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Tezel Ziya’yı görkemli bir düğün töreniyle  evlendirdi. 4

Long Beach, Courtyard Long Beach Holiday Resort 
ile yepyeni lüks hayata başladı

Otel konforunda tatil 
Courtyard’ta

16-17

Siyasetin 
yükselen yıldızı
Haringey’de belediye liderliğine seçilen 
ilk Kıbrıslı Türk olan Peray Ahmet, 
siyasette adım adım yükseliyor 22

6

Yaman bir 
adam; Turgay 

Yamanşef

Temmuz 1979’da 
Londra’ya geldi, azmi 
ve başarısıyla birçok 
güzel işe imza atıp, 

adını duyurduEkranların 
enerjik 
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La Regina Veneziana, 
Mağusa Suriçi’ni canlandırdı
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Mutluluklar sizin olsun

Pegasus Havayolları Kıb-
rıs sorumlusu Zeki Ziya 
kızı Tezel Ziya’yı görkemli 
bir düğün töreniyle  ev-
lendirdi. Halide ve Tayfun 
Kurtarıcıoğulları’nın oğlu 
Cenk’le Girne’de bulunan 
The Garden – Colony Ho-
tel’de yapılan düğün töre-
ninde KKTC Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, Başbakan 
Ersan Saner,  Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri Ata-
oğlu, Ulaştırma Bakanı 
Resmiye Canlatay, İçişler 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğ-
lu, Pegasus Genel Müdürü 
Mehmet Nane ve çok sayı-
da seçkin davetli hazır bu-
lundu. Tezel’in annesi Zeh-
ra ve Babası Zeki Ziya ile 
Cenk’in Annesi Halide ve 
babası Tayfun Kurtarıcıoğ-
lu o gece tüm konuklarıyla 
yakından ilgilendi. Oldukça 
renkli geçen düğün törenin-
de genç çiftin mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu.  
North Cyprus UK Maga-
zin olarak bizlerde Tezel ce 
Cenk çiftine mutluluk ve 
güzelliklerle dolu nice ya-
rınlar diyoruz…
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Mimar Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, atıl haldeki tarihi binaya hayat verdi

La Regina Veneziana, 
Mağusa Suriçi’ni canlandırdı

Mağusa Suriçi, atıl durumda bulunan 
binaların yeniden hayat bulmasıyla hak 
ettiği değeri geri kazanıyor. Mimar olan 
Doç. Dr. Mimar Ege Uluca Tümer, Mağu-
sa Suriçi’nde atıl durumda bulunan tarihi 
yapıyı koruyarak ‘La Regina Veneziana 
Guesthouse & Cafe’yi yarattı. 

Tümer’in bu atılımı, hem bölgenin can-
lanmasına hem de çıtanın bir kat yüksel-
mesini sağladı.

Doktora tezi konusu, Mağusa Suri-
çi’nde hayat buldu

Yüksek eğitim için gittiği Türkiye’den 
Kuzey Kıbrıs’a 25 yıl sonra dönüş yapan 
Ege Uluca Tümer, Türkiye’de bulundu-
ğu süre içerisinde, önce Ankara’da Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık 
eğitimi, daha sonra İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nde restorasyon üzerine yüksek 
lisans ve doktora yaptı. 

6 yıl önce adaya dönen Tümer, hedefle-
rinden birinin doktora konusu olan Mağu-
sa’nın tarihi yapılarından birini, akademik 
olarak doğru yaklaşımla restore ederek, 
kentin gelişimine olumlu ivme katmak ol-
duğunu söyledi.Tümer, 2015 yılında DAÜ 
Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi ola-
rak çalışmaya başladıktan iki ay sonra ‘La 
Regina Veneziana’nın bulunduğu mülkü 
bir harabe halindeyken satın aldığını ve 
hayallerini gerçekleştirmek için kolları sı-
vadığını belirtti.

Projenin hazırlanması, bürokratik süreç-
ler ve onay işlemlerinin ardından 2019’un 
ikinci yarısında restorasyon uygulaması-
na başlayabildiğini ifade eden Ege Uluca 
Tümer, yaklaşık 10 ay süren uygulama 
sürecinin ardından 2020 Ağustos’ta ‘La 
Regina Veneziana Guesthouse & Cafe’nin 
hizmet vermeye başladığını kaydetti.

“Restorasyon, binanın tarihi 
dokusu korunarak yapıldı”

Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, restorasyo-
nun hem zorlu, hem de keyifli bir süreç 
olduğunu belirterek, “Yapıyı tüm özgün 
ve tarihi değerleriyle korumak, en önde 
gelen stratejiydi benim için. Bu sebep-
le korunacak ne varsa, elimizden geleni 
yaptık. Kullanımına devam edilemeyecek 
kadar yıpranmış ya da tümüyle yok olmuş 
mimari öğeler ise, özgün detaylara uygun 
olarak yeniden üretildi. Bu sayede resto-
rasyonu gerçekleştirilen yapı, Osmanlı 
dönemine ait Mağusa geleneksel konu-
tunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde 

kaybettiği değerlerine yeniden kavuştu-
ruldu” dedi.

“Otelin, ‘Venedikli Kraliçe’ 
anlamına uygun konsepti var”

Ege Uluca Tümer,  gutik otele verilen 
‘La Regina Veneziana’ adının, Kıbrıs’ın 
son kraliçesi olan ve 1473-1489 yılları 
arasında Kıbrıs’ın hükümdarlığını sürdür-
müş Caterina Cornaro’yu anlatan bir kita-
bın isminden geldiğini ifade etti:

“‘Venedikli Kraliçe’ anlamına gelen is-
mine uygun olarak otelimizde bu konsept 
çerçevesinde oda isimleri, sanat eserleri, 
iç tasarım, logo gibi tercihler yapılmıştır. 
İç tasarımda, tarihi biçim ve detayların ya-
nında yer yer modern dokunuşlara da yer 
verilmiş, tarihi ve modern arasında denge-
li bir birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır”. 

6 odalı butik otelin terası, ‘Lounge 
Bar’ olarak hizmet verecek

Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, 6 odası olan 
butik otelde çok beğenilen ve tamamen 
yöresel lezzetlere yer verilen kahvaltı hiz-
metinin yanında, özel talep üzerine öğle 

ve akşam yemeklerinin de sunulabildiğini 
söyledi.

Otel müşterileri dışında, otelin restora-
nında da rezervasyonla hizmet verdikle-
rini belirten Tümer, “Oldukça geniş açılı 
olan otel, Lala Mustafa Paşa Camisi’nin, 
birçok diğer tarihi yapının ve bir miktar 
da denizin görülebildiği bir terasa sahip. 
Terasımızda, şimdilik kahvaltı hizmeti ve-
riyoruz ve özel etkinlikler düzenliyoruz. 
Terasımız, yakın bir zamanda 18.00-23.30 
saatleri arasında, canlı müzik eşliğinde 
‘Lounge Bar’ olarak hizmet vermeye baş-
layacak” dedi.

“Temizlik, misafirperverlik 
ve kahvaltı kalitesi, 

memnuniyet getirdi”
Ege Uluca Tümer, otele özellikle ya-

bancı misafirlerin büyük ilgi gösterdiğine 
dikkat çekerek, otelde konaklayanların 
hem yapının geçirdiği dönüşüm hem de 
mevcut tasarımı ile ilgili olumlu düşünce-
leri olduğunu belirtti. 

Temizlik, misafirperverlik ve kahvaltı 
kalitesi ile ilgili de çok olumlu dönüşler 

aldıklarını söyleyen Tümer, “Otele konak-
lama sitelerinde hep tam puan verilmiş 
olması ve pandemiye rağmen bazı konuk-
larımızın 2-3 kez otelimizde konaklamayı 
tercih etmiş olması, bu takdirin açık bir 
göstergesi herhalde” diye konuştu.

“Mağusa Suriçi, hak 
ettiği değeri görecek”

Mağusa Suriçi’nde atıl durumda bulu-
nan yapıların özenli bir şekilde restoras-
yonunun yapılmasının ve hem tasarım 
hem de hizmet kalitesinde çıtanın yüksel-
mesinin önde gelen hedeflerinden olduğu-
nu belirten Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, şu 
temennide bulundu: 

“Çevremizdeki kıpırdanışlara baktığım-
da da bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizi 
yakın bir zamanda görebileceğimizi hisse-
diyorum. Mağusa Suriçi, hak ettiği değeri 
ve ilgiyi görecektir. 

