NorthCyprus
July 2022| Issue 156 | Est 2009 | Monthly Magazine | FREE

.Iyi bayramlar...
www.northcyprusuk.com

North Cyprus: +90 533 863 53 41

UK: +44 7958 352 411

Facebook.com/NorthCyprusUK

Fiziği
kadar
sesi de
güzel

Facebook.com/NorthCyprusUK
Facebook.com/NorthCyprusUK

Türkiye’de ve KKTC’de podyumlarda model olarak
gördüğümüz, markaların aranan yüzü, DJ’lik yaparak
yeteneğini farklı bir alanda da gösteren Tuğba Öter,
çıtayı biraz daha yükseltti ve müzik piyasasına girdi.
Öter, fiziğiyle olduğu kadar duru sesiyle de herkesi
kendine hayran bıraktı. Sayfa 20-21

TEMMUZ
2022
EYLÜL 2021

NorthCyprus

UK
UK

Reklam
Reklam

END OF THE
“Meliz’in Mutfağı”
herkesin dilinde

Kıbrıs’ın ‘bus’ları
Kıbrıs’ın simgelerinden biri… Hem Kıbrıslı
Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların seyahat ederken veya eşya taşımak için kullandığı Bedford
marka otobüs ve kamyonları… Sayfa 4-5

Kökleri Larnaka’nın Terazi (Zigi)
köyüne uzanan Meliz Berg, “Meliz’s
Kitchen” isimli yemek kitabıyla İngiltere’de adından söz ettiriyor.
Sayfa 10’da

Kuzey Kıbrıs’ın
zeytinyağı,
Avrupa’ya açılıyor
Sayfa 24

Korumasız
3 kirpi yavrusu
hayata tutundu

24 Months
Installment
Opportunity

Long Beach
Iskele

Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat
Hastanesi ekibinden bir başarı öyküsü
daha...
Sayfa 23

Enerji veren
renk renk
takılar
Psikolog Sıla
Güneş, renklerin
insan bedeni
üzerindeki enerji ve etkisine
göre birbirinden
şirin takılar
tasarlıyor. 8-9
Sahibi: North Cyprus UK Ltd

Genel Yayın Yönetmeni: Zorlu Cezaroğlu
Editör: Ahmet İlktaç

Londra Muhabiri: Gizem Kumbaracı
Dizayner: Berk Emregül
Kapak Fotoğrafı: Zorlu Cezaroğlu

Gazetemizde yayınlanan fotoğraf, haber ve
reklamların her hakkı mahfuzdur
Yayın Tarihi: Temmuz 2022

Adres: PO BOX 57894, London SE26 9AU
Kıbrıs: +90 533 863 5341
Londra: +44 7958 352 411
Mail:
z.cezaroglu@gmail.com

recycle

NorthCyprus

0546 991 4004
0548 837 4004

www.dorterconstruction.com

info@dorterconstruction.com

UK

33

Haber

NorthCyprus

UK

TEMMUZ 2022 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

TEMMUZ 2022

NorthCyprus

UK

Haber

Kıbrıs’ın ‘bus’ları
Kıbrıs’ın simgelerinden biri… Hem
Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların seyahat ederken veya eşya taşımak
için kullandığı Bedford marka otobüs ve
kamyonları…
Diğer adlarıyla fortigo (yük taşıma aracı), bas (İngilizce’de otobüs anlamına gelen bus), loforio…
Kıbrıs’a İngiltere’den kamyon olarak
getirilen ve kasası tamamen ahşaptan
Kıbrıs’ta üretilen bu otobüsler, ada tarihine damgasını vurdu.
Artık Kıbrıs’ın her iki kesiminde de
yollarda Bedford otobüslerini görmüyoruz ancak son zamanlarda bu eski otobüslerden birkaçı, normal resmi ulaşım
aracı olarak değil, insanlara geçmişlerini
yeniden yaşama şansı vermek için yollarda yeniden ortaya çıktı.
Otobüsler artık nostalji turları için
kullanılıyor. Bazıları bu otobüsleri özel
turlar için rezerve ederken, bazıları da
düğün veya doğum günü kutlamalarının
bir parçası olarak kullanıyor.
1950’li yıllarda kullanılan bu otobüsleri, festivallerde ve Kıbrıs kültürünün
tanıtıldığı etkinliklerde görüyoruz. Bu
otobüsleri alıp restore edip, anılarını yaşatan birkaç isim var.
‘Bedford’ marka otobüsler ve kamyonlar, Kıbrıs’ta çok uzun yıllar kullanıldı.
Bazı kaynaklar, 1980’li yıllara kadar diyor.
Kıbrıslı Türklerin “bas”, Kıbrıslı Rumlar’ın da ‘loforio’ dediği bu otobüslerle
ilgili birçok hikaye var.
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Büyük dümenli, bol pencereleri olan
ancak Kıbrıs sıcağında bunaltıcı bir ortamı bulunduğu söylenen bu otobüslerin
koltukları, tekli değildi. Oturma yerleri
kanepe şeklinde iki veya üç kişinin yan
yana oturabileceği genişlikteydi.
Bir de şoför yanına oturan iki kişinin
kapıları ayrıymış. Şoför tarafı ile yolcuların bulunduğu kısım kesikmiş. 30-40
kişilik olan bu otobüsün içinin sürekli
mazot koktuğu anlatılıyor. Damında
bulunan demir gambinada (dam) ayrıca
arka kısmında ise eşyalar taşınıyordu. Yiyecekler, valizler, piknik eşyaları, dirifil,
tavuk, üzüm, testi gibi… Bu otobüslerin
sadece yolcu değil, zaman zaman fabrikalara eşya veya ürün taşındığı da biliniyor.
O zamanlarda bilet, online işlem, ara
gelsin veya seni beklesin diye bir uygulama yok. Otobüslerin geliş-gidiş günleri-saatleri, güzergahları, nerede durdukları belli. Herkes hazırlığını ona göre
yapar ve otobüsün olduğu yere giderdi.
Günübirlik otobüs gidiş-gelişleri de
çok yokmuş. Uzun mesafe yolculuklarda
2 günde ya da 3 günde bir otobüs seferleri olduğu söyleniyor.
Otobüse binmek için yarım şilin veya 1
şilin ödeniyormuş o dönemlerde.
Bir de otobüslerin üzerinde şirket adı
veya şahıs adı yazıyordu. Büyüklerimizin
hatırladığı isimler şöyle: “Lozan, Lambiro, Direk, Raşit Cafer Otobüs İşletmeleri,
Paşa Dayı, Ömer Dayı, Turan Dayı… ve
daha niceleri”.
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Psikolog Sıla Güneş, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve
enerjisine göre takılar tasarlayıp internet üzerinden satıyor

