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Enfield ve 
Haringey’de 
Türkçe konuşan 
aday bolluğu

Londra’da 5 Mayıs e günü yapılacak olan 
yerel seçimlerde Türkçe konuşanların yoğun 
olarak yaşadığı Enfield ve Haringey beledi-
yelerinde çok sayıda Türkçe konuşan aday 
belediye meclisine aday oldu. Enfield Beledi-
yesi için 31, Haringey Beldiyesi için de 6 kişi 
aday oldu.  Sayfa 5

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi 
Çimen Keskin’den bayram tebriği

Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Toplumunun 
Değerli Mensupları, 

Mevcut görevimde, Birleşik Krallık’ta 
yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun siz de-
ğerli üyeleriyle bu yıl ilk kez Ramazan 
Bayramını kutlamanın sevinci içerisinde-
yim.

Bayramlarımız manevi duyguların pay-
laşıldığı, dargınlıkların unutulduğu, sev-
gi, saygı ve hoşgörünün davranışlara yan-
sıdığı bizim için özel günlerdir.

Birçok güzelliği bir arada barındıran 
bayramlarımız, günlük hayatın koşuştur-
ması içinde zaman zaman, arka planda 
kalabilen hissiyatları bizlere yaşatarak, 
aile bağlarının daha da güçlenmesine, in-
sanların kaynaşmasına, dostlukların pe-

kişmesine vesile olur. 
Bu topraklarda, bizi güçlü bağlarla bir-

birimize bağlayan geleneklerimizi, ortak 
değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesil-
lere aktarmak yönünde hepimizin görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Değeri büyük olan bu özel günlerin biz-
leri birbirimize daha sıkı bir şekilde bağ-
lamasını, birlik ve beraberliğimizi daha da 
güçlendirmesini, tüm insanlık için barış 
ve huzurun egemen olduğu günlere vesile 
olmasını diliyorum .

Bu duygularla, şahsım ve çalışma arka-
daşlarım adına Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle kutluyorum ve birlikte 
huzur ve esenlik dolu nice bayramlar ge-
çirmemizi temenni ediyorum.

İskele’de 
unutulmaz 
tatil fırsatı

Kıbrıs’a yaz geldi; Noyanlar Ho-
lidays, tatil evlerinin kapılarını 
açtı. Konforlu odaları ve birçok 

ihtiyaca yanıt veren aktivite 
merkezleri olan Noyanlar Tatil 
Evleri, İskele Long Beach böl-

gesinin temiz havası, ışıldayan 
güneşi, berrak denizi ve altın 

kumsalında tatil yapmak iste-
yenleri bekliyor. Sayfa 4

Tekneyle 
günübirlik 
tatil keyfi

Enjoyable learning for children!

Sayfa 26-27
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İskele’de 
unutulmaz 
tatil fırsatı

Noyanlar Şirketler Grubu bünyesin-
deki Noyanlar Holidays, yazın karşılan-
dığı bu günlerde kiralık dairelerini, tatil-
severlerin hizmetine sundu.

İskele Long Beach bölgesinde yer 
alan Noyanlar Tatil Evleri’nin konforu ve 
konumu, tatilcilerin muhteşem bir yaz 
dönemi yaşamasına olanak sağlıyor.

550 adet tatil evinden birini seçin
Bünyesinde 2+1 ve 1+1 ve studio tipi 

olmak üzere 550 adet tatil evi barındıran 
Noyanlar Tatil Evleri, özellikle yaz döne-
minde tatilciler tarafından yoğun ilgi 
görüyor. Noyanlar Holidays’e ait konfor-
lu tatil evleri, bir evde ihtiyaç duyulabi-
lecek tüm konfora sahip olacak şekilde 
tasarlandı. 

Aktivite alanları, tüm ihtiyaçları 
karşılıyor

Noyanlar Holidays’e ait geniş aktivite 
alanları ise, tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına 
yanıt veriyor. Tatil evlerinin yer aldığı 
site içerisinde, cafe ve restoranlardan 
markete, eczaneden kuaför salonu ve 
spa salonuna, kasaptan takı dükkanına 
hatta sanat ve müzik merkezine kadar 
birçok ihtiyacın karşılanacağı alanlar 
bulunuyor.

Tatilin olmazsa olmazı açık ve kapa-
lı yüzme havuzu yanında çocuklar ve 
gençlerin ilk tercihi aqua parklar, No-
yanlar Holidays’in tatilcilere sunduğu 

aktivite merkezleri arasında yer alıyor. 
Tatil süresince spor yapmayı ihmal et-
mek istemeyen tatilcilerin de düşünül-
düğü sitede, fitness salonu da mevcut.

İskele Long Beach’in cennetten bir 
köşeyi andıran berrak denizi ve altın 
kumsalı ise, tatilcileri hayran bırakacak 
bir güzelliğe sahip. 

İskele Long Beach’teki sahil yolu, bi-
siklet ya da yürüyüş gibi spor aktivite-
lerini yapmak isteyenler için oldukça 
ideal bir alan. 

Noyanlar Tatil Evleri, bölgenin güzel-
liği başta olmak üzere hem konforu hem 
aktiviteleriyle, Covid-19’un bunaltıcı 
etkisinden kurtulup Kuzey Kıbrıs’a ge-
lecek olan tatilcilere, hak ettiği lüks tatil 
deneyimini sunuyor.

50 Euro’dan başlayan fiyatlarla her 
bütçeye uygun seçenekler, tatilcileri 
bekliyor.      Noyanlar Holidays hakkın-
da daha fazla bilgi almak isteyenler, ht-
tps://www.noyanlarholidays.com adre-
sini ziyaret edebiliyor.

Kıbrıs’a yaz geldi; Noyanlar Holidays, 
tatil evlerinin kapılarını açtı. Konforlu 
odaları ve birçok ihtiyaca yanıt veren 

aktivite merkezleri olan Noyanlar 
Tatil Evleri, İskele Long Beach bölge-
sinin temiz havası, ışıldayan güneşi, 

berrak denizi ve altın kumsalında 
tatil yapmak isteyenleri bekliyor.

Londra’da 5 Mayıs Perşembe günü 
yapılacak olan yerel seçimlerde Türk-
çe konuşanların yoğun olarak yaşadığı 
Enfield ve Haringey belediyelerinde 
çok sayıda Türkçe konuşan aday bele-
diye meclisine aday oldu. Enfield Bele-
diyesi için 31, Haringey Beldiyesi için 
de 6 kişi aday oldu. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemde 
Enfiled Belediye Liderliğini Kıbrıslı 
Türk Nesil Çalışkan, Haringey Beledi-
ye Liderliğini ise yine Kıbrıslı bir Türk 
olan Peray Ahmet yapıyordu.

Enfield Beldiyesi sınırları içerisinde 
25 bölgeden 63 belediye meclis üye-
sinin seçileceği seçimde Türkçe konu-
şan 31 aday meclise girmek için yarı-
şacak. Belediye meclis üyeliğine aday 
olan adaylar şöyle; Ediz Mevlit(Mu-
hafazakar Parti), Ahmet Öykener(İşçi 
Partisi),Hivran Dalkaya(İşçi Partisi), 
Ahmet Hasan(İşçi Partisi), Bektaş 
Özer(İşçi Partisi), Günseli Doğan(Li-
beral Demokrat Parti), Esin Güneş(İşçi 
Partisi), Hüseyin Akpınar(İşçi Partisi), 
Suzan Erbil(İşçi Partisi), Güney Ak-
bulut(İşçi Partisi), Oktay Cinpolat(Ba-
ğımsız), Ergin Erbil(İşçi Partisi), Suna 
Hürman(İşçi Partisi), Sabri Özaydın(İş-
çi Partisi), Eylem Yürük(İşçi Partisi), 
Mustafa Çetinkaya(İşçi Partisi), Tolga 
Süleyman(Muhafazakar Parti), Nesil 
Çalışkan(İşçi Partisi), Alev Cazımoğ-
lu(İşçi Partisi), Cemal Sazdili(Bağım-
sız), Sinan Boztaş(İşçi Partisi), Güney 
Doğan(İşçi Partisi), Elif Erbil(İşçi Par-
tisi), Mutlu Beyzade(Liberal Demokrat 
Parti), Ertan Hürer(Muhafazakar Parti), 
Yalçın Aksanoğlu(İşçi Partisi), Zeynep 
Aksanoğlu(İşçi Partisi), Mahmut Ak-
sanoğlu(İşçi Partisi), Ayten Güzel(İşçi 
Partisi) Sibel Özçelik(İşçi Partisi), Ay-
fer Orhon(Liberal Demokrat Parti), 

Haringey için 6 aday
Haringey Belediyesi’ndeki 21 böl-

geden 50 belediye meclis üyesi seçile-
cek. 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak 
olan yerel seçimlerde çok sayıda Türk-
çe konuşan toplumdan da aday olan 
var. 

Harnigey Belediye Lideri Peray Ah-
met yeniden İşçi Partisi’nden aday… 
Bunun yanında Erdal Doğan(İşçi Par-
tisi), Nihat Dönmez(Muhafazakar Par-
ti), Emine İbrahim(İşçi Partisi), Ajda 
Ovat(İşçi Partisi), Fatma Cin(Muhafa-
zakar Parti) de farklı bölgelerden aday 
olarak belediye meclisine girmeye ça-
lışacak.

Enfield ve Haringey’de Türkçe 
konuşan aday bolluğu
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Mağusa’da, gizemli 
tarihsel bir yolculuğa 

çıkmaya hazır mısınız? 
Tarihi ve kültürel zenginliğyle, “Açık 

Hava Müzesi” niteliğindeki Mağusa’yı 
ziyaret etmek için 10 iyi neden...

