
%40 daha indirme gittik

Okulumuzun 1500 öğrenci kapasitesi var
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Gazetecinin gözünden Güney'deki olaylar 

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü 
Muhammed Emin Şimşek

Dünyanın birçok yerinde 120 okulumuz mevcut

Okulumuz, International Maarif Schools adı
ile hizmet verecektir

35  yıl Boyunca 5 Şehri Birbirine Bağlayan 
Tren Ağı    Erbil, Kerkük, Bağdat, Musul ve Basra 

şehirlerini birbirine bağlayan demiryolu, 
yaklaşık 35 yıl boyunca bu şehirler arasında 
seyahat eden insanların ulaşımını sağlamıştır.

1943 yılında temeli atılan Erbil Tren Garı'nın 
inşası, 1949 yılında tamamlandı. Gar, şimdiki 
Şanadar Parkı'nın bulunduğu alan üzerine 
kuruluydu ve 2 büyük bekleme salonu ayrıca 
3 büyük bahçeden oluşuyordu. Gar işlevden 
düştükten sonra bina günmüze kadar 
hapishane olarak kullanılıyor. 

Erbil Valiliğine Saldırı

Dünyanın en uzun köprüsü 

Rusya'da olacak

Atilla
 

Ağaoğlu

Yer Kerkük - Plakalar 
Süleymaniye/
Erbil

Erbil

Şehir Merkezindeki 
Mezarların Sırrı!

111 Sandalye için 
yarış

   Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi'nde (IKBY) 
30 Eylül 2018 tarihinde 
parlamento seçimlerine 
katılmaya hak kazanan ve 
hazırlıklarını tamamlayan 
parti ve listeler, 29 
Temmuz'da aday 
listelerini 
Bağımsız 

Yüksek Seçim 
ve Referandum 
Komisyonu'na sundu. 
Böylece kalan süre 
zarfında komisyon seçim 
hazırlıklarını, partiler 
de seçim planlarını 
tamamlayacak.
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Maarif Okulları, son aylarda ismini sıkça duyup 
ancak hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığımız 
düşüncesiyle, Tba Gazetesi olarak bu sayımızda 
Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed 
Emin Şimşek'e bir röportaj talebinde bulunduk. 

Talebimizi geri çevirmeyen Şimşek, büyük bir 
içtenlikle bütün sorularımızı yanıtladı. 

İşte Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü 
Muhammed Emin Şimşek ile yaptığımız röportajın 
tamamı: 

“Dünyanın birçok yerinde 120 okulumuz 
mevcut”

Erbil İhsan Doğramacı Koleji'nin 
Uluslararası Maarif Okullarına dönüşme 

sürecini bize anlatır mısınız?

Türkiye Maarif Vakfı olarak 1 yıldır Irak'ta 
çalışmalar yapıyoruz. Bu 1 yıl içerisinde 
çalışmalarımız ve tespitlerimiz oldu. Yaklaşık 4-5 
aydır yeni okul açma sürecimiz devam etmekteydi. 
Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde 120 
okulumuz mevcut. Amerika'da, Avustralya'da, 
Afrika'da, Avrupa'da ve birçok yerde okullarımız 
var. Yeni açtığımız veya devraldığımız okulların 
prestijli okullar olmasını istiyoruz. Yani akademik 
başarıyı önceliyoruz. Irak'a geldiğimiz zaman 
birkaç alternatifimiz vardı. Bu alternatiflerden birisi 
de bir okulu devralmaktı. Bir yıl önce yeni bir okul 
açmayı düşünüyorduk, fakat daha sonra Erbil'de 
8 yıldır belli bir kaliteye ulaşmış akademik düzeyi 
yakalayan ve fiziki  imkanları iyi olan 
İhsan Doğramacı Erbil Koleji ile temas 
oldu.
Temaslarda devir ile ilgili bazı 
görüşmeler gerçekleştirildi. İlk olarak 

okulun bir bölümü ile ilgili konuşmuştuk, daha 
sonra ise tamamını görüştük. Tabi bu okula talip 
olmamızın nedeni, fiziki imkanların iyi ve belli bir 
kalitesinin olmasıydı. Dolayısıyla belli bir kaliteyi 
yakalayan okulu alıp çıtayı yükselterek, daha iyi 
bir kadro ile beraber güzel bir ekip oluşturmak 
istiyoruz.

Okulunuzun isminin 
başında "international" 
kelimesi geçiyor, bunu 
bize eğitimsel olarak 

kısaca açıklar mısınız?

Sorunuz ile bağlantılı olarak 
şunu söyleyeyim, biz İhsan 
Doğramacı Erbil Koleji'ni 
devraldık. Böylelikle okul ve 
idare olarak ihsan doğramacı 
fesih oldu. Okulumuz, 
International Maarif Schools 
adı ile hizmet verecektir, 
uluslararası ve baccalaureate 
(IB) sistemi uygulanmaktadır. 
Dünyanın sayılı okullarında bu 

sistem kullanılıyor. Sistem geliştirilmeye müsait, 
bu manada biz hem ekibi hem de müfredatı 
kuvvetlendirerek İngilizce uluslararası eğitim 
veriyoruz. Ayrıca Türkçeyi de öncelemekteyiz, 
yanında da Kürtçe ve Arapça derslerini de 
sunuyoruz. Bu anlamda öğrencimiz akademik 
başarısının yanında dört tane dili başarılı 
bir şekilde kullanabiliyor. Fiili olarak dünya 
vatandaşlığını da burada uygulamak istiyoruz.
Uluslararası alanda iki tane sistem vardır, birisi 
az önce bahsettiğimiz IB, diğeri de uluslararası 
okulların üye olduğu STK gibi bir kurum var. 
Bizim ikisiyle de üyeliğimiz ve entegrasyonumuz 
devam ediyor. Biz normal uluslararası sistemi 
devam ettiriyoruz. Bunun yanıda da kadromuzu ve 
müfredatımızı güçlendiriyoruz. 

“Okulumuzun 1500 öğrenci kapasitesi 
var”

Uluslararası Maarif Okulları'nın bu 
senelik öğrenci kapasitesinde hedefi nedir? 

Kayıt işleminiz başladı mı? 

