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hintkeneviriile100grSentetikCannabinoidelegeçirildi,5tutulu1firari
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RAKAMLAR ÜRKÜTÜYOR: Ülkemizde içerisinde bu-
lunduğumuz yılın 11 ayında trafik çarpışmaları ve iş ka-
zalarında toplamda 27 kişiyi kaybettik, onlarca kişi
ölümün eşiğinden döndü. Toplumu ciddi endişeye sevk
eden ani ölümlerde güncel rakam 87

17 ÖLÜMLÜ ÇARPIŞMA: Ülkede her yıl yüzlerce trafik
çarpışması yaşanıyor. Bu çarpışmalarda onlarca kişi ya-
ralanırken onlarcasında ölüm var. KKTC’de 2022 yılı için-
de 17 ölümlü çarpışma meydana gelirken bu çarpışma-
larda 19 kişi hayatını kaybetti

8 ÖLÜM, 10 YARALANMA: KKTC’de 1 Ocak-1 Aralık 2022 tarihleri
arasında meydana gelen iş kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 10
kişi ağır yaralandı. Çoğu yüksekten düşme sonu meydana gelen
iş kazalarında yaşamını yitiren emekçilerin en küçüğü 22 yaşında

35’İ MEÇHUL, 87 ANİ ÖLÜM: Polis Basın Subaylığı tarafından
basına servis edilen bültenlerden derlenen raporlara göre, ülke
genelinde, 1 Ocak-1 Aralık 2022 tarihleri arasında 87 kişi ani-
den rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 87 ölümden 35’inin ne-
deni halen belirlenemedi. Raporlara göre en fazla ani ölüm 50
ila 80 yaş arası �Sayfa 8

Pisipisine
ölüyoruz

KKTC’denetrafikçarpışmalarınınnedeişkazalarınınardıarkasıkesilmiyor.Trafikçarpışmalarıveiş
kazalarındayaşananölümlerürkütürkenaniölümlerdekirakamlarisetoplumdaciddipaniknedeni
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Gösteriamaçlı
yakılanateş
yaralanmaya
nedenoldu

Karaoğlanoğlu’nda
önceki gün bir eğlence
mekanında, gösteri
amaçlı olarak bar tez-
gahı üzerinde yakılan
ateş bir kişinin yara-
lanmasına yol açtı.

F.E’nin (E-25) yakı-
lan ateşe ihmalkarlık
sonucu alkol atması,
barda müşteri olarak
bulunan C.A.’nın (K-18)
tutuşarak yanmasına
sebep oldu.

C.A. boyun ve bel
bölgesinde oluşan ya-
nıklar sebebiyle kaldı-
rıldığı Lefkoşa Dr. Bur-
han Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi Cerrahi Ser-
visinde müşahede altı-
na alındı.

Olayda ihmali görü-
len F.E. tutuklandı.

Teleskopik
demirdirek
çalındı

Lefkoşa’da 1 Aralık
Perşembe günü Dr. Fa-
zıl Küçük üzerinde bu-
lunan bir arazide mu-
hafaza edilen toplam
değerleri 47 bin 250
TL olan kalıp işlerinde
kullanılan 105 adet te-
leskopik demir direk
çalındı.

Olayın polisin bilgi-
sine gelmesi üzerine
yürütülen ileri soruş-
turmada meselede
zanlı olarak görülen
Ş.K.(E-49) ve A.K.(E-
26) tutuklandı.

Girne’de Dr. Fazıl Küçük
Çemberi Mevkiinde polis
tarafından kontrol ama-
cıyla durdurulan araçta
satışa hazır paketler ha-
linde yaklaşık 500 gram
ağırlığında hintkeneviri
türü uyuşturucu bulun-
du.

Trafik kontrolü yapan
polis ekibi tarafından
kontrol maksatlı durdu-
rulan araç sürücüsü
K.C.O.’nun (E-28) şüpheli
hareketleri üzerine araçta
arama yapılacağı sırada
araçtan inen K.C.O. ve
araçta yolcu olarak bulu-
nan O.C.A. tasarruflarında
bulunan çanta ile koşarak
kaçmaya çalıştı.

K.C.O.(E-28) polis tara-
fından yakalanarak tu-
tuklanırken, O.C.A. ise
olay yerinden kaçtı.

Çantada satışa hazır pa-
ketler halinde yaklaşık
500 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuştu-
rucu olduğuna inanılan
madde tespit edilerek
emare olarak zapt edil-
di.

K.C.O.’nun (E-28) evinde
Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Ekipleri tarafın-
dan yapılan aramada; 200
gram ağırlığında hintken-
eviri türü uyuşturucu ol-
duğuna inanılan madde,
mesele ile bağlantısı ol-
duğu tespit edilen S.O.(E-
34), H.N.(K-23), N.S.A.(E-
23) ve M.D.(E-23)’nin kal-

makta oldukları Lefko-
şa’daki ikametgahta ya-
pılan aramada ise yaklaşık
1 kilo 50 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuştu-

rucu olduğuna inanılan
maddeler ile 100 gr ağır-
lığında Sentetik Cannabi-
noid türü uyuşturucu ol-
duğuna inanılan madde

bulundu.
Ayrıca uyuşturucu

madde satışında elde edil-
diğine inanılan 135 Euro,
350 Stg ve 956 Dolar para

bulunarak emare olarak
alındı. Bahse konu şahıslar
tutuklanırken, olay yerin-
den kaçan zanlı ise aranı-
yor.

Tarım Dairesi 25 Kasım-
1 Aralık tarihleri arasında
ithal ve yerli üretim gıda
denetim sonuçlarını açık-
ladı.

Daireden yapılan açıkla-
maya göre, ithal ürünlerde
24 numunede 23 numune
temiz olup, limit üstü bit-
ki koruma ürünü tespit
edilen 1 ürüne rastlandı.

Kazım Altuncuoğluna ait
Armut S.M’de limit üstü
bitki koruma ürününe rast-
lanıldığından dolayı ürün
firmanın isteği üzerine
menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 17
numunede 16 numune te-
miz olup tavsiye dışı bitki
koruma ürünü tespit edi-
len 1 ürüne rastlanıldı.

Gazimağusa sakinlerin-
den Osman Pazar’a ait sa-
latalıkta tavsiye dışı bitki
koruma ürünü tespit edil-
diğinden dolayı ürün imha
edildi.

Armutvehıyardazehir
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı, 1 ithal ve

1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü tespit edildi
İİssiimm YYeerrllii//iitthhaall ÜÜrrüünn AAnnaalliizz  SSoonnuuccuu

Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

Babür Tic. ve San. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

M. Hacı Ali İthal Buğday ekmeklik Temiz

Mesut Karakuş İthal Ayva Temiz

Mesut Karakuş İthal Armut Ank Temiz

Mesut Karakuş İthal Elma Stk. Temiz

Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz

Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut Ank Temiz

Kazım Altuncuoğlu İthal Sultani Üzüm Temiz

KKaazzıımm  AAllttuunnccuuooğğlluu İİtthhaall AArrmmuutt  SS..MM LLiimmiitt  ÜÜssttüü

Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz

İİssiimm YYeerrllii//iitthhaall ÜÜrrüünn AAnnaalliizz  SSoonnuuccuu

Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

TÜK İthal Arpa (Yemlik) Temiz

Rado Guanto Tatlısu Domates Temiz

Rado Guanto Tatlısu Patlıcan Temiz

Adem Milli Tatlısu Hıyar Temiz

Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Maydanoz Temiz

Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Pazı Temiz

OOssmmaann  PPaazzaarr MMaağğuussaa HHııyyaarr  LLmmiitt  ÜÜssttüü

Hasan Keser Mağusa Domates Temiz

Hasan Keser Mağusa Brokoli Temiz

Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz

Fatma Özer Mağusa Marul Temiz

Teslime Ersöz Mağusa Çiçek Lahanası Temiz

Yoran Tarım Ltd. Bostancı Marul Temiz

Yoran Tarım Ltd. Bostancı Patlıcan Temiz

Yoran Tarım Ltd. Bostancı Mor Lahana Temiz

Yoran Tarım Ltd. Bostancı Karnabahar Temiz

Yoran Tarım Ltd. Bostancı Beyaz Lahana Temiz

Mehmet Açaröz İnönü Hıyar Sera Temiz

Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

Çorap söküğü gibi 
Polis kontrol için durdurduğu araçta satışa hazır yarım kilo hintkeneviri ele geçirdi. Devam eden soruşturmada bir

evde 200 gr, bir evde de 1 kg 50 gr hintkeneviri ile 100 gr Sentetik Cannabinoid ele geçirildi, 5 tutulu 1 firari
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Başbakan Ünal Üstel hü-
kümet olarak yaptıkları
girişimler sonucunda et fi-
yatlarında indirime gidil-
diğini söyledi.

Başbakan Üstel yazılı
açıklama yaparak hay-
van üreticileri ve kasap-
larla yapılan değerlendir-
meler sonrasında et fiyat-
larında bir miktar indirim
yapıldığını belirterek, “Bu
konudaki girişimler devam
edecek. Bir yandan üreti-
cilerimize daha çok üret-
meleri konusunda destek-
lerimiz sürerken, diğer
yandan et fiyatları iste-
nen düzeyde olmazsa et
ithali opsiyonunu yeniden
gündeme alabiliriz” dedi.

“Kaçak etin ülkeye
girişi engellenecek”

Başbakanlıkta Başbakan
Ünal Üstel başkanlığında
sınır güvenliği konusunda
toplantı yapıldı.

Toplantı sonrasında ya-
zılı açıklama yapan Baş-
bakan Üstel, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetine ka-
çak yollarla et sokulması-
nın önüne geçilmesi için
gerekli her türlü tedbiri

alacaklarını ifade ederek,
ilgili kurum ve kuruluş-
larla yapılan sınır güvenli-
ği değerlendirme toplan-
tısında Güney Kıbrıs'tan
yasadışı yollarla KKTC'ye
geçirilen kaçak et ve diğer
ürünlerle ilgili sınırlarda
alınacak önlemlerin ele
alındığını kaydetti.

Ünal Üstel, alınacak ted-
birlerle birlikte ülkeye ka-
çak ve ne olduğu belli ol-
mayan ürünlerin girişinin

engellenmiş olacağını,
böylece halkın daha kali-
teli ve sağlıklı ürünlere
ulaşmasının güvence altı-
na alınacağını bildirdi.

