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Erbil’in Atabeyi Sultan Muzaffereddin Gökbörü
1144 - 1232

Suç olayları, en çok duyduğumuz ve 
günümüzde en yaygın kelimelerden biri 
haline geldi. Suç olayları insanlık tarihi ile 
ortaya çıkarak cinayet, yaralama, tehdit, 
hırsızlık ve benzerleri dahil olmak üzere 
çeşitli türlere ayrılmıştır. 

TEBA Gazetesi olarak suç oranını ayrıca 
vatandaşların can güvenliğini korumak adına 
çaba ve planları ele almak üzere Erbil Polis 
Müdürlüğü Sözcüsü Hogır Aziz ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Erbil’de konut pazarında talepte 
yaşanan artış sonrası emlak yatırımcıları 
arzı artırmak için yeni projelere ağırlık 
vermeye başladı.

Ekonomisi tarihsel olarak petrol sanayisi 
üzerine kurulmuş olan Erbil, yürüttüğü 
turizm ve havayolları alanında da gelir 
olanağı oluşturmuştur. Erbil şehri son 
zamanlarda geniş ölçekli inşaat projeleri 
sayesinde ilgi çekmektedir.
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IKBY PARLAMENTO IKBY PARLAMENTO 
SEÇİMLERİ NE 
ZAMAN YAPILACAK?ZAMAN YAPILACAK?

“GEÇEN YILA GÖRE, BU SENE “GEÇEN YILA GÖRE, BU SENE 
SUÇ İŞLEME ORANI DAHA DÜŞÜK"SUÇ İŞLEME ORANI DAHA DÜŞÜK"

ERBİL'DE KONUT ERBİL'DE KONUT 
PROJELERİNDE ARTIŞPROJELERİNDE ARTIŞ

Elektrik, insanların en temel 
ihtiyaçlarından biri olarak biliniyor. 
Irak gibi 7 ila 8 ay sıcak havaların 
hakim olduğu bir ülkede, elektriğe 
talep de yoğun oluyor. Barajların yeterli 
olmaması ve elektrik üretmek için komşu 
ülkelerden yakıt alınması ya da ülkelerden 
bizzat elektrik alınmasının bazı zorlukları 

beraberinde getirdiği belirtiliyor. Suyun 
az olması da elektriğin azalmasına neden 
oluyor. Komşu ülkelerle yakıt tedariği 
konusunda anlaşma sağlanamaması, 
elektriğin azalma sebepleri arasında yer 
alıyor. Bu da yılın 12 ayında elektrik 
kesintisine ve talepleri karşılamada 
sorunlara yol açıyor.

Modern ve dijital teknoloji sosyal, ekonomik, 
politik, kültürel ve iletişim açısından 
insanlığa, medeniyete ve farklı toplumlara 
hizmet etmekte. Facebook'tan Instagram'a, 
Twitter'dan Snapchat'e uzanan sosyal 
medya, inovasyon sonrası insanlığı geniş 
ve kapsamlı bir ağda bir araya getiren ve 

ilişkileri birbirine yakınlaştıran etkenlerden 
biri olarak kabul ediliyor. Sosyal ağların 
karanlık yüzü ise söz konusu ağların özellikle 
kapalı ve gelişmemiş kişiler tarafından teşvik, 
hakaret, tehdit, saldırı, hakları ihlal etme ve 
aşağılama amacıyla kullanılmasıdır.

Kavurucu Yaz Sıcağında Kavurucu Yaz Sıcağında 
ElektrikElektrik Durumu Ne Olacak? Durumu Ne Olacak?

Sosyal Medyada Hakaret 
Etme Kültürü Giderek Artıyor…

“VATANDAŞLARIN SEYAHAT 
İÇİN TERCİH ETTİĞİ ÜLKELERİN 
BAŞINDA TÜRKİYE GELİYOR”
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IKBY Parlamento Seçimleri Ne Zaman 
Yapılacak?

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Neçirvan Barzani, IKBY’de parlamento seçimlerinin 
1 Ekim 2022’de yapılması talimatı verdi. Parlamento 
ve siyasi partiler seçim süreci için harekete geçti 
ancak o tarihteki seçime ilişkin herhangi bir hazırlık 
yok. Seçim komisyonu tarafından daha önce yapılan 
açıklamada, seçimlere yönelik hazırlığın altı ay 
süreceği belirtildi.

Konunun parlamentodaki fraksiyonlar ve seçim 
komisyonu ile ilgili olması nedeniyle her iki taraf 
da topu diğerinin sahasına atıyor. Önemli nokta ise 
seçimlerin bir dizi süreci gerektirmesidir.

Komisyonun çalışma süresi 23 Aralık 
2019 tarihinde sona ermiş ve komiserler 
kurulunun yasal süresi dolmuştu. Bağımsız 
Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü 
Şervaz Zırar, TEBA’ya yaptığı açıklamada, 
“Maalesef siyasi partiler henüz iki konuda 
anlaşmaya varamadı. Birincisi, komisyonun 
yeniden faaliyete geçmesi. Bu hususta 
mevcut kurulun yeniden yetkilendirilmesi 
ya da yeni bir kurulun oluşturulması 
konusunda anlaşma yok. İkinci konu da 
aynı konuyla karıştırılan seçim kanununun 
değiştirilmesidir. Bana göre, ikisi de 
ayrı konular. Bu iki konu hala engel 
oluşturuyor.” dedi.

Zırar, fraksiyon ve siyasi partilerin komisyon 
konusundaki toplantılarına ilişkin, “Şimdiye kadar 
birçok görüşme oldu. Siyasi partiler bir anlaşmaya 
varamadı. Edindiğimiz bilgilere göre, siyasi partilerin 
liderleri seçim tarihini belirlemek için tekrar bir 
araya gelecek. Çünkü bu bizim için önemli bir nokta. 
Ayrıca ilk noktada yer alan komisyonun yeniden 
etkinleştirilmesini bir karara bağlamalılar.Komisyon 
aktif olana kadar herhangi bir hazırlık yapılmayacak. 
Kurallarımıza göre, seçimlere hazırlanmak için altı 
aya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Zırar, 
Birleşmiş Milletler’in (BM) adımına değinerek, “BM 
temsilcisi ve seçim dairesi ilk kez Bağımsız Yüksek 
Seçim Komisyonuna seçimle ilgili talepte bulunuyor. 
Birleşmiş Milletler tarafından bize yardım etmeleri 
için görevlendirildiler. Daha önce Irak ile Birleşmiş 
Milletler arasındaki anlaşmaya göre, Birleşmiş 
Milletler tarafından sağlanan her türlü yardım, bize 
Irak komisyonu aracılığıyla sağlanmalıydı." diye 
konuştu.

IKBY Parlamentosunda 111 sandalye bulunurken 
parlamentonun çoğunluğunu Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) oluşturuyor. Komisyon konusunu 
ve etkinleştirilmemesinin nedenine ilişkin KDP 
Fraksiyonu Başkanı Zana Halit ile görüşme 
gerçekleştirdik.

Birkaç seçeneklerinin olduğunu belirten Halit, 
“Fraksiyon liderlerinin ilk toplantısında komisyonun 
nasıl yeniden etkinleştirileceğini tartıştık ve 
birkaç seçeneğimiz vardı. KDP olarak hiçbir 
seçeneğe karşı olmadık. Ne Kürdistan Parlamento 
seçimlerinin sonuçlarına göre siyasi partilerin payının 
dağıtılmasına, ne de dağıtılmamasına veya bağımsız 
bir komisyon olmasına karşı çıkmadık.” dedi. 

Komisyonun aktifleştirilmemesinin nedenine 
ilişkin Zana Halit, ”Bazı siyasi partiler komisyonun 
olduğu gibi yeniden faaliyete geçirilmesini talep 
etti. Kürdistan Demokrat Partisi  olarak olduğu 

gibi yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda 
mutabık kaldık ancak komisyonun Kürdistan 
Bölgesi'ndeki seçim yasasına bağlı olduğu, bir 
paket halinde sunulması ve üzerinde çalışılması 
gerektiği belirtildi. Bu zaten ters bir durum, 
komisyonun çözülmesi gereken bir yasal boşluğu 
var, sorunun çözülmesinden sonra seçim yasası 
konusuna geçilmeli. Komisyonun yeniden faaliyete 
geçmemesinin nedenlerinden biri de buydu.” 
açıklamasında bulundu.
Zana Halit: Siyasi partiler henüz nihai bir karara 

varmadı

Zana Halit, toplantıların sonuçlarına ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Kürdistan Demokrat Partisi ile 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında ikili 
görüşmeler var. Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın 
katılımıyla Kürdistan Bölgesi Başkanlık binasında 
tüm siyasi partiler arasında görüşmeler yapılması 
için bir sekreterlik oluşturuldu. Birleşmiş Milletler 
temsilcilerinin de katılımıyla görüşmeler sürüyor. 
Seçimlerin nasıl ilerleyeceği, özellikle de seçimlerin 
şeffaf bir şekilde yürütülmesi konusunda bir 
yakınlaşma mevcut. Kürdistan Demokrat Partisi 
Fraksiyonu olarak bu konuda bir sorunumuz olmadı. 
Önemli olan seçimlerin yapılması.” diye konuştu.

Anlaşma sağlanmayan noktalar hakkında KDP 
Fraksiyon Başkanı Halit, "Siyasi güçler ve partiler 
arasındaki görüş ayrılıkları toplantılarda görüşülmeye 
devam ediyor, ancak henüz kesin bir sonuca 
varılamadı.” dedi.

Parlamentodaki ikinci en büyük fraksiyon olan 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Fraksiyonu 
Başkanı Ziyad Cabbar, seçimler ve seçim komisyonu 
hakkında, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 
dokuzuncu kabinesini oluşturan güçler arasındaki 
önceki anlaşmaların bir dizi siyasi anlaşma sonucu 
belirlendiği görülüyor. İki anlaşmaya varıldı, 
bunlardan biri Kürdistan Demokrat Partisi ile 
yaptığımız anlaşma, diğeri ise Kürdistan Demokrat 
Partisi ile Değişim (Goran) Hareketi arasındaki 
anlaşma. Her iki anlaşmada da bir nokta var; o da 
seçim yasası meselesi." şeklinde konuştu.

