir Kıbrıslı Türk;
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Biri oturmaya, biri kola, 
biri de ayağa ve kahveye

Kıbrıs kültürünün bir 
parçası olan hasır iskemle-
ler, hem sağlamlığı hem de 
nostaljik görüntüsüyle tüm 
Kıbrıslılar için özeldir.   

Biz Kıbrıslılara ait birçok 
kültürel değerimize sahip 
çıkmadığımız gibi hasır 
sandalyelerin de plastiklere 
yenik düşmesine göz göre 
göre izin verdik.    

Kıbrıs’ta geçmişte sine-
malarda, kahvehanelerde, 
düğün salonlarında, restoran-
larda, evlerde… Aklınıza ge-
lecek her yerde sadece hasır 
sandalyeler kullanılıyordu. 
Hatta büyüklerimizin anlattı-
ğına göre, evlenecek kızların 
çeyizinde de mutlaka 2 tane 
hasır sandalye olurmuş. 

Çocukken her birimizin 
mahallesinde mutlaka unuta-
madığı bir kahvehane vardır. 
O kahvehaneleri bütünleşti-
ren en güzel görüntü de bu 
hasır sandalyelerdi. 

Mahallemizin büyükleri, 
bir hasır sandalyeye oturur, 
her iki kolunun altına ya da 
bir kolunun altına bir tane 
alır, diğerini yanında boşta 
tutardı. Önlerinde duran 
hasır sandalyenin görevi ise, 
masaydı. Metal yuvarlak bir 
tepside gelen kahve ile suyu 

taşıyan bu sandalye ayrıca 
kişinin ayağını sandalyenin 
alt kısmında bulunan tahtaya 
koyup, keyifle kahvesini 
yudumlamasını sağlardı. 

Kimisi, bir sandalye de 
ayağını uzatmak için kulla-
nırdı. Ata Atun’un “Lefkoşa 
Tarihi-Sevdası Krallıklardan 
Bir Kent” isimli kitabında, 
bu hasır sandalyelerle ilgili 
ilginç bir bilgi var. 

Eskiden evlere giden özel 
misafirlerin önüne mutla-
ka bir tane hasır sandalye 
konurmuş. Bu nezaket tavrı 
olarak görülürmüş. Bunun 
amacı ise, misafirin ayağını 
alttaki ayakçaya koyarak, 
ayağını soğuk mermer ze-
mine basmamasını sağla-
makmış. Çocukken aklımda 
kalan bu görüntü, daha sonra 
karşıma çıkan birçok eski 
fotoğrafta da vardı. 

Bu oturuş, bu kahve keyfi 
bize özeldi… Biz Kıbrıslılara… 
Eskiden çok tercih edilen, 
hem kuzeyde hem de güney-
de birçok atölyede üretimi 
yapılan hasır sandalyeler, 
yeniden tercih edilmeye 
başladı. 

   Modern sandalye türleri-
nin iskeletini, hasırla ördü-
ren, model değiştiren birçok 

kişi var. Hem rahatlığı hem 
de sağlamlığıyla bilinen hasır 
sandalyeleri işlemek çok 
meşakkatli bir iş… 

Bir hasır sandalyeyi 
tamamlamak günler bile ala-
biliyor. Bu işi yapan az sayıda 
usta olsa bile, mesleği baba-
dan oğula miras bırakanlar 
da var. 

Sandalyelerin tahtaları 
kesiliyor, iskelet kuruluyor… 
Ardından sazlarla sandalye-
ler örülmeye başlıyor. Ören 
kişinin elleri, nasır tutuyor. 
Hasır sandalye ustaları sazla-
rı genelde kendileri buluyor, 
kesiyor, kurutuyor. İşlem 
burada bitmiyor. Kurutulan 
sazlar deste deste bağlanıp, 
saklanıyor.    

Sandalye örme işlemi 
öncesi sazlar kırılmasın diye 
tekrardan ıslatılıyor. Ancak 
ustalar artık saz bulmakta 
çok zorlandıklarını da belir-
tiyor. Barajlara, göletlere ve 
derelere sineklerden kur-
tulmak için atılan ilaçların, 
sazları kuruttuğu söyleniyor. 
Saz bulamayan ustaların, 
Türkiye’den getirttiği dönem-
ler de oluyor. 

