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Hiç şüphesiz 2020 yılının en 
önemli olayı pandemiydi. Tüm 
dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına 
alan salgının etkileri ülkemizde 
de kendini ciddi şekilde gösterdi. 
Salgınla birlikte sosyal yaşam, 
çalışma hayatı ve sağlık sistemin-
de ciddi değişimler yaşanırken bu 
dönemde en yoğun mesai yapan 
kurumlardan biri de belediyeler 
oldu. Girne Belediyesi, pandemi 
döneminde yaptığı çalışmalar 
ve sosyal belediyeciliğe verdiği 
önemle bu zor sürecin aşılma-
sında önemli kararlara imza attı. 
Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, pandemi gölgesinde 
geçen 2020 yılını, 2021 yılında 
gerçekleştimeyi planladıkları 
projeleri Express Gazetesi için 
değerlendirdi.

Özden Itır Kutlu Emregül’ün 
röportajı 9-16. sayfalarda

“Aşının önemi 
çok büyük”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi gölgesinde geçen 
2020 yılını, belediye olarak neler yaptıklarını, Girne’nin pandemi döne-
minde diğer bölgelerden hangi noktalarda ayrıştığını ve 2021 yılında ger-
çekleştimeyi planladıkları projeleri Express Gazetesi için değerlendirdi.

Girne’de nüfus 
hep tartışmalıdır

İnsanlar burada mutlu olacak

Şehre bir kimlik kazandırdık
ÖZEL

Her fırsatta halk sağlığının her şeyin önünde 
olduğunu dile getiren Girne Belediyesi Sağlık Şu-
besi Müdürü Naile Soyel, pandemi sürecinde ve-
rilen hizmetler, işletmelerde yapılan denetimler, 
güvenli alışveriş ve gıda egemenliği konularında 
Express Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Sağlık Şubesi’nden insan 
hayatına dokunan hizmetler

Girne Belediyesi Covid-19 
tedbirleri açıklandı

Röportajı 6-8. sayfalarda

Haberi 2. sayfada

Girne Belediyesi yaşlılara 
yardım elini uzattı

UCLG-MEWA Kültür ve 
Turizm Komitesi İdari 
Toplantısı yapıldı

Haberi 4. sayfada

Haberi 17. sayfada
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Girne Belediyesi Covid-19 tedbirleri
Başkan Güngördü, bölgede alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu…

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 denetlemelerini 
artırdı.  Tespit edilen uygunsuzlukların 
giderilmesi için işletmelere verilen uya-
rıların yanında, işletmede insan sağlı-
ğını tehlike altında bırakan durumların 
tespitinde; işletmeye kapatma cezası 
uygulamalarına başladı.

Alınan tedbirler ve çalışmalar hak-
kında bilgi veren Girne Belediye Başka-
nı Nidai Güngördü şunları söyledi; “Her 
şeyden önce sağlık üst kurulunun aldığı 
karar, Bakanlar Kurulu kararıyla da 
birlikte dün akşamdan itibaren yürürlü-
ğe girdi. Mart-Nisan aylarında yaşanan 
tedbirlerle kapanmalar tekrardan gün-
deme geldi.  Gönül arzu ederdi ki böyle 

bir noktaya gelmeyelim, ancak özellikle 
Girne bölgesindeki hızlı seyir, hükümeti 

ve sağlık üst kurulunu bu kararı almaya 
zorladı. Dolayısıyla şunu belirtmek 

isterim alınan tedbirleri biz bugün 
sabahleyin ilçe kriz komitesinde görüş-
tük.  Girne Kaymakamı Sinan Güneş, 
ben ve polis müdürü, kararları tek tek 
gözden geçirdik yapılması gerekenler 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk 
ve bugünden itibaren bugün de dahil 
denetimlere başlıyoruz ”dedi. 

Bakanlar Kurulu, Girne Beledi-
yesine ’de Covid-19 ile ilgili ceza 
kesme yetkisi verdi…

Güngördü, “denetimler çerçevesin-
de bütün kuralların yanında bugün,  
Bakanlar Kurulu diğer belediyelere 
olduğu gibi Girne Belediyesine ’de Co-
vid-19 ile ilgili ceza kesme yetkisi verdi 
ve bizde 9 personelimizi bu konuda 
görevlendirmiş bulunmaktayız.

Alınan kararlarda birtakım belir-
sizlikler var. Örneğin inşaatlarla ilgili 
faaliyetlerin devam edeceği, yapı mar-
ketlerin açık olacağı,  paket servisleri 
22.00’ye kadar marketler 20.00’ye 
kadar açık olacak. 

Yine daha önce yaşanan tartışmanın 
tekrar yaşanmaması için Market ve 
Of License kavramının çok iyi altının 
çizilmesi lazım. Biz yapacağımız de-
netlemelerde bunların hepsine dikkat 
edeceğiz”, dedi. 

Girne Belediyesi tüm persone-
liyle şu anda hizmet vermektedir…

Girne Belediyesi, özellikle bugün 
sabahtan itibaren tüm personeliyle ve 
şirkette çalışan tüm çalışanlar,  temiz-
lik hizmetleri,  Park Bahçeler Bölümü,  
yardımcı binalarda ve muhtarlıklarda 
çalışan herkes, cuma günü yapacağı-
mız yeni bir değerlendirmeye kadar iş 
başı yapacaklar.  Yapacağımız değer-
lendirmeye göre çalışma arkadaşları-
mızı rotasyona koyabiliriz. Bölümlerin 
korunması anlamında, ilerleyen gün-
lerde bu kararı alabiliriz. Bu aşamada 
söylemek istediğim,  herkesi sosyal 
mesafe,  maskeye ve tabii ki kalabalık 
yerlerden uzaklaşmaya çağırıyorum. 

Aşı olmak isteyenleri hastaneye 
taşımaya devam ediyoruz…

İkinci Bahar üyeleriyle ilgili geçen 
hafta başlattığımız aşılama çalışmaları 
bu süreçtede devam edecek. Aşı olmak 
isteyen herkesi biz Dr. Akçiçek Hasta-
nesine  taşımaya başladık. Bir ambu-
lans kiralayarak bu konudaki çalışmala-
rımızı aralıksız devam ettiriyoruz.

Kişisel tedbiri elden bırakma-
yın….

Alınan kurallara uyarak önce kişi-
sel tedbirlerimizi elden bırakmamak 
gerekir. Kendi tedbirlerimizi aldığımız 
zaman, hem kendimizi hemde ailemizi, 
çocuklarımızı korumuş oluruz. Tüm 
halkımızın 10 Şubat’a kadar dikkatli ve 
tedbirli olmasını diler, teşekkür ederim. 
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Girne’de denetimler devam ediyor
Girne Belediyesi gıda denetimleri ve Covid-19 kontrollerine 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 denetlemelerini 
artırdı.  Tespit edilen uygunsuzlukların 
giderilmesi için işletmelere verilen uya-
rıların yanında, işletmede insan sağlı-
ğını tehlike altında bırakan durumların 
tespitinde; işletmeye kapatma cezaları 
uygulandı. 

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve 
Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekipleri-
nin 27 Ocak- 02 Şubat 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 
toplam 389 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine 
eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş 
yerinin faaliyeti durduruldu, 2 işyerine 
Covid-19 kurallarına uymadıklarından 
dolayı toplam 7640 TL para cezası 
kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri, İş 
Yerlerinin Covid-19 Pandemisine Karşı 
Almış Oldukları Tedbirleride Kontrol 
Ediyor.

Sağlık Bölümü ekipleri rutin olarak 
gerçekleştirdikleri denetimlerinde 
ayrıca iş yerlerinin Covid-19 pandemi-
sine karşı almış oldukları tedbirleri de 
kontrol ediyor. 

Bu çerçevede ekipler,  27 Ocak- 02 
Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 
denetimlerde, Covid-19’a karşı hem iş 
yeri çalışanlarının, hem de vatandaş-
ların korunmasına yönelik alınması 
gereken tedbirler ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar ile ilgili bilgiler verdi. 

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve 
Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması 
ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta 
gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı 
yapılıp buna uymayan iş yerlerinin 
kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli 

yaptırımları uygulamaya koyuyor. 
Halkımızın sağlığı bizim en has-

sas çizgimiz…
Konu ile ilgili açıklama yapan Girne 

Belediye Başkanı Nidai Güngördü; 

“Belediye Sağlık ve Zabıta Birimlerimiz, 
yapmış oldukları kontrollerde, işletme-
lerin gereken tedbirleri alıp almadığı 
ve Covid-19 kurallarına uyulup uyulma-
dığını denetleniyor. Halkımızın sağlığı 

bizim en hassas çizgimiz olmuştur, 
böyle de devam edecek” dedi. 

Güngördü; Belediyelerin Resmi 
Gazete ’de yayımlanan kararda, 28 be-
lediyenin bazı personellerinin, Bulaşıcı 
Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari 
para cezası verme, kapatma cezası 
verme, organizasyon ve etkinlikleri 
durdurma yetkisi   

kullanabileceği hatırlatarak,  Co-
vid-19 virüsüne karşı alınması gereken 
tedbirlerle ilgili çeşitli yaptırımları 
uygulamaya koyduklarını kaydetti.
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Girne Belediyesi, yaşlılara yardım elini uzattı 
Girne Belediyesi, Sosyal İşler Şubesine başvuran ve hastaneye gitme imkanı olmayan 80 yaş 
ve üstü vatandaşları evlerinden alarak aşı olmaları için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürdü.

Girne Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, Belediyenin Sosyal İşler 
Şubesi’ne başvuran 80 yaş üstü va-
tandaşlardan ilk sekiz kişi, önceden 
dezenfekte edilen araçlarla, güvenli 
koşullar sağlanarak evlerinden alınıp 
Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşı olma-
ya götürüldü. Girne Belediyesi Sosyal 
İşler Şubesi personelinin ve Zabıta 
ekiplerinin refakat ettiği vatandaşlar 
aşılarını yapıldıktan sonra yeniden 
evlerine bırakıldı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube 
Amiri Misli Kadıoğlu, hastaneye götü-
rülmek için belediyeden servis talebin-
de bulunan 7’si yatalak 30 kişinin bir 
düzen içerisinde Girne Akçiçek Has-
tanesi’ne aşılanmaya götürüldüğünü 
belirtti.. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü, belediyelerin görevlerinin çe-
şitlendiğini ve yerel yönetimlerin kente 
verdiği hizmetlerin Covid-19 pandemisi 
döneminde daha da önem kazandığını 
belirterek, bakıma ve korunmaya ihti-
yacı olan yaşlı ve hastalar için, mevcut 
koşullarda ellerinden gelen kolaylığı 
sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Gün-
gördü, aşı organizasyonu konusunda 
doğabilecek mağduriyetleri asgariye 
indirmenin önemine dikkat çekerek, 
her zaman desteğe hazır olduklarını, 
halkın sağlığının önemini ve öncelikleri 
olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde Covid-19 aşı işlemleri 
başlatıldı

Girne Belediyesi’nden verilen bil-
gide; Şubat ayı içerisinde toplam 1515 
kişiye aşı yapıldı.

