Mesutoğlu: Polis köklü
bir operasyon yapmalı
Hüsamettin
Çello: Polis
yetersiz kalıyor
Surlariçi Karamanzade Mahallesi Muhtarı
Hüsamettin Çello, ürkü
tücü bir şekilde yaygın
laşan uyuşturucu kulla
nımının Surlariçi bölge
sinde önünün alınmaya
cak boyuta geldiğini kay
detti.
Uyuşturucu suçundan
verilen cezaların yetersiz
olduğunu söyleyen Hü
samettin Çello şöyle de
vam etti: "Polis ille şiVayel olunca bu sokak
lara girecek.

Y ıkık dökük evler
uyuşturucu kullanan ço
cukların yuvası haline
geldi.
Suriariçi'ndc polis gü
venliği ne yazık kT yok.
Birçok aile çocuğunun
bu bataktan kurtarmak
için türlü mücadele ver
se de bir yerde ellerinden
tutacak kimse olmadığı
jçin tıkanıp kalıyor.
Verilen cezalar yeter
siz, mahkemenin vere
ceği cezalar ibret verici
ve caydırıcı olmalı.”
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Çevredeki vatandaşlar geceleri burada uyuşturucu alışverişi yapıldığını iddia etti

Dikmen: Bölgede sürekli bir insan çoğalması var
Surlariçi Akkavuk Mahalle
Muhtan Niyazi Dikmen, Sur
lariçi bölgesinin güvenliğinin
olmadığını söyledi. Surlariçi
bölgesinde üçüncü sınıf insanlann her geçen gün arttığını
ifade eden Niyazi Dikmen, po
lisin bölgede operasyon yap
masının şart olduğunu dile
getirdi. Niyazi Dikmen şöyle
devam elti: "Uyuşturucu suçu
işleyerek tutuklanan aynı ki
şiler ve sürekli teminata bağ
lanarak serbest bırakılıyor.
Yüce mahkemeler bu konuda

ciddi değişikliklere giderek
cezaların caydıncı olması ge
rekli. Bu bölgede Balyy'den
sonra Bonzai kullanımı hızlı
bir şekilde artış gösterdi."
“Sokak lambaları
yanmıyor"

Akkavuk Mahalle Muhtan
Niyazi Dikmen, suç cenneti
ne dönen Suriariçi'ndc sokak
lambalannın yanmadığını söy
ledi. Niyazi Dikmen kayıtsız
çok sayıda pansiyon ve yüz
lerce izinsiz kişinin kaldığını

iddia edenlerin olduğunu ve
polisin bölgede araştırma yap
masının şart olduğunu dile
getirdi.

Düzgün: Eğitim ağırlıklı seminerler düzenlenmeli
Sosyal Riskleri önleme
Vakfı Başkanı Hatice Düz
gün ise Havadis’e yaptığı
açıklamada. KKTC” de uyuş
turucu madde kullanımı ile
ilgili eğitim seminerlerinin
düzenlenerek gençlerin bi
linçlendirilmesi gerektiğini
kaydetti.
Bu seminerlerin daha çok
uyuşturucu kullanımının
ağırlıklı olduğu bölgelerde
düzenlenmesi gerektiğini
kaydeden Düzgün, Sosyal
Riskleri önleme Vakfı'nın
Lefkoşa’da Surlariçi bölge
sinde uyuşturucu madde ba
ğımlılığı ile ilgili eğitim ağır
lıklı bir planlama yaptığını ve
çalışmanın yakın zamanda
hayata geçirmesinin hedef
lendiğini belirtti.

Düzgün şunları söyledi:
“Sosyal Riskleri önleme
Vakfı olarak uyuşturucu
madde bağımlılığı ile ilgili
eğirim ağırlıklı bir planlama
yaptık. Bu kapsamda, genç
lerin bulundukları yerlere
gidip eğitim vermeyi plan
ladık. Özellikle Surlariçi böl
gesinde faaliyet gösteren ve
çoğunlukla gençlerin vakit
geçirdiği internet cafclcrdc
eğitim çalışmaları yapmayı
planladık. Hatta birkaç in
ternet çafc işletmecisi ile de
bu konuda görüştük.
Bunun dışında özellikle
Başbakanlıktan bir randevu
istedik. Başbakanlık şemsi
yesi altında gençlerden so
rumlu olan tüm kurum ve ku
ruluşlar toparlanıp, bir birim

oluşturmaları gerekir. Bunu
da Başbakanlığın yapması
gerekir."
“Gençlerin
yanında olmalıyız"