Kayıt sürecindeki ilgi bizi şaşırttı. Devir alır almaz 
insanlar buraya neredeyse akın etti. Havaların 

çok sıcak olmasına rağmen çok sayıda veli gelip 
bizimle temas kuruyor. Gelen velilere kendimizi 
tanıtma imkanımız oluyor ayrıca veliler de 
fiziki imkanlarımızı görme imkanı buluyor. 
Erbil'de yaşayıp burada bu denli bir fizik yapıya 
sahip olan bir okulun olduğunu bilmeyenler 
görüyorlar. Dolayısıyla kayıtla ilgili umutluyuz. 
Ayrıca beklenilen kayıt sayısından fazla olacağını 
öngörüyoruz. Okulumuzun 1500 öğrenci kapasitesi 
var. Geçen sene 278 öğrenci vardı, biz bu sayının 
minimum iki katı olacağını öngörüyoruz. Ayrıca 
kreş açma planımız var, bu adımda velilerin bize 
yaptığı baskıdan geldi. Bizim de zaten hazır bir 
binamız var. Resmi işlemlerimiz de bitmek üzere. 
Büyük ihtimalle kreşimizi de açacağız. Kreşimiz, 
anaokulumuz, ilkokulumuz müstakil bina. Bu çok 
önemli bir nokta. Okulların oyun alanları birbirinden 
ayrı. Böyle olduğu içinde velilerin talebi çok fazla. Bu 
anlamda taleplerin çok olacağını öngörüyoruz. 

Erbil'de toplamda kaç okul açmayı 
planlıyorsunuz?

Kampüsümüz 75 bin m2 alana kurulu. 33 bin 
m2'si kapalı alan. Bu alanlar kreş, anaokul, ilkokul, 
ortaokul ve lise olarak ayrı ayrı yapılmış. Güvenlik 
gerekçesinden dolayı herkes aynı yerden okula giriş 
yapıyor, ayrıca okullara farklı noktalardan da giriş 
yapılabilir. Bu sene 3 okul ile başlayacağız, ayrıca 
yoğun talep üzerine kreşi açmak için çok fazla 
çalışıyoruz. Dolayısıyla 4 okul olacak inşallah. 

“Hedefimiz kâr etmek değil, akademik 
başarı”

Erbil'de çok sayıda özel okullar var. Sizce 
bir veli neden Maarif Okullarını tercih 

etmeli?

Bildiğinizi gibi Maarif Vakfı Türkiye'ye bağlı. 
Vakıf, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı yurtdışında 
eğitim faaliyeti gösteren resmi bir kuruluş. 
Öncelikli hedefimiz kâr etmek değil, akademik 
başarı. Yani akademik anlamda donanımlı insanlar 
yetiştirmek istiyoruz. Kar gütmediğimiz için 
akademik başarı uğruna yapılması gereken her 
şeyi yapıyoruz. Örneğin, okul uluslararası olduğu 
için kadromuzun çoğunluğu Amerikalı, İngiltereli 
hocalardan oluşuyor, yabancı bir kadromuz 
var. Artı olarak da bu sene için yurtdışından 
15 civarında öğretmen takviyesi yapıyoruz. Bu 
manada ekibi ciddi bir şekilde kuvvetlendiriyoruz. 

Diğer bir konu ise, ilk defa Irak'ta robotik 
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kodlama dersini uygulayucağız. Robotik kodlama, 
bilgisayar ortamında kodlar hazırlayıp bir takım 
robot parçalarına komut veriyor. Bunu sonucunda, 
belli bir yaştaki bir çocuk bu kodlar sayesinde küçük 
bir robotu hareket ettirecek ve sonraki adımlarda 
onu yürütebilecek ve daha da geliştirebilecek. Bu 
uygulamadan sonra öğrencinin kendine olan güveni 
artıyor ve daha büyük başarılara imza atabiliyor. 
Akademik başarının yanında bu bahsettiğimiz 
uygulamanın olması çok önemli. Dünyada belirli 
okullarda var. Robotik kodlama dersi normalde 
ortaokulda başlıyor. Şu anda arkadaşlarımızla 
alt düzenlemesini yapıyor, hangi sınıftan 
başlatacağımız hakında çalışmalar yapıyoruz. 
Okulumuzu, şu ana kadar geldiği eğitim kalitesinin 
üstüne ciddi şeyler ekleyerek daha da üst seviyeye 
çıkartacağız. Öğrenci bu okulda okuduğu zaman 
herhangi bir okula ya da yerel bir okula rahat 
bir biçimde gidebilir. Ayrıca akreditasyonumuz 
olduğu için uluslararası okullara da gidebilir. 
Türkiye'ye gitmek istediğinde burslu olarak veya 
farklı şekilde giderse ve üniversiteye gitmek isterse, 
bizim öğrencimiz olduğu için Türkiye'de öncelik 

tanıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem yerel 
hem de Avrupa ve dünyada çok daha geniş bir 
alanda eğitim alma imkanına sahip oluyor. 

Nasıl bir anlaşma? 

İhsan Doğramacı Vakfı ile anlaştık, işletmenin 
tamamı belli şartlardan kaynaklı olarak bize 
devredildi. Dolayısıyla işletme, yönetim, 
personeller ve öğrenciler tamamen bize geçmiş 
oldu. Biz tüm ruhsatları kendimiz aldığımız için 
buranın hukuki varlığı değişti ve International 
Maarif Schools oldu. Ayrıca burada belli bir süre 
çalışmış ve emek vermiş yerli personelimizi tutmak 
istiyoruz. Devraldık ve personelleri Türkiye'den 
getirelim gibi bir girişimimiz yok. Tam tersi, 
olabildiğince yerel personel sayısını daha çok 
tutmak istiyoruz. Buradan kastım, idari ve teknik 
personeller. 

“%40 daha indirme gittik”

Fiyatlarda herhangi 
bir değişiklik var mı? 

Varsa yüzde kaç gibi bir 
değişim oldu? 