65 yaş üzeri kişiler ve 55 yaş ve 
üzeri (1966 doğumlu ve öncesi doğan) 
kronik böbrek hastalığı (stage’den 
bağımsız olarak) KOAH (emfizem ve 
kronik bronşit dahil) kalp yetmezli-
ği, koroner arter hastalığı, pulmoner 
hipertansiyon veya kardiyomyopatiler 
gibi kalp hastalıkları, Orak Hücre, Ta-
lassemi, Koagülasyon bozuklukları gibi 
hematolojik hastalıklar, Tip 2 DM olan-
lar Covid-19 aşısı için 0392 815 15 08 ve 
0533 870 20 10 numaralı telefondan 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 
ulaşabileceği belirtildi.
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Ağaç dikme çalışmaları aralıksız sürüyor
Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı içerisinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi

Girne Belediyesi’nden alınan 
bilgiye göre, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, Bölge 
Muhtarı, Belediye Meclis Üyeleri 
ve çocukları, Girne Belediyesi 
Park ve Bahçeler Bölüm Amiri 
Mehmet Atak  ve bölgede 
yaşayan vatandaşların katılı-
mıyla Girne Belediyesi Park ve 
Bahçeler ekipleri tarafından 
Karaoğlanoğlu Mezarlığı içeri-
sinde bulunan yürüyüş yolunun 
kenarları ve tel boyu bulunan 
boşluklara, çoğunluğu zeytin 
fidanı olmak üzere, 100 adet 
fidan dikimi çalışması gerçek-
leştirildiği bilgisi verildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü yaptığı konuşmada, 
“Gerçekleştirilen ağaçlandırma 
çalışmalarıyla gelecek nesille-
re bir nefes imkanı sağlamak 
hedefindeyiz. Ağaçlandırma 
çalışmalarının yoğun bir katılım 
ile gerçekleşmesi, doğaya ve 
çevreye gösterilen duyarlılığı bir 
kez daha gözler önüne sermiştir 
”dedi. Güngördü, Girne Beledi-
yesi’ne ait yeşil alanlarda ağaç-
landırma çalışmaları yaparken 
farkındalık yarattıklarını da dile 
getirdi. Bölge halkının ve çocuk-
ların da bu etkinliklere katılarak 
bizlere destek vermesi yapılan 
çalışmalara ayrıca bir önem ka-
zandırdığını belirten Güngördü, 
katkı koyan tüm vatandaşlara 
teşekkür etti.
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Sağlık Şubesi’nden insan
Her fırsatta halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu dile geti-
ren Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Müdürü Naile Soyel, pandemi 
sürecinde verilen hizmetler, işletmelerde yapılan denetimler, gü-
venli alışveriş ve gıda egemenliği konularında Express Gazete-
si’ne özel açıklamalarda bulundu.

Çevre ve halk sağlığını korumak adı-
na faaliyetlerini aralıksız sürdüren Girne 
Belediyesi Sağlık Şubesi, pandemi 
sürecinde de çalışmalarına devam etti. 
Çevre sağlığı sorunu yaratan ve halk 
sağlığını olumsuz etkileyen risklerin 
kontrol ve yönetimi konusunda titizlikle 
çalışan Sağlık Şubesi, halktan da tam 
not alıyor. 

Her fırsatta halk sağlığının her şeyin 
önünde olduğunu dile getiren Girne 
Belediyesi Sağlık Şubesi Müdürü Naile 
Soyel, pandemi sürecinde verilen hiz-
metler, işletmelerde yapılan denetimler, 
güvenli alışveriş ve gıda egemenliği 
konularında Express Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bulundu.

Şubenizin faaliyetleri hakkında 
bilgi verir misiniz?

Belediyemizin görevleri arasında bu-
lunan çevre ve halk sağlığını korumak 
ile ilgili olan faaliyetlerinin koordine 
edildiği Sağlık Şubemizde,  

* Gıda ile ilgili tüm işletmelerin genel 
kontrolü ve izinlendirilmesi 

* Çevre ve Halk Sağlığını etkileyen 
Sivrisinek, Uçkun ve Hamamböceği 
Mücadele Programının uygulanması

* Çevre sağlığı sorunu yaratan ve 
halk sağlığını olumsuz etkileyen riskle-
rin kontrol ve yönetimi

* Yardıma muhtaç, 
kimsesiz sokak 

hayvanlarının 
kurtarılması 

ve rehabi-
litasyonu 
çalışma-
ları yoğun 
şekilde 
sürdürül-

mek-
te-
dir. 

Kent yaşamının her gün için temel 
ihtiyaçlarından olan tüm bu çalışmalar 
elzem hizmetler olarak büyük bir titiz-
likle teknik olarak konularında uzman-
laşmış ekiplerle yürütülmektedir. 

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan ve neredeyse sokaklarda 
hayatın durma noktasına geldiği 
koronavirüs pandemi süreci şube-
nizin bu temel hizmetlerini nasıl 
etkiledi?

Biz daha çok çalışmaya başla-
dık. Salgın yönetiminde ilk başlarda 
neredeyse birçok şeyin durdurulduğu 
günlerde, Girne kentinin, Sağlık Şubesi-
nin bu elzem hizmetlerine ihtiyacı vardı 
çünkü. Bu dönemde önemli bir ihtaç 
olarak doğan ve daha önce hiç yap-
madığımız ‘dezenfeksiyon’ işi ile ilgili 
çok ivedi şekile teknik koordinasyon 
ve donanım sağlayıp işe koyulduk.  Bu 
hizmetimiz halen devam ediyor. Bom-
boş kalan sokaklarda yiyeceksiz, yaralı 
veya zorda kalan hayvanlara  yardım 
etmeye çalıştık. Pandemi yönetimi kap-
samında maske ve hijyen uygulamala-
rının kontrolü için oluşturulan ekiplere 
destekler verdik ve halen bu kontroller 
de devam etmekte. 

Girne, çok fazla işletmeyi 
bünyesinde barındıran bir bölge. 
Biriminiz bu kadar geniş bir alanda 
denetleme yapmaya yeterli geli-
yor mu?

Denetimler, işletmelerin verilen izin 
koşullarına ve temel sağlık kriterlerine 
uygun olup olmadığı ile ilgili yerinde 
yaptığımız kontrolleri içeren teknik 
ziyaretlerdir. Tüm ülkemiz geneli için 
özel bir cazibe merkezi olan Girne 
kentindeki işletmelerin bir plan dahilin-
de yeterince izlenebilmesi için zaman 
zaman Genel Zabıta ekiplerimizin des-
tek verdiği gece veya hafta sonu mesai 

dışı denetimler de gerçekleşitirmek 
durumunda kalıyoruz. 

Denetimlerde nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Öncelikli nokta temel faaliyetin 
insan sağlığı açısından uygunluğunu 
teyit etmektir. Yiyecek içecek ile ilgili 
olan tüm gıda işletmeleri; kendi faali-
yetlerinin insan sağlığı açısından uygun 
olmasından doğrudan sorumludur. Bu 
sorumluluklarını onlara hatırlatmanın 
yanında; olası riskler ile ilgili teknik 
araştırma da yapılır işyerinde. Yani, bir 
sorun ortaya çıkmadan tesbit etme 
çalışması yapıyoruz denetimlerde. 
Sonuçta; insanın tükettiği bir ‘gıda’ risk 
yaratmadan tesbit edilmeli ki; sonra-
sında herşey geç olmasın. Gıdanın söz 
konusu olduğu işletmelerde öncelikle 
genel binanın ve altyapının gıdayı tüm 
risklere karşı koruyor olduğundan emin 
olmak; çalışan personelin genel hijyen 
bilinciyle hareket ettiğinden ve uygu-
lanan tüm işlemlerin hijyene uygun 
olduğundan emin olmamız gerekiyor. 

Gıda işletmelerinin covid ön-
lemleri konusunda genel durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İşletmeler koronavirüs önlemleri-
ne sizce yeterince uyuyor mu?

Hatırlayacaksınız kapanma döne-
minde sadece gıda satışı yapan süper-
marketler elzem faaliyet olarak çalış-
maya devam ediyorlardı. Bu dönemde 
gece gündüz sürekli zabıta kontrolleri 
ile covid önlemlerinin benimsenmesi ve 
uygulamada tamamen düzene girme-
si için yoğun çalışıldı. Sonraki açılma 
döneminde de benzeri uygulamaları 
diğer tüm gıda işletmeleri için de takip 
ettik. İşletmelerin genel olarak işbirliği 
içinde çalıştığını rahatlıkla ifade edebi-
lirim. Ancak zaman zaman uygunsuz-
luklar da tespit edilmiyor değil. Sadece 

işletmeler değil aynı zamanda 
bu işletmelerden hizmet alan 
vatandaşların da maske ve me-
safe konularında kurulan düzene 
uymaları gerekiyor. 

Bir gıda mühendisi olarak, 
bu salgın döneminde gıda 
güvenliği ile ilgili neler yapı-
labilir, önerileriniz ne olur? 
Bu olağanüstü günlerde 

insanı yaşamı için vazgeçilmez bir 
temel öğe olan gıda alışverişinde 
nelere dikkat etmeliyiz?

Tüm zamanlarımız için doğru olan 
bir gerçek varsa o da; gıdanın, her can-
lının en temel ihtiyacı olduğu gerçe-
ğidir. Ve şüphesiz ki gıdanın; güvenilir 
olması gerekir. Güvenilirlik konusu ise; 

Soyel “Öncelikli nokta 
temel faaliyetin insan 

sağlığı açısından 
uygunluğunu 

teyit etmektir.”
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hayatına dokunan hizmetler

gıdayı üretenin sorumluluğunda başlar. 
Denetimi yapan ilgili merciler de bunun 
teyidini yapar, uygunsuzluk durumunda 
da gerekli yasal yaptırım uygulanma-
sı önem taşır. Yiyecek içecek hizmeti 
veren işletmelerin; bu salgın sürecin-
deki sorumlulukları çok daha artmış 
durumda. Covid Pandemi önlemlerinin 

kesintisiz şekilde uygulanmasını gerek-
tiren hassas bir süreci yaşıyoruz. Bu da 
haliyle; denetimler sırasında uygula-
dığımız kriterleri de etkilemekte. Yani 
daha hassas değerlendiriyoruz. Daha 
keskin çizgilerle hijyen uygulamaları 
bekliyoruz işletmelerden. 

Gıda alışverişine gelince; bu da başlı 
başına bir makale konusu sanırım. Ve 
de çok önemli. Hepimiz satın aldığımız 
gıdalarla besleniyoruz sonuçta. Gıda-
nın güvenliği bir zincir proses oldu-
ğuna gore; bu süreçleri da konuşmak 
gerek. Eğer marketlerden bahsedecek 
olursak; covid önlemlerine öncelikli 
dikkat etmek gerek bu alanlarda. Satın 
alırken gıdaların etiket ve tarih bilgile-
rinin bilgilerinin okunması, ambalajının 
kusursuz olduğundan emin olunması 
gerek. Soğutuculardan alınmış süt 
veya et ürünleri gibi yiyeceklerin eve 
gider gitmez yine soğutucuya yerleş-
tirilmesine dikkat edilmesi de önemli. 
Alışveriş dönüşünde ilk işimiz en az 20 
sn boyunca elimizi sabunla yıkamak 
olmalı. Gıdaların açıkta bırakılmaması 
uygun koşullarda saklanması da önem-
li. Pandemi sürecinde gıda ambalajla-
rının dezenfekte edilmesini önerenler 
olduğunu görüyoruz, ancak bu uygu-
lama başka risklere neden olabilir diye 

düşünüyorum. Ambalajda kalıntı olarak 
kalan kimyasal dezenfektanlar da sağlık 
riski oluşturabilir. Bunun yerine gıda 
hazırlığı yaparken kişinin el hijyenine 
dikkat etmesi yeterli olacaktır. Bir de 
satın alınan gıdalar dış kolileri atılarak 
saklanabilir ev ortamında. Paket hazır 
yemek vb gıdaları eve çağırdığımızda 

da ambalaj konusuna dikkat edilmeli, 
iyi ambalajlanmamış yemekler geri 
çevrilmeli; dağıtımcının maske uygu-
laması tam olmalı. Bir de en önemlisi; 
bu noktalarda sorun yaşandığı zaman 
mutlaka Belediyemizin ihbar hattına 
bildirimde bulunulmalı. 

(Devamı 8. sayfada)

Çevre sağlığı sorunu yaratan ve halk sağlığını olumsuz etkileyen risklerin kontrol ve 
yönetimi konusunda titizlikle çalışan Sağlık Şubesi, halktan da tam not alıyor. 
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Bu süreçte pazar yerinde hijye-
nik bir ortam yaratılması için ne 
gibi önlemler alıyorsunuz?

Öncelikle maske kuralı tabi ki.  Hem 
vatandaşın hem de satıcının maskesi 
olmalı. Standlar arasında vatandaş 
dolaşırken mesafe kuralının uygulana-
bilirliğini sağlamak, el dezenfektanları 
kullanımını yaygın şekilde sağlamak; 
en temel uygulamalar olarak halen 
devam etmektedir. Bu uygulamalar da 
gün boyu Sağlık ve Zabıta ekiplerince 
denetlenerek gerekli uyarılar da yapıl-
maktadır. 