“Sınır boyunca
çağa uygun takip
sistemleri kurulacak”

Et kaçakçılığın önlen-
mesi için sınır boyunca
24 saat takip yapacak sis-
temler kurulacağını ve di-
jital denetimlerin artırıla-

cağını, oluşturulacak hızır
müdahale timlerinin izle-
me merkezinden gelecek
uyarılara göre kaçakçılık
girişiminde bulunanlara
hemen müdahale edece-
ğini, bu arada Ceza Ya-
sasında değişiklik yapıla-
rak kaçakçılığı önlemek
için cezaların ağırlaştırı-
lacağını anlatan Ünal Üs-
tel, bu konudaki yasal dü-
zenlemelerin ivedi şekilde
gerçekleştirileceğini söy-

ledi.

“Et kaçakçılığı ile
ilgili ceza yasasında
değişiklik yapılacak

Ceza yasası kapsamında
yapılacak değişikliklerin
önümüzdeki hafta bakanlar
kurulunda görüşüleceğini
dile getiren Başbakan Üstel,
"ilgili bakanlıklar ve güven-
lik birimlerinin ortak çalış-
ması ile alınacak önlemler-
le et kaçakçılığın önüne ge-

çileceğini" ifade etti.

“Hızır müdahale
ekibi oluşturulacak”

Başbakan Ünal Üstel
oluşturulacak hızır müda-
hale ekiplerinin en kısa sü-
rede göreve başlamasının
sağlanacağını da ifade ede-
rek bu ekiplerin sadece
sınır kapılarında hizmet
vereceğini ve et kaçakçılı-
ğın önlenmesinde etkin rol
oynayacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, yaptıkları girişimler sonucu et fiyatlarında indirime gidildiğini iddia etti. Üstel, Et kaçakçılığını önleme formülünü de açıkladı

Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
Sınırda takip hızır müdahale
ağır ceza
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Köşemden

ÖNCEGEÇENHAFTAYABAKALIM…VEMAĞUSA…
VETÜRKİYEYUNANİSTANSÜRTÜŞMESİ

Heyecanlı filmler
gibi heyecanlı bir top-
lum olduk!

Her yeni güne bir
yeni sürprizle uyanı-
yoruz.

Ve sahile vuran dal-
galar gibi dövünürken
hangi sorunda takılıp
kaldığımızı bile düşü-
nemeden doymak bil-
mez iştaha ile yenile-
rini üretiyoruz!

HANİ çok aktif ve
dinamik olduğumuz-
dan değil! Sorun ya-
ratmayı marazi bir
alışkanlık haline getir-
diğimizden!

Nitekim geçen haf-
taya öncesi haftalar ve
ayladır devam eden
“etin pahası sorununa”
nihayet bulunan çare
ile başladık!

Tabi İnsan sorar: Bu
kadar kolay idiyse
onca zaman neden
sürdürüldü bu etin pa-
hası sorunu?

Dedik işte: “Heyeca-
nı yanı sıra vizilemeyi
de seviyoruz!

Oysa bu konudaki
tedbirler, üreticiler ka-
saplar arasında sanıl-
dığının aksine hem uz-
laşı hem de çok rahat-
lıkla alındıydı da insan
yine sorar: “Eğer alı-
nacak tedbirler elimi-
zin altında idiyse so-
runu bu kadar uzatıp
toplumu ayağa kaldır-
maya ne gerek vardı?

***

GEÇEN hafta bir so-
run daha çözüldü: UBP
Belediye Başkanlığı
adaylarını kendi içle-
rinde partiye de zarar
verecek hizipleşme-
lerden kaçırmak için
“gönüllülük esasında”
mesela Mağusa’daki
Belediye Başkan aday-
larını “teke” indirerek
“işte adayımız işte
adayınız” deyiverildi..

DOĞRU mu yapıldı?
Sonuçta zaten yıllardır
iktidarda olması ne-
deniyle iyice yorulur
ve dağılırken; UBP’yi
bir kez daha seçmeni-
ni de parça körçe ede-
cek bir oylamaya so-
kup beterince bölük
pörçük yapmanın
önüne geçilmiş oldu!

ŞİMDİ Mağusa’da
biri CTP’li Süleyman
Uluçay, diğeri UBP’li
Erdal Özcenk, iki
doktor var..

Araya sıkışanlar olsa
da seçilme şansları
olan sadece bu iki
isim..

Buraya kadar gel-
mişken “bir Mağusalı
olarak seçilecek Bele-
diye Başkan ve Meclis
üyelerinden beklen-
tim nedir” onu da ya-
zayım:

***

GAZİMAĞUSA LA-
YIK OLDUĞU KO-
NUMDA DEĞİLDİR! Ne
bir sahil kenti oluşu
ne de KKTC’nin en bü-
yük limanına sahip ol-
masından dolayı ol-
ması gereken yapısal
konumda değildir!

DAÜ gibi uluslarara-
sı üniversitesine, ter-
temiz ve pırıl pırıl
kumlarıyla en güzel
sahillere, 1974’den son-
ra Maraş’ta sahip olu-
nan mülklere, bugün
de neredeyse ziyaret-
çi sayısının bir milyo-
na ulaştığı kapalı Ma-
raş’ta ziyarete açılan
bir mahallesine, De-
rinya’daki seralarına,
Harup öğütme fabri-
kasına ve tarihi eser-
leriyle surlarının ihti-
şamına karşın Mağusa
hâlâ bir taşra görünü-
mündedir..

ÜSTELİK KKTC de
“çarpık yapılaşmala-
rın” en çok şerrine uğ-
rayan kent de Mağu-
sa’dır!

İskân alanları Plansız
programsız ve çok ge-
reksiz ucube inşaat-
larla, çok katlı binalar-
la tıka basa dolduru-
lurken, halkın, apart-
man sakinlerinin, ço-
cukların nefes alacağı
ne parklar ne yeşil
alanlar oluşturuldu!

Ne de okul yahut bir
dispanser yapılacak
boş alanlar bırakıldı!

Birbiri üzerine yığıl-
mış evleri ve apart-
manları ile tıkış sıkış
bir kent durumuna so-
kuldu ki korkunç tra-
fiğini rahatlatacak,
yeni yollar yapılacak

şansı da kalmadı!
Yani Mağusa körle-

tildi ki artık daha iyi-
sini daha güzelini daha
çok gerekli olanını ye-
rine koyacak tırnak
kadarlık şans da kal-
madı!

YANİ Mağusa kenti
bizzat “sorumluları” ve
“yetkilileri” tarafından
iğfal edildi!

***

BU konuda tabi İmar
İskân Bakanları da töh-
met altındadırlar, so-
nunda çok geç kalın-
masına karşın çıkan
“emirnameleri” uygu-
lamakta yeterince cid-
diyet ve dirayet gös-
teremeyen belediyeler
de töhmet altındadır-
lar!

ANCAK “bundan
sonrası” da vardır..

Şöyle ki hem yeni
bir imar planı hem de
trafiği rahatlatacak
yeni güzergahlar oluş-
turulması..

Ve tabi “artık Ma-
ğusa limanı konusunda
bir karar verilmesi!

Ki bu liman yıllardır,
“kadük” duruma düş-
mekle kalmamış, ayni
zamanda bir işveren
patronu gibi üç beş
kişilik bir “yönetim
kurulu” tarafından
çalıştırılmaktadır!

İnşallah söz konusu
yerel yönetimler se-
çimleri sonrası bu so-
runlar daha ciddiyetle
ele alınır temennisinde
bulunalım:

***

ARTIK İYİCE ANLA-
ŞILMIŞTIR: Türkiye
ile Yunanistan er geç
şu veya bu şekilde ça-
tışacaklardır..

Belki çok kısa süre-
cek ama sonrasında
Ege’de Doğu Akde-
niz’de açılacak yarala-
rı kimse kapatamaz-
ken, her iki tarafta olu-
şacak zaten var olan
husumetle düşmanlık
da beterince koyula-
şacaktır..

TEK mucize Yuna-
nistan’nın adaları si-
lahlandırmaktan vaz-
geçmesi ve hem

Ege’de hem de Kıbrıs
adası çevresinde Tür-
kiye’nin de sondaj ça-
lışmalarına engel koy-
maktan vaz geçmesi
olacaktır..

TABİ olası bir savaş
küçük çapta da olsa
bugünden sonucunu
bilemeyeceğimiz fa-
kat Türkiye ile Yuna-
nistan arasında artık
çok daha uzun yıllar
devam edecek husu-
met ve düşmanlıkları
kronikleştirirken tabi-
dir ki Kıbrıs’ta da hem
ikili ilişkileri sonlandı-
racak hem de olası çö-
zümü yıllar ötesine
atacak bir yeni “husu-
met” ortamı doğura-
caktır..

***

BUNLARA KARŞIN:
Siyasi yönden yararı-
mıza gelişen bazı olay-
lar da söz konusu ola-
biliyor.

Mesela Türk Devlet-
leri Teşkılatına “göz-
lemci üye olarak kabul
edilmemiz ve ansızın
sürpriz bir şekilde
Gambiya Devlet Baş-
kanı yardımcısı Bada-
ra Aliev Joof’un uçak-
la havaalanımıza ine-
rek KKTC’yi ziyaretle-
ri, Sn. Tatar ile görüş-
meleri doğrusu bekle-
nen bir olay değildi.

Ki bu ziyaretin ne
kadar değerli olduğu
Güney’deki komşu-
muzun şaşıp şaşıp ka-
lırken, “nasıl olur da
bu ziyaret gerçekleşir
diye kıçını yırtıp başı-
na giymesinden is-
patlıdır..

BU VESİLE İLE YA-
ZALIM: Rumlar akılla-
rını başlarına, bizi de
muhatapları olarak
karşılarına almazlarsa
bir gün Kuzeyde dün-
yaya el sallarken Rum
Yunan ikilisine de na-
nik çeken tanınmış bir
Kıbrıs Türk Devleti
oluşacağını görecek-
tir..

YANİ ne?
Akıllar başlara! Bu

adanın Kuzeyinde bir
Türk Devleti vardır ve
artık bu Devlet dün-
yaya açılırken tanın-
maya başlamıştır…

EŞREF ÇETİNEL
esrefcetinel@havadiskibris.com

Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), 25 Aralık tarihinde
yapılacak Yerel Kuruluş
Organları Genel Seçimleri
için bugün seçim propa-
ganda sürecinin başlaya-
cağını açıkladı.

YSK’dan yapılan açıkla-
mada, bu süreçte uyul-
ması gereken kurallara yer
verildi.

Bu doğrultuda seçimle-
re katılan siyasal partiler,
bağımsız adaylar, duvar
ilanı asmakta, el ilanı ve
her türlü matbua dağıt-
makta serbest olacağı bil-
dirildi.

Ancak, oy verme gü-
nünden önceki gün saat
18.00’den sonra ilan, be-
yanname, genelge, açık
mektup ve her çeşit pro-
paganda niteliği taşıyan
matbuanın dağıtılması, ya-
pıştırılması, asılması ve sa-
tılması yasak olacak.