Bilkent ve İhsan Doğramacı 
döneminde belli bir kalite 
vardı. Bunu herkes kabul 
etmektedir. Emek verilmiş ve 
bir yerlere getirilmiş bir okul. 
Sizin huzurunuzda da böyle 
bir yapı kazandırdığı için İhsan 
Doğramacı'ya, çocuklarına 
ve Sinan Çelebi'nin buradaki 
öncülüğüne, kısacası bu 
tuğlada taşı olan herkese 
teşekkür ederiz. Eğitim 

kalitesinin olmasıyla birlikte genelde veliler 
''eğitiminiz iyi ama fiyatınız yüksek'' diyorlarmış. 
Onun üzerine geçen yıl İhsan Doğramacı Koleji, 
fiyatlarda %50 indirime gitmiş. 
Biz devir aldıktan sonra oturduk 
ve bunun planlamasını yaptık, 
her hâlükârda bu fiyatlarla zarar 
edeceğimizi bilmemize rağmen 
daha çok zarar edeceğimizi 
söyledik ve daha büyük bir 
kesime hitap edebilmek için 
yapılan %50 indirimin üzerine 
%40 daha indirme gittik. Gelen 
veliler de bu durumu sevinçle 
karşılıyor ve temel hedefimizin 
kar olmadığını gördükleri için 
sevinçlerini ifade ediyorlar. 
Daha önceden burslu okuyan 
öğrenciler var, onlarla ilgili belli 
bir kolaylık devam ettirmek 
istiyoruz. Bundan dolayı 
fiyatlarımız eskisine göre baya düştü. 

“41 ülkede çalışmalarımız 
var”

Maarif okulları yerel 
müfredat okutan okullar 
açacak mı? Bununla ilgili 
herhangi bir çalışmanız 

var mı?

Yaklaşık olarak 41 ülkede 
çalışmalarımız var. Her ülkenin 
şartları farklı oluyor. Elbette 
yerel şartları göz önünde 
bulunduruyoruz. Burada da 

talebe göre şekillenme olduğu için velilerin bazı 
talepleri olmuştu biz de ona göre uygulamaya 
gittik. Bundan dolayı gelecek yıl liseyi hem 
uluslararası hem de yerel müfredat programına 
göre düzenlemeyi düşünüyoruz. Mesela gelecek 
yıl liseye gelen veya kendi okulumuzda liseye 
giden öğrencilerimiz eğer 
yurtdışına çıkmak istiyorsa ve 
orada eğitimine devam etmek 
istiyorsa, uluslararası programa 
yönlendiririz. Eğer ki yurtdışında 
okumayı önemli buluyorsa ve 
aynı zamanda yerel müfredatı 
da önemsiyorsa, o zaman aynı 
kalitede yerel müfredat ile devam 
edecektir. Her iki alternatifi 
sunacağız. Başka bir konu 
ise şu; IB yani international 
baccalaureate bir müfredat 
olmaktan ziyade aslında bir bakış 
açısı veya bir eğitim modeli. 
Yani yerel müfredatı IB içerisine 

serpiştirebiliyorsunuz. Sonuç olarak yerel müfredat 
bakış açısı ile IB programını uygulayabiliyorsunuz. 
Bunun üzerinde de çalışmalarımız var. Eğer ki 
bunu tam yaparsak, o problem temelli çözülebilir. 
Buna ilaveten her hâlükârda eğitimimiz İngilizce 
olacaktır. 

“Kerkük, Musul ve Bağdat”

Erbil haricinde başka şehirlerde okul 
açacak mısınız? Bununla ilgili projeleriniz 

var mı? 

Biz Irak direktörlüğü olarak hem merkezi 
hem de yerel bölgeye bakıyoruz. Şartlardan 
dolayı burada çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca 
merkezi yönetim ile de görüşmelerimiz 
devam ediyor. Görüşmelerimizin olumlu 

sonuçlanması durumunda asıl gitmek 
istediğimiz yerler sıralamasında Kerkük, 
Musul ve Bağdat var. Oralarda okul açmayı ve 
çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında 
Duhok ve Süleymaniye var. Irak'a baktığımızda 
potansiyelin yüksek olduğunu ve sizin belli bir 
kaliteyi yakaladığınızda taleplerin de artığını 
görüyorsunuz. Bağdat'ta yaptığımız görüşmelerde 
de yoğun taleplerle karşılaştık. Oradaki normal 
rutin işlemler bittikten sonra merkezi yönetime 
bağlı birçok şehirde çalışmalar yapmayı ve okullar 
açmayı düşünüyoruz. 

Son olarak, buradaki ilgiden dolayı Erbil halkına 
teşekkür ediyorum. Başta Türkmen kardeşlerimiz 
olmak üzere yoğun ilgi ve alaka ile karşılaştık. Bizi 
kendi evimizde gibi hissettirdiler. Zaten bizim 
tarihi bağlarımız var, bunları zikretmeye bile gerek 
yok. Fiili olarak kendimizi kendi evimizde gibi 
hissettik. Bu hissettiğimiz ilgi ve alaka, okula ve 
bize karşı gösteriliyor. Sizin huzurunuzda size çok 
teşekkür ediyoruz. 

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet



4 Türkmen Basın Ajansı 31 Temmuz Salı 2018

Hazırlayan:  Barzan Lokman

Rusya'da dünyanın en uzun 
köprüsünün inşası için gereken 
talimatlar verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin'in hükümete, Rusya anakarası 
ile ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ndeki 
Sahalin Adası’nı birbirine bağlayacak 
ve dünyanın en uzunu olacak 
köprünün inşası için bir plan 
çıkarılması talimatı verdiği bildirildi.

Sahalin Valisi Oleg Kozhemyako ile 
yapılan bir toplantıda konuşan Devlet 
Başkanı Putin, "Sahalin ile anakara 
arasında bir köprü inşa edilmesi 
konusu onlarca yıldır konuşuluyor. 
Bu köprü adada yaşayanların uzun 
yıllardır hayali.” ifadelerini kullandı.

Hükümete projenin uygulanmasına 
yönelik çalışma gerçekleştirilmesi 

talimatı verdiğini belirten Putin, 
köprünün bölge halkının hayatını 
kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Köprü 
sayesinde anakaraya yılın her 
döneminde, her türlü hava koşulunda 
gelebilirsiniz.” diyerek, köprünün 
Uzak Doğu Bölgesi ve ülkenin 
kuzeydeki toprakların geliştirilmesini 
sağlayacağını ifade etti.

Köprü 580 kilometrelik bir mesafeyi 
kısaltacak. Proje için 3 ana ve 10 ek 
köprü gözü gerekecek. Köprünün 
maliyetininse 8.54 milyar doları aşması 
bekleniyor.  

Sahalin Adası’nın nüfusu son 25 
yılda anakara ile bağlantısı olmaması 
nedeniyle yüzde 30 azalarak 500 bine 
düştü.

Erbil Valilik binasına düzenlenen saldırı, kent halkının 
hafızasında tazeliğini koruyor. 

