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SURLARİÇİ BONZAİ

SURLARİCİ'NDE
BONZAİ
TEHDİDİ:
IAİTEHD
Ülkede önü alınamayan
ve insan beyninde ciddi
hasara yol açan Bonzai
kullanııııı Lelkoşa’da Surlariçi'ni etkisi altına aldı.
Özellikle gece saatlerinde
Surlariçi’nin belirli böl
gelerini mesken tutan b m m
Bonzai satıcıları yaşları W
14 ile 20 anısındaki çocuk “
ve gençlerin hayatlarını
karartıyor
Devrim DEMİR
Ülkemizde ve Türkiye’de
son dönemde giderek artan ve
bir türlü önüne geçilemeyen
uyuşturucu kullanım yaşı 14’c
kadar düştü.
Ülkemizde kullanımı ciddi
boyutlara ulaşan ve bir türlü
önüne geçilemeyen Bonzai
batağı özellikle Surlariçi böl
gesinde birçok gencin hayat
larının yok olmasına sebep
oluyor. Önceki gün Çağla
yan bölgesinde 14 yaşındaki
çocuğun komalık olmasının
ardından, Surlariçi bölgesin
deki muhtarlar konuya sert
tepki gösterdi. Devletin Surlariçi'ni dışlayarak her türlü
suça açık kapı bıraktığı suç
lamasında bulunan muhtar
lar. polis ve devletin bu bölge
için özel önlem alınası gerek
tiğini ifade ediyor.
Polis bölgede etkili olamıyor
Polisin bölgede hiç bir şe
kilde etkili olmadığım ifade
eden muhtarlar, sadece ıtyuş-

turucunun değil kayıtsız ya
şımın da bölgeyi tehdit ettiğini
söyledi.
Bölgede yüzlerce evin ha
I Surlırict bilge muhtarları gece olunca polis kontrolü olmadığı için sokıklann güvenli olmadığını söyledi
rabe durumda olduğunu ifade
eden muhtarlar, uyuşturucu
ve özellikle Bonzai türü uyuş
GÖÇMENLER DIŞLANMIŞLIK YASIYOR:
MUHTARLAR ACİL ÜNLEM İSTEDİ:
turucunun bu harabeler için tü BÖLGELER BELLİ:
ketildiği ile ilgili bilgiler gel HavadLs’e konuşan görgü tanıklan özellikle Surlariçi bölgesi muhtarları Bonzai il Sosyal Hizmet Uzmanı Banş Başel, KKTC’de bu
gece saatlerinde AyIuga Kilisesi, Anibal böl letinin bölgede bazı mahalleleri tamamen lunan göçmenlerin ciddi anlamda sosyal dışlanma
diğini söyledi.
Uyuşturucu illeti
geceleri hortluyor
Havadis’in ulaştığı görgü ta
nıkları Surlariçi’nde uyuştu
rucu alım satım işinin gece sa
atlerinde yoğunlaştığını ifade
ederek gece geç saatlerden
sonra Surlariçi'nin akıl almaz,
olaylara tanıklık ettiğini söy
ledi.
Sadece kullanım değil
uyuşturucu da satılıyor
Görgü tanıkları. Surlari-

gesi ve Çağlayan Parkı’nda gençlerin
uyuşturucu kullandığı ve ticaretin de bu
noktalardan yoğunlaştığım belirtti. Va
tandaşlar, gençlerin geleceğini yok eden
Bonzai illetini satanlnnn da bölge halkı ta
rafından bilindiğini söyledi
çi’ndc mahalle aralarında bel
li gurupların göz önünde ol
duğunu ve bunların uyuş
turucu satışı yaptığını iddia
etti.
Vatandaşlar polisin sadece
ihbar alması durumunda böl
geye geldiğinden yakınarak

Sosyal Hizmet Uzmanı Ba
rış Başel, KKTC’de bulu
nan göçmenlerin ciddi an
lamda sosyal dışlanma yaşa
dığını öne sürerek bu duru
mun sosyal sorunları da be
raberinde getirdiğini kaydet
ti. “Dünyanın neresinde olur
sa göçmenlerin göç ettiği
bölgeye entegrasyonu ile il
gili politika üretilmezse, o
yerde muhakkak sosyal so
runlar baş gösterir” diye ko
nuşan Barış Başel şunları
söyledi:
“Göçmenler sorunlu ya da
sorun yaratmaya müsaittir
demek istemiyorum ama bu
ülkede bulunan göçmenler,
çok ciddi anlamda sosyal

