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“Üretime yönelmeli, yerli 
üretimi desteklemeliyiz”

Ülkemiz için üretimin öneminin pandemi döneminde daha çok ortaya  çıktığını belirten Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, Kuzey 
Kıbrıs’ta üretimin öneminin 
Covid-19 salgınıyla birlikte 
daha da gün yüzüne çıktı-
ğına işaret ederek, harnup, zey-

tin, turunçgil gibi ürünlerin 
üretiminin desteklenmesi 
gerektiğine, halkın da 
eski günlerde olduğu 
gibi bu ürünler ve bunla-

ra bağlı yan ürün-
lerin üretimine 
yönlenmesi 
gerektiğinin 
altını çizdi. 

Haberi 
14. sayfada

ÖZEL

Daha güçlü bir ekonomi için

YERLi ÜRETiM

Yazı Dizisi- 2

Ülkemizin ilk ve tek uluslararası altın ödüllü zeyt-
inyağı markasının sahibi Hakan Temizyürek, 
Express Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 
“Üreterek gelecek nesillere örnek 
olacağız. Bundan sonra daha çok 
çalışmalıyız” dedi. Özel ek 12-14’te

Girne Belediye-
si, Zabıta Şubesi’ne, 
olaylara daha çabuk 
müdahale ede-
bilmesi için iki 
adet elektrikli 
bisiklet aldı.
Haberi
4’te

Girne’de
elektrikli 
bisiklet 
dönemi

Denetimler devam ediyor
Girne Belediyesi’nde gıda denetimleri ve Covid-19 kontrolleri devam 
ediyor. Haberi 2. sayfada

Girne Çevre Yolu’nda 
bordür taşları boyandı

Girne’nin en güzel bahçe 
ve balkonu seçildi

Haberin ayrıntıları 5. sayfada

Haberin ayrıntıları 18. sayfada

Haberin ayrıntıları 20. sayfada

Haberin ayrıntıları 19. sayfada

Girne’de “Öznel İyi Oluş Programı” düzenleniyor

3. Öykü Yarışması 
sonuçları belli oldu
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Denetimler devam ediyor
Girne Belediyesi’nde gıda denetimleri ve Covid-19 kontrolleri devam ediyor

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen 
kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmeler-
de, genel çalışma alanlarının temizliği, 
alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalı-
şan personelin hijyen önlemleri ve gıda 
güvenliği unsurları denetimlerini artırdı.  
Bazı işletmelere uyarı cezası verilirken, 
insan sağlığını tehdit eden durumların 
tespitinde kapatma cezası verildi. 

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 
denetimlerde gıda işletmelerinden, 
işletme izni, sağlık karnesi ve genel 
hijyen koşullarında önemli eksikler 
tespit edilen Acıktım Susadım-Dolu-
nay Cafe & Bar-Elida Beauty Salon 
işletmelerinin faaliyetleri durdurularak 
mühürlendi. Bu işletmelerin, hijyenle 
ilgili eksiklerini tamamladıktan sonra 
faaliyetlerine izin verildi. 

Bunun yanında, denetimlerde ek-
siklikleri tespit edilen 6 işletmeye de 
kapatma ihbarı verilmiştir.

Denetlenen işletmelerden raf 
kontrolleri sırasında uygun olmayan 
ürünlere el konulmuştur.

İşletmelere toplam 1768 TL 
para cezası kesildi
Genel temizlik - hijyen yetersizliği, 

raf kontrolünde tarihi geçmiş ürünler 
olması ve çalışanların sağlık karnesi ol-
mamasından dolayı işletmelere toplam 
1768 TL para cezası kesildi. İşletmelerin 
alması gereken Covid-19 önlemleri ile il-
gili yapılan denetimlerde toplamda 462 
işletme kontrol edildi. 167 işletmeye 
eksikliklerinden ötürü uyarı verilirken; 
diğer işletmelerde Covid-19 önlemleri-
nin uygulanmakta olduğu tespit edildi.

Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel
Yaşadığımız global pandemi dönemi 

nedeniyle insan sağlığı ve hijyen konu-
larının çok daha belirgin bir önem ka-
zandığını söyleyen Sağlık Şubesi Amiri 
Naile Soyel, Covid-19’un gıda kaynaklı 

bir hastalık olmasa da; gıda ile ilgili 
işletmelerde çalışan insanların kişisel 
hijyen önlemlerinin olması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Soyel “Belediye olarak işletmele-
rin genel hijyen kontrollerine itina ile 
devam ediyoruz. Bu süreç hem kent 
insanımız hem de bütünlüklü olarak 
bütün toplumumuzun sağlığı için önem 
taşımaktadır” dedi.

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü
Konuyla ilgili konuşan Girne Beledi-

ye Başkanı Nidai Güngördü “Covid 19 
Pandemisinin önlenmesi çerçevesinde, 

salgının ülkemizde tespit edildiği ilk 
günden beridir tüm kentimiz genelinde, 
belediye olarak hayata geçirdiğimiz 
birçok uygulama ile halkımızın sağlığını 
korumak adına yoğun çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Gıda kontrolleri bu 
kapsamda önem verdiğimiz ve tama-
men bilimsel esaslar ile aynı zamanda 
insan sağlığı odaklı olarak gerçekleşti-
rilmektedir. Pandemi nedeniyle hassasi-
yetimiz biraz daha fazladır. Bu nedenle 
tüm esnafımızı gerekli önlemleri alması 
ve kurallara uyması için işbirliğine davet 
eder, halkımıza sağlıklı günler dilekle-
rimle, saygılarımı sunarım” dedi.
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Girne’de zabıtalar Kordonboyu’nda devriye gerçekleştiriyor
Girne Belediyesi Zabıta Şubesi, 

Girne kordon boyu bölgesinde hafta 
sonları saat 20.00-23.00 saatleri ara-
sında rutin kontroller yapmaya başladı.  
Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye 
göre, zabıtalar, hafta sonu cumartesi ve 
pazar günleri gece saat 20.00-23.00 
arasında halkın güvenliği için Kordon-
boyu bölgesinde yaz döneminde kont-
rol yapacak ve aynı zamanda marketle-
rin denetimini sürdürecek.  Zabıtaların  
park güvenliği, izinsiz seyyar satıcılar, 
izinsiz müzik yapan yerlerin kontrolü-
nün sağlanacağı belirtildi. 

Aynı zamanda olumsuz olaylara 
müdahale edileceği ve marketlerin Ba-
kanlar Kurulu kararına uygun saatlerde 
kapalı olup olmadıklarının denetleye-
cekleri açıklandı.  Halkın limanda rahat 
ve güvenli bir şekilde gezebilmesi 
için zabıta birimi belirli saatlerde aktif 
olacak. 

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Gün-
gördü, Girne’nin en güzel yerlerinden 
olan Girne Limanı’nın, zabıtaların kont-
rolü ve halkın da duyarlılığıyla daha 
temiz ve güvenli kalabileceğini söyledi.

Girne Belediyesi, Zabıta Şubesi’ne, 
olaylara daha çabuk müdahale ede-
bilmesi için iki adet elektrikli bisiklet 
aldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgi-
de; hareket kabiliyetini kolaylaştıran 
ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara 
daha rahat müdahale edilmesini 
sağlayan elektrikli bisiklet timinin 
Girne’de göreve başladığı belirtildi. 
Tamamen çevreci teknolojiyle çalışan 

şarjlı bisikletler, zabıtaların kent mer-
kezindeki trafiğe kapalı ve yayaların 
daha sık kullandığı alanlardaki olayla-
ra, daha çabuk müdahale edebilmesi 
amacıyla kullanılmasının hedeflendiği 
kaydedildi.

İlk kez Girne Belediyesi bu 
uygulamayı başlattı

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü; “Artık Girne trafiğinde motorlu 

ekiplerimiz yanında bisikletli ekipleri-
mizde görev yapacak” dedi. Elektrikli 
bisikletlerin kullanım açısından daha 
rahat ve olası bir olaya müdahale 
etmek için daha seri olduğunu ifade 
eden Güngördü, “Elektrikli olması 
nedeniyle de çevre dostu olan araçlar, 
Kuzey Kıbrıs belediyeciliğinde ilk 
kez bizim tarafımızdan uygulamaya 
konulmuştur. Girnemize hayırlı olsun” 
dedi.

Girne Belediyesi’nde elektrikli bisiklet dönemi
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Çevre Yolu’nda bordür taşları boyandı
Girne çevre yolunda, 

ortadan refüjle bölün-
müş çift şerit yolda, 
belediye temizlik 
ekipleri tarafından 
yapılan ot temizliği, 
ağaç budama ve rutin 
olarak devam eden yol 
kenarlarının süpü-
rülmesi ve çöplerin 
toplanması çalışmala-
rının ardından, bordür 
taşlarını boyama işleri 
gerçekleştirildi.

Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü, 
daha temiz, güvenli ve 
yaşanabilir bir Gir-
ne için çalışmalarını 
yoğunlaştırdıklarını 
belirterek, yol güvenliği 
için bordür taşlarının 
da boyandığını, kent 
genelinde ise tüm yaya 
geçitlerini boyama ça-
lışmalarına hız verdik-
lerini ifade etti.Güngör-
dü, Karayolları Dairesi 
sorumluluğunda olan 
ancak imkânsızlıklar 
nedeniyle temizliği 
yapılamayan Girne 
Çevre Yolu’nda, oto 
korkuluk aralarında ve 
yol kenarlarında otlarla 
ağaçların büyümesin-
den dolayı sürücülerin 
görüşlerinin engellen-
diği ve görsel bir kirlilik 
yaşandığını söyledi.

Daha temiz, güven-
li ve yaşanabilir bir 
Girne için çalışmalarını 
yoğunlaştırdıklarını 
belirtti.

Girne’de kentin çeşitli sokak ve cad-
delerinde bordür boyama ve yenileme 
çalışmaları başlatıldı.

Girne Belediyesi tarafından prog-
ram dahilinde trafik ve yaya güvenliği-
ni sağlamak amacı ile kentin çeşitli so-
kak ve caddelerinde bordür boyama, 
engelli park yeri boyama ve yenileme 
çalışmaları yapılıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bil-

giye göre; Belediye’ye bağlı Bel-Paz 
ekipleri, Karaoğlanoğlu Caddesi üze-
rindeki çemberlerde ve yol boyunca 
bordür taşlarının boyama işlemlerini 
gerçekleştirirken, kent genelinde bu 
tür çalışmaların devam edeceği kayde-
dildi.

Çalışmalar kapsamında Bellapais 
Manastırı girişindeki engelli park yeri 
de yenilendi.

Bordür boyama ve yenileme çalışmaları başlatıldı
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Kıbrıs’ın ilk dijital festivali ilgi gördü
Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl “Üretim” 
temasıyla , sosyal medya üzerinden gerçekleşen 15. İpek Koza Festivali beğeniyle izlendi.

