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1. Çocuk Tiyatroları Festivali düzenleniyor
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çocuk
Tiyatroları Festivali, 19 Mart

Turkcell Girne Yarı
Maratonu 14 Nisan’da

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla
gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilecek gelir 3 kuruma bağışlanacak
Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde “Yardıma
koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan 2019
tarihinde gerçekleşecek “Turkcell Girne
Yarı Maratonu” ile ilgili bugün basın
toplantısı düzenlendi. Girne Grand
Pasha Otel’de gerçekleşen toplantıda
maratonun gelirinin; SOS Çocuk Köyü
Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan
Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.
Girne Kordonboyunda başlayıp aynı
yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21
kilometre” olmak üzere erkek ve kadın
kategorilerinde gerçekleşecek. Kayıtlar
önümüzdeki günlerde başlayacak.

Haberi 10-11. sayfalarda

ile 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberi 9. sayfada

Sağlık denetimleri sürüyor
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi
ekipleri toplum sağlığını ilgilendiren
otel, lokanta, kafe, market, gıda
üretim ve satışı yapılan işletmelere
yönelik gıda ve hijyen denetimlerini
sürdürüyor.

Haberi 13. sayfada

Girne Belediyesi’nden 2 yeni uygulama
Girne Belediyesi, Girne Antik Liman’da servis saatlerinde
yaşanan trafik sorununa çare
bulmak için karar üretirken ayrıca 7 Şubat 2019 tarihinde aldığı
G-10/2019 sayılı meclis kararı

doğrultusunda Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Cuma ile Pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle
deneme amaçlı araç trafiğine
kapatılacak.
Haberleri 2.sayfada

“Gelin Tanış Olalım”
ile muhteşem final
Girne Belediyesi’nin düzenlediği
kış etkinlikleri, “Gelin Tanış Olalım”
türkü müzikaliyle muhteşem bir
final gerçekleştirdi.

Haberi 18. sayfada

Gazetemizi artık www.expresskibris.com adresinden dijital olarak da takip edebilirsiniz...
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Girne çarşısında yayalaştıma denenecek
Girne Belediyesi’nin 7 Şubat 2019 tarihinde aldığı G-10/2019 sayılı meclis kararı doğrultusunda
Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Cuma ile Pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle deneme amaçlı
araç trafiğine kapatılacak.
Girne Kent Merkezini Yayalaştırma Projesi
kapsamında, 1 Mart-1 Nisan 2019 tarihleri arasında Ziya Rızkı Caddesi’nin, Girne Ramadan Cemil
Meydanı’nın başladığı nokta ile Atatürk Anıtına
giden dörtyol (Kombos Taksi-Reşat Kuyumcu)
arasındaki güzergahta, Cuma 16.30-Pazartesi
06.00 saatleri arasında acil durumlar dışında araç
trafiğine izin verilmeyecek.Bölgedeki işletmelere
servis verecek araçlara ise Cumartesi ve Pazar
günleri 06.00- 10.00 arasında izin verilecek.

Güngördü: Amaç bölgeyi cazibe merkezi
yapmak

Proje hakkında bilgi veren Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü, amaçlarının Girne çarşısı
ve tarihi kent merkezini, çağdaş ülkelerde olduğu
gibi yayalaştırıp, mağazalar yanında kafe, restorant ve barların da yaygınlaştırıldığı bir cazibe
merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Nidai
Güngördü, deneme amacıyla yürütülecek projeyi bölge halkı ve esnafıyla uyum içinde hayata
geçirmek istediklerini belirtti.

Kent merkezinde otopark eksikliği yoktur

Nidai Güngördü ayrıca kent merkezinde
yürüme mesafesinde yaklaşık bin araç kapasiteli
otoparklar olduğuna dikkat çekerek, bunların yayalaştırılan alanın doğusunda belediyeye ait Baldöken ile Karakız Otoparkı, batısında Savoy Otel
karşısındaki otopark, elektrik kurumu karşısında
otopark, Rocks otel bölgesinde 2 ayrı otopark ve
Girne Turizm Parkı otoparkı olduğunu ifade etti.
Güngördü, bölge okullarının otoparkları yanında,
bazı özel otoparkın da bulunduğunu kaydetti.

Antik Liman’da tek yön uygulaması denenecek
Girne Belediyesi, Girne Antik Liman’da servis
saatlerinde yaşanan trafik
sorununa çare bulmak için
karar üretti. Girne Belediyesi
Trafik Komisyonu’na bölge esnafından gelen talep
doğrultusunda, Girne Antik
Liman Tüzüğü’ne göre belirlenen 05:00-11:00 saatleri
arasında bölge esnafına mal
getirecek araçlar için tek yön
uygulamasının denenmesi
kararlaştırıldı.
Buna göre; servis araçları,
11 Mart 2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle servis saatlerinde “Kale altından dallas
büfe yönüne doğru” hareket
edecek. Servis saatleri dışında liman acil durumlar hariç
araç trafiğine kapalı olmaya
devam edecek. Sürücülerin
trafik işaret ve işaretçilerine
uyması önemle duyurulur.

Mart 2019
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Şair Filiz Naldöven’in
adı Girne’de yaşayacak
Merhume Filiz Naldöven’in ismi, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
törenle bir sokağa verildi.
Girne Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, 2016
yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in ismi, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
Girne’de bir sokağa verildi. Karaoğlanoğlu ile 19 Mayıs Caddesi’ni (Calliope
ile Levent Apartmanları arası) bağlayan
sokak üzerinde düzenlenen törende,
Fatoş Avcısoy ile Ceyhan Özyıldız, merhum Filiz Naldöven’nin şiirlerini okudu.

Güngördü: Üretken ve başarılı
bir sanatçıydı

Kadınlar,
ailenin ve
toplumun
merkezindedir
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj
yayınladı.
Başkan Nidai Güngördü mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Toplumun temeli aile, ailenin
temeli kadınlarımız, her daim hak
ettikleri konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır.
Kadınlarımızın ekonomik,
sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk ve etkinlikleri her geçen gün
artmaktadır.
Hayatın her alanında kadınlarımız büyük sorumluluk, özveri,
mücadele, fedakarlık ve sevgileriyle Kıbrıs Türkünün geleceğe
güvenle bakmasının teminatı
olmuşlardır.
Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden
biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir.
Bu duygu ve düşüncelerle,
hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya
kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık,
huzur ve mutluluklar diliyorum.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada,
daha önce Girne Belediyesi ile Kıbrıs
Türk Karikatürcüler Derneği tarafından
geleneksel olarak düzenlenen, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda Filiz Naldöven’in Özel Ödülü
verdiklerini söyledi. Nidai Güngördü,
ülkemizin yetiştirdiği önemli şairlerden
Filiz Naldöven’in adını yaşatmak için bu
kez önemli bir gün olan 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde ismini bir
sokağa verdiklerini ifade etti. Güngördü, emekli öğretmen ve şair Naldöven’in sürekli üreten başarılı bir sanatçı
olduğunu kaydetti.

Demirel: Annemin adını sokağa
verenlere teşekkürler

Şair Filiz Naldöven’in kızı Nehir Demirel ise Filiz Naldöven’nin adının Girne’de bir sokağa verilmesinden dolayı
son derece mutlu olduğunu belirterek,
bu kararı alan Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü ve belediye meclis
üyelerine teşekkür etti.