Fotoğraflar: Yıltan TAŞÇI 
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Manzaraya karşı
meyhane keyfi

Meyhane kültürüne yeni bir soluk getiren Haseki Meyhane, Kıbrıs’a 
özgü taze meze ve kebap çeşitleriyle adından söz ettiriyor

Kuzey Kıbrıs’ta yeme içme kültürü-
nü yansıtan sosyal alanların meyhane 
olduğu herkes tarafından biliniyor. 
Kıbrıs’ta pek fazla etkinlik olmama-
sı nedeniyle meyhanelerde acıkan 
karınlardan çok, sohbet ve muhabbet 
edilerek ruhlar doyuruluyor. Bu mey-
hanelerden biri de, bu yıl hizmete 
giren Haseki Meyhane. Restoran, dağ 
ve deniz manzarasında Kıbrıs’a özgü 
damak tadı ile hizmet veriyor.

Turizmci Andaç Özaydınlık’ın 
işletmeciliğini yaptığı mekan, son 
zamanların tercih edilen isim oldu.

Girne’ye bağlı Edremit’in girişinde 
yer alan Haseki Meyhane’nin bilinen 
restoranlardan farkı, tüm lezzetlerin 
Kıbrıs’a özgü ve taze olarak sunulması. 
Hem turizmci olan hem de Doğan Türk 
Birliği’nde yöneticilik yapan Andaç 
Özaydınlık’ın sahibi olduğu Haseki 
Meyhane, açıldığı günden itibaren 
beğeni topladı.

Taze meze ve kebap çeşitleri çok 
beğeniliyor

Haseki Meyhane’de dağ ve deniz 
manzarası eşliğinde, sofrayı zengin-
leştiren 15 çeşit Kıbrıs mezesi, 7 ara 
sıcak ve 5 farklı kebap çeşidi sunu-
luyor. 

Yemeğin ardından da mevsim mey-
veleri ve yine Kıbrıs’a özgü iki farklı 
tatlı ikram ediliyor. Tüm bunlar, hiz-
met kalitesi ve Kıbrıs’a özgü damak 
tadı ön planda tutularak yapılıyor. 

Her cuma ve cumartesi, gitarı ve 
büyüleyici sesiyle Murat Dağ kulakla-
rın pasını alıyor.

Doğum günü partisi, yemekli nişan 
töreni gibi özel gün programlarının 
da yapıldığı Haseki Meyhane, Pazar 
hariç her gün hizmet veriyor.

Daha fazla bilgi almak için 0548 
888 90 88 numaralı telefonu aramak 
mümkün. 
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Dokunduğu her alanı 

renklendiriyor
Emine Demir, resim yeteneği 

sayesinde tuvalden duvarlara kadar 
dokunduğu her alanı renklendirip 
güzelleştiriyor.

Sanatı, sevecenliği, içtenliğiyle 
bilinen 19 yaşındaki Demir, yağlı boya 
tekniği ile adeta harikalar yaratıyor.

Kendisini geliştirmek ve eserlerinin 
daha çok kişi tarafından görülmesini 
isteyen Emine Demir, bunun için çok 
çalışıyor.

Türkçe konuşamadığı 
dönemde arkadaş edinemedi, 

resme yöneldi
2002 yılında KKTC’de dünyaya ge-

len ve Ukrayna asıllı anne, Türk asıllı 
babanın kızı olan Emine Suzan Demir, 
10 yaşına kadar Ukrayna’da yaşadığını 
daha sonra KKTC’ye gelerek yaşamını 
burada sürdürdüğünü söyledi. 

Demir, ilk yıllarda Türkçe’yi çok 
iyi bilmediğinden arkadaş edineme-
diğini ifade ederek, resme yönelip 
durmadan çizim yaptığını ve kendini 
geliştirdiğini belirtti. Portre, natür-
mort, peyzaj ve figür çalışmaları 
yapan Demir, yağlı boya tekniği ile 
gerçekçi resim yapmaktan büyük ke-
yif aldığını, ayrıca karakalem çalışma-
ları da yaptığını ifade etti.