Oy pusulası örneklerinin
her zaman dağıtılabilece-
ği kaydedilen YSK açıkla-
masında propaganda için
kullanılan duvar ilanları ile
el ilanları ve diğer her tür-
lü matbua üzerinde, Türk
bayrağı, KKTC bayrağı,
dini ibareler, Arap harfle-
ri ile yazılar bulundurul-
masının yasal olduğu vur-
gulandı.

Siyasal partilerin ve ba-
ğımsız belediye başkan
adaylarının propaganda
için duvar ilanları, şehir
ve kasabalarda İlçe Seçim
Kurullarınca, köylerde köy

ihtiyar heyetlerince gös-
terilecek yerlere asılması
gerekiyor.

Diğer kurallar şu şekilde:
“Bağımsız muhtar ve İh-

tiyar Heyeti Üyeliği aday-
larına, talep etmeleri ha-
linde, şehir ve kasabalarda
ilgili İlçe Seçim Kurulları
tarafından, köylerde köy
ihtiyar heyetleri tarafın-
dan duvar ilanı asmak üze-
re yer tespiti yapılır. Ba-
ğımsız muhtar adayları-
nın ve İhtiyar Heyeti Üye-
liği adaylarının duvar ilan-
ları, masraflarını kendileri-
nin karşılayacağı portatif
(taşınabilir) panolar üze-
rinde teşhir edilir. Adaylar
ve siyasal partiler, özel
araçlarına ve özel taşınmaz
mallarının cam, pencere
ve kapılarına iç taraftan ol-
mak koşulu ile duvar ilan-
ları asmakta serbesttirler.

Talep eden her siyasal
partiye ve her bağımsız
belediye başkan adayına,
aynı ölçüde saha verilir
ve şehir ve kasabalarda,
ilçe seçim kurulları, köy-
lerde muhtar ve ihtiyar
heyetleri tarafından o böl-
gede seçime katılan siya-
sal partiler ve bağımsız
belediye başkan adayla-
rından başvuranların tem-
silcileri önünde ad çekme
ile bunların o sahadaki ilân-
larının yer sırası saptanır.

Gösterilen yerlerden
başka herhangi bir yerde
ilân asılması, yapıştırılma-
sı veya teşhiri yasaktır”

Resmipropaganda
dönemibugünbaşlıyor
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RAKAMLAR
ÜRKÜTÜYOR:
Ülkemizde içerisinde
bulunduğumuz yılın 11
ayında trafik çarpış-
maları ve iş kazalarında
toplamda 27 kişiyi kay-
bettik, onlarca kişi ölü-
mün eşiğinden döndü.
Toplumu ciddi endişe-
ye sevk eden ani ölüm-
lerde güncel rakam 87

HAVADİS ÖZEL

Polis Basın Subaylığı ta-
rafından basına servis edi-
len bültenlerden derledi-
ğimiz raporlara göre,
KKTC genelinde, 1 Ocak-
1 Aralık 2022 tarihleri ara-
sında, trafik çarpışlarında
19 kişi yaşamını yitirirken
8 kişi de iş kazası sonucu
yaşamdan koptu.

İstatistiklere göre ülke
genelinde ani ölülerle bir-
likte toplam can kaybı 114.

11 AYDA 17 ÖLÜMLÜ
ÇARPIŞMA

Ülkede her yıl yüzlerce
trafik çarpışması yaşanıyor.
Bu çarpışmalarda onlarca
kişi yaralanırken onlarca-
sında ölüm var. KKTC’de
2022 yılı içinde 17 ölümlü
çarpışma meydana gelir-
ken bu çarpışmalarda 19
kişi hayatını kaybetti.

POLİS RAPORUNDA
“ALKOL” VURGUSU

Polis Basın Subaylığın-
dan yapılan açıklamaya
göre, yıl içerisinde mey-
dana gelen ölümlü çar-
pışmaların çoğunluğu dik-
katsizlik sonucu meydana
gelirken 1 ölümlü çarpış-
mada, olay sırasında sü-

rücünün alkol tesiri altın-
da olduğu kaydedildi.

35’İ MEÇHUL,
87 ANİ ÖLÜM

Polis Basın Subaylığı ta-

rafından basına servis edi-
len bültenlerden derle-
nen raporlara göre, ülke
genelinde, 1 Ocak-1 Aralık
2022 tarihleri arasında 87
kişi aniden rahatsızlanarak

hayatını kaybetti.
87 ölümden 35’inin ne-

deni halen belirlenemedi.
Raporlara göre en fazla
ani ölüm 50 ila 80 yaş
arası.

ÇALIŞIRKEN ÖLDÜLER
KKTC’de 1 Ocak-1 Ara-

lık 2022 tarihleri arasında
meydana gelen iş kazala-
rında 8 kişi yaşamını yi-
tirdi, 10 kişi ağır yaralan-

dı. Çoğu yüksekten düş-
me sonu meydana gelen iş
kazalarında yaşamını yiti-
ren emekçilerin en küçü-
ğü 22 yaşında, en büyüğü
ise 69 yaşında.

KKTC’de ne trafik çarpışmalarının ne de iş kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Trafik çarpışmaları ve iş
kazalarında yaşanan ölümler ürkütürken ani ölümlerdeki rakamlar ise toplumda ciddi panik nedeni

Pisi pisine ölüyoruz

17 ÖLÜMLÜ ÇARPIŞMA:
Ülkede her yıl yüzlerce trafik çar-
pışması yaşanıyor. Bu çarpışmalar-
da onlarca kişi yaralanırken onlar-
casında ölüm var. KKTC’de 2022 yılı
içinde 17 ölümlü çarpışma meydana
gelirken bu çarpışmalarda 19 kişi ha-
yatını kaybetti

8 ÖLÜM, 10 YARALANMA:
KKTC’de 1 Ocak-1 Aralık 2022 tarih-
leri arasında meydana gelen iş kaza-
larında 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi
ağır yaralandı. Çoğu yüksekten düş-
me sonu meydana gelen iş kazaların-
da yaşamını yitiren emekçilerin en
küçüğü 22 yaşında

35’İ MEÇHUL, 87 ANİ ÖLÜM:
Polis Basın Subaylığı tarafından basına servis
edilen bültenlerden derlenen raporlara göre,
ülke genelinde, 1 Ocak-1 Aralık 2022 tarihleri
arasında 87 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını
kaybetti. 87 ölümden 35’inin nedeni halen
belirlenemedi. Raporlara göre en fazla ani
ölüm 50 ila 80 yaş arası





Cumhuriyetçi Türk Par-
tisi (CTP) Lefkoşa Türk
Belediyesi (LTB) Başkan
adayı Sıla Usar İncirli, Kıb-
rıs Türk Futbol Federas-
yonu’nu (KTFF) ziyaret
etti. Sıla Usar İncirli’ye
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman da eşlik etti.
CTP Belediye Meclis Üye-
si adaylarının da hazır bu-
lunduğu ziyarette, KTFF
Başkanı Hasan Sertoğlu
da konuşma gerçekleştir-
di. Ziyaret sırasında ko-
nuşma gerçekleştiren Sıla
Usar İncirli, belediyeye
ait spor tesisi kazandıra-
caklarını vurguladı. Ya-
şam boyu sporun önemi-
ne işaret eden Usar İncir-
li, israfı önleyecek ve ve-
rimliliği artıracak projele-
ri hazırladıklarının altını
çizdi.

USAR İNCİRLİ:
LEFKOŞALI HAK
ETTİĞİ HİZMETİ
UZUNCA BİR SÜREDİR
ALAMIYOR

Ziyaret sırasında ko-
nuşma gerçekleştiren Sıla
Usar İncirli, Lefkoşa’nın
içinde bulunduğu du-
rumdan dolayı Lefkoşa’da
‘zor bir oyun’ olduğuna
dikkat çekti. Sıla Usar İn-
cirli, “Çünkü bu sahanın
zemini berbat durumda-
dır. Bakımsızdır, hatta or-
tada saha dahi yoktur. Bi-
zim vaat ettiğimiz şey
önce sahayı yapacağız,
zemini oluşturacağız, ta-
kımı kuracağız ve o takı-
mı yönetecek bir ekip ku-
racağız. Kendimize bir
vizyon çizdik ve yola çık-
tık” dedi. Lefkoşa’nın bir
başşehir olma iddiasını
birçok açıdan kaybetti-
ğini belirten Usar İncirli,
“Ekonomik ve sosyal ya-

şamda Lefkoşa başşehir
olma iddiasını uzunca sü-
reden beri kaybetti” diye
konuştu. Lefkoşa’nın ka-
ranlık ve suskun bir şekil-
de kenarda durduğunu
vurgulayan Usar İncirli,
her şeyin farkında olduk-
larını belirtti. Usar İncirli,
“Karşılaşacağımız zorluk-
ların farkındayız ama ce-
saretimizi kaybetmedik.
Lefkoşalı hak ettiği hiz-
meti uzunca bir süredir
alamıyor” diye konuştu.

“KULÜPLER
ANTRENMAN YAPACAK
SAHA BULAMIYOR”

Belediyenin kapalı spor
tesisi projesinin de hedef-
leri arasında olduğunu
vurgulayan Usar İncirli,
“Kulüplerin en büyük sı-

kıntılarından bir tanesi an-
trenman yapacak saha
bulamamasıdır. Haspo-
lat’ta su arıtma tesisi var
ve büyük oranı dereye
akıyor. Biz oraya iyi ze-
mini olan antrenman sa-
hası yapabiliriz” ifadeleri-
ni kullandı. Belediyenin
kendine ait spor tesisi ol-
mayışının büyük bir ek-
siklik olduğunu vurgula-
yan Usar İncirli, “Bizim
için önemli olan yaşam
boyu spordur. Yaşam
boyu spor yapan kişiler
birçok şeye karşı daha
güçlü dururlar” dedi. Lef-
koşa’nın turizm başkenti
olmasını sağlayacak pro-
jelerini oluşturduklarını
ifade eden Usar İncirli,
“Birbirimize yardımcı ola-
cağız. Kimse tek başına is-

tediği hedefe ulaşamaz.
Beraberce çalışmak, güç
birliği yapma mecburi-
yetimiz vardır” dedi.

