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14 Nisan’da yardıma koşuyoruz
Maraton heyecanı devam ediyor

Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, 
Girne Ramadan Cemil Meydanında 
bulunan kayıt noktasında Turkcell Girne 
Yarı Maratona kayıt yaptırdı. Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve 
belediye meclis üyeleri 14 Nisan Pazar 
günü herkesi maratona katılmaya ve 
yardıma koşmaya davet etti.

Turkcell Girne Yarı Maratonu’na 
destek devam ediyor. 14 Nisan Pazar 
günü gerçekleşecek maratona ülkenin 
dört bir yanından katılımlar sürerken 
kayıtlar 14 Nisan 2019 Pazar gününe 
kadar devam edecek.

Haberleri iç sayfalarda

Mehmet Nur Ateş 
törenle uğurlandı
Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Meclis 
Üyesi Mehmet Nur Ateş için Girne Belediyesi’n-
de tören düzenlendi. Haberi 2-3. sayfalarda

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
mobilya alımı ve kurulumu işleriyle ilgili 
ihale sözleşmesi imzalandı. Sözleş-
meye, Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü ile ihaleyi alan Ciddi Mutfak 
Ltd Direktörü Amber Ciddi Arabacı 
imza koydu. Yeni Hizmet Binası’ndaki 
mobilya işleri, 105 takvim gününde 
tamamlanacak, KDV hariç 615 bin 906 
TL’ye mal olacak.

Haberi 4. sayfada

Mobilya alımı ve kurulumu 
için sözleşme imzalandı

Geçtiğimiz günlerde yine ülkemizi 
etkisi altına alan sağanak Girne 
Belediyesi, itfaye ve sivil savunma 

ekiplerinin titiz çalışmaları büyük 
takdir topladı.

Haberi 4. sayfada

Yağışlardaki çalışmalar 
büyük takdir kazandı

Kuzey Kıbrıs’ın ilk Çocuk 
Tiyatroları Festivali başladı

Güngördü, HP 
heyetiyle görüştü

Fidan diktiler

Çalışanlara İngilizce eğitim

Girne Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ilk Çocuk Tiyatrola-
rı Festivali olma özelliğini taşıyan 1. 
Çocuk Tiyatroları Festivali, 19 Mart 
tarihinde başladı. 

Haberi 8-9. sayfalarda

Haberi 10-11. sayfalarda

Haberi 20. sayfada

Haberi 6. sayfada

Halkın Partisi’nden bir heyet Gir-
ne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü’yü ziyaret ederek, Turkcell Girne 
Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı

Suat Günsel Girne Üniversitesi 
3.sınıf Psikolojik Danışmanlık ve 
Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, 
topluma hizmet uygulamarı dersi 
kapsamında 1-7 Nisan Kanser Haf-
tası nedeniyle doğa yürüyüşü yaptı 
ve fidan dikti. 

Girne Bölgesi’ndeki belediye 
çalışanlarına İngilizce dil eğitimi 
verilmeye başlandı.
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Mehmet Nur Ateş 
törenle uğurlandı
Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet 
Nur Ateş için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gören ve 
geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybeden Girne Belediyesi Yeni-
den Doğuş Partisi (YDP) Meclis 
Üyesi Mehmet Nur Ateş için Girne 
Belediyesi’nde tören düzenlendi. 
Törene YDP milletvekilleri Prof. Dr. 
Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu, Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 
Girne Belediyesi meclis üyeleri 
ve vatandaşlar katıldı. Törende 
Bertan Zaroğlu ve Nidai Güngör-
dü birer konuşma yaptı. Törenin 
ardından Mehmet Nur Ateş’in ce-
nazesi Ozanköy Camiinde kılınan 

namazın ardından Ozanköy Mezar-
lığına defnedildi.

Güngördü: Uyum içinde çalıştık
Girne Belediye Başkanı Nidai 

Güngördü konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Girne Belediyesi Mec-
lis Üyesi Mehmet Nur Ateş’i za-
mansız kaybetmenin derin üzüntü-
sü içinde olduğunu söyledi. 

Nidai Güngördü, kısa bir süre 
birlikte uyum içerisinde çalışma 
fırsatı yakaladığı Mehmet Nur 
Ateş’in herkes tarafından sevilen, 
saygılı, alçak gönüllü ve çalışkan 
biri olduğunu belirtti. Güngördü, 

merhuma Allahtan rahmet, yaslı 
ailesine ve sevenlerine, başsağlığı 
diledi.

Zaroğlu: Aramızdan 
erken ayrıldı
YDP milletvekili Bertan Zaroğlu 

ise Mehmet Nur Ateş’in herkes 
tarafından sevilen biri olduğuna 
dikkat çekerek, aramızdan erken 
ayrıldığını vurguladı. 