Ziyad Cabbar: Seçim yasası 30 yıldır mevcut ve 
bazı eksiklikleri var

Cabbar, konuşmasının devamında şu ifadeleri 
kullandı:

"Kürdistan Bölgesi için geçerli olan yasa 1992 
yılında kabul edildi. Siyasi taraflar arasında ulusal 
bir uzlaşma içinde seçim yasasını değiştirmek ve 
düzenlemek gerek, çünkü 30 yıl geçti ve bir takım 

eksiklikleri var, değişmesi gerekiyor. Komisyon 
konusu önemli bir konu ve komisyonun mevcut 
süresi doldu. Bu nedenle seçimleri yönetebilmesi için 
ya yeni komisyon oluşturulmalı ya da aynı komisyon 
yeniden aktifleştirilmeli.”

Ziyad Cabbar, KYB'nin komisyonun etkinleştirilmesi 
konusundaki görüşüne ilişkin, "Komisyon ve 
seçim yasası ulusal boyutları olan yasalardır. Bütün 
siyasi taraflar arasında ele alınması gerekir.Bu 
yüzden geçmişte ve katıldığımız tüm toplantılarda 
belirttiğimiz üzere, her iki konu da tek bir bütün 

olmalı ve üzerinde çalışılmalı. Ulusal bir 
uzlaşma yapılması gerektiğine inanıyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Siyasi partiler arasındaki görüşme ve 
yaptıkları anlaşmalara değinen Cabbar, şu 
açıklamalarda bulundu:

”Görüşmeler devam ediyor. Bizim 
için önemli olan bazı siyasi taraflarla 
üzerinde anlaştığımız seçim kanununun 
değiştirilmesidir. Bazıları henüz öne 
çıkmadı, dolayısıyla bu tarafların bir araya 
gelerek güzel bir projeyi Parlamento 
Başkanlığına sunmasını ve üzerinde 
çalışılmasını bekliyoruz. Bu yasaların ulusal 
bir boyuta sahip olduğu, parlamento salonu 
dışında siyasi güçler tarafından üzerinde 

anlaşmaya varılması ve ardından ortak bir proje ile 
parlamentoya sunulup oylanması gerektiğine dair 
Parlamento Başkanlığına zaten bir yazı sunduk.”

KYB'ye yakın bir görüş daha var, o da Goran 
Hareketi'nin görüşü. Parlamentodaki Goran 
(Değişim) Hareketi Fraksiyonu Başkanı Gulistan 
Said, seçimlere ilişkin şöyle konuştu:

“Komisyonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve seçim 
kanununun değiştirilmesi konusu birbirine bağlı. 
Siyasi güçler bunun üzerinde anlaşmalıdır, çünkü 
bu milli bir mesele. Hem komisyonun yeniden 
faaliyete geçmesi hem de seçim yasası meselesi ulusal 
meseleler olup siyasi partilerin koordinasyon ve 
mutabakatını gerektirmektedir.”

Gulistan Said: Bizim görüşümüz, mevcut 
komisyonun yapısının olduğu gibi kalması

Komisyonun aktifleştirilmesine ilişkin görüşlerine 
değinen Gulistan Said, “Bizim görüşümüz, mevcut 
komisyon yapısının olduğu gibi kalması gerektiğidir. 
Komiserler kurulundaki üyelerini değiştirmek isteyen 
her siyasi partiye değiştirme hakkı tanınmalı. Goran 
olarak, komisyonun görev süresinin, komisyona 
bir sonraki seçim çalışmaları için yasal olarak hak 
tanınmasını sağlayacak şekilde olması gerektiğine 
inanıyoruz. Daha sonra, seçimlerin sonucuna göre 
komisyon, tüm siyasi partilerin haklarını koruyacak 
şekilde yeniden düzenlenebilir." dedi.

Said, siyasi partiler ile aralarındaki ilişki ve 
görüşme sonuçlarına değinerek sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: 

“Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanlığı, tüm siyasi 
partilerin seçim odalarını davet edip toplantılar 
düzenledi, ancak siyasi partiler arasında herhangi bir 
sonuç ve mutabakat sağlanamadı. Açıkçası, yasanın 
değiştirilmesi ve komisyonun yeniden faaliyete 
geçmesi için konunun siyasi partiler arasında daha 
fazla tartışılması ve anlaşılması gerekiyor.”
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TEBA“Geçen yıla göre, bu sene suç işleme “Geçen yıla göre, bu sene suç işleme 

oranı daha düşük"oranı daha düşük"
IKBY Parlamento Seçimleri Ne Zaman 

Yapılacak?

DolarDolar  ve Euronun  Euronun Eşitlenmesinin Eşitlenmesinin 
Sebebi Nedir?Sebebi Nedir?

Suç  olayları, en çok duyduğumuz ve günümüzde en 
yaygın kelimelerden biri haline geldi. Suç olayları 
insanlık tarihi ile ortaya çıkarak cinayet, yaralama, 
tehdit, hırsızlık ve benzerleri dahil olmak üzere çeşitli 
türlere ayrılmıştır. 

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) İçişleri 
Bakanlığı tarafından silah ruhsatları ve silah taşımayla 
ilgili paylaşılan yönergede şu ifadelere yer verildi:

“Ruhsatlı silahın sadece güvenlik şirketi çalışanının 
resmi görevi sırasında kullanılması zorunludur, 
nöbet görevi dışında silah bulundurmak ve kullanmak 
ruhsatsız sayılır. Silah kanununa göre, yasal işlemlere 
çarptırılır.

Güvenlik şirketi görevlisi, ruhsatlı bekçi silahını 
görev sınırları dışında şirket dışına çıkarmamalı. 
Güvenlik çalışanları da silah ruhsatı alabilmek için 
aşağıdaki şartlara uygun olmalı.

1.Güvenlik şirketi görevlisinin yaşı 28’den küçük ve 
50’den büyük olmamalı.
2.Suç Delilleri Müdürlüğünün kanıtı ile herhangi bir 
suçtan hüküm yememiş olmalı. 
3.Sağlık Komisyonunun raporu ile engelli, ruhsal 
bozukluk veya silah kullanmasını engelleyecek göz 
rahatsızlıkları bulunmamalı.
4.Özel güvenlik şirketi görevlilerinin bilgilerine 
ilişkin silah ruhsatı formunun doldurulması gerekir.”

İçişleri Bakanlığının talimatlarına göre, özel güvenlik 
şirketleri, çalışanları için temin edeceği silah çeşitleri 
şu şekilde olmalı:

1.Mermi boyutları 9 mm'yi geçmeyen silahlar.
2.Mermi boyutu “39×7.62m”yi geçmeyen silahlar.
3.Güvenlik şirketlerinin sessiz silahlar ve keskin 
nişancı silahları kullanması yasak.

Suç oranı, zaman ve mekan değişikliğine göre 
sınıflandırılabilecek bir istatistik olarak görülüyor. 
TEBA Gazetesi olarak suç oranını ayrıca 
vatandaşların can güvenliğini korumak adına çaba 
ve planları ele almak üzere Erbil Polis Müdürlüğü 
Sözcüsü Hogır Aziz ile röportaj gerçekleştirdik . 

2022’de suç oranı ne kadar ? Mevcut 
istatistikler bize neyi gösteriyor?

Erbil Polis Müdürlüğü olarak herhangi bir suç 
gerçekleştirildiğinde yasal işlem başlatıyoruz. 
Güçlerimiz olay mahalline giderek suçluyu yakalıyor 
veya suçu işleyenleri tespit edip yasal işlem başlatıyor.
Elimizdeki istatistiklere göre, 1 Ocak 2022 – 30 
Haziran 2022 tarihleri arasında, polis karakollarında 
ve suç önleme dairelerinde 2 bin 961'i çözülmüş 
olan 3 bin 375'ten fazla dava kaydedildi. Yani 
suçlu yakalanıp, yasal işlem yapıldıktan sonra 
dosyalar hazırlanarak gerekli cezaları vermek üzere 
mahkemeye gönderildi. Bu orana bakacak olursak, 
Erbil Polis Müdürlüğünde talep edilen adli davaların 
yüzde 88'ini tamamlayıp karara bağladık. Erbil 
Polis Müdürlüğünde kayıtlı 3 bin 375 dava sonucu 
4 bin 777 suçlu tutuklanarak haklarında yasal işlem 
başlatıldı. Bilindiği üzere Erbil, barışçıl bir şehir 
olmasıyla ünlü. Erbil'e gelen tüm oluşum ve insanlar, 
yerlerine dönene kadar şehri güvenli ve huzurlu 
bir şekilde ziyaret ediyor. Bu da Irak’ın tamamında 
Erbil'i mutlu bir yaşam sürmek için bir merkez haline 
getirdi. 
 

Geçen yıla göre, suç oranı arttı mı ya da 
düşüş kaydetti mi?

Geçen yılla karşılaştırırsak, suç oranı bu yıl daha 
düşük çünkü geçen yıl 10 bin 965'ten fazla dava 
alındı, ancak bu yıl altı ayda 3 bin 375 dava alındı. 
Yani Erbil'de suç oranı düştü. Cinayet oranlarını 

karşılaştırırsak, Erbil'de son altı ayda 22 kişi 
öldürüldü, 22 cinayet işlendi. Erbil polisi 18 cinayet 
olayını çözdü ve polisin kontrolünde sadece dört dava 
kaldı. İşlemler tamamlandıktan sonra failler hakkında 
yasal işlem başlatılacaktır. Suç işleyen kişilerin sık 
sık suç işleyip saklanmak için Erbil’e geldiklerini 
görüyoruz. Erbil Polis Müdürlüğü olarak 130'dan 
fazla şüpheliyi tutukladık ve davalarının bulunduğu 
yere gönderdik. Değişmeyen bir gerçek var ki, bir 
kişi ister silahla, ister bıçakla, ister herhangi bir ağır 
veya kesici aletle suç işlemek niyetindeyse ve suçu 
işlerse, polis onu tutuklar. Suç işleyenler hakkında 
soruşturma açılır.

Ruhsatlı ve ruhsatsız silah yasağı ile ilgili 
çalışmalarınız neler?

Silahla ilgili olarak, halka açık alanda ruhsatlı veya 
ruhsatsız silah taşıyan herkese karşı Erbil Polis 
Müdürlüğü olarak kendi tedbirlerimizi alıyoruz, 
çünkü her durumda açık alanda kullanılan ruhsatlı 
veya ruhsatsız silah hakkında yasal işlem başlatılır. 
Silah ruhsatı alan herkes, evinde güvenliğini 
korumak ve silahı özel bir yerde muhafaza etmekle 
yükümlüdür. Halka açık yerlerde taşımamalıdır. 
Erbil Polis Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığı, 
Bakanlar Kurulu ve Kürdistan Bölgesi Polis Genel 
Müdürlüğünün verdiği kararlara karşı olan ve talimatı 
ihlal edenler hakkında tüm talimatları özveriyle yerine 
getiriyoruz.

