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Suriye iç savaşının başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 11 milyon Suriyeli ,ülkeleri içinde 

daha güvenli bölgelere yer değiştirmek veya başta komşu ülkeler olmak ülke dışına göç etmek 

zorunda kalmışlardır. Göç etmek zorunda kalanların bir bölümünde PYD/PKK terör örgütünün 

önemli etkisi bulunmaktadır. 

 

Özellikle Suriye kuzeyinde ortaya çıkan otorite boşluğunu değerlendiren PYD/PKK terör 

örgütü yaklaşık 1 milyon Arap, Türkmen ve Kürdü göçe zorlamıştır. ABD’nin her türlü desteği 

altında, Suriye’nin kuzeyini DEAŞ’tan kurtarma maksadı ile yaptıklarını meşru göstermeye 

çabalayan terör örgütü, etnik ve dini grupları zorla yerlerinden etmiş ve özellikle Arap 

gençlerini zorla silah altına alarak Deyrizor bölgesinde DEAŞ’a karşı ön saflarda ve riskli 

alanlarda kullanmıştır. Terör örgütü etnik ve dini temizlik sırasında geride iz bırakmamak için 

her türlü nüfus ve tapu kayıtlarını da ortadan kaldırmayı ihmal etmemiştir. Arapça eğitimi 

yasaklaması, özellikle çocukları zorla silah altına alması, bu bölgelerde yerleşik insanların 

mallarına el koymaları, vergi adı altında haraç toplamaları vb. nedenler terör örgütünün 

kurduğu baskı araçlarından bir kaçıdır. Terör örgütünün bu tür faaliyetleri, İnsan Hakları 

Örgütleri ve Birleşmiş Milletler Raporlarında yer almasına rağmen uluslararası toplumun 

tepkisiz kalması ve herhangi bir yaptırım uygulamamasından cesaret alan terör örgütü, bu tür 

faaliyetlerine son vermeği gibi katlanarak arttırma yolunu seçmiş ve fütursuzca insan hakları 

ihlallerinde bulunmaya devam etmektedir. 

 

Bölge halkını göçe zorlamak için bölgeye DEAŞ’ın saldıracağı, koalisyon güçlerinin hava 

harekatı düzenleyeceğini söyleyen, sahte operasyonlar düzenleyerek insanlar üzerinde baskı 

kuran örgüt üyeleri, evlerini terk edenlerin geride bıraktıkları eşyaları yağmalamışlar, 

evlerine/mallarına el koymuşlar ve satmışlardır. 

 

Suriye Araştırma Merkezi HİBİR’in yayımladığı son rapor, terör örgütü’nün kanlı geçmişinin 

günümüzde de aynen devam ettiğini göstermektedir. Tarih, yer ve olayı açıklayan belgelere 

dayanan rapor iki yüzlü davranışlar göstermeyi alışkanlık haline getiren başta ABD olmak 

üzere batılı ülkeler nezdinde yine bir anlam ifade etmemiştir.Bu rapora göre,Tel Halil köyünün 

merkezinde bir grup genci topluca idam etmesi, Haciye köyünde çoğu çocuk, 9 kişiyi ev 

baskınlarında katletmesi, Kamışlı'nın Metiniye köyünde diri diri 20 kişiyi gömmesi, Rakka'da 

terör örgütü tarafından yapıldığı kesinleşmiş1’i çocuk,3’ü kadın olmak üzere 164 kişinin 

öldürülmesi terör örgütünün gerçekleştirdiği katliamlardan sadece bir kaçıdır. 

 

Terör örgütünün Suriye’de varlık bulmaya başladığı günden Eylül 2019 ayına kadar geçen 

sürede, 203’ü çocuk olmak üzere 1157 sivilin katledilmesi, işkence altında 47 kişinin hayatını 

kaybetmesi,631’i çocuk 2907 kişinin keyfi tutuklamalara maruz kalması,1877 kişiden haber 

alınamaması, sadece 2018 yılı içinde 313 çocuğu kendi saflarında çarpışmaya zorlaması 

raporda yer alan diğer insan hakkı ihlalleridir. 

 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM İnsani Yardım 

Koordinasyon Ofisi (OCHA),İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi çok sayıda sivil toplum 
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kuruluşu (STK), PYD/PKK ihlallerine yayımladıkları raporlarında yer vermişler ve insan 

hakları ihlallerinin kalıcı hale geldiğini vurgulamışlardır. 