Tüketimin bu kadar fazla oldu-
ğu bu günlerde yeterli denetim 
gerçekleştirdiğinizi düşünüyor 
musunuz?

Şüphesiz ki her işin daha iyi yapıla-
bilirliği mümkündür. Evet keşke daha 
çok yapabilsek. Ama en temel nokta; 
esnafımızın sorumluluk bilinci içinde ol-
masıdır. Bizler sürekli görev başındayız; 
ancak hiçbir işletmenin içinde kesintisiz 
kalmamız mümkün olamaz haliyle. Kar-
şılıklı güven ve işbirliği içinde yürütül-
mesi gereken bir süreçtir bu. O nedenle 
işletmelerle olan iletişim önem kazanı-
yor. Yapılan rutin denetimlerde düzenli 
uygunluk ya da uygunsuzluk mu tespit 
edliyor bunlar önemli. İşyerlerinin biz-
lerde kayıtlı sicil bilgileri genel hijyen 
seviyesini belirliyor aslında. Ve hiçbir 
işletme bu kriterler açısından düşük 
seviyede olmayı istemez. Yaptığımız 
teknik ziyaretlerde Hijyen sağlama 
konusunda işyerinin standartlarını ge-
liştirmesi için yönlendirme yapıyoruz. 

Gıda egemenliği nedir? Ülke-
mizde gıda egemenliği sağlanabi-
liyor diyebilir miyiz?

Pandemi sürecinde bu konunun 
önemi hayli arttı. Çünkü pandemi 
önlemleri çerçevesinde ülkeler arası 
hatta şehirlerarası dolaşılar sınırlandı-
rılırken en temel ihtiyaç olan gıdanın 
uzak yerlerden yolculukları da sorunlar 
yaratmaya başladı.  

Gıda egemenliği; bir ülkenin, ekolojik 
ve sürdürülebilir yöntemlerle sağlığa 

uygun üretim ve tarım sistemlerini 
ve gıda politikalarını belirleyebilme 
hakkına sahip olmalarıdır. Özetle kendi 
kendine yetebilmesi için bütünlüklü 
koşullarını yönetebilmesidir. 

Gıda egemenliğinde; toplumda her-
kesin yeterli, güvenli, ekonomik olarak 
karşılanabilir ve sağlıklı gıdalarla besle-
nebilmesi temel kamusal haklar olarak 
sağlanabilmelidir. Gıda egemenliğinin 
doğru şekilde işlev gösterebilmesi için 
gıdayı üreten çiftçiler, işçiler ve diğer 

tüm emeği olanların hak-
kı yenilmeden ve sömü-
rülmeden üretme hakkı 
tanınmalıdır. Üretimi, 
doğal kaynakları ve 
tabi ki de doğayı 
korumamız gerek. 

Girne Belediyesi 
olarak yerel olan 
tüm üretimlerin 
desteklenmesine 
hassasiyetle katkı 
koymaya özen gös-
teriyoruz. Sağlık ekibi 
olarak yerel üretimle-
rin kalite değerlerinin 
arttırılması çalışma-
larına bilimsel katkı 
koymaya çalışıyoruz. 
Ülkemizde en çok ilgi 
gören; ‘Zeytin’, ‘Harup’ 
ve ‘Alıç’ Festivallerine 
Belediyemiz yıllardır 
uluslararası düzeyde ev 
sahipliği yaparken; bu 
yerel gıda değerlerimizi 
geliştirilmesi için katkı 
koymaya çalışıyo-
ruz. Her Çarşamba 
kurulan Açık Pazarda 
yerel local yiyecekler 
üreten üreticilerimizin 
doğrudan halkla buluş-

masını sağlayarak yerel üretim ekono-
misini destekliyoruz.  

Ancak tüm ülkemiz genelinde gıda 
egemenliğini konuşacaksak; az önce 
söz ettiğim bütünselliği de değer-
lendirmemiz gerekir. Gıda konusu; 
işçisinden mühendisine, üreticisin-
den ticaretiçisine büyük bir zincirdir. 
Coğrafyamızda; doğa ananın sunduğu 
nimetleri kaynağından itibaren bilinçli 
şekilde korumakla başlayacak ‘Gıda 

Egemenliğimiz’. İçme suyu kaynak-
larımızdan tutun da meyve ağaçla-
rımızı, tarım alanlarımızı ve yerel 
tohumlarımızı korumak ve temiz 
bir çevre yönetiminin sağlanması 
ile gıda egemenliğinin temel 
esaslarını temin edecek devlet 
politikaları geliştirmemiz 

gerekiyor.
Son olarak eklemek 

istedikleriniz nelerdir?
Sağlık ve hijyenin ne denli 

önemli olduğunu sanırım bu pan-
demi sürecinde hepimiz çok da 
iyi öğrendik. Sadece bize yemek 
yapan lokantadaki aşçının değil; 
kendi ellerimizden de bulaş kay-
nağı olabileceğini biliyoruz artık. 
Covid salgınına karşı kendimizi 
ve sevdiklerimizi korumak için 

bireysel hijyen, maske ve sosyal 
mesafe konularını eksiksiz temin 

ettiğimiz kadar, sağlıklı ve doğru bes-
lenme ile iyi bir bağışıklıkla korunmak, 
birçok başka yaşamları da korumak 
anlamına geliyor. Tüm dünya için sağlık 
dileyerek tamamlamak isterim bu soh-
betimizi. Teşekkür ederim.

Zabıta ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışan 
Sağlık Şubesi gün içerisinde sürekli olarak isti-

şarede bulunup toplantılar gerçekleştiriyorlar...

“Sağlık ekibi olarak 
yerel üretimin kalite 
değerinin artırılması 

çalışmalarına bilimsel 
katkı koyuyoruz”



GIRNE
.

EXPRESSYIL: 8   SAYI: 107 ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZDİR  www.expresskibris.com

“Aşının önemi 
çok büyük”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi 
gölgesinde geçen 2020 yılını, belediye olarak neler 

yaptıklarını, Girne’nin pandemi döneminde diğer 
bölgelerden hangi noktalarda ayrıştığını ve 

2021 yılında gerçekleştimeyi planladıkları projeleri 
Express Gazetesi için değerlendirdi.

“Girne’de nüfus 
hep tartışmalıdır”

Özden Itır Kutlu Emregül’ün Röportajı 9-16. sayfalarda

“İnsanlar burada 
mutlu olacak” ÖZEL
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“Aşının önemi büyük”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılını, belediye olarak 
neler yaptıklarını, Girne’nin pandemi döneminde diğer bölgelerden hangi noktalarda ayrıştığını ve 
2021 yılında gerçekleştimeyi planladıkları projeleri Express Gazetesi için değerlendirdi.

Röportaj: 
Özden Itır Kutlu Emregül

Hiç şüphesiz 2020 yılının en önemli 
olayı pandemiydi. Tüm dünyayı ve Tür-
kiye’yi etkisi altına alan salgının etkileri 
ülkemizde de kendini ciddi şekilde gös-
terdi. Salgınla birlikte sosyal yaşam, ça-
lışma hayatı ve sağlık sisteminde ciddi 
değişimler yaşanırken bu dönemde en 
yoğun mesai yapan kurumlardan biri 
de belediyeler oldu. Girne Belediyesi, 
pandemi döneminde yaptığı çalışmalar 
ve sosyal belediyeciliğe verdiği önem-
le bu zor sürecin aşılmasında önemli 
kararlara imza attı. Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, pandemi göl-
gesinde geçen 2020 yılını, 2021 yılında 
gerçekleştimeyi planladıkları projeleri 
Express Gazetesi için değerlendirdi.

Girne’de pandemi dönemi
Tüm dünyada olduğu gibi KK-

TC’nin de salgından nasibini aldığını 
ve böylesi bir dönemde gerek şehir 
gerekse ülke yönetiminde bulunanların 
bu süreçte yöneticilik yapmasının zor 
olduğunu dile getiren Başkan Gün-
gördü, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelgeler,  Sağlık Üst Kurulu’nun 
aldığı kararlar çerçevesinde zaman 
zaman şehirdeki iş yerlerinin kapan-
mış olması veya zaman sınırlaması 
içerisinde bulunmasının da kendileri 
için oldukça önemli olduğunu söyledi. 
Girne’de öğrenci sayısının minimum 
düzeyde olması ve hemen hemen hiç 
turistin olmamasının bölgedeki otel ve 
diğer işletmeler açısından büyük bir 

olumsuzluk olduğunu söyleyen Gün-
gördü sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Girne’de daha çok oteller, restoranlar, 
kafeler, barlar var ve bunları ağırlıklı 
olarak turistler ve öğrenciler kullanır. 
Bu dönemde tabii ki bu olanaklar orta-
dan kalktı. Dolayısıyla esnafın durumu 
gündeme geldi. Dükkanını açtığı halde 
hiçbir ticari hareket olmadan yani tabiri 
caizse siftah yapmadan işyerini kapa-
tan esnaf var. 

Bu önemli bir süreç. Buna bağlı 

olarak işsiz sayısında ciddi bir çoğalma 
var ve bu işsiz sayısına parelel ola-
rak da dezavantajlı aileler dediğimiz 
ailelerde hızlı bir artış oldu. Bu noktada 
normal belediye hizmetlerinin yanında 
sosyal belediyeceliğin ön plana çıktığı 
yeni bazı çalışmalara girmek zorunda 
kaldık.”

“Sosyal belediyecilik 
ön plana çıktı”
Ülkemizde covid ile ilgili hareketli 

günlerin başladığı 10-11 Mart 2020 

tarihleri itibariyle kapanmaların ya-
şandığını belirten Başkan Güngördü, 
kendilerine bu tarihten itibaren sosyal 
belediyeciliğin daha önemli olacağı 
programlar ve hedefler koyduklarını, 
normal ve rutin belediye hizmetlerinin 
yanında sosyal belediyeciliğin ön plana 
çıktığı, yardımlaşma duygusunun daha 
çok olduğu, belediyelerin vatandaşa 
daha çok dokunması gerektiği sosyal 
yöntem süreci içerisine girdiklerini 
ifade etti. 

Güngördü, bu dönemde yapılan 
çalışmaları şu şekilde anlattı: 

“Bu süreçte belediyemiz tarafın-
dan 12 bin adet gıda paketi dağıtıldı. 
Yaklaşık 200 kişiye ilaçlarının takviyesi 
yapıldı ve çalışmalarımız halen devam 
etmekle birlikte devletin o dönem bize 
yapmış olduğu yüzde 25’lik bir kesinti 
söz konusu. 

Bu kesintiler daha sonra bize iade 
edildi ancak, bizim Mart-Nisan-Ma-
yıs-Haziran aylarını kapsayan süreçte 
gerek şehirde  gerekse özellikle feribot 
limanında iniş yapan yolcu, araç ve 
tırların dezenfekte edilmesi, ilaçlanması 
için ortaya koyduğumuz çaba gerçek-
ten çok büyük bir çabadır. 

Bunların belediye açısından ek bir 
mali boyutu var. Devlet bu dönemde  
bize yüzde 25’lik kesintiyi yaptı ve 
sonra iade etti.”

Girne Belediyesi, bazı iş insanlarının ve vatandaşlarımızın da 
katkılarıyla pandemi döneminde birçok kişiye yardımda bulundu
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Belediye bütçesi
2020 yılından 2021 yılına geçişle 

birlikte ilk aylarda belediye açısından 
en önemli konunun bütçe olduğunu 
vurgulayan ve pandeminin belediye 
bütçesinde yaptığı eksi bir davanış 
şekli olduğunu söyleyen Güngördü, 
esnafın vergilerini ödemekte sıkın-
tı çektiğini, otel gecelemelerinin 
sıfıra indiğini, öğrencilerin şehre 
olan katkılarının sıfıra indiğini, otel 
gecelemelerinden olan otel meslek 
vergilerinin de şu anda sıfır düzeyde 
olduğunu belirtti. Buna karşın çalış-
maların aksamadan devam ettiğini, 
temizlik hizmetlerinin hiçbir zaman 
aksatılmadığını, suda meydana gelen 
arızaların hiçbir zaman ertelen-
mediğini, yolların süpürülmesinin, 
park-bahçelerin bakımının yapılma-
sının devam ettiğini ve özellikle yeni 
liman dediğimiz feribot limanındaki 
çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü 
belirtti. Girne Belediyesi bu süreçte 
iş yeri denetimlerini de ihmal etme-
di. 15 Ekim-15 Kasım 2020 arasını 
kapsayan süreçte toplam 800 iş yeri 
denetlendi. 