IKBY’de ruhsatlı ve ruhsatsız silah taşıma 
yasağı kararı Erbil’deki güvenlik durumunun 
kontrol edilmesine ne ölçüde katkı sağladı?

Gerçekten de Erbil ilindeki mevcut güvenlik durumu 
çok düzenli bir şekilde kontrol ediliyor. Bakanlar 
Kurulunun ve İçişleri Bakanlığının verdiği talimat 
ve kararları tereddütsüz ve özverili bir şekilde 
uygulayacağız, çünkü biz kararları yürütme tarafıyız. 
Bize sunulan kararlar ne olursa olsun, tereddüde 
düşmeden, tertipli bir şekilde uygulanır. Söz konusu 
kararın olumlu etkisi olacak ve kararın uygulamaya 
geçmesiyle birlikte suç oranı azalacak.

Euro ve dolar 20 yıldan sonra ilk kez eşit seviyeye 
geldi. Bu durum, “İki para biriminin değerinin 
eşitlenmesinin sebebi nedir?” veya “Doların değeri 
nasıl bu kadar yükseldi?” şeklindeki soruları akıllara 
getiriyor.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 
faiz oranlarını hızla artırabildiğini ve Avrupa'nın bu 

konuda geride kaldığını belirtiyor. Dolar faiz oranları 
yükselince yönler doğrudan dolara hareket ediyor. 
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonla karşı 
karşıya ancak ABD Merkez Bankası gibi, bu durumla 
yeterli seviyede yüzleşemiyor. 
Bu nedenle de dolar değerini 
artırırken euronun değer kaybettiği 
kaydediliyor.

En önemli konulardan biri de 
doların değerini artırmaya devam 
edip etmeyeceği. Bloomberg 
ekonomi uzmanları, enflasyon oranının zirveye ulaşıp 
ulaşmayacağının hala belirsiz olduğunu söylüyor. 
Uzmanlar, 2023 yılına kadar dolarda değer artışı 
olmayacağını vurguluyor. Ekonomi uzmanı James 
McCarthy, doların bir yıl ila 18 aya kadar yükseliş 
göstermeyeceğini belirtti.

Bloomberg Ekonomik İşler Merkezi’nin anketinde 
ise enflasyonun yüzde 9'a ulaşması beklendiği 
aktarıldı. Bu nedenle enflasyon yükseldikçe banka 
faiz oranları artacak ve dolar dünya çapında değer 

kazanacak. 

Finansal analistler, Avrupa'daki yavaşlayan 
gelişme oranı ve ABD Merkez Bankası'nın 
faiz artırımı nedeniyle yüzde 5 düşüş 
yaşanmasının beklendiğini aktardı.

Avrupa'da yükselen enflasyon oranı, özellikle 
de enerji, gıda fiyatları ve Rusya'nın Almanya'ya 
doğal gaz ihracatını durdurmasının ekonomik olarak 
Avrupa'ya büyük bir tehdit oluşturduğu kaydediliyor. 
Bu nedenle, euronun değeri düşmeye devam ediyor.

Haber: Ziya Uzeiry 

Haber: Abdullah Bahtiyar/ Hazırlayan: Hüseyin Hatipoğlu 
Foto: Mumin Memet
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TEBA Erbil Kalesi'nin Görkemi:Erbil Kalesi'nin Görkemi:

 Büyük Kale Camisi  Büyük Kale Camisi 
Tarihi milattan önce 6 bin yılına dayanan Erbil 
Kalesi'nde bulunan Büyük Kale Camisi, asırların 
rengi ve kokusuyla ayakta duruyor. Çeşitli 
medeniyetler görmüş kalenin içerisindeki camide 
tarih boyunca çokça alimler yetişmiştir.

Erbil kent merkezinde yer alan kalenin alanı 110 bin 
metrekare olmakla beraber, 3 mahalleden (Saray, 
Tekye ve Tophane) oluşuyor. 2006 yılına kadar Erbil 
Kalesi'ndeki birçok evin aktif olarak kullanıldığı da 
biliniyor.

Büyük Kale Camisi Müşrifi Osman Müftü, Erbil 
Kalesi'nde asırlardır ayakta duran Büyük Kale 
Camisi'nin görkemli geçmişini TEBA okurlarına 
anlattı.

Sözlerine Erbil Kalesi'ni anlatarak başlayan Müftü, 
"Erbil Kalesi'nin kapıları eskiden gece olunca 

kapatılırdı. Nüfus arttıktan sonra kalenin kapısı ihmal 
olundu, insanlar kalenin etrafında Teyrava, Tacil, 
Hanake ve Setakan gibi sakin yerlere gitti, daha sonra 
kalenin etrafında şimdilerde 30 Metrelik Caddesi 
ismi verilen yol yapıldı." ifadelerini kullandı.

Erbil Kalesi'nde bulunan Saray, Tekye ve Tophane 
mahallelerinin neye göre isimlendirildiğinden söz 
eden Müftü, "Saray Mahallesinde devletin sarayı 
bulunduğu için bu ismi almış. Tekye Mahallesinde 
rahmetli Şeyh Şerif ve Şeyh Abdulkerim Telaferi'nin 
tekkesi bulunuyordu ismini oradan almış. Tophane 
Mahallesi ise ya orada savaş olduğu için ya da 
Ramazan topu oradan atıldığı için bu ismi almış." 
dedi.

Müftü, caminin bakımı ve masraflarının 500 yıldır 
ailesi tarafından karşılandığını 
belirterek, Büyük Kale 
Camisi'nin kalenin tam 
ortasında yer aldığını söyledi.

"UNESCO (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu) kayıtlarına göre, Erbil 
Kalesi'nin tarihi 8 bin yıldan 
daha az değildir." diyen Müftü, 
"Mübarek İslam dini 1400 yıl 
önce, Hicri 30 yılında Erbil'de 
yayıldı." sözleriyle bilgilerini 
aktardı. 

Müftü, 17. dedesinin 500 
yıl önce kaleye taşındığını 
kaydederek, şu anda ailecek Büyük Kale Camisi için 
çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Büyük Kale Camisi'nin medrese olarak kullanıldığını 
dile getiren Müftü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hükümet ile millet arasındaki 
anlaşmazlık burada giderilirdi”

"Dedelerimizin yüzlerce yıl burada öğrencileri 
vardı. Gerekli olan tüm masraflar da ailemiz 
tarafından karşılanırdı. Hükümet ile millet arasındaki 
anlaşmazlık burada giderilirdi, sorunlar burada 
çözülürdü, Ramazan ayının gelişi ve bayram günü 
burada duyurulurdu. Kalede ırkçılık yoktu.

1956'da 66 yıl bundan önce 
babam Reşat Müftü, camide 
kadınlar için de bir yer 
açılmasını istedi ve aşağıdaki 
oda kadınlara ayrıldı. 
Kadınlar buna çok sevindi 
Ramazan ayında teravih 
namazına gelirlerdi. Şu 
dönemde de kadınlar buraya 
geliyor." 

Büyük Kale Camisi Müşrifi 
Osman Müftü, zamanında 
Erbil'deki tüm hutbelerin 
Arapça verildiğini söyledi.

Camide farklı makamların okunduğunu bildiren 
Müftü, önemli gecelerde Farsça, Türkçe, Kürtçe 
ve Arapça şiirlerinin okunduğu kaydederek, Büyük 
Kale Camisi'nde farklı tarikatların da işlendiğini dile 
getirdi.

“Erbillilerin yanlış yaptığı çok az görülür 
çünkü cami ahlakı taşıyorlar”

1953-1954 yılları arasında Molla Emin'den 
ders aldığını söyleyen Müftü, "Dedem buranın 
müftülerinden biriydi. Burada sorun olduğu zaman 
Bağdat'ın valisi buraya gelirdi, cami de sorunların 
çözümü için aracı olurdu. Zamanında bu camide genç 
nesillere ahlak ve din öğretilirdi. Şimdi tüm Erbil bu 
caminin kokusunu taşıyor. Erbillilerin yanlış yaptığı 
çok az görülür çünkü cami ahlakı taşıyorlar." dedi.

Şu anda Büyük Kale Cami'nin idari işlerinden 
kendisinin sorumlu olduğunu belirten Müftü, Kale 
Camisi İmamlığını yapan Molla Muhammed'in 
de caminin manevi sorumluluklarını üstlendiğini 
aktararak, kalenin mollasının kale ehlinin 
düşüncelerini temsil ettiğini vurguladı.

“Kalede herkes Türkmence konuşurdu”

Zamanında Erbil Kalesi'nde herkesin Türkmence 
konuştuğunu aktaran Müftü, "Kalede herkes 
Türkmence konuşurdu. Babam evde Türkmence 
konuşurdu.” dedi.

“Sultan Muzaffereddin Gökbörü gökteki 
en görkemli yıldız”

Sultan Muzaffereddin Gökbörü'yü "gökteki en 
görkemli yıldız" olarak tanımlayan Müftü, Çöl 
Minaresi'nin Gökbörü tarafından inşa edildiğini 
vurgulayarak, Erbil'in en güzel tarihinin Gökbörü 
döneminde görüldüğünü dile getirdi.

“Mevlid Kandili ilk olarak Gökbörü 
tarafından idrak edildi, bu Erbil için bir 

şeref”

Son sözlerinde Mevlit Kandili'nin ilk olarak 
Muzaffereddin Gökbörü tarafından idrak edildiğini 
belirten Müftü, bunun Erbil için bir "şeref" 
olduğunu söyledi.

Haber: Mumin Memet/ Hazırlayan: Esra Kasapoğlu
Foto: Mumin Memet
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 Büyük Kale Camisi  Büyük Kale Camisi 

Erbil'de konut Erbil'de konut 
projelerinde artışprojelerinde artış

Erbil’de konut pazarında talepte yaşanan artış sonrası 
emlak yatırımcıları arzı artırmak için yeni projelere 
ağırlık vermeye başladı.

Ekonomisi tarihsel olarak petrol sanayisi üzerine 
kurulmuş olan Erbil, yürüttüğü turizm ve havayolları 
alanında da gelir olanağı oluşturmuştur. Erbil 
şehri son zamanlarda geniş ölçekli inşaat 
projeleri sayesinde ilgi çekmektedir.