Ben de, gerek ‘La Regina Veneziana’, 
gerekse başka birçok proje için ortaya 
koyduğum emeklerin boşa gitmemiş ol-
masından dolayı büyük bir mutluluk du-
yacağım”.
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KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışmasında 
dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende açıkladı:

Çevre dersi, müfredata giriyor
KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 

bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Ma-
yıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne 
dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki 
Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğre-
tim öğrencilerine yönelik resim yarışma-
sı düzenledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlik-
leri kapsamında gerçekleştirilen ödül tö-
reninde, dereceye giren öğrencilere pla-
ket ve hediyeleri, yarışmaya katılan tüm 
öğrencilere de teşekkür belgeleri Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 
verildi.  

Ataoğlu, ülkede yaşanan çevre kirlili-
ğinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkat 
çekerek, “Üzülerek belirtmek isterim ki, 
bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya 
koymamıza rağmen, ülkede yaşanan çev-
re kirliliği beklenen noktaya gelmiş de-
ğildir” dedi. 

Çevre Koruma Dairesi’nin her hafta 
farklı bölgelerde, sivil toplum kuruluşları 

ve yerel yönetimlerle birlikte farkındalık 
yaratmak adına çevre temizliği yaptığını 
belirten Ataoğlu, ancak bir sonraki hafta, 
farklı bir bölgeye giderken, bir hafta önce 
temizlik faaliyeti gerçekleştirilen bölge-
nin, sanki hiç temizlenmemiş olduğunun 
görüldüğünü belirtti.

Ataoğlu, 2018 yılında sadece 9’uncu 
sınıflara yönelik olarak müfredatta bu-
lunan çevre derslerinin, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, 
okul öncesinden üniversite eğitimine ka-
dar, zorunlu olarak müfredata alındığını 
söyledi. 

Ataoğlu, çocukların alacağı çevre eği-
timi ile birlikte, ailelerin de çocuklardan 
gelecek olan uyarılar neticesinde, doğaya 
ve çevreye daha duyarlı davranış alışkan-
lığı edinilmesinin daha etkin olduğunun 
altını çizdi. 

Bakan Ataoğlu, insanların dünyada 
yaşayan tüm canlılarla birlikte yaşadığı-
nı farkına vararak, yaşam alışkanlıkları-

nı, doğaya ve doğada yaşayan canlılarla 
uyumlu bir hale getirmek zorunda oldu-
ğunun altını çizerek, “Bu önemli olguya 
dikkat çekmek amacıyla, resim yarışma-
mızı bu temaya uygun olarak düzenle-
dik. Amacımız, gelecek nesillerden ema-
net olarak aldığımız bu ülkeyi, gelecek 
nesillere devrederken, doğaya ve doğada 
yaşayan canlılara karşı hassasiyetle yak-
laşmaları olgusunu da kazandırmaktır” 
dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğ-
lu, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve 
öğrencilerin yarışmaya katılmalarını des-
tekleyen ailelerine, organizasyonda eme-
ği geçen herkese teşekkür etti. 

Yarışmada dereceye giren öğrenciler 
şöyle;

İlkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda yapılan de-
ğerlendirme sonucunda:

1. Işın Marina Borhan
2. Fatma Okur
3. Rüya Özdemir  

Bunun yanında Zekiye Antonia Borhan 
da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. 

İlkokul 4. ve 5. Sınıflarda yapılan de-
ğerlendirme sonucunda: 

1. Hamdiye Güleç 
2. Zühal İkincisoy
3. İncilay Tandoğan 
Bunun yanında Tanem Orhon’un resmi 

de Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. 
Ortaokul öğrencileri arasında yapılan 

değerlendirme sonucunda:
1. Emine Öksüz
2. Sude Karafistan 
3. Yasmin Şerif Özmenek 
Bunun yanında Özgün Roza’nın resmi 

de Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. 
Meslek Liseleri kategorisinde dere-

celendirme yapılamamış ve iki eser Jüri 
Özel Ödülü almaya hak kazanmıştı. 

Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan 
öğrenciler: 

Melek Karlaman 
Aytunç Hacıarif
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Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

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

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground
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Boşanma sürecinde çocuklar, psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Uzman Psikolojik Danışman Duyal Tüzün, ailelerin, 
boşanma esnasında çocuğuyla doğru iletişim kurmasının önemine işaret etti:

Profesyonel yardım 
almaktan çekinmeyin

Boşanma süreci iyi yönetilmeyen du-
rumlarda çocukların psikolojisi olumsuz 
anlamda etkilenebiliyor. Bu süreçte, pro-
fesyonel yardım almaktan çekinmemek 
gerekiyor.

Uzman Psikolojik Danışman Duyal 
Tüzün, boşanma sürecinin çocuklar 
üzerindeki psikolojik etkileri hakkında 
önemli açıklamalar yaptı.

“Boşanmış ailelerin çocuklarında 
birçok problem ortaya çıkabilir”

Duyal Tüzün, bazı çocukların yaşadık-
ları olumsuzlukları daha kolay ve zarar 
görmeden aşabilmelerine rağmen, bazıla-
rının psikolojik anlamda olaydan oldukça 
olumsuz yönde etkilenerek olayı atlat-
makta güçlük çektiğini belirtti.

Boşanmış ailelerin çocuklarında birçok 
problemin ortaya çıkabileceğine dikkat 
çeken Tüzün, çocukların boşanma ola-
yından kendilerini sorumlu tutabileceği-
ni, yalan söyleme gibi patolojik durum-
larda bulunabileceğini belirtti.

Tüzün, bu durumdan dolayı çocukların 
depresyona girebileceğini, tırnak yemeye 
başlayabileceğini, gerileme, korku, üzün-
tü ve kızgınlık belirtileri gösterebileceği-
ni, gece korkuları, yeme-uyku bozukluğu 
ve başarısızlık yaşayabileceğini, öfke 
kontrolünde zorluk yaşayabileceğini ve 
ayrıca kekemelik, kusma, karın ağrıları 
gibi psikosomatik belirtiler gösterebile-
ceğini söyledi.

“Çocuğun psikolojisini olumsuz 
etkileyecek davranışlarda bulunul-

mamalı”
Uzman Psikolojik Danışman Duyal 

Tüzün, ebeveynlerin gerek kendi arala-
rında, gerekse çocukla iletişim kurarken 
davranışlarında dikkatli olması gerektiği-
ne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ebeveynlerin birinin, bir diğerini 
suçlamaması, çocuğun taraf olmasını 
destekleyici tavırlarda bulunmaması ge-
rekir. Anne-babanın birbirini suçlayıcı ve 
çocukların yan tutmasını sağlayıcı davra-
nışlar göstermesi, çocuğun psikolojisini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çocuğa sosyal çevresi tarafından veri-
len desteğin ve çocuğun duygularını ak-
tarmasının, kendisini ve çevresini yanlış 
algılamasının önlenmesinin önemi de ya-
dsınamaz bir gerçektir”. 

Tüzün, psikolojik danışmanların yanı 
sıra genel anlamda öğretmenler, 
ebeveynler, sosyal hizmet 
uzmanları, doktorlar ve 
gerektiği durumlarda psi-
kiyatristlerin de boşanma-
nın çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkilerini en aza 
indirgeyebilmek açı-
sından çok önemli role 
sahip olduğuna vurgu 
yaptı. 

Psikolojik danış-
manların, boşanmanın 
yükü altında ezilen ço-

cuk ve ebeveynlere verimli, aktif bir yar-
dım sürecinde bulunduğunu ifade eden 
Tüzün, danışmanların, toplumlarda daha 
aktif konuma sokulması ve bu alanda bi-
lincin artması halinde, boşanmış ailelerin 
ve çocuklarının, boşanma köprüsünden 
en az zararı görerek geçeceğine dikkat 
çekti.

“Danışmandan profesyonel 
yardım almak çok önemli”

Psikolojik danışmanların, her yaş 
grubundaki insanın, gizli kalmış potan-
siyellerinin, farkında olmadıkları gizli 
kalmış kişiliklerinin ve güzel yanlarının 
kurtarıcısı olduğuna işaret eden Tüzün, 
şöyle devam etti: “Bu yüzden her insa-
nın içinde olabildiği gibi, boşanmış aile 
çocuklarının içinde de hapsolmuş, gizli 
kalmış, farkındalıktan uzak çok güçlü 
potansiyeller olabilmektedir, bu nokta-

da ise psikolojik danışmanlar, bu ço-
cukların potansiyelini su yüzüne 

çıkarmalıdır. Danışmanlar, da-
nışma ilişkisinde, çocuğa, bo-

şanmanın yükü ağır gelse de 
bu yükü göğüsleyebilecek 
güce sahip olduğunu, gele-
ceği için en güzel tabloyu 
yaratabileceğini, potansi-
yeli olduğunu ona hisset-
tirmelidir”.

