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Yarışması 
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Gençlik Plaftormu 
etkinlikleri sürüyor

Emine Erdoğan’dan
Sosyal Yaşam Merkezi’ne
anlamlı ziyaret
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Girne Bele-
diyesi tarafından kurulan Sosyal Yaşam Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan tam not aldı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 
eşi Sibel Tatar, beraberindeki heyet-
le Girne Belediyesi Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye’den gelen heyette Emine 
Erdoğan’a Hülya Çavuşoğlu, Zeynep 
Dönmez, Betül Kasapoğlu ve Şule 
Akar eşlik ederken, Bahar Saner, 
Oya Ertuğruloğlu ve Nurgül Arıklı 
da ziyarette hazır bulundular.  Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü‘nün karşıladığı misafirlere Sosyal 
Yaşam Merkezi gezdirilerek çalış-
malar hakkında bilgi verildi. Binanın 
girişinde sandalye ve sepet yapımı 
gerçekleştirilen merkezde, Kıbrıs 
el sanatları; Lapta İşi, Lefkara İşi ve 
İpek Koza İşinin tanıtımı da yapıldı. 
Bina içerisinde stantlar dolaşılırken 
Emine Erdoğan, el sanatlarıyla 
geçimini sağlayan kadınlarla sohbet 
ederken, kendisine buradaki işler-
den bir de Lapta İşi hediye edildi. 

Haberi 4-5. sayfalarda

“İnsan Kaynakları
Belediye’nin
beyni gibidir”

Girne Belediyesi İnsan Kaynakları Birimi Müdürü 
Remziye Kaşif’in röportajı 8-9. sayfalarda

Elektrikli bisikletler 
göz doldurdu!
Haberi 2. sayfada

Haberleri 18- 23. sayfalarda

Türkiye Belediyeler 
Birliği’nden Girne 
Belediyesi’ne ziyaret

Haberi 10. sayfada
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Elektrikli bisikletler göz doldurdu
Girne Belediyesi Zabıta Şubesi’ne bağlı trafik ekipleri ve kent güvenliği ekipleri, olaylara 
daha hızlı müdahale edebilmek adına, çevreci özellikleriyle bilinen elektrikli bisikletleri 
Girne’de kullanmaya devam ediyor.

Hareket kabiliyetini ko-
laylaştıran ve trafiğe kapalı 
alanlarda olaylara daha 
rahat müdahale edilmesini 
sağlayan elektrikli bisiklet-
lerle görev yapan zabıtalar, 
Girne’de görevlerine tam 
hız devam ediyor. Tama-
men çevreci teknolojiyle 
çalışan bu şarjlı bisik-
letlerle, zabıtaların kent 
merkezindeki trafiğe kapalı 
alanlarda veya yayaların 
daha sık kullandığı alanlar-
daki gelişen olaylara, daha 
hızlı müdahale edebilmek 
amacıyla kullanılmasının 
önemine değinildi.

“Çevreci bir yaşam 
için sürdürülebilir enerji 
ile çalışan teknolojilere 
önem vermeliyiz”

Konu ile ilgili açıklamada 
bulunan Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü; 
“Küresel ısınmanın etki-
lerini çokça gördüğümüz 
bugünlerde çevremizi koru-
manın bilincinde hareket 
etmemiz gerekmektedir. 
Girne Belediyesi olarak 
çevreci yaklaşıma daha çok 
önem vermemiz gerektiği-
nin farkındayız. Bu çerçeve-
de Girne trafiğinde motorlu 
ekiplerimizin yanında 
elektrikle çalışan bisikletli 
ekiplerimiz de görev yap-
maktadır”. Elektrikli bisik-
letlerin kullanım açısından 
daha rahat ve sürdürülebilir 
enerjiyle çalışması bakımın-
dan çevre dostu olduklarını 
işaret eden Güngördü, Ku-
zey Kıbrıs belediyeciliğinde 
öncü oldukları bu uygu-
lamayı geliştirerek devam 
ettirmeleri gerektiğini ve 
bu bağlamda çalışmalar 
yapıldığını dile getirdi.

Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığına 
bağlı bulunan Girne’deki PCR Merke-
zi’ndeki mevcut yoğunluğun azaltılması 
ve vatandaşların mağdur olmaması 

için, Sağlık Bakanlığıyla yeniden işbir-
liği içerisinde, Belediyeye ait Leymo-
sun Kültür Evi’ni, PCR Merkezi olarak 
yeniden hizmete koydu.

PCR testleri, Pazartesi- Cumartesi 
08.00- 14.00 ve Pazar günü 08.00-
13.00 saatleri arasında gerçekleştirili-
yor.

Leymosun Kültür Evi, PCR testine yeniden açıldı
Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yeniden yapılmaya başlandı.
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Nidai GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı

ve Belediye Meclis 
Üyeleri
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Emine Erdoğan’dan Sosyal Yaşam
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Girne Bele-
diyesi tarafından kurulan Sosyal Yaşam Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan tam not aldı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Ta-
tar, beraberindeki heyetle Girne Belediyesi 
Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye’den gelen heyette Emine 
Erdoğan’a Hülya Çavuşoğlu, Zeynep 
Dönmez, Betül Kasapoğlu ve Şule Akar 
eşlik ederken, Bahar Saner, Oya Ertuğru-
loğlu ve Nurgül Arıklı da ziyarette hazır 
bulundular.  Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü‘nün karşıladığı misafirlere Sos-
yal Yaşam Merkezi gezdirilerek çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. Binanın girişinde 
sandalye ve sepet yapımı gerçekleştirilen 
merkezde, Kıbrıs el sanatları; Lapta İşi, 
Lefkara İşi ve İpek Koza İşinin tanıtımı da 
yapıldı. Bina içerisinde stantlar dolaşılır-
ken Emine Erdoğan, el sanatlarıyla geçi-
mini sağlayan kadınlarla sohbet ederken, 
kendisine buradaki işlerden bir de Lapta 
İşi hediye edildi. 

Ziyaret sırasında YDÜ Eczacılık Fakül-
tesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı, 
DESAM kanser araştırma grubu lideri ve 
KKTC Cumhurbaşkanlığı İnsancıl İlişkiler 
Komite üyesi Doç. Dr. Eda Becer, Kıb-
rıs’a özgü şifalı bitkiler hakkında Emine 
Erdoğan’a bilgiler aktardı. Kıbrıs mutfağı 
hakkında da bilgiler veren Eda Becer, Emi-
ne Erdoğan’a zeytinyağı, bal ve macunlar 
ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü, Emine Erdoğan’ı Girne Belediyesi’ne 
bağlı Sosyal Yaşam Merkezi’nde ağırla-
maktan memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, merkezde kadınlara ve çocuklara 
yönelik yaptıkları işler hakkında detaylı 

bilgiler verdi. 
Kıbrıs’a özgü el sanatları (Lefkara, 

Lapta İşi, İpek Koza İşi) hakkında yakın bir 
zamanda kooperatif kurma çalışmalarını 
başlattığını kaydeden Güngördü, Girne’yi 
geçmişten geleceğe taşımak için de bir 
Kent Müzesi projesini hayata geçirmek 
istediklerini ve bu müzenin oluşumunda 

da Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’n-
dan da destek talepleri olduğunu iletirken, 
Turizm Kenti Girne’de bir Kent Müzesi 
olmasının çok önemli olduğunu kaydetti. 

Güngördü son olarak bayramın birinci 
günü dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
heyetteki herkesin bayramını kutlayarak 

teşekkürlerini iletti.  
Ziyaret sonunda Emine Erdoğan’a, 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 
tarafından Lapta İşi hediye edilerek, anı 
fotoğrafları çekildi.

Misafirlere Kıbrıs çöreği, hellim, ceviz 
macunu, kahve, turunç macunu ve limo-
nata ikram edildi.
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Merkezi’ne anlamlı ziyaret... 
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Temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Hizmetlerini aralıksız olarak sürdüren Girne Belediyesi ekipleri, kent genelindeki 
temizlik çalışmalarının kapsamını her geçen gün daha da genişletiyor.

Yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte, 
Girne Belediyesi ekipleri 
kent genelinde temizlik 
çalışmalarını yoğunlaş-
tırdıklarını kaydettiler. 
Oluşturulan farklı ekipler 
ile birlikte tüm cadde 
ve sokaklarda çalışma-
lara başlayan ekipler, 
tüm kentte kesintisiz bir 
şekilde belirlenen planlar 
dâhilinde temizlik çalış-
malarına devam ediyor. 

Periyodik temizlik hiz-
metlerinin yanında cadde, 
sokak ve kaldırımlarda 
temiz bir ortam sağlama-
ya çalışan Girne Belediye-
si temizlik ekipleri, rutin 
temizlik çalışmalarının 
yanında, şehir genelinde 
‘de temizlik çalışmalarını 
aralıksız sürdürmeye de-
vam ettirdiğini belirtti.

Girne Belediyesi ekip-
leri tarafından boş alan-
larda park ve bahçelerde 
kurumuş otlar yangın 
tehlikesine karşı rutin bir 
şekilde iş makineleri ile 
biçilerek yangınlara karşı 
kontrollü şekilde tedbir 
alınıyor. Küçük yangın-
ların büyük felaketler 
getirebileceğini vurgu-
layan yetkililer, boş arsa 
ve arazilerdeki otların 
temizlenmesi yetkililere 
bilgi verilmesi çağrısında 
bulundu.

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, temiz-
lik çalışmalarının kentte 
her gün devam ettiğini 
ifade ederek, özellikle yaz 
aylarının yaklaşmasıyla 
birlikte, yol kenarlarında 
ve boş arazilerde temizlik 
çalışmaları yapıldığını 
söyledi. Güngördü, olası 
yangınları önlemeye yö-
nelik de bu çalışmaların 
sürdüğünü söyleyerek, 
“Yabani otlar kentimiz 
için güzel bir görüntü 
oluşturmuyor. Bu yüzden 
de temizlik ekiplerimiz 
yol kenarlarında oluşan 
otları titizlikle temizliyor. 
Tüm sokaklarımızı temiz 
tutmak için çalışıyoruz” 
dedi.
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“İnsan Kaynakları, Bele
Belediyenin personel alımı ve seçimiyle ilgili çalışmalarını anlatan Girne Belediyesi İnsan 
Kaynakları Birimi Müdürü Remziye Kaşif, birim amirleriyle koordineli bir şekilde çalışarak 
Girne halkına daha iyi hizmet vereceklerini belirtti ve “İnsan Kaynakları Birimi, beledi-
yenin beyni gibidir. Görevlendirilen ve işe alınan personel verimli olursa bu beyin diğer 
organların daha iyi çalışmasını sağlar” dedi.

Birimlerin çalışmaları ve hizmetle-
riyle ilgili röportaj dizimizde bu ayki 
konuğumuz Girne Belediyesi İnsan 
Kaynakları Birimi Müdürü Remziye 
Kaşif oldu. Kaşif, röportajında birimin 
hizmetleri, görevleri ve çalışmaları 
hakkında bilgiler paylaştı. 

“Belpaz hariç bütün personel 
alımı bizden geçiyor”

İnsan Kaynakları, Girne Belediye-
si’nin en önemli bir birimidir diyen 
Remziye Kaşif “Belpaz ayrı bir yapı 
olduğu için oraya alınan personel hariç 
tüm personelin özlük haklarını biz 
gerçekleştiriyoruz. Bir personelin a’dan 
z’ye bütün herşeyinden sorumluyuz. 
Bütün personel alımı bizden geçiyor. 
Personelin girişinden çıkışına kadar 
bütün işlemler bizden geçmektedir. İzin 
takibi, işlemleri bizim bölümümüzde 
gerçekleştirilir” dedi. 

“Başkan ve Meclis’in onayından 
geçiyor”

Belediyede istihdam edilecek perso-
nel seçimine değinen Kaşif “Öncelikle 
başvuran veya alınacak personelin 
sicilini kontrol ediyoruz. Sicilinin temiz 
olması ve yüz kızartıcı suç işlememiş 

olması gerekiyor. Daha sonra da eğitim 
durumuna bakıyoruz. Çünkü eğitimi 
de önemli. Düz işçi bile olsa kalifiye de 
olsa bir vasıf gerekmekte. Daha sonra 

Başkan ve Meclis’in onayına gönderi-
yoruz. Bu aşamalar tamamlandıktan 
sonra da personelin işe giriş işlemlerini 
başlatıyoruz” dedi.

“İhtiyaca göre personel alını-
yor”

Personel alımının birimlerin istekle-
rine göre gerçekleştirdiğini söyleyen 
Remziye Kaşif “Örneğin 4 tane perso-
nel gerekiyorsa başkana ve Belediye 
Meclisi’ne iletiliyor. İhtiyaca göre alını-
yor. Bunun belirlenmesi birim amirleri 
ve idare tarafından yapılıyor. Bazen 
bizim de taleplerimiz oluyor. Amirle-
rimizden bize gelen istekler doğrultu-
sunda bunu Başkana iletiyoruz” dedi.

“3 aylık bir deneme sürecimiz 
var”

İnsan Kaynakları Birimi olarak, işe 
aldıkları personeli once bir süreçten 
geçirdiklerini belirten Kaşif “Öncelikle 
bir  deneme süreci yapıyoruz. Personeli 
aldığımız zaman 3 aylık bir deneme 
süresine sokuyoruz. Bu süredeki per-
formansına göre değerlendirme yapı-
yoruz. Ona göre de personel hakkında 
karar verilip işlemlere devam ediliyor. 
Amirleri tarafından uygun olup olmadı-
ğına karar veriliyor ve gereken kadroya 
gönderiliyor” dedi.

 “Birim olarak ben ve arkadaşla-
rım çok titiz çalışıyoruz”

Birim olarak çalışmalarını çok titiz 
bir şekilde yürüttüklerini söyleyen 

ÖZEL
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Kaşif, bir personelin işe gelip gelme-
mesi, disiplinsizliği gibi konulara en az 
yaptıkları iş kadar önem verdiklerini 
belirterek “İnsan kaynakları Birimi’ne 
bilgi verildiği zaman gereği yapılmakta. 
Birimlerle koordineli şekilde çalışılması 
halinde bir sorunumuz olmuyor. Bize 
birim amirlerinden düzgün bilgi verildi-
ği takdirde elimizden gelen düzeltmeyi 
ve çözümü üretiyoruz. Bu konuda birim 
olarak ben ve arkadaşlarım çok titiz ça-
lışıyoruz. Bize destek çıkıldığı takdirde 

herşeyin daha iyi olacağını düşünüyo-
rum” dedi.

“İletişim çok önemli”
Birimler arasındaki iletişimin çok 

önemli olduğunu belirten Remziye 
Kaşif “Amirlerimiz bize zamanında 
bilgi aktarırsa sıkıntımız olmaz. Bu da 
iletişimden geçiyor. Personelin durumu, 
disiplini ve çalışmasıyla ilgili raporlama 
düzgün bir şekilde geldiğinde çözü-
münü anında üretiyoruz. Gelmediği 
takdirde bize büyük sıkıntı yaratır. 

Personelle ilgili sıkıntımız hiçbir zaman 
yok, olmadı da. Olursa da bir şekilde 
çözülüyor. Amirler bu bölümün beledi-
yenin beyni olduğunu düşünmesi bizi 
çok ciddi şekilde rahatlatır” dedi. 

 “Bütün personelin sendikal 
hakları var”

Belediye personelinin sendikal hak-
larıyla ilgili konuşan Remziye Kaşif bu 
konudaki işleyişi de anlattı ve “Bütün 
personelimiz sendikalıdır ve hakları 
vardır” dedi. Kaşif “Personel sorun 

yaşadığı zaman bize gelir ve konuyu 
once başkanla daha sonra da sendikay-
la paylaşırız. 

Zaten her ay bir veya iki defa sendi-
kayla bir toplantı gerçekleştirilmekte. 
Bu toplantıda sıkıntılar ve sorunlar 
paylaşılmaktadır. Tüm personelin so-
runları çözülür. 