Bertan Zaroğlu, merhuma 
Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve 
sevenlerine, belediye meclisi ve 
belediye çalışanlarına başsağlığı 
diledi.
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Mehmet Nur Ateş kimdir? 
1970 yılında Hatay Reyhanlı’da doğdu. İlk- orta 
ve lise eğitimini Reyhanlı’da tamamladı. 1988 
yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a geldi ve burada 
yaşamaya başladı. Açık Öğretim Fakültesi’nde 
iktisadi bölümünü bitiren Ateş, daha sonra 
turizm sektöründe çalışmaya başladı. Hala 
Bafra bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde 
müdür asistanı olarak görev yapmaktaydı. 
Evli ve iki çocuk babası olan Ateş, 2018 yerel 
seçimlerinde YDP’den Girne Belediye Meclis 
Üyesi seçilmişti.
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2 Nisan Dünya Otizm Farklılık 
Günü nedeniyle bir mesaj yayın-
layan Girne Belediye Başkanı Ni-
dai Güngördü “Birleşmiş Milletler 
2 Nisan tarihini otizmin hızlı artışı 
karşısında kamuoyunun dikkatini 
çekmek ve farklılıkları birlikte 
fark etmemiz için Dünya Otizm 
Günü olarak ilan etmiştir.

Hepinizi toplum olarak bu 
farkındalığın bilincinde olma-
ya davet ediyor, Dünya Otizm 
Farkındalık Gününü kutluyorum” 
dedi.

“Otizm eksiklik 
değil, farklılıktır”

Mobilya alımı ve kurulumu için sözleşme imzalandı
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndaki mobilya alımı 
ve kurulumu işleri, 105 takvim gününde tamamlanacak

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
mobilya alımı ve kurulumu işleriyle ilgili 
ihale sözleşmesi imzalandı. Sözleş-
meye, Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü ile ihaleyi alan Ciddi Mutfak 
Ltd Direktörü Amber Ciddi Arabacı 
imza koydu. Yeni Hizmet Binası’ndaki 
mobilya işleri, 105 takvim gününde 
tamamlanacak, KDV hariç 615 bin 906 
TL’ye mal olacak.

Güngördü: Hayırlı olsun
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
belediye ihale komisyonu ve belediye 
meclisinin aldığı karar doğrultusunda 
ihaleyi Ciddi Mutfak Ltd’in kazandığını 
belirtti. Nidai Güngördü, 105 takvim gü-
nünde tamamlanacak mobilya işleriyle 
ilgili çalışmalara atılan imzayla başlaya-
cak olan şirkete hayırlı olmasını diledi.

Arabacı: Belediyeye iş yapmak 
bizi onurlandırıyor

Ciddi Mutfak Ltd Direktörü Am-
ber Ciddi Arabacı ise konuşmasında, 
“Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
Mobilya alımı ile ilgili ihale sonucunun 
bizden taraf sonuçlanmasından dolayı 
mutluyuz. Girne Belediyesi başkan ve 
üyelerine, sağladıkları sağlıklı ihale 
süreci için çok teşekkür ederiz. Biz 

bilindiği gibi firma olarak Girne’nin ilk 
dülger esnaflarındanız. Kendi bölge-

mize bu anlamda hizmet vermek bizi 
ayrıca onurlandırmaktadır. Girnelilere 

yeni hizmet binasının hayırlı olmasını 
dilerim”dedi.

Geçtiğimiz günlerde yine ülkemizi 
etkisi altına alan sağanak yağışlardan 
dolayı olumsuz etkilenen Ozanköy 
China Bazaar ve çevresindeki sorunu 

gidermek için Girne Belediyesi çalı-
şanları,itfaye ve sivil savunma ekipleri 
çalışmalarını titizlikle sürdürdü ve ha-
sarsız olarak yağışlar atlatıldı. Yapılan 

çalışmalardan dolayı esnaf ve vatan-
daşlar memnun kalırken tüm birimlere 
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür 
ettiler.

Yağışlardaki çalışmalar takdir kazandı
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Çalışanlara İngilizce eğitim veriliyor
Girne Bölgesi’ndeki belediye çalı-

şanlarına İngilizce dil eğitimi verilmeye 
başlandı

Girne Belediyesi tarafından Çatalköy 
Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsan-
cak Belediyesi ortaklığıyla yürütülen 
“Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık 
Yönetimi Hizmetleri” projesi kapsa-
mında çalışanlara İngilizce dil eğitimi 
verilmeye başlandı. Sekiz hafta boyun-
ca sürecek İngilizce dil eğitiminden 63 
çalışan faydalanacak. Proje kapsamın-
da ayrıca, personel için temel iletişim 
becerileri, organizasyon becerileri, 
yerel ve Avrupa Birliği çevre güvenliği 
mevzuatları eğitimleri gerçekleşecek.

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş 
Atık Yönetimi Hizmetleri projesiyle; 
bölgede atık toplama hizmetlerinin ve-
rimliliğinive kalitesinin yükseltilmesini 
hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıy-
la katı atık yönetimi ve toplumda katı 
atığın azaltılması konularında önemli 
ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Kapasite geliştirme faaliyetleri kap-
samında, projedeki hedeflerle tamam-
layıcılığı olması amacıyla planlanan, 
paydaşlara yönelik farkındalık çalışma-
ları, eğitim ve seminerler planlanıp, uy-

gulanmaya başladı.Proje kapsamında 
Girne Bölgesi için tüm bölgenin etkili 
bir şekilde yönetilmesi ve toplu olarak 
hareket edilmesi adına stratejik plan 

oluşturulmasına katkı yapacak çalışma-
lar organize edildi, bilgiler toplandı ve 
bölgenin stratejik planı hazırlanıyor.

“Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş 

Atık Yönetimi Hizmetleri” Avrupa 
Birliği tarafından Toplum Kalkınması 
4. Hibe Programı kapsamında finanse 
edilmektedir.
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Karagöz Gizli Hazine Gölge Oyunu 100’ncü oyununu sergiledi
Girne Belediyesi tarafından dü-

zenlenen 1. Çocuk Tiyatrosu Festivali 
kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın desteğiy-
le Karagöz Gizli Hazine Gölge Oyunu 
Girne Bölgesindeki çocuklarla buluştu. 
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 22 
Marttan beri devam eden oyunlarda 
Doğa Koleji, Şht Hasan Cafer İlkokulu, 
Karakum Anaokulu, Osman Türkay 
Anaokulu, Beylerbeyi Anaokulu, Girne 
Maarif Anaokulu ve Girne Özel Eğitim 
Merkezi Karagöz ile Gizli Hazine’yi 
aradı. Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani’nin 
yazıp oynattığı Karagöz Gizli Hazine 
oyunu 100. temsilini Girne 23 Nisan 
İlkokulu öğrencilerine sundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü, konuyla ilgili yaptığı konuşmada 
KKTC’de, ilk kez çocuklar için tiyatro 
festivali düzenleyen kurum olmaktan 
gurur ve mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Nidai Güngördü, belediyenin gö-
revleri arasında, kent sakinlerine beledi 
hizmetleri sunmak yanında, kültür ve 
sanatla buluşturmak olduğuna dikkat 
çekti. Başkan Güngördü, çocukların 
akademik eğitimleri yanında, kültür-sa-
nat faaliyetleriyle iç içe büyümelerinin, 
eğitimleri ve gelecek yaşamları açı-
sından büyük önem taşıdığına vurgu 
yaptı.
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1. ÇOCUK TİYATROLARI
FESTİVALİ

Girne Belediyesi

Mart - Nisan 2019

Girne Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ilk Çocuk 
Tiyatroları Festivali olma özel-
liğini taşıyan 1. Çocuk Tiyatro-
ları Festivali, 19 Mart tarihinde 
başladı. 

Festivalde 7 oyun ve 51 
gösterim sunulacak

Çocuk Tiyatroları Festivali 
kapsamında, 2’si KKTC ve 
5’i Türkiye’den olmak üzere 
toplam 7 ekip, 7 farklı oyunla 
çocuklarla buluşacak. Fes-
tival kapsamında her gün 3 
seanstan oluşan toplam 51 
gösterimle yaklaşık 2 bin 500 
çocuğa ulaşılması hedefleni-
yor. Oyun biletlerinin 5 Türk 
Lirası olduğu festivalde “Ben 
Çöp değilim” isimli oyun okul-
larda gösterilecek, diğer tüm 
oyunlar, Girne Belediyesi Oda 
Tiyatrosunda, 3’er sens halinde 
sahnelenecek.

Güngördü: İlk kez 
düzenlemenin gururunu 
yaşıyoruz

Girne Belediye Başkanı Ni-
dai Güngördü, KKTC’de, ilk kez 
çocuklar için tiyatro festivali 
düzenleyen kurum olmaktan 
gurur ve mutluluk duyduklarını 
ifade etti. Nidai Güngördü, 
belediyenin görevleri arasın-
da, kent sakinlerine beledi 
hizmetleri sunmak yanında, 
kültür ve sanatla buluştur-
mak olduğuna dikkat çekti. 
Başkan Güngördü, çocukların 
akademik eğitimleri yanında, 
kültür-sanat faaliyetleriyle iç 
içe büyümelerinin, eğitimleri 
ve gelecek yaşamları açısından 
büyük önem taşıdığına vurgu 
yaptı. Güngördü, festivale 
öğrencilerin katılımına imkan 
sağlayan, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığına, okul yönetimleri-
ne ve ailelere teşekkür etti.

Atik: Programda 
seçici davrandık
Girne Belediyesi Genel Sanat 

Yönetmeni Derman Atik, çocuk-
lara yönelik ilk kez bir tiyatro 
festivali düzenlenmesinin önemli 
bir adım olduğunu belirterek, 
bunun çocukların geleceği 
açısından büyük bir öneme 
sahip olduğuna dikkat çekti. 
Derman Atik, çoçukların sorgu-
layan bireyler olmalarına katkı 
sağlayacak, toplumsal bilinç ve 
farkındalığını artıracak oyunlar 
seçtiklerini dile getirdi. Atik 
konuşmasının ardından, festival 
programı hakkında bilgi verdi.