“Gelirlerimizde ek düzenle-
melere ihtiyaç var”

Bu kadar özverili bir çalışma içeri-
sinde iken 2020 yılından 2021 yılına 
geçişte devlet bütçesinden alınacak 
katkının düşürüleceği bilgisinin ken-
dilerine geldiğini ifade eden Başkan 
Güngördü konuyla ilgili serzenişle-
rini şu şekilde dile gtirdi: “2020’den 
2021’e geçerken devlet bütçesinden 
belediyelere aktarılacak payın 0.50 
civarında olduğu söylenmektedir. Bi-
liyorsunuz yerel gelirlerin 9,25’i bele-

diyelere aktarılır yüzde olarak. Ancak 
bu dönemde devlet yerel gelirlerden 
gelir toplayamayacağını ön görerek 
belediyelere bir katkı yapamayaca-
ğını söyledi. Bugünlerde tartışma 
konusu olan mevcut emlak vergi-
lerine bir miktar daha düzenleme 
yaparak, zam yaparak yani kısacası 
gülünç durumda olan emlak vergi-
sinin daha güncel hale gelmesi için 
olan çabamızla Belediyeler Birliği’nin 
çabası da Maliye Bakanlığı tarafından 
olumlu görülmekle beraber birta-
kım kesimler tarafından da olumsuz 
olarak değerlendirilmektedir. Kıbrıs 
Rum kesiminde emlak vergisi olarak 
standart bir evin emlak vergisi 800 
Euro’dur. 800 Euro’luk bir evin emlak 
vergisi bizim verilerimize göre yıllık 
5,5 milyondur. Bizde standart bir 
evin emlak vergisi 200 TL’yi geçme-
mektedir. Bu da bu konudaki emlak 
vergisi yasasının ne kadar geri kaldı-
ğını bize göstermektedir. Halbuki bu 
oran her yıl hayat pahalılığı oranında 
güncellense bu sorun ortadan kalka-
caktır. Yani pandemi ile boğuşurken 
belediyelerin güçlü olabilmesi için 
ve vatandaşa daha ciddi dokunabil-
mesi için gelirlerimizde ek düzenle-
melere ihtiyaç vardır. Bu bizim için 
önemlidir. Bu, hep beraber paylaş-
mamız gereken bir sorumluluktur. 
Bu sorumluluk sadece hükümetin 
sorumluluğu değil, belediyelerin de 
bu noktada sorumlulukları vardır. Bu 
sorumluluklarımız içerisinde gelir-
lerimizi toplamak, tahsilata önem 
vermek topladığımız gelirlerle de en 
iyi şekilde vatandaşa hizmet etmek-
tir diye düşünüyorum.”

Aşının önemi
Başkan Güngördü, yaşanan tüm bu 

zorulukların ve pandemi döneminin 
aşı ile aşılacağına inandığını belirte-
rek bir belediye başkanı olarak, başta 
sağlık çalışanları olmak üzere belediye 
çalışanları ve çarşıdaki yeme içme 
sektöründe hizmet veren iş yeri sahip-
leri ve çalışanlarının da ivedi şekilde 
aşılanması gerektiğini düşündüğünü 
söyledi ve aşılama sürecinin hızlan-
dırılmasıyla Girne’de şehri terk eden 
öğrencilerin de dönüş yapabileceğini 
ifade etti. 

Başkan Güngördü, yaşanan tüm bu zorulukların ve pan-
demi döneminin aşı ile aşılacağına inandığını belirterek, 

aşılama sürecinin hızlandırılmasıyla Girne’de şehri terk 
eden öğrencilerin de dönüş yapabileceğini ifade etti.

“Şehir halkını korumak için 
önemli işlere imza attığımıza ina-
nıyorum” 

Başkan Güngördü, Girne’nin koro-
navirüs döneminde diğer bölgelerden 
hangi noktalarda ayrıştığı konusuna 
da değindi. Girne’den bu dönemde 
çok büyük bir çıkış yaşandığını, gerek 
turizm tesislerinde konaklayanların ge-
rekse otel ve casinoların kapanmasıyla 
burada yerleşik olmayan bireylerin ve 
öğrencilerin çıkış yaptığını söyleyen 
Güngördü, pandemi döneminde bele-
diye meclisinin de katkılarıyla önemli 
kararlara imza attıklarını ifade etti ve 
şu şekilde konuştu: “Civar beldelerde 
bir salgın olduğu zaman şehre girişlerin 
yasaklanmasını talep eden ilk belediye 
biziz. Şehrin giriş çıkış noktalarında 
kontrol noktaları oluşturulması ge-
rektiğine inananlar bizdik ve böyle 
bir karar aldık, bunu da hükümetle iş 
birliği içinde yaptık. Maske kullanımı 
konusunda da ilk tavır alan belediyele-
rinden biri biziz. Kamusal alanlarda ve 
kamu binalarında iş takibine gelen-
lerin mutlaka maskeli olması gerek-
tiği konusu üzerinde durduk. Paket 
servislerle ilgili düzenleme gündeme 
geldiği zaman küçük esnafın paket 
servisi yapması gerektiğinin altını biz 
çizdik ve bu konuda hükümetle hem 
fikir olduk. Girne Belediyesi bünye-
sinden bütün personelin bir rotasyon 
dahilinde, risklere rağmen kendilerine 
verilen görevi en iyi şekilde yerine ge-
tirdiğine inanıyorum. Bu dönemde bir 

gıda paketini ulaştırmak bile bir risktir 
veya bir yaşlı abimize/ablamıza ilacını 
temin etmek ve ona ulaştırmak da bir 
risktir. Bütün bunlara ragmen her türlü 
dezenfekte işlemi yapıldı. Bankaların 
önlerine dezenfekte cihazlarını biz koy-
duk. Bunların çok uzun üure ilaçlarının 
takviyelerini biz yaptık. Ancak nispeten 
açılımlar başlayınca ve bankalar hizmet 
vermeye başladıktan sonra biz bunları 
yavaş yavaş banklara devrettik. Bunlar 
da bizim için önemlidir. Çünkü ban-
kamatikleri de pek çok insan kullanır 
ve parmaklarımızla dokunduğumuz 
bu sistemde bir önceki uygulayıcı ile 
bir sonraki arasındaki o bağın sağlık 
açısından doğru oluşturulması gerekir-
di. Dolayısıyla bu dönemde de belediye 
ve belediye meclisi olarak  şehir halkını 
korumak için önemli işlere imza attığı-
mıza inanıyorum.” 
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e-belediyecilik
Pandemi dönemi bizlere e-belediye-

ciliğin de ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha gösteren bir süreç oldu. Bu 
konuda Girne Belediyesi’nin de neler 
yaptığını Başkan Güngördü’ye sorduk. 
Bu konuda bir alt yapı çalışmalarının 
olduğunu ancak henüz sonuçlanma-
dığını dile getiren Güngördü, bunun 
yanı sıra bankalardan ödeme kolaylığı, 
bankamatiklerden ödeme kolaylığı ve 
şehrin belirli merkezlerinde ön ödemeli 
su sayaçlarının bulundurulması gibi 
konulara da önem verdiklerini belirtti 
ve vatandaşların bu dönemde bölge-
lerinde bulunan ödeme noktalarına 
giderek su alabildiklerini ve vergilerini 
ödeyebildiklerini vuguladı. 

Güngördü; “Adrese dayalı mekan 
sistemi dediğimiz, İç İşleri Bakanlığı 
tarafından yürütülen, hangi parsel-
de hangi ev var, bu konutta yaşayan 
kişi sayısı, konuttaki daire sayısı gibi 
verileri barındıran bir proje var. Girne 
Belediyesi, birkaç belediye ile birlik-
te bu çalışmayı tamamlayan büyük 
belediyelerden biridir. Bu çok önem-
lidir. Bu sistem yerine oturduğunda 
ve devletin sistemi ile entegre olduğu 
zaman ölenlerin kayıttan düşürülmesi, 
yeni doğanların kayda alınması ile ilgili 
olarak nüfus konusunda önemli bir 
mesafe kaydedilecek. E-belediyecilik 
nüfus sayımı konusunu da gündeme 
getirir. Dolayısıyla artık bütün çağdaş 
ülkelerde olduğu gibi insanlar evlerine 
kapatılmadan nüfusu sayma yani be-
lirleme imkanımız olacak. Bu bizim için 
çok önemlidir” şeklinde konuştu. 

“Girne’de nüfus konusu hep 
tartışmalıdır”

Nüfus konusunun önemini vugula-
yan ve Girne’de nüfus konusunun her 
zaman tartışmalı olduğunu dile getiren 
Güngördü, kent nüfusunun 33.200 
olduğu söylemlerinin bulunduğunu 
ancak 10 yıl önce yapılan nüfus sayım-
larının baz alındığını, Girne’de yeni bir 
sayım yapıldığı tadirde bu rakamaın 
65-70 binleri bulacağının altını çizdi. 
Belediye kadrolarının oluşturulması 
ve belediyede çalıştırılacak personel 
sayısının nüfusla orantılı olduğu için 
çok önemli olduğuna değinen Güngör-
dü; “Nüfusu x olan bir belediye 100 kişi 
çalıştırabillir, nüfusu y olan bir bele-
diye 200 kişi çalıştırabilir ve bu bizim 
için önemli bir adımdır. Daha önce 

de söylediğim gibi yerel gelirlerden 
yüzde 9.25 merkezi hükümet tarafın-
dan belediyelere aktarılır. Bu yasal bir 
zorunluluktur ve bu nüfus esasına göre 
aktarılır. Yani bugün Girne’de 33 bin 
kişi yaşar derseniz devletten alacağınız 

para 5 TL’dir, 65 bin kişi yaşarsa bu 10 
TL’ye yani 2 katına çıkacak. Dolayısıyla 
bu da şehirde verdiğimiz hizmetin kali-
tesini artıracaktır. Bu bizim için önem-
lidir. Şehirdeki insanların yüzlerinin 
gülebilmesi için bu nüfusun gerçekten 

ciddi bir şekilde belirlenmesi lazım. 
Yeni hükümetten en büyük beklentile-
rimizden bir tanesi çeşitli beklentileri-
miz yanında Girne nüfusunun yeniden 
belirlenmesidir. Genel anlamda da tabii 
KKTC’nin nüfusunun belirlenmesidir.” 