Mart 2019
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Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı
Kıbrıslı kadın sanatçılar Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına 8 Mart
Dünya Kadınlar gününde “Kadın demek” isimli etkinlik düzenlendi

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya
Kadınlar Gününde piyanist ve bestekâr
Kamran Aziz ile Jale Derviş anısına
“Kadın demek” isimli şiir ve müzik
dinletisi etkinliği düzenledi. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen
etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü ve vatandaşlar katıldı. Oya Kutsal’ın sunuculuğunu
yaptığı etkinlik, Kamran Aziz ve Jale
Derviş anısına Eralp Adanır tarafından
hazırlanan görsel sunumla başladı. Etkinlikte, Filiz Yuvalı şiir okudu ve Saint
Hilarion String Quartet grubu Kamran
Aziz ve Jale Derviş’in bestelerinden
oluşan bir müzik dinletisi sundu.

Çeler: Kadınlarımız önemli çalışmalar yapıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkemizdeki kadınların
hayatın her alanında ve özellikle kültür
ile sanat konularında önemli çalışmalar
yaptığını belirterek, imkan sağlanması
halinde çok daha iyi noktalara gelinebileceğini söyledi. Zeki Çeler, Girne
Belediyesi’nin kültür ve sanata önemli
katkılar yaptığına dikkat çekti. Bakan
Çeler, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Oya Kutsal’a ve etkinlikte emeği
geçenlere teşekkür etti.

Güngördü: Mihenk taşlarını
anacağız

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk Folk
Müziğine “Al yemeni mor yemeni” ve
“Kıbrısım” isimli şarkılarıyla kalıcı eserler bıraktığını söyledi. Nidai Güngördü,
İngiltere’de aldığı piyano eğitiminin
ardından ülkesine dönen Jale Derviş’in,
Kıbrıslı Türk ve Rum birçok piyanisti
eğittiğini ayrıca Kıbrıslıları çok sesli klasik çağdaş müziği ile tanıştırdığını ifade
etti. Güngördü, 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününde müzik alanında Kıbrıslı Türklerin mihenk taşı olan iki kadın sanatçıyı andıklarına işaret ederek, etkinlikte
emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

HABER
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Güngördü, Deniz Binbaşı Tercan’ı ağırladı
Emlak verginizi ödemeyi unutmayın
Girne Belediyesi, 2019 yılına ilişkin
Emlak Vergisi ödemelerini tahsil
etmeye başladı
Girne Belediyesi, 50/1995, 15/2006,
39/2006, 42/2007, 18/2008 Sayılı
Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca
belediye hudutları dahilinde 2019 yılı
Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirledi ve tahsil etmeye başladı.
Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi’nin birinci taksit
ödeme süresi, Nisan ayı sonunda tamamlanacak. Emlak Vergisi’nin ikinci
taksidinin ise 30 Eylül 2019 tarihine
kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemelerin
yapılacağı noktalar

Ödemeler, Girne Belediyesi ana
bina veznelerine, Girne Belediyesi
terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik,
Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi
Muhtarlık Vezneleri’ne veya Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bankalara (Akfinans Bank, Asbank, Creditwest
Bank, Garanti Bankası, Halk Bank,

Albank, İktisat Bankası, İş Bankası,
Kooperatif Merkez Bankası, Universal
Bank, Vakıflar Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Capital Bank, Nova
Bank, Türk Bankası, Yakın Doğu Bank
ve Ziraat Bankası) yapılabilir.

Emlak bildirimi postayla gönderilmeyecek

2018 yılı Emlak bildirimleri posta
aracılığıyla adreslere gönderilmeyecek
olmasından dolayı emlak sahipleri,
emlak bildirimlerini Girne Belediyesi
Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden (815 04 54) alabilir. Yeni
kayıt yaptıracakların yanlarında tapu
araştırma belgesi, satış sözleşmesi
veya koçandan birini getirmesi getirmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için ise
Belediye’nin 815 21 19 numaralı telefonunu (dahili 143-170) Maliye Bölümü’nü arayabilirler. Yukarıda belirtilen
ödeme tarihinden sonra yapılacak
ödemelerde, yasal gecikme zammı
uygulanacaktır.

Girne Limanı’na demirleyerek halka
ziyaret açılan TCG Bora hücumbotunun gemi komutanı Deniz Binbaşı
Kadir Umut Tercan, Girne Belediyesi’ni
ziyaret etti. Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, ziyarette yaptığı
konuşmada Türk Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı’nda görevli komutanları
Girne’de görmekten mutlu olduğunu
belirtti. Konuşmaların ardından başkan Güngördü, ziyaret anısına plaket
takdim ederken, Deniz Binbaşı Kadir
Umut Tercan ise Güngördü’ye geminin
şapkasını verdi.
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Kadın çalışanlara farkındalık etkinliği düzenlendi
Girne Belediyesi’inin düzenlediği
etkinlikte Psikolog Ayla Kahraman,
rutini kırmak konulu kadınlara yönelik
bir konuşma gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın
çalışanlarına yemek ve farkındalık
etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyelerinden Ayşe Karalıgil, Burcu Karakaya, Derya Hoca, Hatice
Aşık ve Pelin Aydın Kutluba katıldı.
Etkinlikte, Psikolog Ayla Kahraman
rutini kırmak konulu kadınlara yönelik
bir konuşma gerçekleştirdi.

Güngördü: Kadınlar iş hayatında
büyük sorumluluk alıyor
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişme düzeyinin
en önemli göstergelerinden birinin,
kadınların sahip olduğu özgürlük,
toplumda taşıdığı saygınlık, üretim
ve yönetimdeki yeri olduğuna dikkat
çekti. Güngördü, kadınların ekonomik,
sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk
ve etkinliklerinin her geçen gün arttığına işaret ederek, kadınların büyük
sorumluluk, özveri ve mücadele sergilediklerini söyledi. Güngördü, Girne
Belediyesi Danışma Merkezi tarafından
düzenlenen gençlik söyleşisini gerçekleştiren ve yemekte kadınlara yönelik
bir konuşma yapan Psikolog Ayla
Kahraman’a teşekkür etti ve belediye
çalışanlarına hediye takdim etti.

HABER
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Girne’de kadın sanatçılar çalışmalara başladı
5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması,
Girne Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen basın
toplantısıyla başladı.
Kültür Dairesi himayelerinde, Girne Belediyesi katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği
işbirliğinde 11-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması, Girne Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen
basın toplantısıyla başladı.
Toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube
Amiri Nuri Ünüçok, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması proje koordinatörü ve
küratör İpek Denizli Karagöz, Etkileşimli Drama Derneği As Başkanı Özgür Umut, etkinliğin bu yılki onur konukları Emel Samioğlu ve
İmet Tatar ile kadın sanatçılar katıldı.

Güngördü: Kadın Sanat Müzesi yapmak istiyoruz

Basın toplantısında konuşan Nidai Güngördü, sanat üretilen yerde dünyaya barış
temasının yayıldığını ifade ederek, sanatın
olduğu yerde savaş olmaz vurgusu yaptı.
Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin sanata
ve sanatçıya inanan bir belediye olduğunu ve
organizasyona katılan sanatçıların meydana
getirdikleri eserlerle ışık yayacaklarını ifade
etti. Başkan Güngördü, Girnede Kadın Sanat
Müzesi yapılması için çalışmaların sürdüğünü
kaydetti.

