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Bir tatilden
fazlasını
‘Noyanlar’la
yaşayın 10-11

Dünya’nın en güzel emeklilik bölgesi İskele!
mi ve Kıbrıs sorunu bir de ekonomik felaketle
uğraştığımızdan dolayı da bu gibi makalelerden
de uzaklaştık ama; bu bahsettiğim makale öyle
uzaklaşılacak gibi değildi.
Serhat İncirli’nin yazısı 28’de

Tedbirlerimizi almalı,
fırsatları kaçırmamalıyız

BBC’ye konuşan uluslararası seyahat acentesi Touristik Union
International’ın (TUI) Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Andrew Flintham, uluslararası seyahatlere izin verildikten sonra Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya’nın en popüler ülkeler olmasını
beklediklerini aktardı. 
Ali Baturay’ın yazısı 18’de

Manzarası ve hizmeti müthiş bir mekan;

‘Cortado Long Beach’

14-15

Dünyaca ünlü Forbes dergisinin internet sitesinde Şubat ayının 5’inde çok ilginç bir makale
yayınlandı.
Tabii biz Kuzey Kıbrıs’ta neredeyse bir buçuk yıldır kapalı, kilitli kaldığımız için, pande-
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Mağusa’nın Merkezi’nde
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17

Kıbrıs’ın
lezzeti;
garavolli
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Kıbrıs’ta ‘Nisan’
bir başka güzel...
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Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs’ta doğa, özellikle mart ve nisan
aylarında, en renkli manzaralarını sunuyor.
Yeşil doku arasındaki, doğal bitkiler,
rengarenk laleler, anemonlar, papatyalar, orkideler, badem çiçekleri, halk
arasında altın top olarak bilinen akasya,
mimoza, lapsana ve gavcarın yarattığı
sarı görüntü, insan ruhuna çok iyi geliyor…
Yeşilırmak’tan Karpaz’a nisan
manzaraları
Nisan, bahar ayının renkliliğini yansıtırken, fotoğraf tutkunları için de Yeşilırmak’tan Karpaz’a fotoğraflık görün-
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Kıbrıs’ta ‘Nisan’
bir başka güzel...
UK

tüler oluşturuyor…
Kıbrıs’ın batı ucundaki Yeşilırmak’taki çilek mevsiminin başlangıcı, Lefke’deki Yafa portakalının en lezzetlisi,
Yedidalga’daki sörf aktivitesi, Lefke ve
Güzelyurt’taki portakal kokusu, Girne
sıra dağlarındaki doğal bitki çeşitliliği,
yol boyunca görülebilen halk arasında
Altıntop olarak bilinen sarı güzellik.
En batıdan başlayıp en doğuya kadar
İskele ve Karpaz’a kadar devam eden,
Kıbrıs’a has bu doku ve koku benzersiz
bir mozaiğin tamamlayıcısı durumunda… Nisan ayında, denizin mavisi ve
göğün mavisi bile bir başka güzel…
North Cyprus UK Gazetesi okuyucuları için nisan ayındaki Kıbrıs manzaralarını fotoğrafladık.
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Hem çocukluk hayalini gerçekleştiren hem de ruhunda bu mesleğin olduğuna inanan spiker ve sunucu Ayşe Karaca, televizyonculuk anılarını anlattı

Ekranların neşeli
yüzü; Ayşe Karaca

Ekranların neşeli yüzü Ayşe Karaca,
North Cyprus UK Gazetesi için özel
söyleşi verdi.
Çocukluk hayalini gerçekleştiren
Ayşe Karaca, radyoculuktan başlayıp
muhabirliğe, haber spikerliğinden sunuculuğa kadar kamera karşısındaki anılarını anlattı.
North Cyprus UK: Kendini kısaca
tanıtırken, mesleğe ne zaman başladığını ve neden spikerlik yapmayı seçtiğini anlatır mısın?
AYŞE KARACA: 1985 yılında, Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde doğup
büyüdüm. 80’lerin ve Kaymaklı çocuğu
olmaktan hep gurur duydum. 11 yaşında Ela isminde bir kızım var. Onun için
‘hayatta yaptığım en doğru şey’ diyebilirim.
Mesleğe 2006 yılında Avrasya FM’de
radyoculukla başladım. 2007 yılında ise
ilk spikerlik deneyimim, Kıbrıs Genç
TV’de oldu. Uzun yıllar Kıbrıs TV’de
çalıştıktan sonra yaklaşık 4 yıldır Radyo
Vatan ve çeşitli televizyon kanallarında
dönemsel olarak programlarımı yürütüyorum.
Çeşitli organizasyonlarda sunuculuğun yanında seslendirme yapıyorum ve
reklam çekimlerinde görev alıyorum.
Şu sıralar beni izlemek isteyenler, internet ortamında yer alan Haber Kıbrıs
Web TV’den takip edebilirler. Küçük
yaşlardan itibaren en büyük hayalim,
sunuculuk ve spikerlik yapmaktı. Keza
çok küçük yaşlarda bu hayali, oyun oynayarak gerçekleştiriyordum. Rahmetli
babamla, elime mikrofon olarak aldığım tarakla röportaj yaptığım günler
bugün gibi aklımda. Sonra bu oyunlar,
gerçek oldu...
North Cyprus UK: Hem radyo
hem de televizyon programı yapıyorsun. Her ikisini yapmanın
sana verdiği keyfi sorsak,
neler söylersin?
AYŞE KARACA: Bu
keyif, bambaşka. İkisinin
yeri de bende çok ayrı. Bu
yüzden ne televizyondan
ne de radyodan kopamadım. Televizyon, kendimi
ifade edebildiğim en iyi kul-
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var. Radyo ise, kendimle baş başa kalıp
dinlendiğim yer.
North Cyprus UK: Ekran önünde
olmak nasıl bir duygu? Sürekli güler
yüzlü, konsantre ve motive olmak zorundasın. Kamera önünün sana getirdiği zorlukları ya da kattığı güzel
şeyler nelerdir?
AYŞE KARACA: Sürekli ekran
önünde olmak aslında çok zor. Her zaman bakımlı ve özenli olmalısınız. Ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli.
Özellikle canlı yayınların geri dönüşü
yok. Televizyonculuk ise, bir ekip işi.
Ekipten bir kişinin hata yapmasının
bedelini genelde ekran önünde olan
ödüyor. O yüzden bir o kadar riskli ve
zor. Yani dışardan göründüğü gibi kolay
değil. Ayrıca hep pozitif ve güler yüzlü olabilmek ne kadar doğamda olursa
olsun, öyle anlar geliyor ki gözyaşlarınızı tutamayabiliyorsunuz. Ekranlarda
olmak benim için çok büyük bir keyif.
Yıllar içerisinde izleyicilerle bir bağ da
kuruyorsunuz. Onlar da ailenizin bir
parçası gibi oluyor.
North Cyprus UK: Bugüne kadar
televizyon ekranlarında neler yaptın,
birkaç örnek verir misin? Seni en çok
mutlu eden program-çekim-yayın var
mı?
AYŞE KARACA: Bugüne kadar
kültür sanattan siyasete, moda ve magazinden, sağlığa hatta çocuk programına
kadar birçok televizyon projesinin yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendim.

İş Dünyası, Renkler ve Zevkler, Sabah Güneşi, Değişim Başlıyor, Kıbrıs
Gündem, Ev Halleri, Sağlık Dosyası,
Çocuk Olmak Varmış ve hala devam
eden Hayatın Renkleri isimli programlar bir çırpıda hatırladıklarım arasında.
Muhabirlik yaptığım dönemler birçok
eyleme katılıp özel haberler de yaptım.
Ama en çok severek yaptığım hiç kuşkusuz çocuk programım oldu.
North Cyprus UK: Kamera önü ya
da kamera arkasında yaşadığın ilginç
bir anını paylaşır mısın?
AYŞE KARACA: Televizyonculuk
hayatım anılarla dolu hangisini saysam
bilemiyorum. Çekim sırasında anons
yaparken kameraya baktığım için arkama bakamadım ve gölete düşmüştüm.
Ayrıca canlı yayın kazası da yaşadım.
Röportaj yaptığım bir kadın, komşusuna taş atıp küfretmişti. Canlı yayında ne
yapacağımı şaşırmıştım. Yine bir haber
sunumu sırasında haberden çok etkilenip gözyaşlarımı tutamadığımı hatırlıyorum. Bunlar, benim en tatlı miraslarım.
North Cyprus UK: Bir daha dünyaya gelsen spiker olur musun? Neden?
AYŞE KARACA: Bu mesleğin hep
ruhumdaki meslek olduğuna inanmışımdır. Yine Ayşe olarak dünyaya gelip
yine bu mesleği yapmak isterdim. Son
olarak North Cyprus UK Gazetesi’ne
bana bu imkanı verdiği ve İngiltere’deki
gurbetçilerimize kendimi tanıtma fırsatı
sunduğu için çok teşekkür ederim.
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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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Antiphonitis Kilisesi