Renkler ve figürlerle duvarlara 
hayat verdi

Emine Demir, akademik anlamda 
da kendini geliştirme yoluna gitme-
yi seçerek, bu yıl ARUCAD Plastik 
Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya 
başladı.

Eğitim hayatı devam ederken resim 
çizmeyi sürdüren Demir, son zaman-
larda farklı bir ortam olarak duvarları 
boyama yoluna gitti. Demir, Beşok Atlı 
Spor Kulübü’nün duvarlarını hayvan 
figürleriyle donatarak, adeta duvarla-
ra hayat verdi.

Resim yapmanın ruhunu dinlendir-
diğini, resme enerjisini yansıttığını 
belirten Demir, “Her çizdiğim eserin 
içine belli duygumu sunuyorum. 

Tüm enerjimi, çizdiğim resmin içine 
veriyorum, dalıp gidiyorum hatta çi-
zerken hiçbir şey duymuyorum, etrafı 
görmüyorum. En güzel tarafı da, res-
mi ortaya çıkardığım zaman ruhumu 
eserin içine verdiğimi hissediyorum 
ve mutlu oluyorum” dedi.

Emine Demir, 2020 yılında WCAA 
tarafından Güney Kore’de düzenlenen 
7. Dünya Gençlik Sanatçıları Festiva-
li’ne katıldığını anımsatarak, yağlı 
boya tekniği ile siyah bir atı resmettiği 
eserinin ‘Gelecek Vizyon Ödülü’ elde 
ettiğini söyledi.

Demir, kendisine ‘dream_art_cyp-
rus’ adındaki Instagram hesabından 
ulaşılabileceğini ve buradan eserleri-
nin görülebileceğini aktardı. 

Yaptığı 
resimlerle 

genç kuşağın 
umut vadeden 

ismi Emine 
Demir, tüm 

enerjisini 
resimlere 
aktarıyor
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Kıbrıs’taki en büyük, en görkemli ibadethane;

Saint Sophia Katedrali 
Selimiye Camii, tarihsel ismiyle 

Ayasofya Camii veya Saint Sophia 
Katedrali… 

Lefkoşa’da bulunan bu tarihi me-
kan, eski Katolik katedralidir.   

Katedral, Kıbrıs’taki en büyük, en 
görkemli ibadethane ve en önemli 
Gotik mimari eser olarak kabul edilir. 
Daha önce aynı yerde bulunan Hagia 
Sophia adlı bir Bizans kilisesinin üze-
rine kurulduğu söylenmektedir. 

Latin Başpiskoposu Eustorge de 
Montaigu tarafından 1208 yılında 
yapımına başlanmış ve 1326 yılında 
katedral kutsanarak ibadete açıldı. 

Kıbrıs’ın en önemli kilisesi olduğun-
dan, Luzinyan krallarının taç giyme 
törenleri burada yapılmaktaydı. 

Yapı, 1373 yılında Cenevizliler, 1426 
yılında Memlükler tarafından yağ-
malanmış ve birkaç depremde zarar 
gördü. 

1491 yılındaki yer sarsıntıları sonu-
cu, Katedralin doğu bölümü yıkılmış 
ve Venedikliler tarafından onarılırken, 
eski bir Lüzinyan kralının (2. Hugh ) 
mezarı ortaya çıkmıştır. Bozulmamış 
durumda olan cesedin başında altın 
bir taç, üzerinde de altından eşya ve 
belgeler bulunmuştur. 

Fransız mimar ve ustaları tarafından 
inşa edilen katedral, Orta Çağ Fransız 
mimarisinin çok güzel bir örneğidir. 
Katedral, anıtsal bir kapıyla başlar. 
Kapının üzerindeki taş oyma pence-
reler, eşsiz bir Gotik sanatı örneğidir. 
Girişin iki yanında bitirilememiş olan 
çan kulelerinin üzerine, Osmanlılar 
tarafından cami minareleri oturtul-
muştur. Katedralin içi, üç koridor ile 
altı yan bölmeden oluşmuştur. İçinde 
küçük ibadethaneler vardır. Bunlar-
dan kuzeydeki St. Nicholas’a (Noel 
Baba), güneydekiler Meryem Ana ve 
St. Thomas Aquinas’a adanmıştır. 

