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Evinizde kalın!
Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için

Girne Belediye Başkanı Güngördü: “Zor günler elbette bitecek. 
Herşeyin çok daha güzel olacağı günlerin erken gelmesi, sizin, 
bizim herkesin bu süreçte evde kalmaları, mesafe ve hijyen 
kuralına uymasıyla mümkün olur”

“Sevgili Girneliler,
Tüm dünya ve ülkemiz, pek de 

alışkın olmadığı bir dönemden geçiyor. 
Dünyanın tüm ülkelerinde halkın sağ-
lığını tehdit eden bir virüsle mücadele 
içerisindeyiz. Ve bu mücadele, aslında 
hepimizin kriz yönetimiyle ilgili bir sınavı 
niteliğindedir.

Belediye personelimiz, halkımız, sivil 
toplum örgütleri ve yardımsever iş in-
sanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya 
gelerek, Mart ayının ortasından bugüne, 
bu zorlu süreci Girne’de büyük bir özve-
riyle sürdürmek için çalışıyoruz.

Tek başına yaşayanlar, dar gelirliler, 
işini kaybedenler, öğrenciler, hastalar, 
hasta yakınları ve risk grubuna giren 65 
yaş üstü vatandaşlarımız gibi pek çok 
kesim için canla başla çalışıyoruz.”
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Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu’ndan 
önce maske takma zorunluluğu getirdi
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütünce de ‘pandemi’ olarak tanımlanan Covid-19 
salgınının Girne kent sınırları içerisinde kontrolü kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Dünyada Koronavirüse karşı 
maske takılıp takılmamasıyla il-
gili uzmanlar arasında tartışma-
lar devam ederken; Koronavirüs 
bulaş riskinin önlenmesi amacıy-
la, Girne kent sınırları içerisinde 
toplu ve kapalı alanlarda maske 
takma zorunluluğu getirildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, kamu hizmet bina-
ları, bankalar, marketler, ecza-
neler, fırınlar, taksiler, benzin 
istasyonları ve Bakanlar Kurulu 
tarafından çalışması elzem 
görülen tüm kurum ve kuruluş-
larda,  insanların toplu şekilde 
bulunduğu tüm  alanlarda her-
kesin maske takma zorunluluğu 
getirildiğini açıkladı.  İşletmeler-
deki maske takma zorunluluğu-
nun takibi işletmecide olacak ve 
maske takmayanlar bu alanlara 
alınmayacaktır.

Girne Belediye hudut-
larındaki maske uygula-
ma zorunluluğu 24 Nisan 
2020 Cuma günü sabah 
06:00’dan itibaren başladı 

Güngördü; “Maske kullanma 
zorunluluğu yanında; Bakanlar 
Kurulu tarafından alınan karar-
lar kapsamındaki kısmi soka-
ğa çıkma yasağına uyulmaya 
devam edilecek, Girne kentinin 
tamamında insan hareketliliğini 
azaltmak için, sokaklar dahil 
tüm kamuya açık mekanlarda 
kalabalık oluşturacak şekilde 
asla bir arada bulunulmayacak, 
sosyal mesafeye en az 3 adım 
olarak (1 metre) mutlaka dikkat 
edilecektir. 

Amacımız halkımıza zorluk 
çıkarmak değil; bilakis onla-
rın sağlığını korumak ayrıca 
onlarla temas edenlerin sağ-
lığını güvence altına almaktır. 
Tüm ülkemizde olduğu gibi 
kentimizde de; hayatı ne zaman 
normalde döndürebileceğimiz; 
bizlerin elindedir. Kişisel önlem-
lere, kurallara ne kadar dikkat 
edersek salgın sürecini o derece 
hızlı kontrol altına alır ve tehdidi 
tamamen ortadan kaldırabiliriz.’ 
dedi. 

Girne Belediye hudutlarındaki 
maske uygulama zorunluluğu 24 
Nisan 2020 Cuma günü sabah 
06:00’dan itibaren başladı. 

Bakanlar Kurulu 22 Nisan 2020^de 
toplandı. Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan 
kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:
– Maske takmak artık zorunlu.
– Cuma’dan itibaren maske sokağa 

çıkılan her halde zorunlu.
– Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu 

ibadet, Ramazan ayı boyunca olmaya-
cak.

– Aynı zamanda sahur organizasyon-
larına da izin verilmeyecek.

– 3-27 Nisan tarihine kadar devam 
edecek olan KKTC vatandaşlarının deniz 
yoluyla adaya gelme yasağını 30 Ni-
san’a kadar uzattık. Bunun tek istisnası, 
Sağlık Bakanlığının verdiği sevk kararı 
ile tedavi görmek üzere yurt dışında 

olanlar, kendisi ve refakatçı deniz yoluy-
la adaya gelebilecek.

Cenaze maksadı ile birinci derece 
yakınlar yurt dışında ise, adaya gelebi-
lecek ama karantina kuralları uygulana-
cak.

–  GKK Komutanlığı da toplantıya ka-
tıldı. Askeri birlikler içerisinde tedbirler 
artırıldı. Askerlik Yasası’nda değişiklik 
olacaksa, bedelli askerlik için değişik-
likleri görüştük. Bunun için bir komite 
kurulacak. Değişiklikleri görüşecek. Ge-
rek 30 günün 15 gününü yapanlar, gerek 
tarih sıkıntısı yaşayanlarla ilgili esnek 
davranılacak.

– İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar, 
aynı miktar çerçevesinde ödenmeye 
devam edecek. Sadece geçici ve bu 
döneme özgü işsizlik ödeneği 1500 
TL olacak. İki rakam arasındaki fark 
nedeniyle istismar önlenecek. Bundan 
sonra işsizlik ödeneğine başvuru revize 

edilecek.
– Belli bazı sektörlerin hangi şartlar-

da, ne zaman açılabileceği bu top-
lantıda ele alındı. Sağlık, Ekonomi ve 
Çalışma Bakanları Cuma gün toplantı 
yapacak ve 30 Nisan sonrası, hangi 
sektörün hangi şartlarda açılacağını ele 
alacak. 

Sağlık Bakanlığı mevcut koşullar 
hakkında bilgi verdi. Test yapma kapasi-
temizi nasıl artırabileceğimiz konusunda 
rakamları bizlerle paylaştı. Test sayısının 
artmasının yanında, solunum cihazları-
nın sayısı da arttı.

– Riskin daha yüksek olduğu kesim-
lerde, bazı belediye çalışanlarından 
başlayarak, polis, sağlık, eczane ve 
kamu kuruluşlarında çalışan kesimlere 
artan biçimde test yapılacak. Hangi 
sektörlerin ne zamandan itibaren açıla-
cağı belirlenecek ve önümüzdeki hafta 
duyurulacak.

Bakanlar Kurulundan önemli kararlar
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Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için

Evinizde kalın!
Güngördü: “Zor günler elbette bitecek. Herşeyin çok 
daha güzel olacağı günlerin erken gelmesi, sizin, bizim 
herkesin bu süreçte evde kalmaları, mesafe ve hijyen 
kuralına uymasıyla mümkün olur”

“Sevgili Girneliler,

Tüm dünya ve ülkemiz, pek de alışkın olmadığı 
bir dönemden geçiyor. Dünyanın tüm ülkelerinde 
halkın sağlığını tehdit eden bir virüsle mücadele 
içerisindeyiz. Ve bu mücadele, aslında hepimizin 
kriz yönetimiyle ilgili bir sınavı niteliğindedir.

Belediye personelimiz, halkımız, sivil toplum 
örgütleri ve yardımsever iş insanlarımız ve vatan-
daşlarımızla bir araya gelerek, Mart ayının orta-
sından bugüne, bu zorlu süreci Girne’de büyük bir 
özveriyle sürdürmek için çalışıyoruz.

Tek başına yaşayanlar, dar gelirliler, işini kaybe-
denler, öğrenciler, hastalar, hasta yakınları ve risk 
grubuna giren 65 yaş üstü vatandaşlarımız gibi 
pek çok kesim için canla başla çalışıyoruz. 

“Kimse aşsız kalmasın” düşüncesiyle ihtiyaç 
bildiren her eve gıda ve hijyen malzemesi dağı-
tımlarımız ülkemizde salgının duyulduğu ilk gün-
den itibaren devam ediyor. 30 kişilik ekibimizle 
günde 350 eve gıda paketi ulaştırıyoruz. 

Bu süreçte, 65 yaş üstü yüksek risk grubundaki 
büyüklerimizi korumak bizim için çok önemliydi. 
Ve onlara da ilaç, eczane, market konusunda 
yardım etmek için çalışıyoruz.

Bölgemizde, online eğitimden mahrum kalan 
öğrencilerimiz için, Girne Belediyesi ve Milli Eği-
tim Bakanlığı ile birlikte, belirlenen öğrencilerimi-
ze ücretsiz internet kurulumu sağladık. Elimizin 
ulaşabildiği yere imkanımız ölçüsünde halkımıza 
yardım etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız de-
mişken, bu sıkıntılı günlerde sahada canla başla 
çalışan, çöp toplamak, dezenfekte çalışmaları 
yapmak, gıda dağıtmak gibi birçok görevi başa-
rıyla üstlenen  belediyelere hükümet tarafından 
yapılan yüzde yirmi beşlik kesintin de kabul edilir 
olmadığını belirtmek isterim. 

Öte yandan, bu süreçte yaptığımız işlerden 
bahsetmeye devam edecek olursam, Kaymakam-
lık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet- Kamu Hizmet 

Binaları ve Girne Belediyesi Ana Hizmet Binası, 
şube ve vezne noktalarında da rutin dezenfeksi-
yon programımız içerisinde dezenfekte edilirken, 
halka açık yerlerde de ilaçlama çalışmalarımız 
devam etti. 

Zabıta ve sağlık Şubesi ekiplerimiz, halk sağlı-
ğının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması 
amacıyla market, kasap ve fırın denetimlerini de 
sıklaştırdı.

Bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarımız için park ve bahçelere, kuru mama 
ile su kabı bırakmaya devam ettik.

Evlerine kapanan halkımıza moral vermek için 
üstü açık aracımızla müzik yayını yapan turlar 
düzenledik. Evde kalın çağrımızı yaptık. 

Evet. Riskli bir süreç ve aslında sahada çalışan 
bizler de büyük bir risk altındayız. O nedenle, 
personelimize bu süreçle ilgili eğitimler verdik. 
Maske, eldiven ve koruyucu giysilerle hizmet ver-
melerini sağladık. Ve ben de dahil sahada çalışan 
tüm personelimize Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde  
Covid-19 testi yaptırdık. Bu süreçte büyük feda-
karlık gösteren personelime de buradan teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.

Şu zor günlerde  halkımızın sağlığından, 
insan hayatından daha önemli hiçbir şey yoktur.  
Dünyada bu virüsün nasıl yayıldığını, geç alınan 
önlemlerle diğer ülkelerin nasıl büyük bir çıkma-
zın içerisine girdiklerini hepimiz izledik.  O ne-
denle benim de sizlerden bazı isteklerim olacak. 
Ne kadar süreceği bilinmeyen bu süreçte lütfen 
evlerinizde kalınız. Hijyen kurallarına uyunuz. 
Kendimize ve sevdiklerimize yapabileceğimiz en 
büyük iyilik bu konuyu ciddiye almak olacaktır. 
Zor günler de elbette bitecek. Herşeyin çok daha 
güzel olacağı günlerin erken gelmesi, sizin, bizim 
herkesin bu süreçte evde kalmaları, mesafe ve 
hijyen kuralına uymasıyla mümkün olur.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.
Lütfen evinizde kalın.”

Nidai Güngördü
Girne Belediye Başkanı
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Girne’de hijyen önlemleri devam ediyor
Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesin-
de  Girne Belediyesi tarafından sürdürülen hijyen çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; 
bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi 
için halkımızın ve hizmeti zaruri olarak devam 
etmek durumunda olan kurumların da işbirli-
ğinin esas olduğunu vurguladı.  