SERTOĞLU:
LEFKOŞA’NIN İÇİNDE
BULUNDUĞU
DURUMDAN MEMNUN
DEĞİLİZ

Ziyaret sırasında ko-
nuşma yapan KTFF Baş-
kanı Hasan Sertoğlu, önü-
müzdeki seçimlerde ami-
ral gemisinin başkanının
seçileceğini ve bunun çok
önemli bir görev olduğu-
nu vurguladı. Tüm aday-
ların projelerini ortaya ko-
yacağını, insanlar da de-
ğerlendirip oy vereceğini
ifade eden Sertoğlu, Lef-
koşa’nın içinde bulunduğu
durumdan memnun ol-

madıklarının altını çizdi.
Lefkoşa’nın ciddi yatırım-
lara ihtiyacı olan bir baş-
kent olduğunu vurgula-
yan Sertoğlu, “Güney Lef-
koşa’nın durumu belli. Ku-
zey Lefkoşa da neden Gü-
ney Lefkoşa gibi olma-
sın? Bunu hak etmiyor
muyuz?” diye sordu. Ser-
toğlu, “Bütçelere bakıldı-
ğında biraz daha uğraşı-
lırsa yapılmayacak hiçbir
şey yoktur. Bu iş proje ve
vizyon işidir. LTB’ye aday
olmak cesaret ister. Aday
olduğunuz için tebrik
ederim. Heyecanınızı tak-
dir ediyorum. Bu heyeca-
nınızdan dolayı tebrik
ederiz. Çok zor bir iş. Fut-
bolda da söylediğimiz
gibi; Hak eden kazansın”
ifadelerini kullandı.
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10yılda
yapılmayanlar1-
2yıldayapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Lefkoşa Türk Belediyesi
(LTB) Başkan Adayı Sadık
Gardiyanoğlu, LTB Başka-
nı olması halinde on yıldır
Lefkoşa’ya yapılamayan-
ların kısa süre içerisinde
tamamlanacağını kaydet-
ti; gerek AB gerekse TC
yetkilileri ile görüşmeler
yaptığını belirtti.

Gardiyanoğlu yazılı
açıklama yaparak, beledi-
yenin son on yıllık çalış-
malarını, projelerdeki eksik
ve hatalı yerleri bugün
açıklayacağını da ifade
etti.

“İlk bir yılda sizin on yıl-
da yaptığınızın üç katı ka-
dar yeşil alanı Lefkoşalı
’ya sunacağım. On yılda
Haspolat’ta bir metre kal-
dırım yapmayanlara ilk iki
yılda Haspolat’ın tüm yol
ve kaldırımlarının tamam-
lanabileceğini gösterece-
ğim” diyen Gardiyanoğlu
Lefkoşa İmar Planı’nı da re-
vize ederek hem gençlerin
daha uyguna ev almaları-
nı sağlayacaklarını hem
de inşaat ruhsat gelirleri ile
belediye gelirlerinin arttı-
rılacağını belirtti.

Diğer adayların da kay-
nak arayışı içinde olduğu-
na dikkat çeken Gardiya-
noğlu, adaylığını açıkla-
madan önce AB ve TC’de-
ki yetkili isimlerle projeler
ve kaynaklar hakkında
görüştüğünü kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Tabanı-
mın en büyük isteği beni
Belediye Başkanı olarak
görmekti. Ailem, yönetim
ve örgütlerimle hareket
eden bir kişiyim bu yola
çıktığımızda adaylığımı
açıklamak için beş gün is-
tedim. Hem AB fonlarından
yetkili olan kişilerin bazı-
ları ile görüşme yaptım
hem TC’den yetkililerle
görüşme yaptım. Beledi-
yemizin son on yılda han-
gi kapsamda hangi içerik-
te nasıl proje sunduklarını
biliyorum. Hangi projelerin
eksik ve hatalı sunumun-
dan dolayı kaynak alına-
madığını da biliyorum.
Bunları kalem kalem Lef-
koşa ne kadar kaybetti an-
latacağım” dedi.

UBP Lefkoşa Belediyesi
başkan adayı

Gardiyanoğlu, belediyenin
son on yıllık çalışmalarını
eleştirdi ve iddialı konuştu

Lefkoşa Türk Belediye-
si (LTB) Başkanı ve TDP
LTB Başkan adayı Meh-
met Harmancı ve ekibi
Basın Emekçileri Sendika-
sı’nı (Basın-Sen) ziyaret etti

Mehmet Harmancı se-
çim bürosundan yapılan
açıklamaya göre, Harman-
cı ziyarette yaptığı ko-
nuşmada, Lefkoşa’nın artık
demokrasinin, insan hak-
larının beşiği olduğu nok-
taya gelebilmesinden duy-
duğu mutluluğu dile ge-
tirdi. Harmancı, “Bu yön-
deki mücadele asla son-
lanmadan her gün yapıl-
ması gereken bir müca-
deledir. Bu bağlamda biz
de aynı şekilde mücade-
lemize devam edeceğiz”
diye konuştu.

Basın emekçilerinin ça-
lışma ve özlük hakları ko-
nusunda Basın-Sen’in bü-
yük bir özveri ve sorum-
lulukla çalıştığını kayde-
den Harmancı, Basın-Sen’in
Basın Yasası’nda neler ol-

duğunu gördükleri gibi
kendilerinin de 51/95 sayı-
lı yasada süreçlerin nasıl
ilerlediğini görüp yaşa-
dıklarını söyledi.

Harmancı sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Lefkoşa çok
ciddi badirelerden geçti,

çok büyük felaketler ya-
şadı hatta, kente dair
umutların tükendiği za-
manlar oldu. İnancı geri
getirebilmek bile çok bü-
yük uğraş gerektiren un-
surlardan biriydi.

Artık şehirde yaşayan-

ların belediyesine ve şeh-
rine olan inancı ve aidiye-
ti kökleşiyor. Kavgayı de-
ğil sevgiyi, ötekileştirme-
yi değil beraber olmayı,
paylaşmayı ve dayanış-
mayı büyüttük. Hep bera-
ber Lefkoşa olduk ve be-

lediye olarak görev süre-
miz boyunca farklı sosyal
kesimlerle kurduğumuz
diyalog sayesinde artık
herkesin bu şehirde yaşa-
maktan dolayı mutlu ol-
duğu hep beraber görü-
yoruz”.

“Lefkoşademokrasiveinsanhaklarınınbeşiği”
LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı ve ekibi Basın-Sen'i ziyaret etti

CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu
ziyaretinde Lefkoşalıların uzun süredir hak etiği hizmeti alamadığına dikkati çekti

Belediyeye ait
spor tesisi olacak





Konuk Yazar

YerelYönetimYerel Demokrasi
Ülkemizde bitmek

tükenmek bilmeyen
seçimler devam edi-
yor yerelde hizmet
ekseninde çalışmala-
rın artırılması yerel
demokrasinin gelişti-
rilmesi yerel hizmet-
lerin sosyal belediye-
cilik tanımının şehir-
lerde yaşayan herke-
sin hizmetlerden fay-
dalanabileceği bir dü-

zenin hizmet anlayı-
şına dönüşe bilmesini
sağlayacak yeni bir
anlayışın ülkemizdeki
yaşamı kolaylaştıraca-
ğı da bir gerçektir.
Şehirlerin ve köyle-

rin yerel yönetimler
tarafından seçilerek
hizmet verme amaç-
larının çok dar alanda
düşünüldügü gerçeği
ise üzücü.

Gelişmiş ülkelerde
belediyecilik anlayışı-
nın toplumun ekono-
misinden tutun gü-
venliğine sosyal ve
kültürel gelişimine şe-
hir veya köy yaşamı-
nın yaşama kültürüne
dönüşmesini sağlaya-
cak çalışmaların orta-
ya konması için olanak
ve yasal düzenlemeye
ihtiyaç olduğu gibi bu

anlayışında merkezi si-
yasetin yereli güç-
lendirilmesi yerel de-
mokrasinin gelişmesi-
ne katkı koyacak-
tır.
Ülkemizde altyapı

üstyapı gibi hizmetler
üzerinde kapasite ta-
şıyan şehirler köyler
bu işlerin içinden çı-
kabilmesi için şehir-
lerin gelişimini planla-

ma noktasında yerel
yönetimlerin merkezi
yapı üzerinde etkili
olabilecek yasal dü-
zenlemelerin yapılma-
sı şarttır.
Ne yazık ki yerel se-

çimleri de siyasal
amaçlar uğruna hal-
kın doğrudan değer-
lendirebileceği bir for-
mattan çıkartılıp daha
çok demokrasi dışı se-
çeneklerden olan kök-
tencilik ırkçılık bölge-
cilik üzerine kurgu-
lanmış seçim strateji-
leri ile seçim kazan-
maya çalışmak ve bu
duruma göre adayları
şekillendirmek ortak
akıllının ürünü olmak-
tan çıkıp,üst aklın da-
yatmaları ile seçme
hakkını kullanmaya
çalışan halkın neye
nereden bakacağını
nasıl davranacağı ile il-
gili travmadan çıkma-
dan,tıpkı tüm diğer
seçimlerde olduğu
gibi süreç devam et-
mektedir.
Seçmenin ilgisini çe-

kebilmek projeleri an-
latabilmek hizmet an-
layışındaki değişikliği
tanımlamak bir diğe-
rinden farklı olduğunu
izah edebilmek, ya da
yapamadıklarını yap-
mak için devam et-
mek, gibi birçok ne-
denle aday olan aday-
ların ve temsil ettikle-
ri siyasal anlayışın
temsilciliğini hizmete
dönüştürme iddiasını
yeterince ortaya koy-
madan seçmenin so-
runlarını ihtiyaçlarını
çözebilmenin yolları-
nın seçimden önce
adayların anlatabil-
me olanağı yeterince
sağlandığı inandırıcı
gelmiyor.
Halkı sandığa götür-

meye çalışmak tekrar
bir kısır döngüyü ya-
ratmak içinmidir?
Bu durumu değiş-

tirmeye çalışmanın
yolu yerel seçimlere
duyarlı olup seçme
hakkınızı layiki ile ye-
rine getirmekten ge-
çer.
Toplumun en doğal

hakkı olan şehrini kö-
yünü bölgesini yöne-
tecek olan yerel yö-

neticiyi en iyi şekilde
tanımak değerlendir-
mek için yeterince
sağlıklı çalışmalar ya-
pılmadığını gözlemli-
yorum.