Caminin kadınlar bölümü olarak 
bilinen kısmı eskiden hazine dairesi 
olarak kullanılmıştır. St. Sophia’nın 
içinde, birçok Luzinyan soylusu ve 
kralları gömülüdür. Bunların mermer 
mezar taşları hala döşeme kapla-
masının bir bölümünü oluşturur. Bu 
taşlar hasır ve kilim altında kaldıkları 
ve cami içinde ayakkabı giyilmedi-
ğinden üzerlerindeki yazı ve resimler 
bozulmadan kalmıştır. 

(Selimiye Camii)
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Hobi olarak yaptığı ürünleri satmaya karar veren ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan 
İbrahim Hatay, zamanla gelen farklı siparişler üzerine işlerini büyüttü. Aynı zamanda profesyonel 

futbolcu olan Hatay’ın en beğenilen ürünü ise, ahşap tavla masası oldu

Yeteneğini kazanca dönüştürdü
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği dip-

lomasını daha yeni eline alan, 26 yaşında 
profesyonel futbolcu unvanını da taşıyan 
İbrahim Hatay, pandemi döneminde evde 
kaldığı süreçte hobi olarak ahşap işleriyle 
ilgilenirken, sipariş üzerine tasarladığı 
ahşap tavla masası sayesinde büyük be-
ğeni topladı ve ahşabın her çeşidine hayat 
vermeye başladı. 

Atölyesi ve ahşap makinesi olmadan 
basit aletlerle üretim yapması Hatay’ın az-
minin ne denli fazla olduğunu gösteriyor.

   
İbrahim Hatay, hem elektrik 

mühendisi hem de sporcu 
Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda yaşayan 

İbrahim Hatay, Elektrik- Elektronik Tek-
nikerliği eğitiminden sonra bir üniversite 
eğitimi daha alarak Elektrik-Elektronik 
Mühendisi olarak eğitim hayatını tamam-
ladığını belirtti. Hatay, küçük yaştan bu 
yana bahçe işleri, inşaat işçiliği, garsonluk 
ve taksicilik gibi işler yaparak kendi pa-
rasını kazandığını bunun yanında sporla 
uğraştığını söyledi.

Şu sıralar, KKTC Süper Lig’te yer alan 
Baf Ülkü Yurdu’nda profesyonel futbolcu 
olarak görev aldığını anımsatan Hatay, fut-
bolu çok sevdiğini ve futbolun hayatının 
bir parçası olduğunu belirtti.

Hobi olarak başladığı işi 
siparişler alarak ilerletti

İbrahim Hatay, baba mesleği olan mo-
bilyacılığı çocukluk döneminde az da olsa 
öğrendiğini ancak Elektrik- Elektronik Mü-
hendisliği mesleğini seçip hayatına farklı 
şekilde yön verdiğini anımsatarak, şunları 
söyledi:    

“Ahşap işlerine pandemi döneminde ilk 
kapanmayla birlikte başladım. Evimizde 
kullanmak için ahşap avize, kütükten 
masa ve masa lambası gibi ürünler yaptım.

Ahşapla uğraşıp yeni bir şeyler yaratmak 
oldukça keyifliydi. Daha sonra çevrem, 
yaptığım işlere rağbet gösterdi ve minik 
siparişler almaya başladım. Bu ilgi giderek 
artınca, sosyal medyayı kullanarak ürün-
leri daha çok kişiyle paylaşmam yönünde 
ısrar edenler oldu. Sonrasında da, ‘@
amoreslandofdesing’ adıyla Instagram 
hesabı açtım ve ürünlerimin fotoğraflarını 
bu sayfa üzerinde sergilemeye başladım”.

Atölyesi yok, basit aletlerle harikalar 
yaratıyor

Atölyesi ve ahşap makinesi olmadan 
basit aletlerle üretim yaptığını ifade eden 
İbrahim Hatay, “Ürünlerimi, evimizin arka 
bahçesinde basit aletlerle yapmaya çalışı-
yorum. Büyük makine istenilen işlerde ise, 

bölgemizde bulunan mobilya atölyelerine 
gidip oradaki aletleri rica ederek kullanı-
yorum” dedi.