Duyal Tüzün, ailele-
rin, boşanma esnasın-
da çocuğu ile düzgün 

iletişim kurması, çocuğunun bakımını 
sürdürmesi, koşulsuz sevgi ve ilgi göster-
mesi, eğitim ve güven ortamı sağlaması, 
kontrolü elden bırakmaması, mutlulu-
ğu-huzuru ve hoşgörüyü temel alması ve 
psikolojisini etkileyebilecek yaklaşımlar-
dan kaçınması gerektiğine işaret etti. 

Tüzün, psikolojik danışman ve rehber 
öğretmenlerin, boşanmış ebeveynlere, 
boşanmış aile çocuklarına, nasıl dav-
ranmaları gerektiği konusunda bilgi-
lendirmesi ve onlara iletişim becerileri 
konusunda yardımcı olması gerektiğini 
vurguladı. Tüzün, bilgilendirme süreci 
hakkında da şöyle dedi:

“Boşanmış ailelerden gelen çocuklar, 
bazen yaşadıkları olumsuzluklar konu-
sunda kendilerini yalnız hissedebilmek-
tedirler. Onların yalnız olmadığını ve bu 
durumu yaşayan diğer kişilerin varlığını 
onlara hissettirebilmek için bu olayları 
yaşamış olan çocuklar bir araya getiril-
meli, duyguların paylaşılması sağlanma-
lıdır. Böyle olduğu takdirde paylaşılan 
duygular, kendini yalnız hisseden çocuk-
ların yalnız olmadığını gösterebilmek 
açısından, çocuk üzerinde olumlu etkiler 
yaratabilecektir”.

Duyal Tüzün, boşanmış ailelerin ço-
cuklarında meydana gelebilecek tıbbi 
tedavi gerektiren durumlarda, psikolojik 
danışman ve rehber öğretmenlerin, onla-
rı, bir hekime veya psikiyatriste gitmesi 
için yönlendirdiğini söyleyerek, profes-
yonel yardımın öneminin altını çizdi.
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Onu kimimiz futbol sahalarından, 
kimimiz berberliğinden, kimimiz 
de Futbol Federasyonu’ndaki çalış-
malarından biliyoruz. Ancak o aynı 
zamanda bir berber eğitmeni…

Turgay Yamanşef…
Limasol’un Evdim kasabasında 

1961 yılında doğar. İlkokulu Evdim 
İlkokulu’nda tamamlar ve Evdimli 
her çocuk gibi o da ortaokul için 
Limasol’daki 19 Mayıs Lisesi’ne 
gider ancak orada bir yıl okuyabilir. 

1974 yılı sonrasında ailesiyle 
birlikte Evdimlilerin yerleştiği Ça-
talköy’e taşınır. Orta 2’nci sınıfa 
Girne Anafartalar Lisesi’nde başlar. 
Genel olarak başarılı ve spora me-
raklı bir öğrencidir. 1978 yılında 
liseyi bitirir. 

Üniversite sınavlarında da başa-
rılı olur ve Erzurum Edebiyat Fa-
kültesi’ni kazanır ama o döneme 
Türkiye’deki sağ-sol çatışmaları ve 
öğrenci olayları nedeniyle birçok 
aile gibi onun ailesi de Türkiye’de 
öğrenim görmesini istemez. (O dö-
nemde 5-6 Kıbrıslı öğrenci bu olay-
lar sırasında öldürülmüştü).

Birçok arkadaşının Londra’ya 
gelmesi nedeniyle Turgay Yaman-
şef de Londra’nın yolunu tutar. 
Temmuz 1979’da Londra’ya ayak 
basar. 

Bir taraftan dil okuluna giderken 
diğer taraftan da restoranlarda gar-
sonluk yapar. 

1980 yılında yeğeninin yanında 
berberliğe başlar. City and Islington 
College ve Waltham Forest Conel-
barking College’de berberlik üzeri-
ne eğitim alır ve gerekli tüm sertifi-
kalarını tamamlar.

1992’de şu anda Edmonton’da 
bulunan kendi dükkanını açar. Yarı 
zamanlı olarak berber yetiştiren 

okullarda berber eğitmeni olarak 
çalışır. Yüzlerce berber yetiştirir. 40 
yıldır bu mesleğe devam etmekte-
dir. 

Turgay Yamanşef, “Bu meslekte 
her çeşit insanlar karşılaştım ancak 
işimi severek yapıyorum” diyor.

Spor aşkı
Yamanşef’i birçok insan futbol 

sahalarından tanır. 
Kıbrıs’ta başlayan kalecilik haya-

tı Londra’da da devam eder. 1980 
yılından itibaren sayısız takımda 
kalecilik yapar. Bunlardan bazıları 
Geçitkale, Baf Ülkü Yurdu, Düzka-
ya, Bursaspor, Galatasaray’dır. 

Yamanşef, hem futbol oynar hem 
de Futbol Federasyonu’nda yöneti-
cilik yapar. 

1984’ten 2018’e kadar kesintisiz 
Futbol Federasyonu’nun yönetim 
kurulunda yer alır. “Neredeyse her 
başkan ile çalıştım” diyen Yaman-
şef, “Artık görevi gençler devral-
malı, isterlerse biz dışardan yardım 
ederiz” vurgusu da yapıyor.

Covid-19 belası
Mesleği gereği çok sayıda insanla 

karşılaşan Yamanşef, tüm önlemle-
ri almasına rağmen Aralık 2020’de 
Covid-19’a yakalanır. 

Sporcu kişiliği, mücadele azmi ve 
doktorların yardımıyla Covid-19’u 
yenmeyi başarır. Üç ay hastanede 
yatan Yamanşef, olayın ciddiyetini 
anlatmak için şöyle der: 

“Allah düşmanıma böyle hastalık 
vermesin”. 

Rahatsızlığı döneminde kendisini 
arayan, soran, ilgilenen dostları-
na gazetemiz aracılığı ile teşekkür 
eden Yamanşef’e biz de North Cyp-
rus UK ailesi olarak sağlıklı ve hu-
zurlu yıllar dileriz.

Yaman bir 
adam; Turgay 

Yamanşef

Temmuz 1979’da Londra’ya geldi, 
azmi ve başarısıyla birçok güzel 

işe imza atıp, adını duyurdu

BİR İNSAN BİR HAYAT
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Long Beach, Courtyard Long Beach Holiday Resort ile yepyeni lüks hayata başladı

Otel konforunda tatil 
Courtyard’ta

Döveç Construction’ın yeni projesi 
olan Courtyard Long Beach Holiday 
Resort, kapılarını misafirlerine açtı.

2018’de yapımına başlanan, ilk etap 
projesi 2020’de, ikinci etabı Mayıs 
2021’de tamamlanan Courtyard Long 
Beach Holiday Resort, otel ve diğer tüm 
hizmetlerini vermeye başladı.

Mutfağı bulunan dairelerde otel 
konseptiyle hizmet veriliyor

Studio tipi, 1+1, 2+1 ve penthouse tipi 
olmak üzere 408 daireden oluşan ve ya-
tırımcılar tarafından büyük ilgiyle kar-
şılanıp tüm daireleri satılan Courtyard 
Long Beach Holiday Resort, ayrıca 100 
daire ile otel konseptiyle tatil yapmak 
isteyenlere yepyeni lüks bir tatil fırsatı 
sunuyor. 

24 saat hizmet veren resepsiyonu ya-
nında, bir tatil için akla gelebilecek tüm 
konfora sahip dairelerde, mutfak gereç-
lerinin de yer aldığı mutfak bölümü de 
bulunuyor. 

Havuz, aqua SPA ve yaz eğlenceleri 
bir arada

Döveç Constraction’un hayata geçir-
diği bir tatil sitesi olan Courtyard Long 
Beach Holiday Resort, Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel sahillerinden olan Long Bea-
ch’e 600 metre mesafedeki konumuyla 
hizmet veriyor.

80 metre uzunluğunda açık havuz, 3 
kaydıraklı aqua park, ısıtmalı kapalı ha-
vuz, fitness center, güzellik merkezi, bu-

har odası, sauna, hamam, masaj odaları, 
mini golf, açık fitness alanı, satranç ve 
çocuk parkına sahip bir tesis olan Court-
yard Long Beach Holiday Resort’ta ha-
vuz oyunları, canlı müzik, havuz başında 
spinnig dersleri ve yoga eğitimi ilgi çe-
ken aktivitelerin başında geliyor.