Aslında mesele ül-
kedeki genel demo-
kratik anlayış dan ba-
ğımsız olmadığı,diğer
seçimlerde olduğu
gibi bu seçimleri ka-
zanmak için kullanı-
lan araçların bugün de
farklı olmadığını yerel
seçim olması bazı si-
yasal taraftarların ge-
nel seçimden farklı
düşünülmeden aynı
çalışma yöntemlerini
sürdürerek ötekileşti-
rerek siyaset ürettik-
lerini zannedenler ül-
kemizdeki belediye-
lerin birçoğunu batı-
ran zihniyetin aynısı
olduğunu da söyleye-
rek haklarını teslim et-
mek gerekir.
Ülkemizde yerel yö-

netim seçimlerinin
ana gündemine otur-
tulmaya çalışılan ni-
tenelik ve hizmet ye-
rine milli olmak yada
olmamak üzerinde se-
çimleri yönlendirmeye
çalışan akıl tamam de-
ğil, ülkede yerel se-
çimlerde oy kulanma
hakkına bağlı olarak
milli bir mücadeley-
miş gibi gösteren-
ler,halkların milli mü-
cadelesinide yerele
kadar çekmesinin va-
him üzücü ve kabul
edilemez.
Ülkemizde toplu-

mun yurttaşlık hakkı
olan seçme ve seçilme
hakkını özgür adil şef-
faf ölçülebilir ve de-
ğerlendirilebilir an-
lamda tercihlerini ya-
pabilecek demokra-
tik düzenin oluşabil-
mesi için seçmenin
tercihleri ile birlikte
ortak aklın kullanma-
sı noktasındaki siya-
sal akımların ülkemi-
zin ve toplumumuzun
faydasına çaba sarf
ettiklerini en azın-
dan yerel seçimlerde-
ki halkın tercihlerine
saygı duyarak alğı
ve konsültasyondan
uzak durmaları ge-
rektiğini görmek is-
terdim.

MAHMUT KANBER
mahmutkanber@hotmail.com

5 Aralık 2022 Pazartesi 0392 620 00 00 www.havadiskibris.com12





5 Aralık 2022 Pazartesi 0392 620 00 00 www.havadiskibris.com14

Köşe

Ekonominin2023Görünümü
Çok yüksek bir en-

flasyon oranı ile geçir-
diğimiz 2022 yılını ta-
mamlamak üzereyiz.
2023 ekonomi görünü-
mü öngörmek üzere
geçmişte yüksek en-
flasyon ile karşılaştığı-
mız 1994 dönemini ha-
tırlamak faydalı olacak-
tır.

1994 yılında kötü
makro ekonomik ortam
(bugünkü durumla eş-
leştirilebilir) nedeniyle
kamu açıklarının artma-
sı ve gerekli finansman
için bilhassa 1994’ten
sonra Merkez Bankası
kısa vadeli avans yerine
iç ve dış borca yönel-
mesi faizleri yükselten
başka bir etken olmuş-
tur (Süslü, 2001).

Turgut Özal'ın vefatı
ardından yerine Süley-
man Demirel'in seçil-
mesiyle Tansu Çiller de
1993 yılında başbakan
oldu. Çiller, özellikle
ekonomi ile ilgili tüm
kamu kurumlarını kendi
yönetimi altında şekil-
lendirdi. O yıllarda gö-
revdeki başbakan olan
Çiller ekonomik çözümü
faizin düşürülmesinde
görmekteydi. 1994 yı-
lında Tansu Çiller’in, kısa
vadeli ekonomik amaç-
larının başında faizlerin
düşürülmesinin geldiği-
ni açıklaması, finans ve
finans dışı sermayenin
çıkarlarının farklılaşma-
ya başladığının bir işa-
reti olarak değerlendi-
rilmektedir (Karahano-
ğulları, 2019).

Faizin düşürülmesi ve
1994 krizinin ardından
Türkiye ekonomisi %6
ile Türkiye Cumhuriyet
tarihinin en yüksek yıl-
lık üretim kaybı oranını
yakalamıştır. 1994 yılının
ilk çeyreğinde Türk Li-
rası (TL) ABD doları kar-
şısında %50'den fazla
değer kaybetti, Merkez
Bankası rezervlerinin
yarısını kaybetti, faiz
oranları fırladı ve en-
flasyon üç haneli sevi-
yelere ulaştı. Daha son-
ra bir IMF Stand-By ta-
rafından desteklenen bir
istikrar programı 5 Nisan

1994'te başlatıldı (Cela-
sun, 1998). Devalüasyon
ile birlikte tekel ürünle-
ri ve akaryakıt üzerinde
vergiler yükseltilmiştir.
Vergi gelirleri ortala-
ması 1994 yılı dahil %90
seviyesine ulaşmıştır.
1994 yılı 5 Nisan Karar-
larının etkisi ve vergi
gelirlerinde ek vergi uy-
gulamaları nedeniyle ar-
tış oranı %90’a ulaşsa da
1995 yılı vergi gelirle-
rinde %37.92 gibi önem-
li bir düşüş gözlenmiştir.
Yine bu dönemde vergi
yükü %13.46, vergi ka-
çağı ise GSMH’nın
%20.04’ü civarında ger-
çekleşmiştir (Armağan,
2007). 5 Nisan’da açık-
lanan kamu harcamala-
rının kısılması, bir se-
ferlik servet vergisi ve
KİT fiyatlarına zam ge-
tiren kararları finans ser-
meye yeterli görmemiş;
faiz ve dolardaki artış
devam etmiştir.

1994 yılında 3 haneli
rakamlara ulaşan en-
flasyon oranı 1995 yılın-
da azalarak %76 sevi-
yesine gelmiştir. Tek ha-
neli rakama düşmesi ise
10 yıl sürmüştür. Önü-
müzdeki süreçte 2022
yılında tekrar karşılaştı-
ğımız yüksek enflasyo-
nun tek haneye düşü-
şünün süresini gözlem-
leyeceğiz. Kaynakça

Armağan, R. (2007).
Türkiye’de Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi Oranla-
rında İndirimin Vergi
Gelirleri Üzerine Etkile-
ri. Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 12(3), 227-252.

Celasun, O. (1998). The
1994 Currency Crisis in
Turkey. Available at
SSRN 615008.

Karahanoğulları, Y.
(2019). Türkiye’de Neo-
liberalizmin Kuruluş Sü-
reci: 1980-1994. Ankara
Üniversitesi SBF Dergi-
si, 74(2), 429-464.

Süslü, B. (2001). Tür-
kiye’de 1990 Sonrası İz-
lenen Faiz Politikası.
Muğla Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (3).

Doç. Dr. Erdem ÖNCÜ
erdem.oncu@akun.edu.tr

Rum basınında bugün
bu başlıkla yer alan bir ha-
bere göre, Gambia Devlet
Başkan Yardımcısı Badara
Alieu Joof’un geçtiğimiz
günlerde KKTC’ye ger-
çekleştirdiği ziyaretin
“uyarı atışı” olarak adde-
dilmesi gerektiği ifade
edildi.

Gambia’nın, Azerbay-
can, Pakistan, Bangladeş vs
gibi zaman zaman
KKTC’yi tanıyacağından
söz edilen bir ülke oldu-
ğunu yazan Fileletheros
gazetesi, Gambia’lı yetki-
linin geçtiğimiz günlerde
ziyaret için Ankara’da bu-
lunduğunu ve oradan da
hiçbir açıklama yapılma-
dan KKTC’ye gittiğini ifa-
de etti.

Gambia’lı yetkilinin
KKTC’de bulunmasının ta-
nınma teşkil etmediğini
ancak bunun sınırlarına
ulaşıldığını savunan gaze-
te, Gambia’lı yetkilinin
bunu doğrudan söyleme-

diğini, ancak çeşitli açık-
lamalarında bunu ima et-
tiğini belirtti.

Gambia devlet başkan
yardımcısının, protokole
göre kabul edileceğini ilan
ederek Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ı 2023 yılının
ilk aylarında ülkesine da-
vet ettiğini de anımsatan
gazete, ziyaret öncesin-
de, resmi görüşmelerden
önce olduğu gibi teknik
komitelerin görüşmeleri-
nin gerçekleştirileceğini
ve tüm bunların “bir resim
meydana getirdiğini” ifade
etti. Tüm bu hamlelerin,
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
geçtiğimiz Eylül ayında
KKTC’nin tanınması çağ-
rısında bulunduğu, BM
Genel Kurulu huzurunda
söylediği şeylerle destek-
lendiğini yazan gazete, Er-
doğan’ın, konuşmasıyla bu
planlamanın hayata geçi-
rilmesiyle ilgili çabanın
başladığı sinyalini verdi-

ğini ifade etti.
Öte yandan esas mese-

lenin Lefkoşa Rum kesi-
minin nasıl hareket ede-
ceği olduğunu yazan ga-
zete, Türkiye Afrika’da
“ilerlerken”, Rum Yöneti-
minin ise Afrika’da yal-
nızca sınırlı sayıda bü-
yükelçiliği ve akreditas-
yonu bulunduğuna işaret
etti.

Lefkoşa Rum kesiminin
geçtiğimiz ay Türk Dev-

letleri Teşkilatı toplantısı
olduğunu ve KKTC’nin de
gündemde olduğunu bi-
lirken, bunun önlenmesine
yönelik kaç temasta bu-
lunulduğu sorusunu soran
gazete, özellikle Türki-
ye’nin benzer gezilerin
hazırlığını yaptığına dair
bilgiler varken, Gambia’yla
ilgili gelişmenin endişe ve-
rici olduğunu ve küçüm-
senmemesi gerektiğini ek-
ledi.

GambiaRumlarıendişelendirdi

Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis, geçti-
ğimiz gün Atina’da ger-
çekleştirilen Avrupa Halk
Partisi liderler zirvesi es-
nasında yaptığı konuşma-
da “Avrupa Birliğinin (AB)
Kıbrıs sorununa daha aktif
müdahil olmasının gerek-
li olduğunu, çünkü Kıb-
rıs’ın devam eden işgali
ve Türkiye’nin tehditleri-
nin, AB’nin üye devletle-
rinden biriyle ilgili olduğu
gibi, onu hedef aldığını” ile-
ri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanlı-
ğından yapılan açıklamaya
dayanarak, Anastasiadis’in
konuşması esnasında Kıb-
rıs sorununun çözümüyle
ilgili ilkeli tavrından ötürü
Avrupa Halk Partisine te-
şekkür ettiğini de yazan
Alithia gazetesi, Anasta-
siadis’in, Türkiye’nin ileri
sürülen son yasadışı ey-
lemleriyle ilgili bilgilen-
dirmede bulunduğunu da
aktardı.

Başkanlıktan yapılan
açıklamaya göre, Anasta-
siadis’in “Avrupa Halk Par-
tisi üyelerinin, ülke için
BM Güvenlik Konseyi ka-
rarları yanı sıra AB ilke ve
değerlerine dayanacak bir
çözüm bulunması ama-
cıyla çalışmaya devam
etme konusundaki kararlı-
lıklarından memnuniyet
duyduğu” da ifade edildi.