Covid 19 salgını nedeniyle , dünyada 
ve ülkemizde, festival ve konser gibi or-
ganizasyonların tedbir amaçlı yasaklan-
ması nedeniyle ilkbahar yaz döneminde 

ülkemizin dört bir yanında gerçekleşen 
festivaller de alınan bu önlemler kapsa-
mında kesintiye uğradı.

Girne Belediyesi, hem vatandaşlara 

moral motivasyon sağlamak hem de 
Kıbrıs İpek Koza Festivalinin devamlı-
lığına katkı koymak amacıyla konsept 
değişikliği yaparak bir ilke imza attı ve 

15. Kıbrıs İpek Koza Festivalini , bu yıl 
22-23 Mayıs tarihlerinde, sosyal medya 
üzerinden gerçekleştirdi.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri 
Doğan Sahir, Kıbrıs İpek Koza Festi-
vali’nin salgın nedeniyle bu yıl sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirildiğini 
belirterek sağlık, insan ve çevre konula-
rının birbiriyle sıkı ilişki içinde olduğuna 
vurgu yaptı.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, 
Korona Virüs salgınının tüm dünya-
da bu gibi organizasyonları olumsuz 
etkilediğine vurgu yaparak, yeniliklerle 
düzenlemeyi planladıkları festivali, sos-
yal medya üzerinden gerçekleştirmek 
durumunda kaldıklarını kaydetti.

Festivalin buna rağmen renkli ve 
güzel bir programla hayat bulduğunu 
belirterek, dünyada ve ülkede takip 
edilmesini dileyen Engin, ipek koza 
işlerinin Beylerbeyi’nde, sadece festival 
dönemlerinde değil yıl boyunca sergi-
lenmesi, tanıtılması , satışının yapılması 
ve turistlerle buluşturulması için çalış-
ma yapacaklarını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, Covid 19 salgını nedeniyle 
festival gibi organizasyonların tüm 
dünyada askıya alındığını anımsata-
rak, festivalin kesintiye uğramaması 
için, konsept değişikliğine gittiklerini 
söyledi. Güngördü, festivali sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirme kararı 
aldıklarını kaydetti.

Bir yılı aşkın süredir, ipek koza 
işleriyle ilgili kooperatif kurulması için 
önemli adımlar atıldığını ifade eden 
Güngördü, belediyenin kooperatife 
katkısının ne olacağı, kurucu üyelerin 
kimler olacağının belirlendiğini söyledi. 
Güngördü, kooperatifin kurulma aşa-
masına geldiğini kaydetti.

Festival facebook üzerinden , Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Bey-
lerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış 
Hareketi genel Sekreteri Doğan Sahir’in 
video mesajlarıyla başladı.

Daha sonra İpek Böcekçiliğinin ve 
İpek Kozasının Kıbrıs’taki tarihi, geçmiş-
ten günümüze Kıbrıs İpek Koza Festi-
vali slayt gösterisi, Ülkede İpek Koza ve 
İpekböceği Yetiştiriciliği , Kıbrıs ve Dut 
Ağacı ’Kıbrıs’ta geleneksel ipekböcek-
çiliği ve çeyiz geleneği” konulu sunum, 
salyt ve video gösterimleri , “Kozamı 
Örüyorum”adlı kısa filmin gösterimi ve 
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun 
İkinci Cadde’nin Mahkumu “adlı oyunu-
nun video gösterimleri yer aldı.

23 Mayıs tarihinde ise, Karikatü-
rist Musa Kayra’nın , “İpekböceği ve 
Corona”video sunumu, Girne beledi-
yesi Çocuk Meclisinin “İpekböceği’nin 
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dönüşümü”konulu kısa video 
sunumu, “Dut Meyvesinin 
sağlığa faydaları”konulu sunum 
ve Kıbrıslı Şairlerin şiir dinletisi 
yayınlandı. 

Dut Meyvesinin Sağlığımıza 
Faydaları Naile SOYEL - Gıda 
Mühendisi (Video) Şiir Dinletisi: 
Kıbrıs’lı Şairlerden Şiirler: Gül-
şen Şenderin , Hasibe Şahoğlu, 
Yıltan Taşçı, Şirin Zaferyıldızı 
Zaimağaoğlu, Altay Akalın, 

Turgay Akalın, Ahmet Öme-
rağa (Video) Girne Belediyesi 
ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 
İşbirliğinde gerçekleşti.

Festival son olarak KKTC 
Cumhrubaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası –Sıla4 ‘ün Girne 
Amfitiyatro konserinin tek-
rarı ve Gancelli Grubu Girne 
Amfitiyatroda seyircisiz olarak 
gerçekleştirdiği, canlı yayınla-
nan konserle sona erdi..
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Engelleri 
birlikte 
aşalım!

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Engelli Birimi
Kayıt ve bilgi için: 0392 650 01 00 -1046

Belediye plajları temiz
Girne Belediyesi’ne 

ait, Kervansaray Halk 
Plajı ve Antis (Karaoğ-
lanoğlu) Belediye Plajı 
’nda yapılan deniz suyu 
analizleri sonucu temiz 
çıktı. 

Girne Belediyesi’n-
den yapılan açıklama-
da, belediyenin kent 
sınırları içerisinde, halk 
ve turistlerin yoğun 
olarak kullandığı bele-
diyeye ait halk plajları 
ve kıyılarından “E-coli 
ve enterokok” tahlili ya-
pılması amacıyla alınan 
deniz suyu örneklerinin 
temiz çıktığı duyuruldu. 

Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü, 
AB standartları temel 
alınarak yapılan “E coli 
ve enterokok” tarama-
larının “0” çıktığını, hal-
kın bu bölgelerde gönül 
rahatlığıyla denize 
girebileceğini söyledi. 
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Malpas Otel’in yönetim 
kurulu başkanı Reşat Altınör, 
babasını kaybetti. Girne’de ika-
met eden ve sevilen bir kişiliği 
olan Fahri Altınör’ün ölümü 
Girne bölgesinde büyük üzüntü 
yarattı. 87 yaşında ve 4 çocuk 
sahibi olan Altınör’ün vefatı, ai-
lesi ve sevenlerini yasa boğdu. 
Fahri Altınör’ün cenazesi Girne 
Nurettin Ersin Paşa Camii’nde 
kılınan öğle namazının ardın-
dan Karaoğlanoğlu Mezarlığı’n-
da defnedildi.

Girne’nin acı kaybı!

Girne Belediyesi, Deniz Plaza ve 
Atelier Arkın işbirliğinde düzenlenen, 
“Canım Annem Resim ve Karikatür 
Yarışması’nda Lise Kategorisinde 
dereceye girenler, Atelier Arkın’dan 
kazandıkları bir aylık resim kurslarını 
tamamladı. 19 Mayıs Türk Maarif Ko-
leji öğrencileri Lise Kategori Birincisi 
Yılmaz Uzun ve Lise Kategori İkincisi 
Tual Zeyin, katıldıkları bir aylık kurs 
programında kendilerini geliştirme ve 
yeni teknikler öğrenme imkanı buldu-
lar. 

Atelier Arkın Program Koordinatörü 

Tülay Okan, Girne Belediyesi işbirli-
ğinde, gençlere yol gösterici olmaktan 
dolayı duydukları memnuniyete işaret 
etti.  Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube 
Amiri Misli Kadıoğlu, düzenledikleri 
yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla 
gençleri hayata hazırlamak, eğitim ve 
sosyal yaşamlarına pencereler açma-
yı hedeflediklerini belirterek, destek 
veren herkese ve katılımcı gençlerle 
teşekkür etti. 

Kadıoğlu, gençlerle birlikte gerçek-
leştirecekleri yeni projeler için büyük 
heyecan duyduklarının altını çizdi.

Ödüllü gençler kurslarını tamamladı
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Güngördü, Templos/Zeytinlik 
Koruma İnisiyatifini kabul etti
Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi  yeni dönem yönetim kurulu ilk ziyaretini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yaptı.

Covid-19 pandemisi sürecinde Gir-
ne’de yaşayan ve ülkelerine döneme-
yen yabancı uyruklu bir grup öğrenci, 
Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü 
makamında ziyaret ederek teşekkür 
etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Gideon Jude isimli Afrikalı öğrenci 
temsilcisi; kendilerini vatandaşlarından 
ayırt etmeyen Girne Belediyesi Başkanı 
Nidai Güngördü’ye teşekkürü bir borç 
bildiklerini kaydetti. Jude, Girne Beledi-
yesi’nin bu süreci çok iyi yönettiğine ve 
Afrika uyruklu öğrencilerin kendilerini 
güvende hissetmelerini sağladığına 
değindi.

Girne Belediyesi’nin sadece yurt-
lardaki öğrencilere değil Girne gene-
linde bulunun tüm Afrikalı öğrencilere 
yardımcı olduğunu söyleyen Jude, tüm 
Girne Belediyesi çalışanlarına minnet 
duyduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü, 
Covid-19 pandemi süresinde Girne Be-

lediyesi’nin Afrika uyruklu olan öğren-
cilere, tüm vatandaşlar gibi yardımları 
ulaştırdıklarını ve güvende olmalarını 
sağlamak için gerekenleri yaptıklarını 
söyledi.

Daha önce de Afrika uyruklu öğrenci-
lere yardım yapıldığını ve bundan sonra 
da yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında 
olacağını ifade eden Güngördü,  ziyaret-
ten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Girne Belediyesi ile Akdeniz Kar-
paz Üniversitesi arasında protokol 
imzalandı.

Girne Belediyesi’nden verilen 
bilgiye göre; Akdeniz Karpaz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Nesip Öğün ve Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Serdar Yurtsever ve be-
raberindeki heyet, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret 
ederek işbirliği protokolü imzaladı.

Sözkonusu işbirliği protokolü, 
Girne Belediyesi personeli ve 1. 
dereceden yakınlarına Akdeniz 
Karpaz Üniversitesi’nde akşam 
ders alabilme avantajları ile birlikte 
çeşitli burs imkânları sağlıyor.

Girne Belediyesi Başkanı Gün-
gördü, Akdeniz Karpaz Üniversitesi 
ile imzalanan işbirliği protokolünün 
eğitim almak isteyen personele 
kolaylıklar sağlayacağını belirtti. 
Güngördü, Akdeniz Karpaz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Nesip ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Serdar Yurtsever’e teşekkür etti.