Ahşap tavla masası, en çok ilgi gören 
ürün oldu

İbrahim Hatay, Instagram’daki payla-
şımları sonrası kafe ve barlardan siparişler 
almaya başladığını söyleyerek, ahşap 
avize, ahşap oturma grubu, ahşap sunum 
tahtası ve ahşap tavla masası gibi ürünler 
yaptığını belirtti.

Instagram hesabında fotoğrafını pay-
laştığı ürünlerinin beğeni kazanmasının 
kendisini mutlu ettiğini ancak ahşap tavla 
masasının beklediğinden fazla ilgi görme-
sinin mutluluk yanında azim de kattığını 
ifade eden Hatay, şöyle dedi:

“Ahşap tavla masayı, bir müşterim iste-
mişti. Ben de bir tasarım yaptım. Ancak 
ilk yaptığım ürün çok hoşuma gitmedi. 
Onu taslak olarak düşünüp üzerinde 
biraz çalıştıktan sonra tavla masasına son 
şeklini verdim. Ahşap tavla masası, sadece 
müşterimin değil birçok kişinin beğenisini 
kazandı”.

Sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığı 
ahşap tavla masasından çok sipariş aldı-
ğını söyleyen İbrahim Hatay, bu siparişleri 
de yaparak ürünleri teslim ettiğini belirtti.

Hatay, ahşaptan yapılabilecek her şeyi 
tasarlayıp yapabildiğine dikkat çeke-
rek, “Kendimi git gide geliştirdim. Bu da 
deneme yanılma yöntemiyle ortaya çıktı. 
Gerçekten sevdiğiniz işi yapmak, işinizi 
aşkla yapmak çok başka bir şey” dedi.

Ürünlerinde doğal ahşap kullandığını 
söyleyen Hatay, kullanım alanına göre 
İsveç ağacı, gürgen ağacı, kayın ağacı, 
ceviz ve zeytin ağaçlarını tercih ettiğini 
vurguladı.

   
En büyük destekçisi babası

İbrahim Hatay, kendini daha da gelişti-
rip bir ahşap atölyesi açmak ve ürünlerini 
daha profesyonel olarak müşterilerine 
sunmayı planladığını ifade ederek, “Bu 
işte yalnız değilim. Asıl usta olan babam. 
Bana çok ama çok katkısı var; ondan çok 
şey öğrendim bu zamana kadar. Ahşap 
işinde bilmediğim şeyleri babama sorarak 
öğreniyorum. En önemlisi de, babamdan 
çevresi tarafından sevilen ve düzgün bir 
birey olmayı öğrendim” dedi.

Ürünlerini sergileyeceği bir yeri olma-
ması ve kişiye özel üretim yapıyor olması 
nedeniyle sipariş üzerine üretim yaptığını 
vurgulayan Hatay, ürüne şekil verdikten 
sonra dağlama denilen ahşap yakma 
işlemiyle yazı ve şekil çizdiğini ve bunun 
kişiye özel olduğunu belirtti.
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Despite financial difficulties, Doğuş Özokutan and Vasvi Çiftçioğlu, who shot many 
Turkish Cypriot short films and documentaries, won many international awards.

The success that has made 
the director couple happy 

Screenwriter and director Doğuş 
Özokutan and his wife, director Vasvi 
Çiftçioğlu, continue to win many 
international awards by producing 
Turkish Cypriot short films and 
documentaries. Despite all financial 
impossibilities, the couple, who ac-
hieved many successes by perfor-
ming good works, is appreciated.

Award-winning Director and Sc-
reenwriter Doğuş Özokutan and his 
wife, Vasvi Çiftçioğlu, told the North 
Cyprus UK Newspaper about their 
successful work.

He made his first movie by bor-
rowing money from the bank.

NORTH CYPRUS UK: When tal-
king about yourself, can you tell 
us which short films and docu-
mentaries you have shot so far?