2015 yılında 2 bin 300’üncü yaşını 
kutlayan, geçmişin ihtişamlarının aynı 
zamanda yıkımlarının  yaşlı tanığı Ma-
ğusa’yı, medeniyetlerin kesiştiği kent 
ya da tarihe damgasını vurmuş parlak 
bir yıldız olarak nitelendirmek pek de 
yanlış bir benzetme olmaz. Lüzinyan 
döneminin görkemli gotik mimari sa-
natını ve muhteşem taş işçiliğinin ör-
neklerini yansıtan,  her köşesi tarih ve 
gizem kokan “Açık Hava Müzesi” du-
rumundaki Mağusa Surlariçi, kendine 
özgü özellikleri ile tekrardan keşfedil-
meyi bekleyen bir hazine gibi ışıldıyor. 
Şehrin kuruluşu ile ilgili birçok teori 
olsa da, en güçlüsü, Mağusa’nın MÖ 
3’üncü yüzyılda Ptolemeus kralların-
dan Philadelphus tarafından kuruldu-
ğu ve kralın yeni kente kız kardeşi Arsi-
noe’nin adını verdiği... 

Kıbrıs yazı dilinin doğduğu yer de 
olan Enkomi - Alashia ticaret şehri, ta-
rih sürecinde Mağusa’nın gelişiminin 
ilk halkasıdır. 

Ardından Kıbrıs tarihine damga 
vuracak, Kıbrıs’taki en önemli şehir 
krallıklarından muhteşem şehir, uzun 
yıllar Kıbrıs’ın başkentliğini yapmış 
Salamis’in hikayesi başlar. Salamis’in 
önce depremler, akabinde ise 648 yılın-
da,  Araplar tarafından yakılıp yıkılması 
üzerine oradan göçen halk bugünkü 
Mağusa’nın bulunduğu alanda küçük 
bir liman kenti kurar. Kentin adına 
da, Arapların bulamaması umuduyla, 
“Kumda saklı” anlamında “Ammohos-
tos’’ olarak telaffuz ederler. Liman ve ti-
caret avantajından dolayı gelişen kent, 
Tapınak Şövalyelerinin çok kısa süren 
hakimiyetinden sonra, Lüzinyan Dö-
neminde (1192-1489) Lefkoşa’dan sonra 
adanın ikinci önemli kenti durumuna 
yükselir. Ve  Frenklerin diliyle “Fama-
gusta” diye tanınmaya başlar. Şehrin 
gelişiminde, liman ve ticaret faktörü en 
büyük rolü oynamıştır. 

1291de Akka’nın Müslümanların eli-
ne geçmesiyle,  Mağusa (Famagusta), 
şövalye ve asillere kucak açar, bu saye-
de tüm doğunun en zengin limanı olur. 
1373 de bir yüzyıl kadar Cenevizliler, 

1489 dan sonrada 1571 de çok zorlu bir 
savaştan sonra Osmanlı adayı eline ge-
çirene kadar Venediklilerin hakimiyeti-
ne girer. 1298-1312 yılları arasında inşa 
edilen Lüzinyan krallarının Kudüs Kral-
lığı taçını giydikleri St.Nicholas Kated-
rali Gotik sanatının harikulade örnek-
lerinden biri olup, Osmanlı döneminde 
ilave edilen minare ile camiye (Lala 
Mustafa Paşa Camii) dönüştürülür. Ca-
miinin bulunduğu meydan adını 1873 
de Mağusa’ya 38 ay sürgüne gönderi-
len hürriyet şairi Namık Kemal’den alır. 

Othello Kalesi ve efsaneleşen 
aslan heykeli 

Venedik döneminde inşa edilen Wil-
liam Shakespeare’in ünlü trajedyasına 
konu olan Othello Kalesi ve Mağusa’lı-
ların “Git derdini aslana söyle” diye 
efsaneleştirdiği, Surlar içinin taş ars-
lanları bu şehre apayrı bir gizem yük-
lüyor.   Mağusa yakınlarındaki şehir 
krallığı Salamis ve  hıristiyanlık dininin 
Kıbrıs’a yayılmasında St. Paul ile bir-
likte büyük etkisi olan St. Barnabas’ın 
adını alan günümüzde ikon müzesi ola-
rak kullanılan St. Barnabas Manastırı 
muhakkak surette ziyaret edilmelidir. 
Mağusa, sur içi ve sur dışı sundukla-
rıyla, tarih ve kültür anlamında hiç tar-

tışmasız Adamızın  çok özel bir adresi. 
Şehir, kendine yergi alışkanlıkları, ge-
lenekleri, spor kulüpleri, Hayalet şehi-

re dönüştürürülen bir dönemin turizm 
yıldızı Kapalı Maraşa komşuluğu ve 
“gargacılar” espirisi ile anılan özellik-
lere sahip. Tarih sürecinde, “Doğunun 
gizemli limanı” ve günümüzde “Açık 
Hava Müzesi ve Üniversite Şehri” paye-
lerini fazlasıyla hak ediyor.                

Mağusa’yı ziyaret etmek için 10 
güzel neden

1. Açık Hava Müzesi şeklindeki sur-
lar içi Mağusa’sını,  Deniz Kapısından ( 
Porta Del Mare) ya da Kara Kapısından 
başlayarak adım adım yürümek, ben-
zersiz bir tarihsel zaman tüneli yolculu-
ğu olacaktır.   

2. Kralların taç giydiği, gotik mima-
rinin şaheseri St.Nicholas Katedrali 
önündeki, Katedrale yaşıt (yaklaşık 715 
yaşında) Kıbrıs’ta yaşayan en eski ağaç 
Cümbez Ağacı (Ficus Sycomorus) ile 
tanışabilirsiniz. 

3. Shakespeare’in Othello Trajedyası-
na konu olan, Othello Kalesi’nde Des-
demona’nın trajik hikayesini hissede-
bilirsiniz.   

4. Tarih sürecinde M.Ö 11. – M.S 9. yy. 
arasında tam 21 yüzyıl iskan gören  ve 
uzun yıllar boyunca Kıbrıs’ın başkentli-
ğini yapan, Kıbrıs şehir krallıklarından 
etkileyici şehir Salamis’i ziyaret etmek, 
tarihin büyülü yolculuğuna çıkmakla 
eşdeğer.   

5. Beşinci inci İncil teorisinin tem-
silcisi, Hz.İsa’nın teselli kaynağı adını 
verdiği havarisi Aziz Barnabas’ın, Ma-
ğusa yakınlarındaki Salamis’te doğdu-
ğu ve mezarının Kuzey Kıbrıs’ta olduğu 
bilinmekte.  St.Barnabas Manastırı ve 
mezarı, inanç turizmi için önemli bir 
merkez özelliğinde.   

6.  İlk Osmanlı sefiri (Paris Elçisi) 
28. Mehmet Çelebi’nin,  Mağusa’daki 
Buğday caminin avlusunda bulunan 
Osmanlı taş işçiliğinin nadide örnekle-
rinden biri olan mezarının görmek, Os-
manlı’nın farklı bir yönünü keşfetmek 
anlamında olacaktır.   

7. 1873’te 38 ay boyunca Kıbrıs’a sür-
güne gönderilen, vatan ve hürriyet şairi 
Namık Kemal’in  zindanını ve müzesini 
ziyaret etmek, sizi düşündürecektir.   

8. Mağusa Bölgesinde çok sayıda 
bulunan butik cafe, pastane, yerel res-
toran ve kültürel nokta ziyaretçiler için 
çok özel mola durakları. Mağusa sahil-
lerinin altın renkli kumsallarının, Ada-
nın en iyilerinden olduğunu  da unut-
mamak gerek.   

9. Kıbrıs tarihinin en önemli yerleşim 
yerlerinden biri olan ve tarih süreci bo-
yunca, çok önemli buluntular veren, 
Kıbrıs yazı dilinin doğduğu  Enko-
mi-Alasia yerleşim yerinin görülmesi, 
tarihsel zenginliğin farklı bir boyutu 
olarak içinde farklı hikayeleri barındı-
rır. Mağusa’da düzenlenen, uluslarara-
sı kültür ve sanat festivallerine iştirak 
etmek, sizleri sanatsal bir yolculuğa 
çıkaracaktır.   

10. Lüzinyan krallarının Kudüs kralı 
olarak taç giydikleri, St.Nicholas Ka-
tedrali (Lala Mustafa Paşa Camii) Orta-
doğu’daki en mükemmel işçilikle yapı-
lan katedral olup Mağusa surlar içinin 
merkezinde, geçmiş medeniyetlerin 
selamını veriyor. Bu meydan da  Luzin-
yan, Venedik ve Osmanlı dönemlerinin 
ayak sesleri yankılanıyor.   Farklı mede-
niyetlerin buluşma adresi  MAĞUSA, 
farklı yönleriyle keşfedilmeyi bekliyor. 
Keşfedin ! 
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   Sağlıklı beslenme açısından olduk-
ça önemli olan meyveler, lezzetiyle 
de gönüllerimize taht kuruyor ancak 
meyve tüketiminde de dikkat edilmesi 
gereken noktalar var.

North Cyprus UK Gazetesi’ne ko-
nuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. 
Dyt. Taygun Dayı, beslenmede, besin 
çeşitliliğinin yanı sıra kişiye uygun be-
sin miktarlarına önem vermek gerekti-
ğini belirterek her ana öğünde de dört 
besin grubunun tüketilmesinin önemli 
olduğunu vurguladı.

Dayı, mevsimine uygun meyvelerin 
tüketilmesinin yanı sıra tüketim mikta-
rının ve sıklığının da  önemine dikkat 
çekti.

SORU: Sağlıklı beslenmek isteyen 
bir kişi, nelere dikkat etmelidir?

DAYI: Sağlık; fiziksel, zihinsel, ruhsal 
ve sosyal olarak tam bir iyilik hali duru-
mudur. Şüphesiz ki beslenme; fiziksel, 
zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığın geliş-
tirilmesi ve korunmasında etkilidir. 