etkisi altına aldığını belirterek devletin
acil önlem alınmasını istedi. Muhtarlar,
polisin ve diğer devlet kuramlarının
acil önlem almaması halinde Surlari
çi’nin Bonzai batağında kaybolmaya
doğru gideceği uyurısında bulundu

mamen batağa saplandığını
ifade etti.
Vatandaşlar özellikle son
yaşanan 14 yaşındaki çocuğun
Surlariçi batakta
Havadis’c konuşan görgü uyuşturucu yüzünden komalık
tanıkları, Sarayönü’nde bu olmasının ardından durumun
lunan polis karakolunun kal- vahimiyetinin ortaya çıktığını
dmlması ile Surlariçi'nin ta söyledi.

Surlariçi için daha fazla önlem
aldı.

yaşadığını öne sürerek bu durumun uyuşturucu
gibi sosyal soranları da beraberinde getirdiğini
kaydetti. Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Başkanı
Hatice Düzgün ise Surlariçi’nde bağımlılık ile il
gili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmayı he
deflediklerini açıkladı

Bonzai batağının
merkezleri belli
Uyuşturucu ticareti için böl
genin kullanıldığım dile geti
ren çevre sakinleri, özelikte
Ayluga Kilisesi'nde toplanan
gençlerin Bally ve uyuşturu
cu maddeyi burada kullan

dıklarını iddia etti. Çevrede
oturanlar özellikle Anibal böl
gesi ve Çağlayan Parkı’nda
gece geç saatlerde para karşı
lığı uyuşturucu ahm-satım işi
döndüğünü ve polisin bu du
ruma kayıtsız kaldığından ya
kındı.

Baris Basel: Göçmenler sosyal dışlanma yasıyor
dışlanma yaşamaktadırlar.
KKTC yurttaşları ile göç
menler arasında da çok cid
di insan hakkı ihluli söz ko
nusudur. Ağır beden gücü
gerektiren marjinal işlerde
çalışmak, sosyal güvencesi
olmadan ciddi bir emek sö
mürüsüne maruz kalmaları,
eğitim ve sağlık hizmetlerine
ulaşma konusunda yaşadık
ları sıkıntılar, kaçınılmaz ola
rak ciddi bir sosyal patla
maya neden olmaktadır. Sos
yal dışlama yaşayan bir insan,
içinde yaşadığı sisteme ve
topluma karşı haksızlığa uğ-

ramışlık duygusunun yarattığı
ciddi bir öfke psikolojisi ya
şamakladır. Devlet tarafından
sosyal dışlama yaşııtılan göç
menler. içinde yaşadığı top
luma karşı büyük bir yabancılama yaşamaktadır. Tüm
bunların kaçınılmaz sonucu
olarak da madde kullanımı,
şiddet yoksulluk gibi sosyal
sorunları yaygın olarak gör
mekteyiz.”
Banş Başel, aynca hiçbir
ünleme programının olmayı
şının vc koruyucu, önleyici
polilıkalann ülke çapında gcliştirilmcmesinin cn çok Ul-

kede bulunan göçmenleri et yollan üretecek ve o bölge
kilediğini dile getirdi.
lerdeki kişileri toplumun ge
neline entegrasyonunu sağ
"Sosyal riskleri ortadan
layacak temel hizmetleri ulaş
kaldıracak politikalar
tıracak merkezlere ihtiyaç
oluşturulmalı”
duyulduğunu kaydetti.
Sosyal Hizmet Uzmanı Ba
Banş Başel, “Aile Ergen
nş Başel, sosyal dışlama ya Danışma Merkezleri, Ebe
şayan göçmen nüfusun yoğun veyn Destek Programlan,
olarak toplandığı bölgelerde Tedavi ve Rchabiliıasyon
ise gctıolaşmu denilen süreç Hizmetlerinin yürütüleceği
yaşandığını ve toplumun ge küçük çaplı ruh sağlığı istasnel yaşam biçiminin dışında yonlunnın oluşturulması ge
farklı bir alt kültür olarak, rekmektedir” dedi.
yeni bir yaşam biçimi oluş
Ülkede sosyal politika
turulduğunu söyledi.
oluşturulması konusunda çok
Başel, bu bölgelere çözüm ciddi bir eksiklik olduğunu

üne süren Banş Başel, "Sos
yal riskleri ortadan kaldır
maya yönelik makro ve mik
ro düzeyde sosyal hizmet
politikaların oluşturulması
elzem bir ihtiyaçtır” diye ko
nuştu.

