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Mahkemeden
ibretlik karar
ÖNEMLİ: Lefkoşa Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanı Aksun: “Çocukla-
rın cinsel istismara uğramaları
çocukların çocukluluğunu öldü-
ren, manevi hayatlarını katleden
ve sağlıklı gelişimlerine engel olan
çok ağır bir suçtur �Sayfa 2

Misafirolduğuevin12yaşındaki
kızınacinsel istismardabulunan
alparslanKılıç4yılhapseyollandı

OLACAK:
Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili Karpaz-Hatay arası veya Kıb-
rıs yayında bir hareketlenme beklendiğine dikkat çekerek, bunun yaklaşık bü-
yüklüğü tahmin edilmeye çalışılırken, depremin zamanı hakkında kesin bilgi
vermenin mümkün olmadığını vurguladı �Sayfa 10

YerbilimMühendisleriOdasıBaşkanıOğuzVadilili,“fayhattındahareketlenme
var.Depremhepolacak..Önemliolanfelaketedönüşmesiniengellemek”dedi

Bu uyarı işaret fişeği

“YIKIM KARARI ARAŞTIRILIYOR”:
Lapta’da tansiyon giderek yükseliyor.
Özellikle Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki
çökme tehlikesine işaret eden halk,
bölgede gereğinin hemen yapılmasını
istiyor. Lapta Yavuzlar Lisesi için 10 yıl
önce yıkım kararı olduğunu iddia
eden bölge halkı şimdi bu belgeye
ulaşmaya çalışıyor

“ATASER DE UYARDI”:
Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediye
Başkanı Fırat Ataser, ailelerin haklı ol-
duğunu ancak elinde bu yönde bir ra-
por olmadığını kaydederken “bunlar
1974 öncesinden kalma sıkıntılı bina-
lardır. Kamu binaları da dahil tüm bi-
naların çok acil kontrol edilmesi gere-
kir” uyarısı yapıyor

�Havadis Özel / Sayfa 4

LaPTaYavuzLarLiSeSi’ninçöKMeTehLiKeSinin
BuLunDuğunuKaYDeDenBöLgehaLKı,YeTKiLiLeri

göreveDaveTeDiYor.LaPTaYavuzLarLiSeSi için
10YıLönceYıKıMKararıoLDuğunuiDDiaeDen

BazıveLiLerşiMDiBuBeLgeninPeşinDeLapta’da
sabırlar taşıyor

Sert, 4 yıl yatacak

KıbrısTürkBarışKuvvetleri
bünyesindekiBarışPlajı’nda

muhasebeciolarakgörevyaptığı
2015-2016yıllarıarasındasahte
imzailezimmetineparageçiren
DurmuşSert’incezasıaçıklandı

�Sayfa 2

Komiteler
çalışmaya hazır

Meclisçatısıaltında depremle
ilgilioluşturulanad-hoc

komitelerinüyeleribelirlendi

�Sayfa 6

“Dayanışma
Dükkanı”
hizmette

LefkoşaTürkBelediyesi,ülkeye
gelenihtiyaçlıdepremzedeleriçin

“DayanışmaDükkanı” ile
yardımlarınısürdürüyor

�Sayfa 12



ÖNEMLİ:
Lefkoşa Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı
Aksun: “Çocukların
cinsel istismara uğra-
maları çocukların ço-
cukluluğunu öldüren,
manevi hayatlarını
katleden ve sağlıklı ge-
lişimlerine engel olan
çok ağır bir suçtur

Kamalı Haber

Çocuğun cinsel istisma-
rı suçuyla yargılanan sanık
Alparslan Kılıç’ın aleyhin-
deki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanı Fadıl Ak-
sun, Kıdemli Yargıç Vedia
Berkut Barkın ve Yargıç
Murat Soytaç’ın huzurun-
da görüşülen karar duruş-
masında sanıkların aley-
hindeki kararı Aksun, açık-
ladı.

Kararı açıklayan Fadıl
Aksun, çocuğun cinsel is-
tismarı için 6 yıllık azami
hapislik cezası öngörüldü-
ğünün altını çizdi.

Aksun, şöyle devam etti:
“Bir çocuğa tecavüz

edilmesiyle cinsel istisma-
ra uğratılması arasında ol-
gusal olarak bir fark olsa
da sonuç itibariyle her iki
olay çocuğun cinsel yön-
den mağdur edilmesi so-
nucunu doğurmaktadır.

İki suç tipi açısından ço-
cuğun bedeni üzerinde
oluşan sonuç farklı olsa da
Mahkememiz bu iki suç ti-
pinde çocukta oluşan psi-
kolojik hasarın birbirine
çok yakın olduğunu de-
ğerlendirerek bu iki suç
tipi arasındaki ciddi ceza
uçurumuna dikkat çek-
mek ister.

Durum böyle olmakla
birlikte Mahkememiz yasa
koyucunun belirlediği sı-
nırlar içerisinde kalıp ceza
takdir edebileceğinden
bu meseledeki üst sınırı 6
yıl olarak kabullenerek
değerlendirmesine devam
edecektir.

Çocukların cinsel istis-
mara uğramaları çocuk-
ların çocukluluğunu öl-
düren, manevi hayatlarını
katleden ve sağlıklı geli-
şimlerine engel olan çok
ağır bir suçtur.

Sanık evinde misafir
olarak bulunan kendi be-
denini henüz daha tanı-

mamış, cinsel duyguları
oluşmamış bir çocuğun
göğüs bölgesine temas
etmesi ve kendi cinsel or-
ganından bahsetmesi is-
tismarın tüm unsurlarını
oluşturmuş durumdadır.”

Aksun, sanıkla ilgili tüm
hususlara değinerek, sa-
nığa oybirliği ile 4 yıl ha-

pis cezası verdiklerini
açıkladı.

Dava konusu
olay nasıl olmuştu

Alparslan Kılıç’ın 5 Ka-
sım 2022 tarihinde saat
15:00 raddelerinde Gön-
yeli ’de İsimsiz apartmanın
3 numaralı dairesinin sa-

lonu içerisinde ayni eve
misafirliğe gelen arkada-
şının 12 yaşındaki kız ço-
cuğuna, kuşları gösterdi-
ği sırada cinseldavranışla
sağ eli ile sol göğsünü ok-
şamak sureti ile Çocuğun
Cinsel İstismarını yapıp
Cinsel Saldırıda bulun-
muştu.
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AyhanTaş’ın
ölümsebebi
kalpkrizi

Evinde aniden rahatsızla-
narak yaşamını yitiren 57
yaşındaki Ayhan Taş’ın ölüm
sebebinin “kalp krizi” oldu-
ğu açıklandı. Polis Basın Su-
baylığı tarafından yapılan
açıklamada, “20.02.2023
tarihinde, saat 08:00 sırala-
rında, Kırıkkale’de sakin Ay-
han Taş (E-57) kalmakta ol-
duğu ikametgah içerisin-
de aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otop-
sisinde ölüm sebebinin “kalp
krizi” sonucu olduğu tespit
edilmiştir. Soruşturma de-
vam etmektedir” denildi.

Sahibinin
haberiolmadan
evikiraladı

Karaoğlanoğlu’ndaki bir
evi yasal yetkisi olmadığı
halde mal sahibinden izin-
siz olarak kiralayan kişi tu-
tuklandı. Polis Basın Su-
baylığı tarafından yapılan
açıklamada, “11.02.2023 ta-
rihinde, S.H.’nin (E-38), Ka-
raoğlanoğlu’nda bulunan
bir şahsa ait ikametgahı,
yasal yetkisi olmadığı hal-
de mal sahibinden izinsiz
olarak aylık 10.000 TL kar-
şılığında bir şahsa kirala-
mak suretiyle sahtekarlık-
la para temin etmiştir.

Olay polisin bilgisine gel-
mesi üzerine bahse konu
şahıs tespit edilerek tu-
tuklanmıştır. Soruşturma
devam etmektedir” denildi.

Hırsızlarda
hırsızlıklarda
çoğaldı

Lefkoşa’da bir mağaza-
dan ayakkabı ve kıyafet
çaldığı tespit edilen kadı-
nın, çaldığı bankamatik
kartından bin 695 TL har-
cadığı da anlaşıldı.

Polis Basın Subaylı-
ğı’ndan yapılan açıklama-
ya göre, K.D.S.’nin (K-30) 14
Şubat’ta Lefkoşa’da bir
mağazadan bin TL değe-
rinde ayakkabı ve kıyafe-
ti çaldığı tespit edildi. Bah-
se konu kişinin, yapılan
ileri sorgulamasında, bu
ay içerisinde bir restoranın
kasa bölümündeki çek-
meceden işletmeciye ait
bankamatik kartını aldığı
ve bu karttan bin 695 TL
para harcayarak çaldığı
da tespit edildi. K.D.S., tu-
tuklandı.

Öte yandan, 15 Şubat’ta
Alsancak’ta bir kumarha-
nede, mont ve cebinde
muhafaza edilen bin ABD
doları çalındı. Olayın poli-
sin bilgisine getirilmesi
üzerine yürütülen ileri so-
ruşturmada ise meselede
zanlı olarak görülen S.I.
(K-56) tutuklandı.

Kamalı Haber

Kıbrıs Türk Barış Kuv-
vetleri bünyesindeki Ba-
rış Plajı’nda muhasebeci
olarak görev yaptığı
2015-2016 yılları arasında
sahte imza kullanarak
zimmetine para geçirdiği
gerekçesiyle yargılanan
Durmuş Sert hakkındaki
dava dün karara bağlan-
dı.

Girne Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde yargılanan sa-
nık hakkındaki kararı Yar-
gıç Temay Sağer açıkla-
dı.

Sağer, sanığın toplam 11
adet banka talimatını sah-
telemek ve 3’ünü şahsen
11 sahte talimatı tedavüle
sürmek suçlarından mah-
kum edildiğini söyledi.

Sanığın işlediği sahte
belge düzenlemek ve te-

davüle sürmek suçunun
yaygın olduğuna dikkat
çeken Sağer, 2021’de en
çok işlenen üçüncü suç
olduğunu dile getirdi.

Sanığın bir yıl boyunca
planlı olarak sahteleme
ve tedavüle sürme suçu-
nu işlediğini kaydeden
Sağer, bu faktörün ağır-
laştırıcı etken olarak de-
ğerlendirildiğini belirtti.

Sağer diğer ağırlaştırı-
cı faktörleri şöyle sırala-
dı, yaygın bir suç işleme-
si, 11 talimattan üçünü
şahsen tedavüle sürmesi,
8 tanesinin de sürülmesi-

ni sağlaması, sorumluların
imzalarını taklit etmesi.

