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Azerbaycan Askeri Savcılığının, Er-
menilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı 

Hocalı Katliamı'yla ilgili soruşturma dos-
yası, katliamın dehşetini ortaya koyuyor.

Katliamdan kurtulmayı başaran 2 bin 213 
kişinin soruşturma dosyasındaki ifadesi, 
800'den fazla ekspertiz raporu ve diğer 
kaynaklardan edinilen bilgiler, Ermenile-
rin sadece işgalle yetinmediğini, sivilleri 
toplu şekilde katlettiğini kanıtlıyor. 

Soruşturma dosyasında Hocalı katlia-
mını yapan Ermenistan ordusu subayları-
nın yanı sıra, Sovyet ordusunun o zaman 
bölgede bulunan 366. Motorize Alayının 
çoğu Ermeni kökenli 38 üst düzey subayı-
nın da ismi yer alıyor. 

Dosyada ismi geçen subaylar savaş 
suçları işlemekten sorumlu tutulurken 
Azerbaycanlılar, savunmasız 613 sivili 
katleden canilerin adalet önünde hesap 
vermesini talep ediyor. 

Soruşturma dosyasında, insanlık tari-
hine kara bir leke olarak yazılan katliama 
giden süreç de anlatılıyor. 

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılma-

İnsanlık tarihinin kara lekesi 
“Hocalı Katliamı”

Azerbaycan Askeri Savcılığının, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de 
yaptığı Hocalı Katliamı'yla ilgili soruşturma dosyası, katliamın 
dehşetini ortaya koyuyor.

sıyla 1991'in son günlerinde ablukaya al-
dıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve 
stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçir-
mek için harekete geçti. 

Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şu-
bat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, 
Sovyet ordusunun o zaman Hankendi'de 
bulunan 366. Motorize Alayının da yardı-
mıyla üç koldan saldırdı. 

Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katletti, 
esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. 
yüzyılın en kanlı katliamlarından birine 
imza attı. 

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hoca-
lı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 
70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan va-
tandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı 
çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, 
Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, 
bunların 150'sinden bugüne kadar haber 
alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok 
edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 
çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybet-
ti. Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle 
uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu.
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BALKANLAR

Bağımsız Bosna Hersek 27 yaşındaBağımsız Bosna Hersek 27 yaşındaBağımsız Bosna Hersek 27 yaşında
29 Şubat1 Mart 1992'de yapılan referandumla Yugoslavya'dan 

ayrılan Bosna Hersek, bağımsızlığının 27. yılını kutluyor.

Yugoslavya'nın parçalanmaya baş-
lamasının ardından 29 Şubat1 Mart 

1992'de yapılan referandumla bağımsızlı-
ğına kavuşan Bosna Hersek, bağımsızlı-
ğının 27. yılını kutluyor.

Nüfusunun çoğunluğunu Müslü-
man Boşnakların oluşturduğu ülkede, 
19921995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın 
izleri hala tam olarak silinmezken, savaşı 
sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın 
getirdiği karmaşık siyasi yapı da ülkenin 
tam bir istikrara kavuşmasına izin vermi-
yor.

Dış politikada öncelikli hedefi Avrupa 
Birliği'ne (AB) üyelik olan Bosna Hersek, 
yıl içinde "aday ülke" statüsü almayı bek-
lerken, bir diğer stratejik hedef olan NATO 
üyeliği ise ülkedeki Sırp temsilcilerin kar-
şı çıkması nedeniyle çıkmaza girmiş du-
rumda.

Öte yandan, kayıtlı işsizliğin yüzde 20 
civarında olduğu ülkede, son yıllarda gö-
rülen ekonomik sebeplere bağlı göçler 
de en büyük problemler arasında göste-
riliyor.Gerek Avrupa'nın birçok ülkesine 
yakınlığı gerekse sahip olduğu doğal zen-
ginlikler bakımından yatırımlar için büyük 
potansiyellere sahip Bosna Hersek, bu 
noktada da karmaşık siyasi yapısının kur-
banı oluyor.