Festival Programı
1.Çocuk Tiyatroları Festivali 

kapsamında; 19-21-22-26-28-
29 Mart 2019, 18-19-23-25-26 
Nisan 2019 tarihlerinde İzel 
Seylani’nin yazıp oynattığı, 
“Karagöz Gizli Hazne”,  2 Nisan 
2019 Salı, Tiyatro Alkış, “Küçük 

Kuzey Kıbrıs’ın ilk Çocuk 
Tiyatroları Festivali başladı

İzel Seylani

Karagöz - Gizli Hazine
Yazan : İzel Seylani
Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde 2018-2019 eğitim yılı 

süresince KKTC genelinde tüm ilkokul öğrencileriyle bu-
luşmak üzere hazırlanan Gizli Hazine, Geleneksel Karagöz 
Gölge Oyunu’nun Kıbrıs’a özgü değerleri ve suretleriyle 
çocuklara sunuluyor. Karagöz’ün Karpaz Doğal Parkı’ndaki 
bir hazinenin peşine düşmesi ile dostlarımıza inanmayı, hay-
vanlarla iletişim kurmayı, ihtiyaçlı bireylere yardım etmeyi, 
doğayı kirletmemeyi ve sevginin paylaştıkça büyüdüğü vur-
gulanıyor. Ayni zamanda farklı perspektiflerden “zenginlik” 
kavramını da sorgulatan oyun; doğal kaynakların tükendiği 
bir anda içme suyunun canlılar için ne büyük bir değer oldu-
ğu da vurgulanıyor.

19-21-22-26-28-29 Mart 2019
18-19-23-25-26 Nisan 2019

Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 
Birinci Gösterim: 09.30

İkinci Gösterim: 11.00
Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101

0533 821 21 44

Tiyatro Mie

Küçük Balık Bam Bam
Yazan: Salim Dörtcan
Yöneten: Salim Dörtcan

Artık denize açılma zamanı geldi...
Bu oyunumuz, çocuklara çevreyi ve denizi kir-

letmemelerini öğretmektedir, insanların doğaya 
ve denizlere çöp atmaması için mesajlar vermek-
tedir. Özel kostüm ve ışık efektleriyle süslenmiş 
oyunumuza hepinizi bekleriz..

2 Nisan 2019 Salı 
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44

Uygur Çocuk Tiyatrosu

Burnunu Kaybeden
Palyaço

Yazan: Nilbanu Engindeniz
Yöneten: Birol Engeler
Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan 

Palyaço’ya yeterli para vermemektedir. Bir gün 
Palyaço, gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, 
sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş 
gibi bir de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. 
Bu durumda tam palyaço olunamayacağından, 
bizim palyaço burnunu bulmak için yola koyulur.

4 Nisan 2019 Perşembe
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44
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Balık Bam Bam”; 
4 Nisan 2019 
Perşembe, Uygur 
Çocuk Tiyatrosu, 
“Burnunu Kay-
beden Palyaço”, 
9 Nisan 2019 Salı 
Tiyatro Alkış, “Bir 
Kümes Müzikali”, 
10 Nisan 2019 
Perşembe, Ti-
yatro Alkış, “Ben 
Çöp Değilim”, 
12 Nisan 2019, 
İstanbul Çocuk 
Sanat Tiyatro-
su’nun, “Kaplum-
bağa ve Tavşan”, 
16 Nisan 2019 
KKTC Devlet 
Tiyatroları’nın, 
“Bremen Mızı-
kacıları” Oyunu, 
Girne Belediyesi 
Oda Tiyatro-
su’nda minik 
izleyicileriyle 
buluşuyor. Birinci 
gösterimler Saat: 
10-00’da İkinci 
Gösterimler Saat: 
12:00’de başla-
yacak.

Tiyatro Alkış

Bir Kümes Müzikali

Yazan: Oktay Şenol
Yöneten: Oktay Şenol

Kümeste günler şarkılar, danslar ve mutluluk 
içinde geçerken, Tonton Dede yaşlandığını ve ar-
tık dinlenmek istediğini söyler. Kümesi de bekçi 
köpeği Debur ve onun sahibi Pata’ya emanet eder. 
Ama Debur ve Pata Tonton Dedenin sandığı gibi 
iyi kişiler değildirler. Kümesteki dostlarımızı neler 
beklemektedir? 

9 Nisan 2019 Salı 
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44

Tiyatro Alkış

Ben Çöp Değilim
Yazan: Oktay Şenol
Yöneten: Oktay Şenol

Kutu kola, pet şişe, plastik poşet ve gazete. Her 
gün görmeye alıştığımız bu çöpler Çöp Tenekesi, 
kargaların en komiği Kara Karga ve çocukların sa-
yesinde bir daha yerlere asla atılmayacaklar. Her 
birinin birbirinden güzel eşyalara dönüştüğünü 
hayretlerle izleyeceksiniz. Bu oyunu izleyen ço-
cuklar artık yere çöp atmayacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44

İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu

Kaplumbağa ve Tavşan

Yazan: Tevfik Tunga
Yöneten: Tevfik Tunga

Ormanda herkesi geçebileceğini iddia eden Tav-
şan düzenlenen yarışmada şaşkınlığa uğrar. Çünkü 
yarışmalar sadece hız yarışması değil yetenek yarış-
masıdır. Oyunda; Kaplumbağa, Tavşan ve arkadaşla-
rının macerası komik bir dille anlatılmaktadır. 