Güngördü “Koronavirüs (Covid-19) salgınını 
önlemek için ülke genelinde alınan önlemler 
çerçevesinde Girne Belediyesi olarak gün-
lük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan 
devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara 
devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu 
süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, 
zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması 
gerekmektedir” dedi.   Girne Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan 
açıklamada; kamusal alanlarda; belediye sağ-
lık ekiplerinin dezenfektan uygulama çalışma-
larının yoğun şekilde devam etmekte olduğu 
belirtildi. Belediyeden verilen bilgiye göre 
özellikle Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan 
kamyonlar, araçlar ve muhaceret binasının 
giriş kısımları belli aralıklarla dezenfektan 
ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Bunun yanında, 
çarşı içindeki bankamatikler, halka açık olan 
tuvaletler de rutin dezenfeksiyon programı 
içerisinde bulunuyor. 

Bu süreçte kısıtlı şekilde hizmet vermekte 
olan Girne Belediyesi hizmet binasının da 
dezenfeksiyonu sağlanmakta ve kontrollü 
şekilde sosyal mesafe sınırı konulacak şekilde 
yönlendirme yapılmakta.

Hizmet akışı devam eden Polis Genel Mü-
dürlüğü ve Kaymakamlık gibi kamu binaları-
nın dezenfeksiyonu da sağlanmaktadır. 

Bireyler kişisel hijyene önem göstermeli
Yapılan dezenfeksiyon uygulaması anlık 

bir uygulama olduğu için uzun süre koruyucu 
olmadığından insan akışı oldukça steril şekilde 
kalmayacağının bilinmesi ve bireylerin kişisel 
hijyenine önem göstermeleri çok daha büyük 
bir önem arz etmektedir. Bireyler arasındaki 
sosyal mesafenin en az 1 metreye sınırlan-
dırılması, elleri yıkamadan yüze, buruna ve 
gözlere temasından sakınılması gerekmekte-
dir. Ellerin hijyenini sağlamak için, en az 20 
saniye boyunca sabun ve suyla yıkayarak bu 
imkan yoksa da el dezenfektanları uygulaya-
rak önem alınmalıdır. 

İşletmeler kendi önlemlerini almalıdır
Girne Belediyesi tarafından kamusal alan-

lardaki hijyen önlemleri alınırken; kent gene-
linde hizmeti devam eden kurumsal alanlarda 
da işletmeler kendi önlemlerini almalıdırlar :

Kurumsal yerlerde, zemin dahil olmak 
üzere, insanların temas ettiği kapı kolları, 
sandalye kenarları, tezgah üzerleri vb genel 
yüzeylerin temizliği ve hijyeni özenle yerine 
getirilmelidir. Yüzeylerin hijyenini sağlamada; 
klor bazlı (çamaşır suyu gibi) veya antiseptik 
özellikli ( dettol, sanitol vb  gibi) kimyasal 
ilaçlar kullanılmalıdır. Kapalı ortamların düzen-
li havalandırılması sağlanmalıdır.

Müzik eşliğinde cadde ve sokaklarda ilaçlama
Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, 
Girne Belediyesi kent genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan  
tedbirler kapsamında evde kalan 
Girneli’lere müzikle moral vermek 
isteyen belediye ekipleri bir yandan 
temizlik aracı ile sokakların hijyenini 
sağlarken bir yandan da temizlik 
aracına eşlik eden müzik arabası ile 
halka moral verdi.

Güngördü: “Lütfen 
evde kalın”
Karantina nedeniyle evlerinde 

olan Girneliler, balkonlardan , bah-
çelerinden, alışveriş için bulunduk-
ları marketlerin önünde, şarkılara 
eşlik etti. 

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü de, kentte moralleri 
arttırmaya yönelik bu müzikli sokak 
temizliği etkinliğine katıldı. Büyük 
marketlerin ve yerleşimin yoğun ol-
duğu sokaklarda gezinti otobüsün-
den anonslarla vatandaşa seslenen 
Güngördü, herkese alınan tedbirlere 
uymaları ve evlerinde kalmaları 
çağrısında bulundu. 

Yaşanan bu zorlu süreçte, 
vatandaşlardan evlerinde kalma-
larını, temaslarını ev halkıyla sınırlı 
tutmalarını, marketlerde yığılma 
yapmamalarını ve önlemlere uyma-

larını isteyen Güngördü, Salgından 
ancak evde kalarak, sosyal mesafeyi 
koruyarak, hijyene özlen göstererek, 
yardımlaşma, toplumsal bilinç ve 
kurallara uyarak kurtulunabileceğini 
vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu du-
rumun diğer ülkelere göre daha 
iyi durumda olduğunu dile getiren 
Güngördü, “Virüsün yatay seyret-
mesi için çok daha dikkatli olmalıyız. 
Rahata ermememiz gerekir. 

Toplu yerlerde birbirimize daha 
çok dikkat ederek mesafemizi koru-
yalım” dedi.
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Girne Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri 
sürdüren Girne  Belediyesi’nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı. 

Girne Belediyesi’n-
den verilen bilgide, 
kendi personellerini 
ve halkı  koruma, ne 
durumda olduklarını 
öğrenmek ve koru-
mak amacıyla  çalışan 
personele test yapıl-
dığı kaydedildi. Girne 
Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü konu ile ilgi-
li yaptığı açıklamada; 
özellikle vatandaşla 
birebir Zeytin Masada 
muhatap olan Belediye 
Başkanı  ve personeli-
ne, zabıta birimlerine, 
veznelerdeki tüm per-
soneller, ayrıca gıda 
dağıtımında görevli 
bulunan ve halk ile 
direk temas halinde 
bulunan bütün çalışan-
larına, Sağlık Bakan-
lığı ve Girne Akçiçek 
Hastanesi aracılığı ile 
kendi istekleri doğrul-
tusunda  test yaptır-
dıklarını kaydetti.

Yapılan bütün 
sonuçlar negatif 
çıkmıştır

Güngördü; “Yapılan 
bütün sonuçlar negatif 
çıkmıştır, yani herhangi 
bir personelimizin bu 
konuda bugün için 
herhangi bir sağlık so-
runu yoktur. Bunu da 
halkımızla paylaşmak 
istedik. Bu hizmeti size 
verirken hem kendi-
mizi korumak  hem de 
personelimizin, vatan-
daşlarla temas ettiği  
zaman vatandaşlarımı-
zı  korumak sorumlulu-
ğu ve bilinci ile hareket 
etmeyi temel hedef 
aldık” dedi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide;  
günlük hayatı etkileyen ve toplum  sağlığı 
açısından yaşamsal bir önem taşıyan sivri-
sinek mücadelesine bu süreç içerisinde de 
devam edildiği belirtildi. Durgun sulak nok-
talar, su birikintileri, durgun dere yatakları, 
göletler, kullanılmayan havuzlar ve benzeri 
noktalarda kent genelinde sürdürülen; 
tarama, kontrol ve larvasit ilaç uygulamala-
rının yıllardır uygulanan program çerçeve-
sinde kesintisiz olarak ilaçlandığı kaydedil-
di. Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile 
Soyel konu ile ilgili yaptığı  açıklamada; 
“İnsana bulaşan birçok tehlikeli hastalığın 
taşıyıcısı yani ‘vektör’ niteliğiyle en önemli 
risklerden olan sivrisineklerle ilgili müca-

delemiz yılın 12 ayı boyunca; çevreye ve 
diğer tüm canlılara hiçbir zararı olmayan; 
sadece sivrisinek larvası üzerine etkili; mısır 
koçanına emdirilmiş bir bakteri kullanılarak 
yapılmaktadır. Çevreye duyarlı, kimyasal 
içermeyen ekolojik ürünleri tercih ettiğimiz 
uygulamada sadece insan ve toplum sağ-
lığı değil aynı zamanda sağlıklı bir doğa ve 
çevre olgusuna önem veriyoruz” dedi. 

“Çevre dostu 
mücadeleyi benimsiyoruz”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 

konuyla ilgili şunları söyledi: “Halkımızın 
sağlığı her şeyin ötesindedir. Sivrisineklerin 
yaratabileceği sağlık sorunlarının farkında 
olduğumuzdan larvasit uygulamalarına ayrı 

bir önem vermekteyiz. İçerisinde yaşa-
dığımız doğa ve çevrenin de korunması 
bizim görevimizdir. O nedenle çevre dostu 
mücadeleyi benimsiyoruz. 

Vektör mücadelesinde tüm ülkenin etkin 
ve doğru yöntemlerle mücadelesi de önem 
taşıdığından; bu mücadelenin Ülkemiz 
genelindeki tüm Belediye hudutlarını kap-
sayacak şekilde yapılması büyük bir önem 
arz etmektedir.Bu kritik süreçte, Belediye-
mizin elzem faaliyetleri sürecektir.  Toplum 
sağlığımızın mükemmel düzeyde korun-
ması için var gücümüzle çalışmaktayız. 
Halkımızdan tek isteğimiz lütfen evlerinde 
kalmaları ve güvende kalmalarıdır. Güzel 
günler çok yakındır.”

Girne Belediyesi sağlık ekipleri, yeni Koronavirüs salgının önlenmesi çerçevesinde, 
toplum sağlığını ilgilendiren konulardaki hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. 

“Halkımızın sağlığı her şeyin ötesindedir”
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İş yeri denetimleri devam ediyor
Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının 
devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken 
tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla Girne Belediyesi bölge-
de yer alan işletmeleri yoğun şekilde denetliyor. 

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekip-
leri ve zabıtaları, Girne’de süpermar-
ket, market, kasap ve fırınlara yönelik 
denetimlerini sürdürüyor. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü, toplum olarak evlere kapanılan 
bu kritik karantina süreciyle birlikte, 
hayatın devamlılığını sağlamak adına 
çalışmak durumunda olan işletmelerin; 
Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı karar-
lar doğrultusunda hizmet vermesinin  
yaşamsal önemi olduğunu belirtti. 

Güngördü; “Bu noktada market 
sahiplerine, çalışanlarına vatandaşlara 
ve toptancılara ciddi görevler düşmek-
tedir. Bu süreci başarıyla hepbirlikte 
yönetebilmemiz için tüm toplumu 
duyarlılıkla işbirliğine davet ediyoruz. 
Kuralların dışında, salgın riski yaratan 
işletmelerin tespiti durumunda Girne 
Belediyesi gerekli yaptırımları uygula-
yacaktır” dedi. 

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri 
Naile Soyel, Covid 19 ile mücadelede 
kapsamında süpermarket, market, fırın 
ve kasaplara yönelik denetimleri sıklaş-
tırdıklarını kaydetti.

Sürecin başından itibaren ilgili işlet-
melere, alınacak önlemler konusunda, 
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakan-
lığı’nın verilerini ilettiklerini söyleyen 
Soyel, bu süreçte  denetimlerin devam 
ettiğini anlattı. Söz konusu işletmelerin 
konuya duyarlılık göstererek, tedbir-
leri uyguladıklarını dile getiren Soyel, 
ancak uygulamaların amacına ulaşması 
için vatandaşların da duyarlılık gös-
termesi , marketlere girdiğinde kural-
lara uyması gerektiğine vurgu yaptı. 
Soyel, 2 metre mesafe, dezenfeksiyon 

sıvısı, plastik eldiven ve alışveriş sepet 
ve arabalarının dezenfekte edilmesi 
konusunda zaafiyet sergileyenlere 
daha keskin yaptırımlar uygulandığını 
vurguladı.

Bu süreçte eldiven ve dezenfektas-
yon sıvısı zorunluluğunu yerine getir-
meyen bir kasap dükkanı ve market 
mühürlenerek 3 gün kapatıldı.
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Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayra-
mı nedeniyle mesaj yayınladı. 

Güngördü, dünyadaki salgın ne-
deniyle birçok işyerinin kapalı olduğu 
bu dönemde, birçok işçi ve emekçi-
nin mağdur olduğunu bu günlerin en 
kısa sürede atlatılması temennisinde 
bulundu. 

Güngördü, bu süreçte, insan sağlı-
ğının, güvenliğin ve belediye emekçi-
lerinin önemine işaret etti. 

Güngördü, 1 Mayıs’ın alın teriyle 
ekmek mücadelesi veren işçi ve 
emekçilerin günü olduğuna işaret 
ederek, “İnsan hayatında en yüce 
değer olan emeğin, alın terinin, üre-
terek çalışmanın kutlandığı bu günde 

başta Girne Belediyesi’nde çalışan, 
işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak 
üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi 
ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını 
kutlarım” dedi.