Bazen haksız istekler de olur. 
Bunların da neden gerçekleştirileme-
yeceği ilgili kişiye ve sendika yetkilisine 
anlatarak ortak bir paydada buluşup 
çözüyoruz. Personelimizin sendikal 
hakları yerine getiriliyor” dedi.

“Amirlerimizle koordineli şe-
kilde çalışarak yükümüzü en iyi 
şekilde kaldırırız”

İnsan Kaynakları Birimi’nin personel 
alımı dışında bordro, maaş ve yatı-
rımların da takibini yaptığını belirten 
Remziye Kaşif sözlerini “Yükümüzü 
en iyi şekilde kaldırmaya çalışıyoruz. 
Amirlerimizle daha koordineli ve düz-
gün bir şekilde iletişimde olduğumuz 
sürece birimimiz daha da iyi hizmet 
vermeye devam edecektir. Bu saye-
de de görevlendirilen personel Girne 
halkının istek ve şikayetlerine daha iyi 
şekilde çözüm bulmamızı sağlayacak-
tır” diyerek bitirdi.

diye’nin beyni gibidir”
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Türkiye Belediyeler Birliği’nden Girne Belediyesi’ne ziyaret
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’de olan 
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, Girne Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin Başkanlığında, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zoroğlu, Kahra-
manmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve 
Türkiye Belediyeler birliği Genel Sekreteri 
Birol Ekici’den oluşan heyetin Girne Bele-
diyesine gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut 
Özçınar da hazır bulundu. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 
Türkiye Belediyeler Birliği heyetini Kuzey 
Kıbrıs’ta Girne’de görmekten mutluluk 
duyduklarını belirterek, Kıbrıs Türk Bele-
diyelerinin, Türkiye’deki belediyeleri çok 
yakından izlediğini dile getirdi.

Türkiye’deki belediyeciliğin, çok büyük 
bir ilerleme göstererek, dünyaya örnek 
teşkil edecek bir noktaya geldiğine vurgu 
yapan Güngördü, KKTC’de de, 1995’ te 
belediyeler yasasının gündeme gelmesiyle 
bir ilerleme yaşandığını ifade etti. Yerel yö-
netimlerin insana hemen dokunabilen bir 
organizasyon olduğunu, insanların merkezi 
yönetimden önce yerel yönetime ulaştığını 
anımsatan Güngördü, bunun en somut 
örneğinin Covid 19 Salgını döneminde gö-
rüldüğünü kaydederek, bu süreçte yapılan 
çalışmalara değindi.Girne Belediyesinde, 
ortak akıla dayanan yönetim ilkesiyle 
birçok çalışma yapıldığını bu kapsamda 
sivil toplum örgütleri, vatandaşlar, meslek 
örgütleri ve muhtarların katılımıyla kent 
kurultayı düzenlendiğini, kent yönetiminde 
çocuk ve gençlerin fikrini almak için çocuk 
meclisi ve gençlik platformu oluşturuldu-
ğunu belirten Güngördü, amaçlarının kenti 
ortak akılla yönetmek olduğunu kaydetti.  

Girne Belediyesi’nin Lefkoşa’dan sonra 
İmar planına sahip 2. Kent olduğunu dile 
getirerek imar planı hakkında bilgi veren 
Güngördü, turistik tesislerin, casino, 
restaurant ve eğlence yerlerinin en yoğun 
olduğu kent olan Girne’nin cazibe merkezi 
olduğuna dikkat çekti. Nüfus yoğunluğu 

ve önceden planlama yapılmamış olması 
nedeniyle, kentin en ciddi iki sorununun 
trafik ve atık sular olduğunu anlatan 
Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Bi-
rimiyle de son 2 yılık süreçte önemli işlere 
imza atıldığını vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu 
ziyaretle hem Kurban Bayramını hem de, 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını 
kutlayarak, kardeş Kıbrıs Türk halkıyla çifte 
bayram yapmaya geldiklerini kaydetti. Gü-
nümüzde kalkınma ve demokrasinin, yerel 
yönetimlerle başladığına vurgu yaparak, 
yerel yönetimlerin işbirliğiyle yapılacak 
çok iş olduğunu ifade eden Şahin, KKTC 
ve TC arasındaki kardeş belediye ilişkilerini 
ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini 
güçlendirerek geliştirmeyi hedefledik-
lerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyetinde 
altyapı belediyeciliğinin bittiğini, sosyal ve 

kültürel belediyeciliğin ise yükselen değer 
olduğunu vurgulayan Şahin, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanıyken , “Yetim 
yoksul mağdur engelli muhtaç insanı yaşat 
ki devlet yaşasın” felsefesiyle başlattığı 
94 ruhunu, sosyal ve kültürel belediyecilik 
anlayışının gelişmesine ön ayak olduğunu, 
ardından, 83 milyona nüfus ederek, sosyal 
devlet kavramını oluşturduğunu anımsattı. 

Belediyeler olarak, 94’te oluşturulan bu 
ruhun, sürekliliğini sağlamak için çalıştık-
larını kaydeden Fatma Şahin, pandemiden 
sonra oluşacak yenidünya düzenine de 
hazırlıklı olduklarını ifade etti. Türkiye 
ile KKTC arasında 103 kardeş belediye 
olduğunu anımsatarak, bu yapının sayısını 
arttırarak güçlendirmek istediklerini söyle-
yen Şahin, teknik ve diğer alanlarda sorun 
çözme kapasitesi çok yüksel olan TC Bele-
diyelerinin, Kuzey Kıbrıs’taki Belediyelere 
her zaman destek vermeye hazır olduğunu 

vurguladı.
KKTC’deki belediyelerle, gençlerle ilgili 

kültürel çalışmalar, değişim projeleri, sos-
yal çalışmalar, çocuk kadın engelli dostu 
şehirler yaratma gibi konularda daha güçlü 
çalışmak istediklerini dile getiren Fatma 
Şahin, bu amaçla işbirliği yapmaya devam 
edeceklerini anlattı. TC Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretin-
de dünyaya önemli mesajlar vereceğini 
dile getiren Şahin, “Dünya, ülke ve bölge 
barışı için, hepimizin yapması gerekenler 
var “diye konuştu. Kardeşlik ve barışın 
günümüzde yerelden yerele gittiğini dile 
getirerek, yerel diplomasiyi güçlendirmeyi 
hedeflediklerini vurgulayan Şahin, KKTC 
Belediyeleriyle birçok alanda işbirliği geliş-
tirmeye hazır olduklarını kaydetti. Şahin “ 
Bunu yapacak gücümüz var, hayalimiz var. 
İnşallah bugün ve yarın alınacak kararlarla 
bunların hepsini değerlendirip hayat vere-
ceğiz “diye konuştu.
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İleri demokrasilerin vazgeçil-
mez kurumlarından olan basın ve 
medya kuruluşları, Yerel yönetim-
lerin çalışmalarının tüm toplum ve 
kamuoyu ile buluşmasında da her 
zaman hassas davranmış, sorgu-
layıcı olmuş, yerinden yönetim 
ilkesine hassasiyetle yaklaşmıştır. 

Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan 
Saadet Gazetesi’nin 11 Temmuz 
1889 yılında yayın hayatına baş-
lamasından dolayı ‘Basın Günü’ 
olarak kutlandığını; Basının, Kıbrıs 
Türkü’nün dış dünyayla bağlantısı-
nın sesi ve nefesi olduğunu kayde-
den Güngördü,  toplumsal faydayı 
kişisel ve kurumsal çıkarların üze-
rinde tutarak görev ifa eden tüm 
basın camiasının gününü yürekten 
kutlarım dedi.

Girne Belediye 
Başkanı Nidai 
Güngördü 11 Tem-
muz Basın Günü 
dolayısıyla mesaj 
yayımladı

“Kıbrıs Türkü’nün 
sesi ve nefesi 
olan basın 
camiasını 
kutlarım”

İstanbul’daki UCLG-MEWA Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi
Girne Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Güçlüsoy’un eşlik ettiği Girne Belediyesi Dış 
İlişkiler personelinin bulunduğu heyet, UCLG-Mewa (Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı)’nın İstanbul’da bulunan genel mer-
kezinde çalışma ziyaretinde bulundu.

Bilindiği üzere Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü UCLG-Mewa 
2019-2022 Kültür ve Turizm Komitesi 
başkanlığını yürütmektedir. Girne Bele-
diyesi ev sahipliğinde 21-22 Ekim 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 
“Erişilebilir Turizm Çalıştayı” hakkında 
fikir alışverişinde bulunan heyetler, 
Hibe ve Projeler, Kültür ve Turizm, Akıllı 
Şehirler, Sosyal İçerme, Kent Diploma-
sisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konu 
başlıklarında toplantılar gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai 

Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Yakın çalışmaların başlamasının 
meyvelerinin alınıyor olması Girne için 
çok önemlidir. Heyetin bu ziyaretiyle bir-
çok konuda UCLG-Mewa personelinden 
ilham alınmıştır. 2019 yılından itibaren 
devam eden bu güçlü işbirliğinin Girne 
Belediyesi ve kent halkına fayda sağla-
yacağına şüphem yoktur. İstanbul UCLG 
Mewa genel sekreteri Mehmet Duman ve 
ekibine heyetimize göstermiş oldukları 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür-
lerimi iletiyorum” dedi. 
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Duvarlar gençlerle hayat buluyor…
“Duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla 
düzenlenen Boş Duvarlar Grafiti ve Resim 
Yarışması, gençlerin katılmııyla başladı.

Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik 
Gönüllüleri işbirliğinde 15-25 yaş arası 
gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takım-
ların katılımıyla gerçekleşen yarışma, 
gelecek nesillerin, daha sağlıklı, çevre 
dostu ortamda yaşamasını sağlamak 
ve gençlere geri dönüşüm ile sürdü-
rülebilirlik kültürünü kazandırmayı 
amaçlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen 
bilgide, öğrenmenin sürekliliği takım 
çalışması, fikirlerin paylaşımıyla gele-
ceği şekillendirerek gençlerle tanışmak 
ve ürettikleri projelerin hayata geçi-
rilmesine destek olmak hedeflendiği 
kaydedildi.

Gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takım-

ların katılımıyla gerçekleştirilen yarış-
maya katılan takımlar, gerçekleştirmiş 
oldukları sunumlardan sonra, kendileri-
ne gösterilen bölgelerde grafiti çizim-
lerine başladılar. 

Grup Underdog ( Barış Bürün-
cük-Özhan Durmaz- Yusuf Can Adaş- 
Makbule Nur Budak-İsmail Olkan 
Özoğlu), Grup JB ( Jessica Beaulot- 
Orley Dinga- Steven Maloye-  Raissa 
Lutonadio ve Grup Adesa ( Egehan 
Kesim- Derin Coşar- Selin Cansever- 
Arina Subbotina ) dan  oluşan 3 ekip 
çalışmalarına, 20 Temmuz Stadyumu  
doğu ve batı cephelerinde ve Türk 
Mahallesi Şair Nedim Sokakta başla-
dılar. 
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Çocuk Tiyatro Oyunu yazma yarışması sonuçlandı
‘Alikko ile Caher’ Çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasının sonuçları belli oldu. Mutlu 
Palyaçolar Ülkesi isimli eser jüri değerlendirmesi sonucu 1.’lik ödülüne layık bulundu.

Girne Belediyesi, ülke tiyatrosuna 
yeni, özgün oyunlar, tiyatro kültürüne 
kalıcı eserler ve yeni yazarlar kazan-
dırmak amacıyla düzenlediği Girne 
Belediyesi 1.Alikko ve Caher isimli 
çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasın-
da derece alan tiyatro eserlerini, jürinin 
değerlendirmesi sonucunda belirledi. 

 Jüride; Girne Belediyesi Genel  Sa-
nat Yönetmeni Derman Atik, Yazar-O-
yun- Yönetmen Dr. İzel Seylani, Oyuncu  
– Yazar – Yönetmen Hatice Tezcan, 
Öğretmen –Oyuncu – Yönetmen İlken 
Atik, Uzman  Psikolog Süheyla Timuçin  
yer aldı. 

Jüri değerlendirmesine göre; 
1.’lik kazanan eser 21121 rumuzu ile 

Cengiz Eşiyok’un Mutlu Palyaçolar 
Ülkesi  

2.’lik kazanan eser 69751 rumuzuyla 
Mehmet Boncukoğlu’nun Birleşmiş 
Hayvanlar Ormanı 

3.’lük kazanan eser Lutro rumuzuyla 
Gizem Bilgi Su Şahin’in Harikalar Adası 
isimli tiyatro oyunu ödül kazanmıştır. 

Girne Belediyesi Genel Sanat 
Yönetmeni Derman Atik

 ‘Bizler Girne Belediyesi olarak bu 
yarışmayı düzenlerken amacımız: KKTC 
Çocuk tiyatrosuna ivme kazandırmak, 
tiyatro oyun yazarlığını meslek ola-

rak benimsemek isteyen yazarlara ve 
gençlere cesaret vermektir.  Ülkemi-
zin tiyatro ortamına, nitelikli yazılmış 
çocuk oyun metinlerinden oluşan 
eserler kazandırmak, tiyatro camiası 
başta olmak üzere ilkokullarımızda da 
kullanılabilmesi amacıyla ülke kütüp-
hanelerimize ve okul kütüphanelerimi-
ze çocuk oyun metinlerinden oluşan 
kitaplar bırakmak istedik.

Bu yarışmaya ‘ Alikko ile Caher’ 
çocuk oyun yazma yarışması deme-
mizin nedeni, Kıbrıs Türk insanının 
kültürünün hatırlanmasını sağlamaktır. 
İnsanlığın zor zamanlardan geçtiği bu 
dönemleri öncelikle cesaret ve umudu-
muzu, gelecek güzel günlere olan inan-
cımızı yitirmeden, çağımızda yaşanan 
ve ne kadar süreceği belirsiz bu zor 
dönemi, bilinçli olarak bilimselliği ve 
sanatsallığı seçerek, durup düşünmek, 
kendimizle, çevremizle ve doğayla 
sağlıklı iletişim kurabilmek için bir şans 
olarak değerlendirmeyi hedefledik. Her 
şeyden önce nereye ve hangi aşama-
lara varacağı belirsiz olan endişeli ve 
zorlu dönemin sanatın yardımıyla ola-
bildiğince üretken ve yaratıcı çabalarla 
güzelleştirilebileceğine, tüm insanlığa 
yaşama sevinci ve coşku kazandıraca-
ğına inanıyoruz ’dedi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü;  Kültür ve Sanat yaşa-
mın ayrılmaz bir paçasıdır…

Pandeminin ve buna bağlı olarak 
zor koşulların her alanda halen devam 
etmesine rağmen,  belediyemiz bu 
süreçte kültür- sanat anlamında birçok 
etkinliği imkanları  ölçüsünde  haya-
ta geçirmeyi başardı.  Bu dönemde 
sanatın  birleştirici , iyileştirici gücü her 
zamankinden daha  çok fazla önem  ve 
değer kazandı. Belediyemiz 1. Müzikal 
ve Müzikli Tiyatro ve 1.Alikko ve Caher 
isimli çocuk tiyatro oyunu yazma ya-
rışmalarını düzenleme kararını alırken, 
öncelikli amacımız, sanatta üretime, 
ülke tiyatrosuna yazar ve yeni eserlerin 
kazandırılması, elde edilecek tiyatro 
eserlerin kitaplaştırılması ve gelecek 
nesillere aktarılmasını hedefledi. 