Girne Belediyesi 
ile Akdeniz Karpaz 
Üniversitesi 
arasında protokol

Afrikalı Öğrenci Birliği’nden Güngördü’ye teşekkür ziyareti
Covid-19 Pandemisi sürecinde Girne’de yaşayan ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu 
öğrenciler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi 
yeni dönem Başkanı Kenan Denizkan 
ve beraberindeki heyet Girne Belediye 
Başkanı Güngördü’yü ziyaret ederek 
bölge hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Başkan Güngördü ile yapılan 
görüşmede Zeytinlik köyünü ilgilendiren 
konular ile doğa ve çevre ile ilgili yapıla-
bilecek iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede gündem konuları şöyleydi:
- Sanayi bölgesindeki geçici çöp 

aktarım alanının durumu
- Köy meydanının zaruret gösteren 

genişlemesi konusu

- Zeytinlik kanalizasyon projesi
- Kaçak ve plana uymayan yapılan-

ma konuları.
- Karaoğlanoğlu/Kaya Palazzo mev-

kiindeki Cüce fil fosillerinin ve antik 
kilisenin yapılanma nedeniyle yaşanılan 
ve yaşanabilecek doğa tahribatı

- Zeytinlikte kültürel, sanatsal ve 
sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabile-
cek kapasitede bir mekan için çalışma 
başlatmak.

“Her zaman birlikte hareket 
edeceğiz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, yapılan ziyaretten memnuniyet 
duyduğunu dile getirerek yeni dönem 
başkanı Kenan Denizkan’a görevinde 
başarılar diledi. 

Güngördü ‘Girne’nin en önemli 
bölgelerinden Zeytinlik’in Templos/
Zeytinlik Koruma İnisiyatifi sayesinde 
çevreye duyarlı gelişim göstereceğin-
den şüphesi olmadığını ve tüm böl-
gelere de örnek olabileceğini, ayrıca 
Girne Belediyesi’nin Templos/Zeytinlik 
Koruma İnisiyatifi ile her zaman birlik-
te hareket edeceğini söyledi.
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Daha güçlü bir ekonomi için

YERLi ÜRETiM

Yazı Dizisi- 2

Ülkemizin Avrupa’dan ödüllü 
zeytin ve zeytin yağı üreticisi 
Hakan Temizyürek:

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü:

ÖZEL

“Gönül verirsek
başarılı
olacağımızı
göstermiş 
olduk”

“Yerli ürüne
gerekli 

hassasiyet
gösterilmeli”
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Kuzey Kıbrısın ilk ve tek uluslarara-
sı Çift Altın Ödüllü Zeytinyağı markası 
Templos Olive Oil, bu yıl da katıldığı 
London International Olive Oil Competion 
2020’de bronz ödül alarak Kıbrıs’ın yerli 
zeytini ‘Ladolia’ türünün kalitesini bir kez 
daha kanıtladı.

Gazetemizin yerli üretimle ilgili olarak 
yaptığı yazı dizisinin bu ayki konuğu 
Templos Olive Oil firmasının sahibi Hakan 
Temizyürek “Ülkemizde zeytinciliğe 
önem verilirse neler olacağını gösterdik. 
Üreterek gelecek nesillere örnek olaca-
ğız. Bundan sonra daha çok çalısıp daha 
kaliteli zeytinyağları üretmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Muhasebecilikten 
zeytin üreticiliğine
1979 yılında Lefkoşa’da doğan Hakan 

Temizyürek, ilk orta ve lise eğitimini Do-
ğanköy’de tamamladıktan sonra askerlik 
görevini yaptı. Daha sonra ise muhasebe 
eğitimi alarak bu mesleğe başladı fakat 
yıllar sonra zeytin üreticiliğine merak saldı. 

“Tarıma her zaman 
merakım vardı”
Ailesinin Güney göçmeni olduğunu be-

lirten Temizyürek, “Aynı zamanda benim 
tarım üretimine dayalı bir merakım 
vardı. Toprak sevgisini bize aşı-
ladılar. Toprak merağımız hep 
oldu. 2009 yılında şu anda 
burada bulunan zeytinliği sa-
tın aldık. Kıbrıs’ın eski zeytin 
ağaçları var burada. Zeytinle 
haşır neşir olmaya başlayın-
ca daha çok sevmeye başla-
dım. 2011 yılında AB destekli 
yapılan zeytin ve zeytincilik 
üzerine bir projeye katılarak 
A’dan Z’ye herşeyle birlikte 
eğitimler aldım. 
Yaklaşık 
5 yıl 
sürdü. 
Ora-
da  

şu an danışmanım olan Mustafa Tan 
hocayla tanıştım. Yıllarca Tariş’te çalış-
mış, protokolle ülkemize gelen uzman 
kişidir. Onun da destekleriyle son 4-5 
yıldır profesyonel şekilde bu işi yapmaya 
başladım.”

“Yaşları 150 ile 200 arasında 
değişen ağaçlarımız var”
Zeytinliklerindeki ağaçlarla ilgili bilgi 

veren Temizyürek, eğitimlerden sonra şu 
anda sahibi oldukları Templos Olive Oil’i 
tescillediklerini belirtti ve şunları söyledi 
“Bu işe başlarken ülkemizde bu üretimin 
olabileceğini ve en kaliteli ağaçlardan 
olan Ladolia türü olduğunu biliyorduk. 
Hepsi yerli ve yaşları 150 ile 200 arasında 
değişiyor.” 

“Uluslararası alanda 
ödüller aldık”
İki yıl üst üste uluslararası alanda ödül 

aldıklarını söyleyen Hakan Temizyü-
rek “Yaptığımız çalışmalar ve eğitimler 
sonucunda geçen yıl biri Londra’da birisi 
de İtalya’da olmak üzere iki yarışmaya 
katılarak ikisinden de uluslararası alan-
da Altın ödül alarak çıkmayı başardık. 
Kıbrıs’ta ilki gerçekleştirmiş olduk. Yerli 

zeytinimizin değerinin ne kadar büyük 
olduğunu göstermiş olduk. Bu 

yıl yine yarışmaya katıldık 
ve bu kez bronz ödül al-
dık. Yalnız güzel bir şey 
daha yaşandı. Yine  çok 
değerli bir arkadaşımız 
bizimle aynı yarışmaya 
katıldı ve Silver ödülü 
aldı. Yani bir yarışmada 
ülkemiz iki ödül birden 
alınmış oldu.” 

“Eğer istersek 
başarabiliriz”

Çoc ciddi eğitimler 
ve programlar 

sonucunda 
ülke-

mizde 
bir-

çok zeytin bahçesinin kurulduğunu belir-
ten Temizyürek “Biz Kıbrıslılar olarak eğer 
istersek başarabileceğimizi göstermiş 
olduk. İnanırsak bütün engelleri aşarak 
başarabiliriz. Burada üretiyoruz

10 bin adet zeytin ağacı olan insan var. 
Bu ağaçlar yavaş yavaş verime geçmeye 
başladı. Bu iş böyle devam ederse 3-5 
yıla çok büyük bir pazar olacak. O yüzden 
ihracaat şart. Dünya’ya baktığınızda farklı 
farklı bölgeler var. Bir arap bölgesi var bir 
de Avrupa kısmı var. Avrupa kısmı daha 
çetin, çünkü çok ciddi markalar ve üretici-
lerle çarpışıyorsunuz. En büyük sıkıntımız 
taşımacılık, üretim maliyetleri, devletin 
zeytine yaptığı yardım çok düşük.” dedi.

“Zeytinin en büyük 
gideri emeği!”
Zeytin üretimini geliştirmek ve ileriye 

götürmek amacıyla Zeysan diye bir birlik 
kurduklarını ve bu birlik altında toplan-
maya çalıştıklarını söyleyen Temizyürek 
“Tarım Bakanımızla görüşmeye gideceğiz, 
zeytincilik sektörünü nasıl geliştirip yerli 
üretimi geliştirebiliriz bunları görüşeceğiz. 
Son yaşadığımız Pandemi yerli üretimin 
değerini daha anlaşılabilir hale getirdi. 
Bunu biz bu dönemde satışlarımızda 
gördük. İnsanlar bu dönemde daha çok 

tüketti” dedi.
“Rekabet 

kaliteyi geti-
rir”

Yurt dışına az 
da olsa ihraca-
at yaptıklarını 

belirten 
Ha-

kan Temizyürek, insanların yağlarını çok 
beğendiğini belirterek “Kaliteli üretim 
çok önemli, benim her türlü müşterim var 
Fransız, Türk, İtalyan, Kıbrıslı… İnsanlar 
bizim yağımızı tattığında “bu çok farklı 
bir yağ” diyorlar. Bundan dolayı şu anda 
piyasada ciddi bir farkımız var. Rekabet 
kaliteyi getirir. Rekabet olmazsa kalite 
olmaz. Herkeste benim yağım iyi düşün-
cesi var. Her organik üretim iyidir diye bir 
kaide yok. Her köy üretimi iyi diye birşey 
yoktur. Bu işin kriterleri vardır dünya ça-
pında. Bunları uygulamak lazım” dedi.

“Hedefimiz İngiltere piyasası”
Yurtdışı çalışmalarına değinmeye 

devam eden Temizyürek, “Küçük bir parti 
de olsa zamanında Londra’ya şişelenmiş 
yağ gönderdim. Satış oldu fakat şöyle bir 
sıkıntıyla karşılaştık fiyat çok yüksek çıktı. 
Sebeplerinden biri taşımacılık. Maliyet çok 
yükseliyor. Hedefimiz İngiltere piyasasına 
açılmak. Kaliteli bir ürün sonuçta” dedi.

“Duty Free’den ürünümü alan 
bir Belçikalı bana ulaştı”
Satışlar esnasında ilginç olaylar da 

yaşadıklarını anlatan Hakan Temizyürek 
“Burada Duty Free’de de satılıyor ürün-
lerim. Bir gün bir Belçikalı havaalanından 
benim ürünlerimiz almış ve daha sonra 
sosyal medya üzerinden bana ulaştı. “Bu 
yağı nasıl getirebiliriz” diye konuştu. Daha 
sonra bir yolunu bulduk fakat firma bana 
geri döndüğünde direk gıda göndereme-
yeceğimiz için işimiz olmadı. Alternatif 
yolları var mı var ama prosedürleri daha 
uzun. İhracaat bu yüzden biraz sıkıntılı” 
dedi.

“Soğuk sıkım yapıyoruz”
Hakan Temizyürek kendi değirmeni 

olmadığını ama çalışmalarını anlaşma yap-
tığı değirmenle sürdürdüğünü belirterek 
“Soğuk sıkım ve iki farz üzerinde sıkımımız 

“Gönül verirsek başarılı oluruz”
Ülkemizin ilk ve tek uluslararası altın ödüllü zeytinyağı markasının sahibi Hakan Temizyürek, Express Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada “Üreterek gelecek nesillere örnek olacağız. Bundan sonra daha çok çalışmalıyız” dedi.
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var. Zeytinlerimizi toplayıp temizliğini 
yaptıktan sonra değirmene götürüyoruz 
ve sıkımımızı yaptırıyoruz. Sıkım sonra-
sında kendi kazanlarımızda depoluyoruz. 
Burada vakumlu bir makineyle şişele-
memizi yapıp etiketliyoruz. Biz daha 
çok butik bir zeytinyağı üretimindeyiz. 
Zeytinyağı üretiminde en önemli nokta 
yağ değirmenleri, belki ben 12 ayda size 
en iyi zeytini üreteceğim ama değirmenin 
kapısından itibaren kontrol benden çıkıyor. 
Değirmencilik sektörünün ciddi anlamda 
revize edilmesi gerekiyor. Benim bir yıl 
harcadığım emeğim ansızın heba edilebi-
lir. Bu yüzden edindiğimiz tecrübelerden 
yola çıkarak değirmenci arkadaşlarla çok 
ciddi çalışmalar içerisine girmemiz gerek-
tiğini düşünüyorum.” 