Kadın sanatçılar tanıtıldı

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan kadın sanatçılar tanıtıldı. Etkinlikte, ülkemiz resim ve seramik sanatçılarından Semral Öztan,
Gökçe Keçeci, Nergül Gezer Dündar ve Bedia
Kale yer alırken,Türkiye’den Prof. Dr. Meliha
Yılmaz ve Emel Ülüş, İran’dan Elmira Shokr
Pour, Mali’den Massira Toure, Hindistan’dan
Sangeeta Gupta, Brezilya’dan Guadalupe
Romero Silva, Sırbistan’dan Gala Caki, Bosna
Hersek’ten Radmila Lizdek ve Makedonya’dan
Elizabeta Avramovska katılıyor.

Girne Sanat Galerisinde sergi açılacak

Etkinlik 11-19 Mart tarihleri arasında ülke
sanatçıları ile birlikte farklı ülke, kültür ve
disiplinlerden gelecek sanatçıların, ortak sanat
üretebilmelerine imkan sağlamak hedefiyle
gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan sanatçıların Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları
çalışmalar sonucunda tamamlayacakları
eserler, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu (18-22
Mart) ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde
(01-10 Nisan) açılacak sergilerde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

1. Çocuk Tiyatroları Festivali düzenleniyor
Girne Belediyesi tarafından
düzenlenen 1. Çocuk Tiyatroları
Festivali, 19 Mart ile 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Girne Belediyesi Kültür Sanat
Etkinleri kapsamında 19 Mart ile 26
Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “1. Çocuk Tiyatroları Festivali”
ile ilgili program Girne Belediyesi
Leymosun Kültürevinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Toplantıya; Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, meclis üyeleri
Fırat Güçlüsoy, Hüseyin Ayrılmazkardeşler, Pelin Aydın Kutluba,
Ziya Egemen Sencer, Genel Sanat
Yönetmeni Derman Atik ve belediye çalışanları katıldı.

açısından büyük önem taşıdığına
vurgu yaptı. Güngördü, festivale öğrencilerin katılımına imkan
sağlayan, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığına, okul yönetimlerine ve
ailelere teşekkür etti.

Atik: Programda seçici davrandık

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

Festivalde 7 oyun ve 51 gösterim sunulacak

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

Güngördü: İlk kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, basın toplantısında
yaptığı konuşmada KKTC’de, ilk

Festival Programı

kez çocuklar için tiyatro festivali
düzenleyen kurum olmaktan gurur
ve mutluluk duyduklarını ifade
etti. Nidai Güngördü, belediyenin
görevleri arasında, kent sakinlerine
beledi hizmetleri sunmak yanında, kültür ve sanatla buluşturmak
olduğuna dikkat çekti. Başkan
Güngördü, çocukların akademik
eğitimleri yanında, kültür-sanat
faaliyetleriyle iç içe büyümelerinin,
eğitimleri ve gelecek yaşamları

1.Çocuk Tiyatroları Festivali
kapsamında; İzel Seylani “Karagöz –Gizli Hazine” Gölge Oyunu 19, 21,22, 26, 28,29 Mart ve
18,19,23,25,26 Nisan tarihlerinde
, Tiyatro Mie “Küçük Balık Bam
Bam” 2 Nisan’da, Uygur Çocuk
Tiyatrosu “Burnunu Kaybeden
Palyaço” 4 Nisan’da, Tiyatro Alkış
“Bir Kümes Müzikali” 9 Nisan’da,
Tiyatro Alkış “Ben Çöp Değilim”
10 Nisan’da, İstanbul Çocuk Sanat
Tiyatrosu “Kaplumbağa ve Tavşan” 12 Nisan’da ve KKTC Devlet
Tiyatroları “Bremen Mızıkacılarının
Zaferi” 16 Nisan’da sahnelenecek.
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Girne Belediyesi’nden
uluslararası başarı
Girne’de koşulacak 21 kilometre yarı
maratonda elde edilecek dereceler ve
kırılacak rekorlar Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından
tanınacak.
Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek Turkcell Girne
Maratonunda yer alan “21 kilometre
yarı maraton parkuru”, Uluslararası
Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından onaylandı.Yarı maratonda alınacak derece ve kırılacak rekorlar IAAF,
tarafından tanınacak. KKTC Atletizm
Federasyonu Başkanı Halil Samani ve
Hakan Gündüz, IAAF’ın gönderdiği
onay belgesini bugün Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Güngördü: Maraton uluslararası
alanda tanınacak
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, maratonun gelenekselleştirilip
uluslararası alanda yer alması için
çalışma başlatıldığını belirterek, parkurun standartlara getirilip, IAAF tarafından tescil edilmesi için yurtdışından
uzmanların çalışma yaptığını söyledi.
Nidai Güngördü, hazırlanan raporun
Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından değerlendirilip onaylandığını
dile getirdi.

KKTC’de bir ilk gerçekleştirildi

KKTC’de bir ilk gerçekleştirdiklerine
dikkat çeken Güngördü, uluslararası
tanınan ilk parkura sahip olduklarını
kaydetti. Güngördü, uluslararası ölçüm
ve sertifika alınması için uğraş veren
KKTC Atletizm Federasyonu ile Türkiye
Atletizm Federasyonu Merkez Hakem
Kurulu üyeleri Necati Çeteci, Müslüm
Aksakal ve Kazım Metin Levent’e teşekkür etti.

Turkcell Girne
Yarı Maratonu
14 Nisan’da
yapılacak
Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla
gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’ndan
elde edilecek gelir 3 kuruma bağışlanacak
Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde “Yardıma
koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan 2019
tarihinde gerçekleşecek “Turkcell
Girne Yarı Maratonu” ile ilgili bugün
basın toplantısı düzenlendi. Girne
Grand Pasha Otel’de gerçekleşen
toplantıda maratonun gelirinin; SOS
Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve
Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı. Girne Kordonboyunda başlayıp aynı yerde sona erecek
maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak
üzere erkek ve kadın kategorilerinde
gerçekleşecek. Kayıtlar önümüzdeki
günlerde başlayacak.

Güngördü: Uluslararası olması
için çalışmalar başlatıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü basın toplantısında yaptığı
konuşmada, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık
etkinliği olacak “Turkcell Girne Yarı
Maratonu’nu” Atletizm Federasyonu
ile işbirliği içinde bu yıl ikinci kez Girne’de düzenleyecek olmanın gurur ve
heyecanını yaşadıklarını söyledi. Nidai
Güngördü, yapılan girişim sonucu,
21 kilometre parkurunun Uluslararası
Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF)
ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından
tescil edildiğine dikkat çekti. Güngördü, yarı maratona yurtdışından
koşucuların getirileceğini ve gelecek
yıl uluslararası olması için çalışmaların
başlatılacağını kaydetti. Güngördü,
yarı maratona ikinci kez isim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, katkı
koyan ve destek veren tüm kurum ile

kuruluşlara teşekkür ederek, herkesi
maratona katılmaya davet etti.

Maden: İsim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Girne maratonuna
bu yıl yine isim sponsoru olmaktan
mutluluk duyduklarını belirterek, geçen yıl düzenlenen ve yine sosyal bir
sorumluluk içeren maratonun sportif
etkinlik yanında her yaş ve kesimden
katılanlarla birlikte bir şenlik havasında geçtiğini anımsattı. Harun Maden,
Turkcell Girne Yarı Maraton parkurunun, IAAF’tan onay almasının da,
organizasyonun ilerleyen dönemlerde
uluslararası bir nitelik kazanmasında
önemli rol oynayacağına dikkat çekti.
Maden ayrıca yarı maratonda, Kuzey
Kıbrıs Turkcell’in ücretsiz wi-fi hizmeti
sunacağını da kaydetti.