 

Dünya Aramiler Konseyi, Mayıs 2018'de bir basın bildirisiyle Arami çocuklarının YPG/PKK 

tarafından kaçırıldığına dikkati çekmiş,örgütün kaçırdığı yaklaşık 50 Arami arasında çocukların 

bulunduğu, bu kişilerin istekleri dışında eğitim kamplarına gönderildiği belirtilmiştir. Konseyin 

23 Ağustos 2019'daki bildirisinde ise, silahlı YPG/PKK'lıların genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı 

Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdükleri,Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların 

evlerine tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığı bilgileri yer almıştır. 

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)’nün Ağustos 2018'deki yayımladığı bir raporda, özellikle 

yerlerinden edilmiş ailelerin yaşadığı kamplardaki zor durumda bulunan ailelerin çocuklarının 

YPG/PKK tarafından örgüte alındığı, ailelere haber bile verilmeden çocukların götürüldüğü, 

götürüldükleri yerlerin de daha sonra ailelere bildirilmediği, örgütün bazı ailelere, çocuklarının 

katılım durumuna göre para ödediği konularına yer verilmiştir.  

 

Birleşmiş Milletlerin Haziran 2019’da yayımladığı "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı 

raporda ise, 313 çocuğun YPG/PKK tarafından kullanıldığı, çocukların yüzde 40'ının kızlardan 

oluştuğu, kız çocuklarından 20'sinin 15 yaşından küçük olduğu vurgulanan raporda, 119 

çocuğun silahlı çatışmalarda kullanıldığı kaydedilmiştir. 

 

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin 2018 Durum Raporu'nda, YPG/PKK'nın 60 bin 

öğrencinin okula gitmesine izin vermediği, sadece Kamışlı'da okula devam oranının % 45 

düştüğü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyine 21 Kasım 2018'de 

sunduğu raporda, bölgedeki en az 250 okulda Arapça eğitimin yasaklandığını, bu nedenle 

Arapça konuşan halkın Arapça eğitimin mümkün olduğu başka yerlere göç etmek zorunda 

kaldığı, Arapça eğitim verilen okullara öğrenci servislerinin gitmesine izin verilmediği  

vurgulanmıştır. 

 

Ağustos 2017'de Henry Jacksın Derneği’nin yayımladığı raporda, terör örgütünün kendinden 

olmayan tüm Kürt siyasi oluşumları ve aktiviteleri acımasızca bastırdığı, bu baskıdan dolayı 

başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınan çok sayıda Kürt siyasetçinin Suriye'ye 

dönemediği, kara para akladığı, uyuşturucu, insan ve silah ticareti yaptığı, yılda 80 milyon 

sterline yakın para elde ettiği, bu para ile Türkiye'de terörizmi fonladığı, Avrupa'daki Türk 

devletine ait mülklere ve kendine düşman gördüğü herkese karşı terör eylemlerini finanse ettiği 

konularına yer verildiği görülmüştür. 

 

PYD/PKK terör örgütü bunları yaparken Suriye Rejimi de terör devleti özelliklerini sahaya 

yansıtmaya devam etmektedir. Esad’ın “04 Nisan 2018 tarihinde imzaladığı kararname ile 

yürürlüğe giren 10 sayılı kanun, yeniden imar alanları" kapsamına alınmasına karar verilen 

bölgelerdeki mülklerin hükümetin eline geçmesine imkân tanımaktadır. Yasa gereğince, mülk 

sahiplerinin, arazi, daire ya da binalarını kaybetmemeleri için 30 gün içinde söz konusu mülkün 

kendilerine ait olduğunu gösteren kanıt ibraz etmeleri, aksi halde herhangi bir tazminat 

ödenmeksizin ve itiraz hakkı verilmeden mülklerini kaybetmelerinin önü açılmaktadır. İnsan 

Hakları İzleme Örgütü’nün, "geri dönüşe önemli bir engel" diye tanımladığı yasanın, Birleşmiş 

Milletler’in (BM) temel insan hakları sözleşmelerinden olan "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme"ye de aykırı olduğunu belirtilmiştir. Gelen tepkiler 

üzerine 30 günlük süre 1 yıla çıkarılmış, mahkemeye başvuru hakkı getirilmiştir. 
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Türkiye’nin icra ettiği Barış Pınarı Harekatı’nda insan hakları ihlalleri yaptığını iddia eden 

ülkelerin, Rejim ve terör örgütünün ihlallerinin yer aldığı raporları görmezden gelmeleri esas 

insan hakları ihlali olarak değerlendirilmeli, sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemelerinde 

yargılanması için gereği yakından takip edilmelidir. Bizler de vatandaş olarak terör örgütünün 

ve Rejimin bu kirli yüzünü bulunduğumuz her ortamda anlatmaya devam etmeliyiz.Bu bir 

vatandaşlık borcumuzdur. 

