“Hedef; dünya markası”

.

Çocuk Meclisi, Hayvan
Barınağı’nı ziyaret etti

Yerli üretim yazı dizimizin bu sayımızdaki
konuğu Lemonadda markasının yaratıcısı
Ahmet Tokatlıoğlu oldu... Röportajı 15-18’de
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“Nüfusun yeniden
belirlenmesi şart”

EXPRESS

İçerisinde bulunduğumuz süreci ve bölgenin güncel
konularını değerlendiren Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, ilçenin en büyük sorununun nüfus yoğunluğu olduğunu belirterek “Girne halkına daha iyi hizmet
için nüfusun yeniden belirlenmesi şarttır” dedi.

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, Girne ile ilgili
önemli konuları değerlendirdi
Güngördü pandemi sürecinin
ardından uçuşların açılmasıyla
vakaların artışından bahsederken vatandaşların herşeyden
önce bireysel olarak önlem

almaları gerektiğini belirtti.
Güngördü “Pandemi döneminde iyi bir dönem geçirdik, fakat
uçak seferlerinin başlamasıyla
vakalarımız olmaya başladı.
Gittiğimiz her mekanda maske
takmamız lazım. İhmal etmememiz lazım, Önce kendimizi

Haberi 25. sayfada

Asfaltlama çalışmaları
devam ediyor
Haberi 2. sayfada

güvene almamız gerek. Mesafeyi kontrol etmemiz lazım. Bu
konuda zabıtalarımız görevinin
başındadır. Kalabalık noktalarda vatandaşlarımızı ikaz
ederek çalışmalarını titizlikle
sürdürüyorlar” dedi.

Haberi 4. sayfada

Dijital yapılacak
19. Zeytin Festivali’nin
programı açıklandı

Mesafeye dikkat,
maskeni tak!
Haberi 30. sayfada
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Çaydamlı ve Örek
isimleri ölümsüzleşti
Haberi 6. sayfada

Dere yatakları ve
göletler temizlendi
Haberi 19. sayfada

“Hedefimiz
tüm kent
insanına
dokunmak”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam eden Girne Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların
hayatına dokunmaya devam ediyor.
Vatandaşlara sosyal hizmet alanında
layık oldukları hizmeti götürmek için

özverili çalışmalarını sürdüren şube
personeli vatandaştan da olumlu not
alırken Sosyal İşler Şube Amiri Misli
Kadıoğlu Express Gazetesi’ne yapılan
çalışmalar ve planladıkları projeler
hakkında bilgi verdi.
8. sayfada

Gazetemizi www.expresskibris.com adresinden dijital olarak da takip edebilirsiniz...
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Asfaltlama
çalışmaları
devam ediyor
Girne Belediyesi Basın Yayın
Bölümünden verilen bilgide; Püsküllü
bölgesinde Malazgirt ve Cuma Cemiloğlu Sokak, Doğanköy’de Zeytinli
Sokak ve Bağ Sokak ve Narlı Sokak,
Bellapais’de, Çiçekli Bayır Sokak’ta
asfalt serim ve yamalama çalışmaları
tamamlandı.
Salih Köroğlu Construction Ltd.
tarafından gerçekleştirilen asfaltlama
çalışmalarında yaklaşık olarak 1100
ton asfalt döküldü.
Kentin çeşitli yerlerinde asfaltlama
çalışmaları devam edecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin alt yapı ihtiyaçlarını
karşılamak için kentte çalışmaların
sürdüğünü, kentin ihtiyaç duyulan
bütün cadde ve sokaklarında, asfalt
serim işlerine devam ettiklerini
belirtti.
Güngördü; Marmaris Sokak, Şair
Nedim Sokak, İslambey Sokak ve
Özdemir Özocak Sokaklarında da
asfalt serim işlerinin devam edeceğini
söyledi.

www.expresskibris.com
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“Nüfusun yeniden belirlenmesi şart”
İçerisinde bulunduğumuz süreci ve bölgenin güncel konularını değerlendiren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ilçenin en büyük sorununun nüfus yoğunluğu olduğunu
belirterek “Girne halkına daha iyi hizmet için nüfusun yeniden belirlenmesi şarttır” dedi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ile ilgili önemli konuları
değerlendirdi. Güngördü, pandemi
sürecinin ardından uçuşların açılmasıyla
vakaların artışından bahsederken vatandaşların herşeyden önce bireysel önlem
almaları gerektiğini belirtti. Güngördü
“Pandemi dönemini iyi yönettik.Fakat
uçak seferlerinin başlamasıyla vakalarımız olmaya başladı. Gittiğimiz her
mekanda maske takmamız lazım. İhmal
etmememiz lazım, Önce kendi kendimizi
güvene almamız gerek. Mesafeyi kontrol
etmemiz lazım. Bu konuda zabıtalarımız
görevinin başındadır. Kalabalık noktalarda vatandaşlarımızı ikaz ederek çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar” dedi.

“Su kesintisinin sebebi
fiberoptik kablo”

Geçtiğimiz günlerde Girne bölgesinde
yaşanan su sıkıntısı konusuna da değinen
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
“Uzun süreden beri Girne- Alsancak
yolunun genişletilmesi, yolun tamamlanması için çalışmalar devam ediyordu.
Geçitköy Barajı’ndan bu istikamete gelen
boruları takip eden fiberoptik kablo var.
Bu kablo sistemin çalışmasını sağlıyor.
İkaz eden kılavuz bir kablodur. Kablonun
zedelendiği bilgisi bize geldi. 10 gün içerisinde iki kez su sıkıntısı yaşanmasının
sebebi budur” dedi.

“Yeni yasa belediyeleri
az da olsa rahatlatacak”

Değişikliğe gidilecek olan Belediyeler
Yasası’ndan bahseden Başkan Güngördü şunları söyledi “Bildiğiniz gibi
doğru izah etmemiz gerekirse mevcut
Belediyeler Yasası komiteye gitti ve bu
görüşülecek. Ciddi tadilatlar olacak. Bu

tadilatların geçmesiyle belediyelerin bir
nebze de olsa maddi olarak rahatlayacağını düşünüyoruz. Belediye başkanlarıyla da ilgili bazı değişiklikler var.
Küçük belediyelerin mağduriyetlerini
düzeltmek için de bazı tedbirler var. 95
yılından bu güne küçük tadilatlar yapıldı. Bu sefer güzel olacak. 2 yıl once 28
belediye başkanı bir toplantı yaptık ve
nelerin değişmesi konusunda hemfikir
olduk. Tabii daha sonra belediyelerin
birleşmesi konusu gündemdeydi ama şu
an beklemeye alındı.”

“Her insanın kaliteli
yaşam hakkı vardır”

“Her kentte yaşayan insanların kaliteli
yaşam, kaliteli hizmet hakkı vardır. Bu
bizim için çok önemlidir. Kaliteli yaşam kaliteli hizmetten gelir” diyen
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ilçenin nüfus sıkıntısına değinerek
şunları söyledi: “Girne 33.200’e göre
katkı alıyor. Buna rağmen 100 bin kişiye
hizmet veriyor. Üniversite öğrencileri
var, askerler var. Nüfus sayımı yapılması
lazım. Bu konuda Başbakanlık yetkili.
Ama biz ille de insanlar evine kapansın
sayım yapılsın demiyoruz. Ama Girne’de
güncel nüfus kesinleşmelidir. Mekansal
adres sistemiyle bunu yapabiliriz. Bizim
derdimiz sadece para değil, insanımızın
güzel hizmet alması ve sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır. Bunu düzenleyebilmemiz için 70-75 bin kişiye göre bir katkı
almamız gerekir. Buna göre bulunduracağım personel sayısı da artmalı. Çünkü
şu anda 100’e yakın cadde ve sokakta
temizlik işlemi yapılıyor. Okullar var,
hastaneler var. Dolayısıyla önümüzde
bir seçim var ama biz seçimden sonra

ciddi şekilde tavır alacağımızı belirtmek
isterim. Kentin nüfusu belirlenmeden
bizim bu seviyeden daha üst seviyede
bir hizmet vermemiz mümkün değil.
Memurundan meclis üyesine canla
başla çalışıyoruz. Ben Girne halkı adına
beldenin gerçek nüfusunun belirlenmesini talep ediyorum.”

“Hükümetler ve devlet
bizi rakip görmemeli”

Belediyelerle hükümetler arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Başkan
Güngördü “Hükümetler
bizi rakip olarak görmemeli. Biz aksine onların
köylerde ve beldelerdeki yüzleriyiz. Benim
şehrimdeki insanımın
yüzü gülerse devletin
bize verdiği destekten
kaynaklanır. Biz onların
işlerini kolaylaştırıcı,
yürütücü gruplarız. Bu
pandemide zaten belli
oldu. Kapalı olduğumuz
10 Mart’tan 10 Mayıs’a
kadar olan sürede
belediyeler canla başla
çalıştı. İlacından gıdasına, ulaşımından konaklamasına yardımcı olduk.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden yanayım. Ben ne
devleti ne hükümeti kendime
rakip görmedim. Bizim önümüzü açacak yasal düzenlemeler yapmalarını istiyorum”
dedi.
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Bellapais Manastırı ve
çevresinde düzenleme

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi
Ekipleri Bellapais Manastırı, meydanı
ve park yerinde temizlik ve peyzaj
çalışması gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi’nden
verilen bilgide, temizlik
ekipleri tarafından Bellapais
Manastırı çevresinde temizlik
ve peyzaj çalışması yapıldığı,
manastırın doğu tarafındaki
çitlerin temizlendiği, bankların boyandığı ve saksıların
yenilenip çiçeklerin ekildiği
belirtildi.

“Vatandaştan beklentimiz çevremizi temiz
tutmalarıdır”
Girne Belediyesi Başkanı
Nidai Güngördü, Bellapais
Manastırı’nın, ülke turizmi

açısından en önemli yerlerden biri olduğunu belirterek,
Girne Belediyesi’nin bu bölgede belirli bir program çerçevesinde temizlik çalışması
gerçekleştirdiğini söyledi.
Güngördü, “Covid 19 salgını
nedeniyle ülke turizminde
bu yıl yaşanan sıkıntıların
bir an önce sona ermesini
diliyorum. Tarihi ve kültürel
mirasımızı korumak hepimizin görevidir. Vatandaştan
temizlik konusunda beklentimiz, çevreyi temiz tutmaları
ve kirletmemeleridir” dedi.
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Çaydamlı ve Örek isimleri ölümsüzleşti

Girne Belediyesi, Meclis Üyeleri’nin oybirliği ile almış oldukları kararlar doğrultusunda, Kubilay Çaydamlı ve Osman Örek’in isimleri ölümsüzleştirildi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne’de bulunan Kurtuluş
Caddesi’nin ismi Osman Örek Caddesi
olarak, Sedat Simavi Caddesi’nin ismi
ise Öğr.Kubilay Çaydamlı Caddesi olarak değiştirildi. Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü ve Belediye Meclis
üyeleri tarafından, pandemi öncesinde
alınan kararlar doğrultusunda iki caddenin isimleri bugün yapılan törenlerle
değiştirildi.