“Bölgemizde zeytin 
üreticiliği azaldı”
Ülkemizin zeytin yetiştiriciliği ve zeytin-

yağı üretimi hakkında bilgiler veren Temiz-
yürek “Zeytin üreticiliği ne yazık ki ciddi 
bir inşaatlaşmadan dolayı bu bölgede 
azaldı. Ama diğer bölgelerde de artmaya 
başladı. Şu anda bir milyon civarı bir zey-
tin ağacı varlığından bahsediliyor ülkemiz-
de. Üretim değişiyor. Geçen sene söylenen 
2 bin ton gibi bir rakamdan bahsediliyor ki 
en ciddi üretim alınan yıllardan birisi. Yağ-
murların çok olmasından kaynaklı olarak. 

Bunun avantajları ve dezavantajları da 
var. Üretici üretim yapıyor ama giderleri 
çok yüksek. Maliyetler çok ciddi rakam-
larda. En büyük gider emek. Başka bir 
konu da şu ki bana gore yapılan bir yanlış, 
2018’de ürün az olduğu için ya stokları tü-
kenmeye başlamıştı, zeytin ithalatı yasaktı 
ama stok az olduğu için Nisan Mayıs ayı 
getirilmesi gereken stok gelmedi bu yağ 
Temmuz sonu geldi. 60 ton civarında bir 
yan geldi. Bu işin Temmuz sonuna kalma-
sı, Güzelyurt havzasında üretilen Gemlik 
türü zeytin ağaçlarının hasadı erken 
olduğu için aynı ayda zeytin yağı çıkmaya 
başladı. İlk başlarda değirmenciye bu yağı 
satmak istediğinizde 20-30 lira kilosuna 
fiyat çekmeye başladı. Bu üretici için ciddi 
sıkıntı oldu. Dengesizlik oldu. Değirmenci-
ler de yağ getirdiği için bu sefer birikti ve 
fiyatlarda düşüş başladı. Pandeminin de 
üzerine gelmesi ciddi bir zeytinyağı stoğu 
oluşmasına sebep oldu. Ümidimiz bu 
stoğun erimesi yönünde” dedi. 

“Hasat dönemine iki ay kaldı”
Ülkemizdeki zeytin üretimine de 

değinen Temizyürek, yetiştiriciliğin şu 
anda bazı bölgelerde var bazılarında hiç 
yok bazılarında da orta gibi düşünülmesi 
gerektiğini belirtti ve “İki ay sonra tekrar 
hasat dönemine gireceğiz. Aralık- Ocak 
ayına kadar sarkabiliyor. Umarım bu sefer 
ciddi sıkıntı yaşamayız. Üretici ürettiğini 
satamıyorsa şevki kırılıyor. Bu konuda en 
iyi örnek narenciye sektörü. Yaşadıkları 
olumsuzluklardan dolayı üretimden kop-
tular. Biz bu tarz olaylar yaşamak istemi-
yoruz. Çalışmalarımız bu yönde” dedi.

“Ne yazık ki zeytincilikle 
ilgili kayıt tutulmuyor”
Adamızdaki zeytin tüketimi ve bu tüke-

timin dünyaya oranla kıyaslamasını istedi-
ğimiz Hakan Temizyürek “Ne yazıkki bizde 
kayıt tutulmadığı için o yönden sıkıntılıyız. 
Yanlışım yoksa ülkemizde İtalya ve İspanya 
gibi ülkelerde kişi başı 40-50 litre yıllık 
tüketimleri. Bizde ve Türkiye’de çok düşük. 
Türkiye üretimde dünya üçüncüsü olması-
na ragmen. Ben ve ailem bir üretici olarak 
ylıda 30-40 litre tüketiyorum.” dedi. 

“Üretim 2 bin ton civarında”
Üretim rakamlarına da değinen 

Temizyürek “Ne yazık ki ciddi rakamlar 
yok. Geçen yıl yanlışım yoksa 2 bin ton ci-
varında bir üretim oldu burada. Zeytin ve 
çakıstes olarak 4 bin beşyüz ton civarında 
bir zeytin üretimi oldu bu yıl. Burada şöyle 
bir durum var sektörde yapılan bir diğer 
çalışma da zeytin ithalatını kısıtlamak. 
Çünkü zeytin ithalatı açık. Yağı gelmi-
yor ama diğer türleri geliyor. Bunları bir 
kritere oturup bir kalibrasyonda gelmesini 
sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” 

“En büyük sorun tahşiş ürün”
”En büyük sorunlarımızdan birisi kaçak 

zeytin yağları. Güney Kıbrıs’tan son iki üç 
yılda salad olive oil adı altında gelip bura-
da kaçak satılan yağlardır” diyen Temiz-
yürek, sözlerini şu şekilde sürdürdü “Salad 
oil nedir %85 kanola yağı, %15 zeytin yağı 
karışımıdır. Güney bunu satabiliyor çünkü 
AB üyesi olduğu için satabiliyor çünkü içe-
riğini yazmak zorunda. Yazdığı için sıkıntı 
yok. Sonra bizim insanımız gidiyor çok 
ucuz diye alıyor. Aslında zeytinyağı değil. 
Saf zeytin yağı artık dünyada bile bir 
sıkıntı. Sebze sularını zeytin yağı diye satı-
yorlar. Bu konuda ABD ciddi şekilde tedbir 
aldı ve ülkeye sokmuyor. Biz özelimize 
geldiğimizde Güney’den gelen bu kaçak 
yağ ciddi oranda sorun. Şu anda klorofil 
dediğimiz bir madde var ve normal sebze 
yağını zeytin yağı rengine çeviriyor ve bu 
yağlar zeytinyağı olarak satılıyor. Aldığı-
mız duyumlmara gore ülkemizde de bu 
şekilde yağlar satılmaya başlamış. Adam 5 
litrelik yağı 80 liraya satıyor. Bu imkansız 
bişeydir. Bugün baktığınızda 16 lira litresi 
geliyor. Benim üretim maaliyetim bile de-
ğil. Depoma döküş maliyetim. Bu yüzden 
kaçak yağ çok ciddi sıkıntımız. Sosyal 
medyada bunları satıyorlar. Bu bizim en 
büyük sıkıntımız. Bununla ilgili çalışmaları-
mız var. Hem tahşiş hem de kaçak. 

Bunun dışında bir sıknıtımızda bili-
yorsunuz ki Zeyko yağ fabrikası bölge-
mizdeydi burada ama maalesef burası 
sökülüp hurdaya çıkarıldı. Bildiğiniz üzere 
bir otele verildiği bahsediliyor. Tarihe 
baktığınızda Zeyko’nun zeytinciliğimizde 
büyük bir önemi vardır. Yaşlı insanlarımızla 
görüştüğümüzde yağımızı buraya götürü-
yordunuz ve ölçümleri orada yapılıyordu. 
Sınıfınıza gore size yağınızı ödeyip alıyor-
du. Bunu burada yapabilen tek yer Zeyko 
idi. Kuzey Kıbrıs’ta rafine yapabilecek yer 
şu anda yok. Maalesef sattılar ve büyük 
bir darbe vurmuş oldular. Şu anda bu tip 
tesisin tekrar yapılması gerekiyor.” 

“Yeterli destek verilmiyor”
Ülkemizde zeytincilik sektörüne yeterli 

destek verilme-
diğini belirten 
Temizyürek 
“Bugün Türkiye’de ciddi destekler var. 
Bizim ülkemizde destek hiçbir şekilde yok. 
Bunları çeşitlendirmemiz gerekiyor. Üre-
time giren ve girecek insanlar bir nebze 
birşey aldığında üretim şevkini daha da 
artırabiliyorlar.” dedi. 

Zeytinyağı seçiminde dikkat 
edilmesi gereken hususlar
Son olarak yerli üretimin önemine de 

değinen Temizyürek “Bu sektörde zeytin-
cilikte, Kıbrıs zeytinciliğinde istersek üre-
time gönül verirsek bu sektörü yasasıyla 
herşeyiyle knotrollü bir duruma sokarsak 
bizim d ealdığımız ödüllerle bunu gös-
terebiliriz. Doğru yapıldığında başarılı 
olabildiğimizi göstermiş olduk. Halkımızın 
da Kıbrıs zeytinciliğinin önemini daha çok 
anlayarak destek vermesini diliyorum” 
derken sözlerini zeytin yağı alırken vatan-
daşların dikkat etmesi gereken hususlara 
değinerek bitirdi; 

“Markasız, ambalajsız ürün alma-
yın, Sızma zeytin yağını tercih edin”

“En makul olanı aslında sızma zey-
tin yağı. En iyisi en kalitelisi dediğimiz 
ürün. Soğuk sıkım sızma zeytinyağının 
tercih edilmesi gerekmektedir. Orada 
herkes soğuk sıkım sızma diye yazıyor 
ama tam orada değiliz. Ama mümkün 

oldukça tanındık 
bildik firmalarla 
çalışmaları, tercih 

etmeleri daha avantajlı oluyor. Mümkün 
olduğunca tadmalarını tavsiye ediyorum. 
Bi yere takılmayın, diğer markaları da 
deneyin ki karşılaştırma olsun. Markasız 
ürün almasınlar. Şişelenmemiş ambalajlan-
mamış ürünleri tercih etmesinler”
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Daha güçlü bir ekonomi için

YERLi ÜRETiM

Yazı Dizisi- 2

“Yerli ürüne
gerekli 
hassasiyet
gösterilmeli”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ku-
zey Kıbrıs’ta üretimin öneminin Covid-19 salgı-
nıyla birlikte daha da gün yüzüne çıktığına işaret 
ederek, harnup, zeytin, turinçgil gibi ürünlerin 
üretiminin desteklenmesi gerektiğine, halkın da 
eski günlerde olduğu gibi bu ürünler ve bunlara 
bağlı yan ürünlerin üretimine yönlenmesi gerek-
tiğinin altını çizdi. 

Güngördü, neredeyse tüm sektörlerin belli 
bir süre kapanması, turizm ve eğitim sektörle-
rinin yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, 
ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin yolunun 
üretimle mümkün olacağını vurguladı.  