“Girne’de 
nüfus konusu 
hep tartışmalıdır”

Girne Belediyesi, 2020 yılını bitir-
meye sayılı günler kala eski belediye 
binasında yer alan merkezde, çocuk, 
genç, yaşlı ve engelli olmak üzere 
tüm halka, kültürden sanata, teknolo-
jiden spora çeşitli kurs ve aktivitelerin 
sunulduğu Sosyal Yaşam Merkezini 
hizmete açtı. Belediyeler arasında bu 
kadar kapsamlı bir merkezi faaliyete 
geçirerek de aslında bir ilke imza attı. 
Bununla ilgili düşüncelerini sorduğu-
muz Başkan Güngördü, yeni hizmet 
binasına taşındıkları zaman eski bele-
diye binasının ne olacağı konusunun 
çok tartışıldığını söyleyerek sözlerine 
başladı. Bundan 2,5 yıl öncesinde 
Danışma ve Destek Merkezi’ni aç-
tıklarını ve bugüne kadar 100 kişinin 
(birey/aile) kendilerinden psikolojik 
destek hizmeti aldığını, yöresel olarak 

bakıldığında belki de devletin bile 
Girne’de 100 kişiye ulaşamadığını 
ama Girne Belediyesi olarak bunu 
başardıklarını ve KKTC’de danışma ve 
destek merkezi olan tek belediye ol-
duklarını belirten Güngördü sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Danışma ve 
Destek Merkezi’ne olan ilgi, yaşanan 
pandemi süreci, şehirdeki yapının 
değişmiş olması, şehirde dezavantajlı 
insanların çoğalması…Tüm bunları 
saydığımız zaman belediyenin bir 
adım atması gerekirdi ve biz bu 
adımı attık. Bu eski belediye bina-
mızı üretim merkezi haline getirmek 
için yola çıktık. Danışma ve destek 
merkezimizi de buraya taşıdık. Zeytin 
Masa’nın önemli bir ayağını burada 
oluşturduk. Alo 185 dediğimiz çözüm 
masasını buraya oluşturduk ve tabii 

ki üretime yönelik dikiş nakış kursları, 
bilgisayar kursları, İngilizce ve Türkçe 
kursu, dans atölyeleri, resim atölyesi, 
çocuklara yönelik her türlü etkinliğin 
olabileceği bir merkez olarak eski be-
lediye binamızı hizmete açtık. Üretim 
olmadan yaşamın devam etmeyeceği 
bilincindeyiz. Bu sıkıntılı dönemler-
de insanların bu gibi işlerle meşgul 
olması da sosyal belediyeciliğin başka 
bir noktası, başka bir açılımıdır diye 
belirtmek isterim. Ben inanıyorum ki 
bu merkezden güzel bir ışık saçılacak, 
şehri bu güzel ışık saracak ve insanlar 
burada mutlu olacak. Bu mutluluk da 
bütün şehre yansıyacağı için tabii ki 
evvela belediye başkanı ve belediye 
meclis üyeleri ve burada çalışan emek 
veren herkes bundan olumlu yönde 
nasibini alacaktır.”

“Bu merkezden güzel bir ışık saçılacak, şehri bu güzel ışık saracak ve insanlar burada mutlu olacak”
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Karikatür yarışmasına 
62 ülkeden 886 eser
Girne Belediyesi pandemi döne-

minde  kültür sanat alanında yaptığı 
çalışmalara da devam etti. Başkan 
Güngördü, göreve ilk geldiği Temmuz 
2014 yılında Girne’nin kültür sanat açı-
sından fakir bir kent olduğunu, sadece 
amfitiyatroda konser yapmakla kültür 
sanat seviyesini yukarı çekemeyecekle-
rini saptadıklarını ve şehir halkıyla farklı 
noktalarda farklı şekillerde buluşmaları 
gerektiğini gündeme getirdiklerini 
söyledi. Bu çerçevede öncelikle geç-
miş yönetim zamanında iptal edilen 
uluslararası kültür yarışmasını Kıbrıs 
Türk Karikatürcüler Derneği ile birlikte 
tekrar gündeme getirdiklerini  söyleyen 
Güngördü, salgın döneminde bütün 
festivalleri çevrimiçi sanal festival ola-
rak yapmaya karar verdiklerini Zeytin 
Festivali, İpek Koza Festivali ve Pekmez 
Festivali’ni bu şartlarda düzenledikle-
rini dile getirdi ve şu şekilde konuştu: 
“Karikatür konusunda covid’e inat 62 
ülkeden 886 eser geldi. Düşünün pos-

talarda yaşanan bir sürü olumsuzluklar, 
sanatçıların bir sürü başka sıkıntıları 
olmasına rağmen 62 ülkeden 886 
eser geldi ve bu önemli bir rakamdır. 
Yani gerek Türkiye ölçeğinde gerekse 
dünyanın başka ülkelerinde yapılan 
karikatür yarışmalarında bu denli bir 
yoğunluk ya var ya da çok az var. Kıbrıs 
Türk Karikatürcüler Derneği’nin tabii 
bu konuda bize çok büyük bir katkısı 
var. Onlarla birlikte bu etkinliği devam 
ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Üretimin önemine vurgu yap-
mak için festivallerimizi devam 
ettirdik”

Pandemi döneminde yerli üretimin 
öneminin bir kez daha ortaya çıktığını 
belirten Güngördü, bu kapsamda ger-
çekleştirdikleri İpek Koza, Pekmez ve 
Zeytin fesivallerinden de bahsetti ve; 
“Harnup ağacı Kıbrıs’ta önemli bir ağaç 
ve pekmez gibi ürünlerin tanıtımının 
çok önemli olduğuna inandık. Zeytin 
biliyorsunuz başlı başına bir konu. 
Bölgemizdeki zeytin ağaçları ortalama 
bin yaşındadır. Zeytin festivalleri saye-
sinde artık bölgemizde zeytin ağaçları 
katledilmemekte, çok ihtiyaç olması 
halinde bir noktadan başka bir noktaya 
nakledilmektedir. Bu kış hemen hemen 
her Cumartesi yaklaşık 100 kök zeytin 
fidanı ve diğer fidanları belediyeye 
ait kamusal alanlara ekiyoruz. Bu da 
zeytine verdiğimiz önemin bir başka 
açılımıdır. Zeytinde toplama, sulama, 
budama tekniği gibi konular zeytin 
üreticileri ile paylaşılmakta ve onlara 
bilgi verilmekte. Bizim bölgemizde zey-
tinyağı ile uğraşan genç nesillerden in-
sanlar var onların elde ettiği zeytinyağı 
geçen yıl Londra Zeytinyağı Borsası’n-
da altın ödül kazandı. Bu da bizim için 
önemlidir. Bu gençlerin, bu konularda 
teşebbüste bulunan iş insanlarının da 
desteklenmesi gerekir. Bizim yapabile-
ceğimiz destek de onları tanıtmak. Her 

türlü görsel ve yazılı basını kullanarak 
onların elde ettikleri ürünleri dünyada-
ki insanlara anlatabilmek. Dolayısıyla 
kültür sanat önemlidir” dedi.

“Şehre bir kimlik kazandırdık ve 
kazandırmaya devam ediyoruz”

Kültür sanat alanında heykellerle il-
gili yapılan çalışmalardan da bahseden 
Başkan Güngördü, göreve geldikleri 
zaman Girne’de sadece Atatürk Heykeli 
ve Zübeyde Hanım Heykeli’nin bulun-
duğunu şu anda ise 23 adet heykelin 
yer aldığını söyledi ve şu bilgileri verdi: 
“Bu heykelleri iki gruba ayıracak olur-
sak şehrin muhtelif yerlerinde gördü-
ğünüz, Taş Heykel Sempozyumu’ndan 
elde ettiğimiz 12 adet taş heykelimiz 
var. Bir de kentimizi simgeleyecek 
heykeller yaptık. Limanda basamaklı 
kokak dediğimiz Merdivenli Sokak’ta 
balıkçı amcayı yaptık, hemen belediye 

meydanında kitap okuyan tursit kadını 
yaptık. Zeytinlik Köyü’nde o bölgede 
yaşamış bilge kişilerin Ali Nesim ve 
Haşmet Gürkan’ın heykellerini yaptık. 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen’in bize hediye ettiği 
heykelleri de Girne’de birkaç noktaya 
yerleştirdik.  Büyükerşen, gerçekten 
heykel konusunda çok tecrübeli dünya 
ölçeğinde bir kişi. Eskişehir’e giden-
ler bunu zaten gayet iyi görebiliyor. 
Onun bize hediye ettiği heykelleri de 
meydanlara koyduk. Dolayısıyla bizden 
sonra şehirde 23 adet daha heykel 
kondu. Bildiğiniz üzere Ozanköy’de 
yetişmiş çok önemli bir abimiz var, Os-
man Türkay. Onun anıt heykelini köyde 
meydanın olduğu noktaya yerleştirdik. 
Bütün bunları yaparken ben inanıyo-
rum ki şehre bir kimlik kazandırdık ve 
kazandırmaya devam ediyoruz.”
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“Gerçekçi projelerle
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü 2021 hedeflerinden de bahsetti. 
Her şeyin bütçe imkanları dahilinde 
olduğunu, gerçekçi projelerle uğraş-
mak gerektiğini, bunun için de önce-
likleri doğru tespit etmenin önemini 
vurgulayan Güngördü, şu anda en 
büyük önceliklerinin şehirdeki trafik 
olduğunu, daha önceden hazırlatmış 
oldukları Trafik Master Programı’na 
uygun olarak ilerlediklerini söyledi ve 
şunları ekledi: “Düzenlemeleri yapma-
ya başladık. Yeni Liman Çemberi’nden 
Karakum istikametine doğru bölün-
müş yol olarak mütalaa edilen yolu-
muzu gerçekleştirdik. Çünkü burada 
tali yollardan çıkan araçlar çok sıklıkla 
anayolları kesmekte ve trafik akışını 
azaltmaktaydı. Bu da bizim için büyük 
bir sorundu. Dolayısıyla şu anda artık 
tali yollardan çıkanlar belli istikametle-
re yönelecek ve çemberler vasıtasıyla 
şehrin diğer noktalarına ulaşacak. 
Dolmuş ve minibuüs taşımacılarıyla da 
ilgili çalışmalarımız var. Tabii ki bizim 
ülkemizde toplu taşıma kamu eliyle 
yapılmadığı için bu konuda da birta-
kım sorunlar yaşamaktayız ancak bu 
konuda dolmuş ve minibüsçülerin de 
görüş ve düşünceleri alınarak ve Trafik 
Master Planı’na uygun bir şekilde yeni 

düzenlemeler olacak.”
“Öncelikler doğru saptanmalı”
Başkan Güngördü çalışmaları de-

vam eden diğer konular hakkında da 
bilgi verdi ve şehirde eksikliği hisse-
dilen büyük çaplı yeşil alan ve rekras-
yon projesinden bahsederek Orman 
Dairesi’nden kendilerine kiralanan 
Doğanköy tarafındaki 150-160 dönüm-
lük alana doğal bir park yaparak şehir 
halkının hizmetine sunmak istedik-
lerini söyledi. Güngördü, pandemi 
döneminde Kent Müzesi’nde yapılan 
çalışmalarda danışmanların yurt 
dışından yaşamasından ötürü bazı 
aksamalar olsa da imkanlar ölçüsün-

de 2021 yılında burada yola devam 
edeceklerinin mesajını verdi. Güngör-
dü planlanan diğer projeler hakkında 
ise şu şekilde konuştu: “Katı atıkla 
ilgili şehirde istasyonumuzu geliştir-
mek istiyoruz. çed raporlarını aldık. 
Çed raporlarına uygun olarak katı atık 
istasyonumuzu da düzenleyerek yerde 
sıfır atık politikasıyla küçük araçlar-
dan huniye bırakılacak atıklar büyük 
tırlarla Güngören’e taşınacak. Dolayı-
sıyla yerde herhangi bir atığın, çöpün 
olmaması yönünde bir projemiz var 
buna da yakın zamanda başlayıp en 
fazla 1 yıl içinde bunu devreye almak 
istiyoruz. 2021 yılında kaldırımlarla 

ilgili çalışmalarımız devam edecek. Şu 
anda Yukarı Girne’de Türk Mahallesi 
dediğimiz bölgede Şair Nedim So-
kak’ta, Beşeri Sokak’ta ve Kamil Paşa 
Sokak’ta yol parkeleme çalışmalarımız 
devam etmektedir. İçme suyunda 
ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hatlar 
çekilmektedir. Kaldırımlarla ilgili geçen 
dönem yaptığımız çoklu kaldırım pro-
jelerinde eksik görülen bölgelerde tek-
rardan düzenleme yapılacak. Temmuz 
2014’ten sonra bütün köy merkezleri 
şehir merkezine kaldırımlarla bağlan-
mıştır dolayısıyla bu bizim için önem-
lidir. Çünkü gerek öğrencilerin gerekse 
turistlerin dolaştığı bu şehirde kaldırım 
büyük bir eksiklikti bu kaldırım eksik-
liğini göze alarak bunları düzenledik. 
2021 yılında tabii ki eksikliklerin gide-
rilmesi yanında yeni projelerle beraber 
bunları gündeme getirmek istiyoruz. 
Tabii ki tüm bunlar önceliklerin doğru 
saptanması ve beledeye gelirlerinde 
artışın meydana gelmesiyle birlikte 
olacak.”