“Şehir Belleği Bizim
İçin Çok Önemlidir”

Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü yaptığı konuşmada, Şehirler binalardan, insanlardan ve tabii ki
belleklerden oluşur” dedi. Güngördü,
şehrin belleğinin herkes için önemli
olduğunu belirterek, bu önem doğrultusunda kararlar aldıklarını dile getirdi.
Güngördü; “Topluma mal olmuş bireylerin hatırlanması her zaman önem
arz etmektedir. Toplum belleği açısından bazı isimlerin hatırlanması bu bakımdan zaruridir. Kıbrıs Türk mücadele
tarihinin, hepimizin yaşantısında çok
önemli bir yer aldığı gerçektir. Osman Örek ve Kubilay Çaydamlı, Kıbrıs
Türk toplumu için önemli figürlerdir
ve dolayısıyla belleklerde yaşatılması görevi benim başkanlık yaptığım
döneme denk gelmesi benim için ayrı
bir mutluluktur. Şahsım ve Belediye
Meclis Üyelerim adına böyle bir kararı
almaktan dolayı çok mutlu olduğumu
belirtmek isterim” dedi.

Kent Müzesi
Çalışmalarımız Devam Ediyor

Güngördü konuşmasında, bellek
oluşumunda da bir Kent Müzesi faaliyetlerinin olduğunu, yaklaşık 5 milyon
liraya aldıkları bir binayı, pandemiden
önce hızlı bir şekilde hazırlamaya
başladıklarını ve ilerleyen zamanlarda
da bu bellek oluşumunda, bu müzenin
kent tarihinde büyük önem taşıyacağının altını çizdi.

HABER

Ekim 2020

7

Girne’de Kan Bağışı Kampanyası yapıldı
Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğiyle Ramadan
Cemil Meydanı’nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Covid-19 sürecinde kan bağışının
ciddi şekilde azalması ve doğan kan ihtiyacını gidermek amacıyla düzenlenen
kan bağış kampanyasına Girne Belediyesi personeli de destek verdi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada; Covid-19
salgın döneminde insanların hassasiyetlerinin daha fazla ortaya çıktığını,
ülkemizde thalassemia hastalarının
olduğu da düşünülürse kana her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Acil

vakalarda da kana çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngördü, Kuzey
Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte düzenledikleri kan bağışı kampanyasıyla hem
kan bağışına insanların teşvik edilmesi
hem de Kan Bankasına, kan toplanması
için destekte bulunulduğunu söyledi.
Güngördü, kan veren vatandaşlara,
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay yetkililerine,
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay personeline
ve Girne Belediyesi’nde görevli personele teşekkürlerini iletti.

Belediye çalışanlarına eğitim verildi
Girne Belediyesi, “İş sağlığı ve güvenliği” konularında çalışanlarına eğitim verdi.
Girne Belediyesi Covid-19 sürecinin
öncesinde de başladığı “İş sağlığı ve
güvenliği” konularında çalışanlarına
eğitim vermeye devam ediyor. Yapılan
eğitime Girne Belediyesi Personeli
(ISG)İş sağlığı ve güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan,( ISG) İş sağlığı ve güven-

liği Uzmanı Anıl Çağdan ve (IOSH) İş
sağlığı ve güvenliği enstitüsü eğitmeni
Halil Erdim katıldı.
Tüm dünyada ve ülkemizde Corona
virüsü Pandemisi devam ederken aynı
zamanda hayat da devam etmektedir.
Bakanlar kurulu kararıyla normalleşme

süreci çerçevesinde Pandemi öncesi
belediyemizde başlatmış olduğumuz
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Pandemi sonrasında da bakanlar kurulu ve
sağlık bakanlığının öngördüğü önlem
ve tedbirler çerçevesinde tüm hızıyla
devam etmektedir.

“Amacımız “ İş sağlığı ve güvenliği” konusunda farkındalık
yaratmak”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai
Güngördü yaptığı açıklamada; gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi’ni, belediye ve belpaz çalışanlarına açık hava ve park bahçe
birimlerine, çalışmaları esnasında
olası iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için yaptıklarını belirtti.
Güngördü, çalışanların yaptıkları işin
doğasında var olan tehlike ve risklerin
farkına varmalarını ve farkındalıklarını
artırmak amacıyla birimlerine yönelik
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini söyledi.
Güngördü “Amacımız işin insana,
insanın da işe uyumlu hale getirilmesini sağlayıp çalışanlarımızı iş kazası
ve meslek hastalıklarına karşı korumak, ayrıca evlerine en az işe geldikleri sağlıkta göndermektir” dedi.
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‘Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak’ hedefiyle kurulan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi
Amiri Misli Kadıoğlu Express’e yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu:

“Hedefimiz tüm kent
insanına dokunmak”
Sosyal belediyecilik anlayışıyla
hizmet üretmeye devam eden Girne
Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların
hayatına dokunmaya devam ediyor.
Belediye bünyesinde 2020 yılının
başında kurulan Sosyal İşler Şubesi birçok aileye yardım götürülmesini sağlarken evde destek ve sağlık hizmetlerini
de sürdürüyor.
Vatandaşlara sosyal hizmet alanında
layık oldukları hizmeti götürmek için
özverili çalışmalarını sürdüren şube
personeli vatandaştan da olumlu not
alırken Sosyal İşler Şube Amiri Misli
Kadıoğlu Express Gazetesi’ne yapılan
çalışmalar ve planladıkları projeler
hakkında bilgi verdi.

Belediyedeki Sosyal İşler Şubesi
ne zaman kuruldu. Şubeniz hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Ocak 2020 itibarıyla yeni hizmet
binamıza geçişimizle kurulan yeni bir
şubedir. Belediyemizde daha önce bine
yakın kayıtlı üyemizin bulunduğu 65
yaş üzeri bireylere hizmet veren İkinci
Bahar Birimi, Mart 2017’de hizmete açılan ve ayda 50-55 kişinin
psikolojik destek hizmeti aldığı
Danışma ve Destek Merkezi,
şubemize bağlandı. Bunun
yanında iki ay önce Engelli
Birimi’ ni de hizmete koyduk.
Şubemizde daha etkin bir
çalışmayla toplumun tüm
kesimlerini kucaklamayı hedefliyoruz.

Çalışma ve faaliyetleriniz hakkında
bizlere bilgi
verebilir
misiniz?
Pandemi sürecinde, insan
sağlığının ne
denli önemli olduğunu
bir kez
daha
görmüş
olduk.
Ancak
şehirde
ihtiyaçlı
ve dezavantajlı
dediğimiz

grupların aslında
düşündüğümüzden çok daha fazla
olduğu da ortaya
çıktı. Zaten, rutin
kontroller yaptığımız
65 yaş üstü üyelerimizin kayıt güncellemesini
gerçekleştirerek, rutin
kontrolleri
daha
etkin
gerçekleştirmeye
başladık.
Pandemi sürecinde
risk
grubu
olan bu
üyelerimiz
için başlattığımız hastaneden
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ilaç alımları, Salı ve Cuma olmak üzere
rutine bağlandı. Kimsesiz yaşlılarımızı
hastaneye götürüp kontrollerini yaptırıyoruz. Yine geliri olmayan ve ihtiyaçlı,
yatalak hastalarımıza medikal destekte
bulunuyoruz.
Şehrimizde yaşayan özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılması, ihtiyaçlarının tespitini olurşturmak maksadıyla Engelliler Birimi
kurulmasına karar verildi. Bu anlamda
gerek bizim elimizde gerekse de diğer
kurumlarda yeterli veri olmadığı için ilk
işimiz kayıt almak oldu. Engelli yakınları, ya da engelli bireyler bizlere ulaşarak önce bir kayıt formu dolduruyorlar,
daha sonra da şubemizdeki uzman
arkadaşlarımız Sosyal İnceleme Raporu
hazırlamak için evlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Yapılan değerlendirmelerde
ihtiyaçlarını saptayarak onlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor.

Pandemi sürecinde de Girne
Belediyesi örnek bir çalışma sergiledi. Bu süreçten ne gibi sonuçlar
çıkardınız?
Devlet kurumlarında hantallaşmış
bir yapı var. Sosyal Hizmetler anlamında ne yazık ki daha çok kat edecek yolumuz var. Pandemi sürecinde
yardımlaşmanın etkisinin önemli bir
örneğini gördük. Girne Belediyesi
Başkanı ve çalışanları, duyarlı halkımızla kenetlenerek birçok ihtiyaçlî insana
dokundu. Aslında paylaşmaya, yardımlaşmaya açık bir toplumuz. Bu bizim
kültürümüzde var. Ruhumuzda var.
Ancak güvenilir ortam bulmak önemli.
Belediyemiz de bu anlamda önemli bir
sınav verdi. Evinde, yalnız ve yatalak
insanlarımıza, evine ekmek götüremeyen insanlara, ailesinden uzakta işsiz
ve aşsız kalanlara kucak açtık. Zor bir

iş yapıyoruz, ancak yüreğini ortaya
koymuş ekip arkadaşlarımız var. Ve
inanıyorum ki, birşeyleri değiştireceğiz.
Bu süreç aslında kente bilinenden çok
daha ihtiyaçlı insan olduğunu da gün
yüzüne çıkardı. Belediyemizin sosyal
belediyecilik misyonu anlamında, şubemizin kurulması işlerin daha etkin ve
profosyonel yürümesi adına da önemli
bir adımdır.

Girne Belediyesi olarak çocuk
ve gençlere ayrı önem verdiğinizi
biliyoruz. Şubenizin bu konuda
çalışmaları nedir?

Kentte çocuklara ve gençlerimize
sosyalleşme ve gelişimlerine olumlu
katkıda bulunmak için belediyemizin
çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda
biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek Çocuk Meclisi oluşturduk.
Pandemi sürecinin denk gelmesi nedeniyle çocukların komite toplantılarına
ara vermek zorunda kaldık.
Ancak önümüzdeki günlerde ekip
arkadaşlarımız yavaş yavaş yeni program hazırlamak için çalışma başlattı.
Yine pandemi nedeniyle her yıl düzenlediğimiz Yaz Tatili Çocuk Atölyelerini
de ertelemek zorunda kaldık. Ancak
daha küçük bir grup halinde geçlik
atölyemizi gerçekleştirdik. 20 gencimiz, Temmuz ayı içerisinde üretim temalı bir programla hem eğitici hem de
eğlenceli bir yaz geçirme fırsatı buldu.
Sosyal İşler Şubesi olarak bizler
yediden yetmişe herkese dokunmaya
çalışıyoruz. Çocuk ve gençlerimizi ayrı
önemsiyoruz.
Çünkü onlara sağlıklı ve güzel bir
gelecek bırakmanın yolu çocukluk ve
gençlik dönemlerinde farkındalıklarını geliştirerek, düşünen, sorgulayan,
üreten bireyler olmaları yolunda eşit
koşullar sağlamaktan geçer.