Girne’nin doğusundaki
Esentepe kasabası yakınlarında, beşparmak dağlarının
zirvelerine yakın bir noktada
yer alan bu kilise eski bir
manastırın çekirdeğini oluşturmaktadır. Antiphonitis,
“cevap veren İsa” anlamına
gelmektedir. Kilise, sekiz
sütunla desteklenen düzensiz bir sekizgen formundaki
kubbesi ile Kıbrıs’ta pek rastlanmayan bir mimari biçime
sahiptir. Batısındaki beşik
tonozlu narteks ile güneyindeki revak 14. veya 15. yüzyılda yapılmış eklemelerdir.
Güneydeki revak düzenlemesi
gotik taş işçiliğinin eşsiz bir
örneğidir. Yapı narteks dışında tamamen duvar resimleri
ile kaplı iken bunlardan çok
azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Korunmuş olanların
bir bölümü 12./13. yüzyıllara
tarihlenirken bir bölümü
de 14./15. yüzyıllar arasına
tarihlenir. Duvar resimlerinde
yoğun olarak azizler betimlenmiş olmakla birlikte İncilden alınmış kompozisyonlar
da vardır.
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Up to
50 months
interest free
payments
plans

Restaurant and Bar
200m away from Long Beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Outdoor Swimming Pool
Outdoor - Indoor Playground
Fitness Center,Spa Center
Volleyball, Tennis & Basketball Court
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Noyanlar Group of Companies’den, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere yaz tatili fırsatları sunuyor:

Bir tatilden fazlasını
‘Noyanlar’la yaşayın
KKTC’nin inşaat sektörünün öncü
markalarından Noyanlar Group of
Companies, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere yaz tatili müjdesi.
İnşaat konusunda lider firma konumunda olan Noyanlar Group, aynı
zamanda tatilciler için muazzam kampanya fırsatları sunuyor. Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere
tatil kampanyasının müjdesini veren
Noyanlar Group Satış Direktörü Zarif
Noyan, şu ifadeleri kullandı:
“İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, her yıl Noyanlarla birlikte doya
doya bir yaz geçiriyor. Hatta rezervasyonlarımızın yüzde 60’ı İngiltere’den
oluşuyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor.
Tatilini tamamlayan ailelerimiz önümüzdeki yılın rezervasyonunu yapmadan güzel adamızdan ayrılmıyorlar.
Bölgemizin zenginliği ile onlara hiçbir şey aratmıyoruz. Bir tatilden fazlasını bizlerle yaşıyorlar. Bölgemizde
ve ‘Holiday’ evlerimizde başta hijyen
olmakla birlikte onlara eşsiz imkanlar
sunuyoruz. Onlar tatildeyken ihtiyaçları olan tüm sosyal olanakların önler
için maksimum seviyede organize ettik.
Özellikle Mardo Cafe’de kahvenin ta-
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dını, dondurma lezzetini ve birçok leziz
imkânlar bulma olanağı, aqua yüzme
havuzları Royal Sun restoranda eşsiz
yemekler, Royal Sports barda eğlencenin adresini yaşıyorlar”.
Hizmetler ve imkânlar
200 metre mesafede derinde su sporları eğlencesi, kuaför salonu ve güzellik
salonu hizmetleri, bölgeye 24 saat hitap
eden market alış veriş imkânı, souvenir
shop, kasap imkânı gibi birçok avantaj
da sunduklarını anlatan Noyan, “Ayrıca
bölgemizde hizmet veren bisiklet aktiviteler yanında spor salonu, sauna ve
masajla birlikte hepsi değerli ailelerimiz için sunulmaktadır. Çocuklarımız
için oyun parklarımızda ayrıca hizmet
vermektedir” dedi.
“Manevi değeri ön planda tutarak
tüm ailelere hizmet vermekteyiz”
Zarif Noyan, Noyanların güven ve
aile şirketi olduğunu vurgulayarak tatilcilerin neden Noyanları tercih etmesi
gerektiğini de anlattı:
“Noyanların sisteminde en büyük
avantaj önce güvendir, ikinci önemli
detay şirketimizin bir aile şirketi olma-
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sıyla birlikte bünyesine giren
ister tatil isterse herhangi bir
yatırım olsun herkesi aile bireyi olarak görmesidir.

teyiz. Dolayısıyla, bu güzel
adamıza Noyanlar ailesi ve
unutmayacağınız bir tatile
davet ediyoruz. Bizler buradayız ve yanınızdayız”
Son üç yılda ‘Holidays’
bölümüne yoğun ilgi ve talep olduğunu belirten Noyan,
ev sayılarının 500’den fazla
olduğunu ve birçok alternatiflerin bulunduğunu belirtti.
Noyan, “Çok güzel ailelerimizin bizi tercih etmeleri de
ayrıca bizi çok mutlu ediyor.
Mayıs ayına kadar en fazla
3 farklı kampanya ile karşınızda olacağız. Bizi takipte
kalın” dedi.

Neden Noyanlar?
Birçok eğlence imkânı sunuyoruz. Fiyatlarımızın dışında her zaman farklı kampanyalarla ve indirimlerle sizin
yanınızdayız. Çok çeşitli Holiday evler ile karşınızdayız.
Studio modelden tutup, 1+1,
2+1, her türlü ihtiyaca yönelik sunuluyor. Sadece maddi
olarak değil, her zaman manevi değeri ön planda tutarak
tüm aileler hizmet vermek-
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BİR İNSAN BİR HAYAT
Londra’daki toplum derneklerinde yaptığı çalışmalar ve topluma verdiği
hizmetlerle tanınan Aycan Saraçoğlu, şiire ve kitaplara tutkun biri

“Şiir ve kitap okumak yaşamın bir parçası”

Aycan Saraçoğlu…
Yaklaşık 22 yıldır Londra’da. Biz onu Londra’daki toplum derneklerinde yaptığı çalışmalar
ve topluma verdiği hizmetlerle biliyoruz.
Tüm bunların yanında siyasi aktivistliği ve şiire
olan tutkusunu göz ardı edemeyiz.
“Şiir bir hobi değil, yaşamın parçasıdır” diyecek kadar şiire ve kitaplara tutkun… Bu tutkusunu
“Bir Kuştur Kollarımda” isimli şiir kitabıyla da
taçlandırdı.
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Londra’daki
yaşama başlangıç
Aycan Saraçoğlu, 1963 yılında Lefkoşa’da doğdu ancak babasının işleri dolayısı ile ilkokula başlayacağı dönemde ailesiyle birlikte Limasol’un
Piskobu kasabasına taşındı.
Eğitime Yalova İlkokulu’nda başladı ancak
1974 sonrasında ailesinin yerleştiği Lapta’da ilkokulu tamamladı. Ortaöğretimini Lapta Yavuzlar
Lisesi’nde bitirdi.
Liseden sonra çeşitli firmalarda muhasebe elemanı ve sekreter olarak çalıştı. Daha sonra Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu’na girdi. Bunca işin arasında kadın dernekleri ve siyasi partilerde çeşitli
görevlerde bulundu.
Kültür ve sanat vazgeçilmez tutkusu olduğu için
kültür derneklerinde aktif görev aldı. Çeşitli dergi
ve gazetelerde yazılar yazdı, radyo ve televizyon
kanallarında özellikle kültür sanatla ilgili programlar yaptı.
Bu arada Derman Saraçoğlu ile evlenen Aycan
Saraçoğlu’nun bu evlilikten iki oğlu oldu.
Çocukların okulu ve eğitimi darken yıllar geçti.
Büyük oğlu resim konusunda çok yetenekli olduğundan Kıbrıs’ta Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim
görür ancak bu yeteneğini geliştirmek için yurt dışında okuması gerekir.
Aycan Saraçoğlu bu olayı şöyle anlattı:
“Artık karar vermemiz gerekirdi. Oğlumun iyi
bir eğitim alması için yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Türkiye’ye gitmesini hiç istemedim. Çünkü
ben Türkiye’de 70’li yıllarda devam eden öğrenci olaylarında kardeşimi kaybettim. Bu nedenle
Londra’ya gelmeye karar verdik”.
…Ve 1999 yılında ailece Londra’ya gelir Aycan
Saraçoğlu… Londra’da da kültür sanattan uzak
durmaz. Bu konuda aktif bir şekilde çalışır. Kültür
sanat derneklerinde görevler alır, dergiler çıkarır.
Londra’da yayın yapan bir TV kanalında program
yapımcılığı ve sunuculuğu yapar.
Bu aktif yaşam içerisinde bahçe işleri ile uğraşmak, film izlemek, müzeleri gezmek ve parkta yürüyüş yapmak onun en önemli hobileri…
Aycan Saraçoğlu mücadele dolu yaşamındaki
hayat felsefesini de şu şekilde açıklıyor:
“Yurdumun bütünlüğü, dünya barış ve kardeşliği, yarınlara daha güzel yaşanılası bir dünya bırakmak için mücadele etmek, bu mücadeleyi şiirlerimle de harmanlayıp yarınlara miras bırakmak”.
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“Cortado Coffie Shop” işletmeleri, şube ağını genişletmeyi hedefliyor