Sağer, plajda tek mali
işler sorumlusu olan sa-
nığın kendisine duyulan
güveni kötüye kullana-
rak, 7 yıl çalıştığı iş yeri-
ne ait 57 bin lirayı zim-
metine geçirdiğini be-
lirtti.

Sağer, sanığın gönüllü
ifade vermesini, sabıkasız
oluşunu hafifletici etken
olarak değerlendirdikle-
rini söyledi.

Yargıç Sağer, sanığın 6
yıl sonra yargılanmasını
dava sürecinin uzamasını

da lehine kısıtlı bir şekil-
de değerlendirdiklerini
belirtti.

Sağer, tüm hususları

değerlendirdikten sonra
sanığı 4 yıl hapis cezası-
na çarptırdıklarını açık-
ladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki Barış
Plajı’nda muhasebeci olarak görev yaptığı 2015-2016
yılları arasında sahte imza ile zimmetine para geçiren

Durmuş Sert’in cezası açıklandı

Sert,4yılyatacak

Misafir olduğu evin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan Alparslan Kılıç 4 yıl hapse yollandı

Mahkemeden
ibretlik karar
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HAVADİS ÖZEL

Lapta Yavuzlar Lise-
si’nin bina ömrünü ta-
mamladığını söyleyen böl-
ge halkı okulun hemen
yıkılıp, deprem yönetme-
liğine uygun yeni bir okul
binasının inşa edilmesini
istiyor.

Bölgedeki bazı veliler
ise Lapta Yavuzlar Lisesi
için 10 yıl önce yıkım ka-
rarı olduğunu iddia eder-
ken şimdi bu belgeye
ulaşmaya çalışıyor.

Ataser “elimde yok” dedi
Lapta- Alsancak- Çam-

lıbel Belediye Başkanı Fı-
rat Ataser, ailelerin endi-
şelerinde ve taleplerinde
haklı olduğunu ancak elin-
de, Lapta Yavuzlar Lisesi
için “yıkım kararına” ilişkin
herhangi bir rapor olma-
dığını kaydetti.

Ataser, “bunlar 1974 ön-
cesinden kalma sıkıntılı
binalardır.

Kamu binaları da dahil
tüm binaların çok acil
kontrol edilmesi gerekir”
uyarısında bulundu.

Lapta Yavuzlar Lisesi’nin çökme tehlikesinin bulunduğunu kaydeden bölge halkı, yetkilileri göreve davet ediyor.
Lapta Yavuzlar Lisesi için 10 yıl önce yıkım kararı olduğunu iddia eden bazı veliler şimdi bu belgenin peşinde

Lapta’da sabırlar taşıyor
YIKIM KARARI ARAŞTIRILIYOR”:
Lapta’da tansiyon giderek yükseliyor. Özel-
likle Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki çökme teh-
likesine işaret eden halk, bölgede gereğinin
hemen yapılmasını istiyor. Lapta Yavuzlar
Lisesi için 10 yıl önce yıkım kararı olduğu-
nu iddia eden bölge halkı şimdi bu belge-
ye ulaşmaya çalışıyor

“ATASER DE UYARDI”:
Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediye Başkanı
Fırat Ataser, ailelerin haklı olduğunu ancak
elinde bu yönde bir rapor olmadığını kay-
dederken “bunlar 1974 öncesinden kalma sı-
kıntılı binalardır. Kamu binaları da dahil tüm
binaların çok acil kontrol edilmesi gerekir”
uyarısı yapıyor
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Kıbrıs Türk Hemşire-
ler ve Ebeler Birliği Baş-
kanı Ali Özgöçmen, "Afet
Yönetimi" konusunda eği-
tim çalışmalarına başla-
dıklarını duyurdu.

Birlikten yapılan yazı-
lı açıklamada, hükümetin
hastane ve sağlık ocak-
larının depreme karşı da-
yanıklılık testinden geçi-
rilmesi kararını olumlu
niteledikleri ve takipçisi
olacakları kaydedildi.

Sağlık bakanlığını hali
hazırda acil durumlara
karşı hastanelerde ve
sağlık ocaklarında nasıl
hareket edileceği ve ge-
rek duyulması halinde
nasıl boşaltılacağı, nerde
hangi koşulda yeniden
faaliyete geçebileceği
konularında tatbikat yap-
ma çağrısında bulunan
Özgöçmen, Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Dev-
let Hastanesinde çıkan
yangının unutulmaması
gerektiğini belirtti.

“Ebeler ve hemşireler
günü” vesilesiyle
piyango bileti basıldı

Birliğin, Kıbrıs Türk
Hemşireler ve Ebeler
Sendikasının katkıları ile
oluşturduğu ve deprem
bölgesine gönderdiği
ekibi güçlendirme ça-
lışmalarına başladığını,
bunun yanında tüm üye-
lerine planlanmış eği-
timleri öteleyerek "Afet
Yönetimi" konusunda
eğitim çalışmalarına baş-
ladığını kaydeden Öz-
göçmen, gelirleri, ola-
ğanüstü durumlarda gö-
rev alacak ekibin araç
teçhizat ve eğitimlerine
harcanmak üzere "ebeler
ve hemşireler günü" ve-
silesi ile piyango bileti
basıldığını ve satışa
hazır olduğunu, biletlerin
mesai saatleri içerisin-
de birlikten ve yönetim
kurulu üyelerinden te-
min edilebileceğini du-
yurdu.

Sivil toplum
devlettendahahızlı

K.T Hemşireler ve Ebeler Birliği “Afet Yönetimi”
konusunda eğitim çalışmalarına başladı

Sendikaların, yargıya
taşımak için adım attığı,
deprem nedeniyle ma-
aşlardan kesinti yapıl-
masını da öngören yasa
gücünde kararname,
Resmi Gazete'de yayım-
lanan yeni bir kararna-
meyle yürürlükten kal-
dırıldı.

"Doğal Afet ve Ülke-
deki Ekonomik Kayıpla-
rı Gidermek Amacıyla
Bazı Mükellefiyetlere İliş-
kin Gelir Kesintilerinin

ve Vergilerin Yeniden
Düzenlenmesi Hakkında
Yasa Gücünde Kararna-
menin Yürürlükten Kal-
dırılması Hakkında Yasa
Gücünde Kararname",
bugünkü Resmi Gazete-
de yayımlandı.

14 sendika, önceki gün
bu yasa gücündeki ka-
rarnameyle ilgili yürüt-
menin durdurulması ve
kararnamenin iptali için
Anayasa Mahkemesi’nde
dava dosyalamıştı.

Davanıngörüşülmesine
gerekkalmadı

Deprem nedeniyle maaşlardan kesinti
yapılmasını da öngören yasa gücünde

kararname yürürlükten kaldırıldı

Cumhuriyet Meclisi Ge-
nel Kurulu toplandı.

İlk olarak onaya sunuş
bölümünde depreme iliş-
kin ad-hoc komitelerin
üyeleri onaya sunuldu.

Öncelikle, Türkiye’deki
depremin hukuki ve adli
sürecin izlenmesine ilişkin
için oluşturulan ad hoc
komitenin oluşumuna iliş-
kin kararı görüşüldü.

Komitenin Ulusal Birlik
Partisi’nden Sadık Gardi-

yanoğlu, Oğuzhan Hasi-
poğlu, Yasemin Öztürk,
CTP’den Fazilet Özdenefe,
Ongun Talat, DP’den Ser-
hat Akpınar ve YDP’den
Talip Atalay’dan oluşması
onaylandı. .

Daha sonra diğer komi-
telerin oluşumu da onay-
landı.

Depreme Dair Mali İda-
ri Sosyal Önlemlerin Taki-
bine ilişkin oluşturulan ad
hoc komite ise; UBP'den

Hakan Dinçyürek, Fırtına
Karanfil, Hasan Küçük;
CTP'den Doğuş Derya, Er-
kut Şahali; DP'den Hasan
Tosunoğlu ve YDP'den Ta-
lip Atalay’dan oluştu.

Doğal Afet ve Deprem-
le İlgili Mevzuatın Düzen-
lenmesine İlişkin ad hoc
komitede UBP'den Özde-
mir Berova, Ahmet Sava-
şan, Emrah Yeşilırmak;
CTP'den Devrim Barçın,
Fikri Toros; DP'den Hasan

Tosunoğlu ve YDP'den Ta-
lip Atalay yer aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda
bilgiye sunuşlarda ise “Do-
ğal Afet ve Ülkedeki Eko-
nomik Kayıpları Gider-
mek Amacıyla Bazı Mü-
kellefiyetlere İlişkin Gelir
Kesintilerinin ve Vergile-
rin Yeniden Düzenlenme-
si Hakkında Yasa Gücün-
de Kararname”nin geri
alınmasına ilişkin tezkere-
ler bilgiye sunuldu.

Meclis çatısı altında
depremle ilgili oluşturulan
ad-hoc komitelerin üyeleri

belirlendi

Ülkedeki olası doğal
afetlere yönelik hazırlık
çalışması Başbakanlıkta

ele alındı.
Başbakan Ünal Üstel’in

çağrısı üzerine belediye

başkanlarının da katılı-
mıyla düzenlenen toplan-
tıda olası doğal afetlere

yönelik hazırlık çalışması
yapıldı.

Herkesolasıafet içinseferber

Komiteler
çalışmaya hazır
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Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Rum Yönetimi
başkanlığına seçilen Ni-
kos Hristodulidis ile per-
şembe günü ilk kez bu-
luşacak.

“1+1" formattaki gayrı

resmi buluşma BM Genel
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Ste-
wart’ın ara bölgedeki res-
mi ikametgahında yapı-
lacak. Buluşma saat
11.00’de başlayacak.

Tanışmarandevusu
Perşembe’ye

Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis,
Perşembe günü ilk kez buluşacak

Kamalı Haber

Kanunsuz uyuşturucu
madde hintkeneviri
alma, verme ve tasarru-
fu suçlarından tutukla-
nan zanlı Honest China-
ya Egise mahkeme hu-
zuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli
şahadet veren polis me-
muru Fezile Kesat, ol-
guları aktardı.

Polis, zanlı Honest Chi-
naya Egise’nin Kanun-
suz uyuşturucu madde
hintkeneviri alma, verme
ve tasarrufu suçuna
methaldar olduğunu be-
lirtti.

Polis, 13 Şubat’ta Nar-
kotik ve Kaçakçılığı Ön-
leme Müdürlüğü ekibi
tarafından alınan bilgide
zanlının tasarrufunda
uyuşturucu madde ol-
duğunun öğrenildiğini
söyledi.