   
Daireler, günlük haftalık ya 

da aylık olarak kiralanabiliyor
Döveç Constraction’un yeni projesi 

hakkında North Cyprus UK Gazetesi’ne 
bilgi veren Courtyard Long Beach Holi-
day Resort Genel Müdürü Durmuş Bo-

zoğlu, tüm dünyayı saran Koronavirüs 
salgını sonrası oluşan yeni normalde 
yatırımların en iyi değerleneceği yerin 
Courtyard Long Beach Holiday Resort 
olduğuna vurgu yaptı.

Satışa sunulan tatil evlerinin yatırım-
cılar tarafından büyük ilgiyle karşılan-
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dığını söyleyen Bozoğlu, sitedeki tüm 
dairelerin satılmış olduğuna işaret etti. 
Durmuş Bozoğlu, yatırımcıların, ister 
yaşam alanı olarak 5 yıldızlı otel konsep-
tinde tatil imkanını Döveç Constraction 
kalitesi ile yaşayabileceğine, isterlerse de 
dairelerini kiralayarak gelir elde edebildi-
ğine dikkat çekti.

Bozoğlu, yatırımcıların birçoğunun 
dairelerini kiralayarak Courtyard Long 
Beach Holiday Resort’tan daire almak-
ta gecikenlere tatil fırsatı sunulduğunu 
ifade ederek, bu lüks sitede tatil yapmak 
isteyenlerin daireleri günlük, haftalık ve 
aylık olarak kiralanabildiğini vurguladı.

Yeni normalde en güvenli 
ve sağlıklı tatil yeri

Durmuş Bozoğlu, tatile gelen misa-
firlerin, Courtyard Long Beach Holiday 
Resort’taki dairesindeki tüm ürünlere sa-
hip mutfağını kullanabileceğini, dilerse 
Courtyard Delicious Restaurant’tan hiz-
met alabileceğini de söyledi.

Genel Müdür Durmuş Bozoğlu, yeni 
normalde en güvenli ve sağlıklı tatilin 
yeni adresinin Courtyard Long Beach 
Holiday Resort olduğuna dikkat çekerek, 
misafirleri ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını belirtti.   Misyonlarının 
yüzde 100 misafir memnuniyeti üzerine 
olduğunu söyleyen Bozoğlu, tüm ekibin 
büyük bir enerji ile hizmete hazır olduğu-
na vurgu yaptı.
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Sevimli dostlarımız bize emanet… 
Onları koruma noktasında bize 
önemli görevler düşüyor. Hatta 
bu görevleri çocuklarımıza da 
aktarmalı, hayvan sevgisini 
onlara da kazandırmalıyız.
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Haringey’de belediye liderliğine seçilen ilk 
Kıbrıslı Türk olan Peray Ahmet, etnik azınlık ve 
işçi sınıfından geldiğine dikkat çekerek halkın 
sorunlarını halkla konuşarak, onları dinleyerek 
çözebileceğini çok iyi bildiğinin altını çiziyor.

Belediye liderliği seçimini 
bir oyla kazandı

Kıbrıs’ın Ozanköy (Kazafana) köyünden, 
1950’li yıllarda Londra’ya göç eden bir ailenin 
çocuğu olarak North Middlesex Hastanesi’nde 
dünyaya gelen Peray Ahmet, Kıbrıslıların ve 
Türklerin yoğun olduğu Wood Green bölgesin-
de büyüdü. 

Woodside High School’dan mezun olduktan 
sonra, üniversite eğitimini siyaset ve tarih konu-
larında tamamladı. Bununla da yetinmeyen Ah-
met, İnsan Hakları ve Etnik topluluklar üzerine 
yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarından itibaren İşçi Partisi içe-

risinde aktivist olarak görev yaptı ve 2014 yı-
lında yapılan belediye seçimlerinde Haringey 
Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Bugüne 
kadar geçen yedi yıllık sürede belediye mecli-
sinde önemli görevler alan Peray Ahmet, hayatı 
boyunca, kadınlar, gençler ve genellikle toplum 
sorunları ile ilgili projelerde çalıştı.

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan belediye li-
derliği seçimini bir oy ile kazanan Peray Ahmet, 
Haringey’de belediye liderliğine seçilen ilk Kıb-
rıslı Türk oldu. Bilindiği gibi İngiltere’deki be-
lediyelerde başkanlık sembolik bir görevdir ve 
belediyeyi belediye lideri yönetir. 

Peray Ahmet, belediye lideri seçildikten sonra 
yaptığı açıklamada, “Belediye lideri seçildiğim 
için çok heyecanlı ve onurluyum. Haringey’de 
doğan ve büyüyen biri olarak neler yapabilece-
ğimi çok iyi biliyorum” dedi. 

Halen Tottenham’da yaşamaya devam eden 
Peray Ahmet, etnik azınlık ve işçi sınıfından 
gelen biri olarak halkın sorunlarını halkla konu-

şarak, onları dinleyerek çözebileceğini çok iyi 
bildiğini vurguluyor.

Pandemi döneminde bir kız bebek sahibi de 
olan Ahmet, belediye lideri olduktan sonra yap-
tığı açıklamada “Haringey’deki her çocuğun 
hayata harika bir başlangıç yapabilmesini ve 
bölgede onlar ile ebeveynleri için hizmetlerin ve 
desteğin olmasını sağlayacağım” dedi.

   Peray Ahmet’in 270 bin nüfuslu Haringey 
Belediyesi’nde belediye liderliğine seçilmesi 
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında 
memnuniyetle karşılanırken, Ahmet’in siyaset-
te adım adım yükselmesi dikkat çekti. Siyasi 
ortamlarda Peray Ahmet’in bir sonraki genel 
seçimlerde milletvekilliği adaylığının gündeme 
gelebileceği konuşuluyor.

   Bilindiği gibi daha önce de bir başka Kıb-
rıslı Türk kökenli Nesli Çalışkan da Haringey’in 
komşu belediyesi Enfield Belediye liderliğine 
seçilmişti. Çalışkan o göreve 2018’den beri de-
vam ediyor.

Siyasetin yükselen yıldızı
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Haringey’de belediye liderliğine seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Peray Ahmet, siyasette adım adım yükseliyor
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Kültür miraslarımızdan olan sele-sepet örücülüğünün son temsilcilerinden Nilser Bayraktar, kültürümüzü yaşanıyor

53 yıldır sele-sepet örüyor
Kıbrıs kültürünün unutulmaya 

yüz tutmuş zanaatlarından biri olan 
sele ve sepet yapımı ustası Nilser 
Bayraktar, North Cyprus UK Ga-
zetesi’ne 53 yıldır gerçekleştirdiği 
zanaatını anlattı. 

Serdarlı köyünde yaşayan ve 53 
yıldır sele-sepet zanaatını günümü-
ze kadar taşıyan çok az kişiden biri 
olan Bayraktar, 10 yaşından itibaren 
anne ve ninesinden öğrendiği sele 
ile sepet örücülüğünü icra ediyor. 

Büyük emek gerektiren sele ve 
sepet örücülüğüyle ev ekonomisine 
katkıda bulunduğunu söyleyen Bay-
raktar, “Bu işi severek yapıyorum. 
Hem kendimi mutlu hissediyorum 
hem de kültürümüzü devam ettirdi-
ğim için mutlu oluyorum” dedi.

Bayraktar, sele ve sepet yapımı-
nı, iki kızına ve gelinine öğrettiğini 
söyleyerek, çok az sayıda da olsa 
kendisinden sele-sepet yapımını 
öğrenmek isteyenler olduğunu ifa-
de etti.

7 yıldan bu yana festivallere katı-
larak ürünlerinin satışını gerçekleş-
tirdiğini söyleyen Bayraktar, ayrıca 
devlet tarafından iki kez İstanbul’a 
bir kez de İngiltere’ye giderek kül-
tür miraslarımızdan olan sele ve se-
petlerin tanıtımını gerçekleştirdik-
lerini anımsattı.

“Kalemler, ciberun denen ka-
rabaşaktan elde ediliyor”

Nilser Bayraktar, sele-sepet ya-
pımında kullanılan kalemleri eşi 
ve kendisinin ürettiğini söyleyerek, 
bu zanaatın inceliklerini şu sözlerle 
anlattı: 

“Sele ve sepetleri ördüğümüz ka-
lemler, ciberun denilen buğdayın 
karabaşak cinsinden yapılır. Eşim 
emekli öğretmen Halil Bayraktar, 
bana bu konuda büyük destek veri-
yor. Buğdayları eşim ekip biçiyor. 
Yağmur alan buğdaylar daha uzun 
oluyor ve daha çok verim alıyoruz. 