Silahlı 3 terörist  23 Temmuz'da Valilik binasına saldırı 
düzenlemiş, rehin alınan bina çalışanı Farhan İliya 
Brayimok, teröristlerin kurşunu ile hayatını kaybetmişti. 
Saldırganlarla mücadele eden bazı emniyet güçleri 
mensubu ise hafif yaralanmıştı.

Saldırının yaşandığı o gün sabahın erken saatlerinde 
Erbil halkı büyük bir şokla güne başladı, saldırı haberi 
tüm kente yayıldı.

Saat 07.15'te silahlı 3 teörist Erbil Valilik binasına saldırı 
düzenledi ve binayı koruyan görevli polisi yaraladı.

Saldırı daha sonra başka bir boyut kazandı. Saldırganlar 
5 saat boyunca binayı işgal etti.

Olay yerine gelen polis, Erbil Asayişi ve Kürdistan 
Anti Terör ekipleri, geniş çaplı operasyon başlattı ve 
teröristler teker teker etkisiz hale getirildi.

Tba Gazetesi olarak, olayları anbean Erbil Valiliği 
önünde takip ederek operasyonun sonlanmasını 
bekledik. Saat 12.40'ta binadan yükselen "görev tamam" 
sesi ile operasyon son buldu, yoğun silah seslerinin 

ardından 3 terörist de operasyon sırasında öldürüldü.

Operasyonun tamamlandığı bildirilince bina önünde 
bulunan halk, direkt içeriye girdi ve alkışlarla sevinç 
gösterisinde bulundu.

Operayonun tamamlanması ile birlikte, binanın zarar 
gören taraflarını ve yetkililerin açıklamalarını seyirci ve 
okuyucularımıza aktarmaya çalıştık.

Erbil Valisi Nevzad Hadi, olay hakkında yaptığı 
açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde 3 silahlı 
terörist Valilik binası ve orayı koruyan polislere yönelik 
saldırı düzenledi. Halihazırda durum kontrol altında. 
Hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Erbil Polis Müdürü Abdulhalik Ahmet ise, Valilik'te 
çalışan bir personelin olayda hayatını kaybettiğini, az 
sayıda vatandaşın yaralandığını belirtti.

Öte yandan Erbil Asayiş Müdürü Tarık Nuri, 
saldırganların kimliği hakkında gerekli bilgilere sahip 
olduklarını belirterek, "Üçünün de nerede yaşadığı, 
kim olduğu tarafımızca belli, daha sonra kamuoyuna 
duyuracağız. Bu 3 kişi sabah 07.15'te Valilik binasına 
saldırı düzenledi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği 
operasyonun ardından 3'ü de öldürüldü ve durum 

kontrol altına alındı." diye konuştu.

Erbil Asayiş Müdürü Yardımcısı Barzan Kassap 
operasyonu olay yerinde yönetti. Kassap, basına yaptığı 
açıklamada, "3 saldırganın terör örgütü DEAŞ üyesi 
olması üzerinde duruyoruz. Tekrardan onlara bir ders 
verdik." ifadelerini kullandı.

Emniyet yetkililerinin açıklamalarının ardından, 3 
teröristin cesedi Erbil Valilik binasından çıkarılarak adli 
tıbba sevk edildi.

Daha sonra Kürdistan Anti Terör Birimi, resmi 
Facebook hesabı üzerinden yayımladığı bildiride, 
"İlk belirlemelere göre, sabah saatlerinde Erbil Valilik 
binasına saldırı düzenleyen ve emniyet güçleri ile 
girdikleri çatışmada öldürülen 3 militan, Kürdistan 
Bölgesi vatandaşı olup Erbil'in Qalati Nue (Yeni Kale) 
Mahallesi'nde ikamet ediyorlardı." bilgisini paylaştı.

3 saldırganın kimliği açıklanan bildiride, Rahel 
Muhammed Rostam Musa (2002 doğumlu), Bilal 
Süleyman Abdulrahman Ahmed (2000 doğumlu) ve 
Abdulrahman Rahim Kadir Hüseyin (2002 doğumlu) 
isminde lise öğrencisi oldukları kaydedildi.

Dünyanın en uzun köprüsü Rusya'da olacak

Erbil Valiliğine Çirkin Saldırı

Haber:  Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur 
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Erbil Tren Garı, artık sadece eski siyah beyaz 
fotoğraflardan bildiğimiz ve o dönemleri hatırlayanlardan 
da bazı bilgilere sahip olduğumuz izleri silinmiş bir 
tarihten ibarettir. 

Erbil, Kerkük, Bağdat, Musul ve Basra şehirlerini birbirine 
bağlayan demiryolu, yaklaşık 35 yıl boyunca bu kentler 
arasında seyahat eden insanların ulaşımını sağlamıştır.

1943 yılında temeli atılan Erbil Tren Garı'nın inşası, 
1949 yılında tamamlandı. Gar, şimdiki Şanadar Parkı'nın 
bulunduğu alan üzerine kuruluydu. 2 büyük bekleme 
salonu ve 3 büyük bahçeden oluşuyordu. Gar işlevden 
düştükten sonra bina günmüze kadar hapishane olarak 
kullanılıyor. 

O dönemde yaşayan insanların anlattığına göre, tren 
garının yanında modern bir kule bulunuyormuş. Rest 
Tower adındaki kulenin içerisinde restoran ve kalınacak 
yerler de mevcutmuş. 

Öte yandan Erbil Tren Garı'nın yakınında bulunan 
ve çalışanların kaldığı birkaç ev, bir de polis karakolu 
bulunuyormuş. Trenlere seyahat boyunca emniyeti 
sağlamak amacıyla birkaç polis de eşlik edermiş. 

Tacil Mahallesi'nde doğan ve evi tren garının tam 
karşısında yer alan Salah Abdullah İbrahim, o döneme 
dair anılarını Tba'yla paylaştı. Trenin olduğu dönemde 
insanların arabasının olmadığını vurgulayan İbrahim, 

yolların kötü olmasından dolayı da halkın şehir dışına  
seyehat edemediğini dile getirdi.

Tren garındaki bahçelerin piknik yapmak için 
kullanıldığını belirten İbrahim, "Bahar
geldiğinde bahçe kapıları halka 

açılırdı. İnsanlar da piknik yapmak için bu bahçelere akın 
ederdi." dedi.

