
1.LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI: 10 YAŞINDAKİ HASAN AĞIR
YARALI

sabah saatlerinde Lefkoşa'da meydana gelen trafik
kazasında 10 yaşındaki Hasan ciddi şekilde yaralandı. Polisten
edinilen bilgiy öre, kazanın meydana geldiği saatte
arkadaşları ile birlikte kaldırımın üzerinde top oynamaktaydı. Oyun
sırasında topun yola kaçması üz hızla

topun peşinden koşan Hasan'a çarptı.
Hasan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

ayı görenler, bu mahalleye derhal bir oyun alanı yapılması
gerektiğini söylediler.

Dün,
,

e g Hasan,

erine, sokaktan 70 km
geçmekte olan otomobil

, .
Kaz
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2.GİRNE'DE KAZA
Dün gece, Girne'de, , bir otomobilin

yayalara sonucu meydana ge
Polisten elde edilen bilgiye göre, kaza, saat 22.00'de

meydana geldi. , y
Mahmut ve Ayla,
, Girne Akçiçek Hastanesi'ne

sürücüsü
iki ayak gördüm. Direksiyonu sola

Karakum yakınlarında
çarpması len trafik kazasında iki kişi

yaralandı.
Yaya geçidinin bulunmadığı noktada olu karşıdan

karşıya geçmekte olan 120 km. hızla giden aracın
altında kaldılar. Yaralılar kaldırıldı.
Mahmut'un hafif, Ayla'nın ise ağır yaralı olduğu bildirildi. Kazanın
şaşkınlığı içinde olayı anlatan aracın , 'Karanlıkta önümde
yalnızca kırmama karşın kazayı
önleyemedim' diye konuştu. Kazanın meydana geldiği bölgede
oturanlar, bu bölgeye derhal bir yaya geçidi yapılması gerektiğini
söylediler.
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3.BİSİKLET KULLANMAK CESARET MESELESİ HALİNE GELDİ!

Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi'nde
bir bisikletliye çarptı ve yoldan çıkarak takla attı

na geldi. Güven
Ustaşöför isimli sürücünün kullandığı otomobil, Lefkoşa'ya doğru
giderken, Mehmet Masum'un kullanmakta olduğu bisiklete çarptı.

, kask takmadığı için başını kaldırıma vurarak
ağır yaralandı. Kaza sırasında cep telefonuyla konuşmakta olduğu
tespit edilen Güven Ustaşöför ise, emniyet kemeri de kullanmadığı
için arabanın dışına savruldu. Yaralılar Lefkoşa Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı anık olan
yurttaşlar siklet kullanmanın “cesaret meselesi” haline geldiğini

Lefkoşa'da bisiklet yolları yapılması için bir an önce
girişim başlatılmasını istediler

Dün, , , bir otomobil,
önündeki . Polisten
edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00'de meyda

Bisikletin sürücüsü

, ,
. Olaya t

, bi
söyleyerek,

.
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4. YİNE YARIŞ, YİNE KAZA!

Metehan Sınır Kapısı - Bayraktar Türk Maarif Koleji arasındaki
çift şeritli yol bir trafik kazası daha
meydana geldi. Ehliyetsiz sürücülerin aşırı sürat ve dikkatsizlikleri
nedeniyle meydana gelen kazada, Selma ve Ahmet isimli iki genç ağır
yaralandı. Kazada yaralanan iki gencin birbiriyle yarışmakta olan iki
aracın sürücüleri olduğu öğrenildi. Yaralılar koşa Burhan
Nalbantoğlu Devlet H kaldırıldılar. Bu arada
meydana gelen trafik kazalarına her gün bir yenisinin eklendiğini
söyleyen yurttaşlar şöyle dediler: “Bu yolda her gece otomobillerle
yarış yapılıyor. Bunu herkes biliyor. Bunun önlenmesi için burada
sürekli olarak denetim yapılması gerektiği açık. Yetkilileri göreve davet
ediyoruz”.

da, dün gece geç saatlerde

, süratle, Lef
astanesi'ne , bu bölgede

,

19



5. MAĞUSA'DA KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR

Trafik kazalarının önünün alınamadığı ülkemizde, kazasız gün
geçmiyor. Mağusa'da, Salamis Yolu'nda, dün, saat 17.30'da meydana
gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Mehmet
Sonsürat yönetimindeki aracın, şehir merkezine doğru giderken, o
sırada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Yaşar Pürdikkat adlı
kişiye çarpması sonucu meydana geldi. Çarpma sonucu ağır
yaralanan Yaşar Pürdikkat, ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Kazayı gören yurttaşlar, bu caddeye bir üst geçit
yapılmasının acil bir gereksinim olduğunu söylediler ve yetkilileri
göreve çağırdılar.
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Şimdi sınıfınızda 5-7 kişilik küçük gruplar oluşturun.Her grup
yukarıdaki haberlerden birini incelesin. İncelediğiniz haberdeki
kazanın nedenlerini tartışın. Her bir olayda, kazayı yapan kişilerin ve
devletin sorumluluğunu ayrı ayrı değerlendirin.

p sözcünüz, incelediğiniz haberde, grubunuzun, kimlerin,
hangi nedenlerle sorumlu olduğu sonucuna vardığını not alsın ve
tuttuğu notları sınıfla paylaşsın.

Gru
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KKTC Anayasası'nın 76. maddesine göre, “Herkes, kendileriyle
veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya
topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle
incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir.

Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde,
dilek ve şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir

Şimdi, öğretmeninizin dağıtacağı dilekçelerde boş olan
kısımları doldurarak herbiriniz bir dilekçe hazırlayı
incelediğiniz haberdeki kazaya benzer kazaların meydana gelmesinin
önlenmesi için devletten ne yapmasını istediğinizi yazın. İsteminizi
belirlerken, KKTC Anayasası'nın, herkesin hayat ve vücut bütünlüğü
hakkına sahip olduğunu düzenleyen 15. maddesini de dikkate alın.

Herkes, hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahiptir.

...”

n. Dilekçenize,

Anayasa Madde 15

Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı
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İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına karşı duyarlılığımızı,
sorunların aba harcayarak gösterebiliriz. Sorunların
çözümü için toplumdaki her bireyin yapabileceği bir katkı mutlaka
vardır. Bu amaçla, önce saptadığımız toplumsal sorunun çözüm
yollarıyla bilgi sahibi olmalıyız. , birlikte
çalışabileceğimiz arkadaşlarımızla ir araya gelmeliyiz.

Unutmamalıyız ki birlikten güç doğar! Oluşturduğumuz
g , enine boyuna tartıştıktan
kararlar almalı ve bu kararları uygulamaya koymalıyız.

çözümü için ç

ilgili Daha sonra
b

rubumuzla yapabileceklerimizi sonra

n en önde gelen
toplumsal sorunlarından biri olan
trafik kazalarını önlemek için

Bir yerlerden
başlayalım. Hep birlikte sloganlar
bulalım, pankartlar hazırlayalım
trafik kazalarında kaybettiğimiz
arkadaşlarımızı anlatan öyküler
yazalım. Sonra da, gecikmeksizin,
ürünlerimizi toplumumuzla
paylaşalım.

Ülkemizi

bir
kampanya düzenlemeye ne
dersiniz? Haydi!

ve
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