Samani: Uluslararası birliklerin
onayı var

KKTC Atletizm Federasyonu
Başkanı Halil Samani ise, organizasyon paydaşlarına teşekkür ederek,
yarı maraton parkurunun IAAF ve
AIMS’ten onay almasının büyük önem
taşıdığına vurgu yaptı. Halil Samani,
21 kilometrede yarışacak katılımcıların
uluslararası birliklerin onayını taşıyan
sertifikalar alacağına dikkat çekerek,
bu önemli onayın alınması için büyük
uğraş veren Girne Belediyesini kutladı.

Yozgat: Sosyal sorumluluk projelerinde varız
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniveristesi Rektör Yardımcısı
Profesör Doktor Uğur Yozgat,organizasyonun, halktan gelecek katılımlarla anlam kazanacağını belirterek,
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üniversite olarak, ülke tanıtımına katkı
sağlayacak, ülkeye değer katacak bu
gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer
almaya devam edeceklerini ifade etti.

Alagöz: Spor, kültür ve sanata
katkıya devam

Ramadan Cemil İşletmeleri Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Müdürü
Yeşim Özenirler Alagöz, ülke sporu,
kültür ve sanatı destekleyen sosyal
sorumluluk projelerine katkı koymaya
devam edeceklerini belirterek, organizasyona bu yıl yine katkı koymaktan
mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üresin: Her yıl katkı koymaya
hazırız

Pasha Otelleri Genel Müdürü Kemal
Üresin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelen katkıyı
yapacaklarını kaydetti.

Eminoğlu: Sponsor sayısının
artması önemli

Magic Touch Grup Direktörü Özlem
Özbek Eminoğlu, organizasyona ikinci
yılında da sponsor olarak katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyondan elde edilecek
gelirin 3 farklı kurum kuruluşta, çocuk
ve gençlerin eğitimi için kullanılacak
olmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi. Eminoğlu, sosyal sorumluluk projelerinde sponsorlukların
önemine dikkat çekerek, bu yıl sponsor sayısının 2 katına çıkmış olmasının
sevindirici olduğunu ifade etti.

Güryel: 1627 genç ve çocuğa
katkı yapıyoruz

SOS Çocuk Köyü Derneği As
Başkanı Dervişe Çerkez Güryel, Girne
Belediyesi, sponsorlar ve katılımcılara
teşekkür ederek, doğrudan ve dolaylı
olarak aile güçlendirme programlarıyla
1627 genç ve çocuğa katkı yaptıklarını

anlattı.

Usta: Gelir engellilerin eğitimi
için kullanılacak

Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Leyla
Yorgancıoğlu Usta, organizasyondan
elde edecekleri gelirin tümünü, engelli
gençlerin eğitimi için kullanacaklarını
belirterek, organizasyona kaktı koyan
herkese teşekkür etti.

Gürkan: Katkı alacakların sayısı
artacak

Akan Gürkan Eğitim Vakfı Mütevelli
Heyeti üyesi Ayşe Gürkan, 2017 yılında
kurulan vakfın, geçen yıl 5 çocuğa
eğitim bursu sağladığını belirterek,
maratondan elde edilecek gelirle,
daha fazla çocuğun eğitimine katkı
yapılacağını vurguladı.

Sezerli: Anlamlı organizasyonlara katkıya devam edeceğiz
Tayf Limited Direktörü Hakan

Sezerli, organizasyonun sponsorları
arasında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bundan sonra da
Girne’de yapılacak böyle anlamlı organizasyonlara katkı sağlamaya devam
edeceklerini dile getirdi.

Seyitoğlu: Girne
ve çocuk varsa
bizde varız

Mehmet Eminoğlu İnvestment temsilcisi Emine Seyitoğlu, içinde Girne
ve çocuk olan her türlü farkındalık ve
sosyal sorumluluk projesine seve seve
katkı sağlayacaklarını vurgulayarak,
yarı maraton için uluslararası kuruluşlardan onay alan Girne Belediyesini
kutladı.

Birinci: Maratonu dünyaya duyuracağız

Birinci Medya Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı Tekin Birinci ise, ülke
kültürü, sporu ve sanatını dünyaya en
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iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını
ifade ederek, organizasyonun medya
sponsoru olarak etkinliği dünyaya en
iyi şekilde duyurmaya çalışacaklarını
anlattı.

Safa: Ambargo
ve tanıtım için önemli

MY Şirketler Grubu Direktörü Emre
Zeren Safa, ülkede bakanlıklar, kurum,
kuruluş ve tüm kesimlerin işbirliğinde
yapılacak bu gibi güzel organizasyonların, KKTC’ye uygulanan haksız
ambargoların aşılarak ülkenin dünyaya
tanıtılmasına önemli katkı yapacağına
inanç belirtti.

Yıltan: Herkes
maratona katılsın

Atakom Limited temsilcisi Süleyman Yıltan da, Turkcell Girne Yarı
Maratonuna katkı koymaktan mutluluk
duyduklarını belirterek, herkesi maratona katılmaya davet etti.
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14 Nisan Pazar günü yardıma koşuyoruz
Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde, “Yardıma
koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan Pazar
günü gerçekleşecek “Turkcell Girne
Yarı Maratonu” ile ilgili kayıt noktaları
belli oldu. Katılım ücreti 25 TL olarak
belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar;
Girne Belediyesi giriş katında, Lefkoşa
Turkcell, Girne Belediye sınırlarındaki
muhtarlıklar, Magic Touch Students
Brunch and Gift Shop, Girne Belediyesi
Terminal Şubesi, GİGEM, Hasan Uzun
Petrol, Lefkoşa SOS Çocuk Köyü ve
Girne Açık Pazar (Çarşamba pazarı). 3
kilometre için kayıtlar 14 Nisan Pazar
günü yarış saatine kadar, “7 ve 21”
kilometre kategorileri için ise 12 Nisan
Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilir. 7 ve 21 kilometre kayıtları için
kimlik kartı fotokopisi gerekiyor.
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Girne’de sağlık denetimi yapıldı
Girne Belediyesi’nin yaptığı sağlık denetimlerinde 3 işletme mühürlendi, 168 farklı ürün müsadere edildi ve 11 bin 276 TL para cezası kesildi.
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi
ekipleri toplum sağlığını ilgilendiren
otel, lokanta, kafe, market, gıda üretim
ve satışı yapılan işletmelere yönelik
gıda ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Sağlık şubesi ekipleri; gıda üretim
alanlarının koşulları, çalışanların kişisel
hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet
ve depo alanlarının genel temizlik ve
hijyen koşulları, kullanılan gıdaların
muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğunu denetliyor.

Kurallara uymayan işletmeler
mühürlendi

Sağlık şubesi ekipleri 2019 yılının ilk 3
ayında 372 hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetlenen işletmelerin; işletme izni,
sağlık karnesi ve genel hijyen konularında sorun ve eksiklik olmasından dolayı 3
işletme mühürlendi. Raf denetimlerinde
9 işletmenin gıda ve hijyen kurallarına
uygun olmayan 168 farklı ürünü müsadere edildi. Yapılan denetimler sonucunda
kurallara uymayan işletmelere 11 bin 276
TL para cezası kesildi.

Güngördü: Standartlara uygun
üretim her esnafın sorumluluğudur
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü eğlencenin merkezi, öğrenci ile
turizm kenti olan Girne’de yaşayan ya
da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz
ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti. Güngördü,
belediyenin bu yöndeki piyasa kontrollerinin, genel hijyen ve insan sağlığı
kriterleri baz alınarak yapıldığını ve
bu konuda taviz verilmediğini söyledi. Güngördü, esnafın da bu kurallara
uygun hareket etmediği zaman cezai
yaptırımların olacağına dikkat çekti. Gıdaların üretim koşullarının iyileştirilmesinin ve standartlara uygun üretimin,
her esnafın sorumluluğunda olduğunu
belirten Güngördü, kurallara uyan ve
başarıyla çalışmalarını sürdüren işletmelere teşekkür etti.