Kadın, erkek, genç, tüm işçi ve 
emekçilerin sadece yılın belli bir 
gününde değil, her zaman yanında 
olduğuna işaret eden Güngördü, “1 
Mayıs’ın ülkemizde ve dünyadaki tüm 
halklarla emekçilere barış, kardeşlik 
ve özgürlük getirmesini, neredeyse 
tüm Koronavirüs salgını nedeniyle 
birçok işlerinin kapalı olduğu, üre-
timin durduğu bu sürecin üretimin, 
emeğin ve emekçinin değerinin daha 
da fark edilmesine vesile olmasını 
temenni ederim ” dedi.

Fotoğraf, Başkan Nidai Güngördü’nün geçmiş günlerde 
yaptığı şantiye ziyaretinde çekildi

Güngördü’nün 
1 Mayıs 
mesajı
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Yardım kampanyaları 
aralıksız sürüyor
Ülkemizdeki duyarlı iş insanlarının, Türkiye’den kardeş belediye-
lerimizin ve derneklerin Covid-19 nedeniyle sıkıntılı günler geçi-
ren vatandaşlarımıza yardımları hız kesmeden sürüyor.

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni 
Koronavirüs salgını ile mücadele prog-
ramı çerçevesinde, duyarlı iş insanla-
rının, Türkiye’den kardeş belediyelerin 
ve derneklerin yaptığı yardımlar hız 
kesmeden devam ederken, Girne Bele-
diyesi de bu yardımları ihtiyaçlı aile ve 
bireyler için dağıtmaya devam ediyor.

Yardımlar devam ediyor
Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için 

yardım elini uzatan Girneli iş insan-
ları, ihtiyaç duyan aileler için yardım 
paketlerini Girne Belediyesi aracılığı 
ile ulaştırmaya devam ediyor. Konu ile 
ilgili açıklama yapan Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü; bu süreçte 
yardımlaşma konusunun ne kadar 
önemli olduğunun altını bir kez daha 

çizerek yardım koyan herkese tek tek 
teşekkür etti.

Güngördü; “Yardımlaşma konusun-
da bugüne kadar çok iyi bir noktaya 
gelmiş bulunmaktayız ve iyiye gitmek-
teyiz. Bugün de bölgemizde yaşayan 
duyarlı iş insanlarından Ömer-Ayşegül 
Gültekin, Burak Başel, Turgay Mimi, 
Onur Develi, Orti Market yardımlarını 
belediye ulaştırdılar ve hemen acil 
ihtiyaç listesine eklenen vatandaşlara 
yardımların ulaştırılmasına başladık” 
dedi. 

Belediyeden verilen bilgide ayrıca 
Girne bölgesinde yaşayan Musmer Ltd. 
direktörleri Veleddin Öztürk ve Musta-
fa Öztürk tarafından Girne Belediye-
si’ne  100 adet gıda paketi hazırladığı 
ve belediyenin yardımları ile bu gıda 

paketlerini ihtiyaç sahibi insanlara 
dağıtılılmaya başlandığı belirtildi.

Güngördü; “Bu konuda yardım 
yapabilecek tüm duyarlı iş insanları 
da bunu bir çağrı olarak kabul etsinler 
ki yapabilecekleri yardımları da biz 
Belediyemiz kanalı ile ihtiyaçlı va-
tandaşlarımıza ulaştırabilelim. Yakın 
çevredeki yardıma muhtaç insanlara 
yardım etme duyarlılığı herkes tarafın-
dan takdirle karşılanmaktadır” dedi ve 
bu zor günler için dayanışmanın  şart 
olduğunu belirterek, bugüne kadar 
katkı yapan herkese ve bundan sonra 
da katkı yapmak isteyen herkese çok 
teşekkür etti.

Girne Belediyesi ve Miili Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenen öğ-
rencilere ücretsiz internet kurulumu 
sağlanmaya başlandı.

Girne Belediyesinden yapılan açık-
lamada; evden eğitim sürecine geçti-
ğimiz bu dönemde, gerekli altyapıya 
sahip olmayan öğrencilere internet 
kurulumu ücretsiz olarak sağlanmaya 
başlandığı belirtildi. BYT Danışmanlık 
Şirketi, kendi finanse ettiği 1 aylık 5 
mb Lifecell internet paketini,  ihti-
yaçlı öğrencilere herhangi bir ücret 
almadan evlerine bağlayacak. 

Konu ile açıklamada bulunan 
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü; “ Ülkemizi de etkisi altına alan 
Covid-19 salgını ile ilgili, Bakanlar 
Kurulu, okulların kapatılmasına karar 
verdi ve bu süreçte  çocuklarımız 
evlerinden eğitim almaya devam edi-
yorlar. Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış 
olduğu uzaktan eğitim, internet üze-
rinden eğitim ile ilgili olarak tabii ki 
çocukların derslerinden kopmaması 
için bu sürecin doğru yönetilebilmesi 
gerekir.Uzaktan eğitim sürecinde bir 
takım teknik donanımlara da ihtiyaç 
olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 
Girne’de, Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
ihtiyaçlı öğrencilerimizin bu konudaki 

eksiklikleri tespit edildi ve bir çalışma 
yapıldı. 

Girne’den de BYT Danışmanlık 
Şirketi’nin değerli iki ismi İsmail 
Candan ve Adnan Öztürk’ün kat-
kıları ile 100 ihtiyaçlı öğrencimize 1 
aylık internet kurulumu sağlanmaya 
başlanmıştır.Bu 1 aylık bir süre için 
geçerli olacaktır. Birinci ayın bitmesi-
nin ardından,isteyen veliler, interneti 
kendileri ödeyerek interneti kullan-
maya devem edeceklerdir.Birinci ayın 

sonunda isteyen velilere’de ücretsiz 
de-montaj yapılarak, yapılan kurulum 
şirket tarafından geri alınabilecek. 
Çocuklarımızın  eksiklikleri varsa 
daha sonra belediyemizde  gerekli 
katkıyı yapacaktır. Ben ilgili şirke-
te çok teşekkür ederim. İnşallah 
çocuklarımız bu süreçte evlerinden 
çıkmadan  derslerine katılırlar.Bu 
süreç atlatıldıktan sonra da iyi bir 
şekilde adapte olurlar diye düşünü-
yorum” dedi.

BYT’den 100 öğrenciye internet kurulumu

Demet Şahin’den çocuklu 
aileler için anlamlı bağış

Koronavirüs salgını ile mücadele 
programı çerçevesinde, iş insanlarının 
yardımları devam ederken bölgedeki 
duyarlı iş insanlarının yaptığı yardımlar 
belediye ekipleri tarafından ihtiyaçlı 
kişilere ulaştırılıyor. 

Yardımsever iş insanı Demet Şahin 
550 adet çocuklu aileler için hazırlanan 
gıda paketinin ihtiyaçlı ailelere ulaştı-
rılması için Girne Belediyesi’ne katkıda 
bulundu.  

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, yapılan yardımların bu zor 
süreçte önemli bir dayanışma örne-
ği olduğuna vurgu yaparak, Demet 
Şahin’e ve bugüne kadar katkı yapan, 
bundan sonra da katkı yapmak isteyen 
herkese çok teşekkür etti.
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Muratpaşa Belediyesi’nden maske desteği

Girne Masterleri Derneği’nden Anlamlı Bağış
Covid-19 olarak da tanımlanan 

yeni Koronavirüs salgını ile müca-
dele programı çerçevesinde, Girne 
Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile 
ve bireyler için çalışmalar devam 
ederken, bu çağrıya duyarlı dernek-
lerimizde sessiz kalmıyor.

Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aile-
ler için yardım elini uzatan Girne 
Masterleri Derneği, ihtiyaç duyan 

aileler için yardım paketlerini Girne 
Belediyesi aracılığı ile ulaştırmak için 
teslim etti.Girne Belediyesinden ve-
rilen bilgiye göre eski futbolcuların 
kurduğu dernek olan Girne Master-
leri Derneği Girne Belediyesine 35 
adet gıda paketi hazırladı. Belediye-
nin yardımları ile bu gıda paketleri 
ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaya 
başlandı.

Koronavirüs (COVİD-19)  salgınıy-
la mücadele konusunda ilk günden 
itibaren olağanüstü çaba ile çalışan 
Muratpaşa Belediyesi, Girne Beledi-
yesi’ne 3 boyutlu ( 3D )  yazıcılarla 
ürettiği 100 adet  siperlikli yüz mas-
kesi gönderdi.

Konu ile ilgili konuşan Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü; 
“Bu mücadelede pek çok kurum ve 
kuruluştan çeşitli ölçeklerde yardım-
lar almaktayız. Ancak bu yardımların 
yanında bugün bize ulaşan yardım 
çok büyük anlamı olan bir yardımdır. 
Antalya Muratpaşa Belediyesi, bildi-
ğiniz gibi  Girne Belediyesi’nin kardeş 
belediyesidir. Yıllardır süren bu ikili il-
şkilerimiz kültür ve sanat alanında da 
çok iyi bir noktaya gelmiştir. Meydana 

gelen bu salgın nedeniyle Antalya 
Muratpaşa Belediyesi imal ettiği bu 
3D siperlikli yüz  maskelerini bize 
gönderdiler. Dün itibariyle elimize 
geçti. Bugünden itibaren de özellikle 
dışta denetime giden memurlarımız, 
zabıtalarımız, sağlık ekiplerimiz ve 
gıda paketi dağıtan personelimiz bu 
maskeleri kullanmaya başladılar. Bu 
maskeler hem gözleri koruyor hem 
de yıkanarak tekrar tekrar kullanıla-
bildiği için birçok sıkıntıyı gideriyor” 
diye konuştu. Güngördü; “Antalya 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal’a,  Oya Kansu’ya çok teşekkür 
ederim. Girne halkının selam ve sev-
gilerini iletiyorum. Sağlıklı günlerde 
yeniden görüşmek umuduyla, evde 
kalın sağlıkla kalın” dedi.

Girne’de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı
Girne’de Anafartalar Lisesi ve Girne 

Belediyesi işbirliğinde, yardımsever 
vatandaşların katkılarıyla, uzaktan 
eğitimden mahrum olan Anafartalar 
Lisesi’nin 35 öğrencisine tablet ve diz 
üstü bilgisayar bağışında bulunuldu. 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 
tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim 
yöntemi sürdürülürken, Girne bölge-
sinde elektronik donanımda eksiklik 
yaşayan ve uzaktan eğitimden mahrum 
kalan Anafartalar Lisesi’nin 35 öğren-
cisinin, yardımsever iş insanı, vatandaş 
ve derneklerin katkılarıyla donanımları 
tamamlandı.

Başlatılan yardım kampanyası neti-
cesinde, 20 öğrencinin evine internet, 
5 adet laptop, 30 adet tablet ulaşması 
sağlandı. Bağışlanan ve dağıtımı Girne 
Belediyesi ekipleri  tarafından öğren-
cilere ulaştırılacak tablet ve diz üstü 
bilgisayarlar, Anafartalar Lisesi’nde, 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü’ye teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Milli 
Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim 
Dairesi Müdürü Ali Yaman, Covid 19 
salgını nedeniyle, Mart ayının sonundan 
itibaren uzaktan eğitime başladıklarını 
belirterek, donanımlarının yetersizliği 

nedeniyle uzaktan eğitimden mahrum 
kalan öğrenciler için, çeşitli kampanya-
lar başlatıldığını anımsattı. Bu kampan-
yalar sonucunda somut adımlar atılarak 
öğrencilerin ihtiyaçlarının karşıladığını 
söyleyen Yaman, Anafartalar Lisesi’nde 
öğrencilerin uzaktan eğitime erişebil-
mesi için yapılan kampanyaya öncülük 
eden Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, okul müdürü Erbil Hürya-
şar’a ve yardımseverlere teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, dünyadaki salgın nede-
niyle meydana gelen olumsuzlukların 
her alanı etkilediği gibi öğrencileri de 
olumsuz etkilediğini belirtti.

Okullara yönelik uzaktan eğitim 
programına katılabilmeleri için öğren-
cilerin teknik donanıma ihtiyaç oldu-
ğunu hatırlatan Güngördü, bu konuda 
donanım eksikliği yaşayan öğrencilerin 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
kampanyadan olumu sonuçlar alındığı-
nı ifade etti.

Sağlık ve eğitimin önemine işaret 
ederek, donanımları tamamlanan 
öğrencilerin eğitimde meydana gelen 
kopuklukları gidereceğini dile getiren 
Güngördü, kampanyaya destek veren 
herkese teşekkür etti.