12 Nisan 2019 Cuma
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44

KKTC Devlet Tiyatroları

Bremen 
Mızıkacıları’nın Zaferi
Yazan: Mehmet Samer
Yöneten: Nergül Tuncay Fellahoğlu

Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi, insanların şid-
detinden bunalıp bir şekilde bir araya gelen dört 
hayvan ve onlara, daha sonra dersini alarak katılan 
kötü niyetli bir insanın Bremen’e giderken yaşa-
nan maceralarını ve özellikle de birbirlerine tutu-
narak başardıkları zaferi anlatıyor. 

16 Nisan 2019 Salı
Yer: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu 

Birinci Gösterim: 09.30
İkinci Gösterim: 11.00

Bilet Temini: 0392 815 21 19 /101
0533 821 21 44

GiRNE BELEDiYESi
ODA TiYATROSU
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Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, 
Girne Ramadan Cemil Meydanında 
bulunan kayıt noktasında Turkcell Girne 
Yarı Maratona kayıt yaptırdı. Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve 
belediye meclis üyeleri 14 Nisan Pazar 
günü herkesi maratona katılmaya ve 
yardıma koşmaya davet etti.

14 Nisan’da yardıma koşuyoruz
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Güngördü, HP’den 
Halkın Partisi’nden bir heyet Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü 
ziyaret ederek, Turkcell Girne Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı

Halkın Partisi (HP) Girne milletvekil-
leri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, 
Girne Belediyesi meclis üyeleri Derya 
Hoca ve Burak Güler ile Girne ilçe yö-
netimi, Girne Belediyesi’ni ziyaret ede-
rek, 14 Nisan 2019’da yapılacak Turkcell 
Girne Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı.

Güngördü, hükümetten 
beklentilerini anlattı
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü ziyarette yaptığı konuşmada, 
HP’den bir heyeti belediyede görmenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 
kent ve yerel yönetimler konusun-
da bilgi alışıverişinde bulundu. Nidai 
Güngördü, Belediyeyeler Değişiklik 
Yasası ve Belediye Reformu hakkın-
da görüşlerini belirterek,hükümetten 
beklentilerini anlattı. Güngördü ayrıca 
bu yıl “Yardıma Koşuyoruz” sloganıy-

la gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı 
Maratondan elde edilecek gelirin SOS 
Çocuk Köyü Derneği, 18 Yaşüstü En-
gelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Akan 
Gürkan Eğitim Vakfına bağışlanacağını 
kaydetti.

İçişleri Bakanlığı 
çalışmaları sürdürüyor
Girne milletvekilleri Erek Çağatay 

ve Jale Refik Rogers ise Belediyeyeler 
Değişiklik Yasası ve Belediye Reformu 

hakkında uzmanlardan görüşlerin alın-
dığını belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın 
çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü 
söyledi ve herkesi Turkcell Girne Yarı 
Maratonu’na katılmaya davet etti.
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bir heyetle görüştü
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Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm 
Federasyonu işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs 
Turkcell’in isim sponsorluğunda, “Yar-
dıma Koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan 
Pazar günü gerçekleştirilecek “Turkcell 
Girne Yarı Maratonu” için tüm ekip-
lerle çalışmalarına hızlı bir başlangıç 
yaparken Turkcell yönetici ve çalışan-
ları da kayıtlarını yaptırdı. Kuzey Kıbrıs 
Turkcell’in iki yıl üst üste ana sponsor 
olduğu Turkcell Girne Yarı Maratonu’n-
dan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk 
Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli 
Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gür-
kan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı 
yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 
kilometre” olmak üzere erkek ve kadın 
kategorilerinde gerçekleşecek.

Maraton ile ilgili parkur, kayıt 
işlemleri ve diğer tüm detaylar BiP 
Kuzey Kıbrıs Turkcell kanalından takip 
edilebilir.Turkcell Girne Yarı Marato-
nu kapsamında gerçekleştirilecek, 21 
kilometre parkuru Uluslararası Atletizm 
Federasyonu Birliği (IAAF) ve Ulusla-
rarası Maratonlar ve Mesafe Yarışları 
Birliği (AIMS) tarafından tescil edilmiş-
tir. 21 kilometrede yarışacak katılımcılar 
uluslararası birliklerin  onayını taşıyan 
sertifikalar da alma imkânı yakalıyor.

“Sosyal Sorumlukta Lider Fir-
ma” Kategorisinde Yıllardır Birinci

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve 
çalışanlarının Genel Müdürlük binasın-
da yaptırdığı maraton kayıtları sırasın-
da açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs 
Turkcell Genel Müdürü Harun Maden 
Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sektör 
bağımsız “Sosyal Sorumlukta Lider Fir-
ma” kategorisinde yıllardır Kıbrıs Türk 

halkı tarafından birinci seçildiklerini ve 
topluma katkı sağlayacak projelerde 
yer almanın öneminin farkında oldukla-
rını belirtti.