“Girne-Çatalköy İmar Planı 2 yıl 
içerisinde bitirildi”

Girne-Çatalköy İmar Planı’ndan 
da bahseden Güngördü, Şubat 2016 
yılında başladıkları bu planı Şubat 
2018’de bitirdiklerini, şehirde artık 10 
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“Gerçekçi projelerle uğraşmamız gerekir”

katlı yeni binaları göremeyeceğimizi 
belirtti ve; “Maksimum bina yüksekliği 
5 katla sınırlandırıldı ve bunun yanında 
da tabii yeni 5 yıldızlı otel gelmeyecek 
ve yeni üniversite kampüsleri şehir 
içinde Çatalköy ve Girne’de olmaya-
cak. 2018’den 2023’e geçerken şehirde 
bir rahatlama olacağı ve imar planının 
da güzelliğinin ancak o zaman insanlar 

tarafından algılanacağını düşünüyo-
rum” dedi.

Yeni hükümetten beklentiler
Nidai Güngördü, yeni hükümet-

ten beklentileriyle ilgili de açıklama 
yaptı. Nüfusun sayılması, kent nüfu-
sunun belirlenmesiyle katkı paylarının 
artırılmasının öneminin altını çizen 
Başkan Güngördü; “Belediye başka-

nı olarak ve Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği’nin yönetiminde olan biri olarak 
şunu özellikle belirtmek isterim. 51/95 
sayılı Belediyeler Yasası yaklaşık 8-9 
yıldır beklemededir. Son şeklini almış 
olmasına rağmen yasamız Cumhuri-
yet Meclisi’de beklemektedir. Gerek 
Cumhuriyet Meclisi’nden gerekse yeni 
hükümetten en büyük beklentimiz,-

bunun da bir an önce güncellenmesi 
ve günün koşullarına uygun olarak 
yeniden hayata geçirilmesidir.  Ayrıca 
emlak vergisinde gülünç durumdan 
çıkıp malın değeri üzerinden emlak 
vergisinin alınması gibi taleplerimiz 
de söz konusudur. Tabii ki hükümet 
bunların bir kısmını çözebilir bir kısmı-
nı çözemeyebilir ama biz bu konuda 
çok ısrarlı bir şekilde poziyonumuzu 
devam ettirmek isteriz. Bu beklenti-
lerimize yeterli olumlu yanıt almamız 
halinde de Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği olarak 28 belediyeyle birlikte 
tavrımızı ortaya koyacağımızı da sizin 
kanalınızla iletmek isterim” dedi.

“Geleceğe yönelik umutlarımızı 
kaybetmeyelim”

Başkan Güngördü salgın gölge-
sinde girdiğimiz yeni yılla ilgili mesaj 
da verdi. Bir müddet daha sıkıntılıla-
rın devam edeceğini ancak yine de 
geleceğe yönelik umutlarımızı kay-
betmememiz gerektiğini, bu yaparken 
de insanlara karşı olan sevgi, saygı ve 
hoşgörümüzü yitirmememiz gerekti-
ğini dile getiren Güngördü sölerini şu 
şekilde sürdürdü: “Dünya önemli bir 
sınavdan geçmektedir tabii ki Kıbrıs 
Türkleri de bundan nasibini almakta-
dır. Bu sıkıntılı dönemde en çok ihti-
yacımız olan saygı sevgi ve hoşgörü. 
Dünya genelinde de bu salgının sona 
ermesi ve barış kültürünün yeniden 
tüm dünyada ve ükemizde de hakim 
olacağı bir duygu ile insanlarımızı 
selamlamak istiyorum. Salgının devam 
ettiğini unutmamız gerekir. Dolayısyla 
herkesin söylediğini ben de bir beledi-
ye başkanı olarak tekrar ediyorum ve 
diyorum ki kalabalık yerlere gitmekten 
çekinmemiz, imtina etmemiz lazım, 
maske mesafe hijyen konuları çok 
önemli. Kendimiz, ailemiz ve toplum 
için kurallara uyalım.”
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Son yılların en büyük 

projesi olan Sosyal Yaşam 

Merkezi hizmete girdi...

“Geleceğe yönelik 

umutlarımızı 

kaybetmeyelim”

“Bu merkezden 
güzel bir ışık 
saçılacak”

“Şehre bir kimlik 
kazandırdık”
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UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi İdari Toplantısı 
Girne Belediyesi organizasyonluğunda gerçekleşti
2019-2022 dönem başkanlığını Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’nün üstle-
ndiği Kültür ve Turizm Komitesi çevrimiçi olarak toplandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) altı çalışma 
komitesinden biri olan ve 2019-2022 
dönem başkanlığını Girne Belediyesi 
Başkanı Nidai Güngördü ‘nün üstlen-
diği Kültür ve Turizm Komitesinin 52 
üye belediye ve komite eş başkanları, 
Güngördü ’nün başkanlığında çevrimiçi 
ortak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı;  UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, Filistin Beit 
Jala Belediyesi Başkanı Nicola Kamis,  
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Nevşehir Belediye 
Başkanı Rasım Arı, Safranbolu Belediye 
Başkanı Elif Köse, Gebze Belediye Baş-
kanı Zinnur Büyükgöz ve Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt 
Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı.

Güngördü: Girne Belediyesine 
verilen bu görevi en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışıyoruz

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü toplantıda yaptığı konuşmada; 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını sebebiyle böyle bir toplantı fik-
rinin hayata geçirilmesinin çok önemli 
ve doğru bir karar olduğunu belirtti. 
Güngördü; aradaki bağları koparmadan 
ve kesintiye uğratmadan yapılabilecek-
leri programlamanın önemine işaret 
ederken, 2019 Temmuz ayında Ür-
dün’de gerçekleşen ilk toplantıda Girne 
Belediyesine verilen bu görevi en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını 
ifade etti.

Güngördü, salgın nedeniyle fiziki 
olarak toplantıları gerçekleştireme-
diklerini ancak,  Kasım 2019 yılında 
Girne’de bir toplantı gerçekleştirdikleri-
ni ve bu toplantıya yoğun bir katılımın 
sağlandığını sözlerine eklerken, bilgili 
ve tecrübeli belediyelerin bir araya 
geldiği komitenin başarılı olacağına 
inanadığını söyledi. Nidai Güngör-
dü, ülkemizin ve Türkiye’nin tarih ve 
kültürel miras açısından çok zengin 
olduğunu ifade ederek, yapılacak ortak 
çalışmalarla ve hazırlanacak kültürel 
miras envanter projesiyle, bu zengin-
liklerin korunacağını ve tanıtım yapıla-
rak turizm konusunda kullanılacağını 
kaydetti.

2021 yılının ajandasını belirledik
Güngördü, belediyeler ile birlikte 

2021 yılının ajandasını belirlediklerini 
ifade ederek, KKTC ve Girne Belediye-
si açısından oldukça önemli bir konu 
olduğunu aktardı.

Güngördü, bahsi geçen Teşkilat’a 
yaklaşık olarak 280 belediyenin üye 
olduğunu ve çeşitli komiteler içerdi-
ğini dile getirerek, yapılan toplantıda, 
Girne’nin ve KKTC’nin kültürünün, 
Orta Doğuda önemli bir kıta olduğunu 
anlattıklarını açıkladı.

Zeytin Ticaret Ağı
Yapılan etkinlik içerisinde ise Girne 

Belediyesi’nin düzenlediği ‘Zeytinlik 
Festivali’nin önemli olduğunu vurgu-
ladıklarının altını çizen Güngördü, bu 
hususta, Girne Belediyesi’nin öncülü-
ğünde, zeytin yetiştiren diğer bölgele-
rin belediyeleriyle birlikte bir ticaret ağı 

oluşturulabileceğinin görüşüldüğünü 
belirtti.

Balıkesir’in Bugünkü Durumundan 
Engelsiz Bir Kent Yaratılması Yönünde 
Balıkesir Belediyesi Görev Üstlendi

Bir ticaret ağı oluşturulmasının 
oldukça önemli olduğuna da dikkat 
çeken Girne Belediyesi Başkanı Gün-
gördü, toplantıda görüşülen bir diğer 
konunun ise, Balıkesir Belediyesi’nin 
2021 çalışma programı içerisinde, Balı-
kesir’in bugünkü durumundan engelsiz 
bir kent yaratılması yönünde görev üst-
lendiği ve bu çalışmaların Balıkesir’de 
devam edeceğini vurguladı. Girne’de 
Temmuz 2014 den itibaren gerek şehir 
içindeki kamusal binalarda, gerekse 
çarşı merkezinde engelli bireylere 
yönelik pek çok çalışma yapıldığını ve 
bunları işyeri açma izinlerine koşul ola-
rak koyduklarını ve dolayısıyla Balıke-
sir’deki bu çalışmanın bir parçası olmak 
istediklerini kaydeden Güngördü, böyle 
bir uygulamanın küçük bir kısmını da 
NEWA çatısı altında Girne’de yapabile-
ceklerini belirtti.

KKTC’nin de içinde 
bulunduğu bir kitap...
Girne Belediyesi Başkanı Nidai 

Güngördü, KKTC’nin de içerisinde yer 
alacağı bir doküman kitap hakkında 
da açıklamalarda bulunarak, ‘Kültürel 
Mirasın Korunmasında Yerel Yönetim-
lerin Rolü’ adlı kitabın yakın bir tarihte 
yayınlanacağını da dile getirdi.

Güngördü, kültür ve sanat etkinlik-
leri gibi birçok konuda ortak takvim 
hazırlanabileceğini kaydetti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, pandemi 
nedeniyle işsizliğin artması ve maddi imkânsızlık-
lar nedeniyle sokakta kalan kişilere bir ay süresince 
kalacak yer sağlandığı belirtildi.  Başvuru ve ihbar için 
ALO 185 ve 0548 890 55 00 numaralı telefonlardan 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine ulaşabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle 
zor günlerin yaşandığı bu günlerde, işsizlik ve maddi 
imkansızlıkların arttığını, soğuk kış günlerinde belde 
sınırları içerisinde kalacak yeri olmayan ve sokakta ka-

lan kişilerin olduğu tespit edildiğini, bu kişilerin belirli 
bir süre için pansiyonlara yerleştirilmesinin kararlaş-
tırıldığını belirtti.  Güngördü, yardımlaşma ve daya-
nışmanın çok değerli olduğunu hatırlatarak, herkesi 
duyarlı olmaya davet ederken, Girne Belediyesi Sosyal 
İşler Şubesi’ne yapılacak başvuruların Sosyal Yardım 
Komitesi tarafından değerlendirilerek, geçici de olsa 
ihtiyaçlı kişilere kalacak yer sağlayacaklarını kaydetti. 

Güngördü; bugüne kadar 10 kişiye kalacak yer 
imkanı sağladıklarını, bu kişilerin sürelerini tamamladı-
ğını belirtti.

Girne Belediyesi sokakta 
kalanlara yardım eli uzattı
Girne Belediyesi, soğuk havalarda evsiz kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. 
Şubat ayı içerisinde 10 kişiye geçici süreliğine kalacak yer imkanı sağlandı.
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Güngördü: Her yer denetlenebilir
Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne’de bulunan 14 casino işletmesinin 
yöneticileri ile Covid 19 denetimleri hakkında alınacak önlemleri görüştüler.

Girne Belediyesinden yapılan 
açıklamada, Girne Kaymakamlığı ile 
birlikte Girne Belediyesi,  bölgede şu 
anda faal durumda olan 14 Casino 
işletmesinin sorumlu müdürleriyle ve 
Casino İşletmecileri Birliği temsilcisi ile 
beraber Girne Belediyesi’nde bir araya 
geldi. 

 İlçe Emniyet Toplantısında alınan 
kararlar gereği gerçekleştirilen toplan-
tıda, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü de hazır bulundu. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü toplantıda yaptığı konuşmada, 
Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 
pandemi süreci nedeniyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Girne Kentinin 
de etkilendiğini ve pandemi süreci-
nin uzamasıyla, belediye tarafından 
yapılan denetimlerin devam ettiğine 
işaret etti. 

Güngördü, özellikle yılbaşı eğlence-
lerinden sonra gündeme gelen Casi-
nolarda’ki olumsuz eleştirilere karşı 
gerçekleştirmiş oldukları bu toplan-
tıda, Girne Polis Müdürlüğü ve Girne 
Kaymakamı Sinan Güneş ile birlikte 
önümüzdeki günlerde denetimlere 
başlanacağını belirtti. 