Salah Abdullah İbrahim, trenlerin hareket etme saatleri 
hakkında, "Trenler kış mevsiminde öğleden sonra 2 ile 
2.30 arasında hareket ederdi. Yaz mevsiminde ise öğleden 
sonra 4'te yola çıkardı. Trendeki memur, Hamza Kör 
bölgesine yaklaştıkları zaman bilet kontrolü yapmak için 
yolcuların arasında dolaşırdı. Biletleri kontrol ederken,  
makasla biletin bir kısımını keserdi. Bileti olmayan 
yolculara ise bilet satardı." şeklinde açıklamada bulunarak 
o anları adeta gözümüzde canlandırmaya çalıştı.

Hareketin ardından trenin ilk istasyonu olarak 
Altunköprü'de durduğunu aktaran İbrahim, "Tren daha 
sonra Kerkük'e varırdı. Vatandaşlar Kerkük'ten Bağdat'a, 
oradan da Musul'a gidebilirlerdi. Bu demiryolu tüm Irak'ı 
birbirine bağlardı." ifadelerini kullandı.

İbrahim, trenin yola çıkmadan önce herhangi bir arıza 
olup olmadığını test etmek için, garın yakınında birkaç tur 
atıp ondan sonra gereken istikamete yöneldiğini anlattı. 

Trenin tanımını yapan İbrahim, şunları ifade etti:

"Trenin ön taraftaki iki bölümü özeldi. Yani birkaç odadan 
oluşuyordu. Odalarda tek ve iki kişilik yatak, ayrıca 2 
sandalye vardı. Ailecek seyahat edenler bu özel bölümü 
tercih ederdi. Fiyatları da normal vagonlardan daha 
yüksekti. Trenin arka tarafında ise bagaj ve eşya taşıma 
bölümü vardı, gümrük dairesi ise Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü Minaresi'nin karşısındaydı. Vatandaşlar 
eşyalarını almak için oraya giderdi"

Salah Abdullah İbrahim son olarak, 1984 yılında tren 
garının kapandığını ve hapishane olarak kullanılmaya 
başlanıldığını söyledi.

Tba konuyla ilgili, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Umed Muhammed 
Salih ile bahsi geçen gar ve bakanlığın tren ve tramvay 
projeleri hakkında konuştu.

Salih, tren istasyonunun inşası ve daha sonrada 
kapatılmasıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Irak'ta bu demiryolunun kuruluşu 1920'li yıllara 
dayanıyor. Bağdat'tan Musul ve Kerkük'e direkt bir hat 
çizildi. Bu hat Kerkük'ten de Erbil'e uzandı. 1980'li yıllara 
kadar aktif olarak seferler gerçekleşiyordu. 

Demiryolu insanların ulaşımı ve eşyaların nakliyesi için 
kullanılırdı. 

Erbil ve Musul'dan Basra'ya kadar uzanan ve Irak'ı 
kapsayan bir hattı. Fakat Irak-İran Savaşı'nın ardından 
yavaş yavaş seferler azalmaya başladı. Son olarak da 
demiryolunu söktüler. Bu yüzden şimdi Kürdistan 
Bölgesi'nde demiryolu bulunmuyor."

Sözcü Salih, bakanlığın  geleceğe yönelik projelerine 
ilişkin, "Ulaştırma Bakanlığı olarak demiryolu bizi 
ilgilendiren bir konu. Bölge'nin tamamını kapsayacak bir 
trenyolu projemiz vardı. Süleymaniye-Zaho arasındaki 
mesafeyi içine alan temel bir proje. Ancak ne yazık ki, 

Kürdistan'ın karşılaştığı ekonomik kriz, bu ve diğer 
projelerimiz üzerinde etkili oldu. Bu stratejik bir projeydi 
ama kriz projelerimizi de vurdu. Şimdiye kadar bu konuda 
herhangi bir girişimimiz olmadı." şeklinde konuştu

Demiryolu projelerinin uygulanmaya hazır olduğunu 
vurgulayan Salih, "Bölge'nin durumu iyiye gittiğinde 
çalışmalara başlarız. Birkaç yerli ve yabancı şirketle 
yatırım olarak demiryolu döşeme konusunda konuştuk, 
fakat hiçbiri bu proje üzerinde çalışmaya yanaşmadı." 
ifadelerini kullandı.
 
IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Umed Muhammed 
Salih son olarak, bir dönem gündemde olan Erbil'de 
tramvay hattı projesi hakkında ise, "Bu da bakanlığın 
Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta tramvay hattı inşa etme   
                                   projeleri arasında yer alıyordu, ancak  
                                      demiryolu için konuştuğumuz  
                                       şirketler gibi, bu konuda da  
                                        görüştüğümüz şirketlerden geri  
                                         dönüş olmadı. Kapsamlı bir proje  
                                            hazırladık ve büyük bir   
                                             bütçe ayırdık fakat şirketler  
                                              geri dönüş yapmadı. Bir                             
                                               de kriz yüzünden konuyla ilgili  
                                                çalışmamız olmadı."  
                                                açıklamasında bulundu.

35  yıl Boyunca 5 Şehri Birbirine Bağlayan 
Tren Ağı 

Haber: Ali  Salim Fettah
Foto: Muhammed Emin
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Haber & Foto: Ali Salim

“

“
Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur

Irak genelinde araba plakalarına büyük bir önem 
verildiği herkesçe biliniyor. Ancak Kerkük caddelerinde 
daha farklı bir durum söz konusu. Şehirde bulunan 
araçların önemli bir kısmının plakaları Erbil ve 
Süleymaniye'ye ait. 

Konuyla ilgili Tba, kentte araba galerisi sahibi olan 
Üsame Fatih ile konuştu. 

Fatih, Kerkük’te Erbil ve Süleymaniye plakalarına 
rağbetin 2003 yılından sonra başladığını söyledi. 

2003 yılından sonra yurtdışından ithal edilen araçlara 
değinen Fatih, "İthal edilen ikinci el arabalara hükümet 
geçici plaka dağıttı. O dönem IKBY (Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi), hükümeti güvenlik nedenlerinden 
dolayı bu geçici plakalı arabaların girişi 
için birkaç önlem almıştı. Durum 
böyle olunca araç sahipleri kontrol 
noktalarında uzun süre beklemek 
zorunda kalıyordu. Bir süre sonra 
insanlar IKBY plakalı araçları daha 
çok tercih etmeye başladı." diye 
konuştu.

Kerkük halkının bu plakaları bir 
çare olarak gördüğünü ifade eden 
Fatih, Erbil ve Süleymaniye'deki araba 
galerilerinden daha çok araç satın alındığını 
da belirtti.