Enerji veren
renk renk takılar
sikolog Sıla Güneş, renklerin insan bedeni üzerindeki enerji ve etkisine göre
birbirinden şirin takılar tasarlıyor.
Sıla Güneş, takılar üzerindeki boncukların renklerine göre anlamları ve enerjisi olduğunu belirterek, hayatına renk
katmak isteyenlerin talebine göre takılar
tasarladığını söyledi.
Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisans
yapan Güneş, boncukların dünyasındaki
yolculuğunu North Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı.
NORTH CYPRUS UK: Kendinizi kısaca tanıtırken, takı tasarımına nasıl
başladığınızı da anlatır mısınız?
GÜNEŞ: 25 Kasım 1998 doğumluyum.
Psikoloğum ve şu an klinik psikoloji üstüne master yapıyorum. Boncuktan bilezik yapımına aslında ben çok küçük yaştayken başladım fakat üretime geçmeyi
hiç düşünmemiştim.
Herkes bebek oynarken ben, bilezik
ve kolye yapıyordum. Yakın zamanda
başıma gelen kötü bir olay, beni hayata
bağladı. Hayatıma ve diğer insanların
hayatına dair renkli bir şeyler katmaya karar verip tamamen hayal gücümü
kullanarak boncuktan takılar üretmeye
başladım. Bunu, hem kendimle hem de
hayatına renk katmak isteyen tüm insanlarla paylaşmak istedim.
NORTH CYPRUS UK: Ürünleriniz
arasında neler var?
GÜNEŞ: istek üzerine üretilebilecek
her şey mevcuttur. Tamamen hayal gücü
ile oluşturulabilecek tüm takılar. Bilezik,
kolye, yüzük, saç takısı, gözlük takısı.
Yeter ki hayal edin. En çok tercih edilen
boncuk, bileziklerdir.
NORTH CYPRUS UK: Tasarladığınız
takılar üzerindeki renklerin psikolojik etkisi hakkında bilgi verebilir
misiniz?
GÜNEŞ: Kırmızı; enerjisi çok yüksek
olan sıcak bir renktir. Yarattığı en belirgin duygular ise tutku, heyecan, sıcaklık
ve aşktır.
Sarı; sıcak bir renktir. Sarı; güneşe
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benzetildiği için parlak, neşeli, özgürlüğe düşkün ve heyecanlıdır. İlham
verir, zekayı harekete geçirir.
Turuncu; kırmızı ve sarının özelliklerini taşır. Mutluluk, canlılık ve sağlık
veren turuncu, iletişim, hareket ve istikrar yönünden pozitif etkiler sağlar.
Yeşil; doğanın rengi olan yeşil, huzur ve dinginlik verir. Sinirlerin yatışmasına yardımcı bir renktir.
Mor; yaratıcılığı, asilliği, duygusallığı, ihtişamı, azimliliği ve bereketi
temsil eder.
Mavi; asilliği ve kendine güveni
ortaya koyar. Ayrıca ruhsal faaliyetler
için olumlu etkileri olan bir renktir. Sakinleştirici olmasının yanı sıra haz ve
verimlilik etkileri vardır.
Siyah; resmiyet, güven, otoriteyi
temsil eder.
Beyaz; saflık, duruluk, masumiyet,
bütüncüllüğü temsil eder.
NORTH CYPRUS UK: Ürünlerinizi
nerede bulabiliriz?
GÜNEŞ: Ürünlerimi, evde ve boncuklarımı götürebileceğim her yerde

tasarlıyorum. Ürünlerim, kendi tasarımım ve kişiye özel tasarımlardan
oluşuyor. İstenen şekli, rengi tasarlayabiliyorum. Tasarımlarımı, internet
üzerinden sayfalarımda paylaşıyorum.
Ürünlerim ayrıca Beylerbeyi’nde bulunan Nuts&Delights Tutku
Shop’ta, Girne merkezde bulunan
CemSer Ticaret’te de mevcut. Daha
fazla yerlere de yaymayı hedefliyorum.
Ayrıca ada geneli kargomuzda mevcuttur. Adamızda başlayacak olan tüm
festivallerde yer almayı hedefliyorum.
NORTH CYPRUS UK: Ürünleriniz
hakkında detaylı bilgi almak isteyenler size nasıl ulaşabilir?
GÜNEŞ: Facebook: Cicis by Sıla;
Instagram: cicisbysila
Bu bağlantılardan ulaşıp sipariş
verebilirsiniz. Eklemek istedikleriniz
varsa belirtin. Hayat çok değerlidir.
Yaşarken hayatınıza renk katmaktan
kendinizi mahrum etmeyin. İçinizdeki
renkler hiç solmasın ve bunu renkli takılarla dışınıza yansıtın.
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“Meliz’in Mutfağı”
herkesin dilinde

Kıbrıslı

ünlüler

Kökleri Larnaka’nın Terazi (Zigi)
köyüne uzanan Meliz Berg, “Meliz’s
Kitchen” isimli yemek kitabıyla İngiltere’de adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde BBC’ye konuşan
Berg, kitabıyla ilgili bilgi verdi, Kıbrıs
Türk mutfağından ve annesinin yaptığı
yemeklerden etkilendiğini söyledi.
Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan ve
Londra’da dünyaya gelen Meliz Berg,
aslında master derecesi olan bir müzik
öğretmeni… Uzun yıllar müzik öğretmenliği yaptıktan sonra ilk bebeğini
doğurunca öğretmenliği bıraktı.
Bu sürede yaptığı yemekleri açtığı
bir blog sayesinde tanıtmaya başlayan
Berg, daha sonra Instagram sayfası
açtı, Dünya’nın her yerinde 30 binin
üzerinde takipçiye ulaştı.
Meliz Berg, kendini bir aşçı, bir
yemek tarifi geliştiricisi ve yemek
içeriği yaratıcısı olarak görüyor. Yaptığı
yemekler arasında çok sayıda Kıbrıs
Türk lezzetleri de var. Her yıl birkaç kez
Kıbrıs’a giden Meliz Berg, aile bireyleriyle yaptığı sohbetlerden çok sayıda
yemek tarifi ediniyor.
Berg, Akdeniz, Balkanlar ve Orta
Doğu mutfaklarıyla da yakından ilgili.
Berg’in yemekleri o kadar meşhur
olmuş ki, çok sayıda yemek firması
Berg’in tariflerine dergilerinde yer
veriyor. Berg’in tarifleri Co-Op Food ve
Asda Good Living Magazines’in yanı
sıra Good Homes dergisi ile The Guardian gazetesinin çevrimiçi sitelerde
yer aldı.
Meliz Berg, düzenli olarak Sainsburys için bir tarif geliştiricisi ve içerik
yaratıcısı olarak görev yapıyor.
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Ev ve iş yerlerini farklı eşyalarla süslemek veya sevdiklerini özel hediyelerle
mutlu etmek isteyenler için güzel bir seçenek…