 DOĞUŞ ÖZOKUTAN: I completed 
my master’s degree in Visual Arts at 
Eastern Mediterranean University 
(EMU). Also, ‘Scenario and Film 
Development training by attending 
the workshop of Festival Strategist 
Kathleen McInnis; I attended Zeynep 
Atakan’s Yapımlab Workshop and 
received “Producing Training”. Also, I 
am a journalist at the Turkish Agency 
in CyprusSince 2005, I have worked 
as a screenwriter, assistant director, 
and editor in various documentary 

projects, shooting commercials and 
music clips.

  I shot my first short film ‘Ordinary 
Essays’, which I wrote in 2015 and 
directed with Vasvi Çiftçioğlu. The 
fact that this film, which we shot by 
borrowing money from the bank due 
to the shortage of sponsors, won 
international awards encouraged us 
to make new films. In 2018, we shot 
the short film ‘Kısmet’, which I wrote 
and directed together with Vasvi 
Çiftcioğlu. EMU sponsored this film. 

The screening of Kismet in more than 
40 countries encouraged me to write 
the script for the third short film. At 
the beginning of 2020, this time I 
shot the third short film ‘Delivery’ 
that I directed alone. We completed 
this film, which we produced with 
the financial support of EMU and 
the post-production of the Culture 
Department, during the pandemic 
period. Although many festivals 
around the world have been cance-
led due to the pandemic, ‘Delivery’ 
has achieved remarkable success 
in the international arena since No-
vember 2020, when it made its world 
premiere. By the way, we also have a 
short animation/documentary called 
‘Shepherd’, which we completed at 
the end of 2019 and released in 2020. 
This short animation, which I wrote 
and directed together with Vasvi 
Çiftcioğlu, was screened in various 
countries.

Random Attempts’ won 
multiple awards

NORTH CYPRUS UK: What awar-
ds have you received so far?

VASVİ ÇİFTÇİOĞLU: ‘Random 
Attempts’ managed to enter the 
official selection of 41 international 

festivals in 23 countries, ‘Platinum 
Remi Award’ from the 48th Worldfest 
Houston International Film Festival 
in the USA, ‘Best Film Award’ from 
Seattle Turkish Film Festival, Brazil 
5’ Won the ‘Special Jury Award’ at 
the Macaé Cine Film Festival. The 
Ordinary Trials also competed in 
the Short Shorts & Asia Festival in 
Japan in 2016, which qualified for the 
American Academy Awards (OSCAR) 
and received 5000 entries worldwide 
that year. Ordinary Trials is the first 
Turkish Cypriot film to participate in 
the OSCAR qualifying rounds.

  
It was great excitement and 

pride for us.
We are proud of the successful 

movie ‘Kismet’
Our movie named ‘Kismet’ was sc-

reened in 43 countries within the fra-
mework of 39 international festivals. 
Kismet, which has been nominated 
for the Audience Award at many inter-
national festivals, won the Audience 
Award at the 9th Brazil Cine Fest held 
in Brazil in December 2018.

Kismet was also nominated for 
the Audience Award at the Leeds 
International Film Festival in Novem-
ber 2018, which had auditions for 
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both the American Academy Awards 
(OSCAR) and the British Academy 
Awards (BAFTA). It is the first time 
that a Turkish-Cypriot film has been 
nominated for such an important 
award at a BAFTA-accredited festival. 
‘Kismet’ also entered the official sele-
ction of Mostra de Curtas Vila de Noia 
and Soria International Film Festival, 
which pre-qualified for the Spanish 
Academy Awards known as GOYA in 
November 2019.

‘Shepherd’ took part in many 
festivals and won ‘Bronze Remi’
The animated short film named 

‘Shepherd’ was screened at various 
festivals in Portugal, Spain, Turkey, 
and the USA in 2020. Our film won 
‘Bronze Remi’ at the 53rd Worldfest 
Houston Film Festival in the USA in 
April 2020.

‘Delivery’ has received so many 
awards

Delivery’, which we shot last year, 

had its premiere at the 38th Turin 
Film Festival, which is considered 
one of the most important art events 
in the world. ‘Delivery’ was awarded 
the ‘Audience Award’ at the 74th 
Salerno International Film Festival, 
known as the ‘Festival Internazionale 
del Cinema di Salerno’ in Decem-
ber 2020. This festival is one of the 
longest-running festivals in Europe. 
‘Delivery’ has been screened in Italy, 
Spain, France, Chile, Jordan, Puerto 
Rico, and the USA, entering the offi-
cial selection of 13 international film 
festivals to date. Among the festivals 
where our short film named ‘Delivery’ 
was selected, there are also festivals 
accredited to the American Academy 
Awards (OSCAR) and the Spanish 
Academy Awards (GOYA). ‘Delivery’ 
recently won two awards at the 
‘Puerto Rico European Film Festival’. 
Delivery was awarded the ‘Best Short 
Film’ award, while the leading actor 
of the movie, Izel Ceylani, won the 
‘Best Actor award. 

“We are proud that our achieve-
ments are embraced by Turkish 

Cypriots”
NORTH CYPRUS UK: Appreciati-

on for your work must encourage 
you more.

VASVİ ÇİFTÇİOĞLU: Honestly, 
receiving congratulations from 
hundreds of people we know and do 
not know encourages us to continue 
making films despite all the negati-
vities. Otherwise, you must be crazy 
to try to make a movie in a country 
where there is no support mechanism 
for cinema and where the industry is 
not formed in any sense. Thank you 
to everyone who supported us and 
shared our joy. The most precious 
award for us is that there are people 
who experience the excitement of 
OSCAR with us and share our exci-
tement from their hearts. Moreover, 
as I said, we do not even know most 
of those who congratulate us. It is a 
source of pride for our achievements 

to be embraced and embraced by 
Turkish Cypriots.

The biggest problem is financial 
resources.

NORTH CYPRUS UK: What new 
projects are coming soon?

DOĞUŞ ÖZOKUTAN: Next is the 
final film of our trilogy with the theme 
of fate and death. But we don’t know 
when we will be able to shoot due 
to financial problems. Everything is 
ready for this movie, which we will 
shoot following the films ‘Ordinary 
Trials’ and ‘Kismet’, except for the 
financial resources.
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Soli; An important kingdom
The Ancient City of Soli, located in 

the northwest of the island of Cyprus, 
is located within the borders of the 
Lefke district, famous for its greenery, 
which was declared an international 
cittaslow in 2015.

Soli, one of the most important city 
kingdoms in Cyprus, was built in a 
special location due to its proximity to 
the sea, strategic location, abundant 
water resources, fertile lands and 
copper mineral deposits.

Soli’s history is dated back to the 
11th century.

Due to its location, Soli has taken 
on very important roles in the history 
of Cyprus from the Bronze Age to the 
Late Roman and Christian Periods.

The most important assumption 
about the name Soli is that it was 
taken from the Greek philosopher 
Solon, who advised King Philokypros 
to move it to its current location. Soli 
is also known as the place where St. 
Mark baptized Auxibius, the first 
priest of Soli, represented in the Iznik 
(Nikea) Council. The city, which was 
destroyed by the Arab Raids and 
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earthquake, was not used after the 7th 
century. Today, the city makes a name 
for itself with the archaeological and 
historical traces it left behind.

The Golden Leaves of Soli
Extremely important archaeologi-

cal finds were unearthed during the 
archaeological excavations carried 
out. The Swedish Excavation Mission 
between 1927 and 1930, and the Ca-
nadian Excavation Mission between 
1965 and 1974, were involved in sys-
tematic excavations. In 2005-2006, 
the Department of Antiquities and 
Museums, Güzelyurt Regional Branch 
Headquarters, conducted salvage ex-
cavations in the necropolis (cemetery 
area) of the Ancient City of Soli.

The archaeological finds unearthed 
during the excavations give very im-
portant clues about the rich history of 
the city. The marble statue of Aphro-
dite, the Goddess of Love and Beauty, 
the Amazon Women’s Sarcophagus, 
St. The uniquely beautiful Swan 
Mosaic in the Basilica of Auxibius and 
the priceless wreath-shaped Golden 
Crown dating back to the Classical 
Age (480 BC-310 BC) and other gold 
finds unearthed in 2005-2006 are the 
most well-known. 

The gold finds exhibited in the 
Güzelyurt Archeology and Nature 
Museum under the name “Golden 
Leaves of Soli” present important 
sections from the mysterious history 
of the city.

Soli Ancient City has three secti-
ons that are open to visitors today. 
Famous for its floor mosaics adorned 
with unique geometric and animal 
motifs, the Basilica, the 4000-seat 
Theatre and Agora (Market Place) in a 
magnificent location.

A large part of the city is still un-
derground, waiting to be unearthed.

Soli is waiting to be discovered with 
its historical richness and mysterious 
aspects!
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Her drawings, are realistic
The charcoal drawings drawn by the young painter Nil Dağda do not look like black 

and white photographs. Nil also takes orders and earns money on social media.

Nilgün Dağda, known with her 
signature “Nil” in her charcoal pain-
tings, gained appreciation in a short 
time by making drawings very rea, 
thanks to her realistic. The young 
painter, who is generally appreciated 
by painting portraits with charcoal, 
takes orders over social media and 
makes charcoal drawings.

Alongside Nil also plays the pia-
no and reads a lot of boks

Nil stated that she mostly enjo-
yed drawing well-known and loved 
famous people with charcoal, and 
that she also tried to improve herself 
by reading spiritual books. Foreign 
authors Dolores Cannon, Michael 
Newton, Eckhart Tolle; Preferring 
the books of Turkish writers Mustafa 
Acunbay, Ergün Candan and Aykut 
Oğut, Nil stated that besides pain-
ting, she was also interested in piano 
as an amateur and her life passed 
with art. Painter Nil Dağda stated that 
she started to draw at a very young 
age by looking at the pictures in the 

colouring books, and then she drew 
her path with art, and stated that she 
tried to improve herself by taking 
painting education at art school.

Gains motivation 
from compliments 

Nil Dağda stated that after comp-
leting her education, she made the 
paintings of the people around her 
and received positive reactions from 
them and said that she saw painting 
as a profession she could enjoy doing 
as she received praise. In the mounta-
in, he stated that he had a friendship 
with actress Sanem Çelik and gave 
him the book named ‘Drawing with 
the right side of the brain’ as a gift 
and stated that this book had a great 
impact on his progress in his profes-
sion.

She also works with coloured 
pencils and acrylic paints

Stating that he has been making 
charcoal drawings professionally for 
about 7-8 years, the young painter 

Nil stated that he started to earn by 
making charcoal drawings on order. 
Nil Dağda also referred to her pain-
ting works and said, “I usually paint 
on portraits. Sometimes I also do 
coloured pencils and acrylic paints. I 
mostly do concrete works, but I also 
like Salvador Dali’s surrealist works. I 
hope I can do something like that one 
day.”

Nilgün Güney has given her full 
marks

Stating that painting provides cal-
mness, peace and ability to express 
oneself better, Nil Dağda says that 
when she completes a work, she 
sometimes doesn’t feel comfortable 
and thinks that “it could be better”; 
sometimes he liked it very much and 
expressed that he wanted to make 
another one.

Nil Dağda stated that she received 
positive reactions about her work and 
that she was happy about it and said, 
“When I get positive feedback, I want 
to paint more. Compliments to my 

paintings seem like rewards to me. 
When we met Nilgün Güney, our Tur-
kish Cypriot painting artist, she said 
that she found me very talented.”

Her pencil drawings are completed 
by looking at a given photo

Stating that she made charcoal 
drawings by taking orders on social 
media, Nil Dağda said, “I make char-
coal drawings by looking at the photo 
sent to me. Sometimes I am asked 
to draw with charcoal by looking at 
the photographs of people who have 
passed away. However, since this 
photo is not clear, I have difficulty in 
drawing. Still, I try to draw the best I 
can. I try not to offend anyone. Some-
times I wait for inspiration and start 
drawing that way. Because people 
can’t always be very vigorous and 
active,” he said.

   The young painter emphasized 
that those who want to have a char-
coal painting work can reach him 
through his Facebook account, Nil 
Dağda.   
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