Vücudumuzun normal işleyişi için 50 
ve üzerinde besin öğesine ihtiyaç var-
dır. Tüm bu besin öğelerinin tamamın-
da zengin olan mucizevi tek bir besin 
yoktur. Beslenme biliminde mucizevi 
olarak kabul edilen tek besin anne 
sütüdür. Bu nedenle sağlık için gerekli 
olan tüm besin öğesi ve besin bileşen-
lerinin önerilen miktarlarda alınması 
adına besin çeşitliliğinin sağlanması 
oldukça önemlidir. Besin çeşitliliğinin 
sağlanmasında ise her ana öğünde de 
dört besin grubundan besinlerin tüke-
tilmesi elzemdir.

   Besin grupları, süt ve süt ürünleri, 

et, tavuk, balık, yumurta ve kuru bak-
lagiller, sebze ve meyve ile tahıllardır. 
Besin gruplarının tüketim miktarları, 
kişiden kişiye farklılık göstereceğin-
den, muhakkak diyetisyene danışmak 
ve uygun miktarları içeren beslenme 
eğitimi almak gerekir. 

   Genel olarak mevsimine uygun 
sebze ve meyve tüketiminde renk 
çeşitliliğinin sağlanması, iyice yıkadık-
tan sonra çiğ ya da kabuklu tüketime 
özen gösterilmesi, kırmızı etin haftada 
bir kez tüketilmesi, haftada en az iki 
kez balık ve en az iki kez kuru bakla-
giller tüketilmesi, işlenmiş kırmızı et 
ürünlerinin ve fastfood tarzı besinlerin 
tercihen hiç tüketilmemesi veya hafta-
da bir sefer tüketilmesi, tuzlanmış/tüt-
sülenmiş ve paketlenmiş besinlerden 
kaçınılması veya seyrek tüketilmesi, 
işlenmiş tahıl ürünleri yerine tam tahıl 
ürünlerinin tercih edilmesi önerilir. 
Diğer yandan, bir Akdeniz adası olarak 
sağlıklı beslenme ilkeleri çerçevesinde 
muhakkak endemik yenebilir bitkilerin 
mevsimine uygun zamanlarda tüketil-
mesi de önemlidir.

SORU: Meyve tüketiminde nelere 
önem vermek gerekiyor?

DAYI: İnsan vücudu, olağanüstü bir 
denge mekanizması üzerine kuruludur. 
Yaşam için elzem olan besin öğesi ve 
besin bileşenleri, önerilerin çok üzerin-
de alındıkları zaman vücuda zarar vere-

bilmektedir. Tam bu noktada beslenme 
biliminin ‘denge bilimi’ olduğundan 
söz etmek mümkündür. 

   Meyve tercihinde de miktar ve 
sıklık yönünden dengeli olmak önem-
lidir. Fazla miktarda tüketilen meyve 
(kişiden kişiye değişebilmekle beraber 
genel öneri günde 2-4 porsiyon) gaz, 
şişkinlik vb. bağırsak rahatsızlıkları, 
kan yağlarında artış, karaciğer yağ-
lanması gibi bazı sağlık sorunlarına 
sebep olabilmektedir. Miktar ve sıklık 
kadar önemli olan bir diğer husus 
ise mevsimselliktir. Mevsimine 
uygun meyvelerin tüketilmesi 
hem insan ve gezegen sağlığı 
hem de ekonomi için oldukça 
önemlidir.

SORU: Besin değerleri ve 
faydaları dikkate alındığında 
hangi meyvelerin daha 
sık tüketilmesi 
gerekiyor?

DAYI: Mevsimi-
ne uygun olarak 
mutfağımıza 
giren, taze, 
kirleticilerden 
uzak ve sağlıklı 
toprak yapısında 
yetişmiş, tüketim 
miktarı ve sıklığına 
dikkat edilen tüm 
meyvelerin tüketil-

mesine özen gösterilmelidir. Tek düze 
meyve tüketimi alışkanlığına sahip 
olmak bir diğer meyve içerisinde yer 
alan besin öğeleri ve besin bileşenleri-
nin vücuda alınmasına engel olacaktır. 
Bu nedenle mevsimsel meyve çeşitlili-
ğinin sağlanması gerekmektedir. 

SORU: Son yıllarda popüler olan 
passion fruit, pitaya (ejder meyve-
si), papaya, guava ve litchi gibi tro-
pikal meyvelerin faydaları nelerdir? 
Yetişkin bir birey bu meyveleri ne 
sıklıkta ve ne kadar tüketmelidir?

DAYI: Bazı tropikal meyvelerin kendi 
familyalarına özgü faydalı besin bileşen-
leri açısından zengin olduklarını söyle-
mek mümkündür. Aynı zamanda tüm 
diğer meyveler gibi içerdikleri besin 

öğelerinin de insan sağlığına etki-
si olumludur. Ancak bir tropikal 
meyvenin tek başına mucizeler 
yaratması ve buna yönelik ge-
liştirilen şehir efsaneleri sadece 

satış oranını artırmaya yöneliktir. 
Mevsimine uygun tropik meyve-

lerin diyetisyen eşliğinde 
bireye özgü olarak 

belirlenen meyve 
tüketim sıklığı ve 

miktarına bağlı 
kalarak (genel 
öneri günde 
2-4 porsiyon 
meyve) ve diğer 

meyvelerle de çeşit-
lilik sağlanarak (tek 
bir tropik meyveye 

bağlı kalmadan) tüke-
tilmesi uygundur. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Taygun Dayı, meyve 
tüketiminin sağlığa faydalarını anlattı, dikkat 

edilmesi gereken noktaları sıraladı

Mevsimine uygun 
meyveler tüketin
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Noyanlar’ın Acentelerle 
‘Yaza Merhaba’ Buluşması

Büyük yatırımlar yaparak İskele’nin 
yeniden yaratılmasına katkı sağla-
yan Noyanlar Şirketler Grubu, sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında, 
birlikte çalıştığı  acentelerin temsil-
cileriyle iki farklı gecede bir araya 
geldi. Çalışmaların hız kazandığı yaz 
sezonu öncesinde organize edilen bu-
luşma, ‘Yaza Merhaba Gecesi’ olarak 
gerçekleşti.

21 Nisan gecesi, İskele Mackenzi 
Bay Restaurant’ta gerçekleştirilen 
geceye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 
başta olmak üzere, Noyanlar Şirket-
ler Grubu Direktörü Ahmet Noyan, 
Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi, Satış Direktörü ve 
Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu Zarif 
Noyan, diğer şirket yetkilileri, acente 
temsilcileri olmak üzere 600 kadar 
davetli katıldı. 22 Nisan gecesi yine 
İskele Mackenzi Bay Restaurant’ta 
gerçekleştirilen geceye ise 250 kadar 
İranlı acente temsilcisi katıldı.

Tatar: Noyanlar’ın başarılı 
projeleri sayesinde ülke değer 

kazanıyor
21 Nisan gecesi düzenlenen orga-

nizasyonda konuşma yapan Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Noyan 
ve Zarif Noyan’ın, İskele’nin kalkın-
masında ve büyümesinde büyük 
emekleri olduğuna dikkat çekerek, 

yatırımlarından dolayı teşekkür etti 
ve bu tür başarılı projeler sayesinde 
ülkenin gün geçtikçe değer kazandı-
ğını vurguladı.

Noyanlar Şirketler Grubu’nun inşa 

ettiği konutları sadece ülke vatandaş-
larının değil, birçok farklı ülkeden ya-
bancıların satın aldığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ülke 
güvenli tanıtımı için oldukça önemli 

Noyanlar Şirketler Grubu, birlikte önemli işler başardığı acentelerin yaklaşık 850 temsilcisiyle iki 
farklı organizasyonda gerçekleşen ‘Yaza Merhaba Gecesi’nde bir araya geldi. Organizasyona onur 

konuğu olarak katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şirket direktörleri Ahmet 
Noyan ve Zarif Noyan’ın, İskele’nin kalkınmasında ve büyümesinde büyük emekleri olduğuna 

vurgu yaptı ve başarılı projeler sayesinde ülkenin gün geçtikçe değer kazandığını belirtti.

bir gelişme olduğunu ve ülkeye 
katma değer olarak geri döndüğü-
nü belirtti.

Ahmet Noyan: Doğruluk ve 
dürüstlüğümüz, geleceğe mira-

sımızdır
Gecede konuşma yapan Noyanlar 

Şirketler Grubu Direktörü Ahmet 
Noyan ise, Noyanlar markasının 
aile olmayı başararak bu günlere 
geldiğine vurgu yaptı. Sektörde 
daima doğruluk ve dürüstlükten 
ödün vermeden ilerlediklerinin 
altını çizen Ahmet Noyan, şirketin 
3’üncü nesile geçişinin yaşandığı 
bu dönemde onlara bırakılması ge-
reken mirasın doğruluk ve dürüst-
lük kavramlarının önemi olduğunu 
belirtti.

Aymet Noyan, ülkenin tanıtımı-
nın önemine de dikkat çekerek, 
çok uluslu ülkelerin vatandaşlarına 
ulaşmanın ve ülkede iş imkanı 
yaratmanın önemli bir zorunluluk 
olduğuna vurgu yaptı.

Zarif Noyan: Paylaşarak 
büyüyoruz

Gecede konuşma yapan Noyanlar 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Üyesi, Satış Direktörü ve Yurt Dışı 
Pazarlama Sorumlusu Zarif Noyan 
da, küçük yaştaki deneyimlere atıf-
ta bulunarak, paylaşım kavramına 
dikkat çekti. Zarif Noyan, ailesi-
nin kendisine elindeki ekmeğini, 
yemeğini, oyuncağını paylaşması 
gerektiğini bunu yaparsa daha 
zevkli ve güzel oyunların ve kaliteli 
dostlukların kurulacağını deneyim-
lediğini belirtti. Hayatın paylaştıkça 
güzelleşeceğini belirten Zarif No-
yan, tüm acentelere bu ailenin bir 
parçası olduğu için teşekkür etti.

Zarif Noyan, İranlı acente tem-
silcilerine hitap etti

Zarif Noyan,  22 Nisan gecesi 
İranlı acente temsilcilerine yönelik 
düzenlenen özel gecede yaptığı 
İngilizce konuşmada ise, paylaştık-
ça, güvendikçe ve destekledikçe 
hayatın daha güzel olduğuna dik-
kat çekerek, “Noyanlar ailesinin bir 
parçası olduğunuz için çok mutlu-
yuz” mesajını verdi.