Dekoratif saksı ve
mini büstler çok sevildi
Grafik Tasarımcı ve Dijital Ressam
Meliha Didem Bıçakcıoğlu, dekoratif
eşyaları ürettiği bir atölye kurarak Bebepalon markasını yarattı ve tasarımları son dönemin trendleri oldu.
Ev ve iş yerlerini farklı eşyalarla
süslemek veya sevdiklerini özel hediyelerle mutlu etmek isteyenler için
hazırlanan dekoratif saksı çeşitleri,
mini büstler ve lambader gibi özel
tasarımlar, internet üzerinden alınan
siparişle kişiye özel olarak üretiliyor.
Bebepalon Direktörü Meliha
Didem Bıçakcıoğlu, 2021 yılının Ekim
ayında atölyesini faaliyete koyarak,
kısa sürede geniş bir pazara ulaştı.
Gerçek bir bitki aşığı olan Bıçakcıoğlu’nun en büyük destekçisi, eşi
Bergütay Bıçakcıoğlu.
İstenen model, kişiye göre özel
tasarlanıyor
Ürünleri hakkında North Cyprus UK Gazetesi’ne konuşan Didem
Bıçakcıoğlu, dekoratif saksı çeşitleri,
mini büstler ve lambader gibi ürünler tasarladıklarını ifade ederek, tüm
ürünlerin el yapımı olduğunu vurguladı. Bıçakcıoğlu, ürünlerin her birinin
kalıplanarak hazırlandığını, meslek
ürünlerinin ise elde oyma gibi işlemler
uygulanarak müşterilerden gelen
tasarım, renk seçimi ve fikirleriyle
şekillendiğini belirtti.
Kalıba konularak ortaya çıkarılan
tasarımların boyama işlemlerinin
ardından kontrolden geçerek cilalandığını ve bir gün bekletildikten sonra
paketlendiğini söyleyen Bıçakcıoğlu,
şu bilgiyi verdi:
“Ürünlerimizin bazı değişmez
özellikleri vardır. Kalıp oldukları için
boyut değiştirme, el-kol ekleme, yüz
ve saç şekli değiştirme yapılamaz.
Yalnızca küçük objeler eklenip çıkartılabilir. Bu da müşterinin belirleyeceği
modeller üzerinde uygulama alanı
olup olmadığına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca el yapımı olduklarından
hiçbir ürünümüz, bulaşık makinasına
konulmadığı gibi yıkanamaz”.
Bıçakcıoğlu, ürün yelpazesinin
oldukça geniş olduğunu belirterek,
son dönemde büyük modellerin tercih
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edildiğini, tepsili kız modeli, buketli
kız modeli ve bodybuilding bulldog
modelinin de en çok sipariş edilenlerin başında geldiğini kaydetti.
İnternet üzerinden
sipariş verilebilir
Sipariş alımı, üretim süreci ve
teslimi hakkında da bilgi veren Didem
Bıçakcıoğlu, “Müşterilerimiz sipariş
vermek için internet üzerinden bizimle iletişime geçiyorlar. Ama bazen
atölyeye uğrayıp ürünleri inceleyip
de sipariş verenler oluyor. Teslimat
sürecimiz kargo firması tarafından
gerçekleşiyor. Bazen de müşterilerimiz, atölyeye gelip kendileri teslim
alıyor” dedi.
Bıçakcıoğlu, tasarımların aşamaları bulunduğunu ve bunların zaman
aldığını ifade ederek, verilen siparişlerin 1 hafta içerisinde hazırlanabildiğini
belirtti. Tüm bunların yanı sıra sipariş
sırası bulunduğuna dikkat çeken
Bıçakcıoğlu, bu sürenin biraz daha
uzayabildiğini söyledi.
Bıçakcıoğlu, sipariş vermek ya da
bilgi almak isteyenlerin, Facebook ve
Instagram’daki Bebepalon hesaplarından direkt mesaj yoluyla ya da +90
548 840 0906 numaralı WhatsApp
aracılığıyla iletişime geçebileceğini
vurguladı.
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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 lezzetiyle, vazgeçilmez bir tat…
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin 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

BUGÜN

Yatırım Yapın

YARIN
Kazanın

£190,000 ‘DEN
BAŞLAYAN FİYATLARLA

+90 392 444 60 60
+90 392 371 40 00
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Tırnak tasarımından ressamlığa
Resim sanatına dair yeteneğini
tırnak teknisyenliği mesleğini icra
ederken fark eden Lena Rusu, eğitimle kendini geliştiriyor ve çizdiği
iddialı resimlerle ressamlığa doğru
ilerliyor.
Tırnak üzerine yaptığı profesyonel tasarımlardan sonra resim sanatına yönelen Rusu, kağıt üzerinde harikalar yaratıyor. Yeteneğini
eğitim alarak geliştirmeye çalışan
Lena Rusu, hayalinin ve hedefinin,
kendi kişisel sergisini açmak olduğunu söyledi.
Güzellik Uzmanı ve Tırnak Teknisyeni Lena Rusu, North Cyprus
UK Gazetesi’nin resim sanatına
dair sorularını yanıtladı.

bir fikrim yoktu. Hocamızın gösterdiği teknik üzerine eve gittim
ve istediğim sonucu alana kadar
çizim yaptım. Sabaha kadar 5 tane
bardak çizmiştim. Daha sonra ise
porte üzerine çalışmalara başladık.
İlk portre çalışmasında, neredeyse ne yapacağımı bilmiyordum.
Şuanda ise ilk bakışta ışık nereden
geliyor, gölge nerede, burun nasıl
görünüyor gibi detaylar gözümün
önüne geliyor. Kurs çalışmalarında,
ayrıca daha önce yapılan resimleri
örnek alarak ona kendi yorumumuzu katıp yeniden bir resim ortaya
çıkarıyoruz.

NORTH CYPRUS UK: Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
RUSU: 1992 yılında Moldova’nın
başkenti Chisinau’da (Kişinev)
doğdum. 2008’de Kuzey Kıbrıs’a
taşındım ve 15 yıldır Velena Hair
Beauty and Nails Salon’da Güzellik Uzmanı ve Tırnak Teknisyeni
olarak çalışıyorum.

NORTH CYPRUS UK: Resim
yapmak sizin için ne ifade ediyor?
NORTH CYPRUS UK: Resim
yapmaya ne zaman ve nasıl
başladınız?
RUSU: Küçüklüğümden beri
resim yapmayı seviyorum. Aslında
çizim yapmaya, tırnaklar üzerinde tasarım sanatı olan Nail Art ile

başladım. O zaman Nail Art yapışkanı olarak bilinen stickerler vardı.
Desen çizimi pek yapılmıyordu. Bir
gün, ‘ben bunu yapabilirim’ dedim.
Böylece kendimi bir sınav içerisinde buldum ve başarıyı bu şekilde
elde ettiğimi fark ettim. Daha sonra
ise tırnak üzerinde yaptığım desenleri kağıt üzerinde yapmak istedim
ve öylece ARUCAD bünyesindeki
resim kurslarına kayıt yaptırdım.
Hocam Luna Tülay Okan ile tanıştım ve hayalimdeki gibi büyük
kağıtlar üzerine çizimler yapmaya
başladım.
NORTH CYPRUS UK: Resim
üzerine ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
RUSU: Gerek somut çalışmalar
gerekse portre çizimleri yapıyorum. Kursta daha çok somut
çalışmalar yapıyoruz. Böylece
işin teknik kısmını öğreniyoruz.
Hocamız, ilk derste su bardağı
çizmemizi istemişti. Bu konuda hiç
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RUSU: Resim yapmak, benim
için bir zevktir. Ruhumu dinlendiriyor. Çalışmaya başladığım anda
tamamen o resmin dünyasına
dalıyorum ve sanki o resmi yaşıyorum. Adeta bu dünyadan tamamen
kopuyorum. Sonra baktığımda iki
saat geçmiş ve bunu hiç farkında
olmamışım. Resme bakınca ‘bunu
ben mi yaptım?’ diye düşünüyorum bazen. İçime mutluluk doluyor.