Nidai Güngördü, üretime ve organik tarıma 
daha fazla önem verilmesi, yerli mahsulün çıkar-
tılması gerektiğine değinerek, yerli ürünlerimize 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

Ülkemiz için üretimin 
öneminin pandemi 
döneminde daha çok 
ortaya  çıktığını belirten 
Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü “Üretime 
yönelmeli, yerli üretimi 
desteklemeliyiz” dedi.
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Düşünmek 
yetmez, 
fikir üretmek
zorundasın...

Grafik- Tasarım, Kurumsal Kimlik, 
Web Sitesi, Sosyal Medya Yönetimi, 

Gazete- Dergi Tasarımı, Broşür, 
Fotoğraf çekimi vs...

Girne Belediyesi ve GİGEM, yeni 
koşullarla gençlik atölyesi düzenliyor. 
“Mesafeni koru, yaşama katıl” sloganı, 
“üretim” temasıyla gerçekleştirilecek 
atölyelere kayıt için son tarih 13 Tem-
muz 2020.

Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne 
Gençlik Gelişim Merkezi) işbirliğinde 
düzenlenen gençlik atölyeleri bu yıl 
“Mesafeni Koru, Yaşama Katıl” sloga-
nıyla ve “Üretim” temasıyla gerçekleş-
tiriliyor. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgi-
de, tüm dünyayı etkisi altına alan sal-
gın nedeniyle kent genelinde ertelenen 
etkinlikler ve çeşitli kısıtlamalar göz 
önünde bulundurularak, 14 Temmuz 
2020’de başlayacak bir aylık atölye 
çalışmalarının yeni koşullar hazırlana-
rak gerçekleştirileceği, bu yıl küçük 
gruplar ve alınan önlemler nedeniyle 
sınırlı sayıda katılım kabul edileceği 
belirtildi.

Sosyal yaşamdan uzaklaşmak da 
çeşitli sorunlar doğuruyor
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, her yıl yaz aylarında düzenlenen 
çocuk ve gençlik atölyelerini, bu yıl 
alınacak önlemler ve sosyal mesafe 
kuralına uygun gerçekleştirilmesinin 
planlandığını ifade etti. Güngördü, tüm 
dünya ve ülkemizde yaşanan salgın 
nedeniyle toplumda haklı olarak büyük 
bir endişe yaşandığını ve sosyal hayat 
yanında okulların erken kapandığını 
hatırlattı. 

Özellikle risk grubundaki çocuk ve 
gençlerin, sosyal yaşamdan uzaklaşma-
larının psikososyal sorunları da doğu-
rabileceğini göz önünde bulundurarak, 
çeşitli kötü alışkanlıkları önleyebilmek 
adına da çalışmalar yapmanın görevleri 
olduğunu söyledi.

Atölye çalışmaları yeni koşullar 
çerçevesinde gerçekleştirilecek
Güngördü, “Çocuklarımız ve gençle-

rimiz de bu süreçten olumsuz etkilen-
diler. 

Eğitim hayatında verilen ara ve aile-
leri çalışırken çeşitli kurs ve aktivitelere 
katılma imkânı bulamayan gençler için 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubemiz, 
GİGEM ile birlikte yeni koşulları da dik-
kate alarak, bu yaz sürecinde belirlenen 
kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde de 
olsa bir program düzenledi. 

“Üretim” temasıyla düzenlediğimiz 
atölye çalışmaları, gençleri geleceğe 
hazırlamak için önemli bir yatırım nite-
liğinde hazırlandı. 

Üretim konusu özellikle bu süreçte 
daha da önem kazanmıştır.” dedi.

Sınırlı sayıda katılımcıya yer verile-
cek olması nedeniyle, ücretsiz gerçek-

leştirilecek atölye çalışmalarına bilgi ve 
kayıt için 0533 879 95 95 ve 0392 815 
07 68 numaralı telefonlar 13 Temmuz 
2020 tarihine kadar aranabilecek.

“Mesafeni koru, 
yaşama katıl”
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KKTC’nin dünyaya açılan tek pen-
ceresi konumundaki T&T Ercan Ha-
valimanı, COVID-19 salgını nedeniyle 
alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 
2020 tarihinde geçici olarak hizmete 
ara vermesinin ardından KKTC Bakan-
lar Kurulu’nun açıklamasına istinaden 
kapılarını yeniden açtı. 

Pegasus Hava Yolları 17 Haziran, 
Türk Hava Yolları ise 20 Haziran 
2020’den itibaren KKTC-TC karşılıklı 
seferlerini başlattı. 

COVID-19’a karşı yoğun bir ha-
zırlık dönemi geçirdik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel 
Müdürü M. Serhat Özçelik, Havalimanı 
İşletmeciliği olarak tarifeli uçuş sefer-
lerine ara verildiği süreçte COVID-19’a 
karşı yoğun bir hazırlık dönemi geçir-
diklerini söyledi. 

Özçelik, havalimanının kapalı olduğu 
dönemlerde COVID-19 nedeni ile 
ülkelerine geri dönen ve KKTC’ye gelen 
yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
seyahat etmeleri için yoğun çaba har-
cadıklarını ifade etti.    

Bu dönemde gerçekleştirilen sınırlı 
charter uçuşlarda Bayındırlık ve Ulaştır-
ma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil 
Havacılık Dairesi, Polis Müdürlüğü, 
Gümrük Müdürlüğü, Değirmenlik Bele-
diyesi, İstanbul Handling yer hizmetleri 
ve diğer tüm paydaşlar ile uyumlu bir 
ekip çalışmasıyla koordineli bir şekilde 
çalıştıklarını söyleyen Özçelik, çok zorlu 
bir dönemi ekip çalışması ile başarıyla 
atlattıklarını kaydetti. 

Tüm bu çalışmalar yapılırken, diğer 
taraftan ise havalimanının tekrardan 
faaliyete başlaması için hazırlık yap-
tıklarını da anlatan Özçelik, terminalde 
güvenlik noktaları, check-in, gelen 
ve giden yolcu salonları, muhaceret 
kontrol bölümlerinde sosyal mesafe ve 
hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme 
geçtiklerini ve COVID-19 geçene kadar 
havacılıkta bundan sonra yeni bir dö-
nemin başladığını belitti.

Havalimanı düzenli 
olarak ilaçlandı
Bugüne kadar insan sağlığı ve uçuş 

güvenliğinden ödün vermediklerinin 

altını çizen Özçelik, havalimanının 
uçak seferlerine kapalı olduğu dönem-
de kendi ekiplerinin ve Değirmenlik 
Belediyesi’nin sağlık ekipleri tarafından 
terminalin her noktasının düzenli olarak 
ilaçlandığını kaydetti.

Güvenlik, Check-in, pasaport kont-
rol, gelen ve giden yolcu, bagaj bölümü 
ile diğer alanların özel ekiplerce sürekli 
dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını 
ifade eden Özçelik, “Özellikle ülkelerine 
giden yolcular için düzenlenen char-
ter seferler sonrasında havalimanın 
kullanılmasının ardından insan sağlığı 
açısından terminal ilaçlanmıştır. İlaçla-
malar belirli aralıklarla devam etmiş ve 
bundan sonra da devam edecektir. Bu 
konuda hiçbir şekilde taviz verilmeye-
cektir” dedi. 

Pist tamir edildi
Özçelik, T&T Ercan Havalimanı’nda 

uçuşların durduğu dönemi iyi kulla-
narak havalimanının mevcut pistinin 
sorunlu bölümlerinin yeniden yapıldığı-
nı kaydetti.

Pistin Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın oluşturduğu kontrol-
lük teşkilatı denetiminde sürdürülen 
çalışmalar neticesinde 300 metrelik 
bölümünde oluşan bütün sorunların 
giderildiğini anlatan Özçelik, ayrıca, 
çalışmalar boyunca pistin genel bakımı 
ve sorunlu Alfa taksi yolunun asfaltlan-
ması işlemlerinin yapıldığını kaydetti. 

Özçelik, bir süre önce ise apron ile taksi 
yollarının çizgilerinin yenilendiğini pist 
boyama işleminin ise Temmuz ayında 
yapmayı planladıklarını belirtti. Tüm 
bunların yanında havalimanı içerisin-
de bulunan elektronik bölümlerin de 
bakımlarının da yapıldığını kaydeden 
Özçelik, terminalin yeni COVID-19 dö-
nemine hazır olduğunu söyledi.

Değirmenlik Belediyesi’nin de bu 
dönemde havalimanı etrafında peyzaj 
düzenlemesine giderek çiçekler ektiğini 
kaydeden Özçelik, Değirmenlik Beledi-
ye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür 
etti.

COVID-19 havacılık sektörüne 
büyük darbe vurdu

COVID-19 pandemisinin sadece 
KKTC’de değil dünyada da en ağır ya-
şayan sektörlerden birinin de havacılık 
sektörü olduğuna dikkat çeken Serhat 
Özçelik, yolcuların, misafirlerin ve tüm 
havalimanı çalışanlarının sağlığı için 
COVID-19 öncesinde olduğu gibi pan-
demi süresince ve sonrasında açıklanan 
kurallara uyulmasının herkesin sağlığı 
açısından önemli olduğuna dikkat 
çekti.

Özellikle terminal girişlerinde termal 
kamera, dezenfektanlı paspas, sosyal 
mesafe çizgileri ve tüm terminalde el 
dezenfektan istasyonlarının konduğuna 
işaret eden Özçelik, özellikle ülkeye 
girişlerde Sağlık Bakanlığı’na ait termal 

kameralarda yolcuların dikkatle sıcak-
lıklarının ölçülmesine devam edileceği-
ni belirtti. 

Güvenlik taraması öncesinde yolcu 
sıralarını daha iyi kontrol ederek insan-
lar arasında yeterli sosyal mesafenin 
korunmasını sağlayacaklarını kaydeden 
Özçelik, yolcuların olmadığı ve uçuşla-
rın az olduğu gece yarısından sonraki 
saatlerde Ercan Havalimanı’nın sürekli 
olarak temizlik kontrollerinin yapılıp 
ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına 
da devam edileceğini de ifade etti.  

Havalimanında sosyal 
mesafe kuralları olacak
Yolcularımızın uçağa biniş esnasına 

kadar sosyal mesafe kurallarına göre 
hareket etmelerine dikkat edeceklerini 
de anlatan Özçelik, “Ayrıca asansörler, 
yolcu oturma grupları gibi temasın çok 
olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlama-
larına gidilerek tüm yüzey hijyenleri 
sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni 
dönemde kurallara ne kadar dikkat 
edersek, COVID-19 sürecini de o kadar 
kısa zamanda atlatabileceğimize inanı-
yoruz” dedi.