Anastasiadis Tiran ve İs-
panya’da temaslarda bu-
lunacak

Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in iler-
leyen günlerde yurt dı-
şında yabancı liderlerle

önemli temaslarda bulu-
nacağını da yazan gazete,
Anastasiadis’in basın bü-
rosu müdürü Andreas İo-
sif’in açıklamasına daya-
narak, Anastasiadis’in şu
an bulunduğu Atina’dan, 6
Aralık’ta gerçekleştirile-
cek olan Avrupa Birliği
(AB) ve Batı Balkanlar zir-
vesi için Arnavutluk’un
başkenti Tiran’a gidece-
ğini kaydetti.

Tiran’daki toplantıda,
Ukrayna’daki savaşın, ener-
ji ve ekonomi sektörü dâ-
hil olmak üzere Batı Bal-
kanlar açısından meydana
getirdiği etkileri hafifletme
çabalarıyla ilgili meseleler
yanı sıra göçmenlik yö-
netimi konularıyla ilgili eş-
güdüm ve işbirliği, siber
güvenlik aynı zamanda
hibrit tehditler ve terörle
mücadele konularının ele
alınacağını kaydeden ga-
zete, bu toplantının ilk kez

Batı Balkanlar bölgesinde-
ki bir ülkede gerçekleşti-
rildiğine işaret etti.

Gazete Anastasiadis’in
toplantı çerçevesinde, Bos-
na Hersek başkanlık kon-
seyi başkanı Zeljka Cvija-
novic’le görüşeceğini de
ifade etti.

Gazete Anastasiadis’in,
İspanya Başbakanı Pedro
Sanchez’in daveti üzerine,
9 Aralık’ta İspanya’nın Ali-
cande kentinde düzenle-
necek olan Avrupa Birliği
(AB) üyesi Akdeniz Ülke-
leri zirve toplantısına katı-
lacağını da haber verdi.

Anastasiadis’in Tiran ve
İspanya’daki iki zirvenin
arasında, 7 Aralık tarihinde
ise Güney Kıbrıs’ta olaca-
ğını ve gündeminin dolu
olduğunu yazan gazete,
Anastasiadis’in 7 Aralık
Çarşamba sabahı bakanlar
kuruluna başkanlık ede-
ceğini, ardından ise 11.15’te

Sayıştay Başkanının yıllık
raporunu teslim alacağını
belirtti.

Anastasiadis’in öğlen
12.00’de ise, Çekya’nın AB
dönem başkanlığının ta-
mamlanması sebebiyle,
Çek Cumhuriyeti’nin Gü-
ney Kıbrıs’taki büyükelçi-
sinin düzenleyeceği ve
AB üye devletleri büyük-
elçilerinin bir araya gele-
ceği bir yemekte konuş-
ma yapacağını kaydeden
gazete, Anastasiadis’in
aynı akşam 18.00-20.00
saatleri arasında ise BM
tarafından Ledra Palace’ta
düzenlenen sosyal içerik-
li etkinliğe katılacağını
anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in 8
Aralık tarihinde ise Baş-
kanlık Sarayında, Güney
Kıbrıs’a atanmış 10 yeni
büyükelçinin güven mek-
tuplarını kabul edeceğini
ekledi.

Anastasiadis, giderayak
AB’den müdahale istedi
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Eğitim Yorum
BARIŞ UZUNAHMET
barish13@hotmail.com

CinselEğitimtartışmaları
Ülkenin eğitim gün-

demi geçtiğimiz hafta
cinsel eğitim tartışma-
ları ile geçti. Bir proje
kapsamında Kıbrıs Ka-
dın Sağlığı Araştırma
Derneği (KISAD) tara-
fından hazırlanan ‘İlk
Adet Bilgi Paketim‘
içinde yer alan Karen
Gravelle’in “THE PERI-
OD BOOK: A Girl’s
Guide to Growing Up”
isimli kitabın Türkçe
çevirisi bakanlık tara-
fından uygun görül-
meyip okullarda dağı-
tılması engellenmiş…

Daha sonra Eğitim
Bakanlığı yetkilileri
“herhangi bir ret ve
engelleme yok, sadece
bazı hassasiyetlerimiz
var” dese de kitap şu
ana kadar okullarda
dağıtılmamış. Elbette
ki doğal olarak, özel-
likle kadın örgütleri
bakanlığın tutumuna
tepki gösterdi.

Kimin haklı olduğu
tartışmaları bir kenara,
biz toplum olarak “cin-
sel eğitim” konusunu
tartışmakta çok geç
kaldık.

Bugüne kadar bu ko-
nuyu hep hasıraltı et-
tik. Hasıraltı ettik da ne
oldu sanki? Bu internet
çağında, bu teknolojik
imkanlar ile çocuklar
bugün istedikleri bil-
giye ve görüntüye ula-
şabiliyor.

Bakanlığımız bazı çi-
zim görsellerle ilgili
hassasiyet göstermiş.
Bırakınız çizimi bugün
ülkede internet kulla-
nan tüm ortaokul öğ-
rencileri istedikleri gö-
rüntülere ulaşabiliyor.
Hangimiz engelleyebi-
liyoruz ki?

Demek ki bu tekno-
lojik çağda yasakla-
mak ile bir sonuca va-
ramayacağımız kesin-
dir. Esas olan çocukla-
ra doğru bilgiyi onların
bulacaklarından önce
ulaştırmaktır. Çocuk-
lar ve gençler yanlış
bilgiye ulaştıktan son-
ra onu düzeltmek daha
zordur.

Dolayısı ile cinsel
eğitim konusunda da
gerekli bilgileri zama-
nında ve önceden ver-
mek en idealidir.

Bugün dünyanın bir-
çok yerinde cinsel eği-
tim ilkokul düzeyinde
başlamaktadır. Biz de
regl dönemi ile ilgili
bilgilendirmeyi orta-
okul düzeyinde yapa-

lım mı yapmayalım mı
diye tartışıyoruz. Za-
ten ortaokula giden
kızların çok büyük bir
kısmı regl dönemini
yaşamaktadır. Halbuki
bilgilendirme bunun
öncesinde olması ge-
rekmektedir.

Ne ilginçtir ki aynı
dönemde Güney Kıb-
rıs’ta da benzer bir tar-
tışma yaşanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta için-
de Rum gazetelerinde
yer alan haberlerde
“Kilise, okullardaki cin-
sel eğitime karşı” şek-
linde başlıklar atıldı.
Cinsel Eğitim dersinin
zorunlu olması için
yasa tasarısı meclisin
gündemine gelmesi
bekleniyor.

Bizim okullarda da-
ğıtımı engellendiği
söylenen kitabın yaza-
rı ile ilgili küçük bir
araştırma yaptım. Cin-
sel Eğitim konusunda
dünyada saygın bir
yeri olan Karen Gra-
velle, bu konuda 20’yi
aşkın kitap yazmış. Üs-
telik de sadece kız ço-
cukları için değil, er-
kek çocukları için yaz-
mış…

Kısacası yazar bu ko-
nuda uzman. Yani ço-
cukların ve gençlerin
zararına olabilecek bir
konuya değineceğini
zannetmiyorum. Dola-
yısı ile bakanlığımızın
hassasiyetlerinin yersiz
ve aşırı korumacı ol-
duğunu düşünüyorum.

Peki bu noktadan
sonra ne yapılabilir?
Açıkçası bakanlık yet-
kilileri ile Kıbrıs Kadın
Sağlığı Araştırma Der-
neği (KISAD) temsilci-
leri yeniden görüşüp,
bu projenin en sağlıklı
şekilde okullarda nasıl
hayat bulacağını ko-
nuşmaları gerekir.

Çocukların ve genç-
lerin sağlığı, toplumun
geleceği bakımından
bu işbirliği kaçınıl-
mazdır.

Bu ve benzeri proje-
lerin hayat bulması ge-
rekir.

Gündelik eğitim so-
runları yanında artık
daha yararlı projeler
üzerinde yoğunlaşmak,
toplum adına çok daha
iyi olacaktır.

Tabii ki cinsel eğitim
konusu tabu olmaktan
çıkmalı, doğru, planlı
ve her yaşa uygun bir
şekilde okullarımızda
hayat bulmalıdır.

Yaşam boyu devam
eden bir süreç olarak cin-
sel eğitim bireyin fiziksel,
duygusal ve cinsel gelişi-
mini anlaması, olumlu bir
kişilik kavramı geliştir-
mesi, insan cinselliğine
karşı başkalarının hakları-
na görüş ve davranışları-
na saygılı bir bakış açısı
edinmesi ve olumlu bir
davranış biçimi ve değer
yargısı geliştirmesi ola-
rak tanımlanabilir. Dün-
yanın bazı ülkelerinde
cinsel eğitimin zorunlu
bazılarında zorunlu de-
ğildir.

Zorunlu olmayan ülke-
lerde öğrenci tarafından
dersin alınıp alınmaması
genellikle ailenin iznine
bağlıdır. Bazı ülkelerin du-
rumuna bir bakalım.

1-İsveç
1942 yılında tavsiye

edildikten sonra, 1945 yı-
lında cinsel eğitimle ilgili
ilk öğretmen kitabını ha-
zırlayan İsveç'te 1956 yı-
lından beri cinsel eğitim
zorunlu.

1957'de gözden geçiril-
dikten sonra 1965'te gün-
cellenen bu kitap halen
kullanılmaktadır.

Yedi yaşından itibaren
başlayan eğitimde cinsle-
rin farklılığı, çocukların
kökeni, doğum, cinsel or-
ganlar, mastürbasyon, bo-
şalma, döllenme, kürtaj
gibi konular anlatılıyor.
Aynı zamanda lise çağla-
rındaki çocuklar cinsel
yolla bulaşan hastalıklara
karşı bilgilendiriliyor.

2. Danimarka
Danimarka'da 1969'da

zorunlu hale getirilen cin-
sel eğitime aileler dini
inançlara ters düştüğü
için karşı çıksa da yasala-
ra ters düşmediğine karar
verildi.

Okula başladığı ilk çağ-
lardan itibaren çocuklara
cinsiyet, üreme, gebelik,
korunma, hormonlar, ge-
netik, cinsel organlar ve
toplumsal sorunların an-
latılıyor.

Cinsel sorunları açılma-
yı geliştirmek, öğrencile-
re cinsel yaşam, sevgi ya-
şamı ve insan ilişkileri ara-
sındaki bağlar konusunda
bilgi vermek, her öğren-
cinin kişiliğine en uygun
davranışı bulmasına yar-
dımcı olmak, cinsel ilişki-
lerde başkasına saygının
ve sorumluluğun önemini

vurgulamak hedefleniyor.