Polis, zanlının ikamet-
gahında görevli polisler
tarafından yapılan ara-
mada ikametgahın sa-

lon kısmında tepsi içinde
1 gram ağırlığında hint-
keneviri türü uyuşturu-
cu madde, üzerinde
uyuşturucu kalıntısı olan
öğütücü ile oyun kartı
ile 4 ayrı foile sarılı yak-
laşık 15 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuş-
turucu maddenin bulu-
nup, emare olarak zapt
edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü
ifade verip, konu mad-
deyi 28 gram olarak ara-
nan bir şahıstan aldığını
ve 2 ayrı şahsa para kar-
şılığı sattığını itiraf etti-
ğini anlattı.

Polis, soruşturmanın
tamamlandığını belirte-
rek zanlının tutuklu yar-
gılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şa-
hadeti değerlendiren
Yargıç Nil Elodie Çeliker,
zanlının davasında hazır
olması maksadı ile 45
günü aşmayan bir süre
hükümsüz tutuklu ola-
rak cezaevinde bekle-
mesine emir verdi.

“Ticareti” itirafetti

Zanlı Honest Chinaya Egise ne
yaptıklarını polise bir bir anlattı

Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreterinin Kıbrıs
Özel Temsilcisi ve Kıb-
rıs’taki BM Barış Gücü (UN-
FICYP) Misyon Şefi Colin
Stewart’ın, dün öğle saat-
lerinde Rum Yönetimi Baş-
kanlığına seçilen Nikos
Hristodulidis’le bir araya
geldiği haber verildi.

“Philenews” haber sitesi,
Kıbrıs Rum Haber Ajansı
KİPE’ye dayandırdığı ha-
berinde, Stewart’ın bugün
öğle saatlerinde Hristodu-
lidis’i siyasi ofisinde ziyaret
ettiğini ve ikili arasında
yaklaşık 50 dakikalık bir
görüşme yapıldığını du-
yurdu.

Hristodulidis’in görüş-
mede Stewart’ı, diyaloğun
yeniden başlatılması ve
Kıbrıs sorununun çözü-
müne ilişkin sürece nasıl
ivme kazandırılabileceğine

dair tezleri konusunda bil-
gilendirdiği belirtilirken,
Rum tarafının müzakere-
cisi Menelaos Menelau’nun
da hazır bulunduğu gö-

rüşmenin ardından açıkla-
ma yapılmadığı kaydedil-
di.

Haberde, Stewart’ın Per-
şembe günkü buluşmanın

hazırlığı çerçevesinde, bu-
gün veya yarın Cumhur-
başkanı Ersin Tatar’la gö-
rüşmesinin beklendiği de
ifade edildi.

BM’ninmüstakbelbaşkanlailkteması

Sözde “Maraş Belediye-
si’”nin, Brüksel’de Maraş
temalı fotoğraf sergisi
açacağı belirtildi.

Politis gazetesinin ha-
berine göre, Maraş’ın eski
ve yeni halini yansıtacak
48 çift fotoğraftan oluşa-
cak “We are together for
one homeland for a com-
mon future” başlıklı sergi
28 Şubat-3 Mart tarihleri

arasında açık kalacak.
Sözde “Maraş Belediye

Başkanı” Simos Yoannu
dün konuyla ilgili düzen-
lediği basın toplantısında,
serginin, Avrupa Parla-
mentosu desteğiyle AKEL
Avrupa Parlamentosu
üyesi Yorgos Yeorgiu hi-
mayesinde açılacağını ifa-
de etti.

Yoannu, Avrupa Parla-

mentosu Başkanı Roberta
Metsola’nın da etkinliğe
katılarak kısa bir konuşma
yapacağını söyledi.

Gazimağusa Türk Maa-
rif Koleji öğrenci ve veli-
lerinin Türkiye’deki dep-
remde hayatını kaybet-
mesinden de söz eden Yo-
annu, bu trajedinin aynı
zamanda kendi trajedileri
de olduğunu kaydeti.

Yoannu, kendilerinin
“belediye” olarak ilk andan
itibaren, ekonomik yar-
dımla ve Gazimağusa Be-
lediyesine destek mek-
tuplarıyla, bu insanların
yanlarında olduklarını ifa-
de etti.

Yoannu, insanların acı-
sını ayırt etmediklerini
acının aynı olduğunu söy-
ledi.

Brüksel’de Maraş
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açıldı
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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı
Ocak-Kasım ayları döne-
mindeki ticari denge açı-
ğında bir önceki yıla göre
yüzde 38,9’luk bir artış
meydana geldiği ve 2021
yılının aynı döneminde 4
milyar 906 milyon Euro
olan ticari denge açığının,
2022 yılının aynı döne-
minde 6 milyar 816 milyon
Euro’ya ulaştığı haber ve-

rildi.
Alithia gazetesi konuyla

ilgili haberinde, İstatistik
Dairesi'nin dün yayımladı-
ğı bilgilere göre, bahsedi-
len dönem içerisinde ya-
pılan ithalatta yüzde 31.2,
ihracatta ise yüzde 18.7
artış meydana geldiğini
belirterek, Ocak-Kasım
2022 dönemindeki ithalat
rakamının 10 milyar 403

milyon Euro, ihracat raka-
mının ise 3 milyar 587 mil-
yon olduğunu ekledi.

GSYİH oranları
Haravgi gazetesi ise ha-

berinde, 2020 yılıyla kı-
yaslandığında, 2021 yılında
Güney Kıbrıs’ın Gayri Safi
Yurt İçi Hasılasında (GSYİH)
yıllık yüzde 6,6 artış mey-
dana geldiğini belirtti.

OLACAK:
Yerbilim Mühendisleri
Odası Başkanı Oğuz
Vadilili Karpaz-Hatay
arası veya Kıbrıs ya-
yında bir hareketlenme
beklendiğine dikkat
çekerek, bunun yakla-
şık büyüklüğü tahmin
edilmeye çalışılırken,
depremin zamanı hak-
kında kesin bilgi ver-
menin mümkün olma-
dığını vurguladı

Yerbilim Mühendisleri
Odası Başkanı Oğuz Vadi-
lili, panik yapmadan ve
tedbiri elden bırakmadan
olası bir depreme hep be-
raber hazırlanılması uyarı-
sında bulundu.

Vadilili yaptığı yazılı
açıklamada, Karpaz-Hatay
arası veya Kıbrıs yayında
bir hareketlenme beklen-
diğine dikkat çekerek, bu-
nun yaklaşık büyüklüğü
tahmin edilmeye çalışılır-
ken, depremin zamanı
hakkında kesin bilgi ver-
menin mümkün olmadığı-
nı vurguladı.

Depremle mücadelenin
gündelik bir faaliyet değil,
bir süreç işi olduğuna dik-
kat çeken Vadilili, “Bu, ak-
şamdan sabaha, önümüz-
deki haftaya veya aya ala-
bileceğiniz önlemlerle çö-
zülecek bir konu değildir"
dedi.

"Korkmayın,
temkinli olun.."

Ülke olarak depremle
yaşamak gerektiği kanaa-
tinin bile kamuoyunda
yeni oturmaya başladığına
işaret eden Vadilili, vatan-
daşları, korkmamaları, pa-
nik olmamaları konusunda
uyardı.

Vadili, temkinli olunma-
sı, yerbilimcilere felaket
tellalı olarak bakılmaması
ve bilime inanılması ge-
rektiğini vurguladı.

"Doğu Anadolu
fayı uyandı.."

Uzun süredir yüksek
büyüklükte deprem üre-
temeyen ve adeta uykuya
dalan Doğu Anadolu fayı-
nın 2020 yılında 6,8 bü-
yüklüğündeki Elazığ dep-

remiyle uyandığına işaret
eden Vadilili, Elazığ dep-
reminin üzerinden 3 yıl
geçmeden Kahramanma-
raş’ta hem Pazarcık Seg-
menti, hem de Elbistan
Segmentinin, 9 saat aray-
la, USGS verilerine göre
7.7 ve 7.4 büyüklüğünde-
ki depremlerle kırıldığını
anımsattı.

Kandilli Rasathanesi ve-
rilerine göre, Hatay Sa-
mandağ’da 7.7 kilometre
derinlikte 6.4 büyüklü-
ğünde deprem meydana
geldiğine işaret eden Va-
dilili, bu lokasyonun Doğu
Anadolu Fayı, Ölü Deniz
Fayı ve Kıbrıs Yayının ke-
siştiği alan olarak da bi-
lindiğini ve depremin ül-
kede de özellikle doğu
kıyılarımızda ilk gelen
tepkilere göre 4-5 şidde-
tinde hissedildiğini söyle-

di.

"Deprem üretmesi
beklenilen bir süreçtir"

Vadilili açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Sismik
olarak aktif olan sol yanal
doğrultu atımlı fay niteli-
ğindeki Doğu Anadolu
Fayı (DAF), Doğu Akdeniz
bölgesinin en önemli aktif
tektonik yapılarından biri-
sidir.

Bu fayın karakteri gere-
ği enerjisini, doğrultusu
yönünde seğmenleri üze-
rine aktararak deprem
üretmesi beklenilen bir sü-
reçtir.

Nitekim Elazığ depremi
gerçekleştiği günden iti-
baren ondan sonraki dep-
rem bölgeleri sırasıyla
deprem olması beklenen
bölgelerde gerçekleşmiş-
tir.

Tek fark ise bu kadar sık
aralıklar ile kimsenin bu
depremi beklemiyor ol-
masıdır.

DAF’ın kuzey kolu İs-
kenderun Körfezi üzerin-
den Misis-Girne zonuna
bağlanıyor.

Karpaz- Hayat arası alan

sismik boşluk olarak ad-
landırılıyor.

Yani uzun zamandan be-
ridir bu alanda önemli bir
deprem meydana gelme-
miştir.

Daha önceleri nasıl ki
DAF boyunca depremler
meydana geleceği bilimsel

veriler ışığında tahmin
edilmiştir.”

Vadilili açıklamasında,
“Bu doğa olayı hep olacak.
Deprem dünyanın nabzı
gibidir.

Önemli olan depremin
felakete dönüşmesini en-
gellemektir” dedi.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, “fay hattında hareketlenme var.
Deprem hep olacak.. Önemli olan felakete dönüşmesini engellemek” dedi

Bu uyarı işaret fişeği

Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım 2022 dönemindeki
ticari denge açığında artış yaşandı

Ticaridengelerheryerdealtüst





Lefkoşa Türk Belediyesi,
Türkiye’de yaşanan dep-
rem felaketi sonrasında ilk
günden itibaren başlattığı
yardım seferberliğini ül-
keye gelen ihtiyaçlı dep-
remzedeler için “Dayanış-
ma Dükkanı” ile devam et-
tiriyor.