Son yıllarda kalabalık bir şehir haline gelen 
Erbil'de birçok konut projesine imza atılıyor. 
TEBA Gazetesi olarak Erbil'de artan konut 
projeleri ve planları hakkında IKBY Bağımsız 
Yatırım Kurulu Medya Direktörü Hemın Heyni 
ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Yatırım ve gayrimenkul sektörünün IKBY 
için önemli olduğunu söyleyen Heyni, 
"Kürdistan'da konut  projesinin yapılması 
elbette gerekli, gerekli olmazsa gayrimenkul 
pazarı bu şekilde olmaz. Yatırım ve 
gayrimenkul sektörleri Kürdistan Bölgesi piyasası 
için öneme sahip. Ev ve konut inşa projeleri 
konusunda sadece apartman çalışmalarına bakamayız, 
piyasaya bakmalıyız. Bu sektörde alım satım yaparken 
harcanan bütçe miktarı oldukça fazla ayrıca bu alanda 
çalışanlar için söz konusu piyasanın sağlanması iyi bir 
fırsat." dedi.

Kira fiyatlarının yüksek olmasına değinen Heyni, 
"Bizim için apartman ya da konut projelerinin 
gerekliliğine gelirsek, 100 bin-200 bin kiracımız 
var, özellikle konut projeleri, kiracılar tarafından 
takip ediliyor. Kira fiyatları bu kadar yüksekken 
kiracılar için yapılan apartmanlar gerekli." ifadelerini 
kullandı.

“Geçen yıllara göre konut projelerine 
daha az izin veriliyor”

"Dokuzuncu kabinede özellikle son 3 yılda Yatırım 
Kurulu, konut projelerinin inşası için verilen izni 
sınırlandırmış. Yani verilen izinler oldukça azaltıldı." 
diyen Heyni, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dönüp son 3 yıla bakarsak kent ve bağımsız 
idarelerde 13 konut projesinin inşasına izin 
verilmiş. Hükümet bu sektörü düzenlemek istiyor, 
bu konunun birkaç nedeni var. Erbil'de inşa edilen 
apartmanlarda yerleşim, hizmet ve geliş gidişlerin 
sağlanması konusunda plan oluşturulmalı. Özellikle 
şu anda merkezde inşa edilen apartmanlar, gelecekte 

trafikte büyük sıkıntı yaratacak. Hükümetin 
düzenlemesi gerekiyor. Geçen yıllara göre konut 
projelerine daha az izin veriliyor, prosedürler çok 
sıkılaştırıldı. Konut projesi inşa etmek isteyen 
birisi izin almada çok zorlanıyor. Projeler için izin 
konusunda engel oluşturuluyor." 

Konut inşa projeleri için gerekli hizmetlerin projeyi 
uygulayanlar tarafından sağlandığını dile getiren 
Heyni, "Konut projelerinde gerekli hizmetler 
sağlanıyor. Projelerdeki su ve elektrik konusu elbette 
ülkenin kaynaklarından kullanılıyor. Projeler için su 
ve elektrik gibi gerekli hizmetlerde, özellikle şu anda 
sorun haline gelen su konusunda sıkıntı yaşanacak 
alanlarda proje inşa edilmez. Hizmet sağlanmıyor 
diyemeyiz ama projelerin düzenlenmesi gerekiyor." 
ifadelerini kullandı. 

“Caddelerde oluşacak trafiğe hazırlıklı 
olunmalı”

IKBY Bağımsız Yatırım Kurulu Medya Direktörü 
Heyni, inşa projelerinin artması nedeniyle Erbil'in 
bazı bölgelerinde oluşan trafik sıkıntısına değinerek, 
şunları söyledi:

"Şu anda Koye yolunda, 60 Metrelik, 30 Metrelik 
ve hatta 40 Metrelik caddelerde çok fazla kalabalık 
oluşuyor. İlk çözüm hükümet ya da şirketler 
tarafından caddeler için overpass (üst geçit) ve 
underpass (alt geçit) inşa etmesi. Sadece bu çözüm 
var, başka çözüm yok. Söz konusu caddeler, 
gelecekte tıkanacak. Gulan Caddesine bakarsak 
Zekerya Apartmanları, The Boulevard, Queen 
Towers, Park View ve  karşısında Gulan Towers var. 
Binlerce kişinin günlük geliş gidişiyle elbette cadde 
tıkanır. Plan olması gerekli, Planlama Bakanlığı 
sorunlara çözüm bulmalı. Elbette konut projesinin 
yapılması konusundaki izinlerde 1 veya 2 yıl sonra 

caddelerde oluşacak trafiğe hazırlıklı olunmalı."

İnşa edilen konut projelerinin emlak alım 
satımını hangi yönde etkilediğini öğrenmek üzere 
mikrofonumuzu Emlakçı Ravej Burhan'a uzattık. 

“Talep olmazsa projeler de inşa 
edilmez”

“Şu anda IKBY'de çok sayıda konut projesi 
üzerinde çalışılıyor, sizce tüm bu projelerin hayata 
geçirilmesinin olumlu ve olumsuz etkileri neler?” 
şeklindeki soruyu Burhan, şöyle yanıtladı:

"Bu kadar çok projenin olmasının kesinlikle olumlu 
etkileri var, çünkü tüm bu projeler talep üzerine 
inşa ediliyor, talep olmazsa projeler de inşa edilmez. 
Piyasa araştırıldı ve bu taleplere ihtiyaç olduğu 
belirlendi. Aslında bu talepler şehrin büyümesi 
ve genişlemesinin bir sonucudur. Genişlemeyi 
profesyonel ve modern bir tarzda hayata geçirmek, 
imar izni olmadan düzensiz bir tarzda yapmaktan 

daha iyidir. Şehrin geniş ve büyük olması yerine daha 
fazla insanı barındıracak apartmanlar inşa edilmesi 
daha mantıklı. Şehir, profesyonel şekilde büyümeli."

Emlak piyasasının şu anda bölgedeki siyasi durumla 
değişiklik gösterdiğini belirten Burhan, "İyi haberler 
varsa, piyasa iyidir. Tam tersi, eğer kötü haber varsa, 
piyasa da kötü oluyor. Şu anda alım satım konusunda 
daha fazla yerli müşteri var. Aynı zamanda, Araplar 
tarafından kiralara talep yoğun." dedi.

Burhan, "Genel olarak, projeler hizmete göre daha 
fazla talep görmektedir. Hangisi daha iyi hizmete 
sahipse, daha fazla talep görmekte. Bununla birlikte, 
genel olarak apartman dairelerine talep yoğun 
oluyor, çünkü fiyatları daha düşük. İnsanlar bunu 
karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

“Kira talebi olduğu sürece projeler 
devam edecek”

Erbil'in planlama ve altyapı açısından konut 
projelerine ihtiyacının olup olmamasına ilişkin 
Burhan, şu açıklamada bulundu:

"Evet, kira talebi olduğu sürece gerekli. Halihazırda 
bazı projeler var, daire kiralamak isterseniz bir 
dairenin boşalması ve taşınmanız için üç ay beklemek 
zorundasınız. Bu nedenle, tekrardan belirtiyorum, bu 
kira talebi olduğu sürece projeler devam edecek."

Haber: Esra Kasapoğlu  
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66 Kavurucu Yaz Sıcağında 
Elektrik Durumu Ne Olacak?

Elektrik, insanların en temel ihtiyaçlarından biri 
olarak biliniyor. Irak gibi 7 ila 8 ay sıcak havaların 
hakim olduğu bir ülkede, elektriğe talep de yoğun 
oluyor. Barajların yeterli olmaması ve elektrik 
üretmek için komşu ülkelerden yakıt alınması ya da 
ülkelerden bizzat elektrik alınmasının bazı zorlukları 
beraberinde getirdiği belirtiliyor. Suyun az olması da 
elektriğin azalmasına neden oluyor. Komşu ülkelerle 
yakıt tedariği konusunda anlaşma sağlanamaması, 
elektriğin azalma sebepleri arasında yer alıyor. Bu 
da yılın 12 ayında elektrik kesintisine ve talepleri 
karşılamada sorunlara yol açıyor.

Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin 
(IKBY) komşu ülkelerle yaptığı anlaşmaların halkın 
elektrik taleplerini karşılamadığı ve yeni sorunlarla 
birlikte elektrik arz miktarının azaldığı belirtiliyor.

TEBA Gazetesi olarak elektrik arzındaki son 
durumu ve sorunları ele almak üzere IKBY Elektrik 
Bakanlığı Sözcüsü Ümed Ahmet ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Bölgede elektrik arzı ne durumda? Önceki 
yıllara göre, 2022’de ne gibi değişiklikler 

yapıldı?

Kürdistan Bölgesi'ndeki elektrik durumu konusunda 
şu anda 3500 Megawatt (MW) üretim yapılıyor. 
Elektrik ihtiyacı ise 4500 MW. Günlük elektrik arzı 
14 ila 16 saat arasında seyrediyor. Bu günlük talebe, 
sıcaklıklara, elektrik üretim ve iletim santrallerindeki 
herhangi bir soruna göre değişiklik gösteriyor.

Neden her yıl yaz aylarının gelmesi ve artan 
sıcaklıklarla birlikte elektrik arzı azalıyor? Özel 
jeneratörlerde elektriğin amper fiyatı yaklaşık 

20 bin dinara ulaştı!

Bunun nedeni, yaz aylarında talep edilen elektrik 
miktarının artması, iletim sırasında birçok sorun 
yaşanması ve enerjinin bir kısmının azalmasıdır. 
Sıcak yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun talebi 
nedeniyle 24 saat boyunca elektrik veremiyoruz. 
İhtiyacın bir kısmını karşılamak için de vatandaşlara 
özel jeneratörlerden elektrik iletiliyor.

Genel elektrik arzını artırma ve özel jeneratörler 
tarafından sağlanan elektrik süresini azaltma 

konusunda planınız nedir?

Kürdistan Bölgesi Yönetimi olarak elektrik miktarını 
artırma yönündeki planlarımıza devam ediyoruz. Şu 
anda ekim ayı için 500 MW elektrik planımız var. 
Üretimi artırmak için 250 MW'lık olmak üzere iki 
bölüme ayrılacak. Planlarımız ve elektriği artırmaya 
yönelik çabalarımız devam edecek.