Hatice Düzgün, Sosyal
Riskleri Önleme Vakfı'nın
ayrıca Toplum Destek Eği
tim Merkezi görevi de oldu
ğunu kaydederek, bu kap
samda gençlerin sosyal aktivitelcrini gerçekleştirebi
leceği bir merkez için çalış
malarının olduğunu ifade
etti.
Düzgün, söz konusu mer
kezde sorunlun olan gençle
re danışman hizmetinin de
verilmesini planladıklarını
kaydetti.
Hatice Düzgün, “Bazı

gençler, kendilerine acı ve
ren şeyleri suç işleyerek ha
fifletmeye çalışıyor. Bizim
onlura yakın olmamız gere
kir. Gençlerin yanındu daha
çok olursak bunlun madde
bağımlılığını daha aza indi
receğimizi düşünüyorum”
şeklinde konuştu.

Surlariçi Selimiye Ma
hallesi Muhtarı Mustafa
Mesutoğlu, polisin bölge
den elini ayağını çektiğini
söyledi.
Uyuşturucu olayının Sur
lariçi bölgesinde döndüğü
nü ve kullanım yaşının kor
kunç olduğunu iddia eden
Mustafa Mesutoğlu şöyle
devam etti: "En önemli
söylenmesi gereken şey po
lis Surlariçi bölgesinde gör
evini yapmıyor.
Geçtiğimiz hafta ‘LEDtürü uyuşturucu maddenin
basında yazılmasının ar
dından 1 haftadır trafik ve
narkotik ara ara dolaşıyor.
Böyle olması bir şey de
ğiştirmez çünkü Sarayönü
polis karakolu kaldırıldığı
günden sonra bu bölge gü
venlik açısından bitti. Polis
özellikle Balyy yuvası ha
line gelen Ayluga Kilisesi.
Anibal köprü allı sancıların
yeri olduğunu bilsin. Bize
gelen bilgiler arasında izi
ne çıkan birçok askerin bu
köprü altında Balyy çekti
ği bilgileridir” dedi.

lediye Başkanı M ehm et
Harmancı ile Surlariçi böl
ge muhtarlarının önceki
gece toplantı yapaklarını ve
özellikle artan uyuşturucu
konusuna dikkat çektikle
rini söyledi.
Devletin bu konuda suç
lu olduğunu söyleyen Me
sutoğlu şu şekilde devam
etti: “Selimiye bölgesi vit
rin gibi suçlar arka sokak
larda.
Devlet Surlariçi’nden eli
ni çekmekle bölgeyi ba
taklığın içine çekti. Kayıt
sız yüzlerce insan var, fu
huş ve uyuşturucunun dön
düğü sokaklarda gece bir
saatten sonra dolaşmak im
kansız kalıyor. Polisin kav
"Surlariçi fuhuş ve
ga olduğu zaman bile kan
uyuşturucu cenneti oldu"
dökülm eden gelm ediği
Mustafa Mesutoğlu, Lef- günler herkes tarafından
koşa Türk Belediyesi Be bilinmekte” dedi.

Sinanoglu: Bölgede güvenlik şart
Surlariçi İplik Pazarı
Muhtan uyuşturucu kulla
nımının toplum için kana
yan bir yara haline geldiğini
söyledi. Son dönemde Bon
zai kullanımında büyük bir
artış olduğunu ve kullanım
yaşının 13‘e kadar düştü
ğüne dikkat çeken Meh
met Ali Sinanoğlu şöyle
devam etti: “Surlariçi gece
olunca farklı bir görüntü alı
yor. Yıllardır bu sokaklar
da yaşayan biz kaldığımız
bölgeyi tanıyamayacak du
ruma geldik. Bölgemizde
Pakistaııtı ve Filipin uy
ruklu üçüncü sınıf ülkeler
den yüzlerce kişi kalıyor.
Lokmacı Sınır Kapısı ol
duğu için polisin tek noktası
burada onun dışında ne ya
zık ki sokaklarda polis ak
tif değildir.”

lik Pazarı M uhtan Meh
met Ali Sinanoğlu. 13yaş60 yaş arası toplanan gnıpIann çevrede yaşayanlan
son derece rahatsız ettiğini
iddia etti.
Sinanoğlu şöyle devam
etti: “Bir grup var gecenin
beli saatlerinde ellerinde
köpeklerle çevreye hem
korku hem rahatsızlık ve
riyorlar.
Polisin adım atmadığı
"Toplanan gruplar
sokaklarda insanlara son
bölgede rahatsızlık
derece korku veren bu gu
veriyor"
rup her türlü tehlike saçı
Havadis’e konuşan İp yor.”