LTB’den verilen bilgiye
göre, LTB, Aralık 2021-Ma-
yıs 2022 döneminde im-
kanları sınırlı olan yurt-
taşların hayatını bir nebze
kolaylaştırmak için oluş-
turduğu “Paylaşım Bakka-
lı’nı yeni ihtiyaçlar çerçe-
vesinde “Dayanışma Dük-
kanı” olarak yeniden dü-
zenledi.

Deprem sonrası ülkeye
gelen deprem mağdurla-
rının temel ihtiyaçlarını gi-
dermek amacı ile hizmet
vermeye başlayan Daya-
nışma Dükkanı, faaliyete
geçtiği ilk 3 günde 59 ai-
leye ve toplamda 250
depremzedeye gıda, bat-
taniye, kıyafet ve hijyen
ürünleri yardımında bu-
lundu.

-Kıyafet ve gıda yar-
dımları Dayanışma Mer-
kezi’nde toplanıyor

Yenişehir’de bulunan Da-
yanışma Merkezi’nde (eski
belediye binası) paylaşma

ve dayanışma ruhu ile
yurttaşların getirdiği kı-
yafet ve gıda yardımları,
mesai saatleri içerisinde
deprem bölgesinden gelen
kişilere teslim ediliyor.

LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, Dayanışma Dük-
kanı’nda görev alan per-
sonelle durum değerlen-
dirmesi yaparken ihtiyaç-
larını gidermek üzere mer-
keze gelen depremzede-
lerle de görüştü.

LTB web sitesi, LTB online
mobil uygulama ve IBAN
ile katkı yapılabiliyor

Dayanışma Dükkanı’na
katkı yapmak isteyen
yurttaşlar 3 farklı yöntem
ile de maddi katkı sağla-
nabiliyor.

https://www.lefkosabe-
lediyesi.org/online/katki-
da-bulun/dayanisma-
dukkani linkinden ve LTB
online mobil uygulama-
sındaki “Dayanışma Dük-
kanı” alanından kredi kar-
tı ile maddi yardım yapı-
labiliyor.

Bununla beraber TR
0800 0100 0860 0019
5800 5045 numaralı Zira-
at Bankası IBAN numara-
sından da maddi katkı ya-
pılabiliyor.
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“Dayanışma
Dükkanı”
hizmette
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Kıbrıs Türk Tabipleri Bir-
liği (KTTB) depremler ve
diğer afetler sırasında kri-
tik binalarda hizmetlerin
güvenli şekilde devam et-
mesi gerektiğine dikkat
çekerek hastanelerin ve
sağlık merkezlerinin dep-
remde güvenliğinin ivedi
şekilde kontrol edilip so-
nuçlarının toplumla payla-
şılmasını istedi.

Birlik, güvenli hastane-
lerin sağlanması gerekti-
ğini vurgulayarak devlet
ve hükümet yetkililerine
bir dizi soru yöneltti.

Tabipler Birliği Yönetim
Kurulu imzasıyla yapılan
yazılı açıklamada, “Afet-
ler meydana geldiğinde
kamusal ve özel hastaneler
gibi sağlık tesisleri, toplu-
mun ihtiyacı olacak olan
sağlık sisteminin sürdürü-
lebilir şekilde devam et-
mesi gereklidir.

Bu nedenle sağlık siste-
mimizin, sağlık hizmetle-
rinin ve toplumun ihtiyacı
olacak acil sağlık hizmet-
lerinin sürdürülebilir ve
güvenli şekilde devamı
sağlanmak zorundadır.”
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenli
hastanelerden beklentiler,
afetlerde çökmeyen, has-
taları ve personeli öldür-
meyen, acil durumlarda
kritik hizmet vermeye ve
çalışmaya devam edebilen
sağlık merkezleri olarak
açıklandı.

“Güvenli hastanelerin ta-
sarlanması veya mevcut
hastanelerin güvenliğini
artırmak için hemen acilen
önlemler almak zorunda-
yız.” denilen açıklamada,

acil durum ve afetler sıra-
sında ve sonrasında hasta-
nelerin topluma uygun,
sürekli ve düzenli sağlık
hizmetlerini sunmaya de-
vam etmesi ve sağlık çalı-
şanlarının, hastaların ve ai-
lelerinin afet sırasında za-
rar görmemesini sağlama-
sı gerektiği hatırlatıldı.

Hastane binaları, ekip-
man ve kritik hastane sağ-
lık sistemlerinin fiziksel
bütünlüğünü korumak ve
sistemin sürdürülebilirli-
ğini güvence altına alma-
nın, ayrıca hastaneleri ik-
lim değişikliği sonucu ola-
bilecek sel vb. felaketlere
karşı güvenli ve dirençli
hale getirmenin de önem-
li olduğu belirtilen açıkla-
mada, özellikle son dö-
nemlerde yer bilimi in-
sanlarının Kıbrıs için ver-
dikleri deprem için yüksek
risk uyarısının da dikkate
alınması gerektiğine deği-
nildi.

Hükümete sorular
Açıklamada şunlara da

yer verildi:
“Ülkemizdeki sağlık sis-

teminin çok ciddi sorunları

varken, bir de depremde
yıkımla karşılaşmanın çok
üzücü sonuçları olacaktır.

Başta ülkemizdeki ana
kamusal hastane olan Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi olmak üzere di-
ğer tüm kamu ve özel has-
taneler, sağlık merkezleri-
nin depremde güvenliğini
ivedi şekilde kontrol edilip
sonuçları toplumla payla-
şılmalı ve güvenli hasta-
neler sağlanmalıdır.

Bu konuyla ilgili cevap-
landırılması gereken soru-
lar mevcuttur.

Cumhurbaşkanlığı bün-
yesinde başlatılan girişimin
takvimlendirilmesi yapıl-
mış mıdır? Yapılmış ise
toplumla paylaşılması ge-
reklidir.

Son 10 yılda Nalbantoğ-
lu Hastanesinin çeşitli hü-
kümet dönemlerinde dep-
reme dayanıklılık açısından
kontrol edildiği bilinmek-
tedir, bu tetkiklerin so-
nuçları kimde ve nerede-
dir?

Hastanedeki yangının ve
orman yangınlarındaki de-
neyimlerimizden yola çı-
karak, afet hazırlığı için

yapılmış bir tatbikat planı
olmadığı açıktır.

Doğal afetler karşısında
önlem ve hazırlığın yıllar-
dır göz ardı edilmesinin
nedeni nedir?

Bilindiği üzere okul bi-
nalarımızın deprem ve afet
güvenliği sağlanmış du-
rumda değildir. Bütün
okullarımız ile alakalı dep-
rem dayanıklılık raporları-
nın hazırlanıp, güçlendir-
me yapılması gerekenlerin
güçlendirilmesi veya yı-
kılarak yenilerinin inşa
edilmesi için ne gibi giri-
şimler yapılmıştır?

Takvimlendirilmesi mev-
cut mudur?

Savaş sonrası kamu bi-
nası haline getirilmiş bir-
çok yerin dayanıklılığı de-
netlenmeden restorasyon-
la süslenmiştir. Kültürel
değerimiz olan binaları-
mızın depreme dayanıklı-
lık denetiminin yapılması
için herhangi bir planla-
nama var mıdır?

Hükümetin bu soruları
ivedi olarak cevap verme-
si ve planlamanın yapıl-
masının önemini bir kez
daha vurgularız.”

Devlet Üretme Çiftliği
Dairesi, 40 baş kasaplık
kuzunun kapalı zarf yön-
temi ile canlı ağırlık üze-
rinden satılacağını du-
yurdu.

Daireden yapılan yazılı
açıklamada, Şht. Tğm.
Doğuş Uran Devlet Üret-
me Çiftliği'nde 40 baş
kasaplık kuzunun kapalı
zarf yöntemi ile canlı
ağırlık üzerinden satıla-
cağı, kuzu taban fiyatının
80 TL/kg olarak belir-
lendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz ola-
rak verileceği kaydedilen
açıklamada, idarenin her-
hangi bir teklifi kabul et-
mek zorunda olmadığı
vurgulandı.

Ödemelerin peşin (na-

kit) veya banka teminat-
lı çek ile yapılacağı be-
lirtilen açıklamada, ka-
saplık satışına sunulan
hayvanların ilgili çiftlik-
lerde görülebileceği ve
tekliflerin en geç 1 Mart
Çarşamba günü saat
11.00’e kadar Şht. Tğm.
Doğuş Uran Devlet Üret-
me Çiftliği'ndeki teklif
kutusuna atılması gerek-
tiği vurgulandı.

Açıklamada, ihaleyi
kazananların en geç 10
Mart Cuma gününe ka-
dar hayvanları almak zo-
runda olduğu ve 10 Mart
Cuma günü mesai biti-
mine kadar hayvanların
alınmaması durumunda
ihale kararının iptal edi-
leceği kaydedildi.

Devletkasaplık
kuzusatıyor

Toprak Ürünleri Kuru-
mu (TÜK), Türkiye’deki
afet bölgesine ikinci pa-
tates sevkiyatını gerçek-
leştirdi.

Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanlığı'ndan ya-
pılan açıklamaya göre,
üreticilerden toplanarak
TÜK tesislerinde işlenen
20 bin 200 kilo donmuş
parmak patates, dün ak-
şam afetzedelere ulaştı-
rılmak üzere yola çıktı.

TÜK Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Uzun sev-
kiyatla ilgili açıklamasın-
da, Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Dursun
Oğuz’a, TÜK Yönetim
Kurulu Üyelerine, kurum

çalışanlarına, organizas-
yona destek veren Baş-
bakanlık Afet ve Acil Du-
rum Komitesi’ne ve lojis-
tik destek sağlayan Ha-
san Gazi’ye teşekkür etti.

Uzun, afetzedelere kü-
çük de olsa katkıda bu-
lunmaktan ötürü mutlu
olduklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, Ta-
rım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı TÜK’ün
başlattığı afet bölgesine
patates yardım kampan-
yası kapsamında patates
üreticilerinin bağışlarıy-
la birinci sevkiyatta dep-
rem bölgesine 24 bin
200 kilo patates gönde-
rilmişti.

Afetzedeleregıdakatkısı

Tabipler Birliği, deprem ve diğer afetlerde hastane binalarının güvenli şekilde hizmete devam
etmesinin sağlanması için tedbir alınmasını istedi ve hükümete önemli sorular yöneltti
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güvenli mi?”





LTB ile Lefkoşa Başkent
Lions Kulübü iş birliğinde
Küçük Kaymaklı’daki
“Atatürk Koruluğu” için
ağaç dikimleri gerçekleş-
tirildi.

LTB’den verilen bilgiye
göre, alanın çevre düzen-
lemesine iş insanı Gök-
han Necipoğlu da katkı
koyarken, fidanların top-
rakla buluşmasında Ata-
türk Meslek Lisesi ve Ata-
türk İlkokulu'ndan öğren-
ciler yer aldı.