Kerkük Trafik Müdürlüğünün daha sonra çözüm için 
adımlar attığını dile getiren Üsame Fatih, 6 yıl önce 
alınan karar sonucu, geçici plakaların yeni Kerkük 
plakaları ile değiştirildiğini ifade etti.

Kerkük Trafik Müdürlüğünün bu uygulamasının 
ardından "Neden hala IKBY plakaları daha çok tercih 
ediliyor?" sorusuna Fatih:  

"Üzülerek belirtmek isterim ki, Trafik Müdürlüğü 
memurları yapılan işlemlerde vatandaşları hem maddi 

hem manevi yönden çok zorluyor. Örneğin; yeni ithal 
arabaya Kerkük plakası almak istiyorsun, ancak bu 
bir haftanı alıyor, çünkü Trafik Müdürlüğü çalışanları 
görevlerini tam olarak yerine getirmiyor. Halk her 
plaka için en az bir buçuk milyon dinar harcıyor ama 
buna rağmen işlem uzun sürüyor. Bütün bunlar Kerkük 
halkını IKBY plakasını tercih etmeye yönlendiriyor."

Fatih, bu durumun Kerkük'teki araba ticareti üzerine 
nasıl etki ettiği hakkında ise, "Vatandaşlar, araba alım-
satımını IKBY’de yapmayı tercih ediyor. Bu yöntem 
onlar için hem daha ekonomik hem de işlemler daha 
az zaman alıyor. Aynı zamanda bu araçların IKBY 
bölgelerine girişi daha kolay oluyor." dedi.

Fatih, söz konusu durumun bir galerici olarak 
kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayıp, "Bu 

durum piyasanın çok durgun olmasına 
neden oldu. Bunun yanı sıra Kerkük’ün 

istikrarsızlıği, güvenliği ve siyasi durumu 
da işimize yansımakta." şeklinde 
değerlendirme yaptı.

Erbil'den satın alınan arabaların kayıt 

işlemleriyle ilgili konuşan Fatih, şunları ifade etti:

"Aslında önceden araba kayıt işlemleri birkaç saat 
içerisinde tamamlanırdı, fakat halihazırda güvenlik 
nedenlerinden dolayı biraz değişiklik yapıldı. Erbil'den 
veya Süleymaniye'den bir araç alıp kayıt yaptırmak 
isterseniz, IKBY'den bir kefilinizin olması gerekir. 
Ondan sonra, Kerkük'te ikamet ettiğini gösteren belgeyi 
muhtardan alıp Erbil Asayiş Müdürlüğüne başvuru 
yapmanız gerekir. Ardından Erbil veya Süleymaniye 
Trafik Müdürlüğü'ne gidip işlemleri yapabilirsiniz."

Söz konusu durumun düzelmesine ilişkin görüşlerini 
belirten Fatih, "Öncelikle Kerkük Trafik Müdürlüğünün 
işlemlerde kolaylığa gitmesi gerekir. Ayrıca plaka 
değiştirme işleminde vatandaşlardan bu denli yüksek 
fiyat talep edilmemeli. Aksi halde hiçbir zaman Kerkük 
plakası tercih edilmez." şeklinde konuştu.

Az haneli plaka fiyatlarının Erbil ve Süleymaniye'de 
daha pahalı olduğunu kendisine hatırlattığımızda Fatih, 
bu durumun Kerkük için geçerli olmadığını ifade etti.

Yer Kerkük - Plakalar Erbil/Süleymaniye 

Şehir Merkezindeki Mezarların Sırrı!
Erbil'in Kayseri Çarşısı'nda ve yakınında, altında 
kimlerin yattığı bilinmeyen mezarların, kime ait 
olduğu kadar neden oralara defnedildiği hala merak 
konusu.
 
Çarşıyı ziyaret ettiğiniz zaman birkaç ayrı noktada 
bahsi geçen bu mezarlarla karşılaşabilirsiniz. 
Sahiplerinin kim olduğu ve neden oraya 
defnedildikleri hakkında elde tutulur bir kaynak 
olmasa da, halk arasında birbirine yakın hikayeler 
anlatılıyor.  

Çarşı esnafı bu mezarların uzun yıllardır orada 
bulunduğunu belirtirken, genel olarak, Erbil’in 
yüzyıllar boyunca birçok savaşa sahne olduğunu, 
bu mezarların ise o savaşlarda şehit düşenlere ait 
olduğunu söylüyor. Anlatılanlara 
göre, o zamanlar bir asker nerede 
şehit düşerse oraya gömülürmüş.

Halk, söz konusu bu mezarlara 
hiçbir şekilde dokunulmadığını, 
uzun yıllardır bulundukları 
yerlerde aynı şekilde muhafaza 
edildiklerini söylüyor.

Said Vakkas, Stti İmamı, İmam 
Tacil, Şeyh Muhammed-i 
Vasıt ve Şeyh Muhammed-i 
Horasani Erbil Kayseri Çarşısı 
ve çevresinde ismi bilinen bazı 
mezar ve türbeler. 

Ancak Kayseri çarşısının eski sakinlerinden edinilen 
bilgilere göre, kuyumcular (Altunçılar) bölümünde 
ismi bilinmediği için İmam adı verilen mezar, 
iki dükkan arasında yer aldığından üstüne duvar 
örüldü. Fakat onun yakınında bulunan Kumaşçıların 
(Bezirganlar) olduğu bölümde, Seyit Abdullah mezarı 
olduğu gibi duruyor.

Kayseri Çarşısı’nın Büyük Camii içerisinde ise 2 
mezar daha bulunuyor.

Kardaran Kahvehanesi’nin (Qerdaran Çayhanesi) 
karşısında ise, Yahudi evlerinin bulunduğu alanda, 
bir mezar ve o mezar düzenlenmedi. Daha sonra 
mezarın önüne asfalt döşediler ve o evi yıktılar ancak 
mezar hala yerinde duruyor.

Bu anlatılanların yanında bir de Niştiman Çarşısı’nda 
yer alan bir mezar hakkındaki rivayet ilgi çekici. 
Söylenenlere göre, bu çarşının yapımı sırasında 
Hacı Hasan adında bir zatın mezarını oradan 
kaldırmak istemişler ancak bunun için alana getirilen 
buldozerin kepçesi 2 kez kırılmış. Bu nedenle o 
mezarı öylece bırakmışlar. Benzer bir rivayette eski 
tren garının yanında bulunan Stti İmamı'nın mezarı 
için de anlatılır.