Soyel: Hijyen kurallarına uygun
üretim yapılmalı

Girne Belediyesi adına gıda denetimlerini sağlayan Sağlık Şube Amiri Naile
Soyel ise asgari hijyen koşulları sağlamanın yanında ‘Güvenli Gıda’ kavramının
işletmelerin bir sistem dahilinde yerine
getiriyor olmasının önemine vurgu
yaptı. Naile Soyel, denetimin belediyenin
sorumluluğunda olduğunu ancak hijyen
kurallarına uygun üretim yapılmasının ise
doğrudan işletmeciye ait olduğuna dikkat çekti. Soyel, bu nedenle gıda güvenlik sistemlerinin kaçınılmaz bir şekilde
benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

İslamoğlu: Beni Onurlandırdınız
Girne Belediyesi, Dünya Şiir
Günü’nde Kıbrıs Türk Edebiyatının
duayenleri Neriman Cahit ve Mahmut
İslamoğlu onuruna etkinlik düzenledi.
Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir
Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden araştırmacı
yazar ve şair Neriman Cahit ile halk
bilimcisi ve şair Mahmut İslamoğlu’nun onuruna şiir ve müzik dinletisi
etkinliği düzenledi. Geceye rahatsızlığı
nedeniyle Neriman Cahit katılmazken,
Mahmut İslamoğlu hazır bulundu. Etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler
Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman
Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kıbrıs Edebiyat
Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu’ndan
Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve
Serkan Soyalan şiirler okudu ve Hasan
Günyüz müzik dinletisi sundu. Gecede
ayrıca başkan Güngördü şiir okudu.

Güngördü: Kültürümüze
sahip çıktılar

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, araştırmacı yazar, edebiyatçı,
kadın hakları savunucusu, gazeteci ve
öğretmen kimliğiyle tanınan Neriman
Cahit’in çok sayıda kitabı yayınlanan
ve ödülleri bulunduğuna dikkat çekti.
Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair
Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası
kongre, seminer ve sempozyumlarada kültürümüzü ve ülkemizi en iyi
şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle

sahip olduğunu vurguladı. Güngördü,
aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında
ilk onursal doktora alan edebiyatçı
olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya
yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve
anlatımları araştırarak eserleştirdiğini
kaydetti.

İslamoğlu: Onure edilmemden
dolayı mutlu oldum

Mahmut İslamoğlu konuşmasında,
düzenlenen gece ile onure edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, geceye katkı koyan ve emeği
geçen herkese teşekkür etti. Mahmut
İslamoğlu, Atatürk’ün izinden gittiğine dikkat çekerek, “Sağ sol bilmem.
Mücahitlik yaptım. Rumlara ve Türklere
eğitim verdim. İngiliz Okulunda öğretmenlik yaptım. Fanatikliğim yoktur”
dedi. İslamoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı
ile ilgili yazdığı şiirin Jale Derviş tarafından bestelendiğini ve ödül aldığını
kaydetti. İslamoğlu okuduğu şiirlerle-

riyle ayakta alkışlandı.

Soyalan: İki önemli isim anılıyor

Kıbrıs Edebiyat Derneği As Başkanı Serkan Soyalan ise Girne Belediyesi’nin Dünya Şiir Günü nedeniyle
düzenlediği bir etkinlikte yine biraraya
geldiklerin ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın
iki önemli değerinin şiirleriyle anıldığını ifade etti. Serkan Soyalan, şiir sanatının faşizme karşı direniş olduğuna
dikkat çerek, sevgi, kardeşlik ve barış
içinde bir dünya diledi.

Taşçı: Beraber çalıştığımız için
şanslıyım

Yıltan Taşçı da gecede yaptığı konuşmada, öğretmenliğe başladığı dönemde eğitim müfettişi olan Mahmut
İslamoğlu ile beraber çalışma imkanı
bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti. Yıltan Taşçı, İslamoğlu’nun Kıbrıs Türk Folklorik çalışmalarının bulunduğunu ifade ederek, en
beğendiği şiirlerinin hiciv ve taşlama
içerdiğini söyledi.
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Gençlere yönelik çalışmalar düzenlendi
Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi
tarafından gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.
Girne Beledyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin, Girne Bölgesindeki ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ilgili hazırladığı programın ilk etabı
tamamlandı. Çalışmalar, 4-15 Mart tarihleri arasında Oğuz Veli Ortaokulu, Anafartalar Lisesi

ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde gerçekleşti.
Program kapsamında; “Gençlik söyleşileri”,
“Sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları” ile
“Yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri” konularında çalışmalar yapıldı.

Gençleri ilgilendiren konular ele alındı
Psikolog Ayla Kahraman tarafından gerçekleştirilen gençlik söyleşisinde; başarının önemi,
hedef belirleme, sorun çözme, gençliğin

Mart 2019
kendini ve çevresini anlama,
arkadaş ve aile ile iletişim ve
genci tehdit eden durumlarla
mücadele konuları ele alındı.
Diyetisyen Asena Mertdağ
tarafından sağlıklı beslenme
ve yeme bozuklukları ile ilgili
bilgiler verildi. Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Uzmanı
Hasan Özdal ile Yakın Doğu
İlkokulu Psikolijik Danışmanlık
ve Rehberlik Bölüm Başkanı
Uzmanı Çigdem Alasya tarafından da yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri ele alındı.

Güngördü: Çalışmalar
gençler için önemli

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, geleceğimiz olan gençlerin sağlıklı
bireyler olarak yetişmesi için
eğitim ve farkındalık çalışmalarının son derece önemli
olduğunu söyledi. Nidai
Güngördü, gençlerin yaşam
kalitesini artıracak çalışmaların uzman kişiler tarafından
belirlendiğini belirterek,
programın düzenlenmesini
sağlayan ve programa katkı
koyanlara teşekkür etti.

HABER
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Şenol Özdevrim’in kişisel sergisi açıldı

Tijen Özdevrim anısına atfedilen “Reflection Yansıma Resim ve Seramik Sergisi” 30 Mart’a kadar gezilebilecek
Sanatçı Şenol Özdevrim’in kaybettiği eşi Tijen
Özdevrim anısına atfettiği,
“Reflection Yansıma Resim
ve Seramik Sergisi” düzenlenen törenle açıldı. Sanatçının çeşitli teknikler ve
malzemelerle hayat verdiği
34 tablo ve 12 heykelden
oluşan sergi, Girne Belediyesi Sanat Galerisinde, 30
Mart’a kadar mesai saatleri
içinde ziyaret edilebilecek.

Özdevrim: Hayata
sanatla tutundum

Serginin açılışında konuşan Şenol Özdevrim, 5 yıl
önce eşi Tijen Özdevrim’i
kaybettikten sonra çok zor
günler geçirdiğini ifade
ederek, hayta sevgi ve sanatla tutunduğunu belirtti.
Şenol Özdevrim, herkese,
sevdiklerinin kıymetini
bilmeleri ve sevdikleri yanlarındayken onlara sıkı sıkı
sarılarak sahip çıkmalarını
tavsiye etti.