İskele Long Beach Guide Der-
gisi konuklara takdim edildi
Gecede sahne alan ülkemizin 

güçlü sesi Ahmet Evan şarkılarıyla 
renk kattı. Ahmet Evan’ın ardından 
DJ performans eşlinde devam eden 
eğlence, geç saatlere kadar sürdü. 
Gecede, davetlilere, Noyanlar Şir-
ketler Grubu tarafından yayını yeni 
yapılan ülkeyi ve İskele bölgesini 
tanıtan İskele Long Beach Guide 
Dergisi de takdim edildi.
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Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, 
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

Mis gibi 
kokusu 
ve tadıyla 
pilavuna

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN 

Kıbrıs kültürünün geleneksel 
lezzetlerinden birdir pilavuna… 
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiy-
le, vazgeçilmez bir tat…

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk-
lerin ortak kültür zenginliklerin-

den bir olan çörek türü pilavuna, 
geçmişten günümüze her evde 
yapılan ve sevilerek tüketilen 
geleneksel bir hamur işi olarak 
biliniyor.

Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar 
paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise 
düğün, sünnet töreni ve bayram 

+90 392 444 60 60
+90 392 371 40 00 w w w. n o y a n l a r . c o m

BUGÜN
Yatırım Yapın

£190,000 ‘DEN

 BAŞLAYAN FİYATLARLA

YARIN 
Kazanın
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Üzerimize serilmiş bu ölü 
toprağını atmamız gerekiyor  

Ülke çok kötü yönetiliyor… Covid-19 
salgını nedeniyle ülkenin her zamankinden 
daha iyi yönetilmesi, daha itinalı olunması 
gerekirken, tam tersine felaket bir yönetim 
var. 

Bu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilmedi, 
şu ya da bu nedenle vasatı aşabilen hükümet-
ler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi 
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sis-
temin birer parçası oldular ama UBP- DP-Y-
DP Hükümeti gibisi de hiç görülmedi…

Çok kötü hükümetler de gördük ama bu 
azınlık hükümeti herhalde en kötüsüdür, 
çünkü bugünkü başbakan ve hükümeti, ne 
yaptığını bilmez, şaşkınlar ordusu gibidir. 

Covid-19’la mücadelede bir avuç sağlık 
çalışanının özverisiyle, vakalar konusunda 
çok kötü durumlara düşmedik ama pandemi 
ekibi de yoruldu. Daha ne kadar dayanabile-
cekler bilemiyoruz.

Hükümet pandemi mücadelesinde zafi-
yetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor, 
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı 
sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar baş 
gösteriyor.

Covid-19 dışı sağlık servislerinde sorun-
lar var, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç eksik-
liği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan 

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antije-
nin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki 
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla peri-
şan edildi. 

Başbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle 
ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor, 
vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygu-
lanamayan kararlarla çıldırmış durumda.

Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son za-
manlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40 
artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya 
devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların 
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emek-
çiler artıyor.

Bu konularda hükümetin hiçbir çalışması, 
hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş 
başa bırakılmış durumda…

Üstelik hükümet asgari ücreti de bir türlü 
belirleyemedi… Her zaman olduğu gibi ih-
mal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk 
oluyor.

Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal si-
gorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan, 
tepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama 
hiçbir sonuç alınmadı. 

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

vuracak; ya işveren tarafından işten çıka-
rılacaklar ya da yatırımları yapılmayacak. 
Hükümet aslında prim desteğini kaldırmakla 
emekçiyi vurduğunun farkında bile değil. 

Öte yandan hemen her şey pahalı oluyor, 
hükümet pahalılığı engelleyeceğine tam ter-
sine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat git-
tikçe daha da zorlaşıyor.

Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlar-
ken Cumhurbaşkanı, Türkiye’de gereksiz 
geziler yapıyor ve tuhaf demeçler veriyor.

Avrupa üniversitelerinde eğitim gören 
Kıbrıslı Türk gençler, ülkeden çıkarken de 
gelirken de sorunlar yaşıyor. 

KKTC’de yapılan Covid-19 aşıları yurt 
dışında geçersiz sayılıyor, halen Kıbrıs 
Cumhuriyeti aşı sistemiyle uyumlaşma ya-
pılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla 
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağı-
na ülkede bile yok, geziyor. 

Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir 
konuda KKTC halen hazır değil, hazır ola-
cak gibi de görülmüyor. 

Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle 
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yap-
tığında da ne yaptığı anlaşılamıyor. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibar-
sızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintile-
ri yapılıyor, eski günlere döndürüldük… 

Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız 

olan azınlık hükümeti halen atamalar yapı-
yor, kurumlara partizanca istihdamlar yapı-
lıyor.    

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birli-
ğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs 
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ül-
keyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…

Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sü-
rüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk, 
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki 
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umu-
dun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu ol-
duğunu göstermek lazım. 

   Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek 
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük 
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sen-
dikalara, diğer tüm sivil toplum örgütlerine 
büyük görev düşüyor.

   Artık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını 
atmamız gerekiyor. Bunu bir gelecek olan 
bir süper güç yapacak değil, biz vatandaşlar 
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını 
aralamamız gerekir. 

Yeni trend; el örgüsü tepsi 
Ev hanımı Özlem Mergen, örgüyle sunum tepsileri ve sepetler tasarlayıp, internet üzerinden satıyor

   Geçmişten günümüze kadar 
her dönem moda olan örgü tek-
nikleriyle işlenen kazak, atkı ve 
battaniye gibi modellere yenileri 
eklendi.

   Ev hanımı Özlem Mergen, 
penye iple işlediği örgülerle 
birbirinden güzel sunum tepsi-
leri, sepetler, bardak altlıkları 
ve çantalar yaparak ev eko-
nomisine katkıda bulunuyor. 
Mergen’in ürünleri, yoğun ilgi 
görüyor.

“Üretmek ve emeğin karşı-
lığını 

almak çok güzel bir duygu”
   Ev hanımı Özlem Mergen, iki 

çocuğuna bakarken bir uğraş 
aradığını belirterek, annesi 
sayesinde daha önce hiç eline 
almadığı tığla örgüler yaparak, 
üretime başladığını söyledi.

   Penye ipten yaptığı örgüle-
ri, desen seçip sipariş üzerine 
yaptırdığı ahşap plakalara göre 
tasarlayan Mergen, “İnsanın, 
bir şeyi gerçekten istemesi çok 
önemli. Elime dahi almadığım 
tığ iğnesi ile şimdi onlarca ürün 
tasarlıyorum. Örgü ile tepsi, bar-
dak altlığı, sepet ve çanta gibi 
ürünlerin tasarımını yapmaya 
ilk başlayanlardan biriyim. 

İstedikten sonra insanın yapma-
yacağı hiçbir şey yok. Üretmek 
ve emeğin karşılığını almak çok 
güzel bir duygu” diye konuştu.

   Mergen, sosyal medya 
üzerinden verilen siparişlere 
göre üretim yaptığını belirterek, 
işlerin artmasıyla kendi atölye-
sini kurarak daha fazla üretim 

yapmayı istediğini söyledi.
   Mergen, kendisine ulaşmak 

ve ürünlerini görmek isteyenler 
için sosyal medya hesaplarının 
aktif olduğunu ifade ederek, 
Facebook’ta ‘Özlemin Örgüleri’, 
Instagram’da ‘ozleminorguleriiii’ 
hesaplarından kendisine ulaşı-
labileceğini vurguladı.
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Noyanlar Şirketler Grubu’nun ana 
sponsorluk desteği verdiği sosyal 
sorumluluk projesi ‘Long Beach 
Run’ etkinliği, halkın spor ve eğlen-
celi aktivitelerle eğlenceli bir gün 
geçirmesini sağladı.

   İskele Belediyesi, Larnaka Genç-
ler Birliği, Velo Speed Spor Derneği 
ve KKTC Atletizm Federasyonu’nun 
da sponsor olduğu ‘Long Beach 

Run’ etkinliği kapsamında düzenle-
nen ‘halk koşusuna’ 500 kişi katıldı.

   Halk Koşusu ile başlayan etkin-
lik, eğlenceye devam etti. 

   Organizasyonda, oyun parkları 
kuruldu, DJ’ler performans ser-
giledi, palyaçolar, bando takımı, 
maskotlar, animasyon ekibi gös-
teriler sundu. Çeşitli etkinlikler ve 
yarışmaların düzenlendiği günde, 

başta çocuklar olmak üzere halk 
çok eğlenceli bir gün geçirdi. 

Dereceye girenler 
ödüllendirildi

   Sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik 
yarı maratonda kıyasıya mücadele 
ederken, halktan katılımcılar ise 
3 kilometrelik mesafede yürüyüş 
gerçekleştirdi. 

   21 kilometrelik yarı maratonda, 
erkeklerde birincilik Cemal İne-
ci’nin, kadınlarda Mine Devrim’in 
oldu.

   Yarışma sonucunda, genel 
klasmanda ilk üçe giren sporculara 
nakit para ödülleri verildi. Birinci-
lere 1.500 TL, ikincilere 1.000 TL ve 
üçüncülere 500 TL ödül verildi.

Tatar: İskele Long Beach, çok 
güzel bir bölge

  ‘Long Beach Run’ etkinliğine 
katılıp, dereceye girenlere ödül de 
takdim eden Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar,

 “Kendi ülkemizde, güzel adamız-
da, barış içerisinde çok güzel bir 
çevrede yaşamaktayız” dedi. 

   İskele Long Beach’in KKTC’nin 
çok güzel bir bölgesi olduğunu ifa-
de eden Tatar, etkinliğe katkı koyan 
herkese teşekkür ederek kardeşlik, 
birliktelik, spor ve barışın birlikte 
yaşanmasından duyduğu mutlulu-
ğu dile getirdi.