3. Almanya
Cinsel eğitimin zorunlu

olmadığı Almanya'da so-
rumluluk okullara ve top-
luma dayalı organizas-
yonlara verilmiştir. Öğ-
retmenlerin serbest bir
şekilde cinsel eğitim ver-
diği ve konuk eğitimci-
lerle desteklediği dersler
sayesinde Almanya'da
baskıcı olmayan, olumlu
ve karşılıklı iletişime da-
yanan programları sa-
vunmuştur.

4. Amerika
Birleşik Devletleri

1960'lı yıllarda cinsel
eğitime karşı eylemler
düzenlenen ve 1980'li yıl-
larda HIV'in yayılmasıyla
birlikte yasalar düzenle-
nen Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde cinsel eğitim
verilip verilmeyeceği ka-
rarı eyaletlere bırakılmış-
tır.

5. Fransa
Fransa'da AIDS'ten ko-

runmanın bir yolu olarak
başlanan cinsel eğitim
programlarında biyoloji
öğretmenlerinin uzmanlı-
ğına dayanarak müfredat
hazırlanıyor.

6. Avusturya
Avusturya'da 1900'lü

yılların ilk yarısında cinsel
eğitim yasak hareketler
ile yasak davranışların
özetlendiği ve evlilik ku-
rumunun vurgulandığı ka-
tolik bir programken,
1970'li yıllarda sınırlı da
olsa ahlaki, psikolojik ve
sosyolojik bakış açılarının
getirildiği bir sistem hali-
ne geldi. Biyolojik sorun-
lara dayanan bu eğitimin
dini etkilerden kurtuldu-
ğu söylenemez.

7. Belçika
Liberal bir tavır sergi-

leyen Belçika'daki okul-
larda cinsel eğitimin zo-
runlu olup olmadığına
profesyoneller tarafından
karar verilmektedir.

8. Bulgaristan
Cinsel eğitimin zorunlu

olmadığı Bulgaristan'da 11
yaşındaki öğrencilere ka-
dın ve erkek üreme sis-
temleriyle birlikte cinsel
yolla bulaşan hastalıklar,
gebelik ve korunma anla-
tılıyor.

9. Çekya
Cinselliğe karşı hem li-

beral hem de dinsel bakış
açısından çeşitliliğin ya-
şandığı Çekya'da cinsel
eğitim zorunlu.

10. Estonya
Estonya'da 10 yaşından

itibaren okulda zorunlu
olarak cinsel eğitim dersi
veriliyor.

11. Finlandiya
Eğitim sistemiyle çığır

açan ve tüm ülkelere ör-
nek olan Finlandiya'da
cinsel eğitim 2001 yılın-
dan bu yana zorunlu.

12. Hollanda
İnsan hakları ve bireysel

özgürlüklerin ön plana
çıktığı ve gençlerin cin-
selliklerini yaşamalarına
hoşgörüyle bakıldığı Hol-
landa'da cinsel eğitim bi-
yolojik yönüyle zorunlu.

13. İngiltere
1960'lı ve 1970'li yıllar-

da cinsel eğitimin sağlık-
lı bir şekilde verildiği İn-
giltere'de 1980'li yıllarda
ibre tersine döndü ve ko-
runmaya yönelik sınırla-
malar, kürtajın zararları,
eşcinselliğe karşı hoşgö-
rüsüzlük başladı.

Günümüzde ise biyolo-
jik yönleri ağır basan cin-
sel eğitim İngiltere'de zo-
runlu değil. Okuldaki cin-

sel eğitim derslerine aile-
nin izni olmadan çocuklar
katılamazlar.

14. İrlanda
1960'lı yıllardan önce

Roma Katolik Kilisesi'nin
kontrolünde olan cinsellik
İrlanda'da tabuydu. Bu
yıllardan sonra okullarda
cinsel eğitimin gerekli ol-
duğuna karar verildi ve
2003 yılından bu yana
da zorunlu olarak uygu-
lanıyor.

15. İspanya
Bu ülke, dinin cinsel

eğitim üzerinde güçlü bir
etkiye sahip olduğu kato-
lik bir ülkedir. Katolik ki-
lisesinin gebelikten ko-
runma, kürtaj ve cinsel
eğitim gibi meselelerde
etki düzeyinin yüksek ol-
ması, okullarda zorunlu
bir cinsel eğitimin verile-
memesine sebep olmak-
tadır.

Bu durumda gençlerin
çoğu bu konuyu ailele-
rinden, medyadan ve ar-
kadaşlarından öğrenmek-
tedir.

16. İtalya
Katolik kilisesinin güç-

lü bir etkiye sahip olduğu
İtalya'da cinsel eğitim zo-
runludur ancak bu konu-
daki tartışmalar ahlaki
çerçevede halen sürmek-
tedir.

17. İzlanda
Cinsel ilişkiye girme ya-

şının ortalama 16 olduğu
İzlanda'da cinsel eğitim
zorunludur.

18. Lüksemburg
Baskın şekilde Katolik

kilisenin hakim olduğu
Lüksemburg'da 1970'li
yıllardan itibaren cinsel
eğitim zorunlu.

19. Türkiye
Türkiye'de maalesef

cinsel eğitim konusunda
okullar özelinde herhangi
bir adım atılmamıştır.

Bu çerçevedeki en
önemli atak 1997 yılında
İnsan Kaynağını Geliştir-
me Vakfı tarafından ge-
liştirilmiş ve 'Gençlerin
Cinsel Sağlık Eğitimlerinin
Desteklenmesi' projesiyle
çalışmalar yapılmıştır. Pro-
je kapsamında öğretmen
adayları eğitilmiş ve ma-
teryaller hazırlanmıştır.

((KKaayynnaakk::  wwwwww..  
oonneeddiioo..ccoomm))

Tabuları yıkarak cinsel 
eğitimin önünü açan ülkeler
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Yeni nesil Yöneticilik
Dr. VİLDAn ESEnYEL
info@vildanesenyel.com

Günümüzde liderler,
altlarında sürekli değişen
bir zeminde manevra ya-
parken süper kahraman
olmak zorunda olmadık-
ları gibi, bir dağın tepe-
sinde yapayalnız poz ve-
rerek herşeyi bilen ve
herşeyi tek başına yara-
tan “tek adam” rolünü oy-
namak zorunda da de-
ğiller.

Pandemi sonrası, uzak-
tan veya hibrit çalışma ile
birlikte birçok liderin şu
anda içinde bulunduğu
durumu bir düşünün: Bir
taraftan rekabet sürekli
kostüm değiştirirken di-
ğer taraftan rekabette
başarı getirecek yete-
nekleri bulmak, geliştir-
mek ve asıl önemlisi elde
tutmak hiç ama hiç kolay
değil. Liderlerin, bugüne
kadar güvendikleri oyun
kitapları ve yıllar boyun-
ca öğrendikleri derslerin
çoğu artık geçerliliğini
yitirmiş görünüyor. Şir-
ketlerin geleneksel yak-
laşımlarını yeniden dü-
şünmesi artık hayati
önem taşıyor.

Değişimin yeni değiş-
mez olduğu gerçeğinin
kabul gördüğü bu dö-
nemde, “güçlü” liderlik
tarzına sahip liderler, sa-
vunmasızlıklarına, kırıl-
ganlıklarını ve yanılabi-
lirliklerine sahip çıkan li-
derlerdir. Liderler bu ken-
di insani yönlerini kabul
ettiklerinde, kendilerinin,
ekiplerinin ve organizas-
yonlarının öğrenmesine
ve gelişmesine olanak ta-
nırlar.

Yeni “güç” karşılıklı gü-
ven üzerine kuruludur.
Günümüzde yeniliğe, de-
ğişime ve sürdürülebilir
başarıya sadece ve sa-
dece biribirine güvenen
üyelerin olduğu bir takım
ile ulaşılabilir.

Çalışanlar yardım iste-
mekte, önerilerini pay-
laşmakta veya olası olum-
suz sonuçlardan korkma-
dan statükoya meydan
okumakta kendilerini ra-
hat hissettiklerinde, ku-
ruluşların yenilik yapma
ve değişime uyum sağla-
ma olasılıkları daha yük-
sektir. Yaratıcılığın ve
yeni fikirlerin organik ola-
rak akması için ekip üye-
lerinin kendilerini ifade
ederken aynı zamanda
güvende hissetmeleri ge-
rekir. Bu ise, psikolojik
olarak güvenli ortamlar
yaratmaya ve geliştirme-
ye yatırım yapmayı içerir.

Peki bunun
anlamı nedir?

“Psikolojik güven” teri-

mi, Harvard Business
School profesörü Amy
Edmondson tarafından
ortaya atıldı. Bunu, "ekibin
kişilerarası risk alma ko-
nusunda güvende hisset-
tiği ortak bir inanç" olarak
tanımlıyor. Psikolojik gü-
venlik ortamı oluşturmak,
insanlara fikirlerini dile
getirmeleri ve paylaşma-
ları için alan sağlar. Kısa-
ca psikolojik güvenlik, dü-
şüncelerinizi ve fikirleri-
nizi, aşağılanma veya
utanma korkusu olmadan
özgürce paylaşabileceği-
nize inanmaktır.

Psikolojik olarak güvenli
bir çalışma kültürü oluş-
turmanın birçok faydası
vardır.

Öncelikle ekip üyele-
rinden birinin kendini gü-
vende hissedemediği için
ilham aldığı kaç fikrini
asla dile getirmediği ve
paylaşamadığı bir senar-
yo hayal edin. Başlangıç
olarak bu size psikolojik
güven ortamı inşa etme-
menin zararları için bir fi-
kir verecektir.

Psikolojik güvenlik, gü-
nümüzün hızla değişen
ortamında bireysel, ekip
ve organizasyon düzey-
lerinde gerekli olan
uyumlu ve yenilikçi per-
formansın öncüsüdür. Ör-
neğin, ekiplerin bürokra-
tik veya silo yapılar dı-
şında çalışarak sorunların
üstesinden hızla ve başa-
rılı bir şekilde gelmeleri-
ni sağlayan çevik organi-
zasyon yapısı, güçlü bir
psikolojik güvenlik dere-
cesi gerektirir.

Ekip üyeleri iş yerinde
kendilerini güvende his-
settiklerinde, mesai bite-
ne kadar saatleri saymak
yerine işte tam olarak var
olup işin her yönüne da-
hil olmak isterler. Hem li-
derler hem de ekip üye-
leri kendilerini güvende
hissettiklerinde ve daha
rahat olduklarında, daha
fazla seçeneği keşfedebi-
lir ve daha fazla risk ala-
bilirler. Birlikte daha yük-

sek düzeyde performans
gösterebilir, daha esnek
ve üretken bir şekilde
daha pozitif bir kültür
yaratabilirler.