Yeni projeler hakkında sizden
bilgi alabilir miyiz?

Yeni projelermizin büyûk heyecanı
içerisindeyiz. Okulların açılmasıyla
birlikte okullarla da diyalog halinde
çeşitli eğitim programlarî hazırlıyoruz.
Eski Belediye binamız Ekim ayından
itibaren bir toplum merkezine dönü-
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şüyor. Burası için kentteki her kesimden ve her yaştan insanımıza yönelik
kurslar organize etmek için kolları
sıvadık. Ufak tadilat işlerinin bitmesiyle
birlikte kurs programını duyuracağız.
Burada terzilik kursu, teknoloji kursu,
dil kursu gibi kurslar ve atölye çalışmaları olacak.
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Covid-19 denetimleri sürüyor
Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı İle birlikte market ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi
Konu ile ilgili açıklamada bulunan
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması
gereken tüm önlemler konusunda
sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Girne Kaymakamlığından yetkili arkadaşlarla birlikte
bir takım gıda satışı ve benzeri yerlere
( market- kafe) denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında,
market ve kafe yetkilileri ile görevli
arkadaşlarımız, yaşanan bu süreçte ne
gibi sıkıntılar çektiklerini, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve müşterilerle ilgili sorunlar olup
olmadığı konuşuldu” dedi.
Güngördü; halkımızı, tedbir olarak
tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması
gerektiği konusundaki bilgilendirme
yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini
kaydetti.
Güngördü; “Belediye olarak hayata
geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun
çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi
nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli
önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için
işbirliğine davet eder, tüm halkımıza
sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı
sunarım” dedi.

Berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi
Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri
Girne’de faaliyet gösteren 49 berber- kuaför ve güzellik merkezini
denetledi
Korona virüs salgınına karşı
tedbirlerini artıran Girne Belediyesi,
halk sağlığının korunması ve hijyen
şartlarının sağlanması amacıyla kentte bulunan berber, kuaför ve güzellik
merkezlerine denetim gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulunun aldığı
kararlar çerçevesinde, bu işletmelerin
almaları gerektiği tedbirleri yerinde
denetleyen zabıta ekipleri, Bakanlar
Kurulu tarafından açıklanan kuralların
yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına
uymaları noktasında işyeri sahiplerini
uyararak, eksikleri görülen işletmelere
resmi tebligat yazılarak süre verildi.

49 işyeri denetlendi 11 işyeri
mühürlendi

Girne Belediyesinden alınan bilgiye göre; üç gün boyunca yapılan
denetimler sırasında 49 işletmenin
denetlendiği ve 11 işletmenin ( Yasal

geçerli sağlık karnesi, işletme izni, kayıt defteri, sıcaklık ölçme cihazı yok)
Covid-19 süresince alınan kararlara
uymayarak mühürlendiği açıklandı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Pandemi
döneminde belediyelerin işlevlerinin
çeşitlendiğini ve gerekli önlemleri
herkesin alması gerektiğini vurguladı.
Vatandaşlarımızın maskelerini takmaları ve açıklanan kurallara uymalarının
zorunlu olduğunu belirten Güngördü
denetimlerin halk sağlığı açısından
önem arz ettiğini söyledi.

Temizlik, maske, sosyal mesafe
ve el hijyenine dikkat edin

Denetimler kapsamında artan korona vakaları sonrası, işletmelerin ve
esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen
kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip
göstermediklerini incelediklerini vurgulayan Güngördü, temizlik, maske,
sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat
edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tedbiri elden bırakmayın…

Tüm ekiplerin sahada denetimlerini

sürdürdüğünü kaydeden Güngördü,
“Vatandaşlarımız maske takmalı ve
sosyal mesafe kurallarına uymalılar.
Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara
uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor.
Zabıta ekiplerimiz tarafından bu iş
yerlerine yönelik denetimler artarak
sürecek” dedi.
Covid-19 pandemi sürecinin tüm
dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde
de bulaş riskinin artmasından dolayı
herkesin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, tüm
halktan tedbiri elden bırakmamalarını
rica etti.

Market denetimleri başladı

Halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal
mesafe kuralına uyması için uğraş
veren işletmelere de teşekkür eden
Güngördü, “Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; Market
denetimlerine de başladık. Değerli
halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli
yaptırımlar uygulanacaktır. “ dedi.
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Kreşler de
denetlendi
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Girne Belediyesi zabıta ekipleri Girne’de faaliyet gösteren 13 kreşten,
Bakanlar Kurulu kararlarıyla yasal olarak açık bulunan 5 kreşi denetledi
Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına
alan Covid-19 pandemisi karşısında
gün geçtik sonra denetimlerini artıran
Girne Belediyesi, halk sağlığının
korunması amacıyla kentte bulunan 5
kreşe denetim yaptı.

5 kreş denetlendi

Covid-19 Pandemi önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı
kararlar çerçevesinde, 13 kreşin bulunduğu bölgemizde 5 kreşin yasal olarak
açık olduğu ve kreşlerde 0-3 yaş
dışında çocukların kreşe bırakılmasının
yasak olduğu belirtildi. Bu doğrultuda
kreşler Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri
tarafından denetlendi.

Temizlik, maske, sosyal mesafe
ve el hijyenine dikkat edin

Denetimler sonrasında, kreşlerin
sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar
çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini incelediklerini vurgulayan
Güngördü, temizlik maske, sosyal
mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi
gerektiğinin altını çizdi.

Tedbiri elden bırakmayın…

Girne Belediyesinden yapılan
açıklamada; Denetimler kapsamında,
geleceğimiz olan çocuklar için kreşlerin belirlenen koşullara uygun olup olmadığını kontrol eden Zabıta Ekipleri
halkın sağlığı için denetimlerin devam
edeceğini belirtti.
Covid-19 pandemi sürecinin tüm

dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde
de bulaş riskinin artmasından dolayı
herkesin daha dikkatli olması gerek-

tiğini belirten Güngördü, tüm halktan
tedbiri biran olsun elden bırakmamalarını rica etti.
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Yazar Feyzan Korur,
kitaplarını takdim etti
Yazar Feyzan Korur, Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret
ederek şiir ve oyunlardan oluşan kitaplarını takdim ederek bilgi verdi.
Korur, ziyaret esnasında
yaptığı konuşmada; Girne
Belediyesinin her zaman
sanata ve sanatçıya göstermiş olduğu değeri takdirle
karşıladığını dile getirerek
Güngördü ’ye teşekkür etti.
Korur “Şiire Dökülsün Sözler”, “Yiğit Kızlar”, “Yüreğimin Yağmurları”, “Yaseminlere Su Vermeliyim”,
“Hüzünlü Kıyılardan Şiirler”,
“Bütün Oyunları” isimli 6
kitabını, Başkan Güngördü
’ye hediye etti.

Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, yazarların
kültür ve sanat konularında
topluma katkısının büyük olduğunu, büyük sorumlulukları olduğuna işaret ederek,
bunlardan en önemlisinin de
üretmek olduğunun altını
çizdi. Yazarlara ve sanatçılara imkanlar çerçevesinde
destek vereceğini belirten
Güngördü, yazar Feyzan
Korur’a teşekkür ederek
çalışmalarında başarılarının
devamını diledi.

Ekim 2020
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Güngördü, KTMMOB heyetini kabul etti
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Başkanı
ve beraberindeki heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Kozan Uzunoğlu, Yazman Simzer Kaya,
Sayman Ertuğ Ertuğrul, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Tursoy ve Ferruh Dülgeroğlu Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü’yü ziyaret etti. Toplantıya
Belediye Müdürü Ali Teknikel de katıldı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgide,
Kozan Uzunoğlu, Girne Belediyesi Yeni
Hizmet Binasının tamamlanmasının,
Girne’ye ve Girne sakinlerine değer
kattığına vurgu yaparak, Güngördü’ye
teşekkürlerini iletti.
Çeşitli konuların ele alındığı toplantıda fikir alışverişinde bulunularak,
gelecekte yapılabilecek projeler için
tarih belirlendi.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, Covid-19 salgını nedeniyle
belediyeciliğin yeni bir şekil aldığını ve
bu konuda büyük görev üstlenen Girne
Belediyesi’nin Sosyal İşler, Sağlık işleri
ve Danışma Destek Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.Güngördü yaptığı açıklamada Mimarlar Odası
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
Girne Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, gerçekleştirilmesi planlanan
projelerde, KTMMOB ile birlikte hareket
edeceklerini belirtti. Güngördü, işbirliklerinin süreceğini kaydetti.
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Girneli gençlerden Güngördü’ye ziyaret
Çevreye duyarlı gençlerden oluşan “Take Action Cyprus” gönüllülerinden oluşan Girneli gençler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ziyaret gerçekleştirerek, kentteki
çalışmalar hakkında bilgi alıp, önerilerde bulundu.
Girne’deki nüfus yoğunluğundan
rahatsızlık duyduklarını, yeşil alanlara
ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç
duyulduğu belirten gençler, şehrin demografik yapısı ve nüfus artışına bağlı
oranda çevre kirliliğinin de arttığını ve
bundan duydukları rahatsızlığa dikkat
çekti.
Gençler, geri dönüşüm ve çevre
konusunda yürütülecek politikalar için
Güngördü’ye önerilerde bulunarak,
plastiğin dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu, işletmelere
yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemeler yapılmasını
önerdi. Gençler çevre kirliliğini önlemek için eğitimin yanında caydırıcı
ceza uygulamanın da şart olduğunu
dile getirdi.

“Gençlerin fikirlerine
değer veriyoruz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin yönetiminde herkese

yapılmasının şart olduğunu belirterek,
nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da
etkilediğini, yeterli yeşil alan olmamasından doğan sıkıntıları dile getirdi.

Bellapais’te yürüyüş ve
rekreasyon alanı için proje

olduğu gibi gençlerin de düşüncelerine
önem verdiklerini ifade ederek, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet
edip fikir alışverişinde bulunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Güngördü, kenti sahiplenme ve aidiyet
duygusunun önemine dikkat çekerek,
toplumun her kesimiyle ortak akıl çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Kent
kurultayları ve çocuk meclisini örnek

gösterdi.
Kentteki tarihsel süreç ve bu süreçte
kentin gelişimiyle ilgili ve belediyenin
çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, belediyenin
33 bin nüfusa
göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ifade ederek, Girne’de nüfusun
100 binin üzerinde olduğuna dikkat
çekti.
Güngördü, bir an önce, nüfus sayımı

Bellapais’te yürüyüş ve rekreasyon alanı ile ilgili çalışma yapmak için
girişimlerinden bahseden Güngördü,
askere ait bir alanda yürüyüş yolları,
seyir teraslarının da içerisinde bulunduğu bir proje hazırladıklarını ifade etti.
Öte yandan, gençlerin çevre kirliliği
konusundaki serzenişlerine de cevap
veren Güngördü, çevre konusunda
devlet politikasının şart olduğunun
altını çizdi. Güngördü, çöp ayrıştırması
yapılsa bile, ülkede katı atık geri dönüşüm olanağı olmadığı için belediyenin
bu konuda etkin bir adım atamadığını
belirterek, yeşil atık dönüşümü için
çalışmaları olduğunu söyledi.

9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı
Covid-19 Pandemisi sonucu,
Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı
çalışmalarına rağmen, Korona’ya inat,
9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na
bu yıl 62 ülkeden 289 çizer toplam
887 eser ile katıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü’nün onursal başkanlığında,
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
Başkanı M.Serhan Gazioğlu, KTKD
Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kayra,
Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, KTKD Genel
Sekreteri Hüseyin Çakmak ve Kıbrıs
Türk Karikatürcüler Derneği Üyesi
Selen Selışık’tan oluşan Seçici Kurul
Üyeleri, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının
ardından değerlendirme çalışmalarına
başladı.
(21 Eylül 2020 – Girne) Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler
Derneği işbirliğinde, 19. Uluslararası
Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 9.Uluslararası Zeytin Karikatürleri
Yarışması tanıtım toplantısı, 21 Eylül
2020 tarihinde Girne Belediyesi Sanat
Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Korona’ya inat, 62 ülkeden
289 çizer, 887 eser

Yeni bir düzenleme ile bu yıl ilk
kez, “Zeytin” ve “Serbest” konularda,
iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 9.

“Seçici Kurul üyeleri
yerel kapsamda seçildi”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması
Seçici Kurul Üyeleri bu yıl, Covid-19
salgını nedeni ile, yerel kapsamda
tutuldu. Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra,
Derman Atik, Hüseyin Çakmak ve
Selen Selışık’tan oluşan seçici kurul
üyeleri, 21 Eylül Pazartesi günü, Girne
Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın
toplantısının ardından değerlendirme
çalışmalarına başladı.

“Eserler askıda kalacak”

Uluslararası Karikatür Yarışması’na,
Covid-19 Pandemisi sonucu, Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı
çalışmalarına rağmen, Korona’ya inat,
62 ülkeden 289 çizer toplam 887 eser
ile katıldı.
Girne Belediyesi Başkanı ve yarışmanın onursal başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinde
kültür ve sanatın yaşatılmasının önemini dile getiren Güngördü, yarışmanın Dünya Karikatürü’nde önemli yere
sahip olduğunu belirterek, karikatür
yarışmasının devamlılığını sağlamak
için ellerinden geleni yapacaklarını

söyledi.
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
Başkanı M.Serhan Gazioğlu, Covid 19
pandemisine rağmen yarışmaya güzel
bir katılım sağlandığını ve oldukça
nitelikli eserlerin geldiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, yarışmanın Dünya Karikatürü’nde önemli
bir yer ve güven sağladığını vurguladı.
Çakmak, Covid-19 salgını nedeni ile
bu yıl ödül töreni düzenlenmeyeceğini, şartlar uygun olması halinde ödül
töreninin 2021 yılında, 20. Uluslararası
Zeytin Festivali’nde yer alacağını
belirtti.

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda son finale kalacak olan karikatürlerin, taklit, çalıntı veya kopya
olup olmadığı belirlenmek için dijital
ortamda askıda tutulacak ve itiraz
süresinin ardından kesin sonuçlar
açıklanacaktır.

“Karikatür
sergileri”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ve finale kalan
eserler, bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Zeytin
Festivali süresince önce, sosyal medya
üzerinden gerçekleştirilecek canlı
yayında, daha sonraki tarihlerde ise
Girne Belediyesi giriş holünde panolar
üzerinde sergilenecektir.
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Hedef; Lemonadda’yı
bir dünya markası
haline getirmek
Kıbrıs’ın geleneksel içecekleri
arasında önemli bir yere sahip olan limonatanın ev yapımı
modeline sadık kalınarak sofralardaki yerini alan markası ise
“Lemonadda”. Markanın yaratıcısı
Delmona Global Trading Ltd.
direktörülerinden biri de Ahmet
Tokatlıoğlu Express Gazetesi’ne
özel açıklamalarda bulundu...

Sıcak, nemli, bunaltıcı yaz günleriyle birlikte serinletici, soğuk içecekleri daha çok tüketiriz. Bu sıcak havalarda hem sofralarımızı zenginleştiren hem de sağlıklı,
keyif veren içecek alternaiflerimizde başı çeken ise
genellikle limonata olur. Limon, su, şeker karışımından
ibaret basit bir içecek gibi görünse de lezzetli bir limonatanın reçetesi de kendine hastır. Kıbrıs’ın geleneksel
içecekleri arasında önemli bir yere sahip olan limonatanın ev yapımı modeline sadık kalınarak sofralardaki
yerini alan markası ise “Lemonadda”. Markanın yaratıcısı Delmona Global Trading Ltd. direktörülerinden biri de
Ahmet Tokatlıoğlu.
Lefkoşa doğumlu olan Tokatlıoğlu, ODTÜ Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve New York’ta SUNY Global and International Affair bölümlerinden çift dipoma
mezunu. Mezuniyetinin ardından Kıbrıs’a gelerek aile

Lefkoşa doğumlu olan Tokatlıoğlu,
ODTÜ Küresel Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler
ve New York’ta SUNY
Global and International Affair bölümlerinden çift dipoma
mezunu. Mezuniyetinin ardında Kıbrıs’a
gelerek aile şirketleri
olan Lemonadda’yı
devralmış
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şirketleri olan Lemonadda’yı devralmış.

Kıbrıs kültürünün simgesi

Tokatlıoğlu’na Lemonadda’nın
alametifarikasını sorarak başlıyoruz röportajımıza. Lemonadda, 2009 yılında
kurulmuş, Kıbrıs kültürünün bir simgesi olan Kıbrıs limonatasını yaşatma,
geliştirme, milli marka oluşturma ve
dünyaya tanıtma misyonunu üstlenmiş
bir marka. Tokatlıoğlu bu durumu şu
şekilde açıklıyor: “Kıbrıs limonatası bir
üründen öte, kültürümüzde büyüklerimizin küçüklerine sevgi ve hoşgörü
gösterme simgesi haline gelmiş kültürel
bir değerimiz. Lemonadda ise bu
değeri gelecek nesillere taşıma görevini
üstleniyor.”

2021 yılı için süpriz
ürün hazırlıkları

Tokatlıoğlu, markanın ürün çeşitleri
hakkında da bilgi verdi. Yaklaşık 10
yıldan uzun süredir Kıbrıs limonu ve
Kıbrıs mandalinası ile üretim yaptıklarını belirten Tokatlıoğlu, dönem dönem
farklı Ar-Ge çalışmaları ile sınırlı sayıda
ürün piyasaya sunduklarını, 2021 yılı için
de süpriz ürün hazırlıklarında olduklarını ifade etti. Ürünlerinin en büyük
özelliğinin herhangi bir boya veya
koruyucu madde içermemesi olduğuna,
yani tamamen doğal, evde yapıldığı
gibi tüketicinin beğenisine sunulduğuna dikkat çeken Tokatlıoğlu sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “2011 yılında Avrupa
Birliği desteği ile makineleşmemizi
sağlamış, ISO standartlarına kavuşmuş
bir üretime sahibiz. 2015 yılından beri
de İngiltere ve Türkiye piyasalarında
Lemonadda ürünlerimizi bulmanız
mümkün.”

Narenciye yetiştiriciliği

Limonatanın ham maddesi narenciye
konusunda da Tokatlıoğlu ile merak
ettiklerimizi konuştuk. Ülkemizde
narenciye yetiştiriciliğinin bundan 40 yıl
öncesine kıyasla ciddi oranda olumsuz
etkilendiğini ve bunun birden fazla
sebepleri olduğunu belirten Tokatlıoğlu;
“En önemli sebeplerden birisi tarımsal
kullanıma uygun, kaliteli su eksikliği,
diğeri ise narenciye üreticilerinin kooperatifleşememesive buna bağlı olarak
bilimsel tarım uygulamasının olmaması.

Sektörün sorunları

Sektörle ilgili sorunlara da değinen
Tokatlıoğlu, genel olarak ekonomideki
ve özelde dövizdeki dalgalanmaların,
Türk Lirası’nın değer kaybının girdi
maliyetlerini her gün yükseltmekte ve
piyasa fiyatlandırmasını zor hale getirmekte olduğunun altını çizdi ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleşebilmesi
için piyasların stabil ve düzenli gitmesinin elzem olduğunu belirtti.
Umarım yakın zamanda Türkiye’den
gelen suyun tarımsal kullanıma açılma
süreci tamamlanır ve rekoltede artış
sağlamaya başlar” şeklinde konuştu.

“3 tır ihracat gerçekleştirdik”

2009 yılında bu işe başlarken
narenciye alımlarının 10 ton civarında
olduğunu, bu yılsa yaklaşık 250 ton
narenciye işleme noktasına geldiklerini
söyleyen Tokatlıoğlu, özellikle ihracat

hedeflerini yükselttikçe bunun tüketimi
de artıracağını, bu yıl Covid-19 sebebiyle hem yurt içi hem yurt dışında
satışlarda dünya genelinde bir düşüş
gerçekleşse de geçtiğimiz yıl yaklaşık
3 tır ihracat gerçekleştirdiklerini dile
getirdi ve; “Umarım 2021 yılı ekonomi
açısından düzelmenin sağlanacağı, özel
sektörün refah seviyesinin yükseleceği
bir yıl olur” dedi.

“Hedef, bir dünya markası olmak”

Tokatlıoğlu’na markanın hedeflerini
sorduğumuzda ise kısa vadede düzenli
büyümeyi yenilikçi ürünlerle sağlayarak
markayı daha da büyütmek; uzun vadede ise Lemonadda’yı bir dünya markası
haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi
ve; “Bu tabii ki bizim gibi bir ülke için
zor bir hedef olarak görünse de uzun
vadede başarıcağımıza inanıyorum”
dedi.
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Tokatlıoğlu,
yaşadıkları
sorunlara rağmen
tüketicilerine
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“2021 yılı için
sürpriz ürün
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‘Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim Programı’
katılımcıları sertifikalarını aldı
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi (UKÜ), Girne Belediyesi
ve Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde
3-6 yaş çocuğu olan annelere yönelik
düzenlenen Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim
programı tamamlandı. Programa katılan toplam 37 anneye UKÜ’de düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Nadiri: “Kampüsün
dışına da hizmet”

Törende konuşan UKÜ Rektörü Prof.
Dr. Halil Nadiri, üniversitelerin farklı
misyonları bulunduğunu hatırlatarak,
“Üniversitemizin amacı farklı alanlardaki uzmanlarımızı sadece kampüs
içerisinde değil, kampüsün dışına da
hizmet verecek bir noktaya taşımak”
dedi.

Güngördü: “Sağlıklı aileler
sayesinde sağlıklı toplum”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada,
ailenin toplum içinde en küçük birim
olduğunu ve sağlıklı aileler sayesinde
sağlıklı bir toplum elde edeceğimizi
belirterek, böylesi bir projede yer almaktan memnun olduklarını kaydetti.

Karavezirler: “Ortak
çalışmalar önemli”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali
Karavezirler de projeye katkı koyanlara
teşekkür ederek, yerel yönetimlerin
merkezi hükümetler ve üniversitelerle
birlikte ortak çalışma yapmalarının
önemli olduğunu aktardı.

Karaokçu: “Projenin önemi
daha da ortaya çıkıyor”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
Başkanı Hasan Karaokçu, projenin günümüz toplumu için büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülke için çok değerli
bir bilim yuvası olan UKÜ’ye, ortaya
koyduğu örnek çalışmalarla topluma
katkıda bulunan Girne ve Değirmenlik
Belediyeleri’ne ve bize inanarak projemize katılan çok değerli annelerimize
teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Proje sürecinde çok verimli bir işbirliği yürütüldüğünü de belirten Karaokçu, “Toplumsal değerlerimizi yitirdiğimiz bu günlerde projenin önemi daha
da ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.

Gür: “Annelerin mutlu olması
çocuklarına da yansıyacak”

Proje yürütücülerinden Doç. Dr.
Çağla Gür, projenin anneleri düşünce
ve yaşama dair değerlendirmelerin
yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğuna
ilişkin farkındalık kazandırmak ve annelerin öznel iyi oluşlarını desteklemek
amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek,

“Annelerin mutlu olması çocuklarına da
yansıyacak. Anneler gelecek nesilleri
dolayısı ile de geleceği şekillendirme
potansiyeline sahiptir” dedi.

Özbiler: “37 anne ile birlikte
4 hafta boyunca eğitim”

Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler ise projeyi yüz yüze gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak salgın nedeni ile çevrim içi
olarak yapıldığını söyleyerek, eğitimin
37 anne ile birlikte 4 hafta boyunca
gerçekleştirildiğini aktardı.

Dere ve göletler temizlendi
Her yıl kış öncesi
yapıldığı gibi bu yıl da
Girne Belediyesi ve
Girne Kaymakamlığı
İşbirliği ile belediye
sınırları içerisinde bulunan iki gölette temizlik
çalışması yapıldı.
Temizlenen göletlerden, 200 kamyon
toprak çıkarıldı. Yapılan
çalışmalar çerçevesinde, köylerin ve Girne
Merkezin içerisindeki
derelerde de temizlik
çalışması gerçekleştirildiği, çevre yolu
yağmur suyu kanal ve
ızgaraların temizliğinin
yapıldığı belirtildi.
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Çocuk Meclisi’ne Kıbrıs turu
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, Sosyal İşler Şubesi’nin düzenlediği kültür gezileri
çerçevesinde Girne, Lefkoşa ve Mağusa bölgesindeki tarihi yerleri gezerek bilgi aldılar.
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi
kültür gezileri çerçevesinde Girne
Bölgesi’nde Bellapais Manastırı, Girne
Kalesi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi
ve yapımı devam eden Girne Müzesi’ni
gezdi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gezi öncesinde çocuklara seslenerek, “Bu geziyle birlikte ülkemizin
tarihi yerlerini görmüş ve bilgi edinmiş
olacaksınız. Yaşadığımız ülkemizi daha
yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.
Hepimize keyifli bir gezi geçirmenizi
dilerim. Maskelerinizi çıkarmayınız ve
gerekli kurallara uyunuz” dedi.
Güngördü, çocukların tarihi yerleri
gezmelerinin, yaşadıkları ülkenin tarihi
ve kültürel değerlerini tanımaları açısından önemine işaret ederek, katılım
gösteren çocuklara, ailelere, emek
veren personeline, ayrıca çocuklara
gönüllü olarak kapılarını açan kurum
ve kuruluşlara teşekkür etti.
Sınırlı sayıda çocuğun katılımıyla
düzenlenen gezilerde çocuklar, sosyal
mesafe ve maske kuralına uyarak,
tarihi yerleri ziyaret edip keyifli saatler
geçirme imkanı buldu.

“Çocuklarımız sosyal ve
kültürel yaşamdan uzak kaldı”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube
Amiri Misli Kadıoğlu, bu yaz çocuk

atölyeleri ve çocuk meclisi toplantılarının salgın tehlikesi nedeniyle
ertelendiğine işaret ederek, Covid-19
salgını nedeniyle kısıtlı sayıda çocuğun
katılımı ve alınan önlemler çerçevesinde kültür turu düzenlediklerini söyledi.
Kadıoğlu, uzun süredir evlerinde kalan çocukların sosyal yaşam ve kültürel
aktivitelerden uzak kaldığını hatırlatarak, tedbirli bir şekilde düzenlenen bu

gezilerin çocukların Girne kentini, ülkemizi ve tarihi tanımaları aynı zamanda
zamanlarını kaliteli değerlendirmeleri
için önemli olduğunu işaret etti.

Kültür gezileri
Çocuk Meclisi’nin kararı

Girne Belediyesi Çocuk Meclis
Başkanı Zehra Bilge Bayram, gezilerin
Çocuk Meclisi’nin aldığı kültür gezileri
kararı ve çerçevesinde düzenlendiğini

söyleyerek, Ocak ve Şubat aylarında
yaptıkları toplantılarda bu gezileri
organize etmeyi planladıklarını ve
okullar açılmadan önce gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Bayram, bu
gezilere katılmaktan mutlu olduklarını
söyledi.

İkinci durak Mağusa

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin,
düzenlenen kültür gezileri çerçevesin-
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de ikinci durağı Mağusa
Bölgesi’ndeki tarihi
yerleri oldu.
Girne bölgesindeki tarihi yerleri gezen yaşları
6-14 arası değişen grup,
kültür gezilerinin ikinci
gününde, St. Barnabas
İkon ve Arkeoloji Müzesi,
Salamis Harabelerini ziyaret ederek, tarihi yerler
hakkında bilgi edindi.

Geziler Lefkoşa ile
son buldu
Girne Belediyesi

Çocuk Meclisi, Girne
ve Mağusa’nın ardından Lefkoşa’daki tarihi
yerleri ziyaret ederek,
Sosyal İşler Şubesi
tarafından düzenlenen
kültür gezisi programını
tamamladı.
Grup, kültür gezilerinin üçüncü gününde,
Hasder, Lüzinyan Evi,
Selimiye Camii ve Büyükhan’ı ziyaret ederek,
tarihi yerler ve Kıbrıs
kültürü hakkında bilgi
edindi.
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Lionslar Girne
Belediyesi’ni
ziyaret etti
Kamusal alandaki karavan kaldırıldı
Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri Karakum bölgesinde
kamusal alandaki karavanı bölgeden kaldırdı.
Girne Belediyesi sınırları içerisindeki
Karakum bölgesinde bulunan karavan
ve çadır, geçtiğimiz günlerde yapılan
tespit neticesinde zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan
belediye yetkilileri; “Karakum bölgesindeki kamusal alanda beton dökülerek
üzerine sabitlenen karavanın, zabıta
ekipleri tarafından bölgeden kaldırılarak, karavan sahibi hakkında yasal
işlem yapıldığını belirtti.
Yetkililer, bu veya buna benzer izinsiz gelişmelere bölgede kesinlikle izin
verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade
etti.

Ciklos seyir alanları temizleniyor
Girne Belediyesi, Girne - Lefkoşa Yolundaki Ciklos mevkiinde seyir alanları üzerinde temizlik çalışması başlattı.
Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışmasında; Ciklos
mevkiindeki oturma alanları, yol
kenarları, refüj içleri ve araçlardan atılan pet şişe, teneke,
paket, kağıt ve her türlü atığın
belediye ekiplerince temizlendiği bildirildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai

Güngördü konuyla ilgili yaptığı
açıklamada; belediyenin sorumluluğunun kirletilen yerlerin
temizliğini sağlamak olduğunu,
fakat halkın bu bölgeleri temiz
tutması gerektiğini, oturma
yerlerinde ve piknik alanlarında
veya araçlardan dışarıya atılan
çöplerin, çevreyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

“Vatandaş çöpünü yere atsın
işçiler temizlesin” doğru değil
Güngördü, daha önceki senelerde yaptığı açıklamayı yeniden
tekrarlayarak; “Girne Belediyesi
olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolu’nda, sürekli
temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “vatandaş çöpünü yere
atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.
Nidai Güngördü, seyir alanlarını
temiz bulmak isteyenlerin, piknik
yaptıktan sonra çöpünü mutlaka
çöp poşetine koyması ve çöp
konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti.
Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının
artırılabileceğine işaret ederek,
daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını kaydetti.

Girne Vatan Lions
Kulübü, Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü’yü makamında ziyaret etti.
Girne Vatan Lions Kulübü
Başkanı Mukaddes Turan, Başkan
Yardımcısı Nurtaç Ayet ve Vatan
Lions Kulübü üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir
araya geldi.
Ziyaret esnasında Vatan Lions
Kulübü, bölgede yeşil alan yaratılması konusunda Girne Belediye
Başkanı Güngördü ’den yer talep
ederken, ayrıca çocuklar ve gençlerle ilgili önlemler alınması, uyarılar hazırlanması konusunda bir
takım kararlar alındığını kaydetti.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü yaptığı konuşmada
‘Girne Belediyesi’nin her zaman
sivil toplum örgütlerine destek
verdiğini söyledi. Çocukların sanal
ortamda bulunan tehlikelerden
uzak tutulması gerektiğini ve bu
konuda sivil toplum örgütlerinin de önlem alması gerektiğini
belirtti. Bu dönemde belediyecilik
anlayışının değiştiğini, belediyenin asli görevlerinin dışında
sosyal sorumluluk projelerinde ve
uygulamalarında da yer belirtti.
Yeşil alan konusunda ellerinden
gelen imkanları kendilerine sunacaklarını söyleyen Güngördü, bu
konuda birlikte hareket edileceğini
kaydetti.
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Güneş, kitabını Güngördü’ye takdim etti
Yazar Mehmet
Güneş, Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü ‘ye ‘‘Altın Harflerle
ÜNER BERKALP’’
isimli kitabını takdim
etti.
Yazar Mehmet
Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü’yü ziyaret
ederek‘‘Altın Harflerle ÜNER BERKALP’’
isimli Üner Berkalp’ı
konu alan kitabını
takdim etti.
Kitap hakkında kısaca bilgi veren Güneş;
“Hayatta iz bırakan
ve hayatları gelecek
nesillere aktarılması
gereken kişiler vardır.
Ülkemizde de spor ve
eğitim alanında vermiş
olduğu hizmetlerde,

örnek kişiliğiyle Üner
Berkalp hocamız bu
kişilerdendir. Dolu dolu
yaşanmış bir ömrü,
bir kitaba sığdırmak
kolay olmasa da Üner
Berkalp hocamızı
yaşatmak ve gelecek
nesillere aktarmak
adına bu çalışmayı
yaptım.” dedi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, Kıbrıs Türk
Futbolunun duayenlerinden, öğretmen,
teknik direktör, Üner
Berkalp’ın yaşantısının
bir kitaba dökülmesini
ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli
olduğunu belirterek,
yazar Mehmet Güneş’e
teşekkürlerini sundu.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU
51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006 ve 40/2007 sayılı tüm değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Belediye Yasası ile Girne Belediyesi hudutları dahilinde faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2020 yılı Meslek, İşyeri
bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimleri 25 Temmuz 2020 itibarıyla 20 gün süre ile Belediye Yeni ve Eski Hizmet Binalarında,
Köylerdeki Ödeme Merkezlerinde, Baldöken Otoparkı veznesi ile Rock’s Otoparkı veznesinde askıya alınmıştır.
İtirazda bulunacak serbest meslek sahipleri, itiraz dilekçelerine 1 yıl önceki (2019 yılı) Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuş oldukları
safi kazançlarını (Matrahlarını), şirketler ise 2019 yılı için kurumlar vergisine tabi matrahlarını belgeleyen evrakları eklemelidir. İtiraz
süresi duyuru tarihinden itibaren 20 gündür. 14 Ağustos 2020 (Cuma günü) tarihinden itibaren yapılacak itiraz ve/veya dilekçeler
kabul edilmeyecektir.
51/1995 Belediyeler Yasası’nın 78’nci maddesinin (1)’nci fıkrası (A) bendi uyarınca; Bir takvim yılı içinde, herhangi bir belediye
sınırları içinde en az yedi iş günü mesleğini yürüten bir gerçek ve tüzel kişi meslek vergisi yükümlüsüdür.
Bu nedenle; faaliyetini sonlandıran işyerleri, işyeri kapanışlarını 6 ay içerisinde, Girne Belediyesi’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmayan işyerleri o yılki belediye vergilerinin tümünü ödemekle mükelleftir.
Söz konusu; 2020 yılı Meslek, İşyeri bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimlerini 30 Ekim 2020 (Cuma günü) tarihinde vezne
son ödeme saatine kadar ödemeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacaktır.
İlgililere saygı ile duyurulur.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Girne Belediyesi Gençlik Atölyeleri “Üretim” temasıyla yapıldı
Girne Belediyesi ve Girne Gençlik
Gelşim Merkezi (GİGEM) işbirliğinde
Temmuz ayında Gençlik Atölyeleri
düzenlendi.
Atölye çalışmaları çerçevesinde,
yaşları 15-18 arası, 20 gencin katılımıyla
düzenlenen Gençlik Atölyesi çerçevesinde, 14 Temmuz 2020 tarihinde belediye binasına ziyaret gerçekleştirilerek,
çevre dostu bina hakkında ve belediyenin çalışmaları hakkında gençlere bilgi
verildi.
Gençler, 15 Temmuz 2020 tarihinde Felsefe Atölyesi, 16 Temmuz 2020
Youtuber Nasıl Olunur-Söyleşisi, 17

Temmuz 2020 Deodorant Yapımı,
21 Temmuz 2020 Eminağa Garden,
bitki yetiştiriciliği konularında atölye
çalışmalarına katıldı. 22 Temmuz 2020
tarihinde Gold Defne Lavanta, organik
arı ürünleri tesisini ziyaret eden gençler, 23 Temmuz 2020 tarihinde Kervansaray Plajında plaj oyunları etkinliğine
katıldı.
27 Temmuz 2020 tarihinde, Girne
Con Kahve’yi ziyaret ederek, kahve
üretimi ile ilgili bilgi alan gençler, 28
Temmuz 2020 tarihinde, Zeytinlik
İnsiyatifi Sabun Yapımı Atölye çalışmalarında yer aldı.

Engelleri
birlikte
aşalım!

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Engelli Birimi

Kayıt ve bilgi için: 0392 650 01 00 -1046
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GAÜ heyetinden Güngördü’ye ziyaret
Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) YÖK-YÖDAK Koordinatörü Özkan Mertekçi, Basın
Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Muharrem Özdemir ve
KKTC Tanıtım ve Pazarlama
Koordinatörü Mehtap Karabulut’tan oluşan heyet, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’ye nezaket ziyaretinde
bulundu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyarette, Girne
Amerikan Üniversitesi’nin kendileri için çok önemli olduğunu,
kentle özdeşleşmiş bir üniver-

site olduğunu belirterek, Girne
Belediyesi ve GAÜ arasında
yapılabilecek ortak çalışmalar
ve işbirlikleri hakkında gerçekleştirdikleri görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Covid-19 Pandemi sürecinde Girne Belediyesi ve GAÜ
işbirliğinde öğrencilere yönelik
ortaya koyulan çalışmaların da
değerlendirildiği görüşmede,
ilerleyen dönemlerde “Öğrenci Dostu Ada” konseptinde
yapılabilecek ortak çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu.
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‘Extemporary’ sergisi, Girne Belediyesi
Sanat Galerisi’nde düzenlendi

Bartu Bektaş’ın “Extemporary”
adlı ilk kişisel sergisi Girne Sanat
Galerisi’nde sanat severlerle buluştu.
Türkçe’de üstünde çok düşünülmemiş, planlanmamış anlamına
gelen “Extemporary” adlı serginin
açılışına, Başbakan Ersin Tatar,
bölge milletvekilleri, Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü, meclis
üyeleri ve iş insanları katıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, toplumların yaşantısında
çok değişik kesitlerin olduğunu ve
bu kesitlerin başında da; üretim
yapabilmek ve sanatçı olarak içinde
yaşadığı olayları doğru yorumlayarak bunları resim- heykel-müzik vb.
sanatsal faaliyetlere yansıtabilmek
olduğunu belirtti.
Güngördü, sanatın toplum
yaşamında önemli olduğunu da
kaydetti.

Yorgancı, kitabını takdim etti
İsmihan Yorgancı “Toplu Oyunlarım 1”
adlı kitabını Güngördü’ye takdim etti
Dramaturg-Akademisyen İsmihan
Yorgancı, Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü’ye, ‘Toplu Oyunlarım 1’ adını verdiği kitabını takdim
etti.
Dramaturg-Akademisyen İsmihan
Yorgancı, Toplu Oyunlarım 1 adlı
kitabını geçtiğimiz günlerde Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim ederek, kitabı hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında,

Yorgancı’ya teşekkür eden Güngördü, sanatçıya başarılarının devamını
diledi.
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik ve Çocuk Ekipleri
Yönetmeni de olan Yorgancı, kitabı
hakkında verdiği bilgide; kitabın
içinde sekiz oyun bulunduğunu,
oyunların konusunu; kadına şiddet,
toplumsal baskı ve Kıbrıs gerçeklerinden oluşturduğunu kaydetti.
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6 Tekerlek Üstünden
Kıbrıs ve Dünya’ya bakış...
Ahmet Bilgili
Niyetim, K-pet Süper Lig ve Nicosia
Group Kıbrıs Kupası hakkında bir şeyler
karalamaktı. İnşallah gelecek buluşmamıza detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağım. Bu ayki konumuz Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde Engelli olmak!
Ülke gündeminde onca sorun varken
niye bu konuyu ele alıyorsun Ahmet?
Demeyin çünkü ben de bir engelliyim.
Dilerseniz sözü Talya Başkurt’a verelim.
19 Temmuz tarihli Yenidüzen Gazetesi’nden Ödül Aşık Ülker’in sorularını
konuşamadığı için akıllı telefonuyla
cevaplayan Başkurt, 14 yaşında doğuştan Spastik engelli olduğunu anlattı.
Bayraktar Ortaokulu’nu 9,97 ortalama
ile bitirdiğini ve bir buçuk ayda hazırlandığı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (
BEAL ) Giriş Sınavını kazandığını söyleyen Talya Başkurt hedefinin İç Mimarlık

alanında Türkiye’de üniversite eğitimi
almak olduğunu vurguladı.
Eğitim hayatının zor geçtiğini belirten Başkurt sözlerini şöyle sürdürdü;
Bu süreçte bazı insanlar durumumu
kabullenmekte güçlük çektiler. Ama
özellikle ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım ve Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik
Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi
( PDRAŞ ) sayesinde zorlukları aşıp
her şeyi başarabildim. Ailem bana her
zaman yardımcı olup engelleri aşmama
yardım etti. Öğretmen de çok önemli.
Her öğretmen aynı değildir. Bazıları çok
özeldir, çok değerlidir.
Talya’nın yürüdüğü yoldan ben 22
sene önce geçtim. O zamanlar ne teknoloji bu kadar gelişmiş ne de insanlar
bize Güleryüz gösteriyordu. Engelim
nedeniyle örgün eğitim almaya 14
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Talyalar okusun
Peki, sonra ne yapacaklar?

yaşında başladım. Yaşıtlarım üniversiteye giriş sınavına hazırlanıyorken, ben
okumayı sökmeye çalışıyordum. Ben de
Talya Başkurt gibi konuşamadığım için
öğretmenim Rengül Ener, bir kartonun
üzerine alfabeyi yazarak benle iletişim
kurmuştu.
Ailem ve öğretmenimin desteği ile üç
buçuk yıl gibi bir süre içerisinde dıştan
ilkokulu bitirdim. Bunları övünme amacı
ile yazmıyorum. Ortaokula kaydımı
Rengül Öğretmen yapmıştı. Şubat Tatiline kadar diğer öğrenciler gibi her gün
nenem beni okula götürüyor derslere
girip arkadaşlarımdan ders notlarını ve
öğretmen ödev vermişse onlar bana
yazıyorlardı . Akşamları annem işten
gelince ödevleri yapıyorduk . Sınav
zamanları ise Rengül Öğretmen görev
yaptığı okuldan izin alarak sınavlarda

elim oluyordu. Yarıyıl karne günü bana
karne verilmedi. Gerekçe “ yasal değildir. “
Talya Başkurt’tan öğreniyorum ki
Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Araştırma Şubesi ( PDRAŞ
) diye bir birim kurulduğunu ve engelli
öğrencilere psikolojik destek olduğunu.
Yani ülkemizde bu konularda ciddi
ilerleme yaşanmıştır, fakat yeterli değildir. Devletimizin derhal Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’nı
günümüz şartlarına göre revize edip
tekrar yürürlüğe koyması gerekiyor.
Aksi takdirde dün Orkun Bozkurt’un,
bugün Ahmet Bilgili’nin harcanmalarına
neden olan bu köhne düzen yarın Talya
Başkurt’u da yutacak!!! Ayasofya mı
dediniz? Erol Evgin ne diyor “ Ateşle
oynama “ hoşçakalın.

“Earthling & Roots”, “Dünyalılar
ve Kökler” sergisi gerçekleştirildi
Başbakanlık Uyuşturucu
ile Mücadele Komisyonu’nun “Gençleri Sanata
Teşvik Projesi” kapsamında,
bir gencimizin eserlerinden
oluşan ve büyük beğeni
toplayan “Dünyalılar ve
Kökler” sergisi Girne Belediyesi işbirliğiyle Girne’de
sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışında bir
konuşma yapan Girne
Belediye Başkanı Nidai
Güngördü; Başbakanlık
Uyuşturucu ile Mücadele
Komisyonu’nun kendileri
için çok önemli olduğunu,
ülkede bu konuda var olan
kamu kuruluşları içerisinde
toplumsal olarak en önemli
görevleri üstlenen bir
komisyon olduklarının altını
çizerek, zor durumdaki
gençlere destek çıkarak
onların böyle güzel işlere
imza atmalarını sağlamalarının, örnek teşkil eden
davranışlar olduğunu
kaydetti.
Güngördü, komisyonu
bugüne kadar Kıbrıs Türk
toplumu için yaptıklarından
dolayı tebrik etti.
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Funda Bilginer
Diyetisyen

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

Sonbaharda Beslenmede
Püf Noktalar

Sıcak yaz aylarından sonra sonbaharda kalori alımınızı düzenlemeniz ve
beslenmenizde bazı değişimler yapmanız gerekmektedir.
Sonbaharda bağışıklık sisteminin
zayıflaması, halsizlik ve depresyonun
getirdiği şekerli besinlere yönelim ile
kilo artışı gibi problemler görülebilir.
Bu süreçte kilo alma gibi endişelere
girilmemesi, hatta kendi açınızdan
avantaj hale getirip yeterli ve dengeli
beslenme ile hem mevsim değişikliğinin getirdiği soğuk algınlığı, yorgunluk
ve artan depresyon eğilimine karşı
korunur hem de zayıflayabileceğiniz bir
dönemdir.

Enerjinizi yüksek tutun

Mevsim değişiklerinde yaşanan yorgunluk ve halsizlik gün içerisinde hem
konsantrasyon ve performans düşüklüğü gibi zorluklar çıkarır hem de stres
artırır. Vücuttaki glikozun parçalanması
gibi birçok reaksiyonda magnezyum
kullanılır.
Magnezyum eksikliğinde vücutta
yorgunluk görülür. Bunun için küçük
bir avuç fındık, badem, yeşil yapraklı
sebzeler, kuru baklagiller ve kepekli
tahıllar gibi magnezyumdan zengin
besinler tüketin.
Omega-3 kaynağı balık, keten tohumu, omega-9 kaynağı fındık ve zeytinyağı düşen performansınızı artıracaktır.
Potasyum eksikliğinde ise karbonhidrat depolarında boşalma ile kas
yorgunluğu görülür. Kahve, meyveler
ve yeşil yapraklı sebzeler iyi potasyum
kaynaklarıdır.
Bu dönemde depresyon eğilimi bireyler de özellikle karbonhidratlara yani
şekerli, unlu besinlere yönelir çünkü
bu besinler mutluluk veren serotonin
hormonunun salgılanmasını sağlar.
Bu da kilo alımıyla sonuçlanır.
Beslenme öğünlerini düzenli yapmak,
tam tahıllı, posa değeri yüksek karbonhidrat içeren bir besin tüketmek kan
şekerini dengeli bir seviyede seyretmesini sağlayıp kilo almanızı engeller.
Enerjinizi artırmak ve depresyon
eğilimini azaltmak için ara öğünler de
2-3 tane ceviz veya 6-8 tane fındık
veya 5-6 tane badem gibi magnezyum
kaynağı ve yanında 1 porsiyon meyve
ve ana öğünlerinizde tükettiğiniz 1 kase
yeşil salata gibi potasyum kaynağı alarak gün içindeki yorgunluğu, halsizliği,
kan şekerini dengeleyerek kilo almanızı
önler ve stresi kontrol altına alırsınız.

Antioksidanları besinlerden
almalıyız

Vücudun hücre koruma sistemlerinde önemli bir yere sahip olan antiok-

sidanları doğru miktarlarda tüketmek
istiyorsak mutlaka yeterli ve dengeli
beslenmeliyiz.
Dengeli beslenme kilo kontrolü
ve zayıflamayı sağlamanın yanı sıra
hastalıklara karşıda sizi koruyacaktır.
Bu dönemde antioksidan etkiye sahip
A, C ve E vitaminleri açısından zengin
besinleri tüketmeliyiz.
Enfeksiyona karşı koruyucu olarak
bilinen A vitamini balık yağı, yumurta, havuç, brokoli ve sarı sebzelerde
bulunmaktadır. Cilt bakımının vazgeçilmezi ve antioksidan etkisi güçlü
olan E vitamini fındık, ceviz ve badem,
kuru baklagiller, tahin ve sıvı yağlar da
mevcuttur.
Güçlü bir antioksidan olan C vitamini
bağışıklık sistemini güçlendirir, toksinlerin atılmasını sağlar.
Maydanoz, ıspanak, yeşilbiber, portakal, mandalina, limon, karnabahar bol
miktarda C vitamini içerir. Suda eriyen
vitamin olduğu için vücutta deposu
yoktur.
Bu yüzden örneğin günlük 1 kg por-

takal veya mandalina tüketmenize gerek yoktur. Günde 3 porsiyon portakal
veya mandalina tüketmeniz yeterlidir.
Greyfurtta virüslere, bakterilere karşı
etkili bir meyve ve iyi bilinen C vitamini
kaynağıdır.
İçerdiği lif sayesinde greyfurt hem
kolesterolü düşürür hem de kabızlığı
önler.
Greyfurtta dikkat edilmesi gereken
nokta ilaçlarla beraber alınmamalıdır.
Bazı ilaçlarla etkileşime giren
greyfurt, ilaçların etkinliğini artırarak
ciddi sağlık problemlerine neden olur.
Etkisinin geçmesi için 24 saat kadar
beklemeniz gerekmektedir.

Çay ve kahve, suyun yerini tutmaz

Sonbaharda soğuyan havalar nedeniyle susuzluğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Yeterli suyu alamadığımızda vücut
fonksiyonları yetersiz çalışır ayrıca
depresyona eğilimiz de artar.
Soğuklarda tüketim miktarı artırılan
çay ve kahve gibi sıcak içecekler suyun
yerini tutmadığı gibi fazla tüketildi-

ğinde idrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Böylece vücut, daha fazla su kaybıyla
karşı karşıya kalır.
Günlük su miktarı 2 - 2,5 litre (8-10
bardak) olmalıdır. Besinlerin sindiriminde kullanılan suyun vücutta yeterli
olması ile besin gereksinmelerimiz
daha iyi karşılanır.
Vücuttan zararlı atıkları atımını sağlamanın yanı sıra, vücutta depolanan
yağ azalır ve zayıflamaya yardımcı olur.
Sıcak içecekler olarak günde 1-2 fincan
bitki çayları tüketin.

Mutlaka spor yapın
Sonbaharda sıcaklık ve nemin
azalmasıyla daha rahat spor yapılır.
Bir yandan kas kitlesini artırırken diğer
yandan artan metabolizma hızı ile yağ
yakımı artar.
Egzersiz, bağışıklık ve dolaşım sisteminizi destekler. Doğal antidepresan
olan spor, vücuttan endorfin salgılanarak depresyonu azaltır.
Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın…
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Çocuk Meclisi, Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Girne Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağı
ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek farkındalık yarattı.

Girne Belediyesi’nden; 1 kap mama 1 kap su için çağrı
Girne Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerine yardımcı olma çağrısı yaptı.
Girne Belediyesi, sıcak havanın en
az insanlar kadar hayvanları da etkilediğine işaret ederek vatandaşlardan
gerek kapılarının önüne gerekse kent
içerisinde bulunan yemlik ve suluklara
su ve mama bırakarak sokakta yaşayan
hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olma çağrısı yaptı.
Girne Belediyesi Sokak Hayvanları
Ekibi geçtiğimiz günlerde çarşı esnafına ziyarette bulunarak işyeri önlerine
koymaları için mama ve su kabı ve bir
miktar mama bağışında bulundu. Çarşıdaki esnafın duyarlılıkla karşıladığı

çalışmayı yürüten ekip, bazı noktalarda
sokak hayvanları için mama ve su kaplarının sürekli takviye edildiği hayvansever uygulamaları da gözlemledi.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, belediyenin sosyal sorumlulukları çerçevesinde; kentte yaşayan
tüm canlıların sağlığını ve huzurunu
korumak adına sokak hayvanları ile
ilgili en az belediye kadar Girneli her
bireyin de katkı koyabileceğine dikkati çekti. Güngördü, kapı girişlerine
koyulacak bir kap suyun, bir insan için
oldukça kolay ve basit görünse de so-

kaktaki kimsesiz hayvanlarının yaşamı
için hayati bir öneme sahip olduğunu
vurguladı.
Güngördü, kent içerisine belli
istasyon noktalarına belediye tarafından yerleştirilmiş yemlik ve suluklara;
vatandaşların yem ve su takviyesi
yaparak katkı koyabileceğine de işaret
ederek zaman zaman duyarlı esnafın
kendi dükkanlarının kapılarını açarak
sokak hayvanlarının serinleme ve
beslenme ihtiyacını da karşıladıklarını
gözlemlediklerini ifade ederek duyarlı
esnafa teşekkür etti.