Yazın gelişi, İskele Long Beach’de festival havasında 
geçen renkli bir etkinlikle karşılandı. 

‘Long Beach’de 
eğlence dolu festival
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Kıbrıs mutfağına lezzet katan aromalardan biri olan ‘Gül Damlası’, bah-
çesi olan her Kıbrıslının bahçesinde olmazsa olmazlardan bir bitkidir

Hoş kokusu ve aromasıyla

‘Gül Damlası’
Yaprakları güzel kokulu olan Gül 

Damlası, Kıbrıs’ta yaygın olarak 
kullanılan bir bitki olarak biliniyor. 
Bahçesi olan her Kıbrıslının evin-
de bulunan ve kolayca yetişen Gül 
Damlası, gül kokusunu andırıyor.

   Gül Damlası, ıtır, gül, amber 
ve limon kokularının karışımı gibi 
koktuğundan, genellikle sütlü ve 
şerbetli tatlılarda vanilya gibi aroma 
vermesi için kullanılıyor.

   İlkbaharda soluk pembe ya da 
menekşe çiçekler açan Gül Damlası, 
çiçeğinden öte yapraklarının güzel 
kokusu için yetiştiriliyor.

   Gül Damlası, ayrıca cilt bakı-
mında ve mide rahatsızlıklarında da 
kullanılan bir bitki. Özellikle akne, 
alerjik cilt, egzama ve ayak kokusu-
nu gidermede kullanılan Gül Dam-
lası, ishal ve kabızlık gibi bağırsak 
hareketi bozuklukları, gastrit ve halk 

arasında basur olarak bilinen he-
moroite de iyi gelen bir bitki olarak 
biliniyor. 

Tatlılara hoş koku ve aroma 
veriyor 

   Kıbrıslılar, Gül Damlası’nı mu-
hallebi, sütlaç ve erişte gibi sütlü 
tatlılarda kullanılmasının yanı sıra 
simit helvası, kaymak yağlı katmer, 
ekmek kadayıfı, tel kadayıfı, lokma 

şammali, samsı ve güllaç pişirirken 
şerbet hazırlanan tencereye atıp 
kaynatıyor.    Ayrıca bazı Kıbrıslılar, 
üzüm sucuğu ve paluze yapımında 
da Gül Damlası’nı kullanıyor. 

   Gül Damlası’nın yaprakları bu 
tatlılara oldukça hoş bir aroma 
veriyor. Özellikle Kıbrıs kültürünü 
yaşatmayı sürdüren kişiler, Gül Dam-
lası’nı gerek bahçesinden gerekse 
mutfağından eksik etmiyor
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Kedi sahiplerinin merak ettiği 
konulardan biri de kedilerin neden 
masaj yaptığıdır. Kedi masajı, kedi-
lerin ön patileriyle ritmik bir şekilde 
yaptığı yoğurma hareketine denir. 
Kediler özellikle masaj hareketini 
yumuşak ve tüylü yerlere yaparlar. 
Peki kediler neden masaj yapar?

Kedilerin neden masaj yaptığına 
dair kesin bir bilgi olmasa da bu ko-
nuda çeşitli teoriler bulunmaktadır. 
Gelin isterseniz o teorilere birlikte 
bakalım.

Kediler Masaj Yapması Nereden 
Gelir?

Kedilerin yoğurma hareketi ya da 
masajı olarak adlandırılan davranış-

ları aslında gözlerinin kapalı olduğu 
döneme kadar uzanır. Gözleri kapa-
lıyken acıktıklarında annelerin gö-
ğüslerine masaj yaparak beslenme 
ihtiyacı olduklarını iletirler. Kedilerin 
bu masaj hareketi yalnızca acıktık-
larını haber vermekle kalmaz, anne 
kedinin süt akışını da hızlandırır. 
Öyle ki süt emerken de masaj hare-
ketine devam ederler ve süt kanalları 
üzerinde basınç oluştururlar, bu da 
daha rahat bir akış sağlar.

Kediler Önemsedikleri Kişilere 
Kedi Masajı Yapar

Kedi masajı, kedilerin mutlu ve 
huzurlu olduklarında gerçekleştir-
diği davranışlardandır. Gözlemler 

genelde kedilerin gösterilen bir 
ilgiden sonra yoğurma hareketi 
yaptığı yönündedir. Yani kedinizin 
bu hareketi sizi sevmede kullandığı 
eylemlerdendir. Yani bu teoride kedi 
masajı bir karşılık niteliğindedir.

Kedilerin masaj yapması bazen ra-
hatlatıcı bir etkiden ziyade acı verici 
olabilir. Çünkü kediler masaj yapar-
ken tırnaklarını da kullanır. Masajın 
size yapıldığında da acı vermesi ka-
çınılmaz olabilir. Eğer kediniz sık sık 
bu davranışta bulunuyorsa ve masajı 
size yapıyorsa kucağınıza yumuşak 
bir battaniye alarak tırnakların size 
batmasının önüne geçebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra kedinizin düzenli 
olarak tırnak bakımını yapmalısınız. 
Böylelikle size masaj yapmasında da 
tırnaklarından rahatsız olmasınız. 
Kedilerin tırnak bakımlarını nasıl 
yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, 
koyu renkli yere tıklayarak bilgi sahi-
bi olabilirsiniz.

Kedilerin Uyku Öncesi Hazırlığı
Kedilerin ataları, doğada uzun 

bitkilerin olduğu yerlerde kendileri-
ne uyumak için yerler hazırlarlar. Bu 
hazırlıkları rahat bir saklanma yeri 
içindir. Yaşadığınız evin bahçesi var-
sa kedilerin bu saklanma davranışla-
rına siz de tanık olabilirsiniz. Onların 
bu içgüdüleri evde de rastlanılan bir 

durumdur. Kedilerin kuytu yerlerde 
uyumasını ve öncesinde kedi ma-
sajıyla o bölgeyi daha rahat bir hale 
getirdiğini göreceksiniz. Bazı kediler 
ise bu tehdit içgüdüsünü hissetmez 
ve ortalık yerde de masaj yaparak 
zemini kendince daha uygun hale 
getirir.

Kediler Masaj İle Bölgelerini 
İşaretler

Özellikle birden fazla kedi olan ev-
lerde yapılan masaj hareketi bölgeyi 
işaretlemeyle ilgili olabilir. Eğer evcil 
hayvanınız sık sık zaman geçirdiği 
yastıklara, koltuklara veya başka 
eşyalara masaj hareketi yapıyorsa 
bunu evdeki diğer kediden uzak 
tutmak amacı ile yapıyor olabilir. 
Kedilerin patileri benzersiz kokular 
salgılayan koku bezlerine sahiptir. 
Siz bu kokuyu alamıyor olsanız da 
kediler kendi içinde bu kokuları 
alabilirler.

Kediniz İlgi Bekliyor Olabilir
Kedinizin masaj hareketi yapıyor 

olması sizden ilgi beklediği anlamını 
taşıyabilir. Bu ilgi seçme yöntemi 
yalnızca evdeki kedilerin değil, 
sokak kedilerinin de kullandığı 
yöntemlerden biridir. Özellikle karnı 
acıkan kediler bu tür davranışlarda 
bulunabilir.

Kediler 
Neden 
Masaj 

Yapar?
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   Kuzey Kıbrıs’a gidenlerin 
Akdeniz’in mavi sularını 
keşfe çıktıkları tekne gezisi 
sezonu açıldı.

   Girne Antik Liman’dan 
hareket eden turistik tekne-
ler, geziye katılanların hem 
Girne sahillerini denizden 
görmesini hem de Akdeniz’in 
masmavi ve berrak sularında 
hoşça vakit geçirmesini sağ-
lıyor. Tekne ile gezi denilince 
akla ilk gelen işletmelerden 
olan Sabrina Boat Tours, 
misafirlerini Akdeniz’in mas-
mavi sularında yolculuğa 
çıkarıyor.

İster özel, ister herkese 
açık tur 

   North Cyprus UK Gazete-
si’ne bilgi veren Sabrina Boat 
Tours Direktörü Kamil Çağay, 
1990 yılından itibaren turizm 
sektöründe hizmet veren bir 
aile şirketi olduklarını belir-
terek, Sabrina 2 ve Sabrina 

3 olmak üzere iki tekneyle 
hizmet verdiklerini söyledi. 

   Çağay, Sabrina 2 isimli 
teknenin 35 kişilik olduğunu 
bu nedenle genellikle grup 
halindeki misafirlerin özel 
tur olarak tercih ettiğini 
belirtti. 

   Çağay, bu tür gezilerin, 
aileler, arkadaş grupları 
tarafından tercih edilebildiği 
gibi doğum günü, bekarlığa 
veda ve evlilik teklifi gibi 
özel organizasyonlar için de 
yapılabildiğini ifade etti.

   Sabrina 3 isimli tekne-
nin ise 100 kişilik olduğunu 
söyleyen Çağay, bu tekneyle 
tüm misafirlerin katılabildiği 
turlar yaptıklarını belirtti.

Batı sahillerindeki koylar-
da demir atılıyor

   Kamil Çağay, teknelerin 
nisan ayı itibariyle turla-
ra başladığını ve müşteri 
talebine göre her gün geziye 

çıktığını söyledi. 
   Günlük turların 11.00 ile 

16.30 saatleri arasında ya-
pıldığı belirten Çağay, Girne 
Antik Liman’dan hareket 
edip batı koylarına doğru 
gidildiğini ifade etti. 

   Çağay, genellikle 3 koyda 
yüzme molası verildiğini 
Escape Beach, Kervansaray 
Beach ve Green Coast Beach 
açıklarında demir attıklarını 
kaydetti. Çağay, tekne ile 
gün batımı turları da yaptık-
larını belirterek bu turların 
17.30-20.30 saatleri arasında 
gerçekleştiğini söyledi. 