Ayrıca, psikolojik olarak
güvenli bir iş yeri yarat-
mak, ekip üyelerini ku-
rumlarıyla övünmeye teş-
vik etmenin en iyi yolla-
rından biridir. Çalışanlar,
kendilerine doğru davra-
nıldığında işin, sizin ve
şirketin ne kadar harika
olduğu konusunda her-
kese konuşmaktan ken-
dilerini alamazlar. Alın
size marka elçileri.

Diğer taraftan, başarılı
işletmeler için yüksek ça-
lışan sirkülasyonu sürdü-
rülebilir değildir. Son za-
manlarda yapılan bir araş-
tırma, psikolojik olarak
güvende hisseden çalı-
şanların işten ayrılma ola-
sılığının daha düşük ol-
duğunu kanıtladı. Sonuç
olarak, size saygılı davra-
nan, kendinizi güvende
ve değerli hissetmenizi
sağlayan bir şirketten ne-
den ayrılasınız ki?

Ve daha da önemlisi,
psikolojik güvenlik, kap-
sayıcılık, çeşitlilik ve eşit-
lik çerçevesinde çalışan-
ların kendilerini güvende
hissettikleri bir işyeri ya-
ratır. Bireyler psikolojik
güvenliğe sahip oldukla-
rında kendilerini dahil
edilmiş, değerli ve saygı
görmüş hissederler. Utan-
madan, ötekileştirilme-
den veya cezalandırılma-
dan konuşabileceklerine,
soru sorabileceklerine
veya hata yapabilecek-
lerine inanırlar. Bu psi-
koloji, cinsiyet, renk, ırk,
geçmiş veya siyasi ter-
cihlerden bağımsız olarak
tüm çalışanların gelişme-
sine izin verilen kapsayı-
cı bir iş yeri kültürünü
teşvik eder.

Kısacası, kendilerini psi-
kolojik güvende hisseden
ayrılmak istemeyen, yük-
sek bağlılığa sahip çalı-
şanlarınız, ilham veren fi-
kirlerle dolu marka elçi-

leriniz ve kapsayıcı bir iş-
yeri kültürünüz olduğun-
da, ekip performansını ar-
tırmak ve başarı için ka-
zanan bir tarifiniz olur.
Yani, liderler, altlarında
değişen zeminde manev-
ra yaparken eksiklikleri
konusunda savunmasız
hissetmeden güvenli bir
alana sahip olmaktan ya-
rarlanabilirler.

Peki iş yerinizde psiko-
lojik güvenliği nasıl geliş-
tirirsiniz?

Pozitif şirket iklimi, psi-
kolojik güvenliğin en
önemli itici gücüdür.
Araştırmalar, psikolojik
güvenliğe elverişli bir ik-
limin bir organizasyonun
en tepesinden başladığı-
nı ve liderlerin olumlu bir
ekip iklimi sağlayarak psi-
kolojik güvenliği daha da
artırabileceğini göster-
mektedir.

Psikolojik olarak güvenli
bir çalışma ortamı yarat-
mak, davranış değişikliği
odaklı koçlukla başlar ve
tüm organizasyona yayı-
lır. Psikolojik olarak gü-
venli bir çalışma ortamı
oluşturmak ve sürdür-
mek için liderler, katalizör
görevi görerek, zaman
içinde kapsayıcı davra-
nışları tutarlı bir şekilde
modellemeli ve bekle-
dikleri davranışları pekiş-
tirerek psikolojik güven-
liğin geliştirilmesine yar-
dımcı olmalıdırlar.

Örnek olarak liderlik
etmezseniz, ekip üyeleri-
nin belirli bir şekilde per-
formans göstermelerini
veya kendilerini güvende
hissetmelerini bekleye-
mezsiniz. Bu, bir hata
yaptığınızda özür dile-
mek, yaklaşılabilir olmak,
meraklı bir şekilde aktif
dinlemek, farklı fikirlere
açık olmak, soru sormaya
teşvik etmek ve ihtiyacı-
nız olduğunda geri bildi-
rim veya yardım istemek
anlamına gelebilir.

Şirket kültürleri, lider-
lerinin eylemlerini ve tep-
kilerini yansıtır. Eylem-

ler kelimlerden daha et-
kilidir. Liderler, ekipleri
içinde doğru iklimi, zih-
niyetleri ve davranışları
yaratarak psikolojik gü-
venlik oluşturabilirler.
Bunu yapmak, her sevi-
yedeki liderin, çalışanla-
rının gelişmesine yardım-
cı olacak belirli liderlik
davranışlarını öğrenme-
sine ve sergilemesine
bağlıdır.

Psikolojik güvenlik or-
tamı yaratmak, öz farkın-
dalık ve yeni davranışlar
öğrenme taahhüdünü ge-
rektirir.

Liderlik gelişimi, işye-
rinde psikolojik güvenli-
ğin geliştirilmesinde kilit
bir rol oynar. Kuruluşunuz
genelinde gerçekten kap-
sayıcı liderleri güçlendir-
mek için iletişim, çatışma
yönetimi, hesap verebi-
lirlik, empati, becerilerinin
her birinin liderlik geliş-
tirme planlarınızda ele
alındığından emin olmalı-
sınız.

Biliyoruz ki, insan dav-
ranışları bir gecede ko-
layca değişmez. Tek se-
ferlik eğitim programla-
rının ötesine geçilmeli ve
ölçekli bir liderlik geliş-
tirme sistemi devreye
alınmalıdır.

Deneyimsel öğrenme
yoluyla gerçek zamanlı
olarak pekiştirilmeli ve
kademe kademe ilerlen-
melidir. İnsanların gün-
lük işlerine uygulanarak
geliştirilmelidir.

Araştırmalar, otoriter
liderlik davranışlarının
psikolojik güvenliğe za-
rarlı olduğunu, istişari ve
destekleyici liderlik dav-
ranışlarının ise psikolojik
güvenliği artırdığını ve
olumlu bir işyeri iklimi
yaratmaya yardımcı ol-
duğunu gösteriyor. Yani
"her şeyi bilen" patron
devri sona erdi ve şimdi
yeni düşünme ve yapma
yollarının değeri keşfe-
diliyor. Örneğin: Kontro-
lü bırakmayı öğrenmek,
yargılamalardan kurtul-

mak, belirsizlikle başa
çıkmak ve konuşmaktan
çok dinlemeyi öğrenmek.

Anlaşılacağı üzere, psi-
kolojik güvenlik her za-
mankinden daha önemli
ve bunu artırmaya yar-
dımcı olmak için geniş
ölçekte liderlik gelişimi
yaratma ve buna yatırım
yapma konusunda kay-
bedecek zaman yok gibi
görünüyor.

Günün sonunda, iyi bir
şirketin göstergesi iyi
ekip üyeleridir. Bu yüz-
den "psikolojik olarak gü-
venli bir işyerini" temel in-
san hakları listesine koy-
manın ve işletmeleri bunu
uygulamaktan sorumlu
tutmanın zamanı geldi.

Psikolojik güvenlik, "sa-
hip olmak güzel" türün-
den bir iş avantajı olma-
malı. Her şirketin kültü-
rünün ve geleceğinin ha-
yati bir parçası olmalıdır.
İşletmeler yenilik, çevik-
lik ve yüksek performans
içeren başarılı bir işletme
yaratmak istiyorsa, işye-
rinde psikolojik güvenlik
en önemli öncelik olmalı-
dır.

Tabi ki psikolojik gü-
venlik sadece yukarıdan
gelmez. Bu yeni çalışma
biçimleri, daha fazla iş-
birliği yapmak ve daha
hızlı uyum sağlamak için
ekip üyeleri, meslektaşlar,
daha üst düzey yönetici-
ler ve dış paydaşlarla de-
ğişen çalışma ilişkilerine
ve gücün paylaşılmasına
da bağlıdır. Ekip üyeleri-
nin de birbirleri için daha
iyi bir ortam yaratmak
için sorumluluk almaları
gerekir.

Sonuç olarak, kurulu-
şunuz öğrenme, yenilik
ve büyüme için bir çalış-
ma yeri olmalıdır. Bu öğ-
renme ve büyüme, kişiler
arası güvene, kişisel far-
kındalığa ve psikolojik gü-
venliğe bağlıdır.

Göreceksiniz ki uzun
vadede, tüm kuruluşu-
nuz bundan fayda sağla-
yacaktır.

PSİKOLOJİKGÜVENVERENLİDERLER
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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

Süper Lig’in 11.haftası
da geride kaldı ve lider
Mağusa Türk Gücü en
yakın takipçisinin 7
puan önünde yenilgisiz
olarak yoluna devam
ediyor.

Ligde ikinci sıradaki
ve sekizinci sıradaki ta-
kımlar en fazla 5 puan-
lık farklar ile sıralanı-
yor. 9uncu sıradaki ta-
kım ile 8.sıradaki takım
arasında ise 8 puanlık
fark oluşmuş durumda.

Son sıradaki takım ile
9.sıradaki takım arasında
ise 6 puanlık fark var ve
aradaki takımlar da eşit
puanda veya birer puan
farkla sıralanmakta.

İki hafta önce Kay-
maklı’yı mağlup Çetin-
kaya, dün konuk ettiği
Doğan Türk Birliği kar-
şısında 2-0 mağlup oldu
ve 8 puanda kaldı. Do-
ğan ise zirve takibinden
kopmadı.

Süper LiG
Türk Ocağı – Hamitköy....................: 2-0
Mağusa T. Gücü – Mesarya..............: 3-2
Gönyeli – Y. Dumlupınar..................: 1-1
CB Gençlik Gücü – Cihangir ............: 1-3
K. Kaymaklı – Lefke ........................: 0-4
M. Değirmenlik – Göçmenköy ........: 5-2
M.A. Yeşilova – Yenicami ................: 2-3
Çetinkaya – Doğan T. Birliği ............: 0-2

BirinCi LiG
Mormenekşe – Yenierenköy ..........: 5-3
M. Karşıyaka – Dörtyol ....................: 4-0
Baf ü. Yurdu – p.L.G.Birliği ..............: 1-2
Yalova – Yeniboğaziçi......................: 2-1
esentepe – M. H.Yılmazköy ............: 5-0
Girne H. evi – Binatlı........................: 3-0
ü. Maraş – Lapta ..............................: 5-2
incirli – Düzkaya..............................: 2-5

Futbolda 11.
hafta sonuçları

Dünya Kupası’nda
bugün
Saat 17.00

Japonya ..............................Hırvatistan

Saat 21.00
Brezilya................................Güney Kore

Lig 3’e
bölündü
Lig 3’e
bölündü
Lig 3’e
bölündü
Lig 3’e
bölündü
Lig 3’e
bölündü
Lig 3’e
bölündü
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