Hırvatistan'ın 1991'de bağımsızlığını 
ilan etmesi ile Hırvat ve Yugoslav asker-
ler arasında başlayan çatışmalar, Bosna 
Hersek'e de sıçradı. Sırpların kontrolün-
deki Yugoslav ordusu, nüfusunun bü-
yük çoğunluğunu Hırvatların oluşturdu-
ğu Ravno köyüne saldırdı. Bu saldırı ile 
savaş gayriresmi olarak Bosna Hersek'e 
de taşındı.Yugoslavya'nın parçalanması-
nı kendi lehine kullanmak isteyen Bosna 

Hersekli Hırvat ve Sırplar da ülke toprak-
larını kendi aralarında paylaşmak istedi. 
Hırvatlar 18 Kasım 1991'de HersekBosna 
Hırvat Cumhuriyeti'ni, Sırplar ise 9 Ocak 
1992'de Sırp Cumhuriyeti'ni ilan etti.

Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlık-
larını kazanmalarının akabinde Bosna 
Hersek'te de bağımsızlık referandumu 
kararı alındı. Daha sonra savaş suçundan 
hüküm giyecek olan Bosnalı Sırpların o 
dönemdeki lideri Radovan Karadzic ön-
cülüğündeki Sırplar, referanduma karşı 
çıktı.

Sırp nüfusun büyük çoğunluğunun boy-
kot ettiği referanduma halkın yüzde 64,31'i 
katıldı. Katılanların ise yüzde 99,44'ü ba-
ğımsızlık için "evet" dedi.

Bağımsız Bosna Hersek, 22 Mayıs 
1992'de Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine 
kabul edildi.
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Bosna Savaşı

Bağımsızlık ilanının ardından Sırpların 
kontrolündeki Yugoslav ordusu ve istih-
barat birimlerinin silahlandırdığı Bosnalı 
Sırplar, Müslüman Boşnaklara yönelik et-
nik temizlik başlattı.

Merhum Boşnak lider Aliya İzetbego-
viç'in başkomutanlığındaki Bosnalılar, 
kuzeyde ve doğuda Sırplara, güneyde ve 
batıda da Hırvatlara karşı ülkenin bütün-
lüğünü korumak için mücadele etti. Top-
lama kamplarına hapsedilen binlerce sivil 
Boşnak, buralarda işkencelere maruz kal-
dı, tecavüze uğradı ve öldürüldü.

Avrupa'nın göbeğinde 3,5 yıl devam 
eden, çok sayıda katliam, soykırım ve in-
sanlık suçunun işlendiği savaş, 1995'te 
imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile 
son buldu. Savaşın bilançosu da ağır 
oldu. Yüz binlerce insan hayatını kaybet-
ti, milyonlarcası evini terk etmek zorunda 
kaldı, on binlerce kadına tecavüz edildi.

Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mla-
dic emrindeki askerler, Temmuz 1995'te 
ülkenin doğusu Srebrenitsa ve civarında 

sadece birkaç gün içinde 8 binden fazla 
Boşnak sivili katletti. Prijedor, Foça, Zvor-
nik ve Vişegrad gibi birçok şehirde, etnik 
temizlik nedeniyle neredeyse hiç Boşnak 
kalmadı.

Dayton Barış Anlaşması ve         
getirdiği karmaşık yapı

Bosna Hersek'teki savaş, ABD'deki Day-
ton Hava Üssü'nde 21 Kasım 1995'te Day-
ton Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla 
son buldu. Anlaşmayı Bosna Hersek'in ilk 
cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, döne-
min Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan 
Milosevic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Franjo Tudjman imzaladı. Anlaşma, silah-
ları susturmayı başarsa da ülkeye dünya-
nın en karmaşık siyasi yapılarından birini 
getirdi. Birbiriyle savaşan Sırp, Boşnak 
ve Hırvatlar "kurucu halklar" olarak belir-
lendi.

Anlaşmaya göre "yeni" ülke, Bosna Her-
sek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuri-
yeti (RS) entiteleri ile özel bir statüye sa-
hip Brcko Bölgesi'nden oluşuyordu. FBIH 
entitesi de kendi içinde 10 kantona bö-
lündü.Her kantonun, entitenin ve devle-
tin ayrı birer hükümeti olduğu göz önüne 
alındığında Bosna Hersek'te 13 hükümet 
başkanının olduğunu söylemek dahi si-
yasi yapının karmaşıklığını gözler önüne 
seriyor.