Irak hükümeti, Körfez ülkeleri ile elektrik arzına 
yüzde 5 oranında olumlu etki yapacak bir 

anlaşma imzaladı. Söz konusu adım IKBY’ye ne 

kadar fayda sağlayacak?
Aslında Irak'ın elektriğini Körfez ülkelerin 
elektriğine bağlamaya yönelik bu anlaşma, federal 
hükümetle ilgili. Yüzde 5'lik artış çok küçük bir 
miktar ve bu Irak'ın küçük bir bölümünün talebini 
karşılayabilecek. Kürdistan Bölgesi ile hiçbir ilgisi 
yok ve Bölge anlaşmadan bir fayda sağlamayacak.

IKBY Elektrik Bakanı Kemal Muhammet, elektrik 
saatlerine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, 
planlarının elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı 
yönünde uygulandığını kaydetti. Muhammet, basına 
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üretim açısından elektriği 615 MW artırdık. 
Habat'ta 300 MW, Germiyan'da 165 MW, Dokan 
ve Derbendihan'da 150 MW elektrik artırıldı. 
Bölge’nin elektrik altyapısı 6 bin 700 MW ve elektrik 
üretim seviyesi 3 bin 500 MW'dır.

Genel elektrik arzının süresine bakıldığında ise 
vatandaşlara yaklaşık 16 saat elektrik sağlanmakta. 
24 saatlik elektrik arzı daha fazla yakıt ve maliyet 
gerektirmektedir. Bu amaçla Elektrik Bakanlığı, 
bölgenin gelirine uyum sağladı. Önümüzdeki 
yıl doğal gaz üretiminin artmasıyla birlikte diğer 
santrallerin bir kısmı devreye girecek.

Elektrik sağlanması konusuna gelince, sadece 
elektrik dağıtım yönetiminin özel sektöre verileceğini 
ve akıllı sayaçların sadece elektriği düzenlemek ve 
kontrol etmek için olduğunu açıklığa kavuşturmak 
isterim.”

“Vatandaşların seyahat için tercih 
ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor”

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Havacılık ve 
Turizm Şirketler Birliği, vatandaşların seyahat için en 
çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini 
belirtti.

Pandemi döneminde getirilen seyahat kısıtlamalarının 
büyük kısmının kaldırılması ve normalleşme adımları 
sonrası yeniden seyahatler artmaya başladı. 

Yıl boyunca çalışıp, yaz gelince tatil planı kuranların 
rotası denizli alanlar oluyor. Bu kapsamda ulaşımın kolay 
olması sebebiyle seyahatler için en iyi tercihin Türkiye 
olduğu aktarıldı.

IKBY Havacılık ve Turizm Şirketler Birliği Üyesi 
Muhammed Zebari,  bu sene seyahatlerdeki artış ve en 
çok tercih edilen ülkeler hakkında TEBA mikrofonuna 
konuştu.

Zebari, geçen senelere göre bu yıl yurtdışına seyahat 
sayısının artış kaydettiğini belirterek, “Pandemi sürecinin 
ardından artık seyahatlerle ilgili kısıtlamalar azaldı. Bazı 
ülkelerde halen önlemler sürüyor. Örneğin, Çin ve 
Azerbaycan’da kısıtlamalar devam ediyor ancak diğer 
ülkelerde koronavirüs konusunda herhangi bir kısıtlama 
şu anda söz konusu değil.” dedi.

Geçen seneye göre karantina sürecinin ardından 
seyahatlerin % 75 oranla artış kaydettiğini aktaran 
Zebari, “Pandemiden önceki dönem kadar olmasa da 
geçen seneye göre seyahatlerde artış mevcut.” ifadesini 
kullandı.
Seyahatler için en çok tercih edilen ülkelere değinen 
Zebari, “Irak vatandaşlarını genel olarak kapsarsak, 
şüphesiz en çok seyahat Türkiye’ye yapılıyor. 
Vatandaşların seyahat için tercih ettiği ülkeler 
sıralamasında Türkiye başta geliyor. En fazla seyahat 
İstanbul’a oluyor, yaz aylarında ise Antalya tercihler 
arasında yer alıyor.” diye konuştu. 

“İstanbul doğu ve batı ülkeler için bir kapı”

“Ardından özellikle kış mevsiminde vatandaşların tercihi, 
Birleşik Arap Emirlikleri oluyor. Avrupa ülkeleri de bazen 
tercihler arasında.” diyen Zebari, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

“Seyahatlerde en çok Türkiye’nin tercih edilmesinin 
nedeni turistik alanlarının çok olmasıdır. İstanbul doğu ve 

batı ülkeler için bir kapı, çünkü iki kültürü de kapsıyor. 
Bu nedenle de seyahatçilerin en çok tercih ettiği ülke 
oluyor.” 

Seyahat acenteleri sayesinde Türkiye’ye seyahatlerin çok 
kolay olduğunu belirten Zebari, “Bilet, seyahat hizmetleri 
A’dan Z’ye çok kolay bir şekilde ayarlanıyor. Bu gibi kolay 
hizmetler Türkiye’de sayıca fazla.” ifadesinde bulundu.

Türkiye’de ziyaretçilere çok güzel hizmetler 
sunulduğunu vurgulayan Zebari, “Ne yazık ki bölgemizde 
deniz yok. Türkiye’de söz konusu turistik alanların fazla 
olması da tercihin artmasına bir neden.” dedi.

“Haftada 100 ila 120 arasında seyahat yapılıyor”

Uluslararası Erbil Havaalanında haftalık seyahat sayısına 
ilişkin Havacılık ve Turizm Şirketler Birliği Üyesi Zebari, 
“Yanımda detaylı veriler olmasa da haftada 100 ila 
120 seyahat yapıldığını söyleyebilirim. Günlük veriler 
değişiyor. Örneğin, Türkiye’nin birçok havayolu şirketi 
bulunuyor, bu nedenle diğer ülkelere göre günlük 
seyahat sayısı farklı oluyor.” açıklamasında bulundu. 

Sağlık tedbirleri açısından artık normale dönüldüğünü 
söyleyen Zebari, “Seyahatler aşı kartı ile yapılıyor, 
olmadığı durumlarda da PCR testi yapılıyor. Bazı ülkeler 
artık testi bile istemiyor. Koronavirüsün ve pandeminin 
bu seneki seyahatler üzerindeki etkisi çok azaldı.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Haber: Nurhan Karhi / Foto: Mumin Memet

Haber:  Hüseyin Hatipoğlu 
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Sosyal Medyada Hakaret Etme Kültürü 
Giderek Artıyor…

           Siber güvenlik yoluyla ülkeler arasındaki savaş… 
                                 Siber güvenlik nedir?

Modern ve dijital teknoloji sosyal, ekonomik, politik, 
kültürel ve iletişim açısından insanlığa, medeniyete 
ve farklı toplumlara hizmet etmekte. Facebook'tan 
Instagram'a, Twitter'dan Snapchat'e uzanan sosyal 
medya, inovasyon sonrası insanlığı geniş ve kapsamlı bir 
ağda bir araya getiren ve ilişkileri birbirine yakınlaştıran 
etkenlerden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal ağların 
karanlık yüzü ise söz konusu ağların özellikle kapalı 
ve gelişmemiş kişiler tarafından teşvik, hakaret, 
tehdit, saldırı, hakları ihlal etme ve aşağılama amacıyla 
kullanılmasıdır.

Dil, insanlar arasında belirli bir mesaj göndermek için 
kullanılan iletişim aracıdır. Barış niyeti taşıyan mesajlar, 
yumuşak ve güzel ifadelerle, kin ve hakaret içeren 
mesajlar sert sözlerle gönderiliyor. Bazı kişiler doğrudan 
bazıları ise dolaylı olarak hakaret sözcüklerini kullanıyor.

Son birkaç yılda, hakaretlerin birçoğunun sosyal ağlar 
yoluyla yapıldığı gözlenmiştir. Hakaretler de genellikle 
kırmayı, aşağılamayı, kızdırmayı ve yok saymayı 
amaçlıyor.

Sosyal medyada her gün birçok kişiye ve oluşumlara 
yönelik kötü yorum ve sözler bulunduğunu görüyoruz. 
Öyle ki bazen hakaret eden kişinin kendi sayfasındaki 
paylaşımlar ile yazdığı hakaretlerden çok farklı bir kişiliği 
olduğu da tespit ediliyor. Bazen kötü yorum yapan 
kullanıcının özel hesabında gerçek kişiliğini yansıtmadığı 
da belirtiliyor.

Sosyal medya kullanan her sıradan insanın her gün 
karşılaşabileceği hakaret içerikli yorumlara ilişkin sosyal 
medyanın sıkı takipçilerinden Erbilli Yadgar Umed ile 
röportaj gerçekleştirdik.

Günümüzde insanların artık hakaret için sosyal ağları 
kullandığını söyleyen Umed, "Sosyal medya, insanlığa 
hizmet etmek, bilgi toplamak ve sosyalleşmek amacıyla 
oluşturulsa da günümüzde sosyal medyanın birini 
aşağılamak için kullandığını da söyleyebiliriz. Çok eski 
bir tarihe dayanmayan sosyal ağlar ülkemizde, bu kısa 
süre zarfında bireysel haysiyeti kırmak için kullanıldığı 
kadar farklı amaçlar için kullanılmadı." dedi.

Toplumda var olan birçok sorunun nedenini sosyal 
ağlara bağlayan Umed, "Bugün toplumda var olan 
sorunlar, sosyal ve politik sorunlar da dahil olmak üzere 
birçoğunun temel nedeni sosyal ağlardır. Tehlike o 
kadar büyük ki bir gün hepimiz tüm insani ve ahlaki 
standartlardan uzak bu hamleyle karşı karşıya kalabiliriz. 
Bu sorunların bir kısmı, sosyal ağların hızla yayılmasından 
ve sansür eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Herkes 
sosyal medyayı kullanabilir ve hatta bireylere, gruplara, 
sembollere ve topluluklara hakaret etmek için birden fazla 
hesap oluşturabilir. Bu nedenle ilgili taraflar, özellikle 

sosyal ağların başıboşluğu hakkında düşünmeli." 
değerlendirmesinde bulundu.

Yasama organı söz konusu kişiler hakkında yasal olarak 
cezalar çıkarmış olsa da şikayetçi olunmadığı sürece 
cezalandırılamıyor. TEBA Gazetesi olarak, Avukat Rawa 
Muhammet ile sosyal medyada insanları ve toplumu 
karalama ve aşağılayıcı sözlere karşı hukuki sürecin 
detayları hakkında görüşme gerçekleştirdik.