Erbil’de mezarların haricinde bir de halkın yoğun ilgi 
gösterdiği türbeler de bulunuyor. İnsanlar hastalarını 
Şeyh Muhammed-i Horasani Türbesi’ne götürürmüş. 
Hala da bu tarz inaçlar bir kesim tarafından 
korunuyor. Daha çok hastalarına şifa dilenmek için 
bu türbeleri ziyaret eden kişilerin, ya hastalarının 

şifaya kavuşacağı ya da vefat edeceğine 
inanırlarmış. 

En eski mahallelerden biri olan Tacil 
Mahallesi’ndeki İmam Sadun mezarına 
ise, ağır hastalığı olan insanlar gider ve 
yanında bir soğan 2 ekmek götürünce 
hemen iyileşeceklerine inanırlarmış.

Tba Gazetesi, yukarıda geçen bilgilerin 
büyük bir bölümünü, Erbil'in tanılan 
simalarından Fuad Altuncu, Ekrem 
Aziz ve Kadir Kazancı’dan almıştır.
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Haber: Barzan Lokman

Irak'ın %65 ham petrolünün üretildiği 
Basra kenti, haftalardır zor günler 
yaşıyor. Kentte yıllardır süregelen kötü 
yaşam şartları ve yoksulluktan bıkan 
halk, 8 Temmuz'dan beri sokakta 
hükümeti ve yetkili bütün kurumları 
protesto ediyor. 

Basra'da başlayan gösteriler daha sonra 
Zikar, Babil, Misan, Divaniyye, Necef, 
Kerbela ve başkent Bağdat'a kadar 
sıçradı.

Bazı kesimler, bu gösterilerin seçimde 
yapılan usulsüzlükleri örtbas etmek için 
düzenlendiğini, bazıları da siyasi amaç 
barındırdığını öne sürdü. 

Tba Gazetesi bütün bu olup bitenleri 
tecrübeli Türkmen Gazeteci Atilla 
Ağaoğlu ile konuştu. Al-Şarkiye 
Televizyonu muhabiri olarak alanda 
bulunan, olayların ve şehirlerin nabzını 
tutan Ağaoğlu, sorularımızı yanıtladı.

 Basra halkı en yoksul 
milletlerden biri haline geldi

Bir gazeteci gözüyle Basra'da 
olayların baş göstermesini nasıl 

anlatırsınız

Irak'ın güneyindeki büyük illerden biri 
olan Basra, çok sayıda petrol kuyusuna 
sahip zengin bir şehir. Aynı zamanda 
Basra'da yaklaşık 4 liman bulunuyor. 
Hükümet, 2003'ten sonra petrol ve 
ticaret bakımından Irak'ın en büyük 
şehri olan Basra'da içme suyu bile 
temin etmiş değil. Öte yandan Basra'da 
büyük bir silah ve uyuşturucu ticareti 
baş kaldırmış durumda. Orada bulunan 
limanlar yoluyla ticaret yapılıyor 
ancak bu süreçte Basra halkı en yoksul 
milletlerden biri haline geldi. 

    Vali, yolsuzlukları 
ortaya çıkınca İran'a kaçtı

Bu şehirde İran'la birçok savaş yapıldı. 
İran Savaşı'ndan sonra, Kuveyt ve 
Amerika savaşları da orada başladı. Şehir 
çok fazla  zarar gördü. İşte bu yüzden 
halk, 15 yıl sonra orada iktidar olan 
büyük partilerden bıktı. Özellikle Dava 
Partisi her şeye hakimdi. Vali de onların 
partisindendi ve son olarak yolsuzluklar 

da ortaya çıkınca Iran'a kaçtığı duyuldu. 

         Böyle zengin bir şehir, 
hala elektrik ve içme suyundan 

söz ediyor

Yıllardır Basra'nın bağımsız bir bölge 
olması için bir proje bulunuyor. Bunu 
2 yıl önce masada bıraktılar, Kerkük 
ve referandum örneğinde olduğu gibi. 
Bu konu da o dönem kapandı. Nitekim 
Basralıların beyninde her zaman bir 
bağımsız bölge düşüncesi yatıyor. Çünkü 
çok büyük ve zengin bir şehir. Eskiden 
Petro-dolar sistemi onları da kapsardı. 
Basra'daki projeler ve kentin kalkınması 
için varil başına 3 dolar ayırıldı, fakat 
bir süre sonra durduruldu. Yani yıllardır 
Basra'nın petrolünü başka bölgeler yiyor 
ama Basralılar hiçbir faydasını görmüyor. 
Böyle zengin bir şehir, hala elektrik ve 
içme suyundan söz ediyor.  

Basralılar ilk önce petrol şirketini 
protesto etti, çünkü kentte zaten 
işsizlik olmasına rağmen petrol 
şirketleri yabancı getirip istihdam 
ediyor. Petrol şirketinin ardından, 
yürüyüşler ve diğer gösteriler 
başladı. Bu gösteriler kapsamında 
Irak genelinde 800 kişi yaralandı, 
18 kişi de öldürüldü. Bunların bir 
kısmı suikast, bir kısmı ise açılan 
ateş sonucu yaşamını yitirdi. Basra, 
Bağdat, Necef ve güneydeki birçok 
bölgede gösteri yapıldı.

 
 Bağımsızlık projesi her 
zaman masada yerini koruyor

Basra'nın bağımsız bir bölge 
olmasından söz ettiniz, bunun 

ileride gerçekleşmesine ne 
derecede ihtimal veriyorsunuz

Hükümetin 10 bin kişiyi atama gibi 
bir planı vardı ancak bugüne kadar 
bu gerçekleşmedi. En son bu rakam 7 
bine düştü. Basra gibi bir şehirde 10 
bin kişinin atanması kolay değil ve 
bu gerçekleşmediği için de gösteriler 
devam ediyor. Bağımsızlık projesi 
her zaman masada yerini koruyor. 
Herhangi bir sıcak gelişmede Basra 
bunu bir koz olarak ortaya atıyor. 

Hem tehdit olarak kullanıyor, hem 
de hükümetten fayda görmediği için 
bunu yeniden gündeme getiriyor.