Kurallara uymak sağlığı getirir
Havalimanına gelen yolcular veya 

misafirlere çağrıda bulunan Özçelik, 
kurallara uyulması halinde hem kendi 
sağlığınız hem de çevrenizdeki insan-
ların sağlığı açısından daha güvenli bir 
ortam yaratacağını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda çalışan tüm 
personelin ofiste ve alanda çalışmaya 
geçmeden önce havalimanında ateş-
lerinin ölçüleceğini ve ona göre işbaşı 
yapacağına dikkat çeken Özçelik, “Tüm 
personel maske takacak ve maske-
ler gün içinde değiştirilecek şekilde 
çalışanlara dağıtılacak. Ofislerde sosyal 
mesafe ve hijyen kuralları hassasiyetle 
uygulanacak ve düzenli olarak dezen-
fekte işlemleri gerçekleştirilecek. İş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında süreç 
en yüksek seviyede takip edilecek. 
Çünkü, yolcularımızın, misafirlerimizin 
ve havalimanı personelimizin güvenliği 
ve sağlığı birincil önceliğimizdir. Her-
kese sağlıklı yarınlar ve güvenli uçuşlar 
diliyorum.”

Uçuşlar açıldı, Ercan yeni döneme hazır!
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Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, Kuzey 
Kıbrıs’ta ikamet eden Heidi 
Trautmann’ı kabul etti. Ka-
bulde Trautmann, Güngördü 
’ye kitaplarını takdim etti.

Girne Belediyesi’nden 
verilen bilgiye göre, Heidi 
Trautmann görüşmede Girne 
Belediyesi’nin kültür ve 
sanat açısından başarılı bir 
belediye olduğunu söyledi. 
Şehirdeki yoğunlukları da 
göz önünde bulundurup 
gayet temiz bir Girne yara-
tıldığını söyleyen Trautmann 
Girne Belediye Başkanı 
Güngördü‘ye teşekkürlerini 
iletti.

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü; 1999 yılında 
Kıbrıs’a gelen Heidi Traut-
mann’ın KKTC’deki sanatsal 
faaliyetleri takip ettiğini, 
Kuzey Kıbrıs’taki sanatçıların 
burada yaşayan yabancı-
larla buluşmasında büyük 
rol üstlendiğini vurguladı. 
Güngördü, Trautmann’a 
teşekkür ederek başarılarının 
devamını diledi.

Güngördü, sanatçı Trautmann’ı kabul etti
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Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, genç yazar Doğukan 
Kıvılcım Besimler’i kabul etti.

Doğukan Kıvılcım Besimler, 
Kıbrıs’ta 1955-1974 yılları arasında 
geçen dönemsel olayları ve bir 
Türk Kızı ile Rum genci arasında 
geçen aşk hikâyesini konu olan 
“Aşk-ı Şedit ve Harp” isimli kita-
bını Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü’ye takdim etti.

Girne’de doğan ve şu anda 17 
yaşında olan Besimler, insanlara 
bazı olayları anlatmayı sevdiğini, 
kitap yazarak da buna ulaşabi-
leceğini söyledi. KHORA Kitap 
Evi’nde 15 Mayıs 2020 tarihinde 
1000 adet basılan kitaplardan 
Girne Belediye Başkanı da alarak 
yardımda bulundu. Güngördü, ya-
zar Besimleri kutlayarak, başarıla-
rının devam etmesini temenni etti.

Güngördü, genç yazar 
Doğukan Kıvılcım 
Besimler’i kabul etti

3. Öykü Yarışması sonuçları belli oldu
Girne Belediyesi 3. Öykü 

Yarışması sonuçları açıklandı.
Girne Belediyesi’nin “Evde kal! El ele 

başaracağız” temasıyla düzenlediği ve 
bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen öykü 
yarışmasının sonuçları belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre 9-10-11 yaş grubu birincisi Zeyneb 
Beyza Demiryılmaz, ikinci Zehra Bilge 
Bayram, üçüncü ise Asel Zeren Yakışır; 
12-13-14 yaş grubu birincisi Adnan Yiğit 
Alkan, ikincisi Hamza Ensar Ünal, üçün-
cüsü Deniz Korhan; 15-16-17 yaş grubu 
birincisi Duygu Hatipoğlu, ikincisi Şafak 
Dila Palabıyık, üçüncüsü ise Nagehan 
Usta oldu.

Üçüncü Öykü Yarışmasında Değer-
lendirme Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız 
(Yazar, Fotoğrafçı), Ejdan Sadrazam ( 
Yazar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi 
Müdürü), Ahmet Yıkık (Eleştirmen, 
Çevirmen), Av. Gürkan Uluçhan (Yazar, 

Şair) ve Misli Kadıoğlu (Girne Bele-
diyesi Sosyal İşler Amiri) yer alırken, 
birinciler 1000 TL, ikinciler 500 TL, 
üçüncüler 300 TL ödül kazandı.

Açıklamada, salgın nedeniyle bu yıl 
ödül töreni düzenlenmeyeceği, önü-
müzdeki süreçte yarışmaya katılan tüm 
öğrencilere jüri üyelerinin de katılımıyla 
Öykü Yazma Atölye çalışması organize 
edileceği belirtildi.

Ressam Salih Mustafa Çizel ’in 
“Sanatta Pandemi’’ isimli sergisi, 15-24 
Haziran tarihleri arasında Girne Bele-
diyesi’ne ait Sanat Galerisi’nde (Eski 
Trafo Binası) gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale’nin 
yaptığı sergi açılışını geçekleştiren 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 
“Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgınına rağmen hayatın devam ettiği-
ni ifade ederek, üretimin ve üretmenin 
ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. 
Kıbrıs ve Girne sevdalısı ressam Salih 
Çizel’e ülkemize ve sanat yaşamına 
kattığı değerler için teşekkürü bir borç 
bildiğini vurguladı.

Salih Mustafa Çizel açılışta yaptı-
ğı konuşmada; “Sergimin açılışında 
mesafe ve kurallara riayet ederek gelen 
sanatsever dostlarıma teşekkür ederim. 
37’inci kişisel sergim de renkler ile pan-
demik etkileşimli yansımaları işledim. 

Bilgi dağarcığımızda yer bulan bu 

kelimenin korkunç açıklamasına karşın, 
sanatsal etkisi-tepkisi bir anda çağ-
rışımı, deniz dalgaları gibi savrularak 
renklerle biçimlendirilmiş ve sergimin 
isim babası olmuştur 

Bu günlerde böylesine korkunç 
küresel salgınla mücadele verdiğimiz 
bir sırada yaptığım eserlerimi görme-
ye gelenleri mutlu ettiğim için kıvanç 
duymaktayım” dedi.

“Sanatta Pandemi” isimli sergi düzenlendi
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Merhaba değerli
Express Ailesi

6 Tekerlek Üstünden 
Kıbrıs ve Dünya’ya bakış...

Ahmet Bilgili

Merhaba sevgili Express Gazetesi 
okurları. Kısmetse artık gazetemizin her 
sayısında “ 6 Tekerlek Üstünden Kıbrıs 
ve Dünya’ya Bakış “isimli köşemizde 
buluşacağız. Özelde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde, genelde ise Dünya’da 
meydana gelen bazı Toplumsal, Siyasal 
ve Sportif gelişmeleri aklımın kestiği ve 
dilimin döndüğü kadar yorumlamaya 
çalışacağım umarım bu yolculuk uzun 
süreli bir yolculuk olur.

2019 yılının Aralık ayında Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından Küresel Salgın 
( pandemi ) ilan edilen Korona Virüs 
( Covid-19 ) tüm Dünya ile beraber 
adamızı da olumsuz bir biçimde etki-
lemiştir. Ülkemizde ilk vaka 10. Mart’ta 

Almanya’dan gelen iki Alman turistte 
tespit edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti halkı 16 Mart Pazartesi günü 
evlerimize kapanmıştık. 

4 Mayıs tarihine kadar KKTC’de 
yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu 
evlerine kapanmıştı. İnsanlar hiç şikayet 
etmeden önce sağlık diyerek uzman-
ları can kulağı ile dinleyerek  bu salgın 
ile mücadele  etmişti. Toplumumuzun  
değerli iş insanlarından  gerek Halil 
Falyalı gerekse Mete Özmerter hem 
kendilerinin hem de ailelerinin sağlını 
riske atarak birçok kez özel jetleri ile 
kimi zaman tıbbi malzeme  almak için 
kimi zaman ise hasta olan insanları 
tedavi olmaları için hiçbir ücret talep 
etmeden Türkiye’nin çeşitli kentlerine 

götürmüşlerdi. 
Bu süreç içerisinde insanlar hem 

ekonomik açıdan hem de psikolojik 
açıdan bir çöküntü  yaşamışlardır. Ülke-
miz böylesine  kritik bir durumdayken 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı neden test yapmıyor. Önüm-
de 28 Haziran verileri bulunuyor. 

28 Haziran tarihinde KKTC’de yapılan 
test sayısı 246 . pozitif vaka yok kom-
şumuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’n-
de bin 336 test yapıldı 2 pozitif vaka 
saptanmış, 10 Mart 28 Haziran 2020 
tarihleri arasında toplam gerçekleştiri-
len toplam test rakamlarına baktığımız-
da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde 
37 bin 116 test yapılmış. Aynı tarihlerde 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan 

test sayısı 246 komşumuz Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nde yapılan test sayısı 
152 bin 656 yani biz Rumların çeyreği 
kadar olamamışız! Desek yalan olmaz 
çünkü rakamlar yalan söylemez. 

Hâlâ bir Pandemi Hastanemiz bile 
yok. Oysa KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli 
Mart ayında 45 gün içinde Pandemi 
Hastanesi inşaa  edileceğinin ve bunun 
için gereken paranın hazır olduğunu 
açıklamıştı. Sahi noldu o iş? Bilen var 
mı? 

Bana göre hayatta en önemli şey 
sağlıktır .Tutarsız düşünce ve uygula-
mayla riske atılmaz. Kendimizi koruya-
lım sağlıklı günler diler yeni yazımda 
mutluluk dolu güzel yazıları paylaşmak 
umudu ile hoşça kalın

Girne’de “Öznel İyi Oluş Programı” düzenleniyor
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücade-

le Komisyonu, Uluslararası Kıbrıs Üni-
versitesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik 
Belediyesi işbirliği içinde “Öznel İyi 
Oluş Programı” düzenleniyor. Program, 
36-72 aylık çocuğu olan annelere yöne-
lik gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde, annelere 
“Kadın ve Anne Olmak”, “Olumsuz 
Duyguları Değiştirme ve Farklı Bakış 
Açısı Alma Stratejileri”, “Aile İlişkilerin-
de Problem Çözme”, “Etkin İletişim ve 
Zaman Yönetimi”, “Olumlu Davranış 
Geliştirme ve Mutluluk Sanatı” konula-
rında eğitim verilecek.