Öte yandan, devletin en üst makamı 
olan Devlet Başkanlığı Konseyi de Boş-
nak, Sırp ve Hırvat üç üyeden oluşuyor. 
Ülkede ayrıca, devlet başkanını dahi gö-
revden alma yetkisi bulunan yabancı bir 
yüksek temsilci de görev yapıyor.
Siyasi gerginliklerin ve anlaşmazlıkların 
devam ettiği ülkede 1 Mart Bağımsızlık 
Günü, FBIH entitesinde "milli bayram" 
olarak kutlanırken, RS entitesinde ise 
yılın herhangi bir günü olarak kabul 
ediliyor. Sırplar ise 9 Ocak'ı "anayasaya 
aykırı" olmasına rağmen RS Günü olarak 
kutluyor.
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SN. BAYRAM ŞENOCAK SN. BAYRAM ŞENOCAK SN. BAYRAM ŞENOCAK 
BAYRAMPAŞA'DAKİ SEÇİM ÇALIŞMALARINDABAYRAMPAŞA'DAKİ SEÇİM ÇALIŞMALARINDABAYRAMPAŞA'DAKİ SEÇİM ÇALIŞMALARINDA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa 

Teşkilatı'nın gerçekleştirmekte olduğu seçim çalışmalarına ka-
tılarak Ak Parti'ye yeni üyeler ekledi.

Başkan Şenocak ilk olarak Yendoğan 
Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı zi-

yaret ederek Ak Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
selamlarını iletti. 

 "Sandık Esaslı Çalışma" sistemi kapsa-
mında seçmenlerle buluşan Şenocak; bu 
çalışmalarına diğer ilçelerde de devam 
edeceğini belirtti.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde  
yapılmakta olan "Sandık Esaslı Çalışma" 
programına da katılan Ak Parti İstanbul 
İl Başkanı Bayram Şenocak; seçmenlere 
Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti. 

Başkan Şenocak girdiği evlerde, sıktığı 
elleri oya çevirmeden bırakmadı. Yeni 
üyelerin formlarını bizzat dolduran Şe-
nocak daha sonra Ak Parti Bayrampa-
şa İlçe Seçim Koordinasyon Merkezine 
geçti.
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Bayrampaşa İlçe Seçim Ko-
ordinasyon Merkezinde mec-
lis üyeleri ve 3 ana kademenin 
karşıladığı Ak Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak; ilk 
SKM çalışma ofislerini ziyaret 
ederek yetkililerden SKM çalış-
ma programları hakkında kap-
samlı bir bilgi aldı.

SKM Merkezine Ziyaret

Başkan Şenocak Bayrampaşa Beledi-
ye Başkanı Atila Aydıner, İl Sorum-

lusu Fatih Salman ve İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı ile birlikte; Bayrampaşalı meclis 
üyeleri ve bütün ana kademe yönetim ku-
rulu üyelerinin katılım sağladığı önemli 
bir toplantı düzenleyerek Bayrampaşa'da-
ki çalışmalarına son verdi.

İl Başkanı Bayram Şenocak toplantı le 
ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bayrampaşa 
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezimizde, 
teşkilatımızla verimli bir toplantı gerçek-
leştirdik. Belediye İşi Gönül İşi inancıyla 
hep birlikte daha çok çalışacak, Bayram-
paşa'mızda gönüllere dokunacağız."
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SAĞLIK

Dünyanın en saygın bilim der-
gilerinden Lancet'te yayım-
lanan raporda, birbirinin hem 
nedeni hem de sonucu olarak 
gösterilen obezite, beslenme 
yetersizliği ve iklim değişikli-
ği, "küresel salgın" olarak nite-
lendirildi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakül-
tesi Endokrinoloji ve Metabolizma 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan 
Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, küresel hastalık yüküne ilişkin 
195 ülkeyi kapsayan araştırmada, dünya-
da 2,1 milyar insanın "fazla kilolu" ve 650 
milyon kişinin "obez" olarak tanımlandı-
ğını söyledi.

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden 
Lancet'te, geniş katılımlı uluslararası ko-
misyon tarafından obeziteye ilişkin yeni 
araştırma raporu yayımlandığını bildiren 
Yıldız, "Raporda, obezite, beslenme ye-
tersizliği ve iklim değişikliği, ilk kez birbi-
riyle ilişkili ve birbirini olumsuz etkileyen 
problemler olarak belirtildi ve bu durum 
küresel salgın (global sindemi) olarak ta-
nımlandı. Böylece ilk defa bilimsel plat-
formda ayrı ayrı üç faktörün birbirinin 
hem nedeni hem sonucu olabildiği ve bu-
nun küresel bir salgın olarak nitelendiril-
diği kayıt altına alındı." diye konuştu.