 Basra'nın 4 saatte ürettiği 
petrol ile büyük bir içme suyu 

projesi gerçekleştirilebilir

Basra'nın 4 saatte ürettiği petrol 
ile büyük bir içme suyu projesi 
gerçekleştirilebilir. Muhtemelen 
Basra'nın bir günlük petrol karı 
ile, Ortadoğu'nun en büyük içme 
suyu istasyonu inşa edilebilir. Halen 
Basralılar tuzlu su içiyor. Susuzluk, 
elektiriksizlik ve işsizlik birleşince 
halkın suskunluğu bozuldu.

  Basra, daha 
çok partilerin ve parti 

militanlarının yönetimi altında

Basra'da silah, uyuşturucu ve 
petrol ticareti yapılıyor. Anladığım 
kadarıyla oradaki limanlarda, her 
bölgede bir parti istediği gibi ticaret 
yapıyor. Basra göründüğü gibi değil. 
Hükümetin yetkisi yok, daha çok 
partilerin ve parti militanlarının 
yönetimi altında. 

Gösteriler seçimlerdeki şaibeyi 
örtbas etmek için mi yapıldı? 

Yoksa siyasi bir amaç mı vardı? 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz

Basra'daki gösteriler sadece kötü 
koşullardan dolayı başladı. Şaibe 
konusu mevcut ancak insanları daha 
fazla kötü yaşam şartları dışarıya 
çıkardı. Fakat bazı siyasi taraflar, 
özellikle usulsüzlük yapan partiler 
gösterilerin yönünü değiştirmek 
istedi ve bu gösterilerin hükümetin 
bir an önce kurulması için yapıldığını 
yansıtmaya çalıştı, ama böyle bir 
durum söz konusu değil. İnsanlar 
kötü yaşam şartları ve yolsuzluktan 
dolayı dışarda. Hatta göstericiler 
usulsüzlükle gelmiş bir hükümetin 
kurulmasını bile kabul etmiyor. 

          Eksikliklerimizden söz 
edilmez, daima suç komşu 

ülkelere atılır

Peki bölge ülkelerinin 
gösterilere müdahalesi 

olduğunu söyleyebilir miyiz

Gösterilerin devam etmesi bazı 
bölgelerin yararına değil. Örneğin; 
Basra'nın petrolü İran'a çok yakın 
ve İran da bu konudan faydalanıyor. 
Göstericilerin attığı sloganlardan 
biri "İran Irak'ın illerinden elini 
çeksin, özellikle de Basra'dan" idi. 
Öte yandan İran'a bağlı partilerden 
bıktıklarını gösteren sloganlar da 
vardı. Irak'ta ne yaşanırsa yaşansın, 
ilk önce eksikliklerimizden söz 
edilmez, daima suç komşu ülkelere 
atılır. İran'ın Basra'da istihbarat ve 
ticari olarak etkili olduğu ve güçlü 
nufüzunun olduğu doğru, bu yüzden 
de sloganlarda İran hedef alındı. Fakat 
bu komşu ülkelerin Irak'ı karıştırmak 
istediği anlamına gelmez. Bazı ülkeler 
Irak'ın istikrarından bazıları da 
kargaşasından faydalanır. 

          Kerkük ve Basra'nın 
kaderi aynı

Son olarak olaylar nereye 
sıçrar? Yatışır mı yoksa daha da 

mı genişler
 

Seçim sonuçları gündemden düştü, 
gösteriler gündeme geldi ve devanm 
ediyor. Güvenlik güçleri olaylara 
müdahale ettikçe, protestolar daha fazla 
büyüyor ve yayılıyor. Gösteriler başka 
illerde de yapıldı. Kerkük'te durum farklı 
ve bütün gruplar protestolara katılmadığı 
için orada yapılmadı. Basra'da tek 
millet var ancak Kerkük'te bu tür bir 
olay yaşanırsa siyasi boyuta taşınır. 
bu nedenle orada böyle bir durum 
gerçekleştirilmedi, yoksa Kerkük ve 
Basra'nın kaderi aynı.

Tecrübeli gazetecinin gözünden 
Güney'deki olaylar

?
?

?

?
?

Atilla
 Ağaoğlu
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111 Sandalye için Yarış

11
Kota

100
Sandaleyle yarışacak 

10 
Kürt parti

5
Hristiyan

 

1
Ermeni

 

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül 2018 tarihinde 
parlamento seçimlerine katılmaya hak kazanan ve hazırlıklarını 
tamamlayan parti ve listeler, 29 Temmuz'da aday listelerini 
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'na sundu. 
Böylece kalan süre zarfında komisyon seçim hazırlıklarını, partiler 
de seçim planlarını tamamlayacak.

Tba olarak, önceki seçimlerden bazı örnekleri de içine aldığı bir 
şemayla IKBY seçimlerini okurlarımız için daha anlaşılır bir şekilde 
hazırladık. 

IKBY'de 3 
milyon 154 bin 
984 kayıtlı seçmen 
bulunuyor

IKBY Parlamentosu 111 
sandalyeden oluşuyor
11 Sandalye kota sistemiyle Türkmen, 
Kildani-Aşuri (Hristiyanlar) ve Ermeni 
milletlerine ayrılmıştır

Bu seçimlerde 
Türkmen 
parti/liste 

sayısı sandalye 
sayısının üstünde 
olup 5 koltuk için 

8 liste, yani 40 
aday yarışacak.

Hristiyanlar ise 
5 sandalye için 
5 parti/liste 25 

adayla yarışacak. 

Ermenilere 
ayırılan 1 kota 
koltuğu için de 
6 bağımsız aday 
rekabet edecek. 

5
Türkmen 

Kota koltukları için yarışan parti/listelerin 
2009 ve 2013 IKBY seçimlerindeki oy 
oranlarına baktığımızda, büyük farklılıkların 
ortaya çıktığını görüyoruz. 

Örneğin: 

2009 yılında Türkmenler IKBY bölgesinde 
toplamda 29 bin 447 oy toplamıştı, ancak 
2013 yılında oyların üçte ikisini kaybederek 
toplamda 10 bin 889 oy topladı.

Hristiyan ve Ermenilerde de durum farklı 
değil. 

Hristiyanlar 2009 seçimlerinde toplam 16 bin 
285 oy toplarken, 2013 seçimlerinde bu oy 
oranı 12 bin 967'ye düştü.

Ermeniler, 2009 yılında bir bağımsız aday için 
toplamda 4 bin 198 oy toplarken, 2013 yılında 
531 oy toplayabildi. 

100 sandalye için toplamda 10 Kürt parti/listesi yarışacak. 
Her parti 100 aday gösterme hakkına sahip.