Yönsel: Sanatçının
hayatını yansıtıyor

Sergi küraatörlüğünü
üstenen Tekirdağ Namık
Kemal Üniveristesi Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi resim
bölümü öğretim görevlisi
sanatçı Mahpeyker Yönsel
ise kouşmasında Şenol
Özdevrim’in sergisinin kuraatörlüğünü yapmaktan
onur duyduğunu belirterek, sergide yer alan eserlerin Özdevrim’in yaşamını
yansıttığını dile getirdi.

Güngördü: Sanat
ülkeyi ileri götürür

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü ise konuşmasında, sanatçının Kıbrıslı
Türklerin sanat alanında
çok önemli üretim ve eserlere imza atabileceğinin
en önemli örneklerinden
olduğuna dikkat çekerek,
serginin sadece sanatçının
eserlerinin değil, duygularının da paylaşıldığı bir
anma sergisi olduğunu
ifade etti. Nidai Güngördü, sanatın olduğu yerde
hoşgörü, barış ve kardeşlik olduğunu belirterek,
sanatla barışık sanatla iç
içe bir yaşamın ülkeyi daha
ileriye götüreceğine inanç
belirtti.

Mart 2019
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Vounus eserleri Girne’de sergilendi

Girne Belediyesi Sanat Galerisinde, Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi yapıldı
Girne Belediyesi Sanat Galerisi, proje
koordinatörlüğünü Rauf Ersenal tarafından yapılan ve Çatalköy Belediyesi
tarafından düzenlenen Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda
hazırlanan eserlere ev sahipliği yaptı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet
Hulusioğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz
gün açılan Vounous Uluslararası Pişmiş
Toprak Sergisi, büyük ilgi gördü.

Atik: Projeye katkı koyanara
teşekkür ederim

Açılışta konuşan Girne ve Çatalköy
Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman
Atik, Bedestenin ardından Girne Sanat
Galerisi’nde sergi açtıklarını belirterek,
projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersenal:Replikalarla kültürü
tanıtıyoruz

Proje koordinatörü Rauf Ersenal,
Çatalköy Belediyesi’nin projeye sahip
çıkmasıyla çalışmaların başladığını
söyledi. Rauf Ersenal, 1930’lu yıllarda yapılan kazılarla milattan 5 bin yıl
önceye dayanan Vounous bölgesinin
ortaya çıktığını söyledi. Rauf Ersenal,
bölge insanının seramik yoluyla geleceğe mesaj yolladığını belirterek, eserlerin yurdışına götürüldüğünü ifade etti.
Ersenal, eserlerin replikalarını yapıp, bu
kültürü tanıtmak ve yaşatmak istediklerini kaydetti.

Hulusioğlu : Keşfedilmeyi bekleyen eserler var

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, eski eser bakımından
Kuzey Kıbrıs’ın avantajlı olduğunu
belirterek, bu durumun tanıtım, turizm
ve ülke ekonomisine katkı yapması
gerektiğini söyledi. Hulusioğlu, yer
altında keşfedilmeyi bekleyen eserler
olduğuna işaret ederek, yapılacak çalışmalarla bunların yeryüzüne çıkarılıp
sergilenebileceğini dile getirdi. Hulusioğlu, yurtdışına götürülen eserlerin
geri getirilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Güngördü: İki belediye işbirliği
yapıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ise yurtduşındaki eserlerin
replikaları yapılarak geçmişin canlandırıldığını ve dönemin yaşantısı ile
kültürünün aktarıldığını söyledi. Güngördü, Girne ve Çatalköy belediyelerin
özellikle kültür ve sanat konularında
işbirliği yaptığını belirterek, “Bir turizm
kenti olan Girne ve Çatalköy’de sadece
kumarhaneler, oteller yok sanatçılar
da var sanata değer veren katkı koyan
insanlar da var. Bu sergileri izlemeye
gelenler var. Farkındalık yaratıp kültür
ve sanata sahip çıkıyoruz”dedi.
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“Gelin Tanış Olalım” ile muhteşem final
Girne Belediyesi’nin düzenlediği kış
etkinlikleri, Donkişot Tiyatro yapımı
“Tek Kişilik Türkülü Seyirlik” alt başlığını taşıyan “Gelin Tanış Olalım” türkü
müzikaliyle muhteşem bir final gerçekleştirdi.
26 Şubat 2019 Salı akşamı Girne
Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nu dolduran sanat severler,
Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/
İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/
Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin
kılavuzluğunda yol alan gösteride,
Fırat Tanış’ın etkileyici performansını
beğeniyle izledi.
Oyunun metnini yazan ve yöneten
Semih Çelenk, gösterinin ardından sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören
kitabını imzaladı.

Güngördü “Günümüz koşullarında önemli mesajlar içeriyor”
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, Fırat Tanış, müzisyenler ve
oyunda emeği geçenleri sahnede tebrik ederek, oyunun günümüz koşullarında önemli mesajlar içerdiğini, insani
değerlerin ön planda olması gerektiğine vurgu yaptığını söyledi. Güngördü,
konuşmasında sevgi, barış ve kardeşlik
mesajları verdi. Girne’de kış etkinliklerinin büyüklere yönelik kısmının böylesi
güzel bir oyunla sona ermesinden
duyduğu mutluluğu dile getiren Güngördü, salonu yığınsal şekilde dolduran
izleyicilere, salonun kullanımına imkan
sağlayan Girne Amerikan Üniversitesi
yetkililerine çok teşekkür etti.
Güngördü, Girne Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinin, Çocuk Tiyatro
Festivali’yle devam edeceğini söyledi.

Gibetsu’dan muhteşem bir oyun daha: İkinci Cadde’nin Mahkumu
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “İkinci Caddenin Mahkumu”
adlı oyunu sahneledi.
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Neil Simon’un
yazdığı ve Nermin Uğur’un
yönettiği “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı tiyatro oyununu ilk
kez sahneleyecek. Oyun, Çatalköy
Belediyesi’nin düzenlediği “9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro
Festivali’nde “21 ve 22 Mart 2019
tarihlerinde saat 20.00’de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güngördü: Sanat, barışa
götüren yoldur

Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, sanatın tüm insanlığı dünya barışına götürecek en
önemli yol olduğuna inandığını
söyledi. Nidai Güngördü, GİBETSU’nun dünyanın önemli tiyatro

oyunlarından “İkinci Caddenin
Mahkumu” adlı oyunuyla buluşturacağını belirterek, oyunun
ortaya çıkmasında emek koyan
tüm Gibetsu sanatçılarına, oyunu
yöneten Nermin Uğur’a teşekkür
ederek, herkese iyi seyirler diledi.

Atik: Telif hakları
alınan ilk oyun

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, 2 aydan beridir
İkinci Caddenin Mahkumu isimli
oyunu sahneye koymak için çalıştıklarını belirtrek, oyunun günümüzdeki yaşam biçimi ve değişimi
traji komik bir dille ele aldığını
kaydetti. Derman Atik, KKTC’de
telif hakları yasası olmamasına
rağmen Türkiye’de bulunan Onk
Ajans’a gereken telif hakkı ödenen
ilk oyun olduğuna dikkat çekti.
Atik ayrıca Nahit Sıtkı Örik’in
romanından uyarlanan Yıldız

SANAT

Mart 2019

19

Osmanlı saraylarındaki eserler sergilendi
Sanatçı Arzu Pehlivan’ın “Saraydan
Karma” isimli Nakkaş sergisi düzenlenen törenle açıldı. Geleneksel Türk El
Sanatçısı Arzu Pehlivan’ın “Saraydan
Karma” isimli Nakkaş sergisi, Girne
Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı. Serginin açılışına, Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, Arzu Pehlivan ve
sanatseverler katıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai

Güngördü serginin açılışında yaptığı
konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde saraylarda yer alan eserlerin bulunduğu sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Nidai Güngördü, Girne Belediyesi
Sanat Galerisinin önemli ve anlamlı
bir sanat etkinliğe daha ev sahipliği
yaptığını belirterek, sanatçıya başarılar
diledi.