devamlı halka açık sergi düzenliyoruz. Amacımız, halka ulaşmak ve
Kuzey Kıbrıs’ta resim kültürü oluşturmak. Fark yaratmak istiyoruz ki
yavaş yavaş yaratmaya başladık.
Şimdiye kadar üç farklı sergiye
katıldım. İkisi Girne Belediyesi
Sanat Galerisi’nde, diğeri Lefkoşa
İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Bunun sonucunda
Certificate Of Participation (katılım
belgesi) ile onore oldum. Ayrıca ilk
sergide, üç farklı resmimin satışı
gerçekleşti.
NORTH CYPRUS UK: Hedefleriniz nelerdir?
RUSU: Son katıldığım sergide,
salonun duvarlarında tüm kursiyerlerin resimleri vardı. Kocaman
salondaki tüm duvarlar resim
tablolarıyla süslenmişti. Etrafımdaki bu resimlere bakarak bir hayal
kurdum. Bir gün ben de kişisel
sergi açmak istiyorum ve bunu
başaracağım. Halka, ‘ben buna
ulaştım, ben bunu yaptım, siz de
yapabilirsiniz’ mesajını vermek
istiyorum.

NORTH CYPRUS UK: Resimleriniz hakkında ne tür tepkiler
aldınız?
RUSU: Çok güzel tepkiler aldım
ve sevdiğim çok fazla insanın desteği var. Onların sayesinde daha
çok motive oldum, herkese tek tek
teşekkür ediyorum. Son yaptığım portreler üzerine ise daha da
olumlu tepkiler aldım. ‘Bunu nasıl
yaptın? Bunu yaparken neler hayal
ediyorsun?’ gibi sorular yöneltildi
bana.
ARUCAD Resim Atölyesi olarak
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Tuğba Öter, modellik ve DJ’likten sonra
müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı

Fiziği kadar
sesi de güzel
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Türkiye’de ve KKTC’de podyumlarda model olarak gördüğümüz, markaların aranan
yüzü, DJ’lik yaparak yeteneğini
farklı bir alanda da gösteren
Tuğba Öter, çıtayı biraz daha
yükseltti ve müzik piyasasına
girdi. Öter, fiziğiyle olduğu
kadar duru sesiyle de herkesi
kendine hayran bıraktı.
Modellik ve DJ’likten sonra
müzik piyasasına Neşet Ertaç’ın
sevilen türküsü “Niye Çattın
Kaşlarını” akustik cover olarak
seslendiren 24 yaşındaki Öter,
müzik piyasasına iddialı bir
giriş yaptı.
North Cyprus UK Gazetesi’ne
röportaj veren Tuğba Öter, hedeflerini anlattı.
“Müzik, modelliği sürdürürken de hayatımdaydı”
Model Of Celebrity 2017 ikinci güzeli olarak podyumların

Haber

aranan yüzü olan Tuğba Öter,
modelliğe lise yıllarında başladığını ve yarışma sonrasında
modellik kariyerine Türkiye’de
devam ettiğini söyledi.
Modellik kariyeri devam
ederken müziğin de hayatında
var olduğunu ancak geri planda
bulunduğunu ifade eden Öter,
şunları söyledi:
“Müzik, küçük yaştan bu
yana hayatımın bir köşesindeydi. Gerçek anlamda müzikle
ilgilenmeye ortaokul çağında
başladım. Türkiye’de modellik
kariyerimi sürdürdükten sonra
müzikle ilgilenmeyi sürdürdüm.
Şimdilerde ise hayatımı müziğe
adamış bulunmaktayım”.
Neşet Ertaç’ın türküsünü
akustik cover olarak seslendirdi
Tuğba Öter, ortaokul ve lisede okulun solistliğini yaptığını
belirterek, lisedeki müzik öğretmeninin kendisini bu yolda
cesaretlendirdiğini ve lise eğitimi sonrasında kısa bir dönem
sahne aldığını söyledi.
Arabesk ve pop tarzıyla dikkat çeken Öter, saygıyla andığı
usta sanatçı Neşet Ertaç’ın ‘Niye
Çattın Kaşlarını’ türküsünü
akustik cover olarak seslendirmekten büyük keyif aldığını ve
müzik piyasasına bu türküyle
girdiğini belirtti.
Öter, Girne Limanı’nın geceleyin kuş bakışı görüntüsünde
ve Girne Kalesi’nin büyülü ortamında çekilen klipte KKTC’yi de
tanıttıklarını ifade ederek klip
için yönetmen Kutay Alicik’in,
türkünün akustik cover olarak
ortaya çıkmasında ise Rechord
Studios ekibinin büyük emek
verdiğini ifade etti.
“Hedefim, sesimi daha geniş
kitlelere duyurabilmek”
İlerleyen zamanda farklı şarkılarla seyirci karşısına çıkmaya
hazırlandığını anlatan Öter,
“Tek hedefim, yeni çıktığım müzik yolunda başarılı bir şekilde
ilerlemek ve sesimi daha geniş
kitlelere duyurabilmek” dedi.
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Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Hastanesi ekibinden bir başarı öyküsü daha

Korumasız 3 kirpi yavrusu
hayata tutundu
Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat
Hastanesi ekibi, yaban hayatı korumak için önemli çalışmalar yürütüyor.
Kısa süre önce korumasız 3 kirpi
yavrusunu merkez yakınında bulan
ekip, onları koruma altında aldı, hayata yeniden tutunmalarını sağladı.
Gözleri henüz kapalı olan yavru
kirpiler için ekip, onların doğal yaşamına zarar vermeyecek şekilde titiz
bir bakım uyguluyor.
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Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Hastanesi ekibi, yavru kirpileri
“yetim, küçük ve kırılgan” olarak
tanımladı, yalnız ve ebeveynlerinin
koruması olmadan yaşama tutunmaya çalıştıklarını belirtti.
Ekip, uygun bakım olmadan hayatta
kalma şansları çok düşük olan yavru
kirpiler için seferber olmuş durumda… Yaşamlarını sürdürebilmeleri için
çok önemli olan ideal sıcaklık ortamı-

nı sağlamak amacıyla yavru kirpiler
merkezin yoğun bakım ünitelerinden
birinde bakıma alındı. Gözleri hâlâ kapalı olan yavru kirpilere sık sık küçük
şırıngayla su veriliyor, 7 gün, 24 saat
izleniyorlar.
Sağlıklı büyümeleri ve doğaya geri
bırakılmaları için en iyi bakımı sağlamaya çalışan ekip, önemli bir uyarı da
yapıyor:
“Kirpiler çok kolay evcilleştirilebil-