Kaynaklar: 

 

https://www.memurlar.net/haber/866087/pkk-nin-kirli-yuzu-uluslararasi-raporlarda.html 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkknin-insan-haklari-ihlalleri-dosyasi-

kabarik-/1618842 

https://insamer.com/tr/kuzey-suriyede-tehcir-ve-hak-ihlalleri_2122.html 

https://www.dw.com/tr/hrw-suriyedeki-yeni-yasa-geri-dönüşlere-engel/a-43986811 

 

 

Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada 
Andaç Hongur 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/turkiye-avrupada-obezitede-birinci-sirada-/1652805 

 

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türk Diabet ve Obezite Vakfı tarafından 

düzenlenen 10. Ulusal Obezite Kongresi kapsamında basın toplantısı yapıldı. 

Ahmet Kaya, obezitenin mutlak tedavi edilmesi gereken ve tedavisi ömür boyu süren kronik 

bir hastalık olduğunu dile getirerek, obezitenin yaşam süresini kısalttığını, pek çok hastalığa 

neden olduğunu anlattı.Beden kütle indeksi artıkça, yaşam süresinin kısaldığına işaret eden 

Kaya, "30-35'ler civarı olursa, ortalama yaşam süresi 3 yıl kadar azalır, bunun üzerine çıkılırsa 

8-10 yıl kadar azaltan bir hastalık. Obezite tek başına bir hastalık değil, hipertansiyon, diyabet, 

damar sertliği, kemik hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları hatta hormona özgü kanserler 

obezlerde daha sık karşımıza çıkmakta." diye konuştu.Kaya, şu bilgileri verdi: 

"Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada. Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu, şişmanlık 

konusunda. OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez oranı yaklaşık yüzde 19,5-20. 

Türkiye, bunun üzerinde. Türkiye'de erişkinlerde her 3 kişiden biri obez. Dünyada 650 milyon 

obez, 1 milyar 9 milyon aşırı kilolu var. Türkiye'de erişkin nüfusunun 20 milyonu obez, bundan 

daha fazlası aşırı kilolu. Erişkin nüfusun yüzde 60-65'i aşırı kilolu ve obez. Acil eylem planları 

oluşturmak gerekiyor. Çocukluk dönemlerinde fazla kilolu ve obez grup hızla artıyor. 

Kadınlardaki oran daha can sıkıcı. Erkeklere göre 2 kat daha fazla kadın obezitesi. Kız 

öğrencilerin erkek çocuklarına göre obeziteyle karşılaşma olasılığı daha fazla. Fazla kilolu ve 

obez yaş grubu göz önüne alınırsa, örneğin 6 yaşında çocuklarımızın yüzde 17,9'u obez ve aşırı 

kilolu. Toplamda 18 yaşına kadar olan yaş grubunun da yüzde 20-21'i obez ve aşırı kilolu." 

Alınan enerjinin harcanandan fazla olması veya harcanan enerjinin yetersiz olması obeziteye 

yol açtığını belirten Kaya, geleneksel beslenmeden, mutfaktan uzaklaşıp Batı türü beslenmeye 

başlandığında obezitenin sorun olarak ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi. 

Kaya, hareket etmek ve sağlıklı beslenmek gerektiğinin altını çizerek, "Bu bir kültür meselesi. 