Buğdayları, orakla tek tek kestik-
ten sonra demetler haline getiriyo-
ruz. Buğdayların başaklarını kırıp 
daha sonra un haline getiriyoruz. 
Sele ve sepetleri ördüğümüz ka-
lemlerin bir bölümünü de renklen-
diriyoruz. Bu işlemi de kaynar suya 
istediğimiz renk tozunu koyarak 
gerçekleştiriyoruz. Daha sonra buğ-
daylardan elde edilen kalemleri ku-
rutuyoruz ve daha sonra yıkıyoruz. 
Bu işlem bittikten sonra sele ve se-
petleri özenle işliyorum”.



HAZİRAN 2021

25

Facebook.com/NorthCyprusUK         HaberNorthCyprus
UK

Ekranların enerjik yüzü
Bayrak Radyo Televizyon Kuru-

mu’nda yayınlanan “Sabah Haber” 
programında hafta içi her gün sabahın 
ilk saatlerinde seyircisiyle buluşan Te-
levizyon Spikeri Narden Bingöl, North 
Cyprus UK Gazetesi’ne özel açıklama-
larda bulundu.

Kendini geliştirmek için birçok 
medya  kurumunda çalışma imkanı 

buldu
Narden Bingöl, yayıncılıkla 2004 yı-

lında üniversite eğitimi aldığı dönemde 
tanıştığını belirterek, şöyle anlattı: “İle-
tişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Bölümü’nde eğitim alırken Girne 
Amerikan Üniversitesi’ne ait radyo ve 
televizyonda, mezun oluncaya dek rad-
yo programcılığı, radyo koordinatörlü-
ğü, kameramanlık gibi pek çok görev-
lerde bulundum. 

Yaşıma göre, fazlaca sorumluluk al-
dım ve fark etmeden mesleki altyapımı 
hazırlamış oldum. Kamera karşısına 
ise, 2009 yılında geçtim. Başvurduğum 
AS TV’den olumlu yanıt alınca, kendi-
mi bir anda kamera karşısında buldum. 
Aynı yıl, hem AS TV hem Kıbrıslı TV 
olmak üzere iki farklı televizyon ka-
nalında çalıştım. 2010 yılında FOG 
TV’de Radyo Koordinatörü olarak işe 
başladım. FOG TV, Digitürk’te yayına 
geçince, uzunca bir süre Gün Ortası Ha-
ber Bülteni’ni sunma imkanı buldum. 

2013 yılında ise, Akdeniz TV’ye ge-
çiş yaptım. Görev başındayken Bayrak 
Radyo Televizyon Kurumu’ndan gelen 
bir telefon, her şeyi değiştirdi. O yıl-
larda kendini yenilemek için farklı ek-
ran yüzleri arayan BRTK’dan gelen iş 
teklifini kabul ettim ve 1 Ekim 2013’te 
devlet televizyonunda göreve başladım. 

2017 yılının Ekim ayından bu yana 
da, BRT Sabah Haber’de hafta içi her 
gün sabah saat 07.00’de gazete manşet-
lerini okuyarak güne başlıyorum”.

“Sabahın ilk yüzü olmanın bilin-
ciyle 

enerjimi iyi kullanmaya odaklanı-
yorum”

Her meslekte olduğu gibi yayıncılı-
ğın da hem keyifli hem de zor tarafları 
olduğunu söyleyen Narden Bingöl, ya-
yıncılığın, dışarıdan cazip ve kolay gibi 
görünebileceğini ancak ekran önünde 
olmanın zamanla yoran ve yıpratan ta-
rafları olduğunu ifade etti. 

Bingöl, saat 07.00’de başlayan prog-
ramda enerjik bir şekilde olmak için 
akşamları en geç saat 22.30’da yatıp, 
sabah saat 04.30’da kalktığını söyledi.

Her sabah, insanların gördüğü ilk yüz 
olmanın bilinciyle enerjisini iyi kullan-

maya odaklandığını belirten Bingöl, iz-
leyiciyi sıkmadan ve doğal bir şekilde 
haber aktarmaya kendini şartladığını 
ifade etti. 

Narden Bingöl, kamera karşısındaki 
duruşunun, kendisi için zamanla kural 
haline geldiğini belirterek, aldığı geri 
dönüşlere bakıldığında, yapmak istedi-
ğini büyük ölçüde başardığını kaydetti.

Bingöl, sabah yayıncısının enerjik ol-
masının, çok büyük bir artı sağladığına 
dikkat çekerek, “Günün ilk yayını, bu 
açıdan çok önem arz eder. İnsanların 
enerjisini çekerseniz. Uyuşuk olursanız 
bir süre sonra kimse sizi izlemeyecektir. 
Bu noktada, kendi yapım gereği de bi-
raz şanslıyım. Çünkü ben sabah insanı-
yım, sabahları severim ve genelde ener-
jik uyanırım. Bunu ekrana yansıtmak, 
benim için zor değil” dedi.

“Sosyal sorumluluk programları, 
beni en mutlu eden çalışmalardı”

Narden Bingöl, 2009 yılından bu 
yana aktif olarak kamera önünde oldu-
ğunu ve daha birçok projede aktif bu-
lunduğunu ifade ederek, şunları anlattı: 

“12 yılda farklı içeriklerde pek çok 
program, seslendirme ve özel haber 
yaptım. Uzun bir süre sosyal sorumlu-
luk projelerini destekleyici televizyon 
programları sundum. O yıllarda bazı 
vakıf ve derneklerle birlikte kurduğum 
bağlar devam ediyor ve bu kuruluşlara 
hem medya alanında hem de gönüllü-
lük esasında desteklerim sürüyor. Sos-
yal sorumluluk gereği, bu tür vakıf ve 
derneklere bağış yapılması çağrısını 
hem televizyon programlarında hem de 
kişisel hayatımda sürdüreceğim. Sanı-

rım haber spikerliği harici, beni en fazla 
mutlu eden de bu programlar olmuştur”.

Meslek hayatında birçok anısı var
Narden Bingöl, meslek hayatında 

karşılaştığı ilginç anıları da şu sözlerle 
aktardı: 

“Girne’de küçük bir televizyon kana-
lında çalışırken, canlı yayın esnasında 
başıma dekor düşmüştü. Kendi şokumu 
atlatamadan karşımda oturan konuğu-
mun da tepesindeki dekorların başına 
düşmeye başladığını gördüm. Aslında 
o sırada hiçbir şey olmamış gibi davra-
narak olayı daha komik hale getiren de 
bizdik.  

Neyse ki herhangi bir zarar görme-
miştik. 

Bir başka anım ise, yine bir canlı 
yayında stüdyoya giren kedinin sesimi 
bastırması ve ısrarla yüzüme bakarak 
gür bir sesle miyavlamasıydı. Yayını 
radyodan takip eden dinleyiciler, kanalı 
arayıp kediyi şikayet etmişlerdi.”

“Spikerlik, çocukluk hayalimdi”
   Dünyaya bir daha geliş şansına sa-

hip olması halinde yine spikerliği tercih 
edebileceğini belirten Narden Bingöl, 
“Tam 16 yıldır yayıncılıkla uğraşı-
yorum ve ilk başladığım günden beri 
işime sevgi katarak ve bütün ruhumla 
yapmaya çalışıyorum. Bu meslek, be-
nim çocukluk hayalimdi. Ayna karşısın-
da sürekli kamera varmış gibi bir şeyler 
konuşarak ve okuyarak oyunlar kuran 
bir çocuktum. O yüzden de çok şanslı 
olduğumu düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı. 
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Bakır cezveyle kumda 
pişirilmiş bir kahve

Kıbrıslıların vazgeçemediği alışkan-
lıklarının başında kuşkusuz kahve ge-
lir… Hele sabah içilen kahvenin yerini 
hiçbir şey tutamaz…

Önce mis gibi kokusuyla sonra da ta-
tıyla bizi ele geçiren bir lezzettir kahve…

Beni tanıyanlar çok iyi bilir… İş ye-
rimde de, evde de kimse bana kahve içer 
miyim diye sormaz… Hiçbir zaman “ha-
yır” demeyeceğimi bildiklerinden, mut-
laka kahve yapılacaklar listesinde yerimi 
alırım. Fazlasının zararlı olduğunu unut-
madan, sınırımı da biliyorum...

Bir de kahve markamdan asla vazgeç-
mem… Hele sabah kahvesinde… 

Kahve konusunda çok hassasım. Şim-
di kahve makineleriyle yapılan kahveyi 
çok sevmiyorum. Ocakta, fokur fokur 
kaynatılarak, kokusu mis gibi her yeri 
saran kahve, hep ilk tercihimdir.