dikleri için onlarla minimum teması
sağlamak çok önemlidir. Bir kirpinin
bir insan tarafından elle beslenmesi bile, kirpinim insan korkusunu
kaybetmesine neden olabilir. Bu da
doğada hayatta kalma şansını büyük
ölçüde azaltır”.
Ekip, yavru kirpilerin gözlerini
açıp, yardımsız yemeye başladıklarında yavaş yavaş doğal yaşamlarına
uğurlanacaklarını belirtti.
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KKTC’de Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’ne ait Taş Değirmen zeytinyağı, ambargoları deldi, ihracata başladı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınarak vergiden muaf olarak Güney Kıbrıs’a ihraç
edilen Taş Değirmen zeytinyağı, çok yakında İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa’ya ihraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’ın zeytinyağı,
Avrupa’ya açılıyor
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası’nın öncülüğünde 2017 yılında,
AB’nin teknik desteğiyle kurulan
Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’nin (EZKOOP),
Büyükkonuk ile civar köylerde zeytin
üreticileriyle birlikte oluşturulduğu
Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım
Kooperatifi’nin bünyesinde üretilen
Taş Değirmen natürel sızma zeytinyağı markası, Avrupa’ya taşınıyor.
Taş Değirmen zeytinyağının,
KKTC’den İngiltere’ye ihracatı sürecinde ABAT kararları kapsamında
ağır vergilere maruz kalması rekabet
gücünü azaltırken, Yeşil Hat Tüzüğü
kapsamında işlenmiş bir ürün olarak
gümrük vergisinden muaf bir şekilde
Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesi başta
İngiltere olmak üzere Avrupa’ya
yönelik ihracatı kolaylaştırdı.
Büyükkonuk’ta 80 binden
fazla zeytin ağacı mevcut
Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler
Pazarlama Kooperatifi Genel Sekreteri Ersun Aytaç, çalışmaları hakkında
North Cyprus UK Gazetesi’ne önemli
bilgiler verdi.Aytaç, EZKOOP şemsiyesi altında bulunan Büyükkonuk
Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi
ve bu kooperatife üye olan Büyük-
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konuk ile diğer 28 köydeki zeytin
üreticilerden aldıkları ürünleri işleyerek AB normlarında natürel sızma
zeytinyağı üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
KKTC’deki zeytin ağaçlarının yüzde 40’Inın Büyükkonuk bölgesinde
olduğunu dile getiren Aytaç, Zeytin Koop’a üye olan üreticilerin 80
binden fazla ağaca sahip olduğunu,
ayrıca 60 bin yeni zeytin ağacının
dikiminin de gerçekleştirildiğini kaydetti.Aytaç, kooperatife üye üretici
sayısının 2017’de 28’ken, 2018’de
56’ya, 2019’da 100’e, 2020’de 154’e ve
2021’de 192’ye yükseldiğine dikkat çekerek, şu an kooperatife üye
sayısının 200’ün üzerinde olduğunu
ve bu sayının her geçen gün arttığını
vurguladı.
“Zeytinyağının kalitesi AB standartlarında”
Taş Değirmen natürel sızma zeytinyağının AB standartlarına uygun
şekilde üretildiğinin altını çizen Aytaç, ziraat mühendisleri tarafından
üreticilere eğitim verilmesi, sürekli
gıda mühendisi kontrolü yapılması
ve üreticilerin duyarlı çabaları sonucunda istenen standartları yakaladıklarını kaydetti.

“ABAD kararlarının getirdiği
ağır vergiler ihracatı zora soktu”
Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler
Pazarlama Kooperatifi Genel Sekreteri Ersun Aytaç, 2020 yılının Mayıs
ayında Taş Değirmen markasını
İngiltere’ye ihraç ettiklerini anımsatarak, bu ihracatın 5 ton olarak
gerçekleştiğini söyledi.
İhracat kapsamında Taş Değirmen zeytinyağının, Kıbrıslı Türklerin
yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde
ve TESCO gibi büyük bir kuruluşta
dahi yer aldığını söyleyen Aytaç,
ancak ABAD kararları nedeniyle bir
takım sorunlar yaşayarak ihracatta
duraksamalar yaşadıklarını belirtti.
Aytaç, ABAD kararlarına bağlı olarak KKTC’den ihraç edilen
zeytinyağının İngiltere’ye girişinde
litre başına 1 sterlin vergi ödemek
zorunda kaldıklarını ve yüzde 16’ya
varan vergilerle karşılaştıklarını
ifade etti. Ağır vergilerin rekabet
gücüne darbe vurduğunu kaydeden
Aytaç, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle rekabet etmenin
zorlaştığını, ABAD kararlarının ağır
koşulları nedeniyle ihracatın sürekli
risk altında olduğunu vurguladı.

“İhracat, önce Güney Kıbrıs’a,
sonra tüm Avrupa’ya”
Ersun Aytaç, ürettikleri zeytinyağının, geçtiğimiz günlerde Yeşil
Hat Tüzüğü kapsamında işlenmiş
bir ürün olarak gümrük vergisinden
muaf şekilde Güney Kıbrıs’a ihraç
edildiğini hatırlatarak, hedeflerinin,
Güney Kıbrıs üzerinden İngiltere’ye
ve tüm Avrupa’ya ihracat yapmak
olduğunu söyledi.
Siyah zeytin ve çakıstesin de
ihraç potansiyeli bulunan ürünler
olduğunu belirten Ersun Aytaç, bu
yönde önemli çalışmalarının bulunduğunu ifade etti.
Aytaç, EZKOOP bünyesinde Mehmetçik ve çevre köylerdeki üzüm
üreticilerinin el birliği ile ürettiği Alaf
Zivaniya markasını da yurtdışına
ihraç etme girişimleri bulunduğunu
açıkladı.
Aytaç, diğer bir niş ürün olan
pekmezi, kooperatifleşme yolunda
çalışmalar yapan kadın üreticilerin
macun ve reçel gibi yerli ürünlerini
de hem iç piyasaya kazandırmaya
hazırlandıklarını hem de yurt dışına
ihracatını gerçekleştirme çalışması
yaptıklarını söyledi.

Yine Yeniden

KUZEY KIBRIS

North Cyprus Tourism Centre

+44 20 7631 1930

visitncy

info@visitncy.com

visit north cyprus

visitncy

29 Bedford Sq. WC 1 B3 LONDON, UK
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Onlarca at ve pek çok çiftlik hayvanının yer aldığı Hamitköy’deki Rüzgar Atlı
Spor Kulübü’nde, binicilik eğitimi veriliyor, çocuklar ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup hayvan sevgisine yönelmeleri teşvik ediliyor

Çocuklara at sevgisini
öğreten çiftlik
At sevgisiyle bilinen Salih Çocuk,
oğlu Emre’nin isteğine kayıtsız kalamadı ve Hamitköy’de Rüzgar Atlı Spor
Kulübü’nü kurarak hem kendinin
hem de oğlunun hayalini gerçekleştirdi.
2018 yılından bu yana faaliyette
olan ve 20 at, 4 midillinin bulunduğu at çiftliğinde, binicilik eğitimlerinin yanı sıra kısa süreli gezintiler de
yapılıyor. Çiftlikteki kedi, köpek gibi
sokak hayvanlarının yanı sıra koyun,
keçi, tavuk, ördek, tavşan, kaplumbağa, kuş gibi birçok çiftlik hayvanı da
çocukların ilgisini çekiyor.
Çocuk: İlk atıma 12 yaşında
sahip oldum
Rüzgar Atlı Spor Kulübü Sahibi
Salih Çocuk, amacının, binicilik eğitimleri ile çocuklar ve gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tutup, başta
atlar olmak üzere hayvan sevgisine
yönelmelerini teşvik etmek olduğunu
söyledi.
Çocuk yaştan itibaren hayvan sevgisi olduğunu ve ilk atını çocuk yaşta
aldığını belirten Çocuk, şunları söyledi: “Çocuk yaştan itibaren atlara
karşı büyük ilgim ve sevgim vardı. 12
yaşında at sahibi oldum. Askere gidince atımı satmak zorunda kaldım. Çünkü askerdeyken atıma bakacak kimse

Emre Çocuk, hobi amaçlı olarak da
20’ye yakın kişiye eğitim verdiklerini,
bunların büyük çoğunluğunu kızların
oluşturduğunu söyledi.
Çocuk, 7 yaş ve üzeri kişilere binicilik eğitimi verdiklerini, bu yaşın altındaki çocuklara ise midilli ile gezinti
hizmeti sağladıklarını kaydetti.

yoktu. Askerden dönüşte yeniden bir
başka ata sahip oldum. Yıllar geçti,
çocuklar dünyaya geldi ve oğlum Emre’nin de at sevgisi olduğunu gördüm.

Emre, 10’lu yaşlardayken yeniden bir
at aldım ve yıllar içerisinde atların sayısı giderek arttı. Hamitköy mandıralar bölgesindeki yerimizi çiftlik haline
getirdik”.
Emre Çocuk: Babamdan at
istedim; o da gidip yarış atı aldı
Salih Çocuk’un oğlu Emre Çocuk
ise, at sevgisiyle büyüdüğünü ve küçük yaşlarda babasından at almasını
istediğini belirterek, “Babamdan bir
at almasını istedim o da gidip yarış atı
aldı” dedi.
Atın yarışlara katılmaya başladığını, bunun daha da güzel bir duygu
olduğunu gördüğünü söyleyen Emre
Çocuk, şu ifadeleri kullandı:
“Zaman içerisinde atların sayısını
artırdık ve başka bir binicilik kulübünü 1 yıl boyunca işlettik. Oradan edindiğimiz tecrübelerle Rüzgar Atlı Spor
Kulübü’nü faaliyete geçirdik. Şuan
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pansiyon hizmeti verdiklerimizle birlikte 20 atımız ve 4 midillimiz var”.
Kendisinin de binicilik eğitimi alarak engel atlama yarışlarına katıldığını belirten Çocuk, yarışlarda dereceler elde ettiğini söyledi.
Atlara pansiyon
hizmeti sağlanıyor
Emre Çocuk, Rüzgar Atlı Spor Kulübü’nde binicilik eğitimlerinin yanı
sıra at ile kısa süreli gezinti hizmeti
verdiklerini belirterek, bunların yanı
sıra atlara pansiyon hizmeti verdiklerini, böylece sahipleri adına atların
bakımını üstlendiklerini söyledi.

Çiftlik hayvanları ile sokak hayvanları da var
Emre Çocuk, atların yanı sıra çiftlikte pek çok türde hayvanı barındırdıklarını belirterek, “Çiftlik hayvanlarımızın yanı sıra sokak hayvanlarına da
bakım hizmeti veriyoruz. At bakımı,
maliyetli ve meşakkatli bir iştir. İçinizde hayvan sevgisi olmasa bunu yapamazsınız. Biz, o sevginin verdiği güçle
ayakta duruyoruz” dedi.

Yetiştirilen biniciler, kulübü
yarışlarda temsil ediyor
Bugüne kadar engel atlama yarışlarına 10 kadar binici yetiştirdiklerini ve
bu kişilerin yarışlara katılarak kulübü
başarıyla temsil ettiğini ifade eden
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Mesadet Uysal Gülamkadir, Kuzey Kıbrıs’ta butik pastacılık denince akla gelen isimlerden
biri… Şık ve kaliteli butik pastalar, lezzetli tatlılar ve keklerin yaratıcısı olan Gülamkadir,
“Alice Home” markasıyla hizmetlerine online devam ediyor

Bu pastalar hem
şık hem de lezzetli
Pandeminin etkilerini yaşayarak
işletmesi Alice Home Cake & Coffee’nin kapılarını kapatan Mesadet
Uysal Gülamkadir, butik pastacılığa
online devam ediyor. Gülamkadir,
birbirinden şık, lezzetli ve özel tatlılar, pastalar, kekler yapıyor.
Gülamkadir, North Cyprus UK
Gazetesi’ne butik pastacılık üzerine
açıklamalarda bulundu.
“Pandemiyle birlikte küçülmeye gittik ve online olarak çalışıyoruz”
Yaşatacağı zorluğu hissetmişçesine pandeminin başında Alice Home
Cake & Coffee’nin kapılarını kapatıp
küçülmeye gittiklerini belirten Mesadet Uysal Gülamkadir, “Pandeminin etkilerinin işletmeleri ciddi şekilde etkilediğini görüyorduk. Online
olarak çalışmak, adeta zorunlu gibi
oldu. Sonrasında online olarak çalışmanın konfor alanlarını fark edip bu
durumu sevdik” ifadelerini kullandı.
Butik pastalar yine revaçta
Meslek hayatında 10’uncu, Alice
Home markası adı altında 5’inci yılı
geride bıraktığını belirten Gülamkadir, butik pastacılıkla başlayıp, sonrasında kafe sektörüne girince lezzet
yelpazelerinin genişlediğini, şu an
online olarak yine butik pastaların
revaçta olduğunu kaydetti.
Gülamkadir, cupcake kutularının da çok beğenilen ürünlerden
olduğuna dikkat çekerek, Red Velvet
Cheescake, Browni, Sansebastian
gibi ürünleri unutmayıp hala sipariş
veren kemikleşmiş müşterilerinin
bulunduğunu söyledi.
“Hammadde fiyatları, üçe hatta
dörde katlandı ama kaliteyi bozmadım”
Pandemi sonrası tüm sektörler
gibi butik pastacılık sektörünün de
hammadde enflasyonundan etkilendiğine işaret eden Mesadet Uysal
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Gülamkadir, “Hammadde fiyatları,
resmen üçe hatta dörde katlanmış
durumda. Her şeye rağmen kaliteyi
bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Belçika çikolatası, iyi marka yerli tereyağı ve iyi peynirler kullanıyorum. İnsanların, lezzetli şeyler yeme
lüksünü elinden almadığımı, ayrıca
hem müşterilerimizin isteği hem de
benim yaratıcılığımla güzel şeyler
yaptığımızı düşünüyorum” dedi.
Gülamkadir, Alice Home Instagram hesabının hala aktif olduğunu
ifade ederek, Instagram hesabından
yada 0548 851 04 04 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınıp sipariş
verilebileceğini vurguladı.
“Bu kabusun bitmesini ve yine
dükkanımızı açmayı umut ediyorum”
Mesadet Uysal Gülamkadir, sözlerini şu mesajı vererek tamamladı:
“Son olarak şunu belirtmek isterim
ki dünya, son iki yıldır sanki büyük
bir kabusun içinde. Herkes hem
maddi hem manevi olarak zor zamanlardan geçiyor. Yine de her gün
bu kabus bitecek yine eski keyifle
dükkanlarımızı açacağımızı umut
etmekten vazgeçemiyorum. Kimse,
hayallerinden vazgeçmesin. Yaşama
şansımız varken kaybedecek çok da
bir şeyimiz yok aslında. Bir gün yeniden Alice Home’da buluşmak üzere.
Herkese sevgiler.”
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Sevimli karakterler,
çocukların ilgisini çekiyor
Nazlı Senal Gürdal, Amigurumi tekniği ile yeteneğini birleştirerek,
birbirinden şirin bebek ve oyuncaklar yapıyor

Eğlence ve adrenalin bir arada
Çocukların, gençlerin hep çocuk kalanların binmekten ve oynamaktan
keyif aldıkları lunapark, Lefkoşa Fuar Alanı’nda hizmet veriyor. Lunapark alanında çocuklar için birbirinden farklı oyun araçlarının yanı sıra
yetişkinler için de eğlence araçları yer alıyor
Lefkoşa Fuar Alanı’nda Evlendirme Dairesi arkasında yer alan Aldağ Lunaparkı, çocukların eğlence
merkezi oldu.
Aldağ Lunapark, başta çocuklar olmak üzere her
gün yüzlerce eğlence severi ağırlıyor.
Geçmişte sadece bayram süresince açık olan
lunapark, artık her gün hizmet veriyor.
Lunaparkta hem minikler için kurulan eğlenceli
oyuncaklar hem de gençler ve yetişkinlere özel
oyun parkurlarında adrenalin ve eğlence, sınır
tanımıyor.
Lunaparkta, hem büyükler hem çocuklara eğlen-
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celi anlar yaşatan dönme dolap, aksiyon tutkunları
için discovery ve gondol, minikler için mini tren
ve atlıkarınca, hem büyükler hem minikler için
çarpışan araba platformları, dönen uçaklar ve yine
minikler için trambolin alanı mevcut.
Çocuklar ve gençler, lunaparkta çılgınlar gibi
eğlenerek mutluluğa yelken açarken, yetişkinler de
çocukların eğlencesine ortak oluyor.
Renkli ışıklarla süslenen oyuncaklara binerek
keyifli vakit geçiren çocukların ve gençlerin eğlencesi yüzlerine yansırken, lunaparkta en çok ilgiyi
dönme dolap görüyor.

Lunapark içerisindeki çevre düzenleme çalışmaları ve yeni oyun parkurlarının kurulumu da
devam ediyor.
Kafe- restoran yapımına başlanacak
Tam teşekküllü bir tesis olma yolunda ilerleyen
Aldağ Lunapark, kısa bir süre sonra eğlence alanı
içerisinde yer alacak kafe ve restoranı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
kafe ve restoranın hizmet vermeye başlamasıyla
lunaparkın bu bölümünde doğum günü gibi çeşitli
organizasyonlar da yapılabilecek.

Güzelyurt’a bağlı Bostancı
köyünde yaşayan 52 yaşındaki
Nazlı Senal Gürdal, iş hayatı ve
ev işlerinden kalan zamanını
değerlendirerek, amigurumi
tekniğiyle bebekler yapıp aile
bütçesine katkı sağlıyor.
El işi yapmaya, özellikle de
tığ işine çocuk yaşta başladığını
söyleyen Gürdal, “Yeteneğimi
Nazlı ninemden aldım. O da çok
güzel el işleri yapıyordu” dedi.
Gürdal, tığ işi uğraşından
sonra 2015 yılında amigurumi
tekniği ile bebekler yapmaya
başladığını belirterek, “İyi ki de
böyle bir işe başladım. Üretip
güzel işler başarmanın verdiği
duygu, tarif edilemez” ifadesini
kullandı.
Gürdal, bir iplik, bir tığ, bir
ilmek, hayal gücü ve yaratıcılıkla
kapıların açıldığını belirterek
bu teknikle yaratılan ürünlere
bakıldığında olasılıkların sonsuz
olduğunu kaydetti.
Önceleri arkadaşları ve ailesine küçük hediyeler yaptığını
anlatan Gürdal, “Çevremden
aldığım olumlu tepkilerle internet üzerinden sipariş almaya
başladım ve bugünlere kadar
geldim” dedi.
Bir ürünü yaratmak, büyük
emek istiyor
Amigurumi tekniği ile çeşitli
bebekler ve emzik askısı gibi
ürünler yaptığını belirten Gürdal, bazı modellerin 3, bazı modellerin 10 ile 20 günlük emek
istediğinin altını çizdi.
Nazlı Senal Gürdal, sosyal hesaplarının aktif olduğunu ve bu
hesaplardan bilgi verip sipariş
aldığını söyleyerek, kendisine
Instagram’da @kucuk-mutluklar70 ve Facebook’ta @Nazlı
Senal Gürdal hesabından ulaşılabileceğini vurguladı.
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Mini atölyeden
çıkan şirin tatlar
Beyarmudu’nda yaşayan Emine Önsoy Eğmez, hayalini kurduğu mini
atölyesini hizmete açarak, çok sevilen lezzetlerden donuts, muffins,
cheesecake, cupcake, turtalar ve doğum günü pastaları üretiyor.
Tatlı sevdalısı genç girişimci Emine Önsoy
Eğmez, hayallerinin peşinden koştu ve yeteneği
ile yaratıcılığını birleştirerek leziz kekler, tatlılar ve
pastalar üretmeye başladı. Emine Önsoy Eğmez,
Beyarmudu’ndaki mini atölyesinde donuts, muffins, cheesecake, cupcake, turtalar ve doğum günü
pastaları üretiyor.
“Üretmek ve başarmak, hayattaki en büyük
hayalimdi”
Küçük işletmesini Mini Bakers adıyla hizmete
koyan 26 yaşındaki Emine Önsoy Eğmez, “Bu,
benim için bir işletmecilikten çok, aşkla başlayan
ve devam eden bir iş. Üretmek ve başarmak, hayat-
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taki en büyük hayalimdi. Babam sayesinde küçük
yaştan beri üretimin içinde büyüdüm. Şimdi, hayalimi gerçekleştirdim ve çok sevdiğim uğraşım olan
unlu mamuller ve tatlıları üretiyorum” dedi.
Donuts, muffins, cheesecake ve cupcakeler
çok seviliyor
Çok sevilen tatlardan olan donuts başta olmak
üzere muffins, cheesecake, cupcake, meyveli turtalar, bardak tatlıları ve doğum günü pastaları imalatı
yaptığını belirten Emine Önsoy Eğmez, ürünlerini
Beyarmudu’ndaki minik atölyesinde üretim yaptığını anımsattı. Emine Önsoy Eğmez, üretiminin
kişiye özel olduğunu ve siparişleri minimum 3 gün

öncesinde aldığını ifade etti. Üretmenin, bebek
büyütmek gibi emek ve sabır gerektiren bir süreç
olduğunun altını çizen Emine Önsoy Eğmez, “Bu
sürecin bana verdiği en güzel motive, ürünlerimin
sevilerek tüketildiğini ve takdir edildiğimi görmek.
Motive oldukça bu yolda daha da başarılı olabiliyorum. Beni bu yolda destekleyen eşime, aileme ve
işim sayesinde tanıdığım güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varlar ve iyi ki Mini Bakers
ailesi olarak varız” ifadelerini kullandı.
Emine Önsoy Eğmez, Facebook’ta ‘Minibakers’,
Instagram’da ‘mini.bakerss’ hesaplarıyla yer aldığını söyleyerek, +90 533 850 4382 numaralı telefondan bilgi verilip sipariş alındığını kaydetti.
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Kyrenia Harbor a hotel enchanted
White Pearl Hotel, which has a wide view from which you can see the ancient harbor of Kyrenia, has
become an indispensable part of summer nights with its boutique hotel and cafe-bar concept.
Operating with the concept of a
boutique hotel at the entrance of
Girne Antique Harbor, White Pearl
Hotel welcomes its guests in a limited
number of comfortable rooms with
the arrival of summer.
The ‘Bar Pearl’ on the roof of the hotel has become a favorite of summer
nights with its magnificent view and
live music.
Owned by ZOOM Magazine Group
Director, Journalist and Photographer
Birol Bebek, White Pearl Hotel continues its activities with the concept
of a hotel and bar, with the end of the
pandemic and the coming of summer.
Enjoying live music in the view
of the ancient harbor
Birol Bebek stated that they took
over the operation of the hotel with
his partner Gülsüm Gözenler 5 years
ago, and that they went through a difficult process as in every sector with
the emergence of the pandemic, and
said that he is currently operating the
hotel himself.
Stating that the roof section of the
hotel, which has 9 rooms, is in the
concept of a cafe-bar, Bebek stated
that they host guests from all over
the world, such as England, Germany
and Sweden, in their small and cozy
hotel.
Bebek said that there is live music 3
days a week, Wednesday, Friday and
Saturday, at Bar Pearl, located on the
roof of the hotel, with a view of the
harbor, as well as alcoholic-non-alcoholic, hot-cold drinks, as well as
snacks suitable for the cafe concept.

of this hotel and luck smiled upon
them.
Birol Bebek stated that they are
waiting for those who want to listen
to live music and sip a few glasses
at the White Pearl Hotel on summer
nights, accompanied by the magnificent harbor view.
It is possible to reach White Pearl
Hotel by calling +90533 825 70 00 or
by WhatsApp line, or from the White
Pearl Hotel account on Facebook.

Media and tourism together
Birol Bebek, who draws attention
to his 20-year history in the media
and advertising industry despite
working in tourism management, has
digital publications such as Turkcell
Dergilik, Türk Telekom, issuu.com
and Digital Media, as well as French
News Agency (AFP) Representative,
ZOOM Magazine owned by ZOOM
Publishing Group. He stated that he
took his work at Gurme Magazine
and Profil Advertising and Consulting
Ltd. together.
Noting that he is a former tourism
professional and that he has a professional hotel management certificate,
Bebek said that when he learned that
White Pearl Hotel would be rented, he
wanted to take over the management
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The beauty of Cyprus
From Yeşilırmak to Karpaz
Hasan KARLITAŞ
Nature in Cyprus offers generous
and colourful landscapes, especially in March and April.
Among the green texture, natural
plants, colourful tulips, anemones,
daisies, lapsanas (wild greenery),
endemic species, orchids and almond flowers greet their lovers.
After April, the yellow image
created by acacia, mimosa and
“gavcara”, known as the “golden
ball” among the people, shares the
unique landscapes of Cyprus with
its visitors.
While March and April reflect
the colourfulness of spring, May
and June also present the colourful
tones of the transitional season in
Cyprus.
Photographs reflecting the beauties of the season from Yeşilırmak
to Karpaz are also flooded with
visitors, especially on holidays.
Strawberry season in Yeşilırmak
The fun strawberry picking activity in Yeşilırmak at the western
end of Cyprus, the most delicious
jaffa orange in Lefke, the surfing
activity in Yedidalga, the scent of
oranges in Lefke and Güzelyurt,
the natural plant diversity in the
Girne mountain range, the featured villages and the natural texture
of the Karpaz. offers its unique
beauty from one end to the other.
In the village of Yeşilırmak, which is known as the “land of strawberries”, the attraction created by
picking strawberries from the field,
especially on weekends and holidays, attracts thousands of people
to the village.
This texture and scent unique
to Cyprus, starting from the west
and continuing to the easternmost
iskele and Karpaz, is the complement of the unique mosaic.
Both domestic tourism and foreign visitors share this enthusiasm
in our country.
When the blue of the Cyprus sea
is combined with the blue of the
sky, it looks beautiful to the eye.
For the readers of North Cyprus
UK Newspaper, we photographed
the landscapes in Cyprus.

36

37

English

NorthCyprus

UK

JULY 2022 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK
Facebook.com/NorthCyprusUK

September
JULY
2022 2021

NorthCyprus

UK
UK

English
English

A Turkish
Cypriot
on the
British
music
charts
Bertan Jafer known as B. Young…
A Turkish Cypriot… Someone who
climbed to the top of British music
charts… Bertan was born in Hackney
in 1995 to a Turkish Cypriot parent.
By the age of 17, he was an active
musician. The song “Been Wavey”,
released in 2017 by Bertan, who also
works as a sound engineer, has been
listened to 11 million times on YouTube. Bertan Jafer made the big bang in
2018.
Bertan Jafer is both a rapper and
songwriter…
The single “Jumanji”, released by
Columbia Records in 2018, rose to
13th place in the UK music charts,
and 5th place in the R&B category. It
stayed in the top 20 for weeks.
Bertan Jafer made his second debut
in 2018 after “Jumanji”. This time, his
song “079ME” rose to 23 places on
the music charts. He succeeded in
seeing 12th place in the R&B category.
Bertan’s hits titled “Wine” and
“Gucci Demon”, published in 2019
were among the top 50 in the UK
charts.
In 2020, the song 808, which he
sang with Da Beatfreakz, DigDat, and
Dutchavelli, entered the top 20 again
in the UK charts.
Bertan Jafer continues his music
studies in London and is expected to
release another single in 2022.
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