   Sabrina Boat Tours Di-
rektörü Kamil Çağay, tekne 
turlarında, ana yemek olarak 
misafirlere zengin bir açık 
büfenin sunulduğuna dikkat 
çekerek, soğuk mezeler 
yanında ana yemek olarak 
balık veya tavuk servisi ve 
sonrasında da meyve ikramı 

Kuzey Kıbrıs’a yaz geldi, tekne gezisi sezonu açıldı. Akdeniz’in masmavi sularına açılan Sabrina Boat 
Tours’un günübirlik tekne turları, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görmeye başladı

Tekneyle 
günübirlik 
tatil keyfi

yapıldığını kaydetti. 
   Yemeğin tur fiyatına da-

hil olduğunu belirten Çağay, 
içeceklerin ise teknenin 
barında ekstra olarak satışa 
sunulduğunu ifade etti.

“İngiltere’den gelen Kıb-
rıslı Türklerin yoğun ilgisi 
var”

   Kamil Çağay, tekne turla-
rına başta yerli halk olmak 
üzere adaya gelen turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiğini belir-
terek, misafirlerinin genel-
likle Avrupa ülkelerinden 

adaya gelen vatandaşlardan 
oluştuğunu, en yoğun ilgiyi 
ise tatil için adaya gelen 
İngiltere’de yaşayan Kıb-
rıslı Türkler’in gösterdiğini 
kaydetti.

   Bilgi ve rezervasyon için 
0533 825 2627 numaralı 
telefon hattının WhatsApp, 
Telegram ve Viber uygala-
maları üzerinden de hizmet 
verdiğine dikkat çeken 
Çağay, Facebook’ta ‘Sabrina 
Boat Tours’ hesabının da 
aktif olduğunu belirtti.
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   Kimya alanında yurt dışında iyi 
eğitimler alarak kendini geliştiren 
başarılı Bilim Kadını Dr. Simge Da-
vulcu, Kıbrıs’ta büyük bir eksikliği 
fark ederek Science for Kids adıyla 
bilim atölyesi kurdu.

Çocuklara, bilim ve araştırma sev-
gisini eğlenceli yöntemle aşılamaya 
çalışan Science for Kids Direktörü 
Dr. Simge Davulcu, çocukları, eğle-
nirken öğrenmeye ve hayal dünyala-
rını geliştirmeye teşvik ediyor. 

 Başarılarıyla takdir toplayan ve 
inovatif fikirleri sayesinde Avrupa 
Birliği’nin yanı sıra Amerikan Elçi-
liği’nden destek alan Bilim Kadını 
Dr. Simge Davulcu, yaz sezonunda 
ise bilim kampları düzenlemeye 
hazırlanıyor.

SORU: Kendinizden kısaca bah-
seder misiniz?

DAVULCU: 1988 yılında Kıbrıs’ta 
doğdum. Çocukluğumdan beri 
öğretmekten duyduğum mutluluk 
ve lise yıllarında kimyanın bende 
uyandırdığı merak, beni eğitim ve 
araştırmanın bir arada yürüdüğü 
kariyere doğru götürdü. 

   Üniversite eğitimimi, İngilte-
re’nin en iyi 5 üniversitesi arasında 
gösterilen University of Bath’da 
Kimya alanında tamamladım. Son-
rasında Organik Kimya Doktorası, 
İtalya’da post-doktora araştırmaları 
ve daha sonra Kıbrıs’ta Eczacılık 
Fakültesi başta olmak üzere çeşitli 

üniversitelerde akademisyen ve 
bölüm başkanı olarak çalıştım. Ha-
len Kimya alanında akademisyen/
öğretmen olarak çalışmaya devam 
ediyorum. 

SORU: Science for Kids ne 
zaman kuruldu ve nasıl ortaya 

çıktı? 
DAVULCU: 10 yıldan bu yana 

devam eden akademik kariyerimde, 
2019 yılında ‘Dünyada STEM Ala-
nında Lider 20 Kadın’ kategorisinde 
Kıbrıs’tan seçilerek gönderildiğim 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
eğitim, Science for Kids’in başlangıç 
noktası oldu. 

   Amerika’nın birçok eyaletinde 
STEM/STEAM Eğitimi alanında lider 
okul, üniversite, enstitü ve dernek 
gibi bir çok kurumu ziyaret ederek 
programlarını analiz etme fırsatım 
oldu. Bu kurumlar arasında Harvard, 
MIT gibi en üst düzey üniversiteler 
bulunuyor. Deneyimli akademisyen-
lerin ve öğretmenlerin gelecek nesil-
lere bilimi sevdirmek adına yaptığı 
projeler ve kurduğu işler, beni 
çok etkiledi. 2020 yılının Ağustos 
ayında, ilk kez ‘Çocuklar için Bilim 
Atölyesi’ düzenleyerek bir girişimde 
bulundum ve böylece Science for 
Kids ortaya çıkmış oldu. 

   Science for Kids, 2021 yılında ise 
Avrupa Birliği ve GIGEM işbirliğinde 
açılan Genç Girişimcilere Teknik 
Destek Projesi kapsamında yüzlerce 
fikir arasından inovatif 15 fikirden 
biri olarak seçildi. Bu atılım, bizi 
daha kurumsal bir formata getirdi 
ve atölye çalışmalarını 3 şehirde 
yapmaya başladık.

SORU: Science for Kids’in amacı 
nedir?

DAVULCU: Science for Kids’in 
amacı; çocuklara, bilim ve araştır-
ma sevgisini eğlenceli bir şekilde 
aşılamaktır. Atölye çalışmalarımız, 
çocukları, eğlenirken öğrenmeye, 
meraklandırmaya ve sorgulamaya 
teşvik ediyor.

   Kıbrıs’ta çocuklar için spor, sa-
nat, müzik ve resim alanında birçok 
etkinlik seçeneği mevcutken, bilim 
alanında aktivitenin yok denecek 
kadar az olduğunu gözlemlemiştim. 
Ayrıca okullarda da bilimsel aktivi-
tenin, hem altyapı hem de uygulama 

Çocuklar bilimi 
eğlenerek öğreniyor

Science for Kids Direktörü ve Başarılı Bilim Kadını Dr. Simge Davulcu, bilim atölyesi etkinlik-
lerinde çocukları eğlenirken öğrenmeye ve hayal dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor

olarak çok az olduğunu gözlemliyorum. 
Bilimsel aktivite alanında bir bilim kadını 
olarak katkı koymak istedim.

SORU: Science for Kids ekibinde 
kimler var, ne tür atölye çalışmaları 
yapıyorsunuz?

DAVULCU: Science for Kids, kalaba-
lık ve donanımlı bir ekibe sahip. Atölye 
içeriklerinin geliştirilmesi ve atölyelerin 
yapılması görevini, bilim kadını olarak 
ben üstleniyorum. Atölyelerimizin düzen-
lenmesinde ve operasyonel ekipte ise dö-
nüşümlü olarak bizimle çalışan üç atölye 
asistanımız var. Ayrıca ekibimizde atölye 
müziklerini düzenleyen, profesyonel fo-
toğraflar çeken ve görsel tasarımlarımızı 
hazırlayan iki yardımcımız daha var.  

   Science for Kids, Bilim, Teknoloji, Mü-
hendislik, Sanat, Matematik terimlerinin 
İngilizce baş harflerini içeren ‘STEAM’ 
konularını entegre ve uygulamayı işleyen 
atölyeler düzenliyor. Atölyeler, İngilizce 
olarak gerçekleştiriliyor ve çocukların, 
erken yaşta bilimsel terimlerle tanışma-
ları sağlanıyor. Son iki yıl içinde birçok 
farklı temada atölye çalışması gerçekleş-
tirdik. İşlenen temalar arasında UNESCO 
ödüllü Organic Chemistry-Perfume Lab, 
Botany Lab, Water Science Lab, Snow 
Lab, Easter Science Lab, Halloween 
Magic Potion’s Lab ve Bath Bomb Lab 
atölyeleri var. 

   Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da 
düzenli olarak her ay yeni temalı atölye-
ler düzenliyoruz. Her geçen gün atöl-
yelerimize ev sahipliği yapmak isteyen 
çözüm ortaklarımızın sayısı artıyor. 
Atölyeler yanında, doğum günü gibi özel 
gün atölye çalışmaları ve “Think Like a 
Scientist” temali Yaz Bilim Kampları da 
düzenliyoruz.

SORU: Atölye çalışmalarına kimler 
nasıl katılabilir? 

DAVULCU: Aileler, yeni atölye çalış-
malarımızı sosyal medya hesaplarımız 
üzerinden takip ederek, 4-12 yaş arası 
çocuklarını WhatsApp hattımız üzerin-
den kayıt yaptırabilirler. Instagram ve Fa-
cebook’ta @scienceforkidscyprus resmi 
hesabımızdır. www.scienceforkidscyp-
rus.com websitemiz, 05488636869 mobil 
numarası ise WhatsApp hattımızdır.

SORU: Yeni projeleriniz nelerdir? 
DAVULCU: Yakın zamanda ‘STEAM 

for Peace and Entrepreneurship Camp’ 
temalı projemiz, Amerikan Elçiliği tara-
fından açılan global bir proje yarışmasın-
da, yüzlerce proje arasından öne çıkarak 
Avrupa’da sadece 8 kişinin alabildiği 
AEIF fonunu kazandı. 

   Önümüzdeki ağustos ayında Ledra 
Palas’taki ara bölgede 11-14 yaş arasın-
daki çocuklar için ücretsiz STEAM/Bilim 
Kampı düzenliyoruz. Kamp başvuruları, 
çok yakında başlayacak ve sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurulacaktır. 

  Heyecanla yeni projeler üretmeye ve 
çocuklara bilimi sevdirmek için çalışma-
ya devam ediyoruz.
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Pastellinin lezzetine 
doyum olmuyor

   Kıbrıs’ta, kültürümüze özgü, tatlı atıştır-
malık olan pastelliyi sevmeyen yoktur. Şeker 
ilavesi kullanılmadan üretilen pastelli, doğal 
bir ürün olması nedeniyle en çok tercih edilen 
tatlı atıştırmalıkların başında geliyor.