İletişim cihazlarını kötüye kullananlara karşı uygulanan 
yasal yaptırımlara işaret eden Avukat Muhammet, şu 
ifadeleri kullandı:

"Yasalar iletişim cihazlarını kötüye kullananlara verilecek 
cezayı belirlemiş. Özellikle herkesin elinde olan cep 
telefonları sorumluluk çerçevesinde kullanılmalı. 2008 
tarihli iletişim cihazlarının Irak Kürdistan Bölgesi'nde 
kötüye kullanımının yasaklanmasına dair kanunun 2. 
maddesinde belirtildiği üzere, bir cep telefonunu, kablolu 
veya kablosuz iletişim cihazını, internet veya e-postayı 
bir kişiye karşı tehdit, suçlama, hakaret veya yanlış bilgi 
yaymak, korku oluşturmak, konuşmaları sızdırmak, 
resimleri ya da mesajları paylaşmak, kamu ahlakına aykırı 
olmak, izinsiz fotoğraf çekmek, namusa zarar veren ve 
suçu teşvik eden eylemlerde bulunmak, kötü davranmak, 
özel veya aile mahremiyetiyle ilgili bilgileri ifşa etmek 
için kullanan kişi, 6 aydan az ve 5 yıldan fazla olmamak 
üzere hapis cezası ya da bir milyon dinardan az ve 5 
milyon dinardan fazla olmaması kaydıyla para cezasına 
çarptırılır."

Siber güvenlik, internet ağına bağlanan tüm cihazları 
korumak için kullanılmaktadır. Siber güvenlik, 
bilgisayarları, sunucuları (bilişim), cep telefonlarını, 
ağları, verileri, cihazları ve elektronik sistemleri 
korumanın yoludur.

“Bilgi Teknolojilerini Korumak” olarak da 
adlandırılan siber güvenliğin birkaç farklı anlamda 
kullanılmasını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ağ güvenliği: Belirli bir tehdit veya virüse karşı 
internet ağlarının dış tehditlerden korunmasını 
güçlendirmektedir.

Program ve uygulama güvenliği: Program, 
yazılım ve cihazları risklerden korumaya odaklıdır. 
Başarılı koruma sistemi, program veya cihaz devreye 
alınmadan önce tasarım aşamasından itibaren başlar.

Cloud güvenliği: Depolama, taşıma ve çalıştırma 
sırasında verileri korumak ayrıca kullanıcının 
verilerini gizli ve başka kişilerden uzak tutmak için 
kullanılır.

Bilgi güvenliği: Hem depolama hem de taşıma 
sırasında veri güvenliğini ve gizliliğini korur.

İşletme güvenliği: Kullanıcıların ağ ve sistem 
üzerinde sahip oldukları yetkiler gibi veri koruma ile 
ilgili süreçleri ve kararları içerir. Verilerin belirlenen 
kurallara göre, nasıl depolandığını ve paylaşıldığını 
belirler.

Güvenliğin faydaları nedir?

Verilerin ve kişisel bilgilerin kolayca sızmasını veya 
bilgilerin azaltılmasını, alınmasını ve düzenlenmesini 
engeller.

Ülkeler arasındaki siber güvenlik savaşı (Rusya ve 
Ukrayna)

Son zamanlarda dünyada güçlü ülkeler arasında tüm 
önemli güvenlik bilgilerinin alınması için elektronik 
savaşın başladığı görülmektedir. Özellikle Rusya 
ile Ukrayna arasındaki savaşta siber güvenlik, 
güvenlik kurumlarının bilgilerini almak için bu 
savaşın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. 
Ukrayna, siber güvenlik teknolojisi ile birçok Rus 
bankasının bilgilerini ele geçirmeyi başardı. Rusya da 
Ukrayna'nın tüm güvenlik bilgilerine siber güvenlik 
yoluyla erişmeye çalıştı.

2022’de en fazla siber güvenlik saldırısı 
Hindistan ve ABD tarafından gerçekleştirildi

Bu yıla ait verilere göre, 2022 yılının başından 
bugüne kadar en fazla siber saldırı gerçekleştirildi. 
Hindistan, toplam 6 milyon 137 bin 330 siber 
saldırı ile ilk sırada yer alıyor. Toplam 1 milyon 308 
bin siber saldırı gerçekleştiren ABD, ikinci sırada 
geliyor. Söz konusu ülkelerin ardından Rusya, Çin, 

İran, Pakistan ve Ukrayna geliyor.
Küresel siber güvenlik tehlikesinin boyutu büyümeye 
devam ediyor. Siber suçlular tarafından verilerin 
yayılması ve hacklenmesi gün geçtikçe artıyor. Dünya 
genelinde 2020 yılında, her olay için ortalama veri 
yayınlama ve hackleme kaybı 3,86 milyon dolardı. 
ABD’nin kaybının ise 8.64 milyon dolar olduğu 
belirtildi. Bu maliyetler, yeni cihazları ve yazılımları 
çözme ve kurma maliyeti gibi bir dizi harcamaları 
içeriyor.

%100 güvence veriyor mu?

Tabii ki hayır. Ağa bağlı herhangi bir cihazın % 100 
güvencesi yoktur. Güvenlik nasıl ilerlerse ilerlesin, 
güvenliğin kırılması için bir yol oluşturuluyor.

Veri sızdırılması ve bilgilerin 
çalınmasını önlemenin yolları neler?

Sosyal ağ güvenliği iki türdür; birincisi özel 
şirketlerin sahip olduğu tür, ikincisi ise insanların 
kendi hesaplarına eklediği türdür. Kullanıcı 
eğitimi de bu konuda büyük rol oynamaktadır. 
Siber güvenliğin en öngörülemeyen nedenlerinden 
biri insanlardır (kullanıcılar), kullanıcı her an bir 
koruma sistemini, siber güvenlik kurallarını göz ardı 
ederek ve çiğneyerek kırabilir. Kullanıcı, şüpheli 
bir bağlantıyı açmama ve bilinmeyen programları 
kullanmama konusunda bilgilendirilmeli. Bilgi sahibi 
olmak, bu tür elektronik saldırılardan korunmada 
önemli rol oynamaktadır.

Haber: Abdulselam Tütüncü

Hazırlayan: Abdullah Bahtiyar

batı ülkeler için bir kapı, çünkü iki kültürü de kapsıyor. 
Bu nedenle de seyahatçilerin en çok tercih ettiği ülke 
oluyor.” 

Seyahat acenteleri sayesinde Türkiye’ye seyahatlerin çok 
kolay olduğunu belirten Zebari, “Bilet, seyahat hizmetleri 
A’dan Z’ye çok kolay bir şekilde ayarlanıyor. Bu gibi kolay 
hizmetler Türkiye’de sayıca fazla.” ifadesinde bulundu.

Türkiye’de ziyaretçilere çok güzel hizmetler 
sunulduğunu vurgulayan Zebari, “Ne yazık ki bölgemizde 
deniz yok. Türkiye’de söz konusu turistik alanların fazla 
olması da tercihin artmasına bir neden.” dedi.

“Haftada 100 ila 120 arasında seyahat yapılıyor”

Uluslararası Erbil Havaalanında haftalık seyahat sayısına 
ilişkin Havacılık ve Turizm Şirketler Birliği Üyesi Zebari, 
“Yanımda detaylı veriler olmasa da haftada 100 ila 
120 seyahat yapıldığını söyleyebilirim. Günlük veriler 
değişiyor. Örneğin, Türkiye’nin birçok havayolu şirketi 
bulunuyor, bu nedenle diğer ülkelere göre günlük 
seyahat sayısı farklı oluyor.” açıklamasında bulundu. 

Sağlık tedbirleri açısından artık normale dönüldüğünü 
söyleyen Zebari, “Seyahatler aşı kartı ile yapılıyor, 
olmadığı durumlarda da PCR testi yapılıyor. Bazı ülkeler 
artık testi bile istemiyor. Koronavirüsün ve pandeminin 
bu seneki seyahatler üzerindeki etkisi çok azaldı.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı. 
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Kerküklü Hançer Ustası, Dedelerinden Miras 
Kalan Mesleğini Yaşatıyor

Kerkük’te el sanatları ustası Sabır Hançerci, 40 
yıldır aile mesleği olan zanaatını atölyesinde titizlikle 
devam ettiriyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde geleneksel bir alet 
olarak anılan hançer, zamanında insanların hayatında 
savunma silahı olarak yer alırken şimdilerde 
aksesuar, tören silahı ya da süs eşyası şeklinde 
kullanılıyor.

Hançer, Arap coğrafyasında kimi yerlerde sosyal 
statü belirtisi, kiminde geleneksel kıyafete ait bir 
aksesuar olarak görülüyor.

Meslek mirasına sahip çıkan nadir ustalar arasında 
yer alan Sabır Hançerci, dedelerinden miras kalan 
mesleğini TEBA mikrofonuna anlattı.

Hançerin işlevinin zaman içinde değiştiğini 
vurgulayan Sabır, "Eskiden hançer, tek savunma 
silahıydı. Ancak günümüzde bu durum değişti ve 
hançer süs objesi halini aldı. Eskiden Türkmenler her 

zaman geleneksel kıyafetlerini giydiğinde mutlaka 
hançer de kullanırdı." dedi.

Hançer dışında kılıç ve benzeri ürünleri de 
yaptıklarını kaydeden Sabır Hançerci, 10 yaşından 
beri mesleğini özveriyle yaptığını söyledi.

Hançerin çeşitlerine ilişkin Sabır, “Daban, Kazvin ve 
Fener olmak üzere 3 çeşit hançer bulunuyor. Daban 
türünde değerli taşlar kullanılıyor. Diğer türler de 
şekil olarak farklı.” ifadesini kullandı.

Emektar zanaatçı, vatandaşların bir hatıra olması 
için ya da hediyelik eşya olarak hançer aldıklarını 
dile getirerek yurt dışına da ürünlerini gönderdiğini 
belirtti.

Sosyal Medya Aracılığıyla İş Bulma…
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle hayatın her 
alanında büyük gelişmeler kaydediliyor. Söz konusu 
gelişmelerden biri de internet üzerinden iş olanağı 
yakalamak oluyor.

Hükümet ve gönüllü vatandaşlar tarafından sosyal ağlarda 
çeşitli internet siteleri ve gruplar sayesinde binlerce kişi iş 
fırsatlarından yararlanıyor.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) hükümeti 
tarafından iş bulma amacıyla yönetilen internet 
sitelerinden biri de "Kar" sayfasıdır. TEBA Gazetesi 
olarak internet üzerinden iş bulma konusunun detaylarını 
öğrenmek üzere Erbil Çalışma Müdürü Karzan Ali ile 
görüşme gerçekleştirdik.