Koronavirüs salgını süresince belediyemize  gıda paketi yardımında bulunan 
kişi ve kurumların detaylı listesini gelecek sayımızda sizlerle paylaşacağız.DETAYLI LİSTE GELECEK SAYIMIZDA
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Ahbap Derneği’nden anlamlı bağış
Koronavirüs salgını sırasında ihtiyaç sahibi binlerce aileye AHBAP Derneği 
çatısı altında başlattığı yardımlarla destek olan Haluk Levent, Kıbrıs Türk Be-
lediyeler Birliği aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattı.

Tüm dünyayı saran yeni 
tip Koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle Haluk Levent 
de yardımlaşma amacıyla daha 
önce kurduğu AHBAP Derneği 
aracılığıyla, evinde beklemek 
zorunda kalan ve çalışmadık-
ları için yardıma ihtiyaç duyan 
tüm aileler ve öğrenciler için 
35 bin TL değerinde 500 gıda 
paketini Girne Belediyesine 
ulaştırdı.

Tamamem işsiz insanlara, 
öğrencilere 35 bin TL değerin-
de 500 gıda paketini geçtiği-
miz günlerde Girne Belediye-
si’ne ulaştıran yetkililer, Girne 
Belediyesi ile ortak hareket 
ederek bu paketleri dağıttılar. 

Güngördü; “Bu süreç içeri-
sinde bize ulaşan gıda paket-
lerini en adaletli şekilde Girne 
Belediyesi hudutları içerisinde 
yaşayan ihtiyaçlı ailelere ve 
öğrencilere  ulaştırmaya çalışı-
yoruz.

İş insanlarının duyarlı olması 
belediyelere ve devletimize 
katkıda bulunması çok çok 
önemlidir. AHBAP Derneği 
kurucusu Haluk Levent, önemli 
miktarda bir gıda paketi 
yardımında bulunmuştur. Bu 
gerçekten takdir edilecek 
bir davranıştır. Buradan tüm 
Girneliler ve Girne Belediyesi 
adına teşekkürlerimi iletiyo-
rum. Daha önce de söylediğim 
gibi, bu gıda paketleri üzerinde 
durduğumuz en hassas konu, 
hiçbir geliri olmayan, tamamen 
gündelikçi çalışan ve öğrenci 
ağırlıklı olan insanlarımıza bu 
gıda paketlerini dağıtmaktır.

Yardımlaşma elini uzatan 
herkese bundan önce ve bun-
dan sonra yapılacak yardımlar 
için çok çok teşekkür ederim. 
İlerleyen günlerde tüm yardım 
yapan iş insanlarımızı, kurum-
ları, iş yerlerini ve dernekleri 
yazılı ve görsel basın üzerinden 
halkımıza duyuracağız” dedi.

Ahbap Derneği’nin yar-
dımları  aynı zamanda Girne 
Bölgesi’nde bulunan Girne 
Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, 
Dikmen Belediyesi, Esentepe 
Belediyesi, Lapta Belediyesi 
ve  Alsancak Belediyelerine 
ulaştırıldı.

Yeşilırmak ve Yedidalga’dan 
Girne’ye sebze ve meyve katkısı

Covid 19 salgını nedeniyle zor 
durumda olan ihtiyaçlı vatandaşla-
rın ihtiyaçlarının karşılanması için 
ülkenin dört bir yanında yardım-
sever iş insanları, vatandaşlar ve 
dernekler adeta seferber olmuş 
durumda.Toplumsal dayanışmanın 
büyük önem kazandığı bu zor gün-
lerde yardımseverler, ihtiyaçlı olan 
vatandaşların ihtiyaçlarının karşılan-
masına kaktı sağlamak için, maddi 
manevi ciddi bir efor sarf ediyor.

Yardımsever iş insanları, dernek, 
kurum ve kuruluşlar,  kendi çaba-
ları ve maddi olanaklarıyla bazen 
çevrelerinin de desteğiyle oluştur-
dukları gıda ve hijyen paketlerini 
ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırarak bu 
zor günlerde yaşamlarını sürdürme-
lerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. 

Girne Belediyesi’nden verilen 
bilgiye göre yardım kampanyaları 
çerçevesinde Yeşilırmak ve Yedidal-
ga Üreticileri Birliği de ihtiyaçlı va-
tandaşlara dağıtılmak üzere Girne 
Belediyesi’ne yaklaşık 500 kiloluk 
meyve sebze bağışında bulundu.

Birlik temsilcisi Erdoğan Akkılınç, 
Yeşilırmak ve Yedidalga’da üretilen 
muz, çilek, yenidünya ve maruldan 
oluşan 500 kiloluk meyve sebzeyi 
Girne Belediyesi’ne teslim etti.
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Belediyeye ait  üstü açık gezi 
otobüsü Girne sokaklarını dolaşarak, 
23 Nisan müzikleri ve marşlarla Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu-
nu evlere taşıdı. Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü ve Çocuk Meclisi 
Başkanı Zehra Bilge Bayram bahçe ve 
balkonlarına çıkan çocuklar ve halkı 
selamladı.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai 
Güngördü ve Girne Belediyesi Çocuk 
Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramını nedeniyle bayraklar ve balonlar-
la süslenen üstü açık gezi otobüsüyle 
kentin sokaklarında dolaşarak, çocukla-
rı ve halkı selamladı. 

Etkinlik, Kordonboyu’nda Atatürk 
Anıtı önünde saygı duruşuyla başladı.   

Burada, gökyüzüne  kırmızı beyaz 
balonlar bırakıldı. Güngördü ve küçük 
Zehra, daha sonra gezi otobüsüyle, 
müzikler ve marşlar eşliğinde Girne 
sokaklarında dolaştı.  

Kırmızı beyaz balonlar ve kurdele-
lerle süslenen gezi otobüsü,  23 Nisan 
çocuk şarkıları eşliğinde kent sokak-
larında dolaşırken, kent sakinleri ve 
çocuklar, bayraklarla süslü  balkonların-
dan behçelerinden  şarkılara eşlik etti.

Otobüs, Girne ve 
bağlı köylerden geçti
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 100. Yıldönümü ile Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın  bu 
yıl, salgın nedeniyle evlerde kutlandığı-
nı anımsatarak, belediyenin, kutlama-
ları ve 23 Nisan coşkusunu evlere ve 
çocuklara götürme kararı aldığını dile 
getirdi. Belediyeye ait  gezi otobüsüyle 
, öğleden sonra Girne ve bağlı köylerde  
23 Nisan şarkıları eşliğinde şehir turu 
yapılacağını kaydeden Güngördü, top-
lumun virüsten korunması ve sağlıklı 
kalmasının yolunun zaruri haller dışın-
da  evlerde kalmak olduğunu hatırlattı.  

Güngördü “23 Nisan 
coşkusunda bir azalma olmadı”
Güngördü, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ni açarak , bu önemli günü Türk 
ve Dünya çocuklarına armağan eden 
Ulu Önder Atatürk’ün önünde bir kez 
daha saygıyla eğildiklerini  kaydetti.

Bu yıl farklı bir şekilde kutlansa da, 
çocukların büyüklerin  23 Nisan coşku-
sunda  bir azalma olmadığını vurgula-
yan Güngördü, virüs tehdidinin  sona 
ermesinden sonra , gelecek yıllarda 23 
Nisanların çok daha  güzel bir şekilde 
kutlanacağını dile getirdi.

Tüm çocukların bayramını kutlayan 
Güngördü, ailelerden de , daha sağlıklı 
günler için evlerinde kalmalarını  ve 
çocuklarının eğitimlerini aksatmamala-
rını istedi.

Bayram “Bu 23 Nisan gelecek 
güzel günlerin habercisi”

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Baş-
kanı Zehra Bilge Bayram da herkesin  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlayarak, bu yıl salgın 
nedeniyle biraz farklı kutlansa da, 23 
Nisan coşkusunda bir azalma olmadı-
ğını  hatta bu 23 Nisan’ın gelecek güzel 
günlerin haberi bile sayılabileceğini 
söyledi. Bayram, güzel günler için  
herkesin evlerinde güvende ve sağlıkla 
kalmalarını da istedi.

Girne’de 23 Nisan coşkusu



12 SAĞLIK www.expresskibris.com

İlk kez Aralık ayında görülen ve 
“2019-nCoV” olarak adlandırılan 
virüs, Koronavirüs ya da Corona Vi-
rüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 11 Şubat’ta koronavi-
rüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını 
verdi. Daha sonra küresel salgın 
anlamına gelen “pandemi” olarak ilan 
edildi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Covid-19’un “korona”-
nın co’su, “virüs”ün vi’si ve hastalık 
kelimesinin İngilizcesi “disease” 
sözcüğünün d’sinden türetildiğini 
söyledi.

Virüse yakalananlarda hangi 
belirtilere rastlanıyor?

Virüse yakalananlarda önce 
yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru 
öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir 
haftanın sonunda ise nefes darlığı 
sorunları ortaya çıkıyor.

Çin’de bazı hastaların hastanede 
uzun süreli tedavi altına alınması 
gerekmişti.

?Korona
virüs
nedir

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 
adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını 
dünyada yayılmaya devam ediyor. 

Şimdilik tedavilerde temel pren-
sipler uygulanıyor. Hastanın bağı-
şıklık sistemi virüsle mücadelesini 
yenene kadar vücut fonksiyonlarının 
işler halde tutulması, nefes desteği 
sağlanıyor.

Bilim insanları virüse karşı aşı 
geliştirme çalışmalarına da devam 
ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insan-
lar üzerinde denenmesi planlanıyor.

Hastaneler de virüs önleyici bir 
takım ilaçları test ediyor.

Nasıl korunabilirsiniz?
WHO virüsten korunmak için şu 

tavsiyelerde bulunuyor:
• Ellerinizi yıkayın - sabun veya 

el temizlik jelleri virüsü öldürebilir 
KOKERİ

• Öksürürken veya hapşırırken ağ-
zınızı ve burnunuzu mendille kapatın 
ve sonrasında virüsün yayılmasına 
engel olmak için ellerinizi yıkayın

• Gözlerinize, burnunuza ve ağzı-

nıza dokunmaktan kaçının - elleriniz 
virüsün değdiği bir yere dokunursa 
virüs vücudunuza bulaşabilir

• Öksüren, hapşıran veya ateşi 
yüksek kişilerden uzak durun - 1 
metre uzak durmak havaya bulaşabi-
lecek virüsten korunmanızı sağlar

Ne kadar ölümcül?
WHO’nun 44 bin hastaya da-

yandırdığı araştırma verilere göre 
virüsün bulaştığı kişilerin:

• %81’i hafif atlatıyor
• %14’ü ciddi geçiriyor
• %5’i ağır hastalanıyor
Covid-19’dan ölenlerin oranı ise 

%3’ün üzerinde. Hastalığın 9 yaşın 
altındaki çocuklarda pek görülme-
diği; 80 yaş üzerinde ve solunum 
yolları hastalıkları olanlarda ise ölüm 
oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.

Ama bildirilen rakamların hepsi 
güvenilir değil.

Her yıl yaklaşık bir milyar kişi 

sıradan soğuk al-
gınlığı yaşıyor ve bu 
hastalıktan ölenlerin 
sayısı 290 bin ila 650 
bin arasında değişi-
yor. Grip vakalarının 
ciddiyeti her yıl 
değişiyor.

SARS salgınında 
ölüm oranı Korona-
virüs’e göre çok daha 
yüksekti ve hastalığa 
yakalananların yüzde 9’u 
hayatlarını kaybetmişti.

Ancak koronavirüsün 
bulaşmasıyla başlayan hastalık 
sürecinin görece uzun olduğu ve 
ölü sayısının ilerleyen günlerde arta-
bileceği uyarıları da yapılıyor.

Henüz salgının boyutları da tam 
olarak bilinmediği için bu yeni virü-
sün yol açabileceği ölümlere dair bir 
tahmin yürütmek zorlaşıyor.

Tedavisi var mı?

Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik 
hastalığı olanların Covid-19’u daha ağır 
yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise has-
talığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor.

Koronavirüs orta derece soğuk 
algınlığından, ölüme varacak semp-
tomlara yol açabiliyor.

Virüsün özellikleri neler?
Hastalardan alınan örneklerin 

laboratuvarlarda test edilmesi sonucu 

Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun 
Koronavirüs (Corona Virus) olduğu 
sonucuna vardı.

Hastalığın, Çin’in 11 milyon nüfuslu 
kenti Vuhan’daki Huanan deniz ürün-
leri pazarından kaynaklandığı tahmin 
ediliyor.

Koronavirüs, büyük bir virüs ailesi-
nin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil 
sadece yedi tanesi insanlara bulaşabi-

liyor.
WHO’ya göre yeni virüsün “kuluçka 

dönemi”, yani enfeksiyonun kapıldığı 
andan belirtilerin görüldüğü zamana 
kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.

Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 
24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.

Çinli bilim insanları, bazı kişilerin 
belirtiler görülmeden de enfeksiyonu 
yaydıkları uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs 
aşısı bulundu mu?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme 
çalışmaları devam ediyor. 

Bazı aşıların hayvanlar üzerinde 
denenme aşamasında olduğu belirti-
liyor. 

İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının 
en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını 
bulması bekleniyor. 



13SAĞLIKNisan 2020? Covid-19’a 
karşı 

hangi 
önlemler 
alınmalı, 
virüsün 

özellikleri 
neler?

İnsandan insana nasıl bula-
şıyor?

Başta virüsün sadece hayvandan 
insana bulaşabildiği açıklanmıştı. 
Ancak daha sonra virüsün, insan-
dan insana da bulaştığı anlaşıldı.

SARS, insandan insana çok kolay 
bulaşabiliyordu. Virüse yakalanmış 
bir kişinin kalabalık bir ortamda 
öksürmesi dahi SARS’ın yayılması 
için yeterli olabiliyordu.

MERS ise insandan insana daha 
zor bulaşan bir koronavirüstü.

Yeni virüs ise solunum yollarını 
etkiliyor. O nedenle öksürük ve 
temas yoluyla bulaşıyor olması 
yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Çin, virüse yakalananların belirti 
göstermeye başlamadan hastalığı 
bulaştırabildiğini açıklamıştı.

Ne kadar hızlı yayılıyor?
Her geçen gün dünyanın farklı 

ülkelerinden binlerce yeni vaka 
bildiriliyor.

Ama uzmanlar, asıl rakamla-
rın bildirilenden 10 kat fazla 

olabileceği uyarısını yapıyor.
Çin’den gelen son 

açıklamalar, bu ülkede 
yeni vakaların sayısının 
düşürüldüğüne ve yeni 
vakaların artık diğer ül-
kelerde daha hızlı ortaya 
çıktığına işaret ediyor.

• Pandemi nedir, 
koronavirüs pandemiye 
dönüşür mü?

• Binlerce kişinin 
ölümüne neden olan 
koronavirüs salgınının 
kaynağı ne?

• WHO: Koronavirüs 
salgınını önlemek için 

fırsat penceresi daralıyor
Virüs mutasyona uğra-

yabilir mi?
Evet virüsün mutasyon 

geçirmesi olasılıklar dahilinde. 
Ancak bunun salgın açısından ne 

anlama geleceğini söylemek zor.
Mutasyon sonucu insandan 

insana bulaşma ihtimali artabilir ya 
da virüse yakalananların yaşadığı 
semptomlar ağırlaşabilir.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer 
sağlık uzmanlarının yakından takip 
edeceği bir konu da ilerleyen gün-
lerde ve haftalarda virüsün mutas-
yon geçirip geçirmediği olacak.

Son 10 gün içerisinde virüsün 
insandan insana bulaşma hızının 
arttığı belirtildi. Bu durumun bir 
mutasyon sonucu olup olmadığı ise 
bilinmiyor.

Salgın nasıl durdurulabilir?
Aşının geliştirilmesi ise en az bir 

yılı bulabilir. Eldeki tek seçenek, vi-
rüse yakalanmış kişileri tespit edip 
karantinaya almak.

Hastalarla temas halinde 
olan kişilerin izlenmesi ve 
sağlık durumlarının kont-
rol altında tutulması da 
uygulanan yöntemler 
arasında.

Salgını önlemek için 
seyahat sınırlamaları 
seçeneği de yürürlüğe 
konmuş durumda.

Çinli yetkililer 
yeni virüsün genetik 
kodunu hızla açığa 
çıkardı. Bu bilgi, 
virüsün nereden 
geldiğini, yayıldıkça 
ne gibi değişimlere 
uğradığını ve in-
sanların korunması 
için ne gibi adımlar 
atması gerektiğini 
anlamaya yardımcı 
oldu.

San Diego’daki 
Inovio adlı labora-
tuvarda çalışan bi-
lim insanları yeni 
virüse karşı aşı 
geliştirebilmek 

için yeni tür bir DNA teknolojisi 
kullanıyor. Şimdilik adı “INO-4800”. 
İnsanlar üzerinde deneme planları-
na yaz başında başlayacaklar.

Inovio, insanlar üzerinde yapı-
lacak denemelerin başarılı olması 
durumunda daha geniş çaplı dene-
meler yapılabileceğini, “yıl sonuna 
kadar Çin’deki salgında kullanılabi-
leceğini” söylüyor.

O zamana kadar salgının sona 
erip ermeyeceğini tahmin etmek 
imkânsız. Ama Inovio’nun za-
manlaması planlar doğrultusunda 
ilerlerse şirket, yeni aşının bir salgın 
durumunda en hızlı geliştirilmiş aşı 
olacağını söylüyor.
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Sokaktaki dostlarımızı ihmal etmiyoruz
Girne Belediyesi ekipleri, koronavirüsle 
mücadele kapsamında çoğu kişinin evde 
olması nedeniyle yiyecek bulmakta zor-
lanan sokak hayvanları için park ve bah-
çelere, kuru mama ile su kabı bırakmaya 
devam ediyor...

Girne Belediyesi’nden 
verilen bilgide; sokakta 
yaşayan can dostlarımı-
za düzenli mama takvi-
yeleri yapmaya devam 
ediyoruz denildi. Boğaz 
piknik alanındaki sokak 
hayvanları da kapsam 
dahiline alan Girne 
Belediyesi, her gün dü-
zenli olarak mama ve su 
takviyelerini belirledik-
leri noktalara yapmaya 
devam ediyor. Konu 
ile ilgili açıklamada 
bulunan Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngör-
dü; sokak hayvanlarını 
yalnız bırakmadıklarını 
belirterek, “Sokaktaki 
dostlarımız için ekip-
lerimiz görev başında. 
Belirlediğimiz beslenme 
noktalarına periyodik 
olarak mama ve su 
bırakıyoruz. Bu süreçte 
besleme noktalarımızı 
artırdık” dedi.

Güngördü; vatan-
daşlardan da kendi 
evlerinin önüne  böl-
gelerindeki  sokak 
hayvanları için mama ve 
su koymayı unutmama-
larını, bir kap yemek ve 
bir kap suyun  onların 
hayatlarını kurtaracakla-
rını kaydetti.

Belediyeden yapılan 
açıklamada; “Sokağa 
çıkma yasağı nedeniyle 
mama dağıtımı yapa-
mayan hayvansever  ak-
tivistler, Belediyemizin 
mama dağıtım ekibine 
mama desteğinde bu-
lunabilirler. Bölgeniz ile 
ilgili yardım desteği ta-
lebi için Alo 185 destek 
hattı veya 05338393838 
numaralı telefonlardan 
bizlere ulaşabilirsiniz.

Hayatları ve tüm ha-
yatı koruyalım. Evinizde 
kalın. Sağlıkla ve güven-
de kalın.” denildi.

Ödemelerinizi bankalardan yapabilirsiniz
Girne Belediyesi, vatandaşların fatura ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla, belediye vez-
nesine gelmeden emlak vergisi ve su borçlarını bankalar aracılığı ile ödeyebileceklerini belirtti.

Belediyeden 
yapılan açıklamada; 
Belediye’ye ait emlak 
ve su borçlarının 
ödemeleri konusun-
da, vatandaşların 
sıkıntı yaşamadan 
ilgili bankalardan bu 
ödemeleri yapabilme-
lerinin sağlandığını ve 
belediye veznesine 
gelmeden bu öde-
meleri aşağıdaki ismi 
verilen bankaların 
veznelerinden kolay-
lıkla ödeyebilecekleri 
vurgulandı.

Ödeme 
Yapılabilecek 
Bankalar:
Akfinans Bank, 

Albank,  Asbank, Ca-
pital Bank, Creditwest 
Bank, Garanti Banka-
sı, Halk Bank, İktisat 
Bankası, İş Bankası, 
Kooperatif  Merkez 
Bankası, Limasol Koo-
peratif  Bankası, Nova 
Bank, Türkiye Eko-
nomi Bankası, Türk 
Bankası, Universal 
Bank, Vakıflar Banka-
sı, Yakın Doğu Bank 
ve Ziraat Bankası
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Önümüzdeki süreç ve 
belirsizlik dönemi

Pembe Ardıç
Uzman Psikolog

Daha önce hiç deneyimlemediği-
miz bir süreç içinde bulduk kendimizi. 
Öncellikle virüs ile baş etme yöntemleri-
nin hepimiz için sıra dışı olması, günlük 
rutinlerimizin baştan aşağı değişmesine 
sebep olması ve hayatımızı tehdit eden 
bir hastalık olması, hepimizi yeni bir 
dönem içerisine soktu. Korona virüs 
tehlikesi fiziksel sağlığımız için bir tehdit 
oluşturduğu gibi ruhsal sağlığımızı da 
ayni oranda etkiliyor. 

Hayati tehdidin olduğu bir ortamda 
zihnimize ‘’hayatta kal’’ mesajını veriyo-
ruz. Bu durum sonucunda ise korku ve 
kaygı gibi duygular devreye giriyor. As-
lında kaygı ve korku gibi duygular bizi 
hayatta tutmak için oluşuyor.  İçinden 
geçtiğimiz bu süreçte psikolojik olarak 
bu tür duyguların görülmesini bekliyo-
ruz. Süreçte endişeli hissetmeliyiz ki, 
kendimizi tehlikeden koruma ile ilgili de 
motivasyon sağlayalım. İstemediğimiz 
ise sürekli kaygılı bir ruh hali içerisine 
girmemiz. 

Bu durumu daha rahat aşmak 
için ne yapabiliriz?

Her şeyden önce sakin kalmak ve 
sağduyulu olmak… 

• Kabul ile başlaya biliriz aslında. Ne-
dir bu kabul? Tabi ki içinde bulunduğu-
muz duruma tamamen teslim olmaktan 
bahsetmiyorum. Fakat son dönemde 
yaşadığımız bu durumun ne ilk ne de 
son felaket olmadığını kabul etmekle 
başlayabiliriz mesela.

• Zihninizin sizi bu durumdan kur-
tarmak için yaratmış olduğu olumsuz 
senaryoları fark edin. Bu senaryolar 
çok sık oluyorsa iyi hissetmeniz de çok 
mümkün olmayacaktır. Bu senaryoların 
olduğunu her fark ettiğinizde durun ve 
bunların sadece zihninizin sizi korumak 
için oluşturduğu senaryolar olduğunu 
görün ve içinde bulunduğunuz şu ana 
dönün. 

• Durumu küçümsememek,  gerçek-
liğini fark edip alabileceğimiz önlemleri 
almak için çabalayabiliriz mesela. Ne 

fazlası ne de azı… 
• Sürekli haberleri takip etmenin bu 

durumu hafifletmeyeceğini söyleye bili-
rim. Günde 1 veya 2 kez güvenilir haber 
kaynakları olan dünya sağlık örgütü, 
veya Kıbrıs Türk tabipler birliği gibi 
yerlerden edineceğiniz bilgiler sizin için 
faydalı olacaktır.

• Unutmayın kaygı bulaşıcıdır. 
Özellikle sosyal medya gibi ortamlarda 
kaynağı belirsiz olan veya kişilerin kendi 
kaygılarını içeren paylaşımların size bir 
faydası olmayacaktır.

• Kendinize ve çevrenize şefkatli 
olmayı unutmayın. Bu süreci aileniz, 
sevdiğiniz kişilerle  veya kendinizle 
kaliteli zaman geçirmek için iyi bir fırsat 
olarak değerlendirin.

• Günlük yapacağınız şeylerin planını 
yapın. Çok uzun süreli planlar yerine 
günlük veya belki haftalık planlar yap-
mak ve uygulamak bizleri iyi hissettire-
cektir.

• Yeni rutinler oluşturun. Bu süreçle 

eski rutinlerimizi uygulayamaz duruma 
geldik. Bu yüzden evde bulunduğmuz 
bu günlerde yeni rutinler oluşturmak 
size iyi gelecektir. 

• Sağlıklı beslenme ve fiziksel akti-
viteler kaygımızın azalmasına yardımcı 
olacaktır. 

•  Uzun zamandır yapmak için 
ertelediğiniz veya yarım kalan işlerinizi 
gündeme alın.

• Çok klişe olacak ama güzel filmler 
izleyin, kitap okuyun ve hiçbir zaman 
unutmayın ki bu süreci ancak hep birlik-
te aşabiliriz.

Psikolojik desteğe ihtiyaç duydu-
ğumuzu, özellikle yukarıda anlattığım 
noktaları uygulamada zorlanıyorsak, 
kaygılarımız gündelik hayatınızda yap-
manız gereken şeylere engel oluyorsa, 
uyku düzeninde bozulma, iştah ta 
azalma veya artış gözlemliyorsanız, yani 
kısacası hayat kalitenizi düşüren bir du-
rum içerisine girmişseniz bir uzmandan 
yardım almanız gerekebilir. 

Yeni limanda, yeni düzenleme
Girne Belediyesi Yeni Liman’da rıhtım üzerinde, 
tırların ve binek araçların geçişlerinde yeni bir dü-
zenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattı.

Belediyeden verilen bilgide; Yeni 
Limanda rıhtım üzerinde yeni bir dü-
zenleme yaparak dezenfekte bir havuz 
yarattıklarını ve bu havuzun içerisine 
halılar sererek gerek tır gerekse binek 
araçların dezenfekte olarak giriş çıkış 

yapılmasını sağladıklarını kaydetti.
Araç içi ilaçlama işlemlerinin de 

devam ettiğini belirten yetkililer, tüm 
giriş ve çıkışların halk sağlığı için en üst 
düzeyde kontrollerinin devam ettiğini 
vurguladılar.
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Ülke ve dünya olarak zor günlerden 
geçtiğimiz bu günlerde beslenmemize 
ve yediklerimize dahada fazla dikkat 
etmeliyiz.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü 
olarak dikkatinizi çekecek ve keyifle 
okuyacağınız birtakım bilgileri sizlerle 
paylaşmak istedik.

Hastalıklardan korunabilmek, BA-
ĞIŞIKLIK sisteminizi güçlendirmek ve 
sağlığınızı korumak için RENKLİ bes-
lenin. Tabağınızda gökkuşağının tüm 
renklerini bulundurun.

Neden mi RENKLİ beslenmeli-
yiz?

Her bir renk sağlığımızın korunması 
için gerekli besin öğelerini içerir.

Optimal sağlık için Biz besinleri 6 
renk altında toparlıyoruz.

3 Beyaz besinler
3 Kırmızı besinler
3 3 Mavi/Mor besinler
3 Sarı besinler
3 Turuncu besinler
3 Yeşil besinler
Her bir renk:
-Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek 

hastalıklara karşı direncimizi artırmaya 
yardım eder.

-Yaşlanmayla veya hastalıkla oluşan 
DNA hasarını düzenlemesine yardım 
eder.

-Vücudumuzun maruz kaldığı stresi 
azaltmaya yardım eder.

-Kronik hastalıklara yakalanma riski-
mizi azaltmaya yardımcı olur.

-Hastalıkların seyrini hafifletmeye 
yardımcı olur.

-Yaşlanma etkilerini hafifletilmesine 
yardımcı olur.

-Göz sağlığımızı korumaya yardımcı 
olur

-Gereksinimiz olan vitamin ve mine-
ralleri dengeli almamıza yardımcı olur.

-Kemik sağlığımızı korumaya yar-
dımcı olur

-Fertilizasyona (kadında ve erkekte) 
yardımcı olur.

Bu
 g

ün
le

rd
e renkli beslenmek önem

li
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Karantina döneminde çocuklarınızla 
kaliteli zaman nasıl geçirebilirsiniz?

Süheyla Timuçin
Uzm. Psikolojik Danışman
suheylatimucin@gmail.com

Covid-19 pandemisi dolayısıyla, 
hepimiz evlerimizdeyiz. İçinde bulun-
duğumuz bu durum, ekonomik, sosyal, 
psikolojik alanda hayatlarımızı olumsuz 
yönde derinden etkilemeye başladı bile.  
Ancak, bu durumu olumluya çevirmekte 
mümkün. 

Ailelerle olan görüşmelerimde, çoğu 
anne-baba, işinden gücünden dolayı ço-
cuğuna yeterli vakit ayıramadığını dile 
getirmiş, bu sebeple de ‘iyi’ aile olama-
dığını düşünüp kendini yetersiz hissetti-
ğini ifade etmiştir. O halde, elimiz kolu-
muz bağlı otururken, neden bu dönemi 
çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek 
için kullanmayalım? Her yaştaki çocuk 
ailesiyle özel zaman geçirmek ister. Yeni 
doğmuş veya bir yaşındaki bir bebek 
kendisiyle ilgilenildiği zaman daha sakin 
ve huzurludur, 8 yaşındaki bir çocuk 
ve 20 yaşındaki bir kişide aynı şekilde 
hisseder. 

Çocuğunuzla kaliteli zaman geçir-
mek, bağları kuvvetlendirir, aile birey-
lerinin iletişiminin gelişmesine yardımcı 
olur, çocuğun duygusal, sosyal ve dil 

gelişimine olumlu katkı sağlar. Çocukla-
rınızla kaliteli zaman geçirirken, dikkat 
edilmesi gereken en önemli iki şeyden 
biri hem fiziksel hem ruhsal olarak o 
anda olabilmek, ikincisi de seçilen akti-
vitedir. Gelin bu iki önemli unsuru biraz 
daha açalım. 

• Kaygılarınızı, ödevleri, yapılması ge-
reken işleri bir yana bırakın: Bu zaman 
sadece siz ve çocuğunuzun zamanı, 
kaygıdan uzak, yapılacak sorumluluklar-
dan uzak, kısacası tüm dış etkenlerden 
uzak. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak, 
gözünüz, kulağınız ve tüm dikkat ve 
isteğinizle orda olun. Özellikle buluğ 
çağında bir çocuğunuz varsa, zor olsa 
da telefonlarınızı bir yana bırakın ve 30 
ile 60 dakika arası bir zaman dilimini 
kendinize ve çocuğunuza ayırın. 

• Aktivitenin içeriği ve birliktelik: Bir 
ekrana bakmak kaliteli zaman geçirmek 
anlamına gelmez. Bu sebeple film izle-
mek kaliteli zaman süresinde seçilecek 
bir aktivite olmamalı. Bunun haricinde, 
her iki tarafında zevk alacağı bir aktivite 
belirleyin. Genellikle aileler, çocuklarının 

çok çabuk sıkıldığından bahseder. Yeni 
alınan bir oyuncakla çocukluklarının 
15-20 dakika oynadıktan sonra oyna-
maktan vazgeçtiğini söyler. Aslında 
bu durum, sıkıldığından değil, keşfin 
bitmesindendir. Oyuncağı keşfetmiş 
ve o oyuncakla artık işi bitmiştir. Sihirli 
olan ‘birlikteliktir’. Yetişkinin de hayal 
gücüyle, o oyuncak veya aktivite daha 
çok değerlenecek ve zevk alınan zaman 
dilimi artacaktır. Unutmayın, yapaca-
ğınız aktivite veya alacağınız oyunca-
ğın maddi değeri hiç önemli değildir. 
Bu zaman dilimi içinde yapacağınız 
aktivite, birlikteliğinizi arttıran nitelikte 
olsun. Örneğin, kırtasiyelerde satılan 
oyun hamurları yerine, su, yağ, un, tuz 
ve gıda boyasıyla hamurunuzu siz evde 
birlikte hazırlayabilirsiniz

Yaşlara göre kaliteli zaman ge-
çirmek için yapılacak bazı aktivite 
önerileri:

Bebeklik çağı: Bebeğinizin davra-
nışlarını ilk önce gözlemleyin, örneğin 
dikkatini neler çekiyor? Ne gibi objeleri 
eline almaya çalışıyor? Onu güldüren, 

neşelendiren şeyler nelerdir? Cevabınızı 
bulduktan sonra, hoşlandığı şarkıları 
söyleyebilir, evde o müzikler eşliğinde 
dans edebilir, banyo saatinizi biraz daha 
uzatıp suda oyunlar oynanabilir, kum 
havuzunda etkinlikler yapabilirsiniz. 

Okul öncesi ve ilk okul çağındaki 
çocuklar: marketlerden toplayacağınız 
kutularla oyun evi, karton bardaklardan 
piramit yapabilirsiniz. Herkes tarafın-
dan iyi bilinen körebe veya saklambaç 
oyunlarını oynayabilir veya balon tenisi 
(2 karton tabak ve 2 çubuk kullanarak 
tenis raketlerinizi hazırlayın, balonunuzu 
da şişirdikten sonra balonu ne kadar 
süre ayakta tutabileceğinizi sayın) oyu-
nunu deneyebilirsiniz. 

Orta okul-Lise: Bu yaştaki ço-
cuklarınızla kâğıt oyunları oynayabilir, 
üniversite yıllarında gerekli olacak olan 
bir beceri olan basit yemek tekniklerini 
öğretebilir, meditasyonla birlikte rahat-
layabilir, telefonlarınızda biriken fotoğ-
raflarınız için dijital fotoğraf albümü 
oluşturabilir ve siparişini verebilirsiniz. 

Evde kalın biz gideriz
Girne Belediyesi’den 65 yaş üstü İkinci Bahar üyelerine çağrı: “Kendi sağlığın ve toplumun 
sağlığı için evde kal! Markete, eczaneye ve ilaç alımı için hastaneye sizin yerinize biz gideriz”

Girne Belediyesi Sosyal İşler 
Şubesi Koronavirüs Salgını 
nedeniyle bölgede yaşayan 
65 yaş üstü bireyleri korumak 
amacıyla sürdürülen önlem-
ler çerçevesinde ilaç alımları 
konusunda destekte bulu-
nuyor.  65 yaş ve üstü kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşların 
aylık ilaçları Salı ve Perşembe 
günleri hastaneden alınarak 
evlerine teslim ediliyor.

Girne Belediyesi’nden veri-
len bilgide, Sosyal İşler Şubesi 
İkinci Bahar Projesi’ne kayıtlı 
65 yaş üstü üyeler yanın-
da, belde sınırları içerisinde 
yalnız yaşayan 65 yaş üstü 
vatandaşlara sunulan hizmet-
ler kapsamında, hastaneden 
ve eczaneden ilaç alımları 
gerçekleştiriliyor. Aynı zaman-
da yalnız yaşayan hasta ve 
yaşlılara market alışverişleri  
konusunda da personel deste-

ği bulunuluyor. 
Girne Belediye Başkanı 

Nidai Güngördü, bu süreçte 
ihtiyaçlılara yönelik gıda dağı-
tımları yoğun şekilde sürerken, 
salgında risk grubuna giren 65 
yaş üstü bireyleri korumanın 
önemine işaret etti.  

Güngördü, “Evlerinde yalnız 
yaşayan hasta yaşlılarımız var-
dır. Bu süreçte büyüklerimizi 
korumak bizim için çok önem-
lidir. Onlar evlerinde kalsınlar. 
İlaçlarını biz onlar için alıp 
kapılarına kadar götürüyoruz. 
Aynı zamanda eczane ve mar-
kete gidemeyecek durumda 
olan yaşlı ve hastalarımıza da 
personelimiz yardımcı oluyor” 
dedi. Güngördü, bu sürecin 
hep birlikte atlatılabileceğine 
işaret ederek, tüm halkı duyarlı 
olmaya ve evde kalmaya davet 
etti. Güngördü son olarak da 
herkese sağlıklı günler diledi.
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Rulo kartondan 
hayvan kuklası 
yapımı

Merhaba çocuklar. Ben Seramik 
sanatçısı Bedia Kale. Ben de sizler gibi 
evimdeyim. Ailemle zaman geçiriyor, 
sanatsal faaliyetler yaparak zamanımı 
yaratıcı fikirlerle değerlendiriyorum.

Sizler de evimizde olduğumuz bu 
günlerde yaratıcı etkinlikler yaparak 
eğlenebilirsiniz.

Evimizde bulunan malzemelerle bu 
etkinlikleri kolayca yapabiliriz.

Sizlere tuvalet kağıtlarının boş 
kartonlarından hayvan kukla yapılışını 
anlatacağım.

Karton rulolarından birçok hayvan 
yapabiliriz. Ben karton rulo ile bir tilki 
kuklası ve kedi yapmayı tercih ettim. 

Hayvan kuklası için evinizde bulabi-
leceğiniz basit ve bulunabilir malzeme-
ler gerekli. Tuvalet kağıdı rulo karton, 
akrilik ya da guaj boya, ip, bulabilirse-
niz misina, 2 adet şişe kapağı, makas, 
yapıştırıcı, kalem ve çöp şiş veya pipet.

Tilkinin ve kedinin başını ve kuy-
ruğunu önce çizdim. Sonra boyadım. 
Sonrada kestim. 

Sonra aşama aşama hepsini birleş-
tirdim.

Rulo karton ve şişe kapaklarını 
uygun bir şekilde boyadım. İpleri 
yerleştirdim ve kuklayı oluşturmak için 
misina ile ellerini çubuğa bağladım. 
(Siz farklı bir ipte kullanabilirsiniz) 

Şirin bir tilkim ve 
kedim oldu. 

Sizler de aynı 
yöntemi yaratıcı 
fikirlerinizle birleş-
tirip farklı hayvan 
kuklaları üretebilir-
siniz. 

İyi eğlenceler...

Hazırlayan:
Bedia KALE

1

2

3

4

5 6 7

8 9 10
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İlişkiler, Yanlış Anlaşılmalar 
ve Evde olmakAyça Kurnaz

Sosyolog ve Aile Danışmanı

İnsanlar arası ilişkiler birçok farklı 
boyutta değişkenlik gösterir. Kimi 
zaman kendimizi ifade edebilirken,  
zaman zaman anlaşılmadığımızı düşün-
düğümüz durumlar mutlaka olmuştur. 
Bazen koşullardan, bazen söyleyiş şek-
linden dolayı söylediğimiz şeyler karşı 
taraf tarafından yanlış anlaşılabiliyor. 
Ve yanlış anlaşılmalar biriktikçe bizi hiç 
istemediğimiz sonuçlara götürebiliyor.

Çoğu insanın evde kalmak zorunda 
kaldığı bu günlerde birbirini doğru an-
lamak çok daha fazla önem kazanmış 
durumdadır. Birlikte geçirilen zamanın 
artması kaliteli zaman geçirme imkanı 
verdiği gibi çatışmaların artmasına da 
neden olabiliyor. Bu yüzden karşıdaki 
kişiyi etkin dinlemek ve hassasiyetle-
rine önem vermek daha huzurlu bir 
süreç geçirilmesi için çok önemlidir.

Hassasiyetler
Her insanın farklı hassasiyetleri 

vardır ve bu hassasiyetler bizim olayları 
anlamamızı ve yorumlamamızı da 
etkileyebiliyor. Mesela itaat hassasiyeti 
olan bir insan olduğunu düşünelim. 
İtaat hassasiyeti olan insanlar (itaat 
etmeyi sevmeyen) kendilerine kullanı-
lan kelimelere ve söyleyiş tarzına çok 
önem verirler. Eğer kelimelerde veya 
söyleyiş tarzında emir kipi veya sertlik 

varsa verilecek tepki çok büyük olabilir. 
Oysa aynı istek farklı şekillerde talep 
edildiğinde olayın gerçekleşmemesi 
için bir neden yoktur.  Emir kipi iletişim 
engeli olarak karşımıza sürekli çıkan 
bir durumdur ancak özellikle itaat 
hassasiyeti olan insanlarda bambaşka 
sorunlarla karşımıza çıkar. O yüzden 
yapılması gerekenleri isterken kullan-
dığımız dile dikkat edersek çok daha 
kolay istediğimiz sonuca ulaşabiliriz.

Farklı karakterler
İlişkilerde birbirimizi anlamamak 

veya yanlış anlamak süreç içerisinde 
büyük sorunlara neden olabiliyor. Kimi 
insanlar bir şeye canları sıkıldığında 
bunu konuşarak çözme taraftarı iken, 
kimileri karşıdakini kırmamak ya da 
sorunu önemsemediğinden dolayı so-
runu konuşmazlar. Bu durumda sorun 
çözülmeyip biriktiği için ileriki süreçte 
anlamsız patlamalar veya beklenmeyen 
kopmalara neden olacaktır. Bu yüzden 
partnerler birbirlerinin karakterlerini 

ve hassasiyetlerini çok iyi tanımalı ve 
olaylar karşısında bu hassasiyetlere 
göre davranabilmelidirler. Özellikle bu 
dönemde birbirlerinden farklı olduk-
larının da farkında olarak birbirleriyle 
açık iletişim kurabilmelidirler.

Olaylara yüklenilen anlam
Olaylara bakış açımız bizim olay kar-

şısındaki tepkimizi olumlu veya olumsuz 
etkileyebiliyor. Bazen önceden oluşan 
bakış açımız veya önyargımızdan dolayı 

karşıdaki insanı dinlemeden tepki vere-
biliyoruz. Oysa hiçbir olay bir öncekinin 
tamamen aynısı olamaz. Ancak aynı 
olay olduğu önyargısından dolayı bazen 
başkasına vermeyeceğimiz bir tepkiyi 
partnerimize gösterebiliyoruz. Olaylara 
yüklenilen anlam da aynı oranda tepki-
lerimizi etkileyebiliyor. Olayın kendinden 
bağımsız, olaya yüklediğimiz anlamdan 
dolayı karşıdaki insanın yaptığı şeye 
büyük tepkiler verebiliyoruz. Bu durum 
da kırgınlıkları artırabiliyor. Eve alınması 
unutulan bir ekmekten önemsenmeme-

ye, değer verilmemeye hatta sevilmedi-
ğini hissetmeye kadar gidilebiliyor. Oysa 
bazen olay sadece olaydır, altında veya 
üstünde başka sebep yoktur.

Etkin dinleme
İlişkilerde karşıdaki insanı gerçekten 

anlamak istiyorsak önyargısız  ve etkin 
şekilde dinlemeyi öğrenmemiz gereki-
yor. Dinleyemediğimiz zaman gerçek-
ten anlamaktan uzak, çok fazla yanlış 
anlaşılmalarla karşılaşıyoruz ve bu du-
rum bizi sağlıksız iletişime götürüyor.

Tahammül seviyesinin düştüğü 
özellikle böyle bir dönemde, çiftler 
ilişkilerinde sağlıklı iletişim kurmak 
istiyorlarsa kendilerinin ve partner-
lerinin hassasiyetlerini iyi tanımalı ve 
birbirlerini dinlemelidirler. Birbirini 
daha iyi tanımak ve daha önce bul-
makta zorlandığımız kaliteli zamanı 
geçirmek için çok uygun bir zamanda 
bulunuyoruz. Bu açıdan bu dönemi iyi 
değerlendirmeliyiz.

Dinlemenin olduğu yerde anlama, an-
lamanın olduğu yerde de çözüm vardır. 
İlişkilerde tartışmalar mutlaka olacaktır 
ancak sorun çözme becerilerini geliştiren 
çiftler sağlıklı iletişim kurmayı başarırlar. 
Ve sağlıklı, açık iletişim kuran herkes 
sorun ne kadar zor olursa olsun sorunu 
çözer,  yeter ki sorunu çözmek istesin.

“Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin 
karşındakinin anladığı kadardır.”

Mevlana

Ramazan ayı başladı
Müslümanlarda oruç tutulması, yardımlar yapılması, hayır işlerinin yapılması, yetim, yoksul ve 
mazlum olan kişilere yardım edilmesinin önemini vurgulayan Ramazan ayı başladı. Koronavirüs 
salgın günlerine denk gelen bu Ramazan’da yardımlaşmanın önemi elbette çok daha fazla. 

Müslümanlar için büyük öneme sa-
hip üç aylardan ramazan ayının ilk oru-
cu için 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan 
gece sahura kalkıldı. Ramazan ayının 
ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların 
büyük sevinçle karşıladığı Ramazan 
Bayramı’na girilecek. Arife günü 23 
Mayıs 2020 Cumartesi, Ramazan Bay-
ramı’nın 1. günü 24 Mayıs 2020 Pazar, 
Ramazan Bayramı’nın 2. günü: 25 
Mayıs 2020 Pazartesi, Ramazan Bayra-
mı’nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı

Ramazan ayının önemi
Ramazan ayı, hicri olarak yaşanan 

bir aydır. Bu ayda Müslümanlar oruç tu-
tarlar. Oruç tutmak farz olarak gerçek-
leştirilen bir ibadettir. Oruç tutmanın 
yanı sıra insanlar fitre ve zekat da verir-
ler. Böylece adil bir toplumun inşası için 
insanlar el birliği ile çalışmış olurlar.

Ramazan ayının Müslümanlar için 
önemi, oruç tutulması, yardımlar yapıl-

ması, hayır işlerinin yapılması, yetim, 
yoksul ve mazlum olan kişilere yardım 
edilmesi gibi durumlardır. Ramazan 
ayı, Müslümanların dünya genelinde 
huzur ve mutluluk bulduğu manevi bir 
özelliğe de sahiptir. Müslümanlar bu ayı 
yaşarken kardeşlik değerlerine sahip 
çıkarak iyiliğe zarar gelmesin diye de 
uğraşırlar. 

Salgın günlerinde yardımlaşma 
önemli

Dünyamızı saran Koronavirüs günle-
rinde, birçok kişinin işsiz kaldığı, maddi 
sıkıntılara girdiği, bazı öğrencilerin 
ülkelerine dönemediğini, evinde yalnız 
kalan hasta ve yaşlılarımızın varlığını 
düşünürsek, bu günlerde yardımlaş-
manın çok daha önemli olduğu bir 
gerçek. Tüm müslüman alemine hayırlı 
Ramazanlar dilerken, yardımlaşmayı 
unutmamamız gerektiğini bir kez daha 
hatırlatalım.
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FiLM ÖNERİLERİ
Evden çıkamadığımız şu günlerde evde yapılacak en keyifli aktivitelerin 
başında film izlemek geliyor. Sizler için bir liste hazırladık. 

The Platform (2019)
İspanya yapımı bir film olan The Plat-

form, 2019 sonbaharında izleyici karşısına 
çıktı ve son dönemin en konuşulan film-
lerinden biri oldu. Filmin yönetmen koltu-
ğunda Galder Gaztelu- Urrutia oturuyor. 
Birçok farklı metafor ve felsefik olguya yer 
verilen filmde izleyici çeken çok fazla detay 
bulunuyor. Filmin konusu, görselliği ve 
oyuncuların kalitesi son derece iyi denile-
bilir.

Falling Inn Love (2019)Gabriela kendi halinde bir ya-
şam süren genç bir kadındır. Bir 
gün bir yarışmaya katılmaya karar 
verir. Yarışmaya katılırken kazana-
cağından hiç umutlu değildir fakat 
beklenmedik bir şekilde yarışmayı 
kazanır. Yarışmanın kazananına 
verilecek olan pansiyonu sürpsiz bir 
şekilde kazanır. San Francisco’da 
hayatını sürdüren Gabriela, yarış-
mada kazandığı pansiyon sebebiyle 
Yeni Zelanda’ya taşınır. Pek albenisi 
olmayan bu pansiyonun tadilata 
ihtiyacı vardır fakat Gabriela bunu 
tek başına yapamaz. Yakışıklı bir 
müteahhitten yardım almaya baş-
layan Gabriela bu müteahhit saye-
sinde sadece pansiyonu değil kendi 
hayatını da onarmış olur.

World War Z (2013)
2013 yapımı film, salgın 

filmleri denince akla gelen 
filmlerden birisidir. Başro-
lünde Brad Pitt’ in oynadığı 
filmde, zombi salgınında 
hayatta kalmaya çalışan ve 
ailesini kurtarmaya çalışan 
bir adamın hikâyesi anlatıl-
maktadır. Oldukça büyük 
bir bütçeyle çekilen film, 
aynı ismi taşıyan romandan 
uyarlanmıştır.

Blindness (2008)
2008 yapımı filmde, bulaşıcı bir körlük salgını an-

latılmaktadır. Sıra dışı bir yapım olan bu filmde, diğer 
salgın hastalıklarından farklı olarak körlük salgınından 
bahsedilmektedir. Bu salgın, birçok kişinin hayatını 
değiştirmektedir. Ancak filmde bu salgından etkilen-
meyen tek bir kişi bulunmaktadır. Oldukça etkileyici 
ve sürükleyici olan bu film, oldukça iyi eleştiriler 
almıştır. Bird Box (2018)

Filmde insanları çılgına çeviren bir 
kötülükten bahsediliyor. Dünyayı kasıp 
kavuran bu kötülüğe karşı durmak imkân-
sız hale gelmiştir ve insanlar tam olarak 
ne yapacaklarını bilemezler. Son derece 
tehlikeli olan bu kötülük virüs gibi hızlı bir 
şekilde yayılır ve insanları tamamen etkisi 
altına almaya başlar. Ancak en kötüsü de 
ona bakan insanlar hayatlarındaki en bü-
yük korkuları ile yüzleşme imkânı bularak 
intihar etmeye başlar. Gizemli ve karanlık 
güç karşısında binlerce insan ölür ve daha 
birçokları da ölecektir.
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Evinizebaharı getirmenintam zamanı!
Bahar geldi. Ancak bu bu 

güzel günlerde hepimiz evleri-
mize kapandık. Evde kaldığımız 
bu günler, yaşam alanlarımızı 
renklendirmenin tam zamanı. 
Bahçeli evleri olanlar bu günler-

de biraz şanslı olsa da küçücük 
balkonlarımızda dahi rengarenk 
çiçekler ve taptaze sebzeler 
yetiştirmemiz mümkün. Haydi, 
koltuğunuzdan kalkın ve topra-
ğa dokunun.
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Karantina günlerinde 
evde spor

Özden Itır Kutlu Emregül

Malum tüm dünyayı saran koronavi-
rüs sebebiyle hepimiz izole hayatlara 
hızlı bir geçiş yaptık. Kimimiz işlerini bir 
süre durdurmak zorunda kaldı, kimimiz 
alınan tedbirler çerçevesinde var olan 
işlerini sürdürüyor, kimimiz de işlerini 
evden yapıyor. 

Tüm bunları yaparken zamanımızı 
geçirecek farklı şeyler arıyoruz. Bu 
arayışlar yanında çoğumuzun ortak 
derdi ise sürekli evde olmanın getirdiği 
hareketsizlik… İşte tam da bu noktada 
bağışlık sistemini güçlendirme faydasını 
da düşünerek fiziksel aktivetenin öne-
mine değinmek gerek.

Unutmamamız gerekir ki fiziksel ak-
tivite vücudun doğal yollardan endorfin 
salgılamasını sağlar ve mutluluk hormo-
nu olarak da adlandırdığımız endorfinin 
artması hem ruh halimizi düzeltmeye 
hem güven duygumuzu artırmaya aynı 
zamanda da stress ve endişe seviyemizi 
azaltmaya yardımcı olur.

Yani işin özeti; eve tıkılıp kalmış 
olmamız egzersizden de vazgeçmemiz 
anlamına gelmiyor. Bu sebeple kan 
dolaşımınızı hızlandırmak, omurganızı 
rahatlatmak ve esneminizi sağlamak 
için evde kolaylıkla ekipman gerekme-
den yapabileceğiniz pilates hareketle-
rinden oluşan bir seri hazırladık. Müziği 
açın, derin nefes alın ve kendinizi akışa 
bırakın.  Fleksiyon, ekstansiyon, rotas-
yon, stabilite, güçlenme, esneme...Hepsi 
vücudumuz için…

• Hundred
Yere sırtüstü uzanın. Bacaklar masa 

pozisyonunda dizler kırılıp alt bacaklar 
yere paralel olacak şekilde uzatın. Başı-
nızı omuzlar ile beraber yerden kaldırın. 
Kolları ise yere paralel olacak şekilde 
yerden kaldırıp yanlarınıza alın. Elle-
rinizi aynı anda yere vurur gibi indirip 
kaldırın. 5 kesik kesik nefes alıp 5 kesik 
kesik nefes vererek haraketi 10 sete 
tamamlayın. 

The hundred hareketi alt karın ve üst 
karın bölgenizi çalıştırıp sıkılaştırır.

• Roll Up
Hareket için sırtüstü uzanın. Kolla-

rınızı arkaya doğru uzatın. Yavaş bir 
şekilde önce baş, omuzlar ve sırt olacak 
şekilde karın bölgenizi sabit tutarak 
kalça kemiklerinizin üzerinde durana 
kadar doğrulun ve tekrardan başlangıç 
poziyonuna dönmek için aşağı doğru 
inişinizi tamamlayın. 

Roll up egzersizi özellikle karın için 
etkilidir.

• Single Leg Circle
Bu pilates hareketi, bedenin merkez 

(core) bölgesini güçlendirmeyi amaç-
layan bir tekniktir. Kurallarına dikkat 

edilerek yapılırsa, bacak kaslarınızın 
uzayarak, abdominal kaslarla birlikte 
daha da güçlendiğini rahatlıkla hissede-
bilirsiniz.

Hareket için pelvisiniz doğal pozis-
yonda, kollarınız iki yanınızda olmak 
üzere sırtüstü uzanın. Sol bacağınızı 
yerde düz bir şekilde tutarken sağ 
bacağınızı düz bir şekilde tavana doğru 
kaldırın. Vücudunuzun çaprazına doğru, 
bacağınızı 4 veya 8 daire çizip merkez-
de durun. Ayaklarınızı point pozisyonda 
tutun. 

• Single Leg Strech
Bacaklarınız 90 derece kırık ve pelvi-

siniz doğal pozisyonda olmak üzere sır-
tüstü uzanın. Nefes verirken başınızı ve 
omuzlarınızı yerden kaldırın. Sol dizinizi 
uzatırken ellerinizi sağ dizinize getirin. 
Sağ bacağınızı uzatırken ellerinizi sol 
dizinize getirin.

Single Leg Stretch” olarak bilinen 
“Tek Bacak Esnetme Hareketi”, abdo-
minal kasları oldukça sıkılaştıran bir 
harekettir.

• Crisscross
Yere sırtüstü uzanın. Elleriniz mekik 

çeker gibi başınızın yanlarında dirsekle-
riniz açık olacak şekilde boyun hizasın-
da olmalıdır. Nefes vererek sağ dirseği-
niz ile sol dizinizi, sol 
dirseğiniz ile sağ 
dizinizi değecek-
leri şekilde kaldı-
rarak kıvrılın.

Crisscross 
hareketi yan 
karın kasları için 
oldukça etkilidir. Ayrıca 
gövdenin rotasyon kabiliyetini 
arttırır.

• Spine Twist
Bu pilates hareketi, omurganızı 

esneten ve güçlendiren eg-
zersiz-

lerinden birisidir. Bacaklarınız yerde düz 
ve omuz hizasında açık olacak şekilde 
oturun. Kollarınızı iki yana doğru açın. 
Pelvisi sabit tutarak gövdenizi döndü-
rün. 

• Swimming
Yere yüzüstü olacak şekilde uzanın. 

El ve kollar dümdüz bir şekilde öne 
uzanmış ve avuç içleri de yere bakacak 
şekilde pozisyonunuzu alın.

Karın kasları sıkılı bir halde sağ 
kolunuzu ve sol bacağınızı yukarı doğru 
kaldırın. Ardından bacak ve kolunuzu 
aşağıya indirin. Bu sefer diğer tarafınıza 
geçip hareketi tekrarlayın.

Hareketi sırası ile yüzer gibi kaldırıp 
indirerek harekete devam edin.

Swimming hareketi özellikle mer-
kez bölgesini ve sırt bölgesini çalıştırır. 
Kalça bölgesi ile kol ve bacak bölgesini 
güçlendirir.

• Side Leg Lift
Başlangıç pozisyonu için yere sağ 

tarafınıza doğru uzanın. Sağ kolunuz 
ile başınızı destekleyin. Sol kolunuz ile 
de avuçtan destek alın. Bacaklarınızı 
dümdüz olacak şekilde uzatın. Vücu-
dunuz düz bir çizgi şeklinde olmalıdır. 
Duruşunuzu bozmadan sol bacağınızı 
yukarı doğru kaldırın ve sonra aşağıya 
geri indirin. Hareketi seri halde yapın. 
Egzersizi tamamladığınız zaman 
diğer ta-

rafınıza geçin.
Side leg lift hareketi bacak kaslarınızı 

çalıştırıp güçlendirir, kalça bölgesini 
şekillendirir.

• Shoulder Bridge
Köprü egzersizi için yere sırtüstü 

uzanın. Ayak tabanlarınız yere basacak 
şekilde dizlerinizi kırın. Ayaklarınız kalça 
hizasında açık olsun, ellerinizi ve kolla-
rınızı ise yanlarınıza düz olacak şekilde 
yerleştirin. Omurlarınızı tek tek hareket 
ettirerek belinizi yavaşça yukarıya kaldı-
rıp tekrar aşağıya indirin.

Bu egzersiz gluteus kasını (kalça 
kası) çalıştırmasının yanında hamstring 
kasını da (üst arka bacak kası) etkili 
bir şekilde çalıştırır. Ayrıca omurganın 
esnetilmesi için de çok faydalıdır.

• Push Up
Ayaklarınız bitişik olacak şekilde 

dik durun. Elleriniz yere değene kadar 
omurganızı aşağıya doğru kıvırın. Elle-
rinizi plank pozisyonuna kadar yürütün. 
Ellerinizden güç alın ve göğsünüzü 
aşağıya indirmek için dirseklerinizi yan-
lara doğru kırın. Ellerinizden güç alın ve 
kollarınızı düzleştirip plank poziyonuna 
gelin. 

Push Up hareketi kol, karın ve sırt 
kaslarınızı güçlendirip dengesini geliş-

tirir.
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Girne Belediyesi, ülkemizde ve 
dünya üzerinde yayılmaya devam eden 
Koronavirüs  nedeniyle alınan önlem-
lere bir yenisini ekledi. Virüs nedeniyle 
Nisan ayında yapılacak olan Girne 
Maratonu ileriki bir tarihe ertelendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 
Girne Belediyesi ve Atletizm Federas-
yonu işbirliğinde 2020 yılında 3’üncü-
sünü düzenleyecekleri Girne Marato-
nu’nu, Covıd-19 virüsüne karşı alınan 
önlemler nedeniyle  ileriki bir tarihe 
erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Güngördü; ‘’Halkımızın sağlığı için 
alınması gereken tüm önlemler ko-
nusunda sorumluluk ve hassasiyetle 
çalışmalarımızı hızlandırdık. 

İlk olarak belediye olarak düzenle-
miş olduğumuz tüm etkinlikleri geçici 
bir süreyle erteleme kararı aldık.

Corona virüsüne yönelik bilgilendir-
me toplantıları ve dezenfekte faaliyet-
lerinin eksiksiz bir şekilde devam etti-
ğini, kentin çeşitli yerlerinde özellikle 
vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 
yerlerde dezenfekte ilaçlama çalış-
malarını hızlandırdıklarını kaydeden 
Güngördü, bu salgından en az zararla 
kurtulmak için soğukkanlı ve akılcı 
tedbirlerin bir an önce tüm kurum ve 
kuruluşlar tarafından uygulanması 
gerektiğini vurguladı.

Güngördü; halkımızın, tedbir olarak 
tüm yapılan uyarıları dikkate almala-
rını ve korunmak için neler yapılması 
gerektiği konusundaki bilgilendirme 
yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini 
kaydetti.
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Girne Belediyesi ve Atletizm Fede-
rasyonu işbirliğinde düzenlenecek 

olan Girne Maratonu, Covid-19 virü-
süne karşı alınan önlemler nedeniyle  

ileriki bir tarihe ertelendi.

Dev maraton ertelendi
KKTC’deki tüm spor müsaba-

kaları salgına karşı alınan tedbirler 
çerçevesinde ertelendi. Kıbrıs 
Türk Futbol Federasyonu Başkanı 
Hasan Sertoğlu, Koronavirüs sal-
gını sebebiyle duran futbolla ilgili 
yaptığı açıklamada, liglerin süresiz 
ertelendiğini ve herşey normale 
döndüğünde kulüplerle toplana-
rak en adaletli kararı vereceklerini 
söyledi.

KKTC’de tüm ligler ertelendi