Harun Maden “Adanın lider iletişim 
ve teknoloji şirketi olarak teknoloji-
ye ve insana yatırımı sürdürmeye ve 
müşterilerimizi teknolojimizle hayata 
bağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Maden,  Turkcell olarak ülkeye 
yaptıkları teknoloji ve istihdam gibi 
yatırımların yanı sıra birçok sosyal 
sorumluluk projesini de hayata geçir-
meye devam edeceklerini vurgulayarak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde 
yaşayan herkesi bu önemli etkinliğe 
aileleri ile birlikte katılmaya davet etti.

7 ve 21 kilometre için kimlik 
kartı ,1 kilometre için ayrıca sağlık 
raporu gerekli

Katılım ücreti 25 TL olarak belirlenen 
tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Be-
lediyesi Ana Bina ve Terminal Şubesi, 
Girne Belediyesine bağlı tüm muhtar-
lıklarda, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim 
Merkezi Airtech Lefkoşa’da yapılıyor.

3 kilometre için kayıtlar 14 Nisan 
Pazar günü maraton başlangıç saa-

tine kadar, “7 ve 21” kilometre kate-
gorileri için ise 12 Nisan Cuma günü 
saat 15.00’a kadar yapılabilir. 7 ve 21 
kilometre kayıtları için kimlik kartı 
fotokopisi ayrıca 21 kilometre için 
sağlık belgesi raporu da kayıt sırasında 
alınmaktadır.

 7 kilometre için zaman sınırı 2 saat, 
21 kilometre için zaman sınırı ise 2.30 
saattir. 

Tüm bilgilere detaylarıyla www.
girnemaraton.com adresinden ve BiP 
Kuzey Kıbrıs Turkcell kanalından ulaşı-
labilir.

“Yardıma koşuyoruz”
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Turkcell Girne Yarı Maratonu’na 
destek devam ediyor. 14 Nisan Pazar 
günü gerçekleşecek maratona ülkenin 
dört bir yanından katılımlar sürerken 
kayıtlar maratonun gerçekleştiği güne 
kadar devam edecek.

Maratona yoğun destek
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, 
Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü’yü 
ağırladı.Yakın Doğu Üniversitesi Basın 
ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi 
Turuncu Salon’da ye alan ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr Tamer Şanlıdağ’ın 
da hazır bulunduğu etkinlikte Ha-
zar Ergüçlü, 2 saat boyunca söyleşi 

gerçekleştirdi.Üniversite öğrencilerinin 
büyük ilgi gösterdiği söyleşide Ergüçlü, 
kariyeri ile ilgili yolculuğu, mesleki zor-
lukları anlatarak, hayranlarının soruları-
nı yanıtladı.

Ergüçlü: “Çok Uzun Saatler 
Çalışılıyor…”

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü konuş-
masında, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’n-
da tiyatro ile tanışmasından bahsede-
rek, Derviş Zaim’in yönettiği “Gölgeler 
ve Suretler” filmi ile kariyerinde yaşa-
nan değişimi dinleyicilerle paylaştı. 

Ergüçlü, sinema ve dizi sektöründe 
çalışmanın zor bir iş olduğunun altını 
çizerek, haftanın altı günü günde 16 
saat mesai yapmak durumunda kaldık-
larını ve bunun da zor bir iş olduğunu 
belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla ha-
yatını idame etmeyi planlayan öğren-
cilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları 
da içtenlikle yanıtladı. Kıbrıs’tan çıkıp 
İstanbul’da yaşamanın zorluğuna da 
değinen Ergüçlü, sınıflar arası farkların, 
yaşam kaliteleri gibi farkların İstan-
bul’da daha rahatlıkla görülebileceğin-
den söz ederek, kariyerinin ilerleyen 
dönemlerinde bir tiyatro projesinde 
yer almayı hedeflediğini de izleyicilerle 
paylaştı.

“Nuri Bilge Ceylan’la Çalışmak 
Hayal Gibiydi…”

Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan’la çalışma 
şansını yakalamasından da bahsede-
rek, birçok insanın gıpta ile baktığı 
bir yönetmenle çalışmanın, hayal gibi 
olduğunu kaydetti. Kendisinin de rol 
aldığı ve Cannes Film Festivali’ne kadar 
gittikleri “Ahlat Ağacı” ile geçirdiği 
süreci öğrencilerle paylaştı.

Söyleşinin sonunda, oyuncu Ergüç-
lü, hayranlarıyla anı fotoğrafları da 
çektirdi. 

Kariyer Planlamasını Çok İyi 
Yapıyor…

Etkinlik öncesi konuşma yapan Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi De-
kan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, 
Ergüçlü’nün 16 yaşında kendi kanatla-
rıyla uçmaya başlayarak çok güzel bir 
kariyeri adım adım ördüğünü kaydetti 
ve bu yönüne duyduğu hayranlığı dile 
getirdi. Suat Günsel’in “kendi hikayesini 
yazacak gençler yetiştireceğiz” sözüne 
de değinen Kasap, bunun en iyi örnek-
lerinden bir tanesinin de Hazar Ergüçlü 
olduğunu kaydetti. 