Sinan Güneş: Casinoların eko-
nomiye ve turizme katkısı göz ardı 
edilemez… 

Casinolarda işleyen kişilerin şehrin 
bir parçası olduklarını söyleyen Girne 

Kaymakamı Sinan Güneş; “Tekrardan 
kapanmanın tartışıldığı bu günlerde 
gelen birtakım eleştiriler sebebiyle 
sizleri buraya davet ettik. Casinoların 
ekonomiye ve turizme katkısı göz 

ardı edilemez. Pandemi döneminde, 
casino içerisindeki insan yoğunluğu ve 
hijyen kurallarına uymanız kendiniz ve 
halk sağlığı için çok önemlidir” dedi.  
Güneş, bu süreci birlikte atlatacaklarını 
ve gerekli tedbirlerin her geçen gün 
daha da artıracaklarını belirterek, artan 
vakalar nedeniyle bu toplantı sayesin-
de casinoların da uyarıldığını, kararlar 
alınırken bir program ve uyum içinde 
hareket edeceklerini dile getirdi.

Güngördü: Her yer denetlenebilir   
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, “Salgın döneminde çeşitli yerlere 
denetimler yapılmaktadır. Halk arasında 
casinoları denetleyemeyeceğimiz gibi 
bir algı oluştu ama bu kesinlikle öyle 
değildir” dedi. Bir iki gün içerisinde 
casinolara gidilerek, Casinolardaki uy-
gulamaların Belediye, Kaymakamlık ve 
Polisle birlikte denetlenmeye başlana-
cağını belirtti.  Güngördü, Casinolarda 
verilen ücretsiz yemek ve içeceklerin 
periodlara bölünmesi gerektiğine işaret 
ederek, özellikle kapıda duran güvenlik-
teki arkadaşlara da büyük sorumluluklar 
düştüğünü, içerdeki insan yoğunluğuna 
göre gelen kişilerin içeriye alınıp alın-
mamasını kontrol edip bu konu hakkın-
da karar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan yetkililer de bu 
konuda kaymakamlık ve belediyeye 
yardımcı olacaklarını dile getirerek, 
özellikle eksikliklerin kendilerine belirtil-
mesiyle giderilmesi için ek süre istedik-
leri bilgisi verildi. 
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Girne Belediyesi Danışma ve 
Destek Merkezi, Akran Zorbalığı 
Farkındalık Haftası nedeniyle 19 
Mayıs Türk Maarif Koleji Rehberlik 
Servisi’nin gerçekleştirdiği et-
kinlikte eğitim vererek destekte 
bulundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, “Akran Zorbalığı” ko-
nulu eğitim, 19 Mayıs Türk Maarif 
Kolejinde gerçekleştirildi.    7. Sınıf 
öğrencilerinin katıldığı eğitimde 
akran zorbalığının tanımı, çeşit-
lerinin bildirisi, alınabilecek ve 
yapılabilinecek önlemlerin akta-
rılması, öfke kontrolü ele alındı. 
Eğitim, Girne Belediyesi Sosyal 
İşler Şubesi Personeli Psk. Behiye 
Kaşif tarafından verildi.

Güngördü: Gençlerin gele-
ceği için eğitim önemli

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Akran Zorbalığı” 
çocukların psikolojilerini olumsuz 
etkilediğini söyleyerek, gençlerin 
topluma yararlı, şiddetten uzak ve 
sağlıklı bireyler olarak yetişmesi 
için eğitim ve farkındalık çalışma-
larının son derece önemli olduğu-
nu kaydetti.

Girne Belediyesi 
Danışma ve Destek 
Merkezi’nden akran 
zorbalığı eğitimi

Girne Belediyesi’nden anlamlı bağış
Girne Belediyesi Sosyal Sorumluluk Kapsamında 
Girne Sos Çocukköyü Derneği’ne Bağış yaptı

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye 
göre, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler 
Birimi Amiri Mehmet Atak kontrolünde, 
Girne Belediyesi kamusal alanlar ile 
kaldırımlarda bulunan belediyeye ait 
hurma meyvelerini topladı ve Çarşam-
ba pazarında satarak 8680TL gelir elde 
etti. Elde edilen gelirin tamamı sosyal 
sorumluluk kapsamında Sos Çocukkö-
yü derneğine bağışlandı. Ayrıca Girne 
Belediyesi yine belediyeye ait yeşil 
alanlarda, parklarda ve çocuk oyun 
alanlarında bulunan zeytin ağaçların-
dan zeytinleri toplayarak 200 lt. zeytin-
yağı elde edildi. Elde edilen zeytinya-
ğının 20lt.si Sos Çocukköyü mutfağına 
teslim edildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü bağışı teslim ederken yaptığı 
konuşmada, Belediyelerin sorumluluk 

alanlarının genişlediğini ve çeşitlendi-
ğini belirtti. Sosyal Sorumluluk projesi 
kapsamında büyük bir görev üstlenmiş 
olan Sos Çocukköyü derneğinin her za-
man destekçisi olduklarını dile getiren 
Güngördü, Girne Belediyesi olarak sos-
yal yaşam merkezinin de kurulmasıyla 
bu alanda büyük bir yol kat ettiklerini 
dile getirdi. Güngördü, yapılan bağışla-
rın yanı sıra sosyal sorumluluk kapsa-
mında görevlerinin arttığını söyleyerek, 
bu alanda imkanları çerçevesinde 
gereğini yapacaklarını belirtti.

Sos Çocukköyü Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter yaptığı 
konuşmada, başta Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü’ye Park ve Bah-
çeler Amiri Mehmet Atak ve ekibine, 
derneğe yapılan bu anlamlı bağıştan 
dolayı teşekkürlerini iletti.

Açık Hava Reklam İhalesi yenilendi
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, reklam sözleşmesi en yük-
sek meblağı teklif eden Myad Reklam Limited şirketi ile imzalandı.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü 
ve Myad Reklam Limited Direktörü 
İşadamı Emre Zeren Safa’nın katıldığı 
imza töreninde karşılıklı olarak imzalar 
atıldıktan sonra bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Güngördü; “Pande-
mi süreci nedeniyle Ağustos ayında 
gerçekleşmesi gereken imza töreni 
bugüne kalmıştır. Böyle sıkıntılı bir 
dönemde özellikle Girne merkez ve 
çevresindeki işyerlerinin kapalı olduğu 
bir dönemde, reklam mecralarında-
ki sıkıntılara rağmen, Myad Reklam 

Şirketi’nin yeniden teklif atarak bizimle 
yeniden işbirliğini sürdürmek istemesi 
bizim için çok önemlidir. Myad Reklam 
Şirketi Direktörü Sayın Emre Zeren 
Safa’ya, şahsım, meclis üyelerim ve 
şehir halkı adına teşekkür eder, bu 
antlaşmayla elde edeceğimiz gelirlerle 
’de kente en iyi şekilde hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

İmza töreninde konuşan Myad 
Reklam Direktörü Emre Zeren Safa; 
“Girne hudutlarında bulunan açık hava 
mecralarının ihalesi kapsamında vermiş 

olduğumuz teklifin, Belediye ihale ko-
misyonu tarafından uygun bulunması 
bizleri çok memnun etmiştir. Haziran 
2022 tarihine kadar bu reklam mecra-
larını işletmeye devam ederken içinde 
bulunduğumuz süreçte, reklamın ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha 
anladık” dedi.

Safa, Girne’de bulunan işletmeler 
için çok daha cazip paketler hazırla-
dıklarını, bu sıkıntılı süreci hep beraber 
atlatacaklarını kaydederek Girne Bele-
diyesine teşekkürlerini iletti.
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‘Uzay Şairi’ Türkay anıldı
İki kez Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ve “Uzay şairi” 
olarak tanınan Osman Türkay ölümünün 20. yılında unutulmadı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü yaptığı açıklamada; “Osman 
Türkay, şair, yazar, gazeteci ve Kıbrıs 
Türk şiirine yaptığı çok önemli kat-
kılarla dünya edebiyatında da yerini 
almayı başarmış bir şairimizdir ”dedi. 
Ozanköy’de dünyaya gelen Osman 
Türkay’ın dünyanın en önemli edebi-
yat ödülü olan Nobel’e aday göste-
rilmesiyle Ozanköy yanında Kıbrıs 
ve Kıbrıslıların da tanıtımını yaptığını 
söyleyen Güngördü,  “Uzay şairi ola-
rak anılan Osman Türkay’ın yaşadığı 
köyde anılması ve gelecek nesillere 
varlığının hatırlatılması bizler için her 
zaman bir görev olacaktır” dedi.  

Londra’da bulunduğu 1951-56 yıl-
ları arasında şiir yazmaya ara veren 
şair, ilgisini başta İngiliz şiiri olmak 

üzere dünya şiiri üzerinde yoğun-
laştırır. Şiirleri, Yunanca, İspanyolca, 
Çekçe gibi dillere de çevrildi.

Eski ismi Kazafana olan ve sonra-
sında Osman Türkay’a ithafen “Oza-
nın Köyü” anlamına gelen Ozanköy 
olarak köyün ismi değiştirilmiştir.

Girne Belediyesi Osman Türkay’a 
verdiği değeri ölümsüzleştirerek, 
2017 yılında aldığı kararla Ozan-
köy’de köy meydanında, Osman Tür-
kay’ın anıt büstünü törenle açmıştır. 

Belediyemiz yine 2018 yılında 
Osman Türkay’ın ‘7 Telli, Uyurgezer, 
Seçme Şiirler’ isimli kitaplarını aslına 
uygun olarak baskısını yapmış, okul 
kütüphanelerine, Üniversitelere ve 
birçok kurum ve kişilere armağan 
etmiştir. 

Kitapseverler, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde İbrahim 
Yapıcıoğlu’nun  “Leymosunlu” kitabıyla bir araya geldi.

Leymosunlu tanıtıldı

Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun 5. 
Kitabı olan “Leymosunlu” kitabı Girne 
Sanat galerisinde yapılan imza günü 
ile tanıtıldı. Girne Belediyesi’nin katkı-
larıyla, Limasol insanlarını ve kültürünü 
anlatan kitabın tanıtımı yapılırken, keyifli 
sohbetlerin yaşandığı söyleşi gerçekleş-
tirildi. 

Güngördü: Üretim toplumun 
temel öğesidir

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü yaptığı konuşmada, gerek kitap 
yazarak gerekse herhangi bir alanda 
üretim yapan insanları görünce duygu-
landığını dile getirerek, Kıbrıs Türk’ü-
nün bu topraklarda var olmasının en 
temel öğelerinden bir tanesi de üretim 
yapmak olduğunu vurguladı. Üretimin 
her alanda önemli olduğunu belirten 

Güngördü, yazar Yapıcıoğlu’na şahsı, 
kent halkı ve belediye meclis üyeleri 
adına teşekkürlerini ileterek başarılarının 
devamını diledi.

Yapıcıoğlu: Limasol’u unutturma-
yacağız

İbrahim Yapıcıoğlu tanıtımda yaptığı 
konuşmasında, kitabının, 1800’lü yıllar-
dan başlayarak 1974’e kadar olan olaylar-
dan oluştuğunu, kitabı yazarken, Lima-
sol’daki hatıralarını eklerken, yaşayan 
kişilerlede birebir karşılıklı bilgi alışveri-
şinde bulunduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, 
Limasol’un ne olduğunu gelecekteki 
kuşaklara, Limasol’u bilmeyen kişilere 
“Leymosunlu” kitabıyla anlatabileceğini 
dile getirdi. Yazar Yapıcıoğlu, gelen her-
kese ve kitabın tanıtımı için katkı koyan 
Girne Belediyesi’ne teşekkürlerini belirtti.
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Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında işbirliği
Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında Bellapais Köy sınırları içerisinde bulunan 1974 öncesinde 
Türk Mezarlığı olarak da kullanılan alana restorasyon projesi için protokol imzaları atıldı.