Girne Liman Rotary Ku-
lübü, Ankara Esat Lions
Kulübü ve Ankara Ana-
dolu Lions Kulübü yetki-
lilerinin de katkı koyduğu
ağaç dikiminde konuşan
LTB Başkanı Mehmet Har-
mancı, deprem felaketi
nedeniyle çok zor bir dö-
nem yaşandığını belirtti.

Koruluğun isminin Ata-
türk olmasının önemine
işaret eden Başkan Har-
mancı, onun aydınlık yo-
lunda, bilime inanan in-
sanlar olarak ilerlemeye

devam edeceklerini dile
getirdi.

Lefkoşa Başkent Lions
Kulübü Başkanı Gülçin
Erkmen ise konuşmasında
ülkede Atatürk isminin

birçok yerde kullanıldı-
ğını ancak ilk kez bir ko-
rulukta isminin yaşatıla-
cağını belirterek, bu ilki
birlikte yapmanın onuru-
nu yaşadıklarını söyledi.

Denizli-Gemikonağı Kal-
kındırma Derneği’nin, ge-
leneksel olarak düzenle-
diği Orkide Gözlem Yürü-
yüşü’nün 11’incisi 12 Mart
Pazar günü yapılacak.

Dernek Başkanı M.Tür-
kay Fotalı yaptığı yazılı

açıklamada, yürüyüşün,
Lefke Avrupa Üniversite-
si (LAÜ) girişinde saat
09.30’da başlayacağını ve
6.7 km olduğunu kaydet-
ti.

Yürüyüş güzergahı bo-
yunca orkideler ve Kıbrıs

doğasının güzelliklerinin
gözlemlenebileceğini ifa-
de eden Fotalı, yürüyüşün
ücretsiz olduğunu ve ka-
tılanlara katılım belgesi
verileceğini belirtti.

Fotalı, tüm doğaseverleri
yürüyüşe davet etti.
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Orkidegözlemyürüyüşü12Mart’tayapılacak

Philip Morris Internatio-
nal (PMI), sosyal medya
hesaplarından, deprem-
den etkilenen bölgeler-
deki acil ve orta vadeli ih-
tiyaçların karşılanması için
2 milyon dolar değerinde
bağış fonu oluşturduğunu
duyurdu.

Küresel şirketlerden
deprem yardımları devam
ediyor. PMI, 6 Şubat Pa-
zartesi günü Kahraman-
maraş merkezli olarak

gerçekleşen ve 11 ilde bü-
yük hasara yol açan dep-
rem felaketinin ardından,
afet bölgesindeki acil ve
orta vadeli ihtiyaçlara
destek olmak için şu aşa-
mada 2 milyon dolar de-
ğerinde bağış fonu oluş-
turdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde Kaner Şirket-
ler Grubu’nun distribütö-
rü olduğu ve toplam 180
ülkede faaliyet gösteren

PMI'ın gönüllü çalışanları
tarafından başlatılan kam-
panya dahilinde bugüne
dek oluşturulan destek fo-
nuyla, ilk günden itibaren
gıda ve hijyen malzeme-
lerinin bölgeye tedariği
sağlandığı belirtildi.

Şirket açıklamasına göre
bunun yanı sıra bölgedeki
depremzedelerin barın-
ması için konteynerler ve
350 tekerlekli sandalye
temin ediliyor.

PMI'dan40milyonTL'likdestek

LTB- Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği iş birliğinde Atatürk Koruluğu oluşturuldu

Başkente de bu yakışır
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Sivil Savunma Teşkila-
tı Başkanlığı, ülkede ya-
şanması muhtemel bir
deprem felaketine yöne-
lik olarak, deprem önce-
si, esnası ve sonrasında
halk tarafından alınması
gereken önlemler hak-
kında bilgiler paylaştı.

Açıklamada, deprem
öncesinde yapısal olma-
yan, yani binadan değil
de eşyalardan kaynakla-
nacak hasarlardan ko-
runmak için günlük kul-
lanılan eşyaların bina içe-
risine yerleştirilmesine
ilişkin şu bilgiler aktarıl-
dı:

“•Dolap üzerine konu-
lan eşya ve büro malze-
melerin kayarak düşme-
lerini önlemek için plas-
tik tutucu malzeme veya
yapıştırıcılarla sabitlen-
melidir.

•Soba ve diğer ısıtıcılar
sağlam malzemelerle du-
vara veya yere sabitlen-
melidir.

•Dolaplar ve devrile-
bilecek benzeri eşyalar
birbirine ve duvara sa-
bitlenmelidir. Eğer sa-
bitlenen eşya ve duvar
arasında boşluk kalıyorsa,
çarpma etkisini düşür-
mek için araya bir dolgu
malzemesi konulmalıdır.

•Tavan ve duvara asılan
avize, klima vb. cihazlar
bulundukları yere ağır-
lıklarını taşıyacak şekilde,
duvar ve pencerelerden
yeterince uzağa ve kan-
ca ile asılmalıdır.

•İçinde ağır eşyalar
bulunan dolap kapakları
mekanik kilitler takıla-
rak sıkıca kapalı kalma-
ları sağlanmalıdır.

•Zehirli, patlayıcı, ya-
nıcı maddeler düşmeye-
cek bir konumda sabit-
lenmeli ve kırılmayacak
bir şekilde depolanmalı-
dır. Bu maddelerin üzer-
lerine fosforlu, belirleyi-
ci etiketler konulmalıdır.

•Gaz kaçağı ve yangı-
na karşı, gaz vanası ve
elektrik sigortaları oto-
matik hale getirilmelidir.

•Binadan acilen çık-
mak için kullanılacak
yollardaki tehlikeler or-
tadan kaldırılmalı, bu yol-
lar işaretlenmeli, çıkışı
engelleyebilecek eşya-
lar çıkış yolu üzerinden
kaldırılmalıdır.

•Geniş çıkış yolları
oluşturulmalıdır. Dışa

doğru açılan kapılar kul-
lanılmalı, acil çıkış kapı-
ları kilitli olmamalıdır.
Acil çıkışlar aydınlatıl-
malıdır.

•Karyolalar pencere-
nin ve üzerine devrilebi-
lecek ağır dolapların ya-
nına konulmamalı, kar-
yolanın üzerinde ağır
eşya olan raf bulundu-
rulmamalıdır.

•Tüm bireylerin katılı-
mı ile (evde, iş yerinde,
apartmanda, okulda)
“Afete hazırlık planları”
yapılmalı, her altı ayda
bir bu plan gözden geçi-
rilmelidir. Zaman zaman
bu plana göre nasıl dav-
ranılması gerektiğinin
tatbikatları yapılmalıdır.

•Bir afet ve acil du-
rumda eve ulaşılamaya-
cak durumlar için aile
bireyleri ile iletişimin na-
sıl sağlanacağı, alternatif
buluşma yerleri ve bi-
reylerin ulaşabileceği
bölge dışı bağlantı kişisi
(ev, işyeri, okul içinde,
dışında ve ya mahalle dı-
şında) belirlenmelidir.

•Önemli evraklar (kim-
lik kartları, tapu, sigorta
belgeleri, sağlık karnesi,
diplomalar, pasaport,
banka cüzdanı vb.) kop-
yaları hazırlanarak su ge-
çirmeyecek bir şekilde
saklanmalı, ayrıca bu ev-
rakların bir örneği de
bölge dışı bağlantı kişi-
sinde bulunmalıdır.

•Bina yönetimince ön-
ceden belirlenen, mes-
ken veya iş yerinin özel-
liği ve büyüklüğüne göre
uygun yangın söndürme
cihazı mutlaka bulundu-
rulmalı ve periyodik ba-
kımları da yaptırılmalıdır.
Bu cihazlar;

*Kolayca ulaşılabilecek
bir yerde tutulmalıdır.

*Yeri herkes tarafın-
dan bilinmelidir.

*Duvara sıkıca sabit-
lenmelidir.

*Her yıl ilgili firma ta-
rafından bakımı yapıl-
malıdır.

*Bir kez kullanıldıktan
sonra mutlaka tekrar dol-
durulmalıdır.

•Binalarda asansörle-
rin kapı yanlarına "Dep-
rem Sırasında Kullanıl-
maz" levhası asılmalıdır.”

Deprem esnasında…
Deprem esnasında pa-

nik yapılmamasının vur-
gulandığı açıklamada,

koruma sağlayabilecek
eşya yanına çömelerek
hayat üçgeni oluşturul-
ması gerektiği kaydedil-
di.

Açıklamada, deprem
esnasında alınması gere-
ken önlemler şöyle sıra-
landı:

“•Sabitlenmemiş dolap,
raf, pencere vb. eşyalar-
dan uzak durulmalıdır.

•Varsa sağlam sandal-
yelerle desteklenmiş
masa altına veya dolgun
ve hacimli koltuk, kane-
pe, içi dolu sandık gibi
koruma sağlayabilecek
eşya yanına çömelerek
hayat üçgeni oluşturul-
malıdır.

•Baş, iki el arasına alı-
narak veya bir koruyucu
(yastık, kitap vb) malze-
me ile korunmalıdır. Sar-
sıntı geçene kadar bu
pozisyonda beklenmeli-
dir.

•Güvenli bir yer bulup,
diz üstü çök, başını ve
enseni koruyacak şekilde
kapan, düşmemek için
sabit bir yere tutun.

•Merdivenlere ya da
çıkışlara doğru koşulma-
malı, balkona çıkılmama-
lı, balkonlardan ya da
pencerelerden aşağıya
atlanmamalıdır.

•Kesinlikle asansör kul-
lanılmamalıdır.

•Telefonlar acil durum
ve yangınları bildirmek
dışında kullanılmamalı-
dır.

•Kibrit, çakmak yakıl-
mamalı, elektrik düğme-
lerine dokunulmamalıdır.

•Tekerlekli sandalye-
de isek tekerlekler kilit-
lenerek baş ve boyun
korumaya alınmalıdır.

•Mutfak, imalathane,
laboratuvar gibi iş alet-
lerinin bulunduğu yer-
lerde; ocak, fırın ve bu
gibi cihazlar kapatılmalı,
dökülebilecek malzeme
ve maddelerden uzakla-
şılmalıdır.

•Sarsıntı geçtikten son-
ra elektrik, gaz ve su va-
nalarını kapatılmalı, soba
ve ısıtıcılar söndürülme-
lidir.

•Diğer güvenlik ön-
lemleri alınarak gerekli
olan eşya ve malzemeler
alınarak bina daha önce
tespit edilen yoldan der-
hal terk edilip toplanma
bölgesine gidilmelidir.