Eğer çocuklarınıza doğduğu andan itibaren şekeri ve tuzu yedirmezseniz çocuk o tadı 

almayacak ve ileride de kullanmayacaktır. Obeziteyi önleme programları bebek, anne 

rahmindeyken başlamalı." dedi. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkknin-insan-haklari-ihlalleri-dosyasi-kabarik-/1618842
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkknin-insan-haklari-ihlalleri-dosyasi-kabarik-/1618842
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkknin-insan-haklari-ihlalleri-dosyasi-kabarik-/1618842
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkknin-insan-haklari-ihlalleri-dosyasi-kabarik-/1618842
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/turkiye-avrupada-obezitede-birinci-sirada-/1652805
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/turkiye-avrupada-obezitede-birinci-sirada-/1652805
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Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan D. Yumuk da, Türkiye'nin 

Avrupa'da obeziteyi hastalık olarak kabul eden az sayıda ülkeden biri olduğuna 

değindi.Damganın, tanı ve tedavi önünde engel olduğuna işaret eden Yumuk, "Obezitesi olan 

bireylere yaklaşımda ve sunumlarımızda kullandığımız dil önemli. Obezitesi olanlar 

kendilerine hasta denilmesini istemiyor. Hastalık olarak kabul edilmesi hükümetleri, devleti 

devreye sokuyor. Önlemde ve tedavi olanaklarının hazırlanmasında buna ihtiyacımız var. 

Konuşmalarımızda 'obez hasta' demiyoruz, 'obezitesi olan birey, kişi' diyoruz." diye konuştu. 

Yumuk, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer almasını şöyle 

değerlendirdi:"Çevresel faktörler dediğimiz kabaca beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili. 

Çağın gereği gıda alımının artışı, egzersiz yapılmasının önünde engellerin olması. Türkiye'nin 

obezitenin var olduğu diğer yerlerden farkı yok. Çocuklar 6-7-8 saat bilgisayar, televizyon 

karşısında. Bunu erişkinler için de söylemek mümkün. Sonuçta enerjiyi fazla aldığımız ve az 

tükettiğimiz zaman aradaki fark depolanıyor."  

Prof. Dr. Volkan Yumuk, "Obezitesi olanlar obeziteleri olduğunun farkında değil, hastalık 

olarak kabul etmiyor, bir sağlık biriminden yardım istemiyor. Hastalık olduğunun farkına 

varması, hekime gitmesi, diyetisyenin hekime yönlendirilmesi gerekiyor. Bir hastalık ve onun 

komplikasyonlarından bahsediyoruz. Tedaviye ona göre karar veriyoruz." dedi. 

10. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kulaksızoğlu, toplumda ve 

sağlık profesyonelleri arasında obezitenin hastalık olarak kabul edilmesinin artığını belirterek, 

şunları söyledi: 

"Obezitenin tedavisi var tabii ki ama hastalık haline gelmeden engelleyebilirsek çocukluk 

çağında, tedavinin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Obezite geldikten sonra eklem 

problemlerinden kadınlarda doğurganlık problemleri, gebelikte hipertansiyon, diyabetin 

çıkması, erişkinlerde diyabetin, hipertansiyonun, kalp ve damar hastalıklarının obeziteyle 

ilişkili artması, meme kanseri, kolon kanserinin artmasını önlemek için önceden engellememiz 

lazım. Bir çok tedavi yöntemi var. Tedavinin başarılı olmasının en önemli kısmı, hastayı 

tedavinin bir parçası haline getirmek ve motivasyonu devam ettirmek. Eğer hastayı tedavinin 

bir parçası yapamazsanız verdiğiniz tıbbi beslenme tedavisi, doğru yeme şekilleri, yaşam 

şeklini değişikliği, medikal ilaçlar ve cerrahi tedavilerin başarısı düşer." 

Obeziteyle baş etmenin zorluğunun kiloyu koruyabilmek olduğuna işaret ederek, "Kiloyu 

vermeye bir şekilde motive oluyor obez kişiler, o kiloda kalabilse veya koruyabilse belki sorun 

bu kadar büyük olmayacak, kiloyu koruyabilmek sorun. Yaşam stilinin değiştirmesi gerekiyor. 

Tedavinin özelleşmiş merkezlerde olması lazım." dedi. 

10. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri Doç. Dr. Feray Akbaş, Sağlık Bakanlığının 

Türkiye Obeziteyle Mücadele Eylem Planı kapsamında Türkiye genelinde obezite merkezleri 

açıldığını hatırlatarak, bakanlığın 80 civarındaki obezite merkezinde multidisipliner bakış 

açısıyla hastaların uzun süreli olarak takip ve tedavi edildiğini, daha sonrasında koruma 

programına alındığını anlattı. 

Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Avrupa Obezite Derneği işbirliğiyle 9 merkez 

kurulduğunu kaydeden Akbaş, "Amacımız obezite merkezleri sayının artması ve obezitesi olan 

bireylerin kolayca ulaşmasının sağlanması. Amacımız hem koruma hem tanı ve tedavi hem 

engelleme." dedi. 
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Akbaş, kilo vermenin ve verilen kiloyu korumanın daha zor olduğunu belirterek, "ABD'de 

yapılan bir çalışmada, kilo koruma programında olan ve olmayan kişilerin ekran zamanlarına 

bakılmış. Kilo kaybedenlerin yüzde 20'si koruyabilirken, yüzde 80 obezitesi olan birey, 

kaybettiği kiloyu geri alıyor. Bunun sebeplerinden biri ekran zamanı olarak ortaya çıkmış. 

Kilosunu koruyabilen kişilerin ekran zamanının günde 1 saatten az, koruyamayanların ise 4 

saatin üzerinde olduğu görülmüş." diye konuştu. 

 

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) mobil uygulaması "Eczanem Nerede" 

vatandaşların hizmetine sunuldu. 
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/mobil-uygulama-eczanem-nerede-hizmete-girdi/1652036 

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Genel Merkezinde düzenlediği basın 

toplantısında uygulama hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin her yerinde kesintisiz sağlık ve ilaç 

hizmeti veren bir mesleğin mensupları olduklarını ifade eden Çolak, "Halka en yakın sağlık 

danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış 

bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her daim mücadele ediyoruz. 'Eczanem Nerede' uygulaması 

işte bu anlayışın bir çıktısıdır." diye konuştu. 

Çolak, ülke genelinde 26 bin 416 eczaneden nöbet ve adres bilgisi alan uygulamanın güvenilir 

ve doğru kaynak mantığıyla çalıştığını, veriler anlık güncellendiği için vatandaşların yanlış 

adreslerde vakit kaybetmeyeceklerini anlattı. Kişinin bulunduğu konuma en yakın eczaneleri, 

nöbetçi eczaneleri, iletişim numaralarını ve yol tarifi bilgisini veren mobil uygulama, 

internetten ücretsiz indirilebiliyor. 

Türkiye’nin her yerinde kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti veren bir mesleğin mensupları 

olduklarını ifade eden Çolak, "Halka en yakın sağlık danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği 

olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her 

daim mücadele ediyoruz. 'Eczanem Nerede' uygulaması işte bu anlayışın bir çıktısıdır." diye 

konuştu. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16297#! 
 
 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16297
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16297
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16289 
 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16289
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16289
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16268 
 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16268
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16268
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16230 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16230
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16230
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16298 
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Kitap Önerisi 
 

 
 
 

Basra Körfezi, İran Körfezi, Arap Körfezi… Farklı aktörler tarafından farklı adlandırılan ve bulunduğu 

coğrafya gereği her dönem sıcak olan Körfez’de sular, son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar ısındı. 

2011’de başlayan Arap Baharı Körfez’i doğrudan etkilemiş olmasa bile, etkisi altına aldığı ülkeler ve 

özellikle Müslüman Kardeşler üzerinden Körfez’deki komşuları da karşı karşıya getirdi. Türkiye’nin 

Katar ile ilişkileri bu dönem güçlenirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile arası açıldı. 

Bu kitap, altı sene boyunca bizzat bölgede, Katar’da yaşamış bir gazetecinin gözlemleri, yıllar içerisinde 

tuttuğu notlar ve tanıklıklar ışığında son dönemde suların daha da ısındığı Körfez’in dününü ve 

bugününü anlamaya ışık tutuyor. 

Sahadan yazılmış olan kitapta Körfez ülkelerinin siyasi tarihi, iç içe geçmiş kabile bağları, kültürel 

kodlar, benzerlikler ve farklılıklar da dikkate alınarak detaylı bir biçimde özetlenmeye çalışılırken, aynı 

zamanda yakın geçmişte yaşanan ve Körfez gündeminde öne çıkan önemli konulara ilişkin 

Gümüşlüoğlu’nun yıllar içinde kaleme aldığı yazıla bilhassa bölgeyi çalışanlar için önemli bir arşiv 

niteliği taşıyor. 

Kitabın ilk bölümünde inci avcılığından petrol ekonomisine, Körfez ülkelerinin iktisadi ve siyasi tarihi 

sunuluyor. İkinci bölümde ise bu tarihsel arka plan eşliğinde yazarın daha güncel makaleleri ve analizleri 

yer alıyor. 

  

 