Ergüçlü, YDÜ’ye konuk oldu
Oyuncu Hazar Ergüçlü Konuk Ol-
duğu Yakın Doğu Üniversitesinde 
Hayranları İle Söyleşi Yaptı…
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“Hoşgeldin Boyacı”ya rekor katılım
Girne Amerikan Üniversitesi 6. Tiyat-

ro Günleri, Erdal Özyağcılar, Berna La-
çin ve Gözde Çetiner’in oynadığı “Hoş 
geldin Boyacı” oyununa rekor katılım 
ile sona erdi.6’ncısı düzenlenen GAÜ 
Tiyatro Günleri’nde birbirinden değerli 
isimler Girne Amerikan Üniversitesi’ne 
gelirken, 2 hafta boyunca oyunlara halk 
tarafından yoğun ilgi gösterildi. 

Oyun öncesi GAÜ Medya’ya açık-
lamada bulunan Erdal Özyağcılar, 
oyunun içeriği hakkında bilgi vererek: 
“Tiyatro severlerle oyunumuzu buluş-
turmaktan çok mutluyuz. Biz tiyatro 
turneleri yapıyoruz. Kıbrıs’a ikinci ge-
lişimiz ama ilgi sürekli artmaya devam 
ediyor. Umuyoruz ki yedinci tiyatro 
günlerinde de diğer oyunumuzla sizler-
le birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin ise GAÜ Medya’ya 
verdiği röportajda; “Oyunumuza ilgi 
gerçekten çok yoğun. Bu durum bizleri 
sahnede daha fazla mutlu ediyor. Mutlu 
ederken de heyecanlandırıyor. Üni-
versite öğrencileri ile buluşmak bizim 
için apayrı bir duygu. Çünkü gençlerin 
o enerjisiyle biz sahnede daha çok 
eğleniyoruz. Ayni zamanda üniversi-
tenize bizi davet ettiğiniz için başta 
tüm yetkililere daha sonra bu etkinliği 
düzenleyen Drama ve Oyunculuk Bölü-
müne teşekkür ederim. Umarım yedinci 
tiyatro günlerinde de yine beraber olu-
ruz” diyen Laçin, Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları 
da çok sevdiğini belirtti.Gözde Çetiner, 
üniversitelilerle birlikte olmanın mutlu-
luğundan bahsederken verdiği röpor-
tajda; “Oyunumuz beşinci senesinde. 
Biz burada olmaktan çok mutluyuz ve 

bizim bütün oyunlarımız hep dolu dolu 
oluyor; tıpkı bugün de olduğu gibi. Gel-
diğimizden beri çok güzel öğrencilerle 
birlikteyiz, çok güzel bir enerjileri var. 
Bizim kendi içimizde sahne sanatları ve 
oyunculuk bölümünü okuyan öğrenci-
lere karşıda büyük bir sorumluluk var. 
Onlarında bizlerden beklentisi var bun-
ları biliyoruz. Umuyoruz ki oyun çok 
güzel geçecek” ifadelerini kullandı.Halk 
tarafından yoğun ilgi gören; Türkiye 
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kal-

kınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin 
katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6. Tiyatro 
Günlerinin son gününde, Sponsorluk-
ları üstlenen, KKTC Telsim, Dance FM, 
Le Chateau Lambousa Hotel, Ektam 
Kıbrıs LTD., Gülgün Süt Ürünleri ve Koli 
İnşaat Firmaları yetkililerine gösterinin 
ardından plaket takdim edildi. 

Girne Amerikan Üniversitesi Sah-
ne Sanatları Yüksekokulu Drama ve 
Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Dr. 
Levent Suner GAU 6.Tiyatro Günleri’nin 

kapanış konuşmasında  şunları söyledi;
“Öncelikle bugün için “Hoş Geldin 

Boyacı” oyunu ekibine, Sayın Erdal Öz-
yağcılar’a, Sayın Berna Laçin ve Sayın 
Gözde Çetiner’e çok teşekkür ediyo-
rum. 6 yıldır tiyatro festivalimizi ger-
çekleştiriyoruz, bu yılda tiyatrolarımıza 
gelen; sahip çıkan, salonu dolduran 
bütün izleyicilere ve bu yılda festivalde 
emeği geçen herkese binlerce teşekkür 
ederiz. 7.Tiyatro Günleri’nde görüşmek 
üzere.” Dedi. 
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Üniversite öğrencileri fidan dikti
Suat Günsel Girne Üniversitesi 3.sınıf 

Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim 
Bölümü öğrencileri, topluma hizmet 
uygulamarı dersi kapsamında 1-7 Nisan 
Kanser Haftası nedeniyle doğa yürü-
yüşü yaptı ve fidan dikti. Üniversite 
öğrencileri geçtiğimiz gün Kemal Sa-
raçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfının lö-
semiyle savaşan çocukları ve aileleriyle 
birlikte Ozanköy Taşlı Tarla sokakta 
bulunan çocuk parkına zakkum, kırmızı 
çiçekli akasya, erguvan ve fikus nikita 
diktiler. Çalışmalara Girne Belediyesi 
park ve bahçe bölümü çalışanları da 
destek verdi.
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı 
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik 
etkinliklerinin yanı sıra çevre bilincini 
artırmaya yönelik etkinlikler düzenli-
yor.