Bu noktada yarışmaya gerek ül-
kemiz, gerekse Türkiye’den yazarlar 
büyük ilgi göstermiştir. Çok değerli 
jüri üyeleri, yarışmaya gelen eserleri 
titizlikle değerlendirmiş ve kazananları 
belirlemişlerdir.  Tüm jüri üyelerine 
bizlere verdikleri destek ve işbirlikleri 
için çok teşekkür ederim. Yarışmaya 
eser göderen tüm katılımcılara ilgileri 
nedeniyle teşekkür eder, derece alan 
yazarları içtenlikle kutlarım ”dedi.   
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4. Öykü Yarışması sonuçları belli oldu
Girne Belediyesi’nin dördüncü-
sünü bu yıl gerçekleştirdiği Girne 
Belediyesi Öykü Yarışması’nın 
sonuçları belli oldu.

“Hayatın içinde, Hayatın Dışında 
Engelli Bireylerin Yaşamı”  konusuyla 
gerçekleştirilen yarışmaya, ülke-
miz yazar adayı genç ve çocukları 
yanısıra, Türkiye’den de yoğun katılım 
gerçekleşti.

Birincilere 1000 TL, ikincilere 
500 TL, üçüncülere 300 TL ödül 
verilecek yarışmanın Değerlendirme 
Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, 
Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, 
Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker ( Oyun-
cu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı 
Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) 
ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi 
Sosyal İşler Amiri) yer aldı.

I. Kategori (İlkokul)
1. Doğan Değer, “Ayşe’nin Hayali” 

–Özgürlük İlkokulu /Lefkoşa
2. Zehra Bilge Bayram, “Kızıl Ör-

gülü Kız”- Şht. Hasan Cafer İlkokulu/

Girne
3. Alya Gürbüz, “Mavi Basto-

num”-Yakın Doğu İlkokulu/Lefkoşa
II. Kategori (Ortaokul)
1. Yaren Dedebek “Engeller Engel 

Olmadı”- Özlüce Sınav Ortaokulu/
Bursa

2. Simay Gümüşay “Her Şey Deği-
şir”- The English School of Kyrenia/
Girne

3. Hamza Ensar Ünal “Uzun Yürü-
yüş”- İstek Okulları/İzmir

III. Kategori (Lise)
1. Süleyman Gökmen “Tekerlekli 

Sandalyedeki Hitler”-Selçuklu Fen 
Lisesi/Konya

2. Kerem Altunbaş “Yağmuru Din-
le”- Keşap Fen Lisesi/ Giresun

3. Sümeyye Taşdemir “Siz Ne 
Anlarsınız”-Silivri Fuat Sezgin Fen 
Lisesi/Edirne

Girne Belediyesi’nden bir kitap daha…
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenlenen, 
Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması 2020 yılı albümünü yayınladı.

Girne Belediyesinden verilen bil-
gide; geçtiğimiz yıl Covid- 19 pan-
demisine rağmen büyük ilgi gören 
Uluslararası Zeytin ve Serbest konulu 
karikatür yarışmasına 62 ülkeden, 289 
çizer 887 eser ile katılmıştı.

Bilindiği gibi;  “Zeytin” ve “Serbest” 
konularının işlendiği 9. Uluslararası 
Karikatür Yarışması’nda  “Büyük Ödül 
(Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo, 
Zeytin Konulu Bölüm Birincilik Ödülü: 
Ayhan Alkan (Birleşik Krallık),  İkin-
cilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran),   
Üçüncülük Ödülü: Zhaleh Yoosefi-
nezhad (İran), Serbest Konulu Bölüm 
– Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı 
(Kıbrıs),  İkincilik Ödülü: Damir Novak 
(Hırvatistan)  Üçüncülük Ödülü: 
Grigoris Georgiou (Yunanistan) ödül 
kazanmıştı. 

Girne Belediyesi, kitap yayınla-
rıyla da öncü olmayı sürdürüyor…

Bu çerçevede yeni yayınlanan 2020 
yılı albümünde, yarışmada derece 
alan ve sergilenmeye değer görülen 
karikatürler,  yarışma ile ilgili demeç-
ler, basın bildirileri, ülkemizin tarihi ve 

kültürel fotoğrafları, ayrıca yarışma 
kapsamında altın mizah ödüllü ka-
zanan sanatçıların dünya ve ülkemiz 
kültür ile karikatürüne katkıları nede-
niyle, eser ve biyografileri yer alıyor. 

Kıbrıs Türk 
mizahına 
önemli değer 
katmış mizahi 
tiyatro, mizahi 
oyun ve paro-
di dallarında 
katkıları nede-
niyle Biler De-
mircioğlu’nun,  
Kıbrıs miza-
hına karikatür 
dalında yaptı-
ğı katkılar için 
Cemal Tun-
ceri’nin, Küba 
ve İspanya 
karikatür 
sanatı ve dünya karikatürüne yaptığı 
katkı nedeniyle Alberto Morales’in, 
Kıbrıs mizah kültürüne mizahi şiirleri 
nedeniyle Mahmut İslamoğlu’nun 

taşlama şiirleri, Türk karikatür sanatı 
ve dünya karikatür sanatına yaptıkları 
katkılar için Semih Poroy’un, Kıbrıs 
Türk mizahına karikatür dalında yaptı-
ğı katkıları nedeniyle Utku Karsu’nun 

biyografi 
ve karika-
türleri’ de 
albümde 
yer almak-
tadır. 

Girne 
Belediye 
Başka-
nı Nidai 
Güngördü;  
“Kalıcı ve 
yapılanları 
geleceğe 
taşıyan 
en önemli 
unsur hiç 
kuşkusuz 

kitaplardır. Kitap sevgisi, okuma 
alışkanlığı ve araştırma kültürünün 
yaygınlaştırılması için nitelikli anlatı, 
kültür-sanat, sunum ve seminer sonuç 

bildirileriyle kitapların yayınlanması 
hedefinde çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz” dedi.

Güngördü; “Zeytin Karikatürle-
ri albümü dünyanın bir cok ulke-
sinde kitaplıklarda yer alıyor”

Baskan Gungordu: “Bilindiği gibi 
Girne Belediyesi’ne ait Uluslararası 
‘Zeytin Karikatürleri’ albüm kitap-
ları, her yılın düzenlenen karikatür 
yarışma sonucuna göre kazanan ve 
sergilenmeye değer görülen karika-
türlerden, jüri tanıtım sayfalarından, 
yarışma ile ilgi demeçler ve ülkemi-
zitanıtıcı tarihi mekanların fotoğ-
raflarından oluşmaktadır.  Albümler 
dünyanın dört bir yanına yaklaşık 
65 ülke, 200’ün üzerindeki karikatür 
sanatçısına ve önemli kitapevlerine 
posta yoluyla gönderilmekte, ülke-
mizin yurtdışında tanıtımına hem sa-
natsal, hem de kültürel bağlamda çok 
önemli katkılar yapmaktadır.  Ayrıca 
albüm kitapları ülkemizdeki birçok 
kurum, kuruluşlara, kütüphanelere, 
okullara ve üniversitelere de gönde-
rilmektedir” dedi.  
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OWL
creative
R E K L A M  A J A N S I

Beşparmaklar Cad. No: 121/8 Çatalköy- Girne 
(Tempo Market Yanı)

info@owlcreative.com.tr
www.owlcreative.com.tr

Tel: 0548 870 15 45

Düşünmek 
yetmez, 
fikir üretmek
zorundasın...

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

Gazete- Dergi Tasarımı, Broşür, 
Fotoğraf çekimi vs...
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Güngördü, Pazar esnafıyla bayramlaştı
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kurban Bayramı dolayısıyla Çarşamba Pazarı esnafıyla bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde Çarşam-
ba Pazarı’nı gezen Güngördü, esnafa 
bayram şekeri ikram etti. Güngördü 
gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 
ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan 
Covid-19 pandemisi dolaysıyla,  vatan-
daşlardan belirlenen hijyen kurallarına 
uymalarını, ve kesinlikle maske takma-
ları gerektiğini hatırlattı.  Geleneklerin 
yaşatılmasının önemine dikkat çeken 
Güngördü, bayramların birlik ve bera-
berliğin simgesi olduğunu söyledi. 

Bayramların, insanları birbirine ya-
kınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren 
günler olduğuna dikkat çeken Güngör-
dü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanış-
ma duygularının arttığı bayramlar, birlik 
ve beraberliğimizi simgeleyen ortak 
değerlerimizin başında gelmektedir 
dedi.

Güngördü; Kurban Bayramı’nın tüm 
dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk 
ve bereket getirmesi dileğinde buluna-
rak başta tüm personelimin, esnafımızın 
ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en 
içten dileklerimle kutlarım.” dedi. 
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Girne’de casino ve eğlence mekanlarına sıkı denetim gerçekleşti

5 işyeri mühürlendi
Girne Kaymakamlığı, Girne Beledi-

yesi, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaza 
Çevre Dairesi ve Girne Temel Sağlık 
Hizmetleri Dairesi’nden oluşan ekip-
lerle geniş kapsamlı baskın niteliğinde 
gece denetimi düzenlendi. 

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 
’nün de katılım sağladığı denetimler-
de üç farklı ekiple gece geç saatlerde 
başlayarak şehrin üç ayrı noktasından 
devam etti. 

Denetimlerde, işletmelerin Covid 
Pandemi önlemleri, genel hijyen koşul-
ları, müzik ses ölçümleri, müzik ve içki 
izinleri kontrolleri sağlandı. Denetim 
sırasında tespit edin uygunsuzluklar 
nedeniyle bazı işletmelere süre tanın-
mak suretiyle uyarı ihbarları verilirken, 
6 işletmeye hijyen, müzik yayını ve Co-
vid pandemi önlemleri ile uygunsuzluk-
larından dolayı toplam 38128 TL para 
cezası kesildi, 5 işletme de faaliyetleri 
durdurularak mühürlendi. 

COVİD 19 Vakalarındaki artışın 
ardından, Girne Bölgesinde, süregelen 
denetimler, sıkılaştırıldı. Girne Kayma-
kamlığı, Girne Belediyesi, Girne Polis 
Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri 
dairesi ve Çevre Dairesi ekipleri, dün 
gece Girne genelinde, denetim gerçek-
leştirdi.

Denetimlerde, oluşturulan 3 ayrı 
ekiple, müzikli eğlence yerleri, casino-
lar, bet, ofisler, clublar,  cafe, restaurant 
ve meyhanelere girildi. Gece 22.00-
02.00’a arasında gerçekleşen dene-
timlerde, işletmelerde Covid 19 ‘a karşı 
alınması gereken önlemler, çalışanların 
PCR testleri, sağlık karneleri yanında, 
alkollü içki izinleri,  müzik izinleri, işlet-
me izinleri de kontrol edildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, belediye, kaymakamlık, 
sağlık bakanlığı, zabıta, Çevre dairesi, 
temel sağlık hizmetleri ve çevre dairesi 

ekiplerinin programlı bir şekilde, ,içkili 
lokanta, müzikli eğlence yerleri, casino 
ve bet ofisler denetleneceğini dile 
getirdi. 

Denetimlerin amacının ceza kesmek 
değil, artan salgının önlenmesi olduğu-
nu dile getiren Güngördü, son günlerde 
ciddi artış gösteren salgının önlenmesi-
nin tek yolunun, insanların ve özellikle 
işyeri sahiplerinin duyarlı olmasına 
bağlı olduğunu vurguladı. Öncelikle 
işletme sahiplerinin duyarlılık göster-
mesi gerektiğini kaydeden Güngördü, 
yapılan denetimlerde, işletme sahiple-
rinin çok ciddi şekilde uyarıldığını, kural 
ihlallerinde cezaların kesildiğini ve ih-
lallerin giderilmemesi halinde, kapatma 
cezasına kadar gidilebileceği konusun-
da uyarılarda bulunulduğunu anlattı. 
Denetimlerde çalışanların sağlık kar-
neleri, Pcr testleri, işyeri açma izinleri, 
alkol izinleri, maske mesafe hijyen gibi 
Covid 19 önlemlerinin kontrol edildiğini 
dile getiren Güngördü, amaçlarının 
farkındalık yaratmak ve vatandaşlarda 
yeniden duyarlılık yaratarak salgını 
aşağıya çekmek olduğunu söyledi. 

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, 
ülkede Covid 19 vakalarındaki artışın 

ardından, hafta içi Girne ilçe emniyet 
kurlunu toplayarak denetimleri sıkı-
laştırma kararı aldıklarını ifade etti. 
Dün akşam başlattıkları denetimleri, 
önümüzdeki haftadan itibaren daha 
da sıkılaştıracaklarını dile getiren 
Güneş, vakaların azalmasının sadece 
denetimlerle mümkün olamayacağını, 
vatandaşlar ve işletme sahiplerinin 
duyarlılığının elzem olduğunu kaydetti. 
Özellikle son dönemde salgın önlemleri 
konusunda bir rehavet olduğuna dikkat 
çekerek, Covid 19 önlem ve kurallarıyla 
ilgili suistimalleri ortadan kaldırmak 
için cezai işlemlere başladıklarını 
kaydeden Sinan Güneş, vatandaşlardan 
geçmiş dönemde gösterdikleri duyarlı-
lığı göstermelerini istedi.

Salgının yayılmasının önlenmesi 
konusunda, işletme sahiplerine çok 
önemli görevler düştüğüne dikkat çe-
ken Sinan Güneş,kuralları uygulayarak, 
covid 19 vakalarındaki artışı minimum 
seviyeye indirmenin , toplumun elinde 
olduğunu kaydetti. Hiç kimsenin top-
lum sağlığını tehlikeye atma olmadığını 
bu denetimlerle hatırlatmaya çalıştık-
larını kaydeden Güneş, suiistimalleri 
ortadan kaldırmak için cezai işlemlerin 

uygulandığını da ifade etti. 
İşletmelere yönelik denetimlerin ar-

dından gece 00.00’dan sonra, sokağa 
çıkma yasağının başlamasının ardındna 
Girne’de birçok noktada, Girne Emniy-
yet müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. 

Denetimler:
-Yapılan gece baskınında 3 ayrı 

ekiple casino, restaurant, bar, cafe gibi 
çeşitli alanlarda hizmet veren toplam 
29 işletme denetlendi. 

-Gece boyunca 8 tane casino işlet-
mesi, 12 restaurant, 7 tane bar, 2 tane 
de cafe işletmesi denetlendi. 

-Genel hijyen uygulamaları ile ilgili 
eksikler tespit edilen iki işletmeye top-
lam 728 TL para cezası kesildi. 

-Covid Pandemi önlemlerine uygun 
çalışmayan 4 işyerinde de toplam 
35200 TL para cezası kesildi.

-Müzik yayında ses düzeyi sınırını 
aşan bir bar işletmesine 2200 TL para 
cezası kesildi.

-Covid Pandemi önlemlerine uygun 
çalışmadığı gerekçesiyle 4 işyeri; gıda 
hijyeni koşullarına uygun çalışmadığı 
gerekçesiyle de 1 işyeri olmak üzere 
toplam 5 işyeri kapatılarak mühürlen-
miştir.  



18 HABER www.expresskibris.com

Çocuklar ve gençler piknikte 
eğlenceli vakit geçirdi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 
Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Boğaz 
Piknik alanında devam etti. Çocuk 
ve gençler, ip çekme, voleybol, ya-
kan top gibi çeşitli oyunlar oynadı. 
Etkinlikte, Genel Sanat Yönetmeni 
Derman Atik tarafında çocuk ve 
gençlere doğaçlama ve yaratıcı 
drama da yaptırıldı. Çocuklar, do-
ğayla iç içe, oynayarak, paylaşarak, 
güzel bir gün geçirdi. Girne Beledi-
yesi Gençlik Platformu ve Girne Be-
lediyesi Çocuk Meclisinin de görevli 
olarak destek verdiği etkinlik renkli 
görüntülere sahne oldu. 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube 
Amiri Misli Kadıoğlu yaptığı konuş-
mada, Gençlik Platformunun Boğaz 
Piknik Alanında birkaç gün önce 
temizlik yaptığına dikkat çekerek, 
temizlenen yerlerin kısa bir süre 
geçmesine rağmen yeniden çöplerle 
dolduğunu gördüklerini ve üzün-
tü duyduklarını söyledi. Çocuk ve 
gençlere çevre temizliği konusunda 
duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan 
Kadıoğlu,  “Büyüklerinizi ve arkadaş-
larınızı da çöplerini çöp tenekesine 
atmaları konusunda uyarınız” dedi. 

“Birbirinize sevgi dolu ve 
saygılı olun”

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü ’de Boğaz Piknik alanına gelerek 
çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti.  
Güngördü; bu sene de her zamanki 
gibi Sosyal İşler Şubesi ve belediyenin 
diğer ekipleriyle birlikte yoğun bir 
program hazırlayarak çocuk ve genç-
lerin etkinliklere katılmalarını sağla-
dıklarını belirtti. Güngördü, çocuklara 
birbirlerine karşı sevgi ve saygı dolu 
olmaları gerektiğini söyledi.  Çocukları 
Covid-19 salgınına karşı da uyaran 
Güngördü, maske, mesafe ve hijyen 
konularına herkesin dikkat etmesi 
gerektiğini işaret etti. Katılan herkese 
teşekkür eden Güngördü, çocuklara 
keyifli saatler geçirmelerini diledi.
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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk 
Atölyeleri Takı Atölyesi’yle devam 
etti.

Girne Belediyesi’nden verilen 
bilgide; renkli boncukların ilmek ilmek 
işlendiği bileklikler, minik parmakların 
özgün yaratıcığıyla şık takılara dö-
nüştürüldü. 8-15 yaş gurubu çocuklar 
için düzenlenen atölye çalışmalarında 
çocuklar keyifli zaman geçirmenin ya-
nında grup içinde birbirleriyle uyum 
sağlamayı, yardımlaşmayı, fikir alışve-
rişlerinde bulunmayı da öğrendiler. 

Takı Atölyesi sırasında çocuklara 
ziyarette bulunan Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü; “Çocuklarımızın 
bilişsel gelişimlerine olumlu yönde 
katkı sunan çalışmalar okul dersle-
rinde de başarılı olmalarını sağlıyor. 
Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli 
çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman 
ellerinde bir iş varsa mola vermeden 
çalışıyorlar” dedi.

Güngördü, çocuklara serbest 
zamanlar yaratıp onların yaratıcılıkla-
rını geliştiriyoruz. Uçsuz bucaksız bir 
hayal gücü ile yapmış oldukları takılar 
bizleri şaşırtıyor” dedi.  

Atölye çalışmaları sırasında çocuk-
lar kendilerine özgün tasarımlarıyla 
ortaya muhteşem takılar çıkardılar.

İki eşit devlet mi dediniz?  
6 Tekerlek Üstünden 
Kıbrıs ve Dünya’ya bakış...
Ahmet Bilgili

7 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali 
Bizden, Türkiye’ye alınmadığını duyur-
du. Bizden sosyal medya hesabından 
bir açıklama yaparak, İstanbul’a girişte 
hakkında 8 Eylül 2020’de 5 yıllık giriş 
yasağı olduğunu ve “güvenlik gerekçe-
si” ile Türkiye’ye alınmadığını ifade etti. 
Egemen KKTC’nin ne İçişleri Bakanı 
Kutlu Evren’den , ne Başbakanı Hamza 
Ersan Saner’den , ne de Cumhurbaşka-
nı Ersin Tatar’dan  tek cümle açıklama 
geldiğini gördüm. Sadece 4. Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Ali Bizden’in 
Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili olarak 
açıklama yaptı.

Akıncı yaptığı açıklamasında, “Tek 
suçu benim yakın bir çalışma arkada-
şım olmaktan ibaret olan Ali Bizden’e 
uygulanan bu antidemokratik zorba 
yöntemi şiddetle kınıyorum” dedi. Mus-
tafa  Akıncı, konuyla ilgili tüm toplum 
kesimlerini ve örgütleri bu çirkinliğe 
karşı ses yükseltmeye davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 
açıklaması şöyle  “KKTC Cumhurbaş-
kanlığında görev sürem boyunca basın 
sorumlusu olarak sorumluluk üstlenen 
sayın Ali Bizden ‘in Sabiha Gökçen 
hava alanında Türkiye’ye girişine engel 
konarak telefonuna ve parasına el 
konulduğunu ve sabah saatlerinde 
geri gönderileceğini yapmış olduğu 
paylaşımdan öğrenmiş bulunuyorum. 
Hakkında hiç bir yargı kararı ve aslın-
da ortada bir suç yokken, bu değerli 
arkadaşımızın maruz kaldığı muamele 
yüz kızartıcıdır. Tek suçu benim yakın 
bir çalışma arkadaşım olmaktan ibaret 
olan Ali Bizden’e uygulanan bu anti-
demokratik zorba yöntemi şiddetle 
kınıyor, tüm toplum kesimlerimizi ve 
örgütlerimizi bu çirkinliğe karşı sesini 
yükseltmeye davet ediyorum.”

 Bu olayın ardından 11 Tem-
muz’da  Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet 
Cavit An  İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda ‘giriş yasağı’ olduğu 
gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayarak 
KKTC’ye geri gönderildi.

Türkiye’ye giriş yapamayan Araştır-
macı Yazar Dr. Ahmet Cavit An, Kanal 
Sim’e yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 
Pazar sabahı,  İzmir’e transit gitmek 
için Ercan’dan ablasıyla birlikte 06:20 
uçağıyla İstanbul’a Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’na vardığını, kendisiyle birlikte 
seyahat eden ablasının ise pasaport 
işlemlerini tamamlayarak polis kontro-
lünden geçtiğini, kendisinin ise hava-
alanı görevlileri tarafından ‘G82’nin’ ge-
rekçe gösterilerek ülkeye alınmadığını 
belirtti. 

 An, yapılan açıklamanın ardından 
polis ekipleri eşliğinde üzerinde Göç 
İdaresi yazan bir odaya alındığını, 
kendisine hakkındaki kararın 2020 
yılının Eylül ayında alındığını detaylı 
bilginin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçiliği’nden alınabileceğinin 
söylediğini kaydetti. Ahmet Cavit An, 
görevliler tarafından verilen belgeyi im-
zalamasının ardından bir sonraki uçakla 
KKTC’ye geri gönderildiğini söyledi. 

Kendi çaptımda “ G82 kodu “ ne 

demektir diye internetten baktım. Kar-
şıma şu kelime çıktı;  ‘G82’ kodu, “milli 
güvenlik aleyhine faaliyetler” olarak 
nitelendiriliyor ve bu kapsama alınan 
kişiler sınır dışı ediliyor. Bir Öğretim 
Görevlisinin bir Doktorun milli güven-
liğe ne tür zararı olabilir anlamıyorum 
ya neyse! 

Halkımız bu olayların şokunu  
atlatmadan Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Meclisi Kürsüsüne 
çıkıp “ KKTC’nin ne doğru düzgün bir 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ne de bir 
parlamentosu var… Cumhurbaşkanlığı 
külliyesinde adeta bir gecekondu…. Biz 
bunu sizlere yakıştırmıyoruz. Mete-
han’da 500 dönümlük bir arazide hem 
bunları yapıyoruz, hem de muhteşem 
bir Millet Bahçesi yapacağız.” Diyor 
ve kimse Ali Bizden’i Ahmet Cavit 
An’ı neden Türkiye’ye sokulmadığını 
sormuyor. Serhat İncirli SEFTO GRADO 
deyince Kanal T işine son veriyor.  

Takı Atölyesi tamamlandı
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Gençlik Platformu’ndan farkındalık etkinliği
Girne Belediyesi’nin 15-21 yaş 

gençlerden oluşturduğu Gençlik 
Platformu 5 Temmuz Pazartesi günü 
Boğaz Piknik Alanında “Çöp Bizim 
Sorumluluk Kimin?” sloganıyla çevre 
temizliği farkındalık etkinliği gerçek-
leştirdi. ÇADER (Çatalköy’ü Geliştirme 
ve Kültür Derneği) ve çevreye duyarlı 
Take Action grubundan gençlerin 
katıldığı etkinlikte, atıklar toplanarak 
sınıflandırılıp ayrıştırıldı. Dörtlü grup-
lara dağılan gençler bu çalışmada 
veri toplama işlemi de yaptı. 