Manzarası ve hizmeti müthiş bir mekan;

‘Cortado Long Beach’
İskele Long Beach sahil yolunda, yaklaşık bir yıl
önce “Cortado Coffie Shop”
işletmelerinin ikinci şubesi
olarak hizmet vermeye başlayan “Cortado Long Beach”, bölge insanından ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Muhteşem bir sahil ve deniz manzarasına sahip olan
mekan, müşterilerine kaliteli kahve seçenekleri, seçkin
pastalar ve yöresel soğuk
içecekler sunuyor.
“Kaliteli hizmet mutlu
müşteriler” ilkesiyle yönetilen “Cortado Coffie Shop”,
KKTC’de sektöründe en
hızlı büyüyen işletme olarak
dikkat çekiyor.
Cortado, 2021 yılı içerisinde yeni şubelerini KKTC’nin
farklı bölgelerinde müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.
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Birçok kişi burun kıvırırken meraklısının lezzetine doyamadığı garavolli,
yahnisi, kızartması, turşusu ve pilavıyla Kıbrıs’taki sofraları süslüyor

Kıbrıs’ın lezzeti; garavolli
Garavolli, Kıbrıslıların birçoğunun
yemekten büyük keyif aldığı, kimisinin
ise ağzına sürmediği bir lezzet. Gerek
meze gerekse yemek olarak tüketilen
garavolli, Kıbrıs’taki yemek kültürü
zenginliklerinden sadece biri.
Garavollinin Kıbrıs mutfağına Lüznyanlar’dan geldiği tahmin ediliyor.
Eskiden evlerde sıkça tüketilen garavolli, şimdilerde meyhane masalarında meze olarak servis ediliyor. Garavollinin birçok pişirilme şekli var. Kimileri
yahnisini, pilavını ya da böreğini yapıyor kimileri haşlanarak turşu hazırlıyor,
kimileri ise kızartılmış olarak tüketiyor.
Yumurta bırakmasını engellememek
ve yok olmasına neden olmamak adına
Ocak ayında toplanan garavolliler, 2-3
gün bir kovada bekletilir ve kaynatılarak kabuklarından tek tek çıkartılır.
Garavolliyi pişirirken hijyene de
dikkat etmek gerekiyor. Pişirmeden
önce garavollilerin en az 5-6 kez yıkanması gerekiyor.
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Döveç Group’tan Mağusa’nın
Merkezi’nde Muhteşem Proje
Döveç Group tüm Dünya’nın pandemi ile mücadele ettiği bu süreçte yatırımlarına ve projelerine hız kesmeden
devam ediyor. Kuzey Kıbrıs için katma
değer yaratacak, istihdamın devamlılığını sağlayacak, bir çok sektöre iş imkanı oluşturacak olan Sky Sakarya ile
Mağusa’nın kalbine, yep yeni bir yaşam konsepti geliyor. Şehrin en popüler
alanlarından Sakarya caddesi, Citymall
AVM ve bir çok işletmeye yürüme mesafesinde konumlanan “Sky Sakarya”
Golden Residence ve Terrace Park’ın

komşu parselinde, üçlemenin son binası olarak hayata geçiyor. Mağusanın en
bilindik mağaza, marka ve donatılarının
tam ortasında, köşe üzeri mağazaları,
ofis ve konutları ile cıvıl cıvıl bir yaşam
noktası geliyor.
5000 metrekare arazi üzerinde kurulu, 11 adet büyük mağaza, ofis, studio
daireler, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire ve penthouseları ile konumunu dolduracak bir
aktif yaşam merkezi olmaya hazırlanan
bina, iki bloktan ve teraslanan katlardan
oluşacaktır. Mağusanın iki ana arteri

arasındaki proje, her iki caddeye yürüyüş mesafesinde ve ulaşım yollarının
tam ortasında bulunmaktadır. Proje Ada
Kent ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne
olan yakınlığı ile yatırım için ideal bir
adres olarak ön plana çıkmaktadır. Sakarya bölgesinde kira tutarlarının diğer
bölgelere göre %20 yüksek olması,
yıllık peşin alınması ve bölgenin değer
artışı yatırımcılar için büyük avantaj
sağlamaktadır.
Toplam 11 dükkan ve 139 daireden
oluşan SKY Sakarya, stüdyo, 1+1, 2+1

ve 3+1 daireler geniş balkonları ve teraslanan kısımlarda penthouse daireleri
ile her tür ihtiyacı ve daire büyüklüğü
talebini karşılayacak alternatifler sunmaktadır. Aynı zamanda tasarlanan
Home-Office konseptleri ile değişen çalışma alışkanlıklarına özel bir seçenek
oluşturmaktadır. Zemin kattaki dükkanlar önünde yer alan yüksek saçak altında
oluşturulan yarı kapalı arkat, dükkanlar
önünde yağmurdan ve güneşten korunan bir ara mekan oluşturarak, ticari yaşamın buralara taşmasına yardımcı olacaktır. Döveç Group’un ödüllü projeleri
Golden Residence ve Terrace Park’ın
hemen yanında yükselecek olan Sky
Sakarya’nın da bir çok ödülü kazanmaya aday bir proje olacağı şimdiden
aşikar.
Bina altında yer alacak muhtelif mağaza ve kafeler yanında, Sky Sakarya
Sakinleri Döveç Life Card Ayrıcalıkları ile Golden Residence kapsamında
bulunan kapalı havuz, gym ve spa olanaklarından faydalanabileceklerdir. 163
araçlık otopark, daire ve dükkanların ihtiyacı olan otopark miktarını kendi arazisinde fazlası ile karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır. Şehrin Merkezinde, Beklentilerin Çok Ötesinde olan Sky Sakarya uygun ödeme olanakları ve lansman
fiyatları ile şimdi satışta.
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Covid-19 salgını başladığından beridir
bu ülkenin en büyük sorunu, “ileriye yönelik bir planın” olmamasıdır.
Anlık kararlar alınıyor, kararlar alınırken ilgili taraflara danışılmıyor, kısa süre
sonra o kararlardan dönülüyor.
Tabii bu arada birçok kesim tedirgin ya
da mağdur ediliyor.
Salgının başladığı günlerde bunlar daha
kabul edilirdi ama hükümet edenler, pandemide bir yılı geride bıraktığımız halde,
halen aynı hataları yapıyor, benzer çelişkilere düşüyor.
Halbuki yeterince tecrübe kazanılmış
olması, benzer hataların tekrarlanmaması
gerekiyor.
Halen en büyük sorunumuz önümüzü
göremiyor oluşumuzdur, ortada büyük
belirsizlik bulunmasıdır...
Bırakın çok büyük projeleri, geleceğin
tasarlanmasını, henüz kamu maaşlarının
bile her ay sonu ödenememesi tehlikesi
yaşanıyor.
Türkiye’den beklenen para gelmediği
için kamu maaşları için borçlanılmak zorunda kalınıyor.
Bakanlar, hükümet için bir bütün oluşturamadığından her bir bakan başka bir
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şey söylüyor, birbiriyle çelişiyor ve geri
adımlar atılmak zorunda kalınıyor.
Tabii ki bu gelgitler vatandaşları da endişelendiriyor.
Mesela turizmle ilgili de uzun süreden
beridir bir plan yapılması için talepler var,
tüm turizm paydaşları bu konuda beklenti içinde ama o planlama, o hazırlık pek
yok.
12 Nisan’da “Kapalı Devre” turizm
modeline geçileceği söyleniyor, bunun
hazırlıkları tamamlanmak üzere ama daha
ileride yaz aylarında ne olacağı belli değil.
Ülkenin yüzde 60’nın aşılandıktan sonra ülkede kapalı değil de normal turizmin
yapılabileceği söyleniyor ama bu konuda
ufukta bir plan yok.
Ülkenin yüzde 60’ı ya da daha fazlası yaz sezonu gelmeden aşılanırsa gelen
turistlere aşı zorunluluğu mu yoksa PCR
zorunluluğu mu olacağı da belirsiz.
Gerçi ülkemizin yüzde 60’nın ne zaman aşılanacağı da belirsiz, çünkü aşı tedarikinin nasıl, hangi sıklıkla, ne zaman
geleceği de belirsizliğini koruyor.
Halbuki BBC’ye konuşan uluslararası
seyahat acentesi Touristik Union Interna-
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Tedbirlerimizi almalı,
fırsatları kaçırmamalıyız
tional’ın (TUI) Birleşik Krallık ve İrlanda
Direktörü Andrew Flintham, uluslararası
seyahatlere izin verildikten sonra Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya’nın en
popüler ülkeler olmasını beklediklerini
aktardı.
Dünyaca ünü seyahat acentesi Kıbrıs’ın
turizmde en popüler ülkeler arasında yer
alacağını söylüyor, dolaylı olarak Kıbrıs’ın reklamını yapıyor, bunu değerlendirmemiz lazım.
Andrew Flintham, Kıbrıs derken Kuzey
Kıbrıs’ı değil tüm Kıbrıs’ı kastediyor ama
biz neden payımıza düşecek olanı kapmaya çalışmayalım?
Mademki Kıbrıs, dev turizm ülkeleri
Türkiye’yle, Yunanistan’la, İspanya’yla
aynı anda anılıyor, popülerlik anlamında
aynı kefeye konuluyor, bunu değerlendirmek için hemen hazırlanmak lazım.
Flintham ayrıca yaz sezonu açılmadan
önce uluslararası seyahatlere dair kuralların netleştirilmesi çağrısı da yaptı.
Öte yandan, Kabineden Sorumlu Bakan
Michael Gove, Covid pasaportu için İsrail’deki gibi bir cep telefonu uygulamasının kullanıma alınabileceğini söyledi.
Covid pasaportlarının tiyatro, konser,