Girne Belediyesinden alınan
bilgiye göre, Girne Belediyesi
Çocuk Meclisi Başkanı Zehra
Bilge Bayram ve beraberindeki
heyet, Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü ile birlikte Girne
Belediyesi Hayvan Barınağı ve
Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret
etti. Köpeklere mama yardımı
yapan Çocuk Meclisi, vatandaşlardan ‘Satın Alma Sahiplen’ fikrini
benimsemelerini istedi.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü yaptığı açıklamada;
barınağın, Girne’de bulunan
sahipsiz hayvanlara ev sahipliği
yaptığını fakat vatandaşların da
buna katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Özellikle köpek
sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın burada bulunan köpeklerden sahiplenmelerini ve imkanı
olan vatandaşlarımızın mama
yardımda bulunmaları gerektiğini
söyledi.
Çocuk Meclisi Başkanı Zehra
Bilge Bayram yaptığı konuşmada;
Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin önemine dikkat
çekti. Bayram “Her yıl ağustos
ayında, dünyanın bazı ülkelerinde
evsiz hayvanlara dikkat çekmek
için farkındalık çalışmaları yapılıyor. Tüm vatandaşları barınağa
yardımda bulunmaya çağırıyorum” dedi. Bayram burada bulunan hayvanların ilgiye muhtaç olduklarını söyleyerek, köpek sahibi
olmak isteyen vatandaşların satın
almamasını ve burada bulunan
köpeklerden tercih yaparak hem
köpek sahibi olabileceklerini hem
de köpekleri mutlu edebileceklerini de sözlerine ekledi.
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Flört şiddeti nedir?

Pembe Ardıç
Uzman Psikolog

Özellikle son dönemlerde basında
dramatik şekilde sonlanan ilişki örnekleri ile karşılaşmaktayız. Bu istenmeyen durumların önünü alabilmenin en
önemli yöntemlerinden biri ise ilişkilerde tarafların bu tür konularla ilgili
daha bilinçli olması ve önceden bizleri
uyaran sinyallerin farkına varmak aslında. Bu yüzden sizler için bu yazıda flört
şiddetinden bahsetmek istedim.
Flört; hali hazırda devam eden iki
kişi arasındaki (hetero veya homeseksüel) birliktelikleri resmi veya gayri
resmi (evli,nişanlı, sevgili, partner)
olarak sürdürülen ilişki şeklinin genel
bir tanımı.
Flört şiddeti ise ilişkide partnere
karşı acı verici yaralayıcı fiziksel veya
psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü

şeklindedir. Yani şiddet sadece fiziksel
(tokat, yumruk, itmek vs.) olmak zorunda değildir. İlişkide kişilerin maruz
kaldığı ruhsal yaralanmalar da şiddetin
bir başka şeklidir. Bunun yanı sıra istek
dışı cinsel birliktelik de yine şiddet olarak tanımlanmaktadır, bu tür zorlama
durumlar çiftlerin arasında resmi evlilik
olup olmamasının bir önemi yoktur.
Risk gruplarından bahsedecek
olursak özellikle genç erişkin yaş grubu
(ergen) ve toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadınların bu durumla
karşılaşma olasılığı daha yüksektir.
Peki ilişkimde flört şiddeti olduğunu
nasıl anlarım?
1. Her tartışmanızda, genelde haksız
taraf siz oluyorsanız.
2. Partnerinizin size ve çevresine
karşı öfke kontrolü yoksa.

3. Size bağırıyor ve bu durumu kontrol altına alamıyorsanız.
4. Sosyal çevreniz ve hatta aileniz ile
olan buluşmalarınıza karşı çıkıyorsa
5. Sosyal medya hesaplarınızı
kontrol altında tutmak istiyorsa veya
kapatmanız için sizi zorluyorsa.
6. Kendi isteklerinizden, keyif aldığınız şeylerden ödün vermek zorunda
kalıyorsanız,
7. Sürekli sizi eleştiriyor ve küçümsendiğinizi hissediyorsanız,
8. Kendinizi engellenmiş ve kısıtlanmış hissediyorsanız
9. Daha önceki ilişkilerinde karşı
tarafa zarar verdiğini biliyorsanız
10. Ekonomik olarak size baskı uyguluyorsa,
11. Sizin ona yaptığınız hiçbir yorum
ve eleştiriyi ciddiye almıyor tahammül

edemiyorsa,
12. Cinsel olarak sizi rahatsız olduğunuz şeyler için zorluyorsa,
13. Sürekli sizi ısrarlı bir şekilde takip
ediyor ve bu durum sizde korku uyandırıyorsa,
‘’aslında beni çok seviyor’’, ‘’her zaman böyle sinirli değil’’, ‘’bunlar dışında
aslında iyi bir ilişkimiz var’’ gibi bahanelere sığınıyorsanız, içinde bulunduğunuz durumun farkına varmanız ve
bunlar gibi herhangi bir şiddet türüyle
karşı karşıyaysanız bu tür ilişkilerden
kendinizi uzaklaştırmanız gerekiyor.
Eğer uzaklaşmada zorlanıyorsanız
çevrenizden veya alanında uzman
bir profesyonelden yardım almaktan
çekinmeyin.
Unutmayın ki şiddet varsa sevgi
yoktur.

Mesafeye dikkat, maske tak!
Dünya genelinde ve ülkemizde
koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.
Belirtilere karşı dikkatli olma, temastan kaçınma, izolasyon ve korunmaya
yönelik tedbirlere tam uyum hayati
önem taşıyor.
Koronavirüs solunum ve temas
yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu
sebeple kişilerin birbirine temasını
önlemek amacıyla toplu alanlarda
bulunmaması tehlikenin kontrol altında
tutulması açısından oldukça önemlidir. İş yerlerinde de hijyene ve sosyal
mesafeye dikkat edilmesi ve maske
takılması hayati önem taşımaktadır.
Koronavirüs, burun veya ağızdan
çıkan küçük damlacıklar yoluyla insandan insana yayılıyor ve COVID-19’lu bir
kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya
konuştuğunda virüsü etrafa yayabiliyor.
İnsanlar, virüs bulaşmış bir kişiden bu
damlacıkları soluduklarında COVID-19’u
kapabiliyor.
Öte yandan damlacıklar pozitif olan
kişinin etrafındaki masa, kapı kolu gibi
nesnelere ve yüzeylere tutunabiliyor.
Başkaları da pozitif kişinin damlacığının tutunduğu nesnelere veya
yüzeylere dokunduktan sonra ellerini
göz, burun veya ağıza dokundurmaları
halinde enfekte olabiliyor.
Hafif öksürüğü ve genel sağlık durumu iyi olan bir kişiden de COVID-19
bulaşabiliyor. Ayrıca çalışmalar hiçbir
semptomu olmayan kişilerin virüsü
bulaştırabileceğini gösteriyor.
Özellikle kişilerin kendi hijyenlerine
ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat

mutlaka evde kalınmalı.
Ve maske takarak en yakın ateş
polikliniğine başvurmalıdır.
- Ateş, öksürük ve nefes almada
güçlük çekilmesi durumunda 112 veya
1102 aranarak yardım istenmeli.

El hijyeni çok önemli

Maske, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye
yardımcı olabiliyor ancak tek başına
maske kullanımı COVID-19’a karşı koruma sağlamıyor. Bunun fiziksel mesafe
ve el hijyeni ile birlikte uygulanması
önem taşıyor.
Ayrıca, Kişilerin risk grubunda yer
alan yakınlarının güvenliği için onları
ziyaret etmemeleri, sosyal izolasyona
dikkat etmeleri gerekmektedir.
Haberleri sosyal medyadan takip
etmemeli, yalnızca güvenilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşılmalıdır. Sağlık
Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu doğru
bilgileri takip etmek bu dönemde daha
faydalı olacaktır.
etmesinin yanı sıra zorunlu olmadıkça
toplu alanlarda bulunmamaları kişilerle
temaslardan kaçınmaları gerekmektedir.

Temel önlemler

COVID-19’a karşı toplumsal anlamda
maske-mesafe-hijyen kuralı en önemli
korunma tedbiri olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda şu temel önlemlerin
alınması önem taşıyor:
- Eller mümkünse su ve sabunla 2
dakika yıkanmalı, değilse alkol bazlı bir

el losyonu ile düzenli ve derinlemesine temizlenmeli veya sabun ve suyla
yıkanmalı.
- Başkaları ile aradaki mesafe en az
1,5 metre olmalı.
- Maske kullanımına özen gösterilmeli.
- Kalabalık yerlere gitmekten kaçınılmalı.
- Göz, burun ve ağza dokunmaktan
uzak durulmalı.
- Belirti ya da hastalık tespiti halinde

65 yaş ve üzeri ile kronik hastalar ve gençlere çağrımızdır
Özellikle

-65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi
düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan
ilaçları kullanan vatandaşlar zorunlu
olmadıkça kendini evde izole etmelidir.
Gençlerimiz de topluluklardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.
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Uçaner vefat etti

Leymosun’un tanınmış ismi, Bursaspor’da 1966-1978 yılları arasında
12 yıl boyunca forma giymiş olan Osman Uçaner, hayatını kaybetti.
Uçaner’in ölümü hem Kıbrıs’ta
hem de Bursaspor camiasında
büyük üzüntü yarattı.
Bursaspor’a damga vuran isim,
2 yıl boyunca da Galatasaray’da
kalecilik yapmıştı.
Uçaner kimdir?
Türk spor kamuoyunda ‘Bursasporlu Osman’ diye tanınan,
12 yıl boyunca 1.90’ı geçen boyu
ve sağlam fiziğiyle Bursaspor’un

kalesini koruyan Uçaner, 2 yıl
süreyle de Galatasaray’ın kalesini
korumuştu.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlamasından kısa bir
süre önce eşi ve çocukları ile tatil
için gittiği Limasol’da Kıbrıs harbi
başlamış ve Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından tutuklanarak esir
alınmıştı.
Tam 94 gün boyunca ailesiyle

birlikte esir muamelesi gören Uçaner ailesi, Bursasporlu yöneticilerin FIFA’ya girişimleri sonucunda
serbest bırakılmıştır.
Serbest kalmasının ardından
Türkiye’ye dönen Uçaner, Bursaspor’daki kariyerine devam etmiş, 1978 yılına kadar yeşil beyazlı
formayı terletmiştir. Osman Uçaner’e Bursasporlu yöneticiler 1979
yılında jübile yapmışlardır
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