Her perşembe ülkenin değişik 
noktalarında eşzamanlı olarak çevre 
temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, 
çevre temizliği konusunda farkındalık 
yaratmak için temizlik etkinliklerine ara 
vermiyor.

Çevre Koruma Dairesi Girne şube-
si ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

personelleri Girne Kalesi bölgesinde 
temizlik etkinliği düzenleyerek, çevre 
konusundaki farkındalığın artmasına 
yardımcı oldular.   

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt şu-
besi ise Kurtuluş İlkokulu öğrencileri ile 
fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiler.

Çevre Koruma Dairesi Mağusa şu-
besi ise Güvercinlik İlkokulu öğrencileri 
ile birlikte hem çevre bilinci etkinliği, 
hemde kuş gözlemi etkinliğini yaparak, 
çocuklarımıza çevre bilincini aşılamış 
oldular.

Temizlik ve Çevre Bilinci Etkinliği düzenlendi
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Neden Su İçmeliyizFunda Bilginer
Diyetisyen
E mail : fundabilginer@yahoo.com  
Tel: 0533 866 12 70

Sağlığınız için her gün ihtiyacınız ölçü-
sünde su tüketmeniz gerekmektedir. Kasla-
rınızın %75, beyninizin %90, kemiklerinizin 
%22, kanınızın %83’ü yani ortalama olarak 
vücudumuzun %60’ı sudan oluşmaktadır. 

İçtiğiniz suyun size kilo kaybınızdan baş 
ağrınızı gidermeye birçok faydası bulun-
maktadır;

*Dokulara besin öğelerini ve oksijeni taşır
*Metabolizmanın çalışmasını sağlar
*Vücut ısısını denetler
*Sindirim sistemini çalıştırır
*Vücudu toksik maddelerden arındırır
Saçınızdan tırnağınıza bütün hücrelerini-

zin suya ihtiyacı var, bu nedenle su tüketimi 
çok önemlidir. Beyninizin neredeyse tama-
mına yakını sudan oluştuğu için su içmedi-
ğinizde baş ağrısı, migren atakları, konsant-
rasyon problemleri görülebilmektedir.

Yeteri kadar su içmediğinizde;
*Kabızlık
*Deri kuruluğu
*Şişkinlik
*Yorgunluk
*Migren
*Tansiyon
*Kas ağrısı, hatta ileri safhalarda ölüme 

dahi neden olabilmektedir.
Susuzluk hissiniz yoksa su ihtiyacınızı 

nasıl anlayabilirsiniz?
*İdrar renginiz koyu ve keskin kokusu 

varsa
*Cildiniz yaz kış pul pul dökülüyorsa
*Yemek yemenize rağmen sıklıkla açlık 

hissiniz varsa
*Yorgunluk hissiniz ve eklem, kas ağrıla-

rınız artıyorsa su içmediğinizden kaynaklı 
olabilir.

Su tüketimi depresyondan hatta kanser-
den dahi koruyabilmekte;

İhtiyacınız ölçüsünde su içtiğinizde 
metabolizmanız canlanacak, bütün organla-
rınız sağlıklı çalışacak ve kendinizi daha iyi 
hissedeceksiniz. Araştırmalar depresyonda-
ki kişilerin daha az su içtiklerini destekliyor.

Ayrıca yine yeterli su içimine bağlı olarak 
sindirim sistemi daha sağlıklı çalışacak, tok-
sik maddeler atılacak, kabızlık önlenecek, 
özellikle mesane ve barsak kanseri riski de 
azalacaktır.

Her şeyin olduğu gibi, içtiğiniz fazla 
suyun da zararı var;

Günde 2-2,5 lt su içilmesini öneriyo-
ruz ama bu rakam kişinin cinsiyetine, 
mesleğine, vücut yüzey alanına göre de 
değişebilmektedir. Böbreklerin belirli bir 
oranda su atma kapasitesi vardır ve fazla 
su içildiğinde böbrekler daha fazla suyu 
atamayacağından fazla su kanda birikerek 
elektrolit dengesizliğine, sodyum kaybına 
neden olacak, halsizlik, bulantı, komaya 
dahi neden olabilmektedir.
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OWL
creative
Reklam & Yayıncılık

Her yıl gelenekselleşen “Uzay Kampı 
Türkiye” bu yıl da 31 Mart-5 Nisan tarih-
leri arasında İzmir’de gerçekleşti.

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu ve 
Girne Doğa International Schools öğ-
rencilerinin de katıldığı kampta, bilim 
ve teknoloji alanında bilgilendirilip 
uygulamalı eğitimler alan öğrenciler 
uygulamalı eğitimler, takım çalışması, 
zaman yönetimi, liderlik gibi alanlarda 
bireysel gelişimlerini geliştirme fırsatını 
yakaladılar. Eğlenceli bir atmosferde 
takım halinde birlikte çalışırken sorum-
luluk ve özgüven kazanan öğrencile-
re, deneyler, digital planetaryum ve 
simülatörlerle yapılan uygulamalar ile 
uzay hakkında alınan bilgiler ile tecrübe 
kazandılar. (MHA) 

Uzayı keşfettiler!
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