   Pastelli, harnup pekmeziyle yapılıyor. Pas-
telli, kaynatılan pekmezin içerisine bal, fıstık, 
isteğe göre badem, fındık, Antep fıstığı ve su-
sam ile karıştırılıp soğutulmasıyla hazırlanıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs lezzetlerinden pastelliye sahip çıkan 
Kemal Öznaçar, bu ürünün daha yaygın bir şekilde tüketilmesini sağlıyor

Pastelli içerisindeki 
pekmez de kendi ürünü

   Kemal Öznaçar, Kıbrıs’ın sevilen 
lezzeti molehiya üretimi başta olmak 
üzere, Kıbrıs’ın geleneksel tatların-
dan olan harnup pekmezi ve pastelli 
yaparak az da olsa aile bütçesine 
katkı sağlıyor. 

   North Cyprus UK Gazetesi’ne 
pastelli üretimi hakkında bilgi veren 
Öznaçar, pastelli üretimine ilk olarak 
2019 yılında başladıklarını belirtti. 
Öznaçar, üretime önce molehiyayla 
başladıklarına işaret ederek, “Mo-
lehiyadan sonra yerli üretim olarak 
yelpazeye yenilik katmak istedik ve 
pastelli üretimini hayata geçirdik. 
Kıbrıs’a özgü olan pastelli ürünü, bir 
nevi sayemizde hayata döndü diyebi-
liriz” dedi.

   Ürettikleri pastelli içerisindeki 
pekmezin de kendi ürünleri olduğuna 
dikkat çeken Öznaçar, pastellinin 
içerisinde bulunan susam ve fıstığı 
dışardan tedarik ettiklerini kaydetti. 

   Pastelli içerisinde hiçbir şekilde 
kimyasal tatlandırıcı gibi ürünlerin 
kullanılmadığını ifade eden Öznaçar, 
serin ve kuru bir yerde muhafaza 
edilen pastellinin tazeliğini en az 1 ay 
koruduğunun altını çizdi.

Her türlü etkinlik için özel pa-
ketleme yapılıyor

   Pastelli üretimini genellikle sipa-
rişe göre yaptıklarını belirten Kemal 
Öznaçar, düğün, nişan, kına gecesi 
ve doğum gibi etkinlikler için sipariş 
aldıklarını ayrıca seçkin pastane ve 
kafelere de dağıtım yaptıklarını ifade 
etti. 

   Öznaçar, isteğe göre pastelli 
paketlemesi yaptıklarını belirterek 
“İsteyenlere özel tasarlanmış isteni-
len renkte ve tarzda etiket yapıyoruz. 

Pastellinin normal paketlenmiş hali 
ise, nazar boncuğu ve ipli şekildedir” 
dedi.

   Öznaçar, pastelli modellerini 
görmek ve sipariş vermek isteyenle-
rin Instagram’daki ‘molehiya_north-
cyprus’ hesabını ya da Facebook’taki 
‘Molehiya’ sayfasını takip edebilece-
ğini kaydetti.
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Kıbrıs sofralarının vazgeçilmezi, 
doğanın armağanı Ayrelli’nin tam 
zamanı. 

Sofralarımızın vazgeçilmezleri 
arasındaki Ayrelli, Akdeniz ikliminde 
yetişen en değerli bitkiler arasında yer 
alıyor. 

Ocak ile Mayıs ayları arasında ova-
larda, pallura (dikenli otlar arasında) 
bulabileceğimiz, bir sebze türü olan 
Ayrelli, kalorisi düşük, besin değeri 
yüksek, cilde canlılık veren ve anti-
oksidan içeriği zengin olan mucizevî 
bitkidir.

Yararları saymakla bitmeyen Ayrelli, 
meraklıları tarafından toplanıp, özenle 
pişiriliyor.

Kıbrıslılar’ın Ayrelli tüketimi, batılı 
ülkelerden farklı. Kıbrıs’ta kısık ateşte 
birkaç dakika haşlanan

Ayrelli daha sonra yumurta ile 
kızartılırken, Avrupa ülkelerinde So-
mon balığı ve biftekle birlikte fırında 
pişiriliyor.

   

Malzemeler
1 bağ Ayrelli
3-4 yumurta
1 veya ½ su bardağı küp küp kesil-

miş hellim
Zeytin yağı 
Tuz 
Limon 
Karabiber

Yapılışı
   Ayrellileri kırıp yıkadıktan son-

ra, tavada, üzeri örtülecek kadar su 
ekleyip haşlayın. Haşladığınız suyu 
dökün. Haşladığınız Ayrelliyi, zeytin-
yağında soteleyin. Küp küp kesilmiş 
hellimi ve kırdığınız yumurtaları da 
ekleyip pişirin. Tuzu ve karabiberi de 
ekleyin. Üzerine limon sıkıp, servis 
edin. 

   Hellim yerine dilerseniz, küp küp 
kesilmiş patates ya da mantar da ekle-
yebilirsiniz.

   Afiyet olsun.

Ayrelli

Are you ready to go on 
a mysterious historical 
journey in Famagusta?
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10 good rea-
sons to visit Fa-
magusta, whi-
ch is an “Open 
Air Museum” 
with its histori-
cal and cultural 
richness...

It would not be a wrong analogy to 
describe Famagusta, which celebrated 
its 2,300th anniversary in 2015 and is an 
old witness of the glories and destructi-
ons of the past, as a city where civilizati-
ons intersect or a bright star that left its 
mark on history. Reflecting on the mag-
nificent gothic architectural art of the 
Lusignan period and examples of mag-
nificent stonemasonry, the “Open Air 
Museum” with its every corner smelling 
of history and mystery, Famagusta City 
Walls shines like a treasure waiting to 
be rediscovered with its unique features. 

Although there are many theories about 
the foundation of the city, the strongest 
one is that Famagusta was founded in the 
3rd century BC by Philadelphus, one of 
the kings of Ptolemy, and the king named 
the new city after his sister Arsinoe.

The commercial city of Enkomi - Alas-
hia, which is also the birthplace of the 
Cypriot written language, is the first link 
of the development of Famagusta in the 
course of history.

Then begins the story of Salamis, a 
magnificent city, one of the most impor-
tant city kingdoms in Cyprus, which will 

mark the history of Cyprus, and which 
has been the capital of Cyprus for many 
years. When Salamis was first destroyed 
by earthquakes and then destroyed by 
the Arabs in 648, the people who migra-
ted from there established a small port 
city in the area where today’s Famagus-
ta is located. In the name of the city, they 
pronounce it as “Ammohostos” meaning 
“hidden in the sand” in the hope that the 
Arabs could not find it. The city, which 
developed due to its port and trade ad-
vantage, was the second of the island 
after Nicosia in the Lusignan Period 

Are you ready to go on 
a mysterious historical 
journey in Famagusta?

(1192-1489), after a very short reign of 
the Knights Templar. It rises to the sta-
tus of an important city and becomes 
known as “Famagusta” in the langu-
age of the Franks. The port and trade 
factor played the biggest role in the 
development of the city.

With the capture of Akka by the 
Muslims in 1291, Famagusta (Fama-
gusta) embraced the knights and nob-
les, thus becoming the richest port in 
the whole east. For about a century in 
1373, the Genoese fell under the rule 
of the Venetians until the Ottomans 
seized the island after a very tough 
war in 1489 and then in 1571. Nicholas 
Cathedral, where the Lusignan kings 
wore the crown of the Kingdom of Jeru-
salem, built between 1298-1312, is one 
of the marvelous examples of Gothic 
art, and was converted into a mosque 
(Lala Mustafa Pasha Mosque) with the 
minaret added during the Ottoman 
period. The square where the mosque 
is located takes its name from the fre-
edom poet Namık Kemal, who was 
exiled to Famagusta for 38 months in 
1873.

Othello Castle and the legendary 
lion statue

Othello Castle, which was the sub-
ject of William Shakespeare’s famous 
tragedy, built during the Venetian 
period, and the stone lions inside the 

Walls, which the people of Famagusta 
made a legend saying “Go tell the lion 
your troubles”, impose a completely 
different mystery on this city. Salamis, 
the city kingdom near Famagusta, and 
the spread of Christianity to Cyprus, 
St. Along with Paul, St. Barnabas, whi-
ch is used as an icon museum today, 
St. Barnabas Monastery should defi-
nitely be visited. Famagusta is indis-
putably a very special address of our 
island in terms of history and culture, 
with what it offers inside and outside 
the city walls. The city has features 
that are known for its satirical habits, 
traditions, sports clubs, the neighbor-
hood of Closed Marasha, the tourism 
star of a period that was transformed 
into a ghost town, and the “gargaci-
lar” humor. In the course of history, it 
deserves the honors of “Mysterious 
Harbor of the East” and “Open Air Mu-
seum and University City” today.

10 reasons to visit beautiful 
Famagusta

1. Walking through the city walls of 
Famagusta in the form of an Open Air 
Museum, step by step, starting from 
the Sea Gate (Porta Del Mare) or the 
Land Gate will be a unique historical 
time tunnel journey.

2. In front of St. Nicholas Cathedral, 
a masterpiece of gothic architecture, 
where kings were crowned, you can 

meet the oldest tree in Cyprus (Ficus 
Sycomorus), which is the same age as 
the Cathedral (approximately 715 ye-
ars old). 

3. You can feel the tragic story of Des-
demona in Othello Castle, the subject 
of Shakespeare’s Tragedy of Othello.

4. In the course of history, 11th BC 
– 9th century AD. Visiting the imp-
ressive city of Salamis, one of the city 
kingdoms of Cyprus, which has been 
inhabited for 21 centuries and served 
as the capital of Cyprus for many ye-
ars, is equivalent to going on a magical 
journey in history.

5. It is known that St. Barnabas, the 
representative of the fifth gospel the-
ory, the disciple of Jesus, whom Jesus 
called his source of consolation, was 
born in Salamis, near Famagusta, and 
his grave is in Northern Cyprus. St. 
Barnabas Monastery and tomb are an 
important center for faith tourism.