•Okulda sınıfta ya da

büroda ise sağlam sıra,
masa altlarında veya ya-
nında; koridorda ise du-
varın yanına hayat üçge-
ni oluşturacak şekilde
ÇÖK-KAPAN-TUTUN ha-
reketi ile baş ve boyun
korunmalıdır.

•Pencerelerden ve
camdan yapılmış eşya-
lardan uzak durulmalı-
dır.”

Deprem anında açık
alandaysanız veya araç
kullanıyorsanız…

Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı açıklamasın-
da, deprem anında açık
alanda olanların ise şu
tedbirleri alması önerildi:

“•Enerji hatları ve di-
reklerinden, ağaçlardan,
diğer binalardan ve du-
var diplerinden uzakla-
şılmalıdır. Açık arazide
çömelerek etraftan gelen
tehlikelere karşı hazır-
lıklı olunmalıdır.

•Toprak kayması ola-
bilecek, taş veya kaya
düşebilecek yamaç alt-
larında bulunulmamalı-
dır. Böyle bir ortamda
bulunuluyorsa seri şekil-
de güvenli bir ortama
geçilmelidir.

•Binalardan düşebile-
cek baca, cam kırıkları
ve sıvalara karşı tedbirli
olunmalıdır.

•Toprak altındaki ka-
nalizasyon, elektrik ve
gaz hatlarından gelecek
tehlikelere karşı dikkatli
olunmalıdır.

•Deniz kıyısından
uzaklaşılmalıdır.

Deprem anında araç
kullanıyorsanız;

•Sarsıntı sırasında ka-
rayolunda seyir halin-
deyseniz;

*Bulunduğunuz yer
güvenli ise; yolu kapat-
madan sola yanaşıp du-
rulmalıdır. Kontak anah-
tarı yerinde bırakılıp,
pencereler kapalı olarak
araç içerisinde beklen-
melidir.

Sarsıntı durduktan son-
ra açık alanlara gidilme-
lidir.

*Araç meskun mahal-
lerde ya da güvenli bir
yerde değilse (ağaç ya
da enerji hatları veya di-
reklerinin yanında, köprü
üstünde vb.); durdurul-
malı, kontak anahtarı
üzerinde bırakılarak terk
edilmeli ve trafikten uzak
açık alanlara gidilmeli-

dir.
•Sarsıntı sırasında bir

tünelin içindeyseniz ve
çıkışa yakın değilseniz;
araç durdurulup aşağıya
inilmeli ve yanına yan
yatarak ayaklar karına
çekilip, ellerle baş ve bo-
yun korunmalıdır. (ÇÖK-
KAPAN-TUTUN)

•Kapalı bir otoparkta
iseniz; araç dışına çıkılıp,
yanına yan yatarak, el-
lerle baş ve boyun ko-
runmalıdır. Yukarıdan
düşebilecek tavan, tünel
gibi büyük kitleler aracı
belki ezecek ama yok
etmeyecektir. Araç için-
de olduğunuz takdirde,
aracın üzerine düşen bir
parça ile aracın içinde
ezilebilirsiniz.”

Açıklamada, deprem
sonrasında kapalı ve açık
alanda olanların alması
gereken tedbirler ise şu
şekilde sıralandı:

“Deprem sonrasında
kapalı alandaysanız;

•Önce kendi emniyeti-
nizden emin olun.

•Sonra çevrenizde yar-
dım edebileceğiniz kim-
se olup olmadığını kont-
rol edin.

•Depremlerden sonra
çıkan yangınlar oldukça
sık görülen ikincil afet-
lerdir. Bu nedenle eğer
gaz kokusu alırsanız, gaz
vanasını kapatın. Camla-
rı ve kapıları açın. Hemen
binayı terk edin.

•Dökülen tehlikeli
maddeleri temizleyin.

•Yerinden oynayan te-
lefon ahizelerini telefo-
nun üstüne koyun.

•Acil durum çantanızı
yanınıza alın, mahalle bu-
luşma noktanıza doğru
harekete geçin.

•Radyo ve televizyon
gibi kitle iletişim araçla-
rıyla size yapılacak uya-
rıları dinleyin.

•Cadde ve sokakları
acil yardım araçları için
boş bırakın.

•Her büyük deprem-
den sonra mutlaka artçı
depremler olur. Artçı
depremler zaman içeri-
sinde seyrekleşir ve bü-
yüklükleri azalır. Artçı
depremler hasarlı bina-
larda zarara yol açabilir.
Bu nedenle sarsıntılar ta-
mamen bitene kadar ha-
sarlı binalara girilmeme-
lidir. Artçı depremler sı-
rasında da ana depremde

yapılması gerekenler ya-
pılmalıdır.

Açık alandaysanız;
•Çevrenizdeki hasara

dikkat ederek bunları not
edin.

•Hasarlı binalardan ve
enerji nakil hatlarından
uzak durun.

•Önce yakın çevreniz-
de acil yardıma gerek
duyanlara yardım edin.

•Sonra mahalle toplan-
ma noktanıza gidin.

•Yardım çalışmalarına
katılın. Özel ilgiye ihti-
yacı olan afetzedelere -
yaşlılar, bebekler, hami-
leler, engelliler- yardım-
cı olun.

Yıkıntı altında mahsur
kaldıysanız;

•Paniklemeden duru-
munuzu kontrol edin.

•Hareket kabiliyetiniz
kısıtlanmışsa çıkış için
hayatınızı riske atacak
hareketlere kalkışmayın.
Biliniz ki kurtarma ekip-
leri en kısa zamanda size
ulaşmak için çaba gös-
terecektir.

•Enerjinizi en tasarruf-
lu şekilde kullanmak için
hareketlerinizi kontrol al-
tında tutun.

•El ve ayaklarınızı kul-
lanabiliyorsanız su, kalo-
rifer, gaz tesisatlarına,
zemine vurmak suretiy-
le varlığınızı duyurmaya
çalışın.

•Sesinizi kullanabili-
yorsanız kurtarma ekip-
lerinin seslerini duymaya
ve onlara seslenmeye ça-
lışınız. Ancak enerjinizi
kontrollü kullanın.”

-Acil Durum
Toplanma Alanları

Sivil Savunma Teşkila-
tı Başkanlığınca; afet acil
durumlar sırasında ve
sonrasında halkın risk ta-
şımayan güvenli alanlara
ivedilikle ulaşması mak-
sadıyla “Afet ve Acil Du-
rum Toplanma Alanları”
belirlendiğinin kaydedil-
diği açıklamada, bu alan-
lar da bildirildi.

Açıklamada, “Halkımız,
bulunduğu yere en yakın
Acil Durum Toplanma
Alanını Sivil Savunma
Teşkilatı Başkanlığı resmi
web sayfası olan www.si-
vilsavunma.gov.ct.tr ad-
resinde bulunan “Acil Du-
rum Toplanma Alanları
başlığı altından öğrene-
bilecektir” denildi.

SivilSavunma,depremfelaketine
yönelikalınacaktedbirleri

hatırlatarakfelaketdurumunda
toplanmaalanlarınıaçıkladı

Temel kural:
ÇÖK-KAPAN-TUTUN
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LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALAYKÖY İLKOKULU,
AKINCILAR İLKOKULU,
ALİ NACİ KARACAN
STADYUMU, ANADOLU
GÜZEL SANATLAR Lİ-
SESİ, ATATÜRK MESLEK
LİSESİ, ARABAHMET
İLKOKULU, BALIKESİR
MERİÇ İLKOKULU, BAY-
RAKTAR ORTAOKULU,
CİHANGİR DÜZOVA İLK-
OKULU, CİHANGİR SPOR
KULÜBÜ, ÇAĞLAYAN
CUMHURİYET İLKOKU-
LU, DEĞİRMENLİK LİSE-
Sİ, DİLEKKAYA İLKOKU-
LU, ERDEMLİ STADI, GA-
ZİKÖY İLKOKULU, GÖN-
YELİ FAZIL PLÜMER
ANAOKULU, GÖNYELİ
YALÇIN PARK, GÜLEN
YÜZLER ANAOKULU,
HAMİTKÖY ESAT ER-
DOĞMUŞ STADI, HAMİT-
KÖY İLKOKULU, HAS-
POLAT İLKOKULU, İRSEN
KÜÇÜK ORTAOKULU,
KALAVAÇ KÖY MEYDA-
NI, KANLIKÖY ESKİ İLK-
OKULU, KIRIKKALE
STADYUMU, LEFKOŞA
ATATÜRK İLKOKULU,
METEHAN KEMAL KÜ-
ÇÜK STADYUMU, MERİÇ
KÖY MEYDANI, NECATİ
TAŞKIN İLKOKULU, OS-
MAN ÖREK MESLEK Lİ-
SESİ, ORTAKÖY 9 EYLÜL
İLKOKULU, ŞEHİT DO-
ĞAN AHMET İLKOKULU,
ŞEHİT HÜSEYİN RUSO
ORTAOKULU, ŞEHİT
TUNCEL İLKOKULU, ŞE-
HİT ERTUĞRUL İLKOKU-
LU, ŞHT. MEHMET ERAY
İLKOKULU, YENİ YÜZ-
YIL ANAOKULU, YENİ-
CEKÖY KÖY MEYDANI,
YILMAZKÖY FUTBOL
SAHASI, YİĞİTLER STADI

GAZİMAĞUSA
BÖLGESİ:
AÇIK PAZAR SOKAK,
AKDOĞAN FUAR ALANI,
AKOVA YILDIRIM İLK-
OKULU, ALANİÇİ İLK-
OKULU, ALASYA İLK-
OKULU, ANADOLU
GENÇLIK KAHVESİ, AS-
LANKÖY DR. FAZIL KÜ-
ÇÜK KÖY MEYDANI, BE-
YARMUDU İLKOKULU,
CANBULAT İLKOKULU,
CANBULAT ÖZGÜRLÜK
ORTAOKULU, çANAK-
KALE STADYUMU, ÇAM-
LICA MUHTARLIĞI, ÇA-
YÖNÜ İNCİRLİ İLKOKU-
LU, ÇINARLI KAHVESİ,
DUMLUPINAR SPOR KU-
LUBÜ, DÖRTYOL İLK-
OKULU, DÖRTYOL ATA-
TÜRK KÖY MEYDANI,
ERGENEKON CAMİ, ESKİ
KÖPRÜLÜ İLKOKULU,
ESKİ MUTLUYAKA İLK-
OKULU, ESKİ İNCİRLİ
İLKOKULU, GAZİ İLK-
OKULU, GAZİMAĞUSA
OTOBÜS TERMİNALİ,
GÜVERCİNLİK İLKOKU-

LU GÜVERCİNLİK SA-
HASI, KARAKOL İLK-
OKULU, MAĞUSA BELE-
DİYESİ GENÇLİK VE
SPOR MERKEZİ, DÖVEÇ
DÜĞÜN SALONU, GE-
ÇİTKALE CUMHURİYET
LİSESİ, GÖRNEÇ CAMİ,
KORKUTELİ DÜĞÜN SA-
LONU, KÜÇÜK ERENKÖY
MEYDANI, MALLIDAĞ
MUHTARLIĞI, MAKSİM
KAHVEHANESİ, MARAŞ
GENÇLIK SPOR KULÜ-
BÜ, MAĞUSA İDMAN-
YURDU ŞÜKRÜTEPE
STADYUMU, MORME-
NEKŞE İLKOKULU, NER-
GİSLİ SPOR KULÜBÜ, PA-
ŞAKÖY EŞEREF BİTLİS
İLKOKULU, ŞEHİT MUS-
TAFA KURTULUŞ İLK-
OKULU, ŞEHİT OSMAN
AHMET İLKOKULU, ŞE-
HİT SALİH TERZİ İLK-
OKULU, ŞEHİT ZEKİ SA-
LİH İLKOKULU, ŞEHİT
ÖZDEMİR ANAOKULU,
TATLISU İLKOKULU, TAT-
LISU SAĞLIK OCAĞI VE
FUTBOL SAHASI, TÜRK-
MENKÖY İLKOKULU,
SÜTLÜCE İLKOKULU,
TİRMEN ÇOCUK PARKI,
PINARLI ÇOCUK PARKI,
SERDARLI İLKOKULU,
ULUKIŞLA İLKOKULU,
TURUNÇLU KÖY KAH-
VESİ MEYDANI, KURU-
DERE MUHTARLIK BİNA-
SI, POLATPAŞA LİSESİ,
PİLE TÜRK İLKOKULU,
İNÖNÜ İLKOKULU, VA-
DİLİ İLKOKULU, YA-
MAÇKÖY CAMİ, YILDI-
RIM KÖY MEYDANI, YE-
NİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

GİRNE BÖLGESİ:
AĞIRDAĞ İLKOKULU
ALANI, AKÇİÇEK LAP-
TA BELEDİYE PARK
ALANI, AKDENİZ DÜ-
ĞÜN SALONU ALANI,
ALSANCAK İLKOKULU
AÇIK ALANI, ALEMDAĞ
LAPTA BELEDİYESİ
PARK ALANI, ALSAN-
CAK BELEDİYESİ OTO
PARK ALANI, ALSAN-
CAK – LEMAR MARKET
OTO PARK ALANI, AL-
SANCAK MİLLİ PARK
ALANI, GİRNE BELEDİ-

YESİ AMFİ TİYATRO YE-
ŞİL ALANI, GİRNE BELE-
DİYESİ BALDÖKEN OTO
PARK ALANI, ANAFAR-
TALAR LİSESİ FUTBOL
SAHASI ALANI, ARAP-
KÖY DÜĞÜN SALONU
ALANI, BAHÇELİ FUT-
BOL SAHASI, BEŞPAR-
MAK KÖYÜ CAMİ ALA-
NI, BELLAPAIS MANAS-
TIRI OTO PARK ALANI,
BEYLERBEYİ GİRNE BE-
LEDİYESİ OTO PARK
ALANI, BEYLERBEYİ DR.
ALİ ÖZSOY STADI, BO-
ĞAZ LEMAR MARKET
ALANI, AĞIRDAĞ / BO-
ĞAZ TAKIMI FUTBOL
SAHASI ALANI, BOĞAZ-
KÖY HANDAN ÖNTAŞ
DAYI PARKI TOPLANMA
ALANI, ÇAMLIBEL FES-
TİVAL ALANI, ÇATAL-
KÖY BELEDİYESİ ÇADER
AÇIK ALANI, ÇATALKÖY
KAHVELER FESTİVAL
ALANI, ÇATALKÖY LEDİ
MARKET OTO PARK
ALANI, ÇATALKÖY SUP-
REME MARKET OTO
PARK ALANI, ÇATALKÖY
BELEDİYESİ PARK ALA-
NI, CHAMADA CLUB
OTO PARK ALANI, DAĞ-
YOLU FUTBOL SAHASI
ALANI, DAĞYOLU SPOR
KULÜBÜ ALANI, DİKMEN
BELEDİYESİ PARK ALA-
NI, DİKMEN FUTBOL SA-
HASI ALANI, DİKMEN
İLKOKULU AÇIK ALANI,
DOĞANKÖY GİRNE BE-
LEDİYESİ FESTİVAL
ALANI, DR. SALİH Mİ-
ROĞLU ANTRENMAN
SAHASI, EDREMİT GİRNE
BELEDİYESİ SEVGİ PAR-
KI ALANI, EDREMİT
MUHTARLIK BİNASI
ALANI, ESENTEPE BELE-
DİYE PLAJI ALANI,
ESENTEPE KORİNEUM
GOLF RESORT AÇIK
ALANI, ESENTEPE BELE-
DİYESİ DÜĞÜN ALANI,
ERDAL BARUT FUTBOL
SAHASI ALANI, GEÇİT-
KÖY CAMİİ ALANI, GİR-
NE BELEDİYESİ GELİN
DERESİ BELEDİYE AÇIK
PARK ALANI, GİRNE 18
YAŞ REHABİLİTASYON
MERKEZİ AÇIK ALANI,

GİRNE BELEDİYESİ DE-
ĞİRMENTAŞI ÇOCUK
PARKI ALANI, GİRNE
AMERİKAN KOLEJİ OTO
PARK ALANI, GİRNE BE-
LEDİYESİ ROCKS HOTEL
OTO PARK ALANI, GİRNE
LEMAR MARKET OTO
PARK ALANI, GİRNE 19
MAYIS TMK OKUL PARK
ALANI SAHASI, GİRNE
23 NİSAN İLKOKULU
OTO AÇIK PARK ALAN-
LARI, GİRNE BELEDİYESİ
KENT MÜZESİ ALANI,
GİRNE ŞOKMAR MAR-
KET KARŞISI BELEDİYE
ALANI, HİDAYET ÇAĞ-
LAR FUTBOL SAHASI,
HİSARKÖY FESTİVAL
ALANI, ILGAZ MUHTAR-
LIK BİNASI ALANI, KAR-
ŞIYAKA İLKOKULU AÇIK
ALANI, KARAAĞAÇ
FUTBOL SAHASI, KARA-
OĞLANOĞLU İLKOKU-
LU SAHASI, KARAOĞ-
LANOĞLU GİRNE BELE-
DİYESİ ANTİS PLAJI
PARK ALANI, KARAOĞ-
LANOĞLU ORHAN DU-
RAL STADI, KARAOĞLA-
NOĞLU GİRNE BELEDİ-
YESİ PARK ALANI, KA-
RAKUM ANAOKULU
AÇIK ALANI, KARAMAN
OTO PARK ALANI, KAR-
ŞIYAKA SPOR KULÜBÜ
GÜZELYALI OTO PARK
ALANI, KARŞIYAKA ATA-
TÜRK PARKI, KARŞIYA-
KA SPOR KULÜBÜ AÇIK
ALANI, KORUÇAM FES-
TİVAL ALANI, KERVAN-
SARAY GİRNE BELEDİ-
YESİ OTO PARK ALANI,
KAYALAR MUHTARLIK
BİNASI ALANI, LAPTA
POLİS KARAKOLU ALA-
NI, LAPTA YAVUZLAR
LİSESİ FUTBOL SAHASI
& PARK ALANI, LAPTA
BELEDİYE HALI SAHASI
ALANI, LAPTA ANA-
OKULU AÇIK ALANI, LE-
MAR SUPERMARKET
DOĞANKÖY OTO PARK
ALANI, LEMAR SUPER-
MARKET ZEYTİNLİK
OTO PARK ALANI, CHA-
MADA PRESTIGE HOTEL
OTO PARK ALANI, MA-
LATYA / İNCESU MUH-
TARLIK BİNASI ALANI,

METROPOL SUPERMAR-
KET OTO PARK ALANI,
YENİ MAHALLE MUH-
TARLIK BİNASI YANI
PARK ALANI, KOZAN-
KÖY MEHMET BORAN-
SEL İLKOKULU ALANI,
NİHAT BAĞCIER STADI
ALANI, NURETTİN ERSİN
PAŞA CAMİİ PARK ALA-
NI, SADRAZAMKÖY
MUHTARLIK BİNASI
ALANI, TEPEBAŞI İLK-
OKULU AÇIK ALANI, TE-
PEBAŞI SPOR KULÜBÜ
DÜĞÜN SALONU ALA-
NI, OZANKÖY MAHAL-
LESİ GİRNE BELEDİYESİ
YEŞİL ALANI, OZANKÖY
SPOR KULÜBÜ AÇIK
ALANI, OZANKÖY MUS-
TAFA ÖZKAYIM STADI,
OĞUZ VELİ ORTAOKULU
OTO PARK ALANI,
OZANKÖY ANAOKULU
OTO PARK ALANI, PIA
BELLA ANTREMAN SA-
HASI, PINARBAŞI ANA-
OKULU ALANI, PINAR-
BAŞI FUTBOL SAHASI
ALANI, SİVİL SAVUNMA
TESİSLERİ ALSANCAK
PLAJI AÇIK ALANI, SOS
ÇOCUK EVİ OTOPARK
ALANI, ŞHT. HASAN CA-
FER İLKOKULU AÇIK
ALANI, ŞEHİT AHMET
CEZAR DİKMEN BELE-
DİYESİ PARKI ALANI, Şİ-
RİNEVLER FUTBOL SA-
HASI ALANI, ŞİRİNEV-
LER DİKMEN BELEDİYE-
Sİ PARK ALANI, GİRNE
BELEDİYESİ TERMİNAL
AÇIK PAZAR ALANI,
TAŞKENT ŞEHİTLİĞİ
OTO PARK ALANI, TAŞ-
KENT İLKOKULU AÇIK
ALANI, DİKMEN YENİ
CAMİİ OTO PARK ALANI,
YUSUF EROL SPOR
KOMPLEKSİ ALANI, YE-
ŞİLTEPE MUHTARLIK Bİ-
NASI ALANI, YENİ BAŞ-
PINAR CAMİİ ALANI,
YENİ GİRNE BELEDİYESİ
OTO PARK ALANI, ZA-
FER BOLKAN CAMİİ
ALANI, ZEYTİNLİK SOS-
YAL KONUTLARI GİRNE
BELEDİYESİ OTO PARK
ALANI, ZEYTİNLİK ESKİ
İLKOKUL ALANI,

GÜZELYURT BÖLGESİ:
AKÇAY STADI, AYDIN-
KÖY STADI, BİNATLI ER-
HAN ŞENDUR STADI,
BOSTANCI BAĞCIL YA-
KUP ÖZORUN STADI,
GAYRETKÖY SPOR KU-
LÜBÜ, GÜNEŞKÖY CAMİ,
GÜZELYURT SPOR DAİ-
RESİ STADI, GÜZELYURT
YENİ AÇIKPAZAR ALA-
NI, KALKANLI STADI,
MEVLEVİ CAMİ, SER-
HATKÖY İLKOKULU, ŞA-
HİNLER CAMİ, YALOVA
FİKRİ KARAYEL STAD-
YUMU, YAYLA ANA-
OKULU, YUVACIK MUH-
TARLIĞI, ZÜMRÜTKÖY

STADI.

İSKELE BÖLGESİ:
ADAÇAY ATATÜRK BÜS-
TÜ YANI, AĞILLAR ATA-
TÜRK BÜSTÜ YANI, AL-
TINOVA ESKİ OKUL Bİ-
NASI, ARDAHAN KÖY
MEYDANI, AYGÜN ESKİ
KİLİSE YANI, AVTEPE
ESKİ OKUL BİNASI, BA-
LALAN MEZARLIK YANI,
BAFRA DÜĞÜN SALO-
NU, BOĞAZTEPE KÖY
LOKALİ, BOĞAZİÇİ KÖY
MEYDANI, BOLTAŞLI DÜ-
ĞÜN SALONU, BÜYÜK-
KONUK İLKOKULU, ÇA-
YIROVA İLKOKULU, DİP-
KARPAZ BELEDİYE
ARAÇ PARKI, DERİNCE
DÜĞÜN SALONU, DİP-
KARPAZ HALI SAHA,
ERENKÖY LİSESİ, ESEN-
KÖY KÖY MEYDANI, ER-
GAZİ SPOR KULÜBÜ
YANI, GELİNCİK HALI
SAHA, KALEBURNU FUT-
BOL SAHASI, KAPLICA
İLKOKULU, KARADENİZ
KÜLTÜR DERNEĞİ PİK-
NİK ALANI, KUZUCUK
ESKİ OKUL BİNASI, KUM-
YALI SPOR KLÜBÜ, KUR-
TULUŞ KÖY MEYDANI,
KURUOVA ESKİ OKUL Bİ-
NASI, KİLİTKAYA KÖY
MEYDANI, MEHMETÇİK
FESTİVAL ALANI, MEH-
METÇİK FUTBOL SAHA-
SI, MERSİNLİK ESKİ KİLİ-
SE YANI, ÖTÜKEN ESKİ
OKUL BİNASI, SAZLIKÖY
CAMİ YANI, SOSYAL AK-
TİVİTE BİNASI, PAMUK-
LU KÖY MEYDANI, SI-
NIRÜSTÜ ATATÜRK BÜS-
TÜ YANI, SİPAHİ ESKİ Kİ-
LİSE YANI, TOPÇUKÖY
ŞEHİTLİK PARK ALANI,
TAŞLICA KÖY MEYDANI,
TUZLUCA ESKİ KİLİSE
YANI, TURNALAR KÖY
MEYDANI, İSKELE BELE-
DİYESİ GARAJLARI, İS-
KELE CUMHURİYET
STADI, İSKELE BELEDİYE
GAZİNOSU PARK ALANI,
İSKELE KIŞLA ARAZİSİ,
YEDİKONUK İLKOKULU,
YARKÖY DÜĞÜN SALO-
NU, YENİERENKÖY KÜL-
TÜR SARAYI, YEŞİLKÖY
FUTBOL SAHASI, ZEY-
BEKKÖY KÖY MEYDANI,
ZİYAMET İLKOKULU.

LEFKE BÖLGESİ:
16 AĞUSTOS ZAFER
STADI, BADEMLİKÖY
ATATÜRK BÜSTÜ, BAĞ-
LIKÖY CAMİ, CENGİZ-
KÖY KÖY MEYDANI,
ÇAMLIKÖY CAMİ, DE-
NİZLİ BİLAL İYİGÜN
STADI, DOĞANCI STADI,
GAZİVEREN STADI, LEF-
KE GAZİ LİSESİ, TAŞPI-
NAR CAMİ, YEDİDALGA
CAMİİ AVLUSU, YEŞİLIR-
MAK 5 EYLÜL MEYDANI,
YEŞİLYURT İLKOKULU.

Acil Durum Toplanma Alanları:



Futbolda Northernland
Kıbrıs Kupası İkinci Tur
maçlarının ilki dün oy-
nandı.

Atatürk Stadı’nda Göç-
menköy ile Merit Alsan-
cak Yeşilova arasında oy-
nanan maçın 90 dakikalık
normal süresi 1-1 sona erdi
ve maç uzatma bölümüne

kaldı.
Göçmenköy uzatmalar-

da 2-1 kazanarak çeyrek
finale yükselen ilk takım
oldu.

Maçta, Merit Alsancak
Yeşilova 89. dakikada oyu-
na giren Cemal Yaşınses'in
golüyle 1-0 öne geçti.
Göçmenköy’de ise oyuna
ikinci devre giren Musta-
fa Gezer’in 90+2.dakika-
daki şutunda topa müda-
hale etmek isteyen Meh-
met Tekin'in müdahalesi
ile top yön değiştirip Ye-
şilova filelerine gitti ve
bu golle skor 1-1 oldu.

Uzatma bölümüne geçi-
len maçta uzatmaların son
dakikasında gelişen ani
Göçmenköy atağında yine
oyuna sonradan giren Ar-

da'nın pasında Burak Ko-
çar'ın kaydettiği golle
Göçmenköy 2-1 öne geç-
ti.

Kırmızı lacivertliler, kar-
şılaşmayı bu skorla kaza-
narak çeyrek finale yük-
seldiler.

Göçmenköy futbolcu-
ları, maç öncesi depremde
hayatını kaybeden eski
futbolcu ve yönetici
Amaç Arnavutoğlu'nun fo-
toğrafının bulunduğu ti-
şörtlerle ısındıktan sonra
toplu fotoğraf çektirdiler.
Merit Alsancak Yeşilova
futbolcuları ise karşılaş-
ma boyunca siyah bantla
oynadılar. Maç öncesinde
ise depremde hayatını
kaybedenler anısına saygı
duruşunda bulunuldu.
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Öntaç Düzgün
Yayın Kurulu Başkanı

Hasan Düzgün
Haber Müdürü

Eliz Kaymaklılı
Müessese Müdürü

Tahir Gazi
Dijital Yayınlar Müdürü

Ahmet Özsoy
Spor Müdürü

Hakan Topaloğlu
Magazin Müdürü ve

Görsel Yönetmen

ORGANİZASYON TARİH
AKSA LİGLERİ 18.HAFTA / BTM 10.HAFTA ......................................................................................................25-26 ŞUBAT 2023
AKSA LİGLERİ 19.HAFTA / BTM 11.HAFTA ............................................................................................................4-5 MART 2023
AKSA LİGLERİ 20.HAFTA / BTM 12.HAFTA ........................................................................................................11-12 MART 2023
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI ÇEY. FİN. 1.MAÇ..................................................................................................14 MART 2023
AKSA LİGLERİ 21.HAFTA / BTM 13.HAFTA........................................................................................................18-19 MART 2023
AKSA 1.LİG 22.HAFTA (HAFTA ARASI) ..............................................................................................................21-22 MART 2023
AKSA SÜPER LİG 22.HAFTA / BTM 14.HAFTA/ AKSA 1.LİG 23.HAFTA............................................................25-26 MART 2023
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI ÇEY. FİN. 2.MAÇ..................................................................................................29 MART 2023
AKSA SÜPER LİG 23.HAFTA / BTM 15.HAFTA/AKSA 1.LİG 24.HAFTA ................................................................1-2 NİSAN 2023
AKSA SÜPER LİG 24.HAFTA (HAFTA ARASI) ........................................................................................................4-5 NİSAN 2023
AKSA LİGLERİ 25.HAFTA / BTM 16.HAFTA ..........................................................................................................8-9 NİSAN 2023
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 1.MAÇ/AKSA 1.LİG 26.HAFTA (HAFTA ARASI)......................11-12 NİSAN 2023
AKSA SÜPER LİG 26.HAFTA / BTM 17.HAFTA/AKSA 1.LİG 27.HAFTA............................................................15-16 NİSAN 2023
AKSA SÜPER LİG 27.HAFTA (HAFTA ARASI) ....................................................................................................18-19 NİSAN 2023
AKSA LİGLERİ 28.HAFTA / BTM 18.HAFTA ......................................................................................................22-23 NİSAN 2023
BTM PLAY-OFF/OUT FİNALLERİ ........................................................................................................................29-30 NİSAN 2023
AKSA LİGLERİ 29.HAFTA ....................................................................................................................................29-30 NİSAN 2023
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 2.MAÇ ..............................................................................................3 MAYIS 2023
AKSA LİGLERİ 30.HAFTA ........................................................................................................................................6-7 MAYIS 2023
AKSA LİGLERİ PLAY-OFF/OUT 1.MAÇ ......................................................................................................................13 MAYIS 2023
AKSA LİGLERİ PLAY-OFF/OUT 2.MAÇ ......................................................................................................................17 MAYIS 2023
AKSA LİGLERİ PLAY-OFF/OUT 3.MAÇ ......................................................................................................................21 MAYIS 2023

Kıbrıs Türk Futbol Fe-
derasyonu (KTFF) dep-
rem felaketi sebebiyle
ertelenen lig maçlarının
ardından 2022-2023

Futbol Sezonu’nun sezon
sonuna kadar olan peri-
yodunun planlamasında
değişiklik yaptı.

Yeni sezon planlaması-

na göre AKSA Süper Lig
ve AKSA 1.Lig dönüşüm-
lü olarak hafta arası maç-
larına çıkacak.

Ayrıca, Northernland

Kıbrıs Kupası’nda da
daha önce açıklanan
programda değişiklikler
yaşandı. Yeni program
şöyle;

Futbolda sezon planlaması değişti

BUGÜN
K.Kaymaklı ........................Ü. Maraş (Şakir Azizoğlu)
Düzkaya ........................Mağusa T.Gücü (Zekai Töre)
Lapta ....................Pera G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
Cihangir ..........................Y.Dumlupınar (Fehim Dayı)
Mesarya................................Türk Ocağı (Kerem Eran)
China B.G.Gücü ................Lefke (Mehmet Sezener)

YARIN
Yenicami ......Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

Futbolda Northernland
Kıbrıs Kupası 2. Tur
maçları bugün ve yarın
devam edecek.

Kupa maçlarının tümü
saat 13.30’da başlaya-
cak.
Program şöyle:

Kupada maç programı

Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
Göçmen “Amaç”
için çeyrek finalde
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