Konu hakkında Başbakanlık toplantı 
salonunda basın toplantısı düzenlendi. 
Basın Toplantısına, Başbakanlık Uyuş-
turucu ile Mücadele Komisyonu Baş-
kanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, Değirmenlik 
Belediye Başkanı Ali Karavezirler, UKÜ 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç.Dr. Şerife Özbiler ve diğer yetkililer 
katıldı.

“İki örnek belediye”
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücade-

le Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, 
komisyonlarının yaptığı çalışmalara 
bilimsel temele dayalı bir eğitim pro-
jesinin daha eklediğine işaret ederek, 
projenin UKÜ ile geliştirilerek, yerel 
yönetimler işbirliğinde uygulanacağını 
aktardı.

Göreve geldikleri günden bu yana 
önemli projelere katkı koyduklarına 
dikkat çeken Karaokçu, projenin iki 
örnek belediyenin katkıları ile hayata 
geçirileceğini söyledi.

Karaokuçu, projeyi hazırlayıp katkı 
koyanlara teşekkür etti.

Mutlu çocuklar düşüncesi
UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç.Dr. Şerife Özbiler de, proje 
hakkında bilgi vererek, Başbakanlık 
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne 
Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi iş-
birliği içinde gerçekleştirilecek progra-
mın, 36-72 aylık çocuğu olan annelere 
yönelik gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin yürütücülüğünü kendisi ve 
UKÜ Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. 
Çağla Gür’ün, proje asistanlığını Uzm. 
Şermin Kuşet’in üstleneceğini kaydetti.

Özbiler, proje kapsamında mutlu 
çocuklar düşüncesinden hareketle 
haftada bir kez, 2 saat olmak üzere 
dört hafta boyunca annelere “Kadın 
ve Anne Olmak”, “Olumsuz Duyguları 
Değiştirme ve Farklı Bakış Açısı Alma 
Stratejileri”, “Aile İlişkilerinde Prob-

lem Çözme”, “Etkin İletişim ve Zaman 
Yönetimi”, “Olumlu Davranış Geliştirme 
ve Mutluluk Sanatı” konularında eğitim 
verileceğini anlattı.

Eğitimlerin ücretsiz olacağına işaret 
eden Özbiler, eğitim sonunda sonuç 
raporu ve el kitapçığı hazırlanarak Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na iletilece-
ğini belirtti.

Özbiler, eğitime katılmak isteyen an-
nelerin bugünden itibaren 15 Temmuz’a 
kadar 0539 108 11 91 numaralı telefona 
başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

“Katkı koymaktan mutluluk duyuyo-
ruz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü de, Başbakanlık Uyuşturucu ile 
Mücadele Komisyonu’nun önemli işlere 
imza atıp programlar geliştirdiğine 
işaret ederek, üniversitelerin bilimsel 
katkısının da önemine değindi.

Yerel yönetimler ve devletin işbirli-
ği içinde çalışmasının önemine işaret 
eden Güngördü, sağlığı ilgilendiren, ço-
cukların güzel gelişerek, toplumun ge-
leceğini belirleyecek böylesine önemli 
bir projeye katkı koymaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

1600 öğrenci
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali 

Karaveziler de, projenin önemine 
değinerek, Girne Belediyesi ve UKÜ ile 
birlikte projeye katkı koymaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerinin sorumluluk alanı için-
de bin 600 öğrenci bulunduğuna işaret 
eden Karavezirler, eğitimin temelden 
başladığını, bu düşünceyle gerek böl-
geleri, gerekse ülke için projenin çok 
faydalı olacağına inanç belirtti.
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Girne’nin en güzel bahçesi ve balkonu seçildi
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması”nın sonuçları belli oldu.

Oluşturulan seçici kurul tarafından 
yapılan oylamada, En Güzel Apart-
man ve Konut Balkonu Kategorisinde 
birinci Tuncay Özdoğanoğlu, İkinci 
Liz Ashley, üçüncü Leyla Subaşı geldi. 
En Güzel Apartman veya Site Bahçesi 
Kategorisinde, birinci M. Hacı Ali Sitesi 
4 (Site Yöneticisi Koray Karakullukcu), 
Melisa Redif ikinci, Sevay Toklu üçüncü 
geldi. Natura Garden, Eminağa Garden, 
Çağakar, Perfect Garden’ın katkıla-
rıyla düzenlenen yarışmaya katılanlar 
ödüllerini Girne Belediyesi Sosyal İşler 
Şubesi’nden alabilecekler.

“Yaşam alanlarımızı güzelleştir-
mek için fırsat”

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, doğaya ve çevreye sa-
hip çıkmanın önemine işaret ederek, 
özellikle tüm dünyayı etkisi alan salgın 
sürecinde yaşam şekillerimizin zorunlu 
değişimiyle, doğanın ve çevrenin öne-
minin daha da hissedildiğini ifade etti. 
Bu kapsamda kentte yeni bir yarışma 
düzenlediklerini ifade eden Güngördü, 
sosyal yaşamımızdaki kısıtlamaların 
yaşam alanlarımızı güzelleştirmek için 
bir fırsata çevrilebileceğine değinerek, 
üretmenin öneminin altını çizdi.

Güngördü, “Daha çok zaman ve 
daha az bahanemiz olduğu bu gün-
lerde hem kentimizi hem de çevremizi 
çiçeklerle daha renkli yapabiliriz. Daha 
da önemlisi, portakal, zeytin, limon ve 
meyve ağaçlarımızı koruyup, çoğaltıp 
sahip çıkabiliriz” dedi.

Girne Belediyesi Park Bahçeler Bölümü aralıksız çalışıyor
Girne Belediyesi’nde pan-

demi döneminin sona ermesi 
ile birlikte tüm ekipler iş başı 
yaparak şehir içindeki mezarlık-
lar, çocuk parkları, yeşil alanlar 
ve ara sokakların yanı sıra çevre 
yolunda temizlik çalışmalarına 
devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında, iki ayı aşkın bir süre 
sosyal hayattan ve sokaklardan 
izole olan vatandaşlar ve çocuk-
lar, 1 Haziran tarihinden itibaren 
normalleşme dönemine girdi. 
Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre çocuklara ve vatandaş-
lara daha temiz ve sağlıklı bir 
ortam sunmak için park ve yeşil 
alanlarda başlatılan yenileme ve 
temizlik çalışmalarının yanı sıra 
çocukların daha sağlıklı ve hijye-
nik ortamlarda eğlenerek vakit 
geçirebilmeleri amacıyla, şehir 
genelinde park ve çocuk parkları 
alanlarında temizlik ve dezenfek-
te çalışmaları yapıldı.

Girne Belediyesi Park Bahçeler Bölümü, 
çocuk parkları ve yeşil alanlarda bakım 
ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Birinci
Tuncay

Özdoğanoğlu

İkinci
Liz
Ashley

Üçüncü
Leyla

Subaşı
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Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, KKTC 
Polis Örgütü’nün 56. kuru-
luş yıldönümü dolayısıyla 
kutlama mesajı yayımladı.

Güngördü mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Ülke-
mizin bölünmez bütün-
lüğünün korunmasında, 
kamu düzeninin sağlanma-

sında ve hukukun ege-
men kılınarak güvenli bir 
ortamın oluşturulmasında 
gerçekleştirdiği başarılı ça-
lışmalarıyla halkımızın sevgi 
ve takdirini kazanmış olan 
KKTC Polis Teşkilatı’nın 56. 
kuruluş yıldönümü kutlar 
başarılarının devamını 
dilerim.”

Başkan Güngördü, 
Polis örgütünün 
yıldönümü dolayısıyla 
mesaj yayımladı

Girne Belediyesi 
Terminal Şubesi 
tekrar hizmet 
vermeye başladı

Corona virüs önlemleri çerçevesin-
de bir süredir hizmet vermeyen Girne 
Belediyesi Terminal Şubesi tekrardan 
hizmet vermeye başladı. 

Girne Belediyesi’nden verilen bil-
gide; Belediye’ye ait tüm elektronik 
kartlı su sayacı, kontör yükleme ve kart 
tanımlama işlemleri, ayrıca sayaç tami-
ri, su borcu ödemesi, emlak vergisi ve 
borç sorgulama gibi işlemlerin, 17Ha-
ziran 2020 tarihinden itibaren mesai 
saatleri içerisinde bu şubeden yapılabi-
leceği kaydedildi.
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Tüm yaş gruplarında önemli ve 
yaygın bir sağlık sorunu olan alerji 
çocuklarda daha sık görülüyor. Öyle 
ki günümüzde her 3 çocuktan birinde 
alerjik bir hastalık tespit ediliyor. Alerji 
denildiğinde aklımıza genellikle bahar 
mevsimi gelse de, aslında yaz ayların-
da da bazı alerjilerde artış görülüyor; 
örneğin polen, güneş ve böceklerden 
kaynaklanan alerjiler gibi!  Acıbadem 
International Hastanesi Çocuk Alerjisi 
Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya 
çocukları yaz mevsiminde artış göste-
ren 3 alerji etkeninden korumanın son 
derece önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Çünkü bu hastalıklar hafif belirtiler-
le ortaya çıkabileceği gibi, öldürücü 
anafilaksi şeklinde de ortaya çıkabiliyor. 
Ayrıca, bunlardan biri başladığında 
(örneğin alerjik nezle) ilerleyip diğer 
ve daha şiddetli tablolara da (örneğin 
astım) dönüşebiliyor” diyor. Peki yazın 
artış gösteren bu alerjik etkenlere karşı 
çocuklarımızı hangi önlemlerle koruya-
biliriz? Acıbadem International Has-
tanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. 
Feyzullah Çetinkaya çocuğunuzu alerjik 
reaksiyon oluşturan etkenlerden koru-
manız için almanız gereken önlemleri 

anlattı, önemli önerilerde ve uyarılarda 
bulundu. 

Polen alerjisi
Bitkilerin üremeleri için gerekli olan 

genetik bilgiyi erkek yapılardan dişi 
yapılara taşıyan tanecikler olan polenler, 
ebatları mikronla ölçülebilecek kadar 
küçük oldukları için gözle görülemezler. 
Ağaç polenleri esas olarak ilkbaharda, 
çayır-çimen polenleri daha çok ilkba-
har sonu ve yaz mevsiminde, yabani ot 
polenleri de yaz başından sonbahara 
kadar etkili oluyorlar. Çocuk Alerjisi 
Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya 
polenlerin alerjik çocuklarda göz, burun, 
cilt ve akciğerlerde sorunlara yol açabil-
diğine dikkat çekiyor. Bunlar gözlerde 
kaşıntı, sulanma ve kızarıklık; burunda 
kaşıntı, akıntı, aksırık ve tıkanma; ciltte 
kaşıntı ve kızarıklık ile akciğerlerde 
öksürük, hırıltı ile nefes darlığı gibi 
yakınmalar olabiliyor. 

Ne yapmalı? 
Polenlerden korunmanın kesin bir 

yolu olmasa da, alacağınız önlemler ço-
cuğunuzun polene maruz kalma riskini 
azaltacaktır. 

Alerjik olan bitkilerin bulunduğu or-
tamlarda, özellikle sabah 06:00 - 10.00 

saatleri arasında bulunmayın.
Evinizin camlarını sabah saatlerinde 

açmayın.
Polen döneminde,  dışarıdayken ço-

cuğunuza maske, gözlük ve şapka takın. 
Özellikle rüzgarlı havalarda, havadaki 
polen miktarının arttığını unutmayın. 

Eve geldiğinizde çocuğunuzu yıkayıp 
elbiselerini değiştirin.

Ev ve araçta mümkünse polen filtreli 
klima kullanın.

İletişim araçlarından bulunduğunuz 
yerdeki polen durumunu takip edip 
risklere karşı tedbirler alın. 

Polenlerin yoğun olduğu zaman ve 
yerlerde çocuğunuza açık hava sporları 
yaptırmayın.  

Güneş alerjisi
Güneş alerjisi, cildin güneş ışığına 

maruz kalan bölgelerinde kaşıntılı ve 
kırmızı döküntülerin oluştuğu bir tablo. 
En yaygın şeklinde ciltte çok farklı renk 
ve biçimde döküntüler gelişebiliyor. Şid-
detli güneş alerjilerinde sulu kabarcıklar, 
kurdeşen ile şişlik de oluşabiliyor. 

Ne yapmalı? 
Güneş alerjisine karşı almanız ge-

reken en önemli önlem; çocuğunuzu 
direkt olarak güneşe maruz bırakma-

mak olmalı. 
Özellikle güneş ışınlarının en dik 

geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında 
çocuğunuzu dışarıya çıkarmayın.

Vücudunu kapatan ince ve uzun kollu 
kıyafetler giydirin. Güneş gözlüğü ile 
şapkasını mutlaka takın. 

Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce 
cildine güneş koruyucu uygulayın ve 
işlemi her 3 saatte bir tekrarlayın. Deniz 
veya havuza girdiğinde bu süreyi dikka-
te almadan, ürünü cildine tekrar yedirin. 

Böcek alerjisi
Çocuklarda böcek alerjileri özellik-

le yaz aylarında çok sık rastlanan ve can 
sıkıcı bir durum. “Böcekler arasında en 
sık arılar, sivrisinekler ve karıncalar aler-
jiye sebep oluyor” bilgisini veren Prof. 
Dr. Feyzullah Çetinkaya, arıların duyarlı 
vücutta hafif bir alerjiden öldürücü ana-
filaksiye kadar değişen durumlara yol 
açabildiğini belirtiyor. Prof. Dr. Feyzullah 
Çetinkaya anafilakside arı sokmasından 
birkaç dakika sonra ciltte kızarıklık ve 
kaşıntı, dil ile dudaklarda şişme, bulantı, 
kusma ile nefes darlığı gibi sorunlar 
geliştiğini söyleyerek,  “Arı sokmasına 
bağlı hafif reaksiyonlarda iğneyi parça-
lamadan çıkarmak ve yara üzerine buz 
tatbik etmek yeterli olabilirken, anafi-
lakside ise acil olarak bir sağlık kurulu-
şuna  başvurmak gerekiyor” uyarısında 
bulunuyor. Karıncalar ve sivrisineklere 
bağlı gelişen alerjide de, arı alerjisine 
nazaran daha hafif ve yerel kaşıntı ile 
kızarıklık oluyor. Kızarıklıklar için anti-
histaminik veya zayıf bir kortizon içeren 
kremler sürülmesi yeterli geliyor. Prof. 
Dr. Feyzullah Çetinkaya arı veya diğer 
böcek sokmalarında, toplumda doğru 
sanılanın aksine yaraya amonyak sür-
menin hiçbir yararı olmadığına dikkat 
çekiyor. 

Ne yapmalı?
Kol ve bacakları kapatan uzun kıya-

fetler giydirin.
Çiçek renklerini andıran sarı, pembe, 

turuncu ve kırmızı renkli kıyafetlerden 
kaçının, kahverengi ile siyah gibi arıların 
sevmedikleri renkleri tercih edin. 

Daha önceden arıya bağlı anafilaksi 
sorunu yaşamışsanız yanınızda hazır 
adrenalin iğneleri taşıyın. 

Vücuduna koku yayabilecek parfüm 
ve benzeri şeyleri sürmemeye dikkat 
edin.

Sivrisinekler ve karıncalar için genel 
olarak önerilen sinek kovucu tabletler 
gibi önlemleri almanızda ise bir sakınca 
yok.

Çocukları tehdit eden
3 yaz alerjisi!
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Siz de bu resimle ilgili ilginç 
bir detay fark ettiniz mi

Pembe Ardıç
Uzman Psikolog

Korona belirtileri ile kaygı belirtileri 
arasında ne kadar da fazla benzerlik 
varmış aslında. 

Son dönemde en çok konuşulan 
şeyler den biri de ne kadar kaygılı ol-
duğumuz, özellikle hali hazırda kaygılı 
insanların bu süreçte daha da zorlan-
dıkları durumunu bizzat gözlemliyoruz. 

Peki sizde kaygının fiziksel belirti-
leri ile korona’nın belirtileri arasında 
bu kadar benzerlik olduğunu biliyor 
muydunuz. 

Özellikle pandemi’nin ortaya çıktığı 
ilk günler de eminin bir çoğunuz bu 
belirtilerden en az 2-3 tanesini yaşa-
mıştır. 

Kaygı ve endişe hayatımızın her 
döneminde mutlaka olacaktır. Tehlikeli 
bir durumla ilgili endişe duymak olması 
gereken ve beklediğimiz bir durumdur. 
Örneğin korona durumu ile ilgili endişe 
duymamız gerekiyor ki kendimizi 
korumak için gerekli olan önlemleri 

alalım, arada sırada bu durumdan dan 
huzursuzluk duymak ve önlemleri 
tekrar gözden geçirmek  çok normal ve 
beklediğimiz bir şey. 

Pek normal olmayan ve istemediği-
miz şey ise bu ve bunun gibi durum-
larla ilgili sürekli kaygılanıyor olmamız. 
Neden istemiyoruz dedim çünkü 
alttaki resimdeki duruma geldiğimizde 
kendimizi artık kaygılandığımız şeyden 
koruyamaz hale geliriz. Kaygı duyulan 
durumdan ziyade kaygımızdan dolayı 
kendimize zarar vermeye başlarız. 

Bu sebepten dolayı kaygılarımızın 
hafiflemesini istiyorsak, gün içinde 
mutlaka egzersiz yapıp sağlıklı beslen-
meli, gündelik rutinleriniz değişmişse 
bunların yerine yeni rutinler geliştirme-
li, sağlıklı uyku ve size iyi gelecek şey-
lerle ilgilenmenizi tavsiye ederim. Tüm 
bunları yapıyor ve eğer hala hayatınıza 
engel olacak bir kaygı yaşıyorsanız bir 
uzmandan yardım almanız gerekebilir.

Güngördü, Karaokçu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, Başbakanlık Uyuşturucu İle 
Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan 
Karaokçu ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde bir takım 
ziyaretler gerçekleştiren komisyon, 
bunlardan ilkini Girne Belediyesi’ne 
gerçekleştirerek, uyuşturucu sorunu-
nun boyutları, komisyonun yürüttüğü 
çalışmalar ve hedefleri konusunda bilgi 
verirken, yapılan bilimsel araştırma 
ve çalışmalarla ilgili belediye ile bilgi 
alışverişinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre ziyaret sırasında komisyonun ku-
ruluşu, bugüne kadar yapılan çalışma-
lar ve ileriye dönük hedefler konusunda 
Girne Belediyesi ile işbirliği içerisinde 

ve koordineli olarak yapılabilecek ça-
lışmalar ele alınırken, Girne Belediyesi 
Danışma ve Destek Merkezi ile yakın 
dönemde bir dizi çalışmalar yapılması 
kararı alındı.

“Her zaman 
desteklerini hissettik”
Hasan Karaokçu ziyaret sırasında 

yaptığı konuşmada; pandemi dönemi 
dolayısıyla yaptıkları bir takım etkinlik 
ve çalışmalara ara verdiklerini, bundan 
sonraki dönemde eğitim ve farkındalık 
çalışmalarına belediye ile birlikte hazır 
olduklarını kaydederek, işbirliklerinin 
her zaman sürdüreceklerini ve bundan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ka-
raokçu, Girne Belediyesi’nin ve Başkan 
Güngördü’nün yaptıkları çalışmalarda 
her zaman desteklerini hissettiklerini 
dile getirerek yerel yönetimlerle işbirli-

ğinin önemine dikkat çekti.
“Birlikte çalışmaya hazırız”
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü de, komisyonun kurulmasıyla 
uyuşturucu ve bağımlılıklar konusunda 
mücadele ve bilinçlendirme çalışma-
larının ciddiyet kazandığını belirterek, 
Karaokçu ve ekibine başarılarının 
devamını diledi. Güngördü, geçmişte 
yaptıkları ortak projeler yanında, her 
zaman bu konuda birlikte çalışmaya 
hazır olduklarını söyledi. Girne Beledi-
yesi Danışma ve Destek Merkezi’ni iki 
yıl önce hizmete koyduklarını hatırlatan 
Güngördü, komisyonla aralarında bir 
de protokol imzalandığını, bunun da 
işbirliklerini güçlendirdiğini kaydetti. 
45 yıl sonra ilk defa Girne Belediye-
si’nde Sosyal İşler Amirliği oluşturul-
duğuna değinen Güngördü, kentteki 

çocuk, genç, yaşlı, engelli, dezavantajlı 
gruplara daha kucaklayıcı olmayı he-
deflediklerini, kentte, sokakta yaşayan 
evsizlerin tespiti için bir çalışma da 
başlattıklarını ifade etti. Güngördü, sal-
gın süresince kentte dezavantajlı grup-
larla ilgili birçok veriye rastladıklarına 
işaret ederek, sosyal işler konusunda 
önemin bu dönemde daha da ortaya 
çıktığına değindi. Yine bu dönemde, 
eğitim hayatında yaşanan aksamalar 
nedeniyle çocuk ve gençlerin çok fazla 
boş zamanı olduğunu ve bunun bazı 
durumlarda tehlike oluşturabileceği-
ni ifade eden Güngördü, bu süreçte 
komisyonla da işbirliği içerisinde çeşitli 
faaliyetler yapabileceklerini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti.



Tüm halkımızın

Kurban Bayramı’nı

candan kutlar, 

saglıklı ve huzur

dolu günler getirmesini

temenni ederiz.

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü

ve Belediye Meclis Üyeleri