İnternet aracılığıyla iş bulma yöntemlerini anlatarak 
sözlerine başlayan Ali, "Aslında bu bölüm, bizim 
departmanımızın kurulduğu günden beri var ama 2019 
yılında uluslararası CV ile Çalışma Örgütü (www.evtc-
krg.org) aracılığıyla Kar Portalı kuruldu. Herkes kendi 
ismi ile bu sitede iş arayabilir. Biz de yanımızda kayıtlı 
olan iş ilanlarını aynı sitede paylaşıyoruz. Örneğin, bir 
şirket bize bazı özelliklere sahip birkaç elaman aradığı 
konusunda bilgi verir, biz de onlara talepte bulunan 
kişinin numarasını veriyoruz. Kendileri iletişim kurup 
anlaşabilir ya da iş başvurusu yapak kişi şirkete gelir, ona 
resmi yazı yazıp işyerine göndeririz. Bu nedenle çalışana 
ihtiyacı olan her firmanın bizden talepte bulunması 
gerekir. Böylelikle portalda yayınlarız. Elimizde çok 
sayıda CV mevcut, işin gerekliliklerine göre işçi 
ayarlıyoruz. Sadece yerel işçiler bize kayıt yaptırabilir." 
dedi.

İş fırsatlarının gelen taleplere göre değiştiğini söyleyen 
Ali, "Aylık istatistiklerimiz var, istatistikler aydan aya 
değişiyor. Bazen aynı anda 10 kişiye iş buluyoruz. Bazı 
aylar 100 veya 50 kişiye iş buluyoruz. Oran belli değil, 
günlük olarak bize gelen iş taleplerine bağlı. Örneğin, 
geçen yıl iş fırsatları çok fazlaydı, bir ayda 1000'den fazla 
kişiye iş bulduk. " ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada vatandaşlara iş sağlamak adına birçok 
sayfanın bulunmasına ilişkin Ali, "Bu sayfaların ve 
yerlerin hiçbiri bizim gözetimimizde değil. Bu yerler 
tarafından dolandırıldığı konusunda bilgi ulaştıran kişiler 
olursa ya da komisyonumuz tarafından vatandaşları 
dolandırdıkları tespit edilirse, o yeri kapatırız. Daha 
önce bazı yerleri mahkemeye verdik. Bir süre önce iki 
kadın bize başvuruda bulundu. Daha önce iş imkanları 
sağlamak adı altında açılan yerlerden biri onlardan 
para almış ve onlardan fotoğraf göndermelerini talep 
etmiş, kadınların fotoğraflarını göndermesinin ardından 
onlara açık giyinmedikleri için işe alınamayacakları 
söylenmiş. Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Müdürlüğünde 

ruhsatı olmayan kişiler bir yer açamaz ve vatandaşlara 
iş ilanı sağlayamaz. Çalışma iznimize sahip olanları 
düzenli olarak ziyaret edip onlardan rapor alıyoruz." 
açıklamasında bulundu.

İşveren ile sorun yaşayan vatandaşlara yardımcı 
olduklarını belirten Ali, "Tüm çalışanlardan sosyal 
güvenliğe kaydolmasını talep ediyorum, kayıtlarını 
yaptırdıklarında devlet memurlarıyla aralarında 
fark kalmayacak. Allah korusun, yaralandıklarında 
sıradan memurlar gibi emekli maaşları sağlanır. 
İşvereni tarafından haksızlığa uğrayarak ücretinin 
tamamı ödenmeyen herhangi bir işçi ya da sebepsiz 
yere kovulanlar için işçi bilinçlendirme hattımız var, 
(0665000500) hattımız ücretsizdir. Nerede olurlarsa 
olsun, özellikle istihdam edilen ve maaşı ödenmeyen 
işçiler başta olmak üzere herkesin sorununu çözeceğiz." 
şeklinde konuştu.

 

Günümüzde sosyal ağlarda vatandaşlar için iş fırsatları 
bulmak amacıyla çeşitli gruplar ve sayfalar mevcut. 
Söz konusu gruplardan biri de 2015 yılında kuruldu. 
Vatandaşlara çeşitli iş fırsatları sağlayan grubun sahibi 
Mustafa Hunar, grubun hedefi ve amaçlarıyla ilgili 
TEBA'ya konuştu.

Hunar, "Aslında, şu anda birkaç arkadaşla liderliğini 
yaptığımız grup 2015'te kuruldu. Şu anda sosyal ağlarda 
vatandaşlara iş fırsatları bulmaya adanmış iki gruba 
liderlik ediyorum. Her grupta yaklaşık 2 bin üye var. İş 
fırsatlarını çok basit bir şekilde yayınlayarak başladık. 
Daha sonra işe ihtiyacı olan yerler ve kuruluşları sayfada 
yayınladık, birçok kişi bu iş fırsatlarını bilmiyordu ve 
yararlanamıyordu, bu yüzden grubumuzda paylaşarak 
birçok insanın bu iş fırsatlarından yararlanmasını 
sağladık. Daha sonra grubumuz çok büyüdü, büyük 
şirketler ve oteller bizden kendileri için çalışacak 
vatandaşlar bulmamızı istedi." sözlerini kullandı.
 
Gruplarının başarı hikayesinden söz eden Hunar, şu 
ifadeleri kullandı:

"Grubumuzun başarısının ve şirketlerin bize olan 
güveninin nedeni, hiçbir zaman kimseden onlara 
iş bulmak için ücret talep etmemiş olmamız ya da 
şirketlerden  işçi bulmak için para almamamız. Diğer bir 
neden ise, bölgenin her yerinde çok sayıda üyesi bulunan 
grubumuzun üye sayısının fazla olması. Başka bir sebep 
de sayısız vatandaşa iş imkanı bulmanın yanı sıra sürekli 
olarak nasıl CV ve e-posta oluşturulacağına dair videolar 
yayınlamamız. Çünkü bu adımlar iş bulmak için gerçekten 
çok önemli."

Önceden buldukları iş fırsatlarını kayıtlara geçirdiklerini 
vurgulayan Hunar, "Üç yıl önce bulduğumuz tüm iş 
fırsatlarını kayıt altına alırdık ancak şimdi çok sayıda iş 
fırsatı ve yoğun programımız nedeniyle herhangi bir veri 
kaydedemiyoruz. Elimizde veri olduğu dönem, 3 binden 
fazla vatandaş bizim aracılığımızla iş bulmuştu. Doğrusu 
hükümetin desteği olursa işsizlik sorununu tek başıma 
8 ay içinde çözerim. Çünkü bu grup, gençlerle aramızda 
bir ilişki oluşturdu, sorunlarının ne olduğunu biliyoruz. 
Gençlerimize iş bulan grubumuz, onları kaçak işlerden 
uzak tutuyor. Çünkü boş vakit, işsiz olan herkesi yanlış 
yola sapmaya ve ülkeyi terk etmeyi düşünmeye zemin 
hazırlar." dedi.

"İş ilanları için çok güçlü bir güvenliğimiz var, 
bizden iş isteyen kişi adresini, e-postasını ve telefon 
numarasını bırakmalı, iş yerlerinin resmi olduğundan 
emin olana kadar araştırıyoruz, emin olmadan iş ilanı 
paylaşmıyoruz." diyen Hunar, "Gençler haksızlığa 
maruz kalmasın diye, az maaş verip mesai saati çok olan 
yerlerin ilanını vermiyoruz. Gençlere iş bulmak adına 
vatandaşlardan para alan bazı şirket ve gruplar ortaya 
çıktı. Aslında bu yerlerin amacı sadece para almak ya da 
kadınların fotoğrafını alıp ilişki kurmak. Grubumuzda şu 
ana kadar herhangi bir para alma ya da ahlaksız bir olay 
yaşanmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Gençlere özel sektörde iş aramaları tavsiyesinde bulunan 
Hunar, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yükseköğretim Bakanlığına üniversitelerde bazı 
konuların işlendiği gibi, özel sektörde nasıl iş bulunur 
diye bir ders eklenmesi talebinde bulundum. Çünkü 
2010 yılında mezun olan, 3 dil bilen, şimdiye kadar iş 
bulamayan ve özel sektöre güvenemeyenleri tanıyorum. 
İş bulmak için uygulamamız gereken birkaç adım var. 
Birinci, öncelikle geçerli bir e-posta adresiniz olmalı, 
kendinizin, babanızın veya dedenizin adı dışında 
yabancı adlar ile kurulmamalı. İkincisi, kişi tarafından 
güzel bir özgeçmiş oluşturulmalı, içindeki bilgiler 
eksiksiz olmalıdır ayrıca iş görüşmesine giderken 
dış görünüşünüze ve giyiminize dikkat etmelisiniz ki 
karşınızdaki kişi sizi baştan reddetmesin. Bir iş görüşmesi 
için size söylenen saatte iş yerinde olmalısınız."

Haber: Ercan Sarac / Hazırlayan: Nurhan Karhi
Foto: Ercan Sarac

Haber: Abdulselam Tütüncü / Foto: Ahmet Sirwan
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TEBA Nargilenin Zararları ve Yan Etkileri Neler?Nargilenin Zararları ve Yan Etkileri Neler?

“Seyahat Sırasında Evcil Hayvanlar Pet “Seyahat Sırasında Evcil Hayvanlar Pet 
Shoplara Emanet...”Shoplara Emanet...”

Kafelerde artık kahve, nescafe ve çayın yanı sıra nargile 
yaygın olarak tüketiliyor. Bazı kafeler müşterilerin ilgisini 
çekmek için nargileyi ücretsiz bir teklif olarak sunuyor. 
Son dönemde erkek ve kadınlar nargileyi alışkanlık haline 
getirmiş durumda.

Bölgede nargileye olan rağbet özellikle genç kesim 
tarafından oldukça yoğun görülüyor. Sağlık uzmanları, 
nargilenin korkunç bir salgın olduğunu, gelecekte 
kullanıcı üzerindeki olumsuz etkileri ve  tehlikelerinin 
ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor.

Geçen yıllara göre, kafe sayısının artış gösterdiği kadar, 
nargile kullananların sayısı da oldukça artmış durumda. 
Bazı vatandaşlar, nargilenin zararlarının sigaradan daha 
az olduğunu öne sürerek sigarayı bıraktıktan sonra 
nargileye başvurduğunu belirtiyor. Sağlık uzmanları, söz 
konusu düşüncenin yanlış olduğunu ve nargile dumanının 
oluşturduğu sağlık risklerinin sigara dumanından birkaç 
kat fazla olduğunu kaydediyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne 
(DSÖ) göre, bir nargile oturumu 100 sigara kullanımı 
kadar zararlı. Bu da nargile dumanının sigaradan daha az 

zararlı olmadığı, tam tersi daha tehlikeli olduğu anlamına 
geliyor.