Girne Belediyesi’nden alınan 
bilgiye göre, Bakanlar kurulunun 4 
Ekim 2019 tarihinde aldığı kararla, 
Bellapais mevkiinde 1974 öncesinde 
Türk Mezarlığı olan alanı mezarlık 
maksatları için kullanmak üzere Girne 
Belediyesi’nin kontrol ve sorumlulu-
ğuna tahsis edildiği bilgisi verildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, Projenin maliyeti-
nin Ocak 2021 bedeli ile yaklaşık 
1.200.000TL olabileceği öngörülmüş, 
bu miktarın 1/3 oranındaki kısmının 
ilgili firma tarafından karşılanacağı 
ve protokolün imzalarının atıldığı 
açıklandı.

Girne Belediyesi, yaptığı projede 
bu alan içerisine 474 Müslüman me-
zarı ve 70 gayri Müslüman mezarın-
dan oluşan toplamda 544 mezar ve 
yürüyüş yolları, otopark, tören alanı 
yapmayı planlıyor. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da,  Kentte yaşayan Erbil bey gibi iş 
insanlarıyla devamlı işbirliği içinde 
olduklarını, güzel projelere imza 
attıklarını ve atacaklarını söyleyen 
Güngördü, Bellapais’teki atıl durum-
da olan mezarlığın restore edilme 
fikrinin Arkın Grup Direktörü Erbil 
Arkın’a ait olduğunu belirtti. Gün-
gördü insanların yaşadığı beldelere 
ve köylere önem vermelerinin bizim 
açımızdan da önemli olduğunu be-
lirterek, yaşanılan beldeleri güzelleş-
tirmenin belediyelerin asli görevleri 
arasından olduğunu dile getirdi. 
İnsanların yaşadıkları beldelerde ölü-
lerin mezarlarına en yakın mesafede 
ulaşmalarının doğru olduğuna inanan 

biri olarak projeye büyük önem ver-
diğini söyledi ve Arkın Grup Direktö-
rü Erbil Arkın’a yapacakları katkıdan 
dolayı teşekkürlerini iletti.

Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın 
yaptığı konuşmada, Bellapais me-
zarlığını restore etmek ve Bellapais 
halkının kökenlerini unutmamaları, 
mezarlığın kullanılabilirliğini artırmak 
için Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü’yle protokol imzaladıkları-
nı söyledi. Girne’ye ve tüm halkımıza 
yaptıklarımızla değer katmak istedik-
lerini belirten Arkın, bu projede de 
Girne Belediyesi’ne destek verecek-
lerini dile getirerek, Güngördü’ye 
konuya gösterdiği ilgiden dolayı 
teşekkür etti.
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Girne Belediyesi okulları dezenfekte etti
Girne Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Okullar açılmadan, bölgede 
bulunan tüm Devlet okullarının genel dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi 

Girne Belediyesi’nden alınan bilgi-
ye göre, sağlık bölümü dezenfektan 
ilaçlama ekipleri, Devlet okullarında 
bulunan sınıfları, öğretmen odalarını, 
diğer kapalı alanları koruyucu önlem-
ler kapsamında hava dezenfeksiyonu, 
sisleme yöntemiyle dezenfekte etti. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
sağlığını korumak ve velilerin hijyen ko-
nusundaki endişelerini azaltmak amacı 
taşıyan uygulama ile Girne bölgesinde 
bulunan okullar dezenfekte edilmiş 
oldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-
gördü; okullarda görülmeye başlayan 
bulaş nedeniyle ara verilmiş olan 
eğitim dönemine başlamadan önce 
yapılan bu dezenfektasyon işlemi ile 
toplum sağlığını korumak hedeflenmiş-
tir dedi.  Güngördü, tüm ilaçlama ve 
dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlan-
dırılan dezenfektanlar kullanılırken, bu 
uygulamaların insan sağlığına olumsuz 
bir etkisi bulunmadığını kaydetti. Pan-
demi sürecinin halen devam ettiğini bu 
nedenle tüm öğrencilerin öğretmenle-
rin ve velilerin maske, el hijyeni, mesafe 
kurallarına uymalarının önemine işaret 
eden Girne Belediye Başkanı Güngör-
dü; tüm çocuklara ve öğretmenlere 
sağlıklı ve çok başarılı bir eğitim döne-
mi geçirmelerini diledi. 

Antik Liman’da 
denizin içi temizlendi

Girne Belediyesine bağlı 
temizlik ekipleri, dün sabah 
saatlerinde Girne Antik 
Liman bölgesinde deniz 
içerisinde kirlilik oluşturan 
çeşitli atıkları temizleyerek 
kirliliği ortadan kaldırdı.

Belediyeden yapılan 
açıklamada, temizlik ekipleri 
bugün deniz içine girerek, 
su yüzünde bulunan birçok 
atık, (naylon, pet ve cam 

şişe, tahta vb.) toplayarak 
temizlik çalışması yaptı. 
Bu olumsuzlukların önü-
ne geçilmesi için bölgede 
bulunan ve ziyaret edenlerin 
daha dikkatli olması gerek-
tiğini vurgulayan yetkililer, 
temiz bir çevre için vatan-
daşlardan ve bölgedeki 
tekne sahiplerinden çevreyi 
kirletmeme konusunda daha 
duyarlı olmalarını istediler. 



23HABERŞubat 2021

adına sahibi
Berk Emregül

Yayın Yönetmeni: 
Özden Itır KUTLU EMREGÜL

Grafik Tasarım:
Owl Creative

Adres: Beşparmaklar Cad. 121/18
Çatalköy/Girne 

Tel: 0548 870 15 45  

web: www.expresskibris.com

e-mail: info@expresskibris.com

OWL
creative
Reklam & Yayıncılık

Araç filosu genişledi
Girne Belediyesi, Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Transfer İs-
tasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” Projesi’nde kullanılmak üzere 5 adet araç satın aldı.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye 
göre; projenin bir parçası olan katı atık 
transfer istasyonu inşaatına yakın bir 
tarihte başlanacaktır.Transfer istasyonu 
faaliyetlerini desteklemek için proje 
kapsamında, 5 araç alınmıştır. Satın 
alınan araçların 2 adet çekirge 2 adet 
damperli kamyon ve 1 adet damperli 
kamyonet olduğu açıklandı. 

Alımları gerçekleşmiş araçlarda, top-
lum kalkınması 4 hibe programı kapsa-
mında geliştirilen iletişim ve görünür-
lük stratejisi şablonları kullanılarak araç 
giydirme çalışması yapılmıştır.

Girne Belediyesi, söz konusu pro-
jenin Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki katı 
atık yönetiminin iyileştirilmesini ve aynı 
zamanda bir transfer istasyonunun 
kurulumunu amaçladığını açıkladı. Bu 
amaca yönelik takvimlendirilmiş proje 
faaliyetlerinin, yaşadığımız pandemi 
dönemi zorluklarına rağmen devam 
etmekte olduğunu ve proje kapsamın-
da gerçekleşme sözü verilen eğitim, 
farkındalık ve toplum bilinçlendirilme-
sine yönelik çalışmaların revize edilerek 
ileri bir tarihe aktarıldığı bilgisi verildi. 

“Çevreci Bir Yöntem”
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 
Transfer İstasyonu’nun atık depolama 
alanı olmadığını, yerel atık depolama 
araçlarıyla atıkların daha büyük araç-
lara yüklenerek, geri dönüşüm arıtma 
ve bertaraf için bitiş noktasına nakil 
edilmek üzere, geçici olarak boşaltılan 
bir işleme alanı olduğunu söyledi. Atık 
toplama hizmetlerinin verimliliğinin 
artacağını vurgulayarak, Kuzey sahil 
şeridinde katı atık yönetimi konusunda 
iyileşme olacağını dile getirdi.

Başkan Güngördü, programın çevre 
bilinci oluşturulması açısından önemine 
dikkat çekti. Geri dönüşüm ve yeniden 
kullanımın, çevreci yaklaşım açısından 
gerekliliğinden söz eden Güngördü, 
toplumun ve ülkenin gelişimine de 
etki eden projenin sağlıklı bir gelecek 
oluşturulmasına katkı koyacağının altını 
çizdi. Bu gibi hibe projelerinin, yerel 
yönetimlerin hizmet kapasitesini ve 
buna bağlı olarak toplumun refahını 
artırdığını vurguladı. Bu tür program-
ların yerel yönetimlerce olumlu yönde 
değerlendirilerek başvuruların takibinin 
devamlılığının şart olduğunu belirtti. 
Güngördü, Avrupa Birliği Program yö-
neticilerine, AB Hibe Destek ekibine ve 
Girne Belediyesi proje ekibine yapılan 
çalışmalarda göstermiş olduğu işbirliği 
ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sokak hayvanları ile ilgili sivil top-
lum örgütleriyle işbirliğini sürdüren 
Girne Belediyesi, sahipli köpeklerin 
yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi 
kayıtlarının yapılması yönünde tüm 
kent sakinlerine çağrıda bulundu. Gir-
ne’de kent genelinde sokak hayvan-
ları ile ilgili çalışmalarına da devam 
eden Girne Belediyesi, sahipsiz sokak 
hayvanları arasında özel bakıma ihti-
yacı olanların veteriner bakımları ve 
rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor.

Soyel:  Sokak hayvanlarını 
korumak, görevimiz

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri 
Naile Soyel, tüm hayvanların iyi bir 
refah düzeyinde hayat sürmelerinin, 
en temel yaşamsal hakları olduğunu; 
bu nedenle de Köpek Kayıt Tüzüğü 
ve Hayvan Refahı Yasasının verdiği 
yetkilerin etkin bir şekilde kullanılma-
sı için belediye olarak çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi. Naile Soyel, 
sahipsiz hayvanlar için özellikle soğuk 
kış günlerinde mama ve sıcak yuva 
desteği sağlama yanında kısırlaş-
tırma, veteriner kontrolü ve gerek-
tiğinde tedavi ve rehabilitasyonları 

konularında kesintisiz şekilde çalış-
malarının sürdüğünü kaydetti.

Güngördü: Satın almayın sa-
hiplenin

Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, sahipli köpeklerin her 
yıl ruhsatlarının yenilenmesinin şart 
olduğunu söyledi. Belediye olarak 
sahipsiz köpekler için 2017 yılında 
hizmete açtıkları Girne Belediyesi 
Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinde çalışmalarının devam 
ettiğini ve bugüne dek 400’e yakın 
sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını 
belirten Güngördü, köpek satın almak 
yerine, merkezde bulunan hayvanla-
rın sahiplenilmesini istedi.

Vatandaşın desteği önemli
Güngördü, sokakta yaşayan 

hayvanların soğuk hava koşullarında 
verdikleri yaşam mücadelesinde onla-
ra barınabilecekleri sıcak ortamlar ve 
beslenebilecekleri gıdaları sağladık-
larını ifade etti. Sokak hayvanları ko-
nusunda duyarlı vatandaş ve esnafla 
işbirliği yapıldığını anlatan Güngördü, 
Girne kent genelinde belli noktalarda 
sokak hayvanlarının sığınabileceği 
yuvalar yerleştirildiğini, aynı zamanda 
belli noktalarda da düzenli mama 
takviyesi yapılan besleme noktala-
rıyla sokaktaki hayvanlara destek 
olmaya çalıştıklarını kaydetti. Gün-
gördü, belediye ekiplerinin düzenli 
gözetiminde olan bu noktaları vatan-
daşın da koruması ve gözetmesinin 
sürdürülebilir bir çalışma için önem 
taşıdığını sözlerine ekledi.

Girne Belediyesi hayvan hakları ile 
ilgili çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesi, köpek 
sahiplerine yıllık ruhsat 

yenilemeleri ve kayıtlarının 
yapılması için 

çağrıda bulundu.



Girne Belediyesi

çalışıyor!
sağlığınız için

Belediyemiz, bu zor günlerde 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 
Girne Belediyesi Leymosun  Kültür 
Evi’nde PCR Testleri, Girne 
Belediyesi Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde (Eski Belediye Binası) 
aşılama çalışmalarına devam 
ediyor. Bizler, sizlere daha düzenli, 
daha hijyen ve daha iyi koşullar 
sağlamak için çalışıyoruz. Sizler de 
lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için 
MASKE, MESAFE ve HİJYEN kuralına 
uyunuz. Sağlıklı günler dileriz. 

Nidai GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı


