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I. GENEL BÖLÜM 
COĞRAFYA 
Kıbrıs, Doğu Akdeniz Havzasında bir adadır. 9,551 km'lik (3,572 mil kare 

) alanı ve 648 km'lik (402,6 mil) kıyı şeridi ile ( İtalyan adaları olan Sicilya 

ve Sardunya adalarından sonra)Akdenizdeki üçüncü büyük adadır. Küçük 

Asya'nın güneyinde, Türkiye'nin bir kısmı olan anakara Asya (veya 

Avrasya) 'nın doğu yarımadasında yer alır, bu yüzden Batı Asya ya da 

Orta Doğu'ya dahil edilebilir. Kıbrıs Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya 

yakın bir yerde bulunur. Modern Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960'larda bağımsız 

bir devlet olarak kurulmuş ve tüm Kıbrıs adasının toprakları ile 

uluslararası olarak BM ve AB'nin bir üyesi olarak tanınmıştır. 

 



 

1.2 DEVLET VE BÖLGESEL DÜZENLEMELER  
Kıbrıs Cumhuriyeti, her bölgenin başlıca şehirlerindenismini almış 6 bölgeye 

ayrılmıştır: Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Larnaka, Baf ve Girne. Ayrıca Birleşik 

Krallık, Akrotiri'deki (Limasol'un güneyi) ve Dhekelia'da (güneydoğu) iki büyük 

üssü kontrol etmektedir. Bunlar, SBA'lar olarak kabul edilir ve adanın 254 km2 

veya% 2.8'ini kapsamaktadır fakat kamusal hayat açısından Cumhuriyet'e 

aittir (dil, para birimi, ulaşım, okullar vb.). 

Resmi dil Yunanca ve Türkçe'dir. 

 
 

Kısa ulusal amblem 

 
 

Geniş ulusal amblem 

 

Ulusal Bayrak 
 

 

Temsilciler Meclisi 
amblemi 

 
 

 
 

 

Milli Marş <<Hymn to Liberty>> 
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw 
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Geçmişte, Başpiskopos Makarios III  ükenın kurtuluşundan 1977'ye kadar 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanıydı. 1974 savaşından beri  Kıbrıs 

Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Spyros Kyprianou idi ve bugün 

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis dır. 

.                

Archbishop Makarios III                  Spyros Kyprianou                          Giorgos Vasileiou 

1960-1977                                            1977-1988                                     1988-1993 
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Glafkos Klarides 
1993-2003 

Tasos Papadopoulos 
2003-2008 

Demetris Christofias 
2008-2013 

Nicos Anastasiades 
2013 -  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg


 

2. ÜLKE TARİHİ 
Kıbrıs, en az Paleolitik çağdan beri yerleşiktir ve insan varlığı M.Ö. 

10.000'den ve sonrasından teyit edilmiştir. Bu uzun dönem boyunca, 

nüfusun çoğunun gelişimi kıyı bölgelerine odaklanmaktadırBununla 

birlikte, artan korsanlık ve dış tehditlerin olduğu dönemlerde, iç 

kesimlerede önemli yerleşim yerleri geliştirmek gerekiyordu. Bunlardan 

biri, Roma-sonrası dönemdeülkenin başkenti haline gelen Ledra / Lefkoşa 

olmuştur. Birçok dış fetihten sonra, Kıbrıs 1960 yılında bağımsız bir devlet 

oldu. 2004'ten beri Kıbrıs Avrupa Birliği'nin bir üyesidir. 
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Kıbrıs dahil 2004'te AB'ye (mavi renk) katılan 10 
devletin (sarı renk) haritası (Kaynak: Wikipedia) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nY2gts7bAhVRUlAKHRSxD4MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union&psig=AOvVaw1CU7CALrorj2IiJX-8kTyd&ust=1528903156180294


 

3. ÜLKE POLİTİKASI 
3.1 SİYASİ DURUM 
Kıbrıs Cumhuriyeti, cumhurbaşkanlığı demokrasisi sistemi ile bir parlamento 

demokrasisidir. Yasama yetkisi, parlamentoda seçilmiş 80 milletvekili, 56 

Kıbrıslı Rum ve 24 Kıbrıslı Türk olmak üzere (1974'ten beri Kıbrıslı Türkler 

çalışmaya katılmamıştır), Maronitler, Latinler ve Ermeniler de temsil 

edilmektedir.. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yürütme gücü cumhurbaşkanı ve 

hükümet arasında bölünmüştür. Başkan beş yıllık bir süre için seçilir. Kıbrıs 

Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler yelpazesi sol ve sağ ideolojiden 

oluşmaktadır. Sol düşüncenin doğası, sosyalizm, komünizm ve ekoloji gibi 

fikir veya hareketlerde tanımlanabilir. Temsilciler AKEL (Komünist Parti), 

EDEK (Sosyalist Parti) ve Ekolojist Hareketi'dir. Sağın özelliği liberal 

ideolojiye dayanıyor. Temsilciler DISY (Demokratik Ralli) ve ELAM'dır. DIKO 

(Demokratik Parti), Dayanışma ve İttifak, merkezin etrafında dolaşıyor.

 
 
 

Parlamento 80 
milletvekilinden oluşur. 
 
 
 
 
 
 
 
Temsilciler Meclisi 
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4. EKONOMİ 
4.1 PARA BİRİMİ 
Kıbrıs ekonomisi geleneksel olarak Avrupa'da en gelişmişler  arasında yer 

almıştır.Gayri safi yurtiçi hasıla, dünyanın gelişmiş ülkelerine ulaşır. Ticaret 

kısıtlamalarına, ücretlerde keskin bir düşüşe, işsizliğin artmasına ve kefaletle 

ikinci en büyük bankanın kapatılmasına yol açan 2013 mali krizine rağmen, 

ekonomi  iyileşmiş ve işsizlik krizöncesi dönemden (% 8) daha düşük seviyelere 

düşmüştür. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kullanılan para birimi, eski ulusal para biriminin 

Kıbrıs poundunun yerini alan avrodur (avro bölgesinin bir üyesi). 

 

 
     The national side of the Cyprus euro currency 

 
 

 

4.2 MAAŞLAR VE ÜCRETLER 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde vergisiz gelir, yılda 19000 avro olarak belirlendi. Asgari 

garanti edilen gelir aylık 480 avro, engellilik durumunda 226 avro ve kira 

sübvansiyonu için 154'tür. Ortalama maaş, AB ortalamasını aşarak ayda 1058 

avroya ulaşıyor. 
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Eski banknotlar 
Yunan, İngiliz ve Türk dilinde 
Merkez Bankası tarafından 
verilen Kıbrıs poundu 
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4.3 SOSYAL DAYANIŞMA, EMEKLİ MAAŞI 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, dört tür emekli aylığı vardır: kurumsallaşmış / 

yaşlılık, engellilik, sosyal ve dullar.Yaşılık maaşı için temel şat 65 yaş ve 33 

yıllık çalışmadır yani sosyal sigorta fonuna katkı.Eğer bu koşullar 

sağlanmazsa ,maaş miktarı azalarak değişkenlik gösterir. 

 

 

4.4 ÜLKEDEKİ ORTALAMA FİYATLAR 
Kıbrıs'taki çoğu ürünün fiyatları Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 

ortalamasından daha yüksektir. 2 yatak odalı bir dairenin ortalama kira fiyatı 

ayda 450 avro, 1 litre benzin fiyatı ise yaklaşık 1,28 avro (Haziran 2018). 

Ne yazık ki, toplu taşıma çok sınırlıdır, bu nedenle günlük seyahatler için 
çoğunlukla araba kullanımı gereklidir. Giyim ve ayakkabı almak da 

pahalıdır, çünkü çoğu yurtdışından ithal edilmektedir, gıda ve ilaçlar ise 
genellikle daha ucuzdur. 
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4.5 KIBRIS ÜRÜNLERİ 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en ünlü ürünleri arasında Haloumi ve Anari peyniri, 

Commandaria şarabı, Gül yaprağı özü, Keçiboynuzu Balı ve Lountza, 

Koupepia ve Bal Topları, Loukoumia ve Sousoukos gibi bazı özel yiyecekler 

bulunur. 

 

Kıbrıs aynı zamanda geleneksel zivani (% 80 alkol içeriği) ve bazı yerel olarak 

üretilen bira dahil olmak üzere bölgesel bir alkollü içki üreticisidir. Bölgesel 

marka KEO, kendine özgü lezzetiyle ünlüdür; ayrıca Kıbrıs, Danimarka dışında 

Carlsberg birasının üretimi için resmi olarak onaylanan ilk ülke konumundadır. 

 
Kıbrıs, aynı zamanda dünyanın en büyük üç şirketi arasında yer alan ticari 

filosuyla da çok önemli bir nakliye gücü. Buna ek olarak, Kıbrıs, Güney Akdeniz 

/ Orta Doğu bölgesinde sigorta, denetim ve bankacılık hizmetleri için önemli bir 

merkezdir. 

Bir başka büyük sanayi de, her yıl milyonlarca turistin güzel güneşin tadını 
çıkarması ve Baf, Limasol veya Ayia Napa / Protaras / Famagusta plajlarının 
tadını çıkarması ile turizmdir. Son yıllarda turistlerin çoğu  Rusya, İngiltere, 
İsrail, diğer AB ülkeleri ve Arap / Orta Doğu ülkelerinden geldi. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A=742&-V=hall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6NWehs_bAhWFhSwKHZ81DqEQjRx6BAgBEAU&url=https://keobeer.com.cy/&psig=AOvVaw0KH7opp_r77kS6U56TdI24&ust=1528924631068270


 

5. DİNLER,MİLLETLER VE AZINLIKLAR 

Kıbrıs'ta anayasal olarak tanınan dini gruplar, Ermeniler, Maronitler ve 

Latinler (29 Temmuz 1960 İngiliz Parlamentosu'nun İngilizce Yasası) Bölüm 

II - Ek E: İngiliz Hükümetinin Daha Küçük Dini Grupların Haklarına İlişkin 

Açıklaması14 Kasım 1960'da yapılan bir referandumda, Latinler, dini bir 

grup olarak (Maronitler ve Ermenilerle birlikte), Yunan Topluluğuna ait 

olmayı seçmişler ve o zamandan bu yana Helenik Topluluğun üyeleri olarak 

kabul edilmektedirler.( Dini Gruplar ve Vatandaşlar (Seçim Yolu) 1960 Yılı - 

7/1960 Yasaları). 

Bugün Kuzey Kıbrıs çok sayıda Kıbrıslı Türk'e ev sahipliği yaparken, Kıbrıslı 

Türklerin çoğunluğu yurt dışında yaşıyor. Bu dağılma, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun İngiliz İmparatorluğu'na aktarılmasından sonra başladı, 

çünkü Kıbrıslı Türkler öncelikle politik ve ekonomik nedenlerle Türkiye'ye ve 

Birleşik Krallık'a göç ettiler. Bu göç, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'taki kuşatılmış 

bölgelere yerleşmeye ve birçoğunu göç etmeye zorlandıkça, 1960'ların 

toplumlararası karmaşasının ardından tırmandı. 
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6. TATİLLER VE KIBRIS GELENEKLERİ 

1 OCAK – Yeni Yıl 

6 Ocak – Epiphany Bayramı 

25 Mart – Yunan Ulusal Günü 

1 Nisan – Ulusal Yıl Dönümü 

1 Mayıs – İşçi Bayramı 

15 Ağustos – Bakire Meryem’in Göğe Kabulü 

1 Ekim – Kıbrıs Bağımsızlık Günü 

28 Ekİm – Yunan Ulusal Yıldönümü 

24 Aralık – Noel Arifesi * 

25 Aralık - Noel 

26 Aralık – Noel’in ikinci günü 

Temiz Pazartesi (Ortodoks  Paskalyasından 50 gün önce) 

İyi Cuma 

Paskalya Pazartesi 

Pentecost – Tufan 

 

 
 

  
7 Ocak tarihinde 
 
Ürdün nehrinde İsa'nın vaftizi anısına rahip 
tarafından atılan bir haçı yakalamaya çalışan kış 
yüzücüleri 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. AİLE 
7.1 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ 
Tipik geleneksel haneler bir baba, bir anne ve evlenmemiş çocuklardan 

oluşuyordu. Düğünde,ebeveynler çocuklarına, varsa para ve ev eşyalarıyla 

birlikte bir toprak parçası verirdi.Geleneksel olarak, damat eve ve gelinin 

ailesine mobilya ve yatak takımları verirdi. Bu,ebeveynlerin mülkünün 

çocuklara, erkeklere veya kadınlara ebeveynlerin ölümünden sonra 

değil,hayattayken eşit şekilde evlilik zamanında çeyiz olarak dağıtılmasıydı. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelin evi temin etmek zorunda kaldı. Arazinin 

yetersizliği (özellikle 1974 savaşından sonra) ve binaların büyük masrafları 

göz önüne alındığında, bir ev sahibi olmak, evlenmek isteyen bir kadın için 

büyük bir varlık haline geldi. Bu nedenle, çalışan bir kadının ücretlerinin büyük 

bir kısmı bir evin inşasına gitti, çünkü “iyi evlilik” 1990'ların başlarında da 

geçmişte olduğu kadar önemliydi. 

7.2 WEDDING, DIVORCE, CIVIL UNION 

1.1. EVLİLİK, BOŞANMA VE BİRLİKTE YAŞAMA 
Kentleşme ve modernleşme, evliliğe karşı tavrı değiştirdi. Okul sisteminin 

yaygınlaşması, kız ve erkek çocukların erken yaşlardan itibaren bir araya 

gelmeleri ve sosyal ve cinsel ilişkiler üzerine modern fikirlere maruz kalmaları 

anlamına gelmektedirKadınların işgücündeki  büyük artışı sıkı ebeveyn 

kontrolünü ortadan kaldırdı. Bugün artık dini ya da politik bir evlilikle evlenmek 

ya da bir sivil birlik beyanıyla yasal olarak yaşamak mümkün. 

7.3 EVLAT EDİNME 
İlgili mevzuata göre, Sosyal Refah Hizmetleri, evlat edinilmeden önce ve sonra 

çocukların çıkarlarını ve haklarını sağlamayı amaçlamaktadır.Evlat edinme 

sürecinde Sosyal Refah Hizmetinin temel sorumlulukları şunlardır:  

• Bir kişinin veya ailenin evlat edinilmiş ebeveynler için uygun olup olmadığını 

araştırmak. 

• Evlat edinme başvurusu Mahkeme'ye sunulduğunda, çocukların en iyi 

şekilde yararlandığından emin olmak. 

• Evlat edinmenin bir çocuğun yararına olup olmadığını belirten bir rapor 

Mahkeme'ye sunmak. 

• Evlat edinme sonrası danışmanlık sağlamak. 
 

 



8. KIBRIS’TA YAŞAM TARZI 

8.1 GENEL OLARAK: Akdeniz atmosferinde rahat  yaşam tarzı, Kıbrıs'ı 

sadece popüler bir turizm merkezi haline değil, aynı zamanda  profesyoneller 

ve emekliler için Avrupa'nın en iyi noktalarından biri haline getirmiştir.. 

Kıbrıslılar çok eğitimli ve çok dillidir. Kıbrıs'ın resmi dilleri Yunanca ve 

Türkçe'dir, ancak İngilizce uluslararası ticaretin dilidir ve yaygın olarak 

konuşulmakta ve yazılmaktadır. Almanca, Fransızca ve Rusça, hem 

yurtdışındaki üniversitelerden gelen Kıbrıslı öğrenciler hem de adanın küresel 

iş dünyasıyla olan ticari bağları nedeniyle ticarette de yaygın olarak 

konuşulmaktadır.Sadece güneşte uzanmak dışında da  bir yer olduğundan, 

tüm yıl boyunca Kıbrıs'ta bir çok şey olur. Müzik konserleri ve kültürel 

performanslar, spor etkinlikleri,dini bayramlardan,farklı düşüncelerle 

buluşabileceğiniz bilgilendirici konferanslara.Kıbrıs Rallisi, 1970 yılından beri 

her yıl düzenleniyor ve Dünya Ralli Şampiyonası ve FIA Orta Doğu Ralli 

Şampiyonası'nın bir parçasını oluşturuyor ve araba meraklılarının ilgisini 

çekerken, her yıl yapılanTarihi Kıbrıs Rallisi ise eski model araba 

tutkunlarının kalabalığını çekiyor. Pharos Oda Müziği Festivali, müzik, dans 

ve performans sanatlarından oluşan Kypria Uluslararası Festivali ve fotoğraf 

sergileri, film gösterimleri ve müzik performansları içeren Thalassa 

Uluslararası Festivali gibi kültürel etkinlikler, senelik etkinlik takviminde 

herkesin ilgisini çekecek bir şeyler olmasını sağlıyor. 
8.2 EĞİTİM 
Eğitim, 6-15 yaşları arasında Kıbrıs'ta zorunludur ve hem devlet hem de özel 

okullar tarafından işletilen ilkokul (6 yıl) ve ortaokul (3 yıl) içermektedir. 

Hemen hemen tüm çocuklar, 5 aylıktan itibaren okul öncesi eğitime de 

katılırlar Çocuklar 15-18 yaş arası genel veya meslek liselerine gidebilir veya 

işe başlayabilirler. Hem devlet hem de özel kolejler ve üniversiteler, hem 

geleneksel hem de yüz yüze ya da uzaktan eğitim ya da her ikisinin bir 

karışımı ile 18 yaş ve üzeri insanlar için Yunanca ve İngilizce dillerinde 

diploma, derece ve lisansüstü ünvanlar (yüksek lisans ve doktora) 

sunmaktadır. 
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8.3 DİL İLETİŞİM 
Akdeniz atmosferindeki rahat yaşam tarzı, Kıbrıs'ı sadece popüler bir turizm 

merkezi olarak değil, aynı zamanda göçmenler, işadamları ve emekliler için 

Avrupa'nın en iyi noktalarından biri haline getirdi. Kıbrıslılar çok eğitimli ve 

çok dillidir. Kıbrıs'ın resmi dilleri Yunanca ve Türkçe'dir, ancak İngilizce 

yaygın olarak konuşulmakta ve yazılmaktadır ve uluslararası ticaretin dilidir. 

Yurtdışındaki üniversitelerden gelen Kıbrıslıların sayısı ve adanın iş ilişkileri 

nedeniyle Almanca, Fransızca ve Rusça da yaygın olarak konuşulmaktadır. 

8.4 ÖZEL İLETİŞİM KONULARI - PROTOKOL 
Bu geniş çaplı ataerkil toplumda, erkekler otorite pozisyonlarına sahiptir ve kendi 

ailelerinin başı olarak kabul edilirler. Kuzey Amerika ve diğer Avrupa ülkelerindeki 

pek çok ülkeden farklı olarak, Kıbrıslılar, yaşlılarına karşı resmidrir ve saygı 

duyarlar.Yazılı olmayan bir kural var ki, eğer siz yaşça büyükseniz  gençliğin / 

kitlenin haklı saygısını hak ediyorsunuz demektir.Örneğin yaşlılar genellikle Bey 

veya Bayan olarak adlandırılır, ardından ilk isimleri gelir. 
8.5 DÜŞÜNCE YAPISI 

Kıbrıs’lılar ada zamanına göre yaşar, bu da evinizde yaptığınız şeylerin biraz 

gerisinde kalabileceği anlamına geliyor. Toplantılar ve randevular 30-45 

dakika gecikmeli olmakla birlikte, her türlü buluşma için yaklaşık bir saatlik 

bir gecikme yaşanması oldukça yaygındır. Bu yüzden rahatlayın ve 

tatilinizde saati takip edin 
 
 

Kıbrıs’lılar misafirperverlikleriyle gurur duyarlar. Eğer size bir içecek ya da 

bir parça yiyecek ikram edilirse bunu geri çevirmek kabalık olarak 

algılanır.Çoğu zaman istemeseniz bile ev sahibine karşı kibar olmak adına 

küçük bir parça Kabul etmelisiniz.Yakın arkadaşlar arasında (erkekler-

kadınlar and kadınlar - kadınlar, fakat erkekler-erkekler değil),Kıbrıslıların 

Avrupa tarzı birbirlerini yanaklarından öperek merhabalaştıklarını 

görürsünüz.Erkekler ve tanıdıklar sade bir tokalaşmayla selamlaşmayı tercih 

ederler.Eğer tatiliniz süresince bir Kıbrıs’lı size evine davet ederse 

teşekkürlerini ifade etmek için misafirlerin ev sahibine bir hediye götürmeleri 

beklenir. 
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8.6 YEMEK 
Kıbrıs mutfağı, Kıbrıs'ın mutfağıdır ve Yunan ve Türk mutfağıyla yakından 

bağlantılıdır.Ayrıca Bizans, Fransız, İtalyan, Katalan, Osmanlı ve 

Ortadoğu mutfaklarından da etkilenmiştir. Şiş diye bilinen Kömür üzerinde 

pişirilen etlerin adı souvlaki'den gelir. En yaygın olarak, domuz eti veya 

tavuk souvlaki sosu ile ayrıca , kızarmış hellim mantar ve sosis ile  de 

servis edilir. Genellikle turta veya ince bir ekmeğe, lahana salatası, 

maydanoz ve çiğ soğan, ve ince dilimli domates ve salatalık ile sarılırlar.

 
 

 
 

 
 

Geleneksel Kıbrıs yiyecekleri– seftalies, souvlakia, koupes, moussaka, afelia, kolokasi, 
koupepia, flaouna and halloumi cheese. 
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8.7 SPOR VE EĞLENCE 

Güneşin, suyun ve sporun birleşimi, çoğu kişinin tatil denincedüşündüğü 

şeydir - ve özellikle de yaz ayları boyunca buralarda pek çok şey vardır. 

Adanın çeşitli tabiatı yürüyüş, dağ bisikleti, safari turları veya kuş gözlemciliği 

gibi çeşitli aktiviteler sunmaktadır. En popüler ve en ekstrem sporlar arasında 

paraşütle atlama, parasailing, tüplü dalış, su kayağı, yelken, kano, pedal 

çevirme, yamaç paraşütü ve yelkencilik bulunmaktadır. 

. Kıbrıs’ta çoğunluğu erkek binlerce hayranı olan en popüler spor 

futboldur.Ülkenin en büyük takımlarını desteklerler: APOEL, Omonia, 

Anorthosis, AEK, Apollo. Aynı zamanda,son zamanlardaki spor dallarında 

önemli Kıbrıslı sporcular, tenis (Marcos Baghdatis), yelken (Pavlos Kontides) 

ve atıcılık (George Achilleos) 

Marcos Baghdatis 

 Pavlos Kontidis 

 

  Georgios Achilleos 
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