Girne Gençlik Platformu Sokakta 
yaşayan hayvanlar için yanlarında 
mama da getirerek Altın Patiler 
Derneğine bağışta bulundu. Duyarlı-
lıklarını ortaya koyan gençler herkesi 
çevreye karşı duyarlı olmaları ve 
sorumluluk almaları çağrısı yaptı.

Gençler, yanlarında gelirken ikinci 
el kitaplarını da getirdi. Etkinliklerde 
toplayacakları kitapları yaz sonunda 
ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlaya-
cak.

“Sorumluluk hepimize ait”
Take Action üyesi Erna Yurtdaş 

etkinlikle ilgili konuşarak, “Daha 
temiz bir Kıbrıs için umudumuzu 
kaybetmemeli, hep birlikte harekete 
geçmeliyiz” dedi. Gençlik Platformu 
Temsilcisi Hazay Say Ötün ise Gençlik 
Platformu adına konuşarak, çevre 
kirliliği ile ilgili sorumluluğun hepimi-
ze ait olduğuna vurgu yaptı.Etkinliğe 
destek veren Çatalköy’ü Geliştirme 
ve Kültür Derneği (ÇADER) Üyesi 
Irene Raab Marancos, “Gençlerle bu 
organizasyonları gerçekleştirmek 
bize ümit veriyor. Burada sadece çöp 
toplamadık aynı zamanda çöplerin 
ayrıştırılması konusunda da farkında-
lık yarattık ” dedi.

“Yol haritamızı belirleyeceğiz”
=Girne Belediye Başkanı Nidai 

Güngördü ise Boğaz Piknik Alanında 
yaratılan çevre sorununun yıllardır 
sürdüğünü hatırlatarak, “Yapılan bu 
etkinlik geri dönüşüm konusunda atık 
maddelerin yeniden kazandırılması 
ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ilk 
adımıdır. Boğaz piknik alanından çı-
karılan çöpler bize araştırma yapmak 
için veri toplamamızı sağlayacaktır. 
Çıkan veriler sonucunda nelerle karşı-
laşacağımızı bilip ona göre yol harita-
mızı belirleyeceğiz. Orman Dairesine 
bağlı olan Boğaz Piknik alanının daha 
önce de talep ettiğimiz gibi Girne 
Belediyesi’nin kontrolüne verilmesinin 
tekrar gündeme gelmesini ve bura-
ya piknik yapmaya gelen insanları 
güzel, temiz bir ortamla karşılamak 
isteğimizi her zaman söyledik. Girne 
Belediyesi Gençlik Platformu’na Sos-
yal İşler Şubesi’ne ve katkı koyan tüm 
herkese teşekkür ederim” dedi.

Çocukların plajda resim keyfi
Girne Belediyesi’nin 

düzenlediği Yaz Tatili 
Çocuk Atölyeleri Resim 
Atölyesi’yle devam etti. 
Karaoğlanoğlu Halk 
Plajı’nda buluşan ço-
cuklar, resimler çizerek 
güzel bir gün geçirdi. 
Girne Belediyesi Gençlik 
Platformu’nun da görevli 
olarak destek verdiği 
etkinlik renkli görüntülere 
sahne oldu.

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, etkinliğe 
katılan çocuklarla sohbet 
ederek, onlara keyifli 
saatler diledi. Çocuklara 
seslenen Güngördü, “Sa-
natla ilgilenen çocuklar, 
doğayı da hayvanları da 
sever. Sizler de öylesiniz. 
Çevrenize karşı duyarlı 
olunuz. Bu sıcak günler-
de sokaktaki hayvanları 
da unutmayınız. Onlara 
bir kap su bir kap mama 
koyunuz” dedi. Güngördü 
tüm çocuklara yaz tatille-
rini iyi değerlendirmeleri 
kendilerini geliştirmelerini 
ve hayatlarında başarılı 
bireyler olmalarını diledi. 
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Gençlik Platformu oryantiring, doğa 
yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenledi

Girne Belediyesi Gençlik 
Platformu tarafından “Bize 
Katıl Hayata Atıl” sloganıy-
la hazırlanan yaz programı 
devam ediyor. 15-21 yaş arası 
tüm gençlerin katılımına açık 
platformun etkinlikleri hafta 
sonu devam etti. Girne Antik 
Liman’da 9 Temmuz Cuma 
Oryantiring  (Yön Bulma) 
oyunu için buluşan gençler, 10 
Temmuz Cumartesi ise Alev-
kayası’nda Doğa Yürüyüşüne 
katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle teda-
vi gören Karel bebeğe yardım 
da toplayan gençlerin sosyal 
sorumluluk bilinci de takdir 
topladı. 

Gençlerin etkinlikleri 11 
Temmuz Pazar günü, bisiklet 
sürüşüyle devam etti. Anafar-
talar lisesinin destek verdiği ve 
Atatürk Büstü önünden başla-
yan bisiklet sürüşü için “Pedal 
Çevir Sağlıklı Yaşa”  Sloganıyla 
yollara çıkan gençler,  eğlen-
celi bir hafta sonu geçirdi. 
Etkinlikler Girne Belediyesi 
Sosyal İşler Şubesi personeli-
nin öncülüğünde yapılıyor.

Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü de gençlerle 
bir araya gelerek her zaman 
destek olmaya hazır olduğu 
mesajını verdi. 
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Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Antis 
Plajı’nda Çocuk Yogasıyla devam etti

Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Antis 
Plajı’nda Çocuk Yogasıyla devam 
etti.Girne Belediyesi’nin düzenledi-
ği yaz tatili çocuk atölyeleri Çocuk 
Yogasıyla devam etti. Karaoğla-
noğlu Antis Halk Plajında buluşan 
çocuklar, Ayşe Öztoprak yöneti-
minde Çocuk Yogası gerçekleşti-
rildi. Girne Belediyesi Gençlik Plat-
formu’nun da görevli olarak destek 
verdiği etkinlik renkli görüntülere 
sahne oldu.Yapılan açıklamaya 
göre, eğitmen Ayşe Öztoprak 
öncülüğünde yaptırılan çocuk yo-
gasında  duruş ve nefes alma tek-
nikleri konularında çocuklara bilgi 
verilirken, oluşturulan hikayelerle, 
öğretici yoga oyunlarıyla, denge ve 
nefes çalışmalarıyla, omurgaya fay-
dalı yoga pozları çocuklara uygula-
malı olarak gösterildi.  

Taş Boyama Atölyesi 
Tarih: 3 Ağustos 2021 Salı 
Saat: 10.00-12.00 
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi 
Yaş: 8-15 
Seramik Atölyesi 
Tarih: 5 Ağustos 2021 Salı 
Saat: 10.00-12.00 
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi 
Yaş: 6-12 
Karagöz-Hacivat Gölge 

Oyunu 
Tarih: 10 Ağustos 2021 
Saat: 20.00-22.00 
Yer: Ozanköy Futbol Sahası 
Yaş: 6-12 
Saksını boya-çiçeğini ek 
Tarih: 12 Ağustos 2021 

Perşembe 
Saat: 10.00-12.00 
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi 
Yaş: 8-15 
Dans Atölyesi 
Tarih: 17 Ağustos 2021 
Saat: 10.00-12.00 
Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi 

Yaş: 10-15 
Sokak Basketbolu (Akdeniz 

Spor Birliği İşbirliğinde) 
Tarih: 20-22 Ağustos 2021 
Saat: 14.00-16.00 Yaş: U-10, U 12, U 

14, U 16, U 18
 Yer: Girne Belediyesi Tenis Kortları
Çadır Kampı 
Tarih: 26-28 Ağustos 2021 
Saat: 09.00 (Bal döken otoparkın-

da otobüse biniş) 
Yer: Karaağaç 
Yaş: 9-15

Çocuklar yoga öğrendi