Olmak ve Tenese Williams’ın
yazdığı Çökme Tehlikesi adlı
oyunlarla yeni sezona hazırlandıklarını ifade etti.

Oyunda kimler var?

Yönetmenliğini Nermin
Uğur’un yaptığı oyunda
Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu
Atik, Mehmet Soyluoğlu, Ayleta Futsi, Şerife Eminağa,
Ayşen Rahvancıoğlu, Sevil
Birben Sargın, İlde Atik,
Perihan Hulusioğlu, Dilek
Seçkin ve Fethi Ercan oyuncu olarak yer alırken Fatma
Tüney ve Perihan Hulusioğlu
da yardımcı yönetmenlik
görevini üstleniyorlar. Oyunda görev alan diğer isimler
ise şu şekilde; Işık Tasarımı
ve Işık UygulamaMehmet
Saygıer, Dekor Tasarımı
Derman Atik, Dekor Uygulama Levent Korol, Celal Onat,
Müzik ve Müzik Efekt Uygulama Evren Mercimekçi.

Eminağa, atölye çalışması yaptı
Sanatçı Hasan Eminağa, sergi ve
atölye çalışmasını Girne Belediyesi
Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi Sanat Galerisi
(Eski elektrik trafo binası), seramik
sanatçısı Hasan Eminağa’nın sergi ve
atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.
Hasan Eminağa, yaptığı eserleri 1720 Şubat tarihleri arasında galeride
sergiledi.

Güngördü: Kültür ve sanata
katkı yapıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkemiz sanatçılarından Hasan
Eminağa’nın yıllardır Kıbrıs’a özgü
eserler yaptığını belirterek, kültür ve

sanata katkıda bulunduğunu söyledi.
Başkan Güngördü, Girne Belediyesi
Sanat Galerisi’nin sanatçı Hasan
Eminağa’nın atölye çalışmasına ve
sergisine ev sahipliği yapmasının
gururunu yaşadığını ifade etti.

Eminağa: Sanatçılara
imkan doğdu

Seramik sanatçısı Hasan Eminağa
da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin
kente kazandırılmasıyla kültür ve
sanat konularında sanatçılara önemli
bir imkan doğduğunu söyledi. Hasan
Eminağa, sergiyi gerçekleştirmesini
sağlayan Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve
belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Gothik Art Sergisi, Bellapais Manastırı’ndaydı

The English School of Kyrenia öğrencilerinin hazırladığı; sekiz yıllık sanat tarihini bütünsel anlatma
çabası ve gotik artın Gotik Dönem Eseri, Bellapais Manastırı’nda sanatseverlerle buluştu.
Eğitimin öncü kurumlarından
The English School of Kyrenia
öğrencilerinin, geçtiğimiz ARUCAD
üniversitesinde düzenlenen workshopta aldıkları eğitimle ortaya
çıkardıkları çalışmalar 1 Mart’ta ESK
Art bölümünün Bellapais Manastırında açtığı Gothik Art Sergisi’nde
sergilendi.
Açılışını Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü’nün yaptığı sergiyle ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunan ESK öğretim görevlisi
Luna Tülay Okan şunları söyledi:
“Güzel Sanatlar Akademisi’nde
öğrenci iken uluslararası öğrenci
sempozyumunda “Bireyin Estetik
Eğitimi” başlığı altında sunduğum nacizane calışmam uygulama
alanına inince şekil değiştirmişti.
Öğretmen olarak sanatı en iyi
aktarmanın, dönemleri etkileyen
tarihsel dokuyu hikaye anlatır gibi
anlatmak ve dönemin özelliklerine
göre çalışmalar yaptırmanın, konsepte uygun sergıler düzenlemenin
ve sonrada yapılan calışmaları bır
hatırlatıcı gıbı mekanlara yerleştirmenin ne kadar önemli olduğunu
anladım. 2011 Öğretmen sempozyumunda yaptığım paylaşımlardan
sonra TAC nın harıka dokusu ve
heyecanlı öğrencilerim ile sanatın
bilginin üretimin bütünsel düşünebilmenin keyifli buluşmalarını
yaptık.
Renk taşıyıcı bir arı gibi genç
zihinleri sanatla buluşturmaya dair
guzel cabalarin gorunur olacagi
bir sergi duyurusu yapma heyecanindayim. Bu yıl ESK 8 . VE 9.sinif
ogrencilerinin sanat akımlarindan
Gotık Art Dönemi sergisinin ESK
ile gerçek bir Gotik Mekanda yerini
buluyor olmasının mutluluğunu
yaşıyorum.
Sanat bir bütündür. Yaşanılan
coğrafyanın kozmopolıtık durumu toplumları, yönetim şekillerini, mimariyi, müziği, pskolojiyi,
kıyafetleri, renk seçimlerini, üretimleri, tüketimleri insani yaşam
kalitesini etkiler ve kaliteyi belirler.
Sanat doğayı göreblmeyi, doğayı
duyabilmeyi, gözlemleyebilmeyi,
ınsanın bu matematık karşısında
kendı yerini farkedebilmesini sağlar.
Gerek sesleri gerek çizimler ile
saatler, günler boyu taklit etmeye
calıştığı doğa karşısında kendini
bilmeyi öğrenir. Empati kurmayı,nezaketi insanı ınsan yapan değerleri
öğrenir. Her ailenin cocuğuna güzel
bir ezgi, güzel bir renk algısı, güzel
bir masal borcu vardır.”
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3. Avcılık Şenliği’nde
sporting atışları yapıldı
ve servi fidanı dikildi.

Hem yarıştılar,
hemde
fidan diktiler
Girne Belediyesi katkılarıyla, Karaoğlanoğlu Avcılık,
Atıcılık ve Balıkçılık Derneği
tarafından merhum Hasan
Özhasoğlu ve Salih Özselim “Çeto” anısına Akdeniz
Köyü’nde 3. Avcılık Şenliği
düzenlendi. Şenlikte çocuklara doğa sevgisini aşılamak
amacıyla Orman Dairesi’nden elde edilen 200 adet
servi fidanı dikildi. Sporting
atışlarında dereceye girenlere
kupaları verildi.

Spoting atışlarında
derceye girenler:
Bayan Avcı Kategorisi
1.Pembe MISIRLI
2.Cansev BİRANLI
3.Gizem ÖZÜYAMAN

Yıldız Avcı Kategorisi
1.Ediz GÜLİÇLİ
2.Duhan ARAPOĞLU
3.Enis GÜLİÇLİ

Genç Avcı Kategorisi
1.Deran HASSAN
2.Necdet ABBASOĞLU
3.Yaşar ABBASOĞLU

Avcılar Kategorisi

1.Sertan ARAPOĞLU
2.Latif ABBASOĞLU
3.Mert AYKEN

SPOR
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Funda Bilginer
Diyetisyen

E mail : fundabilginer@yahoo.com
Tel: 0533 866 12 70

Bahar aylarındaki mevsim değişikliği
ve vücutta görülen fizyolojik değişikliklere karşı doğru beslenme programı ve
egzersiz yapmayı mutlaka öneriyoruz.

Bahar ayında vücudumuzda
görülen değişiklikler nelerdir?