Bakır cezvede, kumda veya kömürde 
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pişirilen kahvenin tadı ise hiçbir şeye de-
ğişilmez. 

Eskiden, Kıbrıs kahvehanelerinde kah-
ve kumda pişiriliyormuş. Şimdilerde bu 
geleneği sürdüren çok az yer var. Biz o 
günlere yetişmedik belki ama kumda 
pişirilen kahvenin tadına bakma şansını 
elde ettim.

Bir de biz Kıbrıslılarda o günlerden 
kalma bir gelenek daha var. Evde veya 
piknikte mangal yandıktan sonra kömür-
de kahve pişirmek. Uzun sürede pişse de, 
kömürde pişirilen kahvenin tadı da bir 
başka oluyor.

Neriman Cahit’in “Eski Lefkoşa Kah-
veleri ve Kahve Kültürü” adlı kitabında 
araştırmacı Altay Sayıl’la yaptığı röpor-
taja yer vermiş ve eski Lefkoşa kahveleri 
konusunda bilgiler aktarmıştı.

Sayıl o günlere dair şöyle demiş:
“Eski kahvelerde ikramlar farklıydı ta-

bii. Lokum, şeker, periskan, ayran, hazır 
limonata, gül şurubu, nargile, cam su bar-
dağında çay, özel kahveci fincanlarında 
sunulan köpüklü kahveler. Bazı tiryakiler 
iki üç fincanlık kahveyi alan cam bardak-
larda içerdi kahvelerini. 

Tabii herkesin damak zevkine görey-
di kahvesi de… Şekerli, orta, az şekerli, 
sade gibi. Hatta bazı tiryakiler kahvesini 
söylerken tarifini de yaparlardı; “Sade, 
kaynasın ha...”, “Orta şekerli köpüklü”, 
“Şekerli bol kaymaklı olsun” gibi...

Bazı kahvehanelerin bir köşesinde bir 
dibek bulunurdu. Kavrulmuş kahveyi o 
an dibekte döverek müşteriye sunmak 
bazı kahveciler için büyük bir özendi. 

Bir de kahvehanelerde elle çevrilen 
tunçtan yapılmış kahve öğütücüleri vardi 
ki, kahveci o anda öğütür yapardı kahve-
yi. Şimdi artık biliyorsunuz, her şey gibi 
onların da yerini elektrikli mutfak aletleri 
almıştır.

Eski kahvehanelerde kahvelerin pişi-
rildigi tipik bir köşe vardı. Kahve ocağı, 
su ve tekne bu köşelerde bulunurdu. Kah-
veler ateş yanan bir ocak üzerine yerleş-
tirilmiş bir su kabından alınan sıcak suda 
pişirilirdi. İki kahvelik veya tek kahvelik 
cezveler yine aynı ocak üzerinde devamlı 
sıcak olarak bulunan kumun üzerine ko-
narak pişirilirdi. Kahve güğümleri eski 
yıllarda odun veya kömür, son yıllarda 
islim, şimdilerde de teknolojik araçlarla 
ısıtılmaktadır”.

Artık nostaljik sayılacak kumda kah-
ve kültürünü yaşatmaya çalışan Şevket 
Sarıhan’ın “Kumda Kahve” adlı dükka-
nına konuk olduk. Misafirperverliği için 
Şevket Bey’e çok teşekkür ediyorum. 
Nostaljik eşyalarla donatılmış dükkan-
da, kumda kahve pişirip içmek, oldukça 
keyifliydi. Osmanlı geleneklerine uygun 
şekilde ikram edilen kahvenin yanında, 
gül lokumu, şerbet, suyla ikram ediliyor.

Bu anları ölümsüzleştiren Devrim Ey-
yubi’ye de ayrıca teşekkürler.
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Eşsiz ve benzersiz tırnak tasarımları
Son yılların trendi haline gelen nail art 

uygulaması, tırnakların çeşitli desenlerle 
süslenerek daha güzel, daha ilgi çekici 
görünmesini sağlıyor. Ala Özberkman’ın 
sahibi olduğu Velena Hair Beauty and 
Nail Salon’da nail art uygulamasıyla ki-
şiye özel, eşsiz ve benzersiz tasarımlar 
yaratılıyor.

 Tırnak süsleme sanatı olan nail art, son 
zamanlarda oldukça ilgi çeken, tırnak-
ların çeşitli desenlerle süslenerek daha 
ilgi çekici ve daha bakımlı görünmesini 
sağlıyor. Sadece bakımına özen gösteren 
kadınlar değil, tırnaklarını uzatamyan ya 
da tırnak yiyenler de, nail art sayesinde 
tırnak bakımı yaptırıyor.

Girne’nin merkezinde faaliyette bulu-
nan Velena Hair Beauty and Nail Salon, 
tırnak bakımı ve tasarımının en çok ter-
cih edilenlerinin başında geliyor.

Velena Hair Beauty and Nail Salon 
Direktörü ve Moldova asıllı Ala Özberk-
man, nail art başta olmak üzere güzellik 
merkezinde verdikleri hizmetleri anlattı. 

25 yıldır kesintisiz nail 
art tasarımları yapıyor

Nail Art Tasarımcısı Ala Özberkman, 
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çocuk yaşlardan itibaren güzel ve bakım-
lı kadınları beğenip takdir eden bir kişi 
olduğunu belirterek, memleketi Moldo-
va’daki güzellik okulundan 1996 yılında 
mezun olduktan sonra mesleğini pro-
fesyonel olarak yapmaya başladığını ve 

2002 yılında Kıbrıs’a geldiğini söyledi. 
Nail art yapımını güzellik okulunun yanı 
sıra sürekli olarak faklı eğitim kurslarına 
katılarak öğrendiğine dikkat çeken Ala 
Özberkman, ayrıca her zaman yenilikleri 
takip ederek kendini geliştirdiğini ifade 

etti.
Ala Özberkman, Kıbrıs’a geldiği 2002 

yılında kızı Karina Velena’nın adı verdi-
ği Velena Hair Beauty and Nail Salon’u 
Girne’nin Çatalköy bölgesinde açtığını, 
daha sonraki yıllarda Girne’nin merke-
zinde modern tarzda tasarlanan güzellik 
salonunda faaliyet vermeye başladıkları-
nı belirtti.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda akrilik 
ile çalıştığını daha sonraki birkaç yılın 
ardından jel ile tırnak tasarımı yaptığını 
söyleyen Ala Özberkman, “25 yıllık mes-
lek hayatımda, kesintisiz tempoyla ve 
aynı hızda kendimi ve personellerimi ge-
liştirerek ve yenileyerek yoluma devam 
ediyorum” dedi.

Hijyen, kaliteli ürün ve müşteri 
memnuniyeti önde geliyor

Ala Özberkman, nail art yaparken en 
çok dikkat ettiklerinin hijyen, kaliteli 
ürünler ve müşteri memnuniyeti olduğu-
na dikkat çekerek, deneyimlerini sanata 
dökerek kişiye özel, eşsiz ve benzersiz 
tasarımlar ortaya çıkarmak için uğraş 
verdiklerini vurguladı.

Tırnak bakımı ve tasarımının dışardan 
bakıldığında zor ve yorucu görüldüğünü 
söyleyen Ala Özberkman, “İşimi severek 
yapıyorum. Müşterilerimin memnuniyeti 
benim için çok önemli. Mutlu olan müş-
terilerimin minik bir tebessümünü gör-
mek, bana farklı hazlar ve mutluluk ve-
riyor. Dolayısı ile mesleğimi icra etmek 
bana hiç de zor gelmiyor” dedi.

Bakıma dair her hizmeti 
bulmak mümkün

Ala Özberkman, güzellik salonunda 
nail art yanı sıra cilt bakımı, masaj, ipek 

kirpik, kaş ve kirpik boyama, laminasyon 
ve liftinig, kalıcı makyaj, gelin makyajı, 
ağda, manikür, pedikür, kalıcı öje, batık 
tırnak ve ayak bakımı, radyoferkans ile 
zayıflama, gençleştirme ve selülit te-
davisi gibi hizmetler verdiklerini ifade 
ederek, kuaför bölümünde ise her türlü 
saç tasarımı, keratin başta olmak üzere 
her türlü saç bakımı, saç botoksu ve ben-
zersiz özel karışım renklerle saç boyama 
hizmetleri olduğunu belirtti. 

Ala Özberkman, @velenanailsalon_cy 
adındaki Instagram hesabında güzellik 
merkezinde verilen hizmetlerin takip edi-
lebileceğini söyleyerek, randevu ve daha 
fazla bilgi için +90 548 888 82 52 veya 
+90 392 444 42 52 numaralı telefonların 
aranabileceğini hatırlattı.
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Nostaljik Kıbrıs
North Cyprus UK Gazetesi için hazırladı-

ğımız  ‘’ Nostaljik Kıbrıs ‘’ köşesinde, bu ay 
Kıbrıs’ın yakın geçmişinden, farklı örnekleri 
sizler için hazırladık.

Sene 1965 : “ Lütfen, teşekkür ederim, özür 
dilerim... “ deme alışkanlığını kazandırmayı 
amaçlayan bir film gösterimine giden, Lef-
ke Istiklal Ilkokulu öğrencileri, öğretmenleri 
Mukaddes hanım ile sinema salonuna gider-
ken görülüyor... Fotoğrafa yerel özellik katan, 
Kıbrıslı edası ile sandalyede oturan kişi  rah-
metli Behiç Efe, bisikletli kişinin ise sanat 
okulunda bekçilik yapan  Mustafa dayı olduğu 
saptanmıştır… Fotoğraf Halil Lisaniler ‘in ar-
şivinden alınmıştır... 

Kıbrıs’ın en meşhur calgıçıları olarak haklı 
bir üne sahip ‘’ Memetaliler ‘’  Memet Ali Tatlı-
yay, Ahmet Altıparmak ve Ahmet Nadide’den 
oluşmaktaydı. Geçmişte birçok Kıbrıslının 
Düğününü ve sünnetini yapmış olan müzis-
yenler, yakın geçmişi hatırlayanların hatırla-
rında silinmez yer etmiştir. Ünlü Mehmetali-
ler çalgıcı topluluğunun kemanecisi Mehmet 
Ali’nin kemanesinden, Kıbrıs’ın vazgeçilmez 
tınıları yayılırdı.  Kıbrıs müziğinin vazgeçil-
mez tınısı, O’nun tamamlayıcısı, grubun ol-
mazsa olmazı Ahmet Altıparmak ve Ahmet 
Nadide idi… Zaman zaman Ahmet Becerikli 
ve Bağdadi de bu efsane ekiple çalışmış…

Adeta bir film sahnesini andıran, kökeni 
Lüzünyanlara dayanan konumu,  kerpiç evleri 
‘’ Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı ‘’ Bir 
Zamanlar Lurucina dedirtiyot…  Köy doku-
sunu yanıtan iki fotoğrafı sizler için seçtik… 
1962 senesinde sinema görüntüsü, yakın geç-
mişteki sinema tutkusunu gösteren beğendi-
ğim fotoğraflardan biri…

Bir zamanlar, sıcak yaz gecelerinde ev ön-
lerinde, verandalarda ve damlarda karyolalar 
(gargolalar) kurulur geceleri dışarda yatılırdı. 
Bu güzelliği sabah sabah doğan, uyandıran sa-
bah güneşi ve bazen sinekler olurdu. 

Bir diğer nostaljik fotoğrafımızda, Kıbrıs’ta 
yaz mevsimi ve orak biçerken kısa bir ara ve-
ren, Gönyeli’deki emekçi  kadınlar görülüyor…

Halk ozanlığı ve meddahlık geleneğinin 
Kıbrıs’taki en büyük temsilcisi olan yüz yaşın 
üzerinde öldüğü anlatılan Aynalı’nın, özelliği 
uzun ömründen çok, ezberinde tuttuğu des-
tanları kültürel tarihimize kazandırmasıdır. 
Onun ezberinde günümüze aktarılan destan-
lar kitaplarda toplanmıştır… Nostaljik fotoğ-
rafta, Aynalı’nın,  bir kahvehanede, geleneksel 
Kıbrıs iskemlelerinde  otururken halk ile bir-
likteki fotoğrafı görülüyor…

Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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Metrelik Adana Kebap şov
Altunçay Bahçe Restaurant, Lefko-

şa’nın Yenişehir bölgesinde oldukça mo-
dern bir dizaynla tasarlanarak, her öğünde 
tüm taleplere yanıt veren menüsüyle hiz-
met vermeye başladı. 

Günün her saatine göre servisi bulunan 
restoran, serpme kahvaltıdan alakart me-
nüye, meyhane usulü mezelerden kebap-
lara kadar birçok lezzetle hizmet veriyor. 
Özellikle, metrelik Adana Kebabı’nın gör-
sel şovla servis edilmesi büyük ilgi çeki-
yor.

Sabahleyin kahvaltı, 
akşamleyin meyhane 

Altunçay Bahçe Restaurant Direktörü 
Ali Altunçay, işletmesi hakkında North 
Cyprus UK Gazetesi’ne konuştu. Altun-
çay, inşaat işleriyle uğraştığını ve Kuzey 
Kıbrıs’ta çok sayıda restoran, kafe ve ote-
lin dizaynını gerçekleştirdiklerini söyle-
yerek, edindikleri tecrübe doğrultusunda 
kendi restoranlarını açtıklarını belirtti.

Altunçay, 2020’nin Kasım ayında fa-
aliyete başlayan Altunçay Bahçe Res-
taurant’ta, sabahleyin serpme kahvaltı, 
akşamları isteğe göre fiks menü, alakart 

menü ve meyhane hizmeti verdiklerini 
ifade etti. 

   
Canlı müzik, geniş otopark ve çocuk 

oyun alanı var
Altunçay, pandemi kuralları çerçevesin-

de akşamları canlı müziğin de yapıldığını 
anımsattı. Altunçay, çocuk parkı ve geniş 
bir otoparka sahip olan restorandaki leziz 
menüleri, Adana ve Antakya’dan gelen 
mutfak ustalarının hazırladığına dikkat 
çekti. 

Metrelik Adana Kebabı, iddialı 
lezzetlerden

Ali Altunçay, özellikle Adana Kebap ve 
mezelerin ön plana çıkan lezzetler olduğu-
na vurgu yaparak, metrelik Adana Keba-
bı’nın iddialı lezzetlerin başında geldiğini 
ve görsel şovla servis edildiğini söyledi. 

Altunçay Bahçe Restaurant Direktörü 
Ali Altunçay, restoranın haftanın 7 günü 
08.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet 
verdiğini belirtti.

Altunçay, 200 kişi kapasiteli restoranın, 
grup yemekleri veya doğum günü partisi 
gibi organizasyonlara ev sahipliği yaptığı-
nı da anımsattı. 
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Lush Cafe, which was opened in Nicosia after the 92-year-old building was restored and 
transformed into a decent place, has become one of the favorite places of the capital.

‘Lush’ is on the list of most 
popular cafes and restaurants

Operator Volkan Bilgin, who opened 
the Lush Cafe, which he dreamed of, 
in Nicosia using his experience in bu-
siness, succeeded in placing Lush at the 
top of the list of the most preferred cafes 
and restaurants.

Those who wish can stop by this ple-
asant environment for a coffee after 
work and may also taste the delicious 
desserts. During the evening, warm con-
versations are hosted with the concept 
of a bistro.

Lush Cafe Director Volkan Bilgin 
made special statements to the North 
Cyprus UK Newspaper about the imp-
lementation of the project, the unders-
tanding of management, the delicious 

tastes and services offered.
 

He has 17 years of experience 
in business and women’s support 

behind him
Volkan Bilgin, who has been working 

in different companies as an operator in 
Cyprus since 2003, stated that he gained 
different experiences in each Project. 
Emphasizing the great effort and sup-
port of his wife Begüm Doruhan in the 
realization of Lush, Bilgin said, “We 
gathered our 17 years of experience and 
finally transferred our dreams to Lush 
to make our project. Lush was adorning 
our dreams, but we never had the coura-
ge. Of course, it was not easy to invest 
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and take big steps. But the woman fac-
tor behind every successful man came 
to life in our project”.

Volkan Bilgin stated that as much 
as the place has a warm, friendly at-
mosphere, serving natural products is 
also very important and underlined that 
Lush was put into service by meeting 
these criteria on the 5th October 2020.

 
92-year-old building restored and 

reinstated
Stating that the architecture of Lush 

was undertaken by Özde Güröz, “It was 
an intense and tiring construction phase 
for us. We put a lot of effort into resto-
ring a building built in 1928, preserving 

the texture, adding more value to the 
building, and returning it to its essence. 
It was our greatest happiness to be able 
to reveal those beautiful yellow Stones 
behind the plasters again”.

 
The menu has a selection 

of options
Volkan Bilgin also talked about the 

services provided by Lush and underli-
ned that if you want to establish a good 
business on the island, the target au-
dience should be well known and said, 
“What does the customer like, what is 
the trend in the world? It is necessary to 
follow factors such as these and arran-
ge them according to the taste of the is-

land people. We, as world cuisine, have 
created our menu. As a Mediterranean 
country, we focused on Mediterranean 
cuisine. Recently, we have added some 
dishes from the Far East. We have re-
ceived good feedback especially about 
the sushis we added to our menu,” he 
said.

Volkan Bilgin also pointed out that 
the pizza and pasta meals are the most 
popular dishes on the menü.

 
Most of the desserts are prepared 

by Begüm Doruhan
Volkan Bilgin stated that most of the 

desserts served at Lush are made daily 
and fresh by his wife, Begüm Doruhan, 
and said “I’m not saying this because 
she is my wife, but she does make gre-
at desserts. Although we do have Pro-
fiterole and Chocolate Souffle on the 
menü, our favorite is the Carrot Cake”.

Lush is also hosting special day 
organizations

Emphasizing that special day organi-
zations are held at Lush, Volkan Bilgin 
stated that they have a seating capacity 
to host 200 people in total, but during 
the pandemic period, they adjusted the 
capacity to 120 people and opened their 
table distances to two meters.

During the normal period, there are 
7 days of service and 4 nights of live 
music

Volkan Bilgin noted that Lush provi-

des service between 08.00-24.00 7 days 
a week during the normal period, and 
there are times when they extend the 
hours even more on summer evenings 
and especially on weekends and close 
at 01.00 am. Volkan Bilgin, who said 
that the 80s and 90s nights are held with 
DJ performances twice a week during 
the normal period, reminded that they 
also have live Latin music performan-
ces on Thursday and Jazz Concerts on 
Saturday evenings.
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A Robot developed with a team of 10 people at EMU Technopark will take part in many submarine 
research and observation projects, which are lacking in the Mediterranean and our Island

TRNC’s first underwater robot 
‘Orca’ has landed in the sea

Northern Cyprus’s first and only re-
mote-controlled or autonomously cont-
rolled modular underwater robot will 
explore Cyprus’ underwater archaeo-
logical riches and natural life. ORCA, 
which will operate in the field of un-
derwater archeology and natural life 
research for the first time in Northern 
Cyprus; The remotely controlled mo-
dular underwater robot (ROV) has been 
launched.

   Aiming to discover the underwater 
archaeological wealth and underwater 
natural life by taking part in our robot 
island, which was developed with a 
team of 10 people at EMU Technopark, 
and in many undersea research and ob-
servation projects that are lacking in the 
Mediterranean.

   In addition to this goal, it will serve 
as a solution partner for many instituti-
ons and organizations operating in the 
maritime sector or business lines related 
to the sea in the submarine observation 
needed.

ORCA will provide the appropriate 
solution for all required underwater ser-
vices in a short time, complete the tasks 
successfully and create detailed analy-
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sis/reports.
    Developed by the Caretta Robo-

tics team at EMU Technopark, the un-
derwater robot is a high-performance, 
vector-configured underwater robot 
with 8 thrusters, modular structure, 
and expandable features for inspecti-
on, research tasks, industrial studies, 
and underwater enthusiasts.

   It works underwater for a long 
time by taking power from a special-
ly designed and quick-change Li-Ion 
battery unit. Powerful LED lights with 
adjustable intensity provide the perfe-
ct illumination for the 1080p camera, 
providing vivid HD images; In this 
way, superior vision is provided in ni-
ght conditions and dark environments.

   ORCA (ROV) is specially equip-
ped to handle demanding tasks in its 
class. Thanks to its superior features 
for many sectors such as fish farms, 
pipelines, underwater constructions, 
ports, search and rescue, underwater 
archeology, underwater biological re-
search, it plays a key role in submari-
ne research and observation missions. 
Extra sensors, Sonar, Lidar, USBL, 

DVL, robot arms can be added accor-
ding to the environment and tasks in 
which it will work.

    ORCA will meet all the underwa-
ter needs of different industries with 
its cable options of 100-200-300 me-
ters with the ability to work at a depth 
of 100 meters and a breaking force of 
160 kfg.

 Thanks to the CAVOS (Caretta Au-
tonomous Vehicle Operation System) 
software specially developed by the 
Caretta Robotics team and its interfa-
ce, it is possible to watch the images 
transmitted by ORCA underwater on 
a monitor or with VR (Virtual Reality) 
glasses. The robot can be controlled 
autonomously thanks to the operator 
console or UI technology that makes 
usage and control easier. It also incre-
ases the functionality of the robot with 
options such as depth fixation and po-
sition control. In this way, underwater 
experiences with ORCA become very 
simple and efficient.

   
   Ahmet Bilgen, the Founder of 

Caretta Robotics and the leader of the 

Project, gave the following informati-
on:

 “The Advisory Board, which con-
sists of experts in their fields, and the 
team led by project director Tezel Çe-
lebi are comprised of talented EMU 
graduate engineers and young people.

    While developing our device, we 
took advantage of completely local 
resources. A couple of days ago our 
robot dived into Mediterranean waters 
for the first time to perform an offici-
al mission. With ORCA, we will not 
only carry out underwater archeology 
activities but also scientific activities 
such as marine biology and aquacultu-
re. The underwater robot ORCA will 
primarily work on the coasts of Nort-
hern Cyprus. There are undiscovered 
archaeological wrecks and sunken 
settlements from prehistoric times in 
our territorial waters. I believe that we 
will unearth the richness of underwa-
ter with new underwater research. 
ORCA will make a great contribution 
to the underwater archaeology educa-
tion and research activities of Nort-
hern Cyprus”.



June 2021

38

Facebook.com/NorthCyprusUK         English NorthCyprus
UK

There is great interest in the projects in Iskele from all over the world

Online sales of Noyanlar 
Group of Companies continue

One of the leading names in the cons-
truction industry, Noyanlar Group of 
Companies continues its investments in 
the Iskele region without slowing down.

   Noyanlar Group of Companies, whi-
ch has changed the face of Iskele, enric-
hed its social life, and brought popularity 
to the region with all its investments, is 
preparing to implement two new projects 
that will attract the attention of investors 
soon.

Noyanlar Group of Companies Board 
Member, Overseas Marketing Officer, 
and Sales Director Zarif Noyan gave in-
formation to North Cyprus UK Newspa-
per about sales and marketing activities 
and new projects.

Keep growing with strong staff
Saying that they have a strong staff in 

sales and marketing and that they have 
increased customer satisfaction by pro-

viding the highest level of online servi-
ce during the coronavirus period, Zarif 
Noyan said, “The coronavirus epidemic 
did not hinder our work. While our strong 
staff continues to provide online services, 
we have kept the hygiene and health ru-
les at the highest level in our company 
to provide a safe environment for our gu-
ests. In terms of marketing, which is the 
lifeblood of our company, we managed 
to keep warm relations on the agenda, 
especially with online presentations for 
our overseas real estate agents and cus-
tomers.”

“Investors meet with a safe and 
peaceful environment”

Zarif Noyan emphasized that investing 
in the ‘address of investment’ region such 
as İskele and Long Beach has been suc-
cessful in opening the doors to the wor-
ld, and stated that investors from almost 

all over the world meet with a safe and 
peaceful life under the roof of a family 
company such as Noyanlar Group of 
Companies.

 
“Forbes announced our voice to the 

world”
Touching on the fact that Iskele is inc-

luded in Forbes Magazine’s list of the 
‘Top 5 Seafront Regions’, Zarif Noyan 
said, “We are very happy that Iskele is 
among the ‘top 5 regions’ in such a po-
pular magazine. Because the fact that a 
small island like Cyprus is an unrecog-
nized country has always hurt us deeply. 
While representing our island and No-
yanlar Group of Companies in the fore-
ign market, being an unknown island has 
always pushed our way uphill. However, 
with the news in Forbes Magazine, we 
made our voice heard to the world”.

“Online sales continue... Eyes are on 
the full opening of flights”

Zarif Noyan, Member of the Board of Di-
rectors of Noyanlar Group of Companies, 
Foreign Marketing Manager and Sales Di-
rector, pointed out that the interest of the in-
vestors in the projects is extremely high, and 
said that the sales are realized online. Noyan 
stated that they expect the density to increa-
se a lot once the flights are fully opened and 
the quarantine is taken under control. 

“Two new projects will be launched 
in 2021”

Recalling that they have two new pro-
jects that will be put into operation in 
2021, Zarif Noyan noted that the prepa-
rations for these projects are about to be 
completed quickly. Noyan stated that in-
vestors prefer projects with rent-guaran-
teed and safe living spaces and that they 
continue to work in this direction.
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