Uzmanlara göre, nargile tütününde bulunan nikotin 
oranı, sigarada bulunanın 2 katı. İçerisinde, radyoaktif 
maddeler ve birçok zehirli kimyasallar bulunuyor.

Nargilenin insan üzerindeki yan etkilerini ele almak 
üzere Kardiyoloji Uzmanı Lavand Muhammet ile röportaj 
gerçekleştirdik. 

Nargile kullanımının yıllar geçtikçe ciddi ölçüde arttığını 
belirten Muhammet, "Nargile bağımlısı olanların birçok 
ciddi hastalığa yakalandığı görülmektedir. Bunun yanı 
sıra nargile kullanmak sigaradan daha zararlı. 2021 
yılında yayınlanan bir sağlık raporuna göre, 1 saat nargile 
içmek 200 sigaraya eş değer. Bu karşılaştırma bize 
nargilenin zararlarını anlatıyor." dedi.

Nargilenin etkilerine ilişkin Muhammet, "Şiddetli 
baş ağrısı, damarların hızlı kapanıp açılması, kalp 
damarlarının işlevinin bozulması, inme ve birçok ciddi 
hastalığın oluşmasında risk faktörüdür. Bu hastalıklar 
genellikle nargile bağımlısı olan kişilerde en sık görülen 

hastalıklardır." ifadelerini kullandı.

Muhammet, kadınlar arasında da nargile kullanımının 
yaygınlaştığını belirterek, "Erkeklerin nargile 
bağımlılığına ek olarak son yıllarda kadınlar arasında 
nargile kullanımı ciddi ölçüde arttı. Özellikle kadınlar 
birçok tehlikeli hastalığa yakalanıyor. Örneğin; 
kısırlığa, kusurlu doğumlara, bir diğer tehlikeli nokta 
ise çocuklarının kansere yakalanması." açıklamasında 
bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Lavand Muhammet, "Bir bağımlı 
nargileyi nasıl bırakabilir?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Nargileyi bırakmak bağımlının kendi elinde, çünkü 
nargiledeki nikotinin etkisi kullanımdan 24 saat sonra 
kaybolur. Bu nedenle nargile içmeyi bırakmak isteyen 
bunu kolaylıkla yapabilir. Psikolojik olarak, nargileye 
bağımlı olan kişi bundan kaçınmak için sadece nargileyi 
zihninden çıkarması yeterli."

Evcil hayvan sahiplenmenin hızla arttığı bu dönemde 
Erbil’de de Pet Shoplara ilginin arttığı gözlendi.

Tüm dünyada yükselen hayvan hakları duyarlılığı ve 
evcil hayvan sahiplenme oranlarındaki dikkat çekici 
artış, evcil hayvan pazarının da giderek büyümesine 
neden oluyor.

Pet Shop sahipleri, sosyalleşmenin artık eskisi gibi 
olmaması sebebiyle evcil hayvan alımına ilgilinin 
yoğunlaştığını kaydetti.

Pet Shop çalışanlarından Abdulrahman Halit, 
vatandaşlar tarafından evcil hayvan ilgisine ilişkin 
TEBA mikrofonuna konuştu.

En büyük talebin kedilere olduğunu belirten Halit, 
“Vatandaşlar daha çok kedileri sahiplenmek istiyor. 
Köpek sahiplenme 

konusunda tedirginler, çünkü köpeklerin her 
konuda daha çok eğitim alması gerekiyor. Kediler, 
hem temizlik hem de kolay eğitilmesi açısından ilgi 
görüyor.” dedi.

Halit, Pet Shoplarda en önemli noktanın temizlik ve 
hijyen olduğunun altını çizerek, vatandaşların temiz 
yerleri daha çok tercih ettiğini belirtti.

En çok Avrupa ülkeleri ile çalışma yürüttüklerini 
söyleyen Abdulrahman Halit, seyahat edecek 
vatandaşları sevindirecek bir hizmet sunarak, evcil 
hayvanlara Pet Shoplarda belirli süre içerisinde 
bakımını üstlenme imkanı sağladıklarını, 
vatandaşların seyahat 
sırasında 

hayvanlarını konaklama ve bakımı için rahatlıkla Pet 
Shoplara emanet edebileceğini söyledi.

Halit, “Vatandaşlar tarafından bizlere emanet edilen 
hayvanların bakım ve konaklama ücreti kalacağı güne 
göre hesaplanıyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber: Abdullah Bahtiyar / Hazırlayan: Nurhan Karhi 
Foto: Mumin Memet

  Haber: Abdülselam Hişam / Foto: Enes Saddam 
Sosyal Medya Aracılığıyla İş Bulma…
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

“Klarnet ile sesim birbirini tamamlıyor”

Yeni projesi çok 
konuşulacak!

Yepyeni bir klip 
geliyor!

TEBA FM’de yeni program: 7 Hece Türkmen Sanatçılar 
Birliği’nden “Bir” İlk!

Başarılı sanatçı Mustafa Can, klarneti sesiyle çok 
uyumlu olduğunu düşündüğü için seçtiğini söyledi.

Hilal İlahi Grubu üyesi olan genç ses sanatçısı 
ve klarnetçi Mustafa Can, TEBA Magazin’e 
açıklamalarda bulundu.

Birçok şarkı, türkü ve ilahi çalışmalarında gerek ses 
sanatçısı gerekse klarnet sanatçısı olarak karşımıza 
çıkan Can, sanat yolculuğunu şöyle anlattı:

“Müziğe ilgili olduğum dönemlerde Mustafa Öztürk 
ile tanıştım ve stüdyosunda yaptığımız birkaç 
denemenin ardından bu işte başarılı olabileceğimi 
söylemişti. O zamanlar sadece ses sanatçısı olarak 
öne çıkıyordum. Birkaç çalışmada bu şekilde yer 
aldım. Ardından bir gün Ali Öztürk ile yolculuk 
yaparken arabada bana dinlettiği bir müzikte klarnet 
ilgimi çekmişti. O dönemler Kerkük’te klarnet çalan 
pek kimse yoktu ve Hasan adında bir müzisyenle 
tanıştım, o da bana bu işin inceliklerini öğretti. 

Sonrasında ben bireysel olarak kendimi bu alanda 
daha çok geliştirdim ve artık hem ses sanatçısı hem 
de klarnet sanatçısıyım.”

Klarneti benimsemesindeki en büyük etkenin sesiyle 
olan uyumu olduğuna dikkat çeken sanatçı, “Benim 
ses tonum çok tiz, klarnet de öyle. İkimiz birbirimizi 
seçtik.” dedi. 

Her müzik tarzını dinlediği için birçok tarzda müziği 
icra ettiğine dikkat çeken Mustafa Can, Türkmeneli 
Türküleri başta olmak üzere caz, arabesk ve sanat 
müziği tarzında çalışmalar yaptığını söyledi.

Tüm çalışmalar Sanat Stüdyo 
imzası taşıyor

Hilal İlahi Grubu olarak ikinci albümlerinin üzerinde 
çalıştıklarını ifade eden 29 yaşındaki sanatçı, albümü 
yakında piyasaya süreceklerini dile getirdi.

Öte yandan kendisine ait klarnet çalarak 
hazırladığı enstrümantal bir çalışması olduğunu 
söyleyen Mustafa Can, çalışmasını klibiyle birlikte 
paylaşacağını söyledi. 

Genç şarkıcı Ahmet Özbaş, dikkat çekecek bir 
çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Özbaş, geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman 
Türkmenlerin büyük sanatçısı Muhammet 
Ahmet Erbilli’nin eserlerini cover yapmayı 
planladığını söyledi. Türkmence, Türkçe ve 
Azerbaycan dilindeki birçok eseri yeniden 
yorumlayacağını dile getiren 23 yaşındaki 
şarkıcı, Erbilli’nin eserlerinin kendisi için çok 
ayrı olduğunu ifade etti. 

Başarılı şarkıcı Mustafa Kalalı’dan 
sevenlerine klip müjdesi geldi.

Birbirinden başarılı birçok çalışmayla 
müzikseverlerin gönlüne taht kuran 
şarkıcı Mustafa Kalalı, yeni bir klip 
çalışmasıyla dinleyicilerinin karşısına 
çıkmaya hazırlanıyor. Kalalı, uzun 
zamandır hazırladığı ve kendi 
bestelediği bir şarkısına Ercan Saraç 
yönetmenliğinde klip çekecek.

Usta şair ve söz yazarı Murat Yaşar Mışko’nun sunduğu 7 
Hece programı TEBA FM’de dinleyici ile buluştu. 

Birbirinden eğlenceli müzik yayınlarının yanı sıra siyasi 
ve dini programların yer aldığı TEBA FM’de yepyeni bir 
edebiyat programı başladı.

Uzun süredir sanat ve edebiyat camiasından uzak kalsa 
da söz ve besteleriyle çalışmalarını sürdüren Murat 
Yaşar, objektiflerin karşısına geçti. 5 senenin ardından 
yayınladığı ilk şarkısından sonra usta şair, “7 Hece” adlı 
edebiyat programıyla sevenlerinin karşısına çıktı. 

7 heceyle yazılan horyatı simgeleyen ismiyle dikkat çeken 
ve usta şairin yorumlarıyla da renk kazanan program, kısa 
sürede edebiyat severlerin ilgi odağı haline geldi. 

Murat Yaşar Mışko’nun sunduğu 7 Hece programı, her 
cumartesi saat 20.00’de 104.1 frekansından karasal ve 
online yayınlarla TEBA FM’de. 

Usta sanatçı Harbi Kayacı’nın 
başkanlığını yaptığı Türkmen 
Sanatçılar Birliği, ilk albümünü 
piyasaya sürecek.

İçerisinde en az 10 yeni şarkının 
bulunduğu albümde 4-5 folklor 
eseri ve 1 milli marş yer alıyor. 
Albümdeki şarkıları, Muhammet 
ve İbrahim Rauf kardeşler başta 
olmak üzere Yaşar İzzettin, Ali 
Benne, Ercan Şahap, Mehmet 
Kaya, Lüey Demirci, Eyat Nazım 
ve Vesim Koçak seslendirecek. 

Harbi Kayacı TEBA Magazin’e 
yaptığı açıklamada, albümdeki 
tüm şarkılara klip çekileceğini 
söyledi.