Kış ayının soğuk günlerinden sonra
havalarında ısınmaya başlamasıyla birçok kişide halsizlik, yorgunluk,
eklem ağrıları, uyku isteği, hafıza kaybı,
mutsuzluk, stres gibi ortak şikayetler
gözlenir. Stres ve yorgunluk ile beraber
kalp-damar sağlığı da negatif etkilenebiliyor. Tansiyon yükselmesi, kan
şekerinin düzensiz salgılanması, tiroid
ve insulin hormonlarında da düzensizlik görülebiliyor.

Baharda nasıl bir beslenme
programı uygulamalıyız?

Bahar ayında uygulanacak en
ideal beslenme şekli Akdeniz tarzı
beslenmedir. Her öğünde mevsim
sebzeleri salata ya da yemek olarak
tüketilmelidir. Ara öğünlerde de yine
mevsim meyveleri tercih edilmelidir.
Haftada bir- iki kez kırmızı et, en az iki

kez balık, iki kez kuru baklagiller, her
gün iki kase kadar yoğurt, 6-8 adet
kadar fındık veya bademi tüketmeliyiz.
Salatalara ve yemeklere piştikten
sonra çok az zeytinyağı ilave etmek
de faydalı olacaktır. Ekmek ve tahıl
grubu ihtiyacımızı ise tam buğday veya
kepekli ürünlerden tercih etmeliyiz.

Ne kadar sıvı tüketelim?

Havaların ısınması ile vücut yüzey
ısımızın artmasıyla ve sıvı tüketimine
de ihtiyacımız artacaktır, bu nedenle
günde en az 1.5-2.0 lt su içilmelidir.
Alkol ve kafeinli içeceklerden
mümkün olduğu kadar uzak durulmalı,
yerine rahatlatıcı ve bağışıklık sistemini
güçlendirici bitki çaylarından destek
alınmalıdır.
Bahar ayında vücudun A, B ve C vitaminlerine ve potasyum, magnezyum
minerallerine olan ihtiyacı artar. Bu
nedenle bu yiyeceklerden zengin bir
beslenme programı uygulanmalıdır.

Bu vitaminlerin eksikliğinde
neler oluşur?

A vitamini eksikliğinde, büyüme ve

İlkbahar’da beslenmenize
dikkat edin!...

gelişmede yetersizlik, göz rahatsızlıkları, ileri derecede gece körlüğü, derinin
pul pul olup döküntü oluşturması
görülür.
B vitamini eksikliğinde, iştahsızlık,
sinirlilik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı,
ses ve görme bozuklukları görülebilir.
C vitamini eksikliğinde ise diş eti
rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin
zayıflaması, enfeksiyona yatkınlık,
halsizlik ve iştahsızlık görülür.

A,C ve E vitaminlari hangi yiyeceklerde bulunur?

A vitamini süt, yumurta sarısı, balık
ve sarı-turuncu renkli sebzelerde, B vitamini ise buğday, kepek, bira mayası,
yeşil sebzeler ve kurubaklagillerde
bulunur.
C vitamini turunçgillerin yanı sıra
taze sebzeler, maydonoz, kabak, soğan
ve domates de bulunur.

Bahar yorgunluğu için neler
yapılabilir?

Kış sonrasında vücuttaki yorgunluğu
atmak için eğer kişinin tansiyon, kalp
ve diyabet rahatsızlığı yoksa üç-beş

günlük sadece sebze, sebze suyu ve
meyve ağırlıklı, protein ise bitkisel
kaynaklı proteinlerden sağlanan, günde
en az 2 lt. suyun tüketildiği bir beslenme programı uygulanabilir. Baharda
hormonların çalışmasında düzensizlik
görülebilir. Hem hormonlar hem de
hava değişimleri vücutta su tutulmasına neden olabilir. Ödemde yorgunluk nedenlerinde biridir. Bu nedenle
yemekler az tuzlu tüketilmelidir. Uyku
problemi yaşamamak için yatmadan
önce ılık bir duş almak, aynı saatlerde
yatmaya dikkat etmek gerekir. Fiziksel
aktivite kişiyi hem rahatlatır hem de
metabolizmayı hızlandırır, özellikle
yüzme bahar yorgunluğunun giderilmesinde etkilidir.
Bahar yorgunluğunun nedeni bir
mineral eksikliği de olabilir, özellikle
bayanlarda demir eksikliği bu semptomların oluşmasını tetikler.
Tiroidin az çalışması da kişide yorgunluk nedeni olabilir, bu nedenle bir
endokrinolog ile görüşülebilinir.
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Satrançta beraberlikler haftası
Eğitim temalı 2019 Girne Satranç
Turnuvası, yedinci turunda beraberlik
ağır bastı. Takımların denk güçlerden oluşması ve temkinli olma gayrti
beraberlikleri getirdi. Magic Touch Satranç Takımı ile Girne Deniz
Plaza Satranç Takımı , Kuydul Turan
Satranç Takımı ile Borucu Süt Ürünleri
Satranç Takımı , BSW Holding Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi
Satranç Takımı berabere kaldı.
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı , Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım
Vakfı Satranç Takımları aynı sonuçlarla haftanın galip gelen takımları oldu.
Schindler Satranç Takımı , Pia Bella
Otel Satranç Takımı , Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımlarında
umutlar gelecek haftaya kaldı.

YEDİNCİ

TUR SONUÇLARI

1. MASA Doğan Türk Birliği
Satranç Takımı 5.0 – 3.0 Schindler
Satranç Takımı
2. MASA Magic Touch Satranç
Takımı 4.0 – 4.0 Girne Deniz Plaza
Satranç Takımı
3. MASA Kuydul Turan Satranç
Takımı 4.0 - 4.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
4. MASA Pia Bella Otel Satranç
Takımı 3.0 - 5.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı
5. MASA BSW Holding Satranç
Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi
Satranç Takımı
6. MASA Özyalçın İnşaat Satranç
Takımı 5.0 – 3.0 Villaggio Templos
Restaurant Satranç Takımı

SEKİZİNCİ TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR

1. MASA Schindler Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant
Satranç Takımı
2. MASA Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat
Satranç Takımı
3. MASA Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı BSW Holding Satranç Takımı
4. MASA Borucu Süt Ürünleri
Satranç Takımı - Pia Bella Otel Satranç Takımı
5. MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Kuydul Turan Satranç
Takımı

6. MASA

YEDİNCİ

Doğan Türk Birliği Satranç

Takımı

- Magic Touch Satranç Takımı

TUR SONUNDA PUAN DURUMU

1. BSW Holding Satranç Takımı
2. Kuydul Turan Satranç Takımı
3. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı
4. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
5. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
6. Pia Bella Satranç Takımı.
7. Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı

8. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
10. Schindler Satranç Takımı
11. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
12. Magic Touch Satranç Takımı













36.0 Puan
33.5 Puan
32.0 Puan
31.0 Puan
28.5 Puan
27.5 Puan
26.5 Puan
27.5 Puan
27.0 Puan
23.5 Puan
22.0 Puan
21.0 Puan

“One Seed” Girne Doğa İlkokulu’nda sahnelendi
Girne Doğa İlkokulu’nda Little
Sprouts Tiyatro şirketinin ‘One Seed’
isimli İngilizce oyunu sahnelendi.
Öğrenciler büyük bir ilgi ile bitkilerine
şarkı söylemenin büyümelerindeki

önemini öğrendiler.
Gösterinin sonunda ise öğrencilere
bir tohum armağan edilerek evlerinde
yetiştirmeleri teşvik edildi.
(MHA)
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