stadyum veya gece kulübü gibi mekanlara
girerken kullanılabileceği belirtiliyor.
Bunları biz de incelemeliyiz, bu gibi
teknolojilerin ülkemizde de kullanılmasını sağlamalıyız.
BBC’nin aynı haberinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uluslararası seyahatlere 17 Mayıs’ta başlamayı umduklarını söyledi.
Şimdi bu gelişmeler yaşanırken biz
oturup beklememeliyiz, gerekli tedbirleri almalıyız, başka ülkelerin ne yaptığına
bakmalıyız, fırsatları kaçırmamalıyız.
Turizmde elbette karşımızda dev ülkeler vardır ama bu bizi korkutmamalı,
biz de kendi avantajlarımız çerçevesinde
payımıza düşeni kapmalı, başka ülkelere
kaptırmamalıyız.
Umarım birçok ülke harıl harıl turizmle
ilgili çalışırken biz geç kalmaz, fırsatları
kaçırmayız, gelecek planlarını iyi yaparız.
Tabii ondan önce denetim yapmayı
becermeli, gerekli tedbirleri almalı, vaka
artışını durdurup, “güvenli ülke” konumumuzu bozmamalıyız, çünkü son günlerdeki vaka artışları da bizi endişelendirmiyor değil.
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Erim Metto… Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin CEO’su… Ancak o aynı zamanda İngiliz sinema sektöründe de tanınan bir isim

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

O aslında ünlü
bir yönetmen
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Erim Hasan ya da Londra’da bilinen ismi ile Erim Metto. 1966 yılında
Kuzey Londra’nın Enield bölgesinde
dünyaya geldi. Biz onu yıllardır Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde yaptığı başarılı çalışmaları ile biliyoruz.
Erim Metto, Kıbrıs Türk Toplum
Merkezi’nin CEO’su… Ancak o aynı
zamanda İngiliz sinema sektöründe
bilinen bir film yapımcısı, yönetmen
ve senarist.
Erim Metto, 1982 yılında başladığı sinema hayatında bugüne kadar 6
uzun metrajlı film, 5 belgesel ve 21
de kısa metrajlı filme imza atmış…
Bu filmlerde İngiliz sinema sektöründe bilinen Sir Derek Jacobi, Sir
John Hurt, Roger Lloyd Pack, Tamer Hassan, Danny John-Jules, Todd
Carty, Vas Blackwood and Sir Norman Wisdom gibi isimlerle çalışma
fırsatı buldu.
Erim Metto’nun yaptıkları sadece
bunlarla da sınırlı değil…
İngiltere’de ilk Türkçe konuşan
Sulh Hakimi olan Erim Metto, 2012
yılında yapılan Londra Olimpiyatları’nda da olimpiyat meşalesini taşıyan kişilerden biriydi.
Erim Metto’nun bu çok yönlü kişiliği içerisinde çok sayıda faaliyet
yer alıyor. Metto, Greenwich Üni-

versitesi’nden mezun olduktan sonra
Haringey Belediyesi’nde çalışmaya
başladı. Bir yıl içerisinde Irksal Eşitlik Memurluğuna terfi etti. 8 yıl belediyede çalıştıktan sonra Kıbrıs Türk
Toplum Merkezi’nin CEO’u oldu.
Metto aynı zamanda bir film ve
tiyatro eğitim merkezi olan RAaW
isimli kuruluşun da direktörlüğünü
yapmaktadır.
Metto’nun Kıbrıs ile ilgili yaptığı
filmlerden bazıları arasında “I used
tol ive in Cyprus” ve “Kaleburnu” da
vardır.
Şu anda Kıbrıs’ın Karpaz bölgesindeki köylerin tarihi geçmişini anlatan
“My Village” adlı uzun metrajlı bir
dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapıyor, kadınların mücadelesini
anlatan “Ya Suffragette” filminin senaryosunu geliştirmenin son aşamalarında olduğu biliniyor.
Metto topluma yaptığı başarılı hizmetler dolayısı ile 2012 yılında Camden Belediyesi tarafından “yaşam
boyu başarı” ödülüne layık görüldü
ve yine aynı şekilde 2019 yılında
Kıbrıs Türk Toplumu Başarı Ödülü’nü kazandı.
Erim Metto film yapımcısı Robbi
Stevens ile evli ve bu evlilikten de iki
kızı bulunuyor.
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Ev hanımı olan Nesima Erşahin Habeş, kızını dünyaya getireceği zaman misafirlere verilecek ikramlıkları kendi yaptı, beğenilince de üretip pazarlamaya başladı

Önce kendi için, şimdi de herkes için üretiyor
Ev hanımı Nesima Erşahin Habeş,
beğeni alan ürünlerini pazarlama yoluna
gitti.
Nesima Erşahin Habeş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
diploması sahibi bir ev hanımı. Habeş,
sevip saygı duyduğu bir eşi ve bu güzel
birlikteliğin tatlı mı tatlı meyvesi Dilayla’yı dünyaya getirmenin mutluluğunu
yaşıyor.
Nesima Erşahin Habeş, 6 yıl önce zorlu geçen hamilelik döneminde, doğum
sonrasında misafirlerine hediye vermek
için araştırma yaparken, üretmeye karar
verdi ve lavanta keseleri hazırladı.
Yaptıkları beğeni toplayan Nesima
Erşahin Habeş, önce siparişler almaya
başlamış ve ardından ürünleri geliştirip
“NDH Minnak Atölye” adını verdiği
atölyesini açtı.
Habeş, lavanta keseleri, kişiye özel
kokulu taşlar, kokulu mumlar, kişiye
özel bardaklar, çay kutuları, takılar, takı
kutuları, bardak altlıkları, epoksi kolye,
sabun ve çanta gibi ürünler üretip, sosyal medyayı kullanarak pazarlıyor.
“Onlar hayal ediyor,
ben yaratıyorum”
El emeğine önem veren, el yapımı
özel tasarım kullanmayı veya özel tasarım hediye etmeyi isteyen kişilerle
çalıştığını söyleyen Nesima Erşahin Habeş, “Müşterilerimiz hayal ediyor ben
de onların hayali doğrultusundaki en iyi
ürünü sunuyorum. Üretime harcadığım
vakit sipariş miktarına göre değişiyor.
Günlerce çalışıyorum fakat bundan büyük keyif alıyorum” dedi.
Ürünü hazırlarken, müşterisiyle diyalog kurup istediği ürünü yaratmaya çalıştığını belirten Nesima Erşahin Habeş,
şöyle dedi:
“Örneğin, özel bir bardak hediye edilecekse, o kişi hakkında bilgi alıyorum.
En çok nerden hoşlandığını, en sevdiği
renklerin neler olduğunu ve o kişiyle
alakalı ilk akla gelenlerin neler olabileceğini sorarak öğreniyorum ve birkaç
örnek sunarak bunlardan beğeni alanı
çoğaltıp üretiyorum”.
Her bütçeye uygun ürün var
Kullandığı ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterdiğini ifade eden Nesima
Erşahin Habeş, kalitenin maliyeti artırdığını, Kıbrıs’ın kuzeyinde ham madde
alabileceği yerlerin de çok kısıtlı olduğunu, yine de her bütçeye uygun ürünler
sunmaya çalıştığını söyledi.
Habeş, online sipariş alarak üretim
yaptığını belirterek, Facebook ve Ins-
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tagram sayfalarından kendisine ulaşılabileceğini ifade etti.
Adrese teslim yapılıyor
Habeş, yeni tasarımların yanı sıra önceden yapılan ürünlerden veya kişiye
özel tasarımlardan seçim yapılabilece-

ğini, müşterisiyle diyalog içerisinde,
detaylar üzerinde çalışıp iyi bir ürün
yaratmak için çaba gösterdiğini söyledi.
Ürünleri, özel çantalarda verilen adreslere teslim ettiklerini ifade eden Nesima Erşahin Habeş, ulaşamadığı bölgelere de kargo ile gönderim yaptığını

vurguladı.
Habeş, ürünler hakkında daha detaylı
bilgi isteyenlerin Facebook NDH Minnak Atölye veya Instagram ndh_minnak_atölye hesabına ulaşmalarının yeterli olduğuna dikkat çekti.
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Ekrem Civisilli, hijyen şartlarına uygun olarak, ayıklanmış sebzeleri paketleyerek satışa sunuyor

Paketlenmiş taze sebze,
herkesin tercihi oldu
Günlük hayatın hızlı yaşam temposu, yaşamı kolaylaştıracak pratik
çözümleri de beraberinde getiriyor.
İskele’deki Civisilli ailesi, ürettikleri
sebzeleri tencereye atıp pişirecek aşamaya getirerek satıyor. Hijyen şartlarına uygun olarak ayıklanmış ve havası
alınmış paketlerde satışa sunulan sebzeler, büyük ilgi görüyor.
Civisilli Gıda Direktörü Ekrem Civisilli, 27 yaşında genç bir girişimci...
İş yaşamına adım atarken eğitimini
sürdürmeye de devam ediyor.
İngiltere’de University of Hull’da
muhasebe eğitimi alan Civisilli, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde işletme üzerine master yaptıktan sonra şu
sıralar doktora eğitimini sürdürüyor.
Tarımla uğraşan bir aileden gelen ve
çocukluk yıllarından itibaren üretimin
her safhasında yer alan Ekrem Civisilli, işletmesini nasıl kurduğunu şu sözlerle anlattı:
“Ailem ile birlikte çok uzun yıllardır kış aylarında enginar, yaz aylarında çeşitli sebzeler ekmekteyiz. Küçük
yaştan itibaren yetiştirdiğimiz sebzeleri evlere dağıtırdık. İnsanlara böyle bir
hizmet sunmak her zaman beni mutlu
ederdi. Üretmeyi her zaman sevdim ve
özellikle de yeni şeyler üretmek benim
için her zaman bir öncelik olmuştur.
Yıllardır her enginar sezonunun sonunda binlerce enginar tarlada ziyan
olmaktaydı ve enginarları ailemle birlikte ayıklayıp dondurucuya kaldırdık.
Enginarın ardından tüm sebzeleri taze
ve günlük olarak işleyip paketlemeye
başladık ve bu yönteme ilginin olduğunu görünce işletmeyi kurarak daha
fazla ürünle piyasaya çıktık.”

Ürünüler günlük ve taze
Ekrem Civisilli, ürünlerin yüzde
80’inin kendi ürettikleri olduğunu
kaydederek, tüm sebzelere Gıda Analiz Testleri yaptırdıklarını ve sonuçları
müşterileriyle paylaştıklarını vurguladı.
Günlük ve taze olarak toplayıp ayıkladıkları ürünleri paketledikten sonra
müşterilerinin kapısına kadar götürdüklerini belirten Civisilli, işletme
olarak hijyen başta olmak üzere ilaçsız ürünlere önem verdiklerinin altını

çizdi.
Ekrem Civisilli, 2020’nin başında
kurduğu işletmeye kısa zaman içerisinde güven duyulduğunu kaydederek,
“Müşterilerimizin ilaç konusunda bizlere güvenlerinin tam olduğunu bilmekteyiz. ‘Sağlıklı Üretim ve Sağlıklı
Tüketim’ parolamızdır” ifadelerini
kullandı.
Ürünler arasında enginar, börülce,
bamya, molehiya, sarı fasulye, barbunya fasulye, pırasa, patates, asma yaprağı, kolokas, bullez, domates ve salatalığın bulunduğunu hatırlatan Civisilli,
ayrıca el yapımı katkısız domates salçası, biber salçası, konserve domates
ve fıstık ezmesi satışlarının da devam
ettiğini söyledi.
İngiltere’de yaşayanlar da
ürün satın alıyor
Ekrem Civisilli, üretim tesisinin İskele’de olduğunu ve tüm ilçelere servis yaptıklarını belirterek, “Sipariş verilen sebzeleri, pişirmeye hazır halde

teslim ediyoruz. Vakumlu ürünlerimizi
yurt dışına götüren çokça müşterimiz
de var. Özellikle İngiltere’de yaşayan
Kıbrıslı Türkler ürünlerimize yoğun
ilgi göstermeye başladı. Çok sayıda
kişi, ürünlerimizi alıp İngiltere’ye taşıdı” dedi.
Civisilli, marketlerle de çalışıp
ürünlerini daha çok kişiye ulaştırmak
istediğini söyleyerek, Lefkoşa ve Girne’ye şube açma planı olduğunun müjdesini verdi.
“Güzel insanlar bizi destekliyor”
İşletmesi sayesinde dostça ilişkiler
kurduğunu belirten Ekrem Civisilli,
“Müşterilerimden aldığım güzel geri
dönüşler, her zaman motive kaynağım
olmuştur. İyi ki bu işe başlamışım ve
iyi ki beni destekleyen güzel yürekli
insanlar var” ifadelerini kullandı.
Civisilli Gıda’ya Facebook üzerinden ya da mesai saatleri içerisinde +90
533 884 84 49 numaralı telefondan
ulaşmak mümkün
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Nostaljik Kıbrıs
North Cyprus UK Gazetesinde, geçmişte her ay düzenli olarak yayınlamaya başladığımız ‘’ Nostaljik Kıbrıs ‘’ köşemize,
belirli bir süre ara vermiştik. Kısa hikayelerden ve Kıbrıs’ın
geçmişinden fotoğrafların yer aldığı sayfamızı, bu aydan itibaren yeniden yayınlayacağız.
Kıbrıs’ın yakın tarihindeki gündelik yaşam, özellikle köylerdeki insan manzaraları, geçmişten günümüze, önemli yansımalar sunuyor. Hızla geçen zamanın, gündelik hayatı ne
kadar da hızlı değiştirdiğinin ispatı olan fotoğraflar, bize çok
şeyler anlatıyor... Eski Kıbrıs’ta, geçmiş zamanın tüm yoklukları ve yoksulluklarının rağmen, hep hatırlanan eskimeyen bir
huzur vardı... Bazı fotoğraflar, adeta, eskiye özlem yeniye sitem dedirtiyor...
Bu ayki sayfamızda, gündelik hayat koşuşturmacası içinde, Kıbrıs kültürünü özveriyle yaşatmaya çalışan emekçilere,
tarımla uğraşanlara, eski Kıbrıs’ın ruhunu taşıyan sokak fotoğraflarına yer verdik. Sokaklarda, caddelerde ve mahalle
aralarındaki gündelik yaşama ait fotoğraflar, yakın geçmişin
en önemli tanığı niteliğinde. Tümüne de baktıkça, zaman ne
kadar hızlı geçiyor diye düşünmemek elde değil. Fotoğraflar,
Kıbrıs’ın yakın geçmişine ait, mimari karakteri olan binaları,
gündelik yaşamı, yolları, arabaları, bisikletleri ve insanların
giyim şekilleri ile bize geçmişin ışığını tutuyor.
İşte bazı küçük anekdotlar ; 1937’de Limasol’da Raleigh Bisiklet firması tarafından düzenlenen yol yarışında 1. gelen
Tahir Yeşilada’nın Birincilik ödülü de Raleigh bisiklet olmuş.
1940’lı yıllarda, Lefkoşa Taksim Sahasında ya da diğer adıyla
Cirit Hisarı’nda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama
etkinlikleri görülüyor. Lefkoşa Sarayönü meydanındaki fotoğrafın, ‘’şeher’’ ruhunu çok iyi yanstığını düşünüyorum. Kıbrıs’taki köylülerin en önemli yol arkadaşı eşek üzerine binili
beş çocuk ise, bence dönemin en iyi fotoğrafları arasında.
Geçmiş, bir daha geri gelmeyecek zamanlardır...
Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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DENİZİN KOKUSU

Dünya’nın en güzel emeklilik bölgesi İskele!
Dünyaca ünlü Forbes dergisinin internet sitesinde Şubat ayının 5’inde çok
ilginç bir makale yayınlandı.
Tabii biz Kuzey Kıbrıs’ta neredeyse
bir buçuk yıldır kapalı, kilitli kaldığımız için, pandemi ve Kıbrıs sorunu bir
de ekonomik felaketle uğraştığımızdan
dolayı da bu gibi makalelerden de uzaklaştık ama; bu bahsettiğim makale öyle
uzaklaşılacak gibi değildi.
-*-*Kathleen Peddicord adlı kadın yazar,
30 yıldan beri Dünya’yı dolaşıyor ve
emekli olunca yaşanacak en güzel mekanları kaleme alıyor.
Peddicord, 5 Şubat’taki makalesinde,
Dünya’nın en iyi 2021 sahil mülklerini
yazmış…
-*-*Emekli olup, muhteşem bir hayat yaşamak isteyenler için, en ideal beş yer
neresiymiş peki?
Sakın şaşırmayın ama bu beşlinin en
başındaki yer Kuzey Kıbrıs!
Cennet vatanımızı, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize izliyor…
-*-*Peddicord’a göre, bu liste, yurtdışında
yaşamak veya emekli olmak için dünyanın en iyi konumlarında mülke sahip
olmanın maliyetini ayrıntılarıyla açıklayan yıllık bir endeks olan Live and
Invest Overseas’ın 2021 Küresel Mülkiyet Anketi’nin bulguları ile hazırlandı.
-*-*Peddicord diyor ki; “… Anket, göçmen emekli bir kişinin rahat edeceği ve
satın alma olasılığı yüksek olan mahallelerde 70 ila 100 metrekare (yaklaşık
800 ila 1100 fit kare) arasında iki yatak
odalı, iki banyolu daire satın almanın
maliyetini değerlendiriyor.”
-*-*“Plajda emekli olmayı hayal ediyorsanız, işte 2021’deki en uygun fiyatlı
beş seçeneğiniz. Ayrıca, pazarların her
biri iyi bir kiralama yatırımı fırsatı suna-
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rak onları yarı zamanlı kişisel kullanım
için satın alınabilecek yerler için en iyi
seçenekler haline getiriyor ve nakit akışı
yaratıyor…”
-*-*Peddicord, Kuzey Kıbrıs’ı da özetle
şu cümlelerle anlatmış:
“… Eski İngiliz kolonisi Kuzey Kıbrıs’ın sunabileceği çok şey var. Bu ülke,
Akdeniz’in en iyisi… Başka bir yerde
Akdeniz hayatı yaşamanın maliyetinin
çok altında bir maliyet gerektiriyor.
Kuzey Kıbrıs aynı zamanda kulüpler,
kumarhaneler ve lüks oteller de dahil
olmak üzere gelişmiş turizm altyapısına
sahip… Ve bunların hepsi Fransa veya
İtalya’daki benzerlerinden daha uygun
fiyatlı, güvenli ve misafirperver…”
“… Her şeyin düşük maliyetine ek
olarak, ana cazibe merkezleri kum ve
denizdir. Mevcut döviz kurları üzerinden 75.000 $ ‘a kadar doğrudan plaj
erişimine sahip deniz manzaralı bir
apartman dairesine sahip olmak mümkündür (Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul
İngiliz sterlini ile işlem görür). Geliştirici finansmanı ile satın almak da mümkündür, bu da önceden düşük sermaye
gereksinimleri anlamına gelir…

-*-*“… Doğu kıyısındaki İskele’ye bakın. Bu bölge, adadaki en güzel ve en
uzun sahil şeridi ve deniz ürünleri spesiyaliteleri ile tanınır. Kuzey Kıbrıs’ta
emeklilik, Avrupa ve Amerika’nın daha
tanıdık konfor bölgelerinin dışında bir
yaşam anlamına gelecektir. Hayatınızın bu aşamasında, emeklilik bütçenizi
size dünyanın en güzel kıyı şeridinden
birinde gerçek anlamda lüks bir yaşam
standardı satın almak için genişletirken
bir maceraya hazırsanız, Kuzey Kıbrıs
sizin için zirvede olmalıdır.”
-*-*Muhteşem bir yazı…
İçinde olduğumuz kötü günlerde, ina-

nılmaz moral verici bir şey…
KKTC’nin en gelişen bölgesi sanırım
İskele’dir…
Haliyle bu bölge, en çok değer kazanan bölgedir…
Muhteşem yatırımlar söz konusudur.
Eminim çevre konusunda da hassas
davranılacaktır.
Sevgili Zorlu Cezaroğlu her zaman
“Miss gibi hava” der…
Deniz masmavi, güneş pırıl pırıl ve
miss gibi hava…
Muhteşem konutlarla birleşince.
Alın size nefis bir gelecek…
Haaaa sevgili Londralı kardeşlerim…
Emeklilik mi?
Kesinlikle düşünün…
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Kıbrıs Lalesi; Tulipa Cypria
Hasan KARLITAŞ
Koyu kırmızı, bordomsu rengiyle, Kıbrıs doğasının
en güzel renklerinden biri olan Kıbrıs Lalesi, mart ve
nisan aylarında kendi doğal ortamında gözlemlenebilir.
Kıbrıs’a özgü bu yöresel soğan zambakgiller (Liliaceae) ailesine mensup olan Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cypria), Kıbrıs adasına özgü endemik bir türdür.
Adanın kuzeyinde Tepebaşı (Yorgoz) köyü ve Avtepe köyü civarında, güneyinde ise Akama yöresinde
yoğun olarak yetişir. Halk arasında Medoş Lalesi olarak bilinse de, bilimsel ismi Tulipa Cypria’dır (Kıbrıs
Lalesi).
Kıbrıs Lalesi, görünüş olarak son derece zarif ve çekicidir. Lalenin dış görünüşü kadar içi de gizemli bir
güzelliğe sahiptir. Soğanlı bir bitki olan Kıbrıs Lalesi
tek bir çanak üzerinde altı oval taç yapraktan oluşur.
Taç yaprakları kırmızıya yakın bordo renkte olup,
iç kısımlarının dip kısmı siyah zemin üzeri sarı renkle
çevrilmiştir. Bitkinin sapı yaklaşık 30 cm boyunda, sarımsı yeşil renkte, yaprakları 20 cm uzunluğunda, yana
doğru, dalgalı ve grimsi yeşil renktedir.
Kıbrıs Lalesi her yıl toprak altında bulunan soğanları
sayesinde çoğalır. Her yıl Mart-Nisan aylarında çiçek
açmakta ve sonra kurumaktadır.
Adına festival de düzenlenen Kıbrıs Lalesi (Tulipa
Cypria), Kıbrıs’ın en bilinen ve en özgün türlerinden
biridir. 1998 yılından itibaren, Floranın Korunması
Emirnamesi ile koruma altına alınmıştır. Toplanması
yasaktır.
North Cyprus UK okuyucuları için bu özel laleyi,
kendi doğal ortamında fotoğrafladık.
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Kedi sahiplerinin edinmesi
gereken 10 popüler ürün
İster oyuncu, ister soğuk ve asil bir
kedi olsun, her kediyi mutlu etmenin
bazı ortak noktaları var. Belki dozu ve
zamanları farklı olabilir ama hepsi sizin
sevginizi ve ilginizi istiyor.
Şehir hayatında bazen onları uzun süreler boyunca yalnız bırakmak zorunda
kalabiliyoruz. Bu gibi zamanlarda beslenmelerini aksatmamak ve sıkılmalarını önlemek için evinizde onlara göre
küçük bir alan oluşturabilirsiniz. Bir
tırmanma alanı, kaşınma tahtası, pencere önü yatağı gibi küçük ve basit şeyler
kedinizi siz yokken de oyalayacaktır.
Tabi ki her şey yalnızca eğlence değil.
Can dostlarınızın güvenliği ve sağlığı
da önemli… Kedisi olan herkesin edinmesi gereken 10 popüler ürünü sizler
için listeledik.
Kedi künyesi
Özellikle hareketli ve meraklı kedisi olanların mutlaka edinmesi gereken
ürünlerden biri kedi isim künyesidir.
Kedinizin adını ve telefon numaranızı
yazdırabileceğiniz Morvizyon kedi isim
künyesi yaramaz dostlarınız için zararsız hafif malzemeden üretilmiş, uzun
yıllar boyunca kullanabileceğiniz kaliteli bir ürün. Kedileri rahatsız etmeyen
ideal boyutları ve hafifliği sayesinde
içiniz rahat edebilir.
Boyun tasması
Kedinize aldığınız boyun tasması
artık onun bir parçası olacağından, seçerken çok dikkatli olmalısınız. Onu
rahatsız etmeyecek malzemeden üretilmiş, kilo aldığında ya da büyüdüğünde boyun ölçülerine göre ayarlanabilir
Petswuu Kedi Boyun Tasması dekoratif ipler kullanılarak geliştirilmiş. Kedi
künyesi ya da nazar boncuğu gibi aksesuarla rahatça kullanabileceğiniz bu
tasma renkli tasarımıyla klasik tasmalardan farklı bir görünüme sahip.
Kıl toplayıcı tarak
Evde hayvan besleyenlerin en büyük
sorunlarından biri sevimli dostlarının
tüylerini her yana saçmalarıdır. Bu tabi
ki onların suçu değil. Eğer Yukka evcil
kedi ve köpek için çift yönlü tüy toplayıcı ve düzleştirici tarak ile düzenli
bakım yaparsanız ve tüylerini sıkça tararsanız hem eviniz daha az tüylenecek
hem de onların tüyleri daha düz ve parlak bir görünüme sahip olacaktır.
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kumları rahatlıkla boşaltabilirsiniz. Üst katmanı sert ve
dayanıklı malzemeden üretilen paspası kolayca yıkayabilirsiniz.
Kedisi olan herkesin edinmesi gereken 10 popüler ürünün 5’ini tamamladık. Gelelim diğer 5 ürüne…

Kapalı tuvalet kabı
Ve tabi diğer önemli bir sorun da tuvalet konusu. Minik kedi dostlarımız
tuvalet ihtiyaçlarını evde giderdiklerinden eviniz bir parça kokabilir. Bundan
kurtulmak isterseniz Petimister kedi kapalı tuvalet kabı imdadınıza yetişecektir.
Tuvalet kabının kapalı olması hem kötü
kokunun eve yayılmasını önler hem de
utangaç kediler için mahremiyet alanı
yaratır. Üstelik kırılmaz ön kapak ve
koku yapmaz plastik özelliğine sahip
olan bu olan bu kapalı tuvalet kabı rahatlıkla yıkanabilir.
Tuvalet önü paspası
Hem çok titiz hem de hayvan sever
biri misiniz? Merak etmeyin sizi düşünenler var. Kedisi olan herkesin muhakkak edinmesi gereken ürünlerden biri de
Byezo elekli kedi tuvalet önü paspası.
Kedi kumlarının dağılma derdine son
veren elekli paspasla, kedinizin tuvalet
sonrası ayağına yapışan kumlar paspasta
kalacak. 2 katmanlı ve özel petek şeklinde yapısı sayesinde iç katmanda biriken

Özel tasarım mama
kapları
Mama kapları hayvan
severlerin evinde olmazsa
olmazlardan ancak doğru
mama kabını seçmek minik
dostlarına gerçekten özen
gösterenlerin önem verdiği
bir husus. Mamalarını yerken kedileriniz rahat etsin,
boyunları ağrımasın istiyorsanız zeminden yükseltilmiş
Can amca ahşap kedi mama
kabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pati desenli özel tasarım
bu mama ve su kabı patili dostlarımızın
daha rahat beslenebilmeleri için konforlu bir kullanım alanı sunuyor. Üstelik su
ve mama için farklı iki bölüm barındıran
bu kabın temizlemesi de çok kolay. Ürünün metal kısımları paslanmaz çelikten
üretilmiş ve kedilerinizin sağlığı için
tasarlanmış.
Kedi taşıma çantası
Hafta sonu gezisine gitmek istiyorsunuz ama birlikte vakit geçirebileceğiniz

Haber

tek günde kedinizin evde bir başına kalmasına da gönlünüz razı değil… Yahut
onu veterinere götürürken daha pratik
bir yöntem arıyorsunuz Miapet şeffaf
astronot kedi köpek taşıma çantası tam
da böyle zamanlarınızda imdadınıza yetişen bir ürün. Tren, vapur, uçak, metro
gibi toplu taşıma araçlarında kullanılabilen uluslararası onaylı şeffaf sırt
çantasıyla 8 kg ağırlığa kadar kedi veya
köpek taşıyabilirsiniz.
Cam güzelleri için
pencere önü yatağı
Meraklı pencere önü güzelleri için
muhteşem bir ürün. Siz evde yokken
kedinizin canı sıkılmasın istiyorsanız
ona alabileceğiniz en güzel hediye Pet
Zoom kedi pencere yatağı olacaktır.
Kurulumu son derece kolay olduğundan sadece 5 dakikada kurabilirsiniz.
Son derece güvenli bu pencere önü yatağıyla sıcağı seven tüm kediler cama
asılan bu minderde doya doya güneş
banyosu yapıp üzerine güzel bir uyku
çekecekler!

sanız “En iyi dostunuz olan kedinizi
mutlu etmenin yolları” başlıklı yazımıza
bir göz atabilirsiniz.

Tırmalama ve kaşınma tahtası
Siz yokken kedinizin sırtını kim mi
kaşıyacak? Kedinizi en çok mutlu edecek oyuncaklardan biri tırmalama ve
kaşınma tahtası tabi ki… Tahta zemini,
yumuşak kıllarıyla çok az yer kaplayan
Buffer Purrfect Arch kedi tırmalama ve
kaşınma tahtası ile kediniz kendi sırtını
kaşıyabilecek.
Çok katlı kedi oyuncağı
Minik dostlarınızın yeni eğlencesi
olacak Petzoom Tower Of Tracks 3 katlı
kedi oyuncağı, hareketli yapısıyla kedilerin dikkatini çeker, kedilerin zihinsel
ve fiziksel egzersiz ihtiyacını karşılar,
3 katlı yapısı ürüne olan ilgiyi ve oyun
süresini artırır, kaydırmaz ayaklarıyla
zemine tutunur, dayanıklı plastik materyalden üretilmiş.
Patili minik dostlarınızı mutlu etmek
için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor-
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Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...

Hellimli Et Kabağı Yahnisi
Gülten Özyakup SEZGİN

Mani:
Derelerde kamışlar
Üstüne konar kuşlar
O yar gitti gideli
Çekilmez yazlar kışlar
Kıbrıs’ın Mutfağı Programında bu hafta Tepebaşı eski adıyla Yorgoz’dayız…
Kıbrıs’a özgü Hellimli et kabağı yahnisi’nin yapımını Zübeyde Cengiz Sadrazam’ın tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz…
Bizlere kendinizden
bahsedermisiniz?
Ben 1964 yılında Binatlı Limasol köyünde dünyaya geldim. Annem babam
Baflı’dır. Biz üç kardeşiz. Güzelyurt’a
göçmen olarak geldik. Hayatımızı orda
devam ettik.1994 yılında Tepebaşı köyüneden Cengiz Sadrazam ile evlendim.
1995 yılında büyük kızım Ilgaz dünyaya
geldi. 1998 yılında küçük kızım Rabiya
dünyaya geldi.
Kızım Rabiya Sadrazam, babası Cengiz Sadrazam’ın hep olmak istediği veterinerlik okuyor. Büyük kızım Ilgaz ise
gazetecilik bölümünde mezun oldu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz.
13 Ekim 2016 tarihinde eşim Cengiz
Sadrazam vefat etti. Onu da rahmetle
anıyoruz. Yokluğuna halen alışamadık. O
hep bizimle… Kızlarımla birlikte hayatımıza devam ediyoruz.
Kıbrıs’a özgü yemekler tatlılar yapmayı küçük yaşlardan berli çok seviyorum.
Sekiz yaşında yemek yapmaya başladım. Annemden ve nenemden öğrendim.
Bende kızlarıma öğrettim. Kızlarım da
mutfağa çok meraklıdırlar.
Bugün sizlere Tepebaşına özgü Kayınvalidemden öğrendiğim Hellimli et Kabağı yahnisinin yapımını göstereceğim.
Çok lezzetli ve çok güzel olur. Mutlaka
deneyin…
Hellimli Et Kabağı Yahnisi
Malzemeler:
• 2 adet et kabağı
• 1 adet hellim
• 1 adet soğan
• Limon
• Doğranmış Domates
• 1 kaşık Domates salçası
• Tuz
• Yağ veya Zeytinyağı
Et kabaklarının taze olmasına mutlaka
dikkat etmeliyiz. Et kabakları iyice yıkanır. Üst kabukları soyulur. Daha sonra
kabaklar parmak şeklinde uzun ve ince
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ince kesilir. Hellimler küp küp şeklinde
doğranır. Domatesler rendelenir veya küp
küp kesilir. İsteğe göre hazır doğranmış
domates de kullanılabilir. Soğan da doğranıp hazırlanır.
Küp Küp kesilen Hellimler tencereye
konularak kızartılıyor. Ardından da üzerine önceden kestiğiniz soğanı ekliyoruz.
Kabaklarınızı da ekleyerek kızartma işlemine devam ediyoruz. Kabaklarımız da
soldurduktan sonra, rendelenmiş domatesi ve bir kaşık salçayı ekliyoruz. Biraz
daha kızarttıktan sonra üzerini örtecek
kadar su koyuyoruz. Ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pişmeye yakın ağız tadınıza göre limonunu da ekliyoruz. Pişme
süresi yaklaşık 30-35 dakika Ekşili, hafif
ve bir o kadar lezzetli Afiyetler olsun
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New projects that will attract
intense attention are on the way
Noyanlar Group of Companies, the giant construction sector
in TRNC, is preparing for new projects.
Noyanlar Group of Companies, one of
the leading names in the construction sector, is proud of making thousands of families owners of houses with the investments made in the Famagusta and Iskele
regions and is preparing to implement
many new projects soon.
Noyanlar have made more than 5
thousand families house owners
Noyanlar Group of Companies Board Member, International Marketing
Officer, and Sales Director Zarif Noyan
underlined that the company has made
many investments in Famagusta and Iskele regions and stated that they have

made more than 5 thousand families homeowners.
Pointing out that a great development
has been achieved with the Angel Towers
project in the city center, which attracts
the attention of investors especially in the
Famagusta region, Zarif Noyan said, “We
have implemented more than 100 apartment projects in addition to the Angel
Towers project.
Especially in the Iskele region, with the
site projects along the Long Beach coast,
doors were opened to the whole world
and a great interaction was provided. She
said that the Long Beach coast has also
attracted the interest of many investors,

adding even more value to the region”.
Payment plans are made
according to the budget of the
customers
Referring to the topic of sales, Zarif
Noyan stated that Noyanlar Group of
Companies have never had serious rules
regarding the payment plan of sales and
that they always prefer to follow the direction of understanding their customers
and have succeeded in taking steps according to the customer’s budget.
Underlining that a certain amount is
due to be paid before the key is given, but
these payments are determined according
to the demands of the customers, Noyan
said “We are now preparing special plans
with my sales team regarding payments.
Most importantly by promising a rental
guarantee to our investors, we succeed in
adding more value to their investments”.
Many investors from every country,
Have joined the Noyanlar family
Zarif Noyan, the Sales Director of Noyanlar Group of Companies stated that
the company is in contact with many
countries of the World and they always
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love to open their doors to new countries.
Noyan also mentioned that the whole
World has been affected by the process
of the pandemic and every company is
making an effort to do something, Noyan
said “Health is everything but our company continues to progress in the best
way”.
We are working with many countries
such as Turkey, Great Britain, European
and Scandinavian countries, Germany,
Russia, and we are very happy and proud
because of the trust and interest of investors towards our company.
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Turkish Cypriots have invested during the period of the Pandemic
Zarif Noyan stated that many Turkish Cypriots living in the UK, are very
interested in the projects of the Noyanlar
Group of Companies, even during the period of the pandemic, “During this period,
our company has succeeded in making
local investors homeowners and adding
them to the Noyanlar family online. We
are with them again and ready to create
all positive conditions,” she said.
New projects that will attract great
attention are being made
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Giving information about the projects
they are planning to implement, Zarif
Noyan said: “The drawings and interior
designs of our new projects are currently
being prepared.
I can already say that our new projects
will attract the attention of all investors.
We will launch our new projects that
have been prepared according to the needs and demands of our customers in the
following months. My favorite slogan of
our company is ‘Cyprus is calling you.
Let 2021 be the year of your dreams.’
While expressing all of this, I wish everyone good health”.
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It happened in the past time;
agriculture in ancient Cyprus
Hasan KARLITAŞ
In the past of Cyprus and as it is today,
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 separated from the straw blown in the threshing
wind, although now remain as nostalgic
memories were part of the daily life of the
period.
Although iron plows and more practical agricultural tools were invented, it was
much later that tractors and mechanical
vehicles started to be used in our country.
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  Generally in villages where irrigation
is not available, barley, wheat, and a small
number of oats were grown.
In the 1950s, dry farming was carried
out in most of the arable land due to the
water shortage experienced. In settlements
with water wells or seasonal flowing rivers, streams, and springs, irrigated agriculture was carried out, although it was limited. Fruit and vegetables 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 sickle and
the time of threshing…
Among the agriculture tools, the dove
was the most delightful. Those who remember the village life in the recent past
mention that it was an enjoyable experience besides the difficulties of riding the
dove.
The döve has sharp flint stones underneath and was pulled by a horse or donkey
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 accidents with the sharp
sickle mouth. Those 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 Cypriot
mules, donkeys or horses, nor the friendly
conversations…
The threshing the farmers worked nonstop. Solidarity, conversations, and frien-

dships were established where threshing
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. During 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.
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Cypriot Children’s Games :
“Where are those old Cypriot children’s games?”
Hasan KARLITAŞ
Today I want to take you back to your
childhood…
To the days that make us say “where are
those old children’s games from our childhood”…
How fast does the Notion that is called
time move on…
Fortunate for us, we have had a chance
to see those days dominated by pure joy
with a taste of nostalgia…
Even though it seems so far, those days
were so beautiful…
The generation before us, despite all
their poverty and deprivation, saw and lived the greatest human wealth…
Now it’s the age of technology…
Sincere feelings have been replaced
with communication established with machines…
Computer, internet, Facebook, Twitter,
iPhone, iPad take a very important part of
our time… Play Station era…
From old to new, what a great transformation…
Whether we like it or not we fall into the
trap of virtual communication…
It’s the cycle…
Whereas Cypriot children’s games were
an innocent beauty that reflected the Cypriot culture and children’s imagination. What computer can give us now the
spiritual growth of those old games that
brought sharing, solidarity, and ultimate
happiness?

This culture brought by the past was
born out of life, social interaction, production, and justice… One of the values that
make us who we are… Just like every person has a story, there is also a story behind
every children’s game…
The children of Cyprus who were intertwined with nature, farming, agriculture, soil, and natural production, would
also make their toys in those years.
Many details observed by children and
a lot of excitement took place in these games… Namely :

Olive oil and honey production in Cyprus, ‘I’ll sell oil, I’ll sell honey, my master is dead, I’ll sell them…’, looking after
rabbits in many homes even in Nicosia
‘The rabbit is lying in the ditch…’, The
impact created by the islander and the Mediterranean is “Fish fish boatman, the boatman’s paddle…’, Being a Citrus country
‘I peeled the orange and put it on my bedside…’, The tradition of the Ottoman
Palace ‘the letter from the palace…’, the
game that explains that milk consumption
has an important place in our lives ‘Is the

milk cooked yet?’, the importance of business life ‘bargainer, open the door’ game,
interacting with surrounding animals ‘Water the donkey, was it hot or was it cold?’,
‘Have you seen the bird there? Are you
scared or not?’, ‘Get up and feed the ox’,
‘The fleas bit you, come up’, and ‘neighbouring’ which describes the approaches
of the friendly Cypriot islanders.
How familiar and sincere are all the
emotions reflected in these games…
Apart from these, some games did not
require finance and were played mainly
using natural materials. Lingiri played by
cutting kites made out of straw and sticks
of various sizes,
Pirili which was played with balls that
came out of soda lids or even cypress cones are the first that come to mind. Footstone, Three stones (Üç daş), Five stones
(beş daş), Ancle bone game, Skipping
rope, long donkey (Uzun eşşek), Dodge
ball (yakan top) and blindfold (körebe)
and mixed games that are played with
boys and girls that are indispensable for
summer nights such as hide-and-seek,
should never be forgotten.
Childhood games were so enjoyable
that we never wanted them to end even
though our mothers called us home over
and over again…
This colorful mosaic is being defeated
by technology each day, it is not possible to be affected by seeing it disappear…
Let’s not forget the Cypriot children’s games, let’s not let them be forgotten…
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Stuffed Artichokes
and Vine Leaves
Ingredients:
5-6 artichokes
Vine leaves
1 kilo of minced meat
1 small coffee cup of rice
½ a bunch of parsley
1 large onion
3-4 tomatoes
3 lemons
½ glass of olive oil
1 pinch of black pepper
1 pinch of thyme
1 pinch of dried mint
1 tablespoon of tomato paste
Salt
Water

Rich in vitamins and minerals, artichoke is among the favourite dishes of Cypriots.
The liver-friendly artichoke, which cleans the blood in our body and lowers the
cholesterol in the blood, renews the brain
cells, is a source of healing for many diseases.
Preparation of artichokes and vine leaves
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A good artichoke should be heavy and
have dense leaves. If there are brown spots on the stem, the middle of the artichoke
is rotten.
First the leaves of the artichokes should
be washed. The leaves on the outside are
removed. The hairy part and leaves in the
middle should also be removed. To prevent the artichokes from darkening they
are dipped into lemon water. The vine leaves are withered in slightly boiling water.
Place the minced meat in a deep bowl,
add the washed and diced onion, parsley,
tomatoes, tomato paste and rice. Squeeze
the lemon juice and add it to the mixture in the bowl. Then the olive oil, black
pepper, thyme, salt, dried mint are added
and mixed. Then fill the artichokes with
the prepared mixture. The vine leaves are
placed openly on a flat plate, 1 tea spoon
of the mixture is placed in it and thinly
wrapped.
Add water to the stuffed artichokes and
vine leaves placed in a pot and cook for an
hour over low heat.
Stuffed artichokes and vine leaves are
served with yogurt and salad.
Enjoy.
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