“Zeytin Masa,
belediyemizin
vatandaşımızla
kucaklaşmasıdır’’

ÖZEL

“Vatandaş daha duyarlı olmalı”

Girne Belediyesi Zeytin Masa Sorumlusu Pınar Atman
“Zeytin Masa ile Girne halkının sesini, sözünü ve soluğunu
Belediyemize taşıyoruz, önerilerini dinliyoruz, isteklerini iş
programlarımıza yansıtıyoruz ve şikayetlerini gideriyoruz”

.

Pandemi döneminde büyük özveri ile çalışan Girne Belediyesi Su İşleri Şubesi yetkilileri, bu sene kışın yağışsız geçmesinden dolayı yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek tüm vatandaşlardan su kullanımı ve arızalar
konusunda duyarlı olmalarını istedi. Röportajı 18-19. sayfalarda

Antik Liman’da
çalışmalar başladı

Röportaj 6-7. sayfalarda
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Girne Belediyesi’nden
Rekreasyon Alanı Projesi
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım
Çavuşoğlu arasında Girne’de Ciklos mevkiinde bulunan 170 dönümlük orman arazisinde, rekreasyon alanı yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Girne Belediyesi Danışma
ve Destek Merkezi 3 yaşında
Girne Belediyesi Danışma ve
Destek Merkezi’ne üç yılda 96’sı
kadın, 38’i erkek olmak üzere 134
kişi başvuruda bulundu.

Haberi 14. sayfada

Girne’nin en güzel noktasında bölgeye yeni bir soluk getirecek olan doğa
parkının ön projesinde otopark, tenis
kortu, basketbol sahası, spor aletleri
alanı, çocuk oyun grupları alanı, yaş
kategorilerine göre yürüyüş parkurları,
iç kısımlarda bulunan alanlarda doğal
patikalar, oturma bankları, seyir terası
ve kafeterya olacağı iletildi. Aynı zamanda rekreasyon alanında gençlerin,
özellikle çocukların doğayı ve doğada
bulunan kitaplardan tanıdığı Kıbrıs endemik bitkilerini de görebileceklerinin
bilgisi verildi.
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Haberi 16. sayfada
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OTOPARK
SPOR TESİSLERİ (TENİS VE BASKETBOL)
KAFETERYA VE OTURMA ALANLARI
ÇOCUK OYUN ALANLARI
YÜRÜYÜŞ YOLU
SEYİR TERASLARI

Denetimler devam ediyor
Haberi 5. sayfada

2 bin iki yüz doksan kişi
ikinci doz aşısını oldu
Haberi 12. sayfada

Açık Pazar Covid-19 tedbirleriyle açıldı

47 yıl sonra
önemli çalışma!
Haberi 17. sayfada

Gazetemizi www.expresskibris.com adresinden dijital olarak da takip edebilirsiniz...
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Girne Antik Liman’da
çalışmalar başladı
Girne Belediyesi ile Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle Girne Antik
Liman’da, limana silueti olan tüm binalara rölöve, restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları başladı.
Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye
göre, Girne Antik Liman’da başlanan
çalışmaların yer fizyolojisinin anlaşılabilmesi için, 5 yerden yapılacak olan
arkeolojik deney kazılarının sonuçlarına göre sürdürüleceği bildirilirken,
Girne Belediyesi’ne bağlı Kent Estetiği
Bölümü’nün de mimari projelerin ya-

pımında büyük rol alacağı kaydedildi.
“İnsanlar, yapılarda olduğu kadar
yarattıkları çevrelerde de estetik nitelik aramışlar ve bu kaygı ile çevrelerini
düzene sokma arayışında olmuşlardır”
diyen Girne Belediye Başkanı Güngördü, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler
ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle

gerçekleştirecekleri projenin halka kazandırılan bir zenginlik olacağını ifade
ederek yapıların bozulmadan günümüze taşımanın gerekliliği olan restorasyonun, uzun çalışmalar sonucunda
gerçekleştirileceğini işaret etti ve
yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edilen
Antik Liman’ın aslına uygun olarak

restore edilmesinin büyük önemi olduğunu belirterek, bu bağlamda tüm
imkanlarla çalıştıklarını dile getirdi.
Güngördü, bölgedeki işyeri ve işletme sahiplerinden de olumlu anlayış
gördüklerini ve bunun da kendileri
için çok önemli olduğunu sözlerine
ekledi.
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Düşünmek
yetmez,
fikir üretmek
zorundasın...
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Grafik- Tasarım, Kurumsal Kimlik,
Web Sitesi, Sosyal Medya Yönetimi,
Gazete- Dergi Tasarımı, Broşür,
Fotoğraf çekimi vs...

Beşparmaklar Cad. No: 121/8 Çatalköy- Girne
(Tempo Market Yanı)
info@owlcreative.com.tr
www.owlcreative.com.tr
Tel: 0548 870 15 45
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Açık Pazar Covid-19 tedbirleriyle açıldı
Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından itibaren kapalı olan açık pazar, kademeli açılma
kararları doğrultusunda Girne Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerle açıldı.
Girne Açık Pazar, Girne Belediyesi
sağlık ekipleri ve zabıta ekiplerinin
aldığı önlemler doğrultusunda açıldı.
Girne Belediyesi ekipleri tarafından
yapılan kontrollerde, açık pazarda kurulan iki taraflı giriş çıkışlarla, alışverişe
gelen vatandaşlara girişlerde temassız
ateş ölçer kullanılarak, sıcaklık ve maske kontrolü yapılıyor. Pazar esnafının
en az 3 gün içinde yapılmış negatif
PCR testlerini de denetleyen Girne
Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazarın
içinde yoğunluk oluşmaması için giriş
ve çıkışlarda önlemler alırken, hijyeni
sağlamak için de kontrol noktalarında
vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları bulunduruyor.
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Gıda denetimleri ve Covid-19
kontrolleri devam ediyor

Girne Belediyesi, 25 Şubat ile 09 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 678
işletme, hijyen ve Covid-19 önlemleriyle ilgili denetlendi, 3 işyeri mühürlendi
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve
Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 25 Şubat-09 Mart 2021 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği denetimlerde
toplam 678 iş yerinin denetlen diği
iletildi.
Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen
kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği,
alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda
güvenliği unsurları denetlemelerini
artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların
giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların
tespitinde; işletmeye kapatma cezaları
uygulandı.
Denetimler kapsamında 30 iş yerine eksikliklerinden dolayı
ihbar verildi, 3 iş
yeri mühürlendi, 2
işyerine Covid-19
kurallarına uymadığı için; bir işyerine
de hijyen kurallarına
uygun çalışmadığı
için para cezası kesildi.
Eksikleri bulunan 30
işletme yazılı uyarıldı, 5 işletmeye süreli
kapatma ihbarı verilirken, bir işletmeden de

günlerde artarak devam eden denetimlerimizin Pandemi sürecinin kontrolünde büyük önem taşıdığına dikkat
çekti. Güngördü, yapılan kontrollerin
amacı hem bölge halkının hem de tüm
toplumun sağlığının korunması olduğuna işaret etti.
Güngördü, Girne Belediyesi tarafından yapılan sağlık ve zabıta kontrollerinin yoğun olması, kurallara uygun
hareket edilmesi için esnafımıza iyi bir
motivasyon sağladığını, bunun yanında da tüm toplumumuzun sağlığının
güvenliğini temin ettiğini söyledi.

“Toplum sağlığı için kurallara
uyulması gerekir”

insan tüketimine uygun bulunmayan 8
kiloluk et ürününe imha edilmek üzere
el konuldu.
Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve
Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması
ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta
gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı
yapılıp buna uymayan iş yerlerinin
kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli
yaptırımları uygulamaya koyuyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
Yeni açılımların devam ettiği bu

Pandemi nedeniyle sadece sağlık
açısından değil aynı zamanda ekonomik zorlukların da yarattığı baskıların
doğru yönetilebilmesi için Bakanlar
Kurulunun almış olduğu tüm kararların
bölgemizde tam anlamıyla uygulanmasının sağlanmasına işaret eden Güngördü, Pandemi sürecinin başarısı için
gerekli olduğunu ifade etti.
Güngördü, “Bu kritik süreçte, zaruri
kurallara dikkat etmeyen işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, yine
toplumun sağlığı içindir. Bu zor günleri
başarıyla atlatabilmemiz için gerek
işletmelerin gerekse bireylerin; maskemesafe ve hijyen kurallarını itinayla yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.
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“Zeytin Masa,
belediyemizin
vatandaşımızla
kucaklaşmasıdır’’

Girne Belediyesi Zeytin Masa Sorumlusu Pınar Atman “Zeytin Masa ile Girne halkının
sesini, sözünü ve soluğunu Belediyemize taşıyoruz, önerilerini dinliyoruz, isteklerini iş
programlarımıza yansıtıyoruz ve şikayetlerini gideriyoruz”
Girne Belediyesi tarafından 2017
yılında önce ALO 185 hattı ile hizmete
başlayıp, yeni hizmet binasına geçtikten sonra Zeytin Masa adı altında
çalışmalarını sürdüren birim vatandaşlardan tam not alıyor.
Amaçları zaman kaybını önlemek,
kaliteli ve iyi hizmet erişimini kolaylaştırmak, vatandaşın yönetimle kaynaşmasını sağlamak, katılımı arttırmak,
iletişimi güçlendirmek, kurum için
denetimi ve hizmet eşgüdümünü sağlamak, birimler arası koordinasyonu
sağlamak, kenti ortak akıl ile yönetme
vizyonu çerçevesinde vatandaşla bilgi
alışverişini sağlamak olan Zeytin Masa,
bir diğer amaç olarak belediye halk
kaynaşmasını baz alıyor.
Zeytin Masa Sorumlusu Pınar Atman, birimin faaliyetleri, amaçları ve
planları konusunda Express Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Zeytin Masa ne zaman faaliyete
başladı? amacı nedir? Faaliyetleri hakkında sizden bilgi alabilir
miyiz?

2017 yılında ALO 185 hattımız ile
hizmete başlayıp , Girne Belediyesi
yeni hizmet binamıza geçerken daha
kapsamlı hizmet verebilmek adına
güçlendirilmiş kadro ile Zeytin Masa
olarak 2020 Şubat ayından itibaren
hizmet vermekteyiz…
Amacımızı şöyle özetleyebilirim:
• Zaman kaybını önlemek
• Kaliteli ve iyi hizmete erişimi
kolaylaştırmak
• Vatandaşın yönetimle kaynaşmasını sağlamak

mize kazanılan güven doğrultusunda
yıldan yıla tarafımıza ulaşılan vatandaş
istek öneri ve talep sayısında artış
görülmektedir.
Bilgi almak adına da her gün vatandaşlarımız Zeytin Masa’mıza uğrayıp
veya telefon ile bizlere ulaşmaktadır.

Pandemi döneminde Zeytin Masa’ya başvurularda artış yaşandı
mı?

• Katılımı arttırmak ve iletişimi
güçlendirmek
• Kurum içi denetim sağlamak
• Hizmet eşgüdümü sağlamak
• Birimler arası koordinasyonu
sağlamak
• Kentimizi ortak akıl ile yönetmek
vizyonu ile vatandaşımız ile bilgi alışverişini sağlamak
‘’ Zeytin Masa’nın önemli bir diğer
amacı belediye halk kaynaşmasını
tesis etmektir. Yani, somurtkan değil
gülümseyen, “yarın gel” demeyip hemen yardımcı olan bir belediye imajını

fiili bir tavır olarak ortaya koymaktır.’’

Zeytin Masa bugüne kadar kaç
kişiye hizmet sundu?

2017-2020 yılları arasında toplam
13 bin 273 kişi istek, öneri ve şikayetleri için bizlere ulaşmış bulunmaktadır,
2017 yılında 2 bin 115, 2018 yılında 2
bin 246, 2019 yılında 3 bin 33, 2020
yılında 5 bin 344 vatandaşımız yani
kurulduğumuz gün itibariyle toplam 13
bin 273 kişi istek, talep ve önerilerini
Zeytin Masa’ımıza online, yüz yüze
veya telefon ile kayıt oluşturdu.
185 Zeytin Masası Çözüm Merkezi-

Pandemi süreci içerisinde ve halen
süren pandemi dolayısıyla yoğunluğumuz bulunmaktadır. Bilgi edinmek
amaçlı Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda işyerlerinin açılış
kapanış saatleri, sokağa çıkma yasağı
vb birçok konu hakkında vatandaşlarımız bizlere ulaşırken süreç içerisinde
ihlaller karşısında kayıtsız kalmayan
duyarlı vatandaşlarımız da bu süreçte
bizlere ulaşıyorlar.
Gıda paketleri, pcr testleri, aşı ile
ilgili bilgi edinme, covid dolayısı le pozitif tespit edilen bina, bölge ve devlet
dairelerin ilaçlanma talepleri ile alakalı
birçok telefon alıyoruz ve memnuniyetle cevaplıyoruz.

Zeytin Masa’ya insanlar çoğunlukla ne amaçla başvuruyor? Başvurular genelde şikayet mi yoksa
öneriler mi sunuluyor?

Halkın belediye hizmetlerinden
beklentilerini, verilen hizmetlerdeki
şikayetlerini, önerilerini ve takdirlerini
kolayca iletebilmesi, bunların işlem
görmesi, geri bildirimde bulunulması,
kayda girmesi amacıyla kurulan ve
halkla belediye arasında bir köprü işlevi görmesini amaçlandığından bizlere
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gelen başvurular genel olarak istek,
öneri ve şikayetlerdir. Bilgi edinmek
amacıyla da birçok vatandaşımız tarafımıza ulaşmaktadır.

* Zeytin Masa’ya bina içerisine
gelmeden nasıl ulaşabiliriz?

Bizlere
• ALO 185 veya 0392 6500100 telefon numaralarımızdan
• 05428511942 whatsapp ihbar
hattımızdan
• www.girnebelediyesi.com adresimizde bulunan Zeytin Masa başvuru
formunu doldurarak
• Girne Belediyesi Facebook sayfamızdan
• zeytinmasa@girnebelediyesi.com
ve info@girnebelediyesi.com adreslerinden bizlere ulaşabilirler

Dinle ve Çöz’ anlayışı
Zeytin Masa Sorumlusu Pınar Atman,
ile vatandaş ve kurum
birim
in faaliyetleri, amaçları ve planları
arasında pozitif diyalog yaratarak görev ve
konusunda Express Gazetesi’ne
sorumluluklarını, yasaözel açıklamalarda bulundu.
larca belirlenen yetkiler
çerçevesinde yerine
getirmeye çalışıyoruz.
Çünkü biz kaliteli bir kent yaşamı
Zeytin Masa ile Girne halkının sesini,
sözünü ve soluğunu Belediyemize taşı- için kaliteli hizmet inancını taşıyoruz.
yoruz, önerilerini dinliyoruz, isteklerini
iş programlarımıza yansıtıyoruz ve
şikayetlerini gideriyoruz.

Zeytin Masa’ya gelen mesajlardan bazıları

Önümüzdeki dönem için Zeytin
Masa ile ilgili yapılması planlananlar nelerdir?

Girne Belediye Başkanımız Nidai
Güngördü, covid öncesi bildiğiniz gibi
belirli zaman aralıklarında köy gezileri,
mahalle toplantıları yaparak halkla
bütünleşip Girnelilerin sorun, talep ve
isteklerini dinliyordu. Pandemi sonrasında Başkanımız ile birlikte, Zeytin
Masa ekibi olarak ilgili birim sorumluları ile haftada bir gün belirlenecek köy
ve mahallelere gidip bölge sakinlerinin
istek, talep ve sorunlarını yerinde görüp dinlemeyi amaçlamaktayız.

Eklemek istedikleriniz neler?

Zeytin Masa’da bizler, Girne bölge
sakinlerinin yazılı, sözlü, telefonla
ve sosyal medya yoluyla ilettikleri
istek, öneri ve şikayetlerini vatandaş
adına takip etme, sonuçlandırma ve
başvuran vatandaşların memnuniyetini sağlamaya yönelik ‘Gülümse,

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de zaman
zaman Zeytin Masa’da vatandaşların
şikayet ve isteklerini her Perşembe 08.00-13.00
saatleri arası dinliyor
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Girne Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

“Bu süreci kurallara uyarak aşarız”
Ülkede ilk kez 10 Mart 2020’de koronavirüs vakası görülmesinden bu yana salgına karşı mücadelede kapanmadan sonra sahada polis ve sağlıkçılar yanında etkin bir şekilde mücadele eden
Girne Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Nidai Güngördü, “İnsanlığın
hiç beklemediği ve alışkın olmadığı bu süreci kurallara uyarak aşarız” dedi.
Ülkede ilk kez 10 Mart 2020’de
korona virüs vakası görülmesinden bu
yana salgına karşı mücadelede kapanmadan sonra sahada polis ve sağlıkçılar yanında etkin bir şekilde mücadele
eden Girne Belediyesi çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden verilen
bilgide, bu süre içerisinde üç kişinin
ameliyat masraflarına destekte bulunulurken, 65 yaş üstü 120 kişinin de her
ay ilaçları hastaneden alınarak evlerine
götürülüyor. Kış soğukları başlamasıyla
birlikte, ekonomik sıkıntı nedeniyle evsiz kalan 15 kişiye geçici olarak kalacak
yer sağlandı. Bugüne kadar bu süre
içinde bölgedeki iş insanlarının desteğiyle 15 bin adet gıda paketi, 53 adet
tablet dağıtıldı.
İlk dönemde yoğun çıkışlar nedeniyle Girne Turizm Limanı’nda tır ve
feribotların dezenfekte çalışmaları
yapılırken gerekli tedbirler alındı. Kapanmadan sonra açılmaya karar verilen
kamuya ait bütün işyerleri de belediye
ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde Girne Belediye’sine ait Leymosun
Kültür Evi PCR Merkezi, Sosyal Yaşam
Merkezi de Aşı Merkezi olarak hizmet

vermeye devam ediyor.
Bu süreçte, belediyenin farklı bölümlerinde görev alan birçok personelle
belediye bünyesi içerisinde Sağlık Şubesi ve Sosyal İşler Şubesi’ne takviyede
bulunuldu. Bunun yanında, belediyenin
kendi personeline dağıtmak üzere
maske yapımı için dikiş atölyesi aktif
hale getirildi.

“Bu zorlu süreci kurallara uyarak
aşabiliriz”
Girne Belediye Başkanı Nidai

Güngördü, insanlığın hiç beklemediği
ve alışkın olmadığı bir süreç yaşadığını, tüm dünyanın salgınla mücadele
içerisinde olduğunu ifade ederek,
belediyelere de bu süreçte büyük
görev düştüğünü söyledi. Güngördü,
“Bölgemizde devam eden PCR testleri
hepimiz için önemli bir imkandır.
Olası bir sorunun önüne geçmek için
bu imkandan yararlanmalıyız. Aşının da
önemi büyüktür. Aşılamaya da elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu bir

yıllık süreçte de salgınla mücadelenin
belediyelere maliyeti olmuştur. Belediyemizin programındaki diğer yatırımlar
neredeyse durmuş, önceliğimiz sağlığımız olmuştur.
Otel, casino ve pek çok işyerinin
kapalı olması, belediye gelirlerimizde
ciddi düşüşe neden olmuştur. Buna
rağmen, zorlu süreci hep birlikte ve
kurallara uyarak aşacağız. Umarım kısa
bir süre içerisinde hayatımız normale
dönecektir. “ dedi

Mart 2021

RÖPORTAJ

9

10

HABER

www.expresskibris.com

İlaçlama çalışmaları sürüyor
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Girne
Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına
alan koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde de etkisinin devam etmesiyle Girne
Belediyesi’ne bağlı sağlık
ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarına rutin olarak devam ediyor. Girne Belediyesi Sağlık
Şubesi Ekipleri tarafından
her gün, Yeni Liman yolcu
salonları, Yeni Liman Başkanlığı, Yeni Liman Gümrük
Binası, Girne Belediyesi
Yeni Hizmet Binası, Kaymakamlık, Leymosun Kültür
Evi, Girne Belediyesi Sosyal
Yaşam Merkezi, Girne Polis
Karakolu ve muhtarlıklarda
dezenfekte çalışmalarının
devam ettiği bildirildi.
Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü, halkın
sağlığı için alınan tüm
tedbirlerin artarak devam
ettiğini belirtti. Güngördü,
Covid-19 salgınının halen
devam ettiğine ve gereken
tüm önlemleri imkanlar
çerçevesinde her geçen
gün daha da genişlettiklerine dikkat çekti. Kentin
çeşitli yerlerinde ilaçlama
çalışmalarının sürdüğünü
işaret eden Güngördü,
salgının en az zararla atlatılması için halkımızın, tüm
yapılan uyarıları dikkate
almalarını maske, mesafe,
hijyen konusundaki hassasiyetlerini devam ettirmelerini kaydetti.
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PCR testlerine yoğun ilgi
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve Girne Belediyesi ekiplerinin desteği ile süren PCR testleri yoğun ilgi görüyor.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı
yeni liman yolundaki Girne
Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evi’nde, Sağlık
Bakanlığı personelleri ve
Girne Belediyesi ekiplerinin
desteği ile sürdürülen PCR
testlerinin büyük bir titizlik ve sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirildiği belirtildi.
Test çalışmaları haftanın
her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30
arasında gerçekleştirildiği
ifade edilirken, Leymosun
Kültür Evi’nde geçtiğimiz
Cumartesi günü 704 kişi,
Pazar günü ise saat 15:00 e
kadar toplam 790 kişiye test
yapıldığı bildirildi.
Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü konu ile
ilgili yaptığı açıklamada;
“Covid-19 salgını nedeni ile
Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu önemli
çalışmalarda Bakanlık ve
Belediye’nin işbirliği ile Leymosun Kültür Evi’nde PCR
testleri devam etmektedir.
Bakanlar Kurulu’nun son
aldığı karar ile Pazartesi’nden itibaren pek çok işyeri
açılacaktır. Dün yapılan test
sayısı 700, bugün sabah
saatlerinden itibaren burada
çok büyük bir yoğunluk
yaşanmaktadır” dedi.
Güngördü, testlerin
devam ettiğini ve bu testler
sonucunda, toplum açısından da önemli bir nokta olan
test sayısını artırma çalışmalarında büyük bir hizmet
verdiklerini kaydetti.
İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde Girne ve çevresinde
yaşayan herkesin yararlanması için büyük bir titizlik
ve düzen içerisinde çalışmalarını yürütmekte olduklarını kaydeden Güngördü,
özellikle kademeli açılışla
birlikte herkesin daha fazla
dikkat etmesi gerektiğini
vurgulayarak, maske, mesafe
ve hijyen kurallarına tüm vatandaşların özen göstermesi
gerektiğini vurguladı.
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İkinci doz aşı işlemlerine başlandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde ikinci doz aşı işlemlerine başlandı.
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam
Merkezi’nde (Eski Belediye Binası)
ikinci doz aşılama işlemlerine 1 Mart
2021 Pazartesi günü başlandı. Şubat
ayı içerisinde 2 bin 290 kişinin aşılandığı merkezde birinci doz Covid-19 aşısı
olanlar, ikinci doz aşılarını oluyor. Girne
Belediyesi’nden verilen bilgide ilk hafta
687 kişiye ikinci doz aşı uygulandığı
belirtildi.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri
Misli Kadıoğlu, merkezde, Şubat ayı
içerisinde, çoğunlukla 65 yaş üstü
kişiler olmak üzere, bir kısım sağlık
çalışanı, yurt dışında eğitim gören öğrenciler, riskli yerlerde çalışan belediye
personeli, liman çalışanları ve belgesiyle kronik rahatsızlığını kanıtlayan 55-65
yaş arası toplamda 2 bin 290 kişinin
birinci doz aşısının yapıldığını belirtti.
Kadıoğlu, bu kişilerin, merkez perso-

neli tarafından aranarak ikinci doz aşı
günleri için randevu saati verildiğini
kaydetti.
Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta yeni aşı
işlemlerine Sağlık Bakanlığı tarafından
ara verildiğini, aşı olmak için merkeze
yapılan başvuruların yoğun şekilde devam ettiğini, 857 kişinin listeye alındığını söyledi. Bakanlık programına göre
ve belirlenen çerçevede yeni aşılama
işlemlerine bir an önce devam etmek
istediklerini ifade eden Kadıoğlu, henüz
aşılanmayan ve merkeze başvuranların
yeni bir duyuruya kadar beklemeleri
gerektiğini ifade etti.

Güngördü: Güvenli bir kent,
turizm ve öğrenci hareketi için…”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi sürecinde ülkemizdeki
aşı politikasının istikrarlı bir şekilde
uygulanmasının şart olduğunu ifade
ederek, bu sürece destek vermenin

vazifeleri olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanlığı, Girne Belediyesi ve
Belpaz personelinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığı merkezde, risk gurubunda
olanlara aşı imkanı sağladığını kaydetti.
Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu
belirten Güngördü, kentin turizme
açılabilmesi, güvenli bir kent ve öğrenci
hareketi için aşılamaların artmasının ve
hızlanmasının şart olduğunu söyledi.
Güngördü, maske, mesafe ve hijyen
kurallarına uymanın da önemine vurgu
yaptı ve “Sağlık ve ekonomik sıkıntının
üst boyutta olduğu bu zorlu sürecin
hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel
kavuşmayı, Girne’nin yeniden turizmle canlanmasını, güvenli bir kent ve
öğrenci hareketiyle birlikte normal
yaşantımıza dönmemizi diliyorum”
şeklinde konuştu.
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Girne Belediyesi Danışma
ve Destek Merkezi 3 yaşında
Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’ne üç yılda 96’sı
kadın, 38’i erkek olmak üzere 134 kişi başvuruda bulundu.
Kadınlar ve çocuklar başta olmak
üzere, toplumun tüm bireylerine sosyal
ve psikolojik destek vermek ve sıkıntılı
süreçlerinde çözüm arayışlarına destek
olmak amacıyla 9 Mart 2018 tarihinde
faaliyete başlayan Girne Belediyesi
Danışma ve Destek Merkezi üçüncü
yılını doldurdu.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bugüne kadar merkeze, 38’i
erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam
134 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.
Merkeze başvuran danışanlardan; 15’i
çocuk (3-12 yaş aralığı), 15’i ergen (1218 yaş aralığı), 78’i yetişkin toplamda
105 kişi bireysel danışmanlık hizmeti
aldı.
24 kişi aile ve çift terapisi hizmetinden yararlandı. Bugüne kadar merkeze
4 şiddet mağduru başvurdu. En fazla
başvuru nedeninin yaygın anksiyete
(kaygı) bozukluğu ve ilişki bozuklukları
olduğu, bunun yanında danışanların
gerek aile gerek sosyal alanda yaşadığı
ilişki ve iletişim problemleriyle merkeze
başvurduğu belirtildi.

Bireysel Davranışçı Terapi

Merkezde, en etkin ve kısa süreli
yöntem olarak kabul edilen Bilişsel
Davranışçı Terapi yönteminin kullanıldığı ve minimum seans sayısının 20-25
arasında olduğu kaydedildi.
Danışanların genellikle asgari ücretle
geçinen ya da geliri olmayan, sosyo
ekonomik düzeyi düşük kişilerden oluştuğu belirtilirken, danışanlardan seans
başına 20 TL alındığına işaret edildi.
Merkeze son bir yılda (2020 yılından
bugüne kadar) 28 başvuru yapılırken,
2020 Mart ayında araya pandemi ve
gerektirdiği karantina sürecinin girmesiyle, Haziran 2020’ye kadar danışmanlık hizmetine ara verildiği, ancak
bu tarihten sonra sadece acil destek
görmesi gereken 2’si çocuk, 2’si ergen
7’si yetişkin olmak üzere 11 kişinin aktif
olarak danışmanlık hizmeti aldığına
dikkat çekildi.
Online yayınlarla da faaliyetlerini
sürdüren Danışma ve Destek Merkezi,
kentte ve bölge okullarında, “Akran
Zorbalığı, Bağımlılıklarda Farkındalık”,
“Çocuğumu İstismardan Nasıl Koruyabilirim?”, “Çocuğa Sınır Koyma ve Etkili
Disiplin Yöntemleri”, “Yaşamda Tek-

nolojinin Yeri ve Etkileri” konularında
seminerler düzenledi. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve üniversitelerle işbirliği içerisinde de birçok
çalışmada işbirliğinde bulunarak, Öznel
iyi oluş Programı ve Çocuklarımızı
Sanal Düşmandan Koruyoruz Programlarında yer aldı.

Kadıoğlu: Yalnız değilsiniz

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube
Amiri Misli Kadıoğlu, üç yıldır hizmette
olan Danışma ve Destek Merkezi’nin,
başta kadın ve çocuklar olmak üzere,
bireylerin sorunlarıyla mücadelelerine
destek vermek, kadına yönelik şiddet,
istismar, uyuşturucuyla mücadele, aile
ve toplum içinde yaşanan sosyal ve
psikolojik uyum sorunları gibi sorunları
aşmak için dayanışmanın bilinciyle
açıldığını ifade etti.
Kadıoğlu, merkezin birkaç ay önce
eski Girne Belediyesi binasına taşınarak, Sosyal Yaşam Merkezi’yle bir arada
daha etkin çalışmasını hedeflediklerinin
altını çizdi.

Sadece psikolojik destekle değil, çocuk, genç ve bireyleri geliştirip, din, dil,
ırk ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin
topluma uyumu ve kişisel gelişimi için
çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de
desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.
Kadıoğlu, “Ülkemizde, kentimizde,
sokağımızda, evimizde, sevgi, saygı,
anlayış, duyarlılıkla ve hep birlikte
olursak hem bireysel hem de toplumsal
sorunlarımızla baş edebiliriz. Hepimiz
müstesna günler yaşıyoruz. Birçoğumuz hayatın sınırlı ve izole olduğu
bu durumda kendimizi daha yalnız
hissedebiliriz. Yalnız değilsiniz. Bu
sürecin de sonu gelecek. Bu pandemi
sürecinde bir kez daha gördük ki hepimiz birbirimize bir zincir gibi bağlıyız.
Daha iyi, daha yaşanılır, daha adil, daha
mutlu bir dünya mümkün. Yeter ki bir
birimize ve kendimize engel olmayalım,
destek olalım.” dedi.

Güngördü: Zor zamanları dayanışmayla atlatacağız
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, sosyal belediyecilik anlayışıyla
ülkede üç yıl önce bu merkezi hizmete
koyarak bir ilki gerçekleştirdiklerini
ifade ederek, bugün yaşanan pandemi
süreciyle, sosyal ve ekonomik sıkıntıların artması ve eğitime ara verilmesiyle
bu tür hizmetlere ihtiyacın arttığını
ifade etti.
Güngördü, dezavantajlı bireyler ve
ailelerin bu süreçten daha çok etkilendiğini de belirterek, gerek bireysel
gerekse toplumsal zor zamanların
dayanışmayla atlatılabileceğini söyledi.
Girne Belediyesi’nin hizmetlerinde önceliklerini de bu yönde düzenlediğini
ifade eden Güngördü, sağlıklı ve
kaliteli yaşamanın önemine dikkat
çekerek, bu anlamda üç yıldır Danışma
ve Destek Merkezi çatısı altında hizmet
veren personeline ve dışarıdan hizmet
veren danışmanlara, merkez çatısı
altında bugüne kadar gönüllü eğitim
ve çalışmalarla katkı koyan kişi, kurum
ve kuruluşlara, üniversitelere teşekkür
etti.
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Girne Belediyesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde
Yerel ve bölgesel demokrasiyi teşvik, yerel ve bölgesel yönetişimi geliştirmek ve yerel
yönetimlerin özerkliğini güçlendirme misyonu ile görev yapan AB Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde KKTC belediyeleri de 2 sandalye ile temsil ediliyor.
47 Avrupa devletinde 200 binin
üzerinde yönetimi temsil eden ve 636
yerel politikacıdan oluşan bir Pan-Avrupa siyasi meclisi olan Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin komite toplantılarına ülkemiz
belediye başkanları katılıyor.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin
İdari Komite Temsilciğini, K. T.
Belediyeler Birliği Başkanı ve
Güzelyurt Belediye Başkanı
Mahmut Özçınar, Güncel İşler
Komite Temsilciliğini Mehmet
Harmancı, İzleme Komitesi
Temsilciliğini ise Ahmet
Yalçın Benli yürütüyor. Toplantılara K.
T. Belediyeler Birliği
Genel Koordinatörü
ve Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle
de katılıyor.
Yeni dönemle birlikte Girne

Belediyesi de Avrupa
Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler
Kongresi İdari İşler
Komite toplantısında temsil edilmeye başlandı.
Girne Belediye

Başkanı Nidai Güngördü, 10 Şubat’ta
gerçekleştirilen, Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari
Komite toplantısı’nda yer aldı.
Çevirim içi olarak gerçekleştirilen
toplantıda, Güngördü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt
Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile

K.T.BelediyelerBirliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri
HüseyinKöle de yer aldı.
Toplantıda, Covid-19 pandemisi ile
ilgili tedbirler, akıllı şehirler ve bölgeler,
yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması gibi konular ele alındı.
Temsiliyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girne Belediye Başkanı
NidaiGüngördü, “Bu bizim için özel bir
kazanımdır. Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir
turizm kenti olan Girne’yi temsil ediyor
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
dedi.
“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nı kendimize uyarlayıp, belediye
olarak bu değerleri de vizyonumuza
katıp yolumuza devam edeceğiz” diyen
Güngördü, “bu bize çok büyük kazanımlar sağlayacak. Yerel demokrasinin
güçlenmesi için elimizden geleni yapıp,
insan, sağlık ve çevre odaklı projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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Girne Belediyesi’nden
Rekreasyon Alanı Projesi
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım
Çavuşoğlu arasında Girne’de Ciklos mevkiinde bulunan 170 dönümlük orman arazisinde, rekreasyon alanı yapılması amacıyla protokol imzalandı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sunulan ön projenin onaylanmasının ardından protokol imzalandığı
belirtildi.
Ön projede yer alan ve doğayla
barışık yapılması planlanan rekreasyon
alanında otopark, tenis kortu, basketbol sahası, spor aletleri alanı, çocuk
oyun grupları alanı, yaş kategorilerine
göre yürüyüş parkurları, iç kısımlarda
bulunan alanlarda doğal patikalar,
oturma bankları, seyir terası ve kafeterya olacağı iletildi. Aynı zamanda
rekreasyon alanında gençlerin, özellikle
çocukların doğayı ve doğada bulunan
kitaplardan tanıdığı Kıbrıs endemik
bitkilerini de görebileceklerinin bilgisi
verildi.

Güngördü: Rekreasyon alanlarına ihtiyaç var

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Orman Dairesi’nin mülkiyetinde
bulunan arazinin, imzalanan protokolle Girne halkına ve Girne çevresinde
yaşayanlara güzel bir alan yaratılması
amacıyla belediyeye devredildiğini
söyledi.
Girne’de rekreasyon alanlarına
ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngördü, “Özellikle bu dönemde, insanların
kapalı mekanlardan ziyade açık mekanlarda dolaşma ihtiyacı çok önemlidir.
Sayın Bakanıma, Orman Dairesi ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı onayladığı
ve Girne halkına böyle güzel bir mekanı
birlikte yaratacağımız için çok teşekkür

ederim ”dedi.Güngördü, Orman Dairesi
ile işbirliği içinde kente yaraşır bir alan
yaratılacağını ifade ederek, alanın
yürüyüş ve rekreasyon alanı olarak
düşünüldüğünü, adanın bitki örtüsüne uygun ağaçların belli bir program
çerçevesinde dikileceğini ve çocukların
da burayı ziyaret edip doğayı tanıma
imkanı elde edeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu: Girne’ye yakışacak
bir yeşil alan olacak

Bakan Çavuşoğlu, Girne’nin KKTC’nin en güzel şehirlerinden biri
olmakla birlikte, en çok betonlaşan
şehirlerinden biri olduğu gerçeğine
dikkat çekerek, rekreasyon alanıyla
Girne halkına nefes alma yeri yaratılmış
olacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Güngördü’nün Orman Dairesi ile
birlikte şehir halkının ihtiyaç duyduğu
yürüyüş alanı oluşturma, sosyalleşme ve doğayla iç içe olma ihtiyacını
karşılayabilmek amacıyla yürütmüş
oldukları çalışmaları desteklemek adına
protokolün imzalandığını ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, rekreasyon
alanında çocukların daha iyi gelişeceklerini, doğayı daha iyi tanıyacaklarını,
yetişkinlerin ise nefes alabileceklerini
dile getirdi.
“İnanıyorum ki Girne’ye yakışacak
bir yeşil alan olacaktır” diyen Bakan
Çavuşoğlu, bu yeşil alanın başka
yerlere de örnek olması temennisinde
bulunarak, bu yönde desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

GİRNE BELEDİYESİ REKREASYON ALANI
A
B C

KALDIRIM

(2.40M)

OTOPARK

(100 ARAÇ)

BASKETBOL
SAHASI

D
D C
Mevcut Yol

ÇOCUK OYUN
ALANI

TENİS
KORTU

KAFETERYA
VE
OTURMA
ALANI

ÇOCUK OYUN
ALANI

KAFETERYA
VE
OTURMA
ALANI

E

E
E

E

F

SEYİR TERASI

E
F

LEJANT:

SEYİR TERASI

E

A:
B:
C:
D:
E:
F:

OTOPARK
SPOR TESİSLERİ (TENİS VE BASKETBOL)
KAFETERYA VE OTURMA ALANLARI
ÇOCUK OYUN ALANLARI
YÜRÜYÜŞ YOLU
SEYİR TERASLARI
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Yukarı Girne’de çevre düzenlemesi

47 yıl sonra bölge için önemli
bir çalışma gerçekleştirildi
Girne Belediyesi, Yukarı
Girne Mahallesi’ndeki Şair
Nedim Sokak, Meşeli Sokak
ve Kamil Paşa Sokak’ta
parke döşemesi, dış cephe
tamiratı ve boya işleri
çalışmaları gerçekleştirdi.
Girne’nin merkezinde yer alan, tarihi ve kültürel
dokusuyla kente değer katan Yukarı Girne’de bölgeyi
güzelleştiren bakım ve boya çalışmaları yapıldı.
Çalışma yapılan bölgenin koruma bölgesi olduğu
ve bu bağlamda dokuya uygun olarak 1800 metrekare
parke yapıldığı, aynı zamanda Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü tarafından bölgede bulunan evlerin dış
cephe tamiratı ve boya işlerinin yapılmaya başlandığı,
söz konusu bölgede düzenlenmiş tüm alanı kapsayan
peyzaj çalışması başlatılacağı belirtildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, tarihi dokuları korumanın uğraşı
içerisinde olduklarını dile getirerek, gelecek nesillere
bu yapıların taşınabilmesinin önemine değindi. Girne
için Yukarı Girne Mahallesi’nde bulunan bölgenin kültür
açısından korunması gereken bir yapı olduğuna dikkat
çeken Güngördü, imkanlar dahilinde gerekli çalışmaları
gerçekleştirdiklerini kaydetti.

18

RÖPORTAJ

www.expresskibris.com

“Vatandaş daha duyarlı olmalı”

Pandemi döneminde büyük özveri ile çalışan Girne Belediyesi Su Birimi yetkilileri, bu
sene kışın yağışsız geçmesinden dolayı yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek tüm vatandaşlardan su kullanımı ve arızalar konusunda duyarlı olmalarını istedi.
Girne Belediyesi Su İşleri Birimi çalışmalarını pandemiye rağmen aralıksız
sürdürüyor. Alt yapı Sorumlusu Ahmet
Arkın ve Su Bölümü Tahsilat Birimi sorumlusu Seryal İnanoğlu bu zor süreci el
birliğiyle atlatmaya çalıştıklarını belirtti
ve birimin faaliyleri hakkında Express
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Biriminizin faaliyetleri hakkında
bilgi verir misiniz?
Ahmet Arkın: Su bölümü
olarak alt yapısal olarak suyun
dağdaki kuyulardan tedariki,
depolanması, ana şebekeler
vasıtasıyla dağ, deniz, doğal
akış yöntemi kullanılarak
evlere, sayaçlara ulaşana
kadar olan hizmetlerin tümü.
kuyulardaki motorların,
elektrik tesisatları,
mekanik tesisatları,
onarımı, bakımı,
şebekedeki arızalar, patlaklar
dediğimiz konuların tümü
bizim sorumluluğumuzda
yürütülmektedir.

Seryal
İnanoğlu:

Sayaca
kadar olan
kısım su
biriminin
faaliyetlerine
girer. Sayaçtan sonraki
arızalar
bölüm olarak
bizi ilgilendirmiyor. Sorumluluklarımız
arasında sayaçların
bağlanması, başvuruların değerlendirilip suyun
sayaca bağlanmasını
sıralayabiliz.

Su hatlarında ne
gibi yenilemeler yapıldı?
Ahmet Arkın: Pandemi dolayısıyla gerek rotasyon şeklinde çalışmamızdan, gerek ekonomik
önlemler nedeniyle su alt
yapısında yeni şebeke
çalışmaları yapılmadı,
ancak mevcut şebe-

ke içerisinde
su kayıplarına
neden olan
kısmi borularda yenileme
yapıldı. Takribi olarak
1 kilometre
civarında şehrin
münferit
noktalarında
değişimler
yapıldı. Bunun haricinde
depolardaki
eskiyen aksamlar,
vanalar, su topları, patlak
borularla ilgili devamlı
surette yenileme yapıldı. Bunlar zaten olağan
çalışmalarımızdır. Pandemiden dolayı biraz daha az
yapılmak zorunda kaldı.

Kaçak su kullanımıyla
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Seryal İnanoğlu: Bu sıralar bayağı

yoğun bir kaçak su kullanımı var.
İnşaatlardan kaynaklı olarak. Bir de
inşaat sahiplerinin evleri sattığında mal
sahipleri vergi dairesine gidip pullattırıp para vermek istemediği için işlem
yapılamıyor. Yapılmadığı için kaçak
su olarak kullanıyorlar. Bunları tespit
edip resimliyoruz ve polise veriyoruz.
Firmalar olduğu zaman, kullanıma göre
ceza uyguluyoruz. Cezayı ödemediği
takdirde sirkat olayından dava açılıyor.
Şimdiye kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. İlk uyarıda ödüyorlar.
Bir de vatandaşın suyunu kestiğmizi zaman bazı vatandaşlar bağlayıp
kullanıyorlar. Ancak böyle bir durumda
da gereken yapılıyor.

Pandemi döneminde çalışmalarınız nasıl sürdü?
Seryal İnanoğlu: Pandemi döneminde mecburiyetten dolayı taksitlendirme yaptık. Bu salgından bütün
dünya etkilendi. Oteller, kiracılar, otel
çalışanları, iş yeri çalışanları çok zor
durumda. Bu gibi insanlara yardımcı
olduk. 2020 Mart ayında da 52 gün

Girne Belediyesi Su Birimi Alt Yapı Sorumlusu
Ahmet Arkın önümüzdeki dönemde Bellapais
Şht. Üsteğmen Songur Caddesi’nde su hatlarında
yenileme çalışmaları yapılacağını söyledi.

boyunca taksitlendirmeleri, gerekli
kolaylıkları yaptık. Hatta cebimizden bile ödediğimiz insanlar oldu.
Bu konuda başkanımızın bile kendi
cebinden ödediği oldu. Tahmini olarak
10 başvurudan dokuzuna ödemelerde
kolaylık sağladık. Birçok vatandaşa
yardımcı olduk. Yeri geldi kontürlü sayacı mekaniğe çevirip insanların susuz
kalkmamasını sağladık.
Ahmet Arkın: Pandemi döneminde
altyapı ve şebekelerle ilgili tüm bakım
ve tamirler yapıldı. Önlemler çerçevesinde rotasyonlu olarak gerçekleştirildi
ama yine de sorunları çözdük.

Pandemiye rağmen planlanan
projeler var mı? Bunlarla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?
Ahmet Arkın: Kuyulardan itibaren

patlaklarımızın tespiti ile ilgili daha teknik düzeyde çalışmalar için girişimlerde
bulunacağız. Şebeke yenilemeyle ilgili
şu anda su bölümü olarak bir projemiz
mevcut değil, ancak Turizm Dairesi’nin
Antik Liman’da yapacağı düzenleme kapsamında oradaki mevcut su
şebekesinin yenilenmesi bizim takibimizde olacak. Vatandaşın parselasyon
dediğimiz süreçlerdeki şebekeler bizim
takibimizde olacak. Buna ilaveten
Bellapais’te okulun oradan manastıra
kadar olan caddede tamamlayacağımız
projede su alt yapısı değiştirilecek.

Eklemek istedikleriniz var mı?
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Ahmet
Arkın: Bu

sene kış
çok yağışsız geçti.
Muhtemelen
yazın sui le
ilgili sıkıntı
yaşayabiliriz. Bu
yüzden
vatandaşımızdan su
patlaklarıyla ilgili bize
yardımcı
olmalarını ve
hemen bildirmelerini istiyoruz. Zaten bu
konuda özellikle 60 yaş üstü
vatandaşlarımız
çok duyarlı.
Yolda yürürlerken gezerlerken
gördükleri bütün
su kaçaklarını fotoğraflayıp bize
bildiriyorlar.

Seryal İnanoğlu: Hem vatandaş
hem de çalışanlar
duyarlı olmalı.
Vatandaşları-

Girne Belediyesi Su Bölümü Tahsilat Birimi
Sorumlusu Seryal İnanoğlu “Vatandaşlar
ve çalışanlardan kaçaklar, patlaklar ve
arızalarla ilgili duyarlı olmalarını’ istedi.
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mızın ve çalışanlarımızın duyarlı
olup bize bütün kaçak, patlak
tarzı durumları bildirmeleri
gerekiyor ki ne kadar çabuk
müdahale edersek bizim için o
kadar iyi olur.
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Girne Belediyesi’nden 3 kitap daha
Girne Belediyesi bir yıl içinde 2 adet Uluslararası Zeytin Karikatürleri albümü ve 2.Uluslararası Heykel Sempozyum kitapçığını yayınlayarak kitaplığına 3 yeni kitap daha ekledi.
Girne Belediyesi bir yıl içinde 3 kitap
daha yayınlayarak kitaplığını zenginleştirdi. Belediyeden verilen bilgiye göre
daha önce yine yayınları arasında yer
alan karikatür albüm kitapları, heykel
sempozyum kitapçığı, Osman Türkay’ın
üç şiir kitabı, zeytin konulu seminer
kitapları, kurultay bildirileri, icraat kitapları, “Hayalimdeki Girne” isimli öykü
yarışması kitabı gibi Girne’yi tanıtıcı
kültürel ve turistik kitaplar kitaplıkta
bulunmaktadır.

“Kitaplar en büyük zenginliğimiz ve bugünü geleceğe taşıyan
en önemli araçtır”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
yaşadığımız pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla bir yıl içinde 3 yeni
kitabı kitaplıklarına kazandırmanın çok
önemli olduğuna inandığını belirtti ve;
“Kalıcı ve yapılanları geleceğe taşıyan
en önemli unsur hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap sevgisi, okuma alışkanlığı
ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılması için nitelikli anlatı, görsel sanat
çalışmaları, sunum ve seminer sonuç
bildirileriyle kitapların yayınlanması
hedefinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Zeytin Karikatürleri albümü
dünyanın bir çok ülkesinde kitaplıklarda yer alıyor”

Zeytin Karikatürleri albümü ile ilgili
de bilgileri paylaşan Başkan Güngördü
şu şekilde konuştu: “Bilindiği gibi Girne
Belediyesi’ne ait Uluslararası Zeytin Karikatürleri albüm kitapları, her yılın düzenlenen karikatür yarışma sonucuna
göre kazanan ve sergilenmeye değer
görülen karikatürlerden, juri tanıtım
sayfalarından, yarışma ile ilgi demeçler
ve ülkemizi tanıtıcı tarihi mekanların
fotoğraflarından oluşmaktadır. Albümler dünyanın dört bir yanına yaklaşık
60 ülke, 200’ün üzerindeki karikatür
sanatçısına ve önemli kitapevlerine
posta yoluyla gönderilmekte, ülkemizin
yurtdışında tanıtımına hem sanatsal,
hem de kültürel bağlamda çok önemli
katkılar yapmaktadır. Ayrıca albüm
kitapları ülkemizdeki birçok kurum,
kuruluşlara, kütüphanelere, okullara ve
üniversitelere de gönderilmektedir. Bu
vesileyle pandemi nedeniyle karşı karşıya olduğumuz bu süreçte evlerimizde
sağlıklı iyi ve kaliteli zaman geçirmek
adına, kitap okumanın ne kadar önemli
olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yayınlarımıza ilgi gösteren tüm okuyucularımıza teşekkür eder, herkese sağlıklı
günler dilerim.”
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STÖ’ler ve küçük- orta ölçekli işletmelerin yardımları sürüyor
Ramadan Cemil İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketleri bağışında bulundu.

Inner Whell Kulüpleri’nden gıda yardımı
Inner Wheel Kulüplerinden Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü ve Girne Inner Wheel Kulübü, Girne Belediyesi’ne ihtiyaçlılara ulaştırılmak üzere toplam 350 adet gıda paketi hazırlayıp teslim etti.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada;
ihtiyaçlı olan kişilere
ulaştırılmak üzere Girne
Inner Wheel Kulübü’nden
100 adet gıda paketi ve
Beylerbeyi Inner Wheel
Kulübü’nden 250 adet gıda
paketinin Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü’ye
teslim edildiği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamada
bulunan Güngördü, bu zor
dönemde yardım derneklerinin, kulüplerin katkısının
kendilerini umutlandırdığını
dile getirerek, Girne Belediyesi olarak ihtiyaçlı kişilere
her zaman yardım yaptıklarını belirtti ve derneklerin
yaptığı yardımlardan dolayı
da teşekkür etti.

Covid-19 salgının yarattığı
ekonomik sıkıntılardan etkilenen
ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik
yardımlar, ülkenin dört bir yanında
devam ediyor. İş insanları ve yardımsever vatandaşların ihtiyaçlı
vatandaşlara yönelik gıda ve hijyen paketi dağıtımları, belediyeler
aracılığıyla, vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda Ramadan Cemil
İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak
üzere 3 bin üründen oluşan hijyen
yardım paketi bağışında bulundu.
Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye
Başkanı Mahmut Özçınar, İskele
Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz
Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı
Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil
İşletmeleri yöneticileri katıldı.
Ramadan Cemil İşletmeleri
Direktörü Işın Ramadan Cemil,
Covid-19 salgınında hijyen konusunun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şirket olarak hijyen
ürünlerinden oluşan bir bağışta
bulunmayı tercih ettiklerini dile
getirdi.
Yardım paketlerinin dağıtımını
gerçekleştirecek belediyelere teşekkür eden Işın Ramadan Cemil,
yardımların en iyi şekilde yerini
bulacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

“Toplumun ruhunda var
olan yardımlaşma ve dayanışma duygusu yeniden ön plana
çıktı”
Girne Belediye Başkanı Nidai

Güngördü yaptığı açıklamada;
2020 Mart’ından beri ülkenin
Covid-19 salgını nedeniyle büyük
sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte birçok işyerinin kapandığını,
birçok insanın işsiz kaldığını anımsatarak, birçok iş insanı, kurum
ve kuruluşun toplumun ruhunda
var olan yardımlaşma dayanışma
duygusunu yeniden ön plana
çıkardığını söyledi.
Ocak ayındaki ikinci kapanma
dönemiyle, toplumsal yardımlaşma ihtiyacının yeniden hasıl
olduğunu belirten Güngördü, iş
insanı, kurum, kuruluş ve yardımsever vatandaşların yeniden
harekete geçtiğini anımsatarak,
ülkenin köklü kuruluşlarından
Ramadan Cemil İşletmeleri’nin, 6
ilçedeki belediyelerde dağıtılmak
üzere hijyen paketleri bağışında
bulunduğunu kaydetti.
Hijyen konusunun, salgından
korunmadaki önemine işaret ederek Ramadan Cemil İşletmeleri’ne
teşekkürlerini sunan Güngördü,
28 belediye başkanının bu yardım
malzemelerini ihtiyaçlı vatandaşlara en doğru, en hızlı ve en adil
şekilde dağıtacağını kaydetti.
Belediyeler Birliği Başkanı ve
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da duyarlılığından
dolayı Ramadan Cemil İşletmeleri’ne teşekkürlerini sunarak bu
yardımların diğer kurum kuruluş,
iş insanı ve yardımsever vatandaşlara örnek olmasını dileyerek,
belediyelerin, ülkede her noktada,
ihtiyaçlı vatandaşları en doğru
şekilde belirleyecek, yardımları en
hızlı ve en adil şekilde dağıtacak
adresler olduğunu söyledi.
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Falyalı kardeşlerden 10 bin aileye gıda yardımı
Falyalı kardeşler, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın ortak girişimleri ile gerçekleşen gıda yardımları KKTC’de 28 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Kapanma sürecinde özellikle maddi
anlamda zor günlerin de yaşandığı bu
dönemde Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’dan 10 bin adet gıda paketi, ihtiyaçlı
ailelere verilmek üzere Girne Belediyesi
aracılığı ile yetkililere teslim edildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yardım sırasında yaptığı konuşmada; “Geçen sene Mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan Covid-19
salgını ve buna bağlı olarak yaşanan
sıkıntılar devam etmektedir. Yaklaşık
bir hafta sonra 1 seneyi tamamlamış
olacağız. Geçen sene böyle zamanlarda
kapanma olduğu zaman birçok duyarlı
iş insanlarından yardım gördük. Halil ve
Hüsnü Falyalı kardeşler geçen defada
olduğu gibi bu defa da belde halkına
dağıtılmak üzere bizlere gıda paketlerini teslim etmişlerdir. Bu sefer kendileri Girne’yi merkez seçerek 10 bin
adet gıda paketini Girne Belediyesi’ne
getirdiler ve Girne Belediyesi üzerinden
burada bulunan kaymakamlarla da
temas ederek bütün 28 belediyeye eşit
ve hakkaniyet çerçevesinde bu gıda
paketlerini dağıtmaya başlayacağız”
dedi.
Güngördü, salgın nedeniyle yaklaşık
1 yıldır ülkede çok zor bir dönemden
geçildiğine dikkat çekerek, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın
bu dönemde büyük önem taşıdığını
anımsattı.

Tüm bu yardımları hakkaniyetli
ve adil bir şekilde dağıtacağız

Başkan Güngördü, Girne Belediyesi’ne teslim edilen 10 bin gıda yardım
paketinin, kaymakamlıklar, belediye ve
muhtarlıklar aracılığıyla 6 ilçe ve 28 be-

lediyeye eşit olarak dağıtılacağını ifade
etti.Amaçlarının, tüm bu yardımları
hakkaniyetli ve adil bir şekilde dağıtmak olduğunu vurgulayan Güngördü,
toplumsal dayanışmanın önem kazandığı bu dönemde, Falyalı kardeşlerin
yardımlarının, tüm iş insanlarına örnek
olmasını diledi.

Belediye olarak, gıda yardımı almak
ya da yapmak isteyen vatandaşların
başvurabileceği 3 telefon hattı oluşturduklarını söyleyen Güngördü, gıda
yardımı almak ya da yapmak isteyenlerin kendilerine 0542 888 21 22/ 0533
870 20 18/ 0533 853 0010 numaralı
telefonlardan ulaşabileceğini ifade etti.
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Girne Belediye Meclisi farkındalık
yaratmaya devam ediyor...
Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne Belediyesi Meclisi’nin
9 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya
üzerinden yapmış olduğu toplantıda
Belediye bünyesinde kirada bulunan
dükkanların Ocak 2021 ve Şubat 2021
kira bedellerinden tamamen muaf
olması ve Girne İyilik Gönüllüleri adı
altında faaliyet gösteren grubun “İyilik
Mutfağı” projesine destek verilmesi için
karar üretildiği bilgisi verildi.
Toplantıya dair açıklama şu şekilde
sunuldu:
“10 Mart 2020 tarihinden itibaren
tüm dünyada olduğu gibi Covid-19
salgını ülkemizi de etkisi altına almış ve
bu olumsuz etki halen devam etmektedir. Tüm Halkımızda büyük bir moral
bozukluğuna neden olan bu süreçte
Belediyemiz de olanaklar dahilinde
çeşitli önlemler almaya ve halkımıza
yardımcı olmaya çalışmaktadır. 2020
yılında Mart ve Nisan aylarında çeşitli
gıda, ilaç yardımları yanında dezenfekte işlemleri için de yoğun çaba harcanırken, işyeri denetimleri de bu süreçte
aralıksız devam etmektedir.
Son olarak 28 Ocak 2021 tarihinde
hükümetin yeniden kapanma kararı
almasıyla tüm esnafımız ile birlikte
belediye kiracıları da zor durumda
kalmıştır. Bu nedenle 9 Şubat 2021
tarihinde gerçekleşen Belediye Meclisi
toplantısında meclisimiz 2 önemli karar
almıştır.

Belediye Meclisi Tarafından
Alınan Kararlar:

• Tüm Belediye kiracılarının Ocak
2021 ve Şubat 2021 aylarındaki kira
bedellerinden tamamen muaf tutulması kararlaştırılmıştır.
• İyilik Gönüllüleri adı altında faaliyet
gösteren grubun oluşturduğu “İyilik
Mutfağı” projesine katkı yapma kararı
almıştır.”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Yaşamakta olduğumuz bu süreçte
geçmiş aylarda da olduğu gibi Belediyemiz ve Belediye Meclisimiz halkın
yararına olabilecek çeşitli uygulama ve
kararların yanında bu iki önemli konuda
da oybirliğiyle karar almış bulunmaktadır. Belediye Meclisimizde bulunan tüm
üyelere katkılarından dolayı teşekkür
ederim. Bu zor süreci hep birlikte
atlatacağımıza olan inancım tamdır.
Tüm halkımızdan kurallara sıkı sıkıya
uymasını, özellikle maske, mesafe ve
hijyene dikkat etmesini ve kalabalık ortamlardan kaçınmalarına özen
göstermelerini rica eder, sağlıklı günler
dilerim” şeklinde konuştu.

Girne Belediye Meclisi, Belediye bünyesindeki kiracılarına ve kent halkına
gıda desteği sağlayabilecek sosyal proje için destek verilmesi kararı üretti.

Ön izin almak şart oldu...
Girne Belediyesi’nden GirneyeniBelediyesi
açılacak
işletmelere ve mal
işletmelere duyuru
sahiplerine ilişkin
02 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de İmar Yasası altında yayınlanan
“Özel İmar Emri” ne uygun olarak
Girne-Çatalköy İmar Planı çerçevesinde “KULLANIM DEĞİŞİKLİK
YETKİSİ” Belediyelere verilmiştir.
Girne Belediyesi’nden verilen
bilgiye göre, daha önceden Şehir
Planlama Dairesi’nden onay alınarak
Girne Belediyesi hudutları dahilinde
yeni açılması tasarlanan iş yerleri için
yapılacak iş ile işyerinin uygunluğuna yasalar ve tüzükler çerçevesinde
yetki belediyelere verilmiştir.
Bu bağlamda yeni açılacak işyerleri için, kiralanacak ve/veya satın
alınacak her türlü yapıda/binada
Girne Belediyesi İmar Bölümü’nden
önceden görüş alınması gerektiği
bildirildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yasayla birlikte kentte işletmelerin oluşturduğu trafik yükünün
azalacağına dikkat çekerek, bölgede
yapılacak ticari işin bölge halkına
olan etkisi de belirlenip ona göre izin
verileceğini ifade etti. Aynı zamanda
konut sahibinin ve komşuların şikayetleri de göz önünde bulundurularak verilecek izinde belirleyici etken
olacağını açıkladı.
Güngördü, bu yasa kapsamında
belediye hudutları içerisinde, açılacak olan işyeri, ofis, vb. işletmelerin
satın almadan veya kiralamadan
önce belediyeye müracaat edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu
belirtti ve tüm halkın diğer tüm kurallara uymakla birlikte sorun yaşamaması adına bu önemli yasal kurala
da uyması gerektiğini kaydetti.

duyuru yayınladı

OWL
creative

Reklam & Yayıncılık
adına sahibi
Berk Emregül
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