6. Seeing the tomb of the first Otto-
man ambassador (Paris Ambassador) 
28. Mehmet Çelebi, which is one of the 
rarest examples of Ottoman stonema-
sonry, located in the courtyard of the 
Buğday mosque in Famagusta, will 
mean discovering a different aspect of 
the Ottoman Empire.

7. Visiting the dungeon and museum 
of Namık Kemal, the poet of homeland 
and freedom, who was exiled to Cyp-
rus for 38 months in 1873, will take you 

back to the far history.
8. Many boutique cafes, patisseries, 

local restaurants and cultural spots 
in Famagusta Region are very speci-
al stopovers for visitors. It should not 
be forgotten that the golden beaches 
of Famagusta beaches are among the 
best on the island.

9. Seeing the Enkomi-Alasia sett-
lement, one of the most important 
settlements in the history of Cyprus, 
which yielded very important finds 
throughout the history, and where the 
Cypriot written language was born, 
contains different stories as a different 
dimension of historical richness. Par-
ticipating in international culture and 
art festivals held in Famagusta will 
take you on an artistic journey.

10. St. Nicholas Cathedral (Lala Mus-
tafa Pasha Mosque), where the Lusig-
nan kings were crowned as the king of 
Jerusalem, is the most exquisitely craf-
ted cathedral in the Middle East, and 
it salutes the past civilizations in the 
center of the city walls of Famagusta. 
In this square, the footsteps of the Lu-
signan, Venetian and Ottoman periods 
echo. Famagusta, the meeting point of 
different civilizations, is waiting to be 
discovered with its different aspects. 
What are you waiting for? Come and 
Discover the unique jewel of Cyprus!
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The director of Science for Kids is a successful Scientist; Dr. Simge 
Davulcu who encourages children to learn and develop their 

imaginations while having fun in science workshop activities.

Enjoyable learning for children!
Successful Woman Scientist has 

developed herself abroad with good 
education in the field of chemistry. 
Simge Davulcu realized a great 
deficiency in Cyprus and established 
a science workshop under the name 
‘Science for Kids’.

Trying to inspire the love of science 
and research in children with a fun 
method, Science for Kids Director Dr. 
Simge Davulcu encourages children 
to learn while having fun and to deve-
lop their imagination.

  Receiving appreciation for her 
achievements and receiving support 
from the American Embassy as well 
as the European Union thanks to her 
innovative ideas, Dr. Simge Davulcu 
is preparing to organize science cam-

ps in the summer season.
QUESTION: Can you briefly tell 

us about yourself?
DAVULCU: I was born in Cyprus in 

1988. The joy I felt for teaching since 

my childhood and the curiosity that 
chemistry aroused in me during my 
high school years led me towards a 
career where education and research 
go hand in hand.

    I completed my university edu-
cation in the field of Chemistry at the 
University of Bath, which is shown 
among the top 5 universities in Eng-
land. Afterwards, I worked on Organic 

Chemistry Doctorate, post-doctoral 
research in Italy and later in Cyprus 
as an academician and department 
head in various universities, especi-
ally in the Faculty of Pharmacy. I still 
continue to work as an academician/
teacher in the field of Chemistry.

QUESTION: When was Science 
for Kids founded and how did it 
come about? 

DAVULCU: In my academic career 
that has been going on for 10 years, 
the education in the United States, 
where I was selected from Cyprus in 
the category of ‘20 Women Leading 
in the World in STEM Field’ in 2019, 
became the starting point of Science 
for Kids.

   In many states of America, I had 
the opportunity to analyze the prog-
rams of many institutions such as le-
ading schools, universities, institutes 
and associations in the field of STEM/
STEAM Education. Among these 
institutions are top universities such 
as Harvard and MIT. The projects and 
works of experienced academics and 
teachers in order to endear science 
to future generations impressed 
me a lot. In August 2020, I made an 
attempt by organizing the ‘Science 
Workshop for Kids’ for the first time, 
and thus Science for Kids was born.

   Science for Kids was selected as 

one of the 15 innovative ideas among 
hundreds of ideas within the scope 
of the Technical Assistance to Young 
Entrepreneurs Project opened in 
cooperation with the European Union 
and GIGEM in 2021. This breakthrou-
gh brought us to a more corporate 
format and we started to hold works-
hops in 3 cities.

QUESTION: What is the purpose 
of Science for Kids?

DAVULCU: The purpose of Science 
for Kids is to encourage children to 
love of science and research in an 
enjoyable way. Our workshops encou-
rage children to learn, wonder and 
question whilst having fun.

    While there are many activity op-
tions in the fields of sports, art, music 
and painting for children in Cyprus, 
I have observed that there is hardly 
any activity in the field of science. I 
also observe that there is very little 
scientific activity in schools, both in 
terms of infrastructure and practice. I 
wanted to contribute as a scientist in 
the field of scientific activity.

SORU: Who is in the Science for 
Kids team, what kind of works-
hops do you have?

DAVULCU: Science for Kids has a 
crowded and well-equipped team. 
As a scientist, I undertake the task 
of developing workshop contents 

and conducting workshops. We have 
three workshop assistants who work 
with us on a rotating basis in the 
organization of our workshops and in 
the operational team. In addition, we 
have two more assistants in our team 
who arrange the workshop music, 
take professional photos and prepare 
our visual designs.

   Science for Kids organizes work-
shops that integrate and implement 
‘STEAM’ topics, which include the 
English initials of the terms Science, 
Technology, Engineering, Art, and 
Mathematics. The workshops are 
held in English and children are int-
roduced to scientific terms at an early 
age. In the last two years, we have 
held workshops on many different 
themes. Among the themes covered 
are UNESCO award-winning Orga-
nic Chemistry-Perfume Lab, Botany 
Lab, Water Science Lab, Snow Lab, 
Easter Science Lab, Halloween Magic 
Potion’s Lab and Bath Bomb Lab 
workshops.

   We regularly organize new 
themed workshops every month in 
Kyrenia, Nicosia and Famagusta. The 
number of our solution partners who 
want to host our workshops is incre-
asing day by day. In addition to work-
shops, we also organize workshops 
on special days such as birthdays 

and Summer Science Camps with the 
theme of “Think Like a Scientist”.

QUESTION: Who can participate 
in the workshops?

DAVULCU: Families can follow 
our new workshops on our social 
media accounts and register their 
children between the ages of 4-12 on 
our WhatsApp line. @scienceforki-
dscyprus is our official account on 
Instagram and Facebook. www.scien-
ceforkidscyprus.com is our website, 
mobile number 05488636869 is our 
WhatsApp line.

QUESTION: Do you have any new 
projects?

DAVULCU: Recently, our ‘STEAM 
for Peace and Entrepreneurship 
Camp’ themed project, stood out 
among hundreds of projects in a 
global project competition opened 
by the American Embassy, and won 
the AEIF fund, which only 8 people in 
Europe can receive.

    Next August, we are organizing a 
free STEAM/Science Camp for child-
ren aged 11-14 in the buffer zone at 
Ledra Palace. Camp applications will 
start very soon and will be announced 
on our social media accounts.

   We continue to produce new 
projects with enthusiasm and work to 
make children love science.   
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Enjoying 
a daily 
holiday 
by boat 

The boat trip season has opened, 
where those who go to Northern Cyp-
rus can explore the blue waters of the 
Mediterranean.

    The touristic boats departing from 
the Ancient Harbor of Kyrenia allow 
the participants to see the beaches of 
Kyrenia from the sea and have a good 
time in the blue and clear waters of the 
Mediterranean. Sabrina Boat Tours, 
one of the first businesses that come to 
mind when it comes to boat trips, takes 
its guests on a journey in the deep blue 
waters of the Mediterranean.

Private or public tour
Sabrina Boat Tours Director Kamil 

Çağay, who gave information to North 
Cyprus UK Newspaper, stated that they 
are a family company that has been ser-
ving in the tourism sector since 1990, 
and said that they serve with two boats, 
Sabrina 2 and Sabrina 3.

    Çağay stated that the boat named 
Sabrina 2 has a capacity of 35 people, 
so group guests usually prefer it as a 
private tour.

    Çağay stated that such trips can be 
preferred by families and friend groups, 
as well as for special organizations such 
as birthdays, bachelorette and marriage 
proposals.

    Saying that Sabrina 3 has a capacity 
of 100 people, Çağay stated that they 
make tours with this boat that all guests 

can participate in.

Anchoring in bays on the west 
coast

Kamil Çağay said that the boats 
started tours as of April and went on 
tours every day according to customer 
demand.

   Stating that daily tours are made 
between 11.00 and 16.30, Çağay stated 
that they set off from Girne Ancient Har-
bor and go towards the western bays.

   Çağay noted that they usually take 
swimming breaks in 3 bays and they 
anchor off Escape Beach, Kervansaray 
Beach and Green Coast Beach. Çağay 
stated that they also do sunset tours 
by boat and said that these tours take 
place between 17.30-20.30.

   Sabrina Boat Tours Director Kamil 
Çağay pointed out that a rich open buf-
fet is served to the guests as the main 
course on boat tours, and noted that 
besides cold appetizers, fish or chicken 

are served as the main course and fruit 
is served afterwards.

   Stating that the meal is included 
in the tour price, Çağay stated that the 
drinks are offered for sale as an extra at 
the bar of the boat.

“Turkish Cypriots from England 
have great interest”

Kamil Çağay stated that the tourists 
who come to the island, especially the 
locals, show great interest in boat tours, 
and noted that their guests are general-
ly composed of citizens from European 
countries, and the Turkish Cypriots li-
ving in England who come to the island 
for a holiday.

    Pointing out that the phone number 
0533 825 2627 also provides services 
over WhatsApp, Telegram and Viber 
applications for information and reser-
vations, Çağay stated that the ‘Sabrina 
Boat Tours’ account is also active on 
Facebook.

Summer has come to Northern Cyprus, and the boat trip season has started. The 
daily tours of Sabrina Boat Tours, which opens to the deep blue waters of the Medi-
terranean has started to attract great interest from local and foreign holidaymakers.