Raporda, her insanı, ülkeyi ve bölge-
yi etkileyen bu salgının altında yatan en 
önemli faktörlerin gıda, tarım, ulaşım, şe-
hircilik ve toprak kullanımı başlıkları al-
tında toplandığını anlatan Yıldız, "Çözüm 
için bu faktörleri dikkate alan acil ve sür-
dürülebilir çözüm planı ve uluslararası iş 
birliğinin gerektiği vurgulandı." dedi.

"21. yüzyılda en büyük tehdit"
Son 10 yılda yapılan araştırmaların, ik-

'Obezite ve beslenme 'Obezite ve beslenme 'Obezite ve beslenme 
yetersizliği küresel salgın'yetersizliği küresel salgın'yetersizliği küresel salgın'

lim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde 
çok önemli etkileri olduğunu gösterdiği-
ne işaret eden Yıldız, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

"Özellikle düşük-orta gelir seviyesin-
deki ülkelerde gıda üretiminde azalma, 
kuraklık ve sel gibi afetler, gıda kaynaklı 
ve mikrobik hastalıklar nedeniyle azalan 
gıda güvenliği hem beslenme yetersizlik-
leri hem de obezitenin görülme sıklığını 
artırdı. Buna karşılık obezite sonucu in-
sanların artan enerji ihtiyacını karşıla-
mak için daha fazla işlenmiş gıda, et ve 
hayvansal besin üretimi ile motorlu taşıt 
kullanımı sera gazı etkisini artırarak iklim 
değişikliğini tetikledi. Böylelikle obezite, 
beslenme yetersizliği ve iklim değişikli-
ğinin oluşturduğu üçlü küresel salgın 21. 
yüzyılda hem insan sağlığı hem de dün-
ya ekosistemi için en büyük tehdit olarak 
karşımıza çıkıyor."

"Obezitenin yıllık maliyeti 2 trilyon dola-
rın üzerinde"

Prof. Dr. Yıldız, obezitenin dünyanın bü-
tün bölgelerinde artış gösterdiğini, son 30 
yılda bu salgını önleme adına birçok ulus-
lararası kuruluş ve ülke tarafından kanıta 
dayalı sağlık düzenlemelerinin kabul edil-
diğini ancak bunlara rağmen uygulamada 
anlamlı ve ölçülebilir başarı elde edileme-
diğini söyledi.
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KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     KIŞ SPOR OKULU SEZON AÇILIŞI     
BAYRAMPAŞA’DA YAPILDIBAYRAMPAŞA’DA YAPILDIBAYRAMPAŞA’DA YAPILDI

Gençlerin ve sporseverlerin spor aktivitelerini sürekli kılmak 
amacıyla 9 farklı branşta hizmet veren Kış Spor Okulu’nun se-
zon açılışı Başkan Atila Aydıner’in de katıldığı törenle Bayram-
paşa’da yapıldı. 

Bayrampaşa Spor Okulu kış sezonu, 
Semih Erden Spor Salonu’nda dü-

zenlenen törenle açıldı. Törene Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in 
yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başka-
nı Ersin Saçlı, ilçe protokolü, antrenörler, 
genç sporcular ve aileleri katıldı. Futbol-
dan jimnastiğe, basketboldan savunma 
sporlarına kadar 9 farklı branşın bulun-
duğu Kış Spor Okulu’nun açılış progra-
mında, öğrenciler tarafından sergilenen 
gösteriler katılımcıların büyük beğenisini 
toplarken tüm sporculara forma ve havlu 
dağıtıldı.

“GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI-
NI YETİŞTİRİYORUZ”

Yaptıkları yatırımlarla Bayrampaşa’yı 
sporun da merkezi haline getirdiklerini 
hatırlatan Başkan Atila Aydıner, “Genç-
lerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlık-
lardan korumak için onları spor yapmaya 

teşvik ediyoruz.  Basketbol, Tekvando, 
Karate, Kick Boks, Aikido, Pilates, Step-A-
erobik, Çocuk Jimnastiği ve Atletizm ol-
mak üzere toplam 9 farklı branşta hizmet 
veren Spor Okulumuzun kış sezon açılışı-
nı gerçekleştiriyoruz.

Burada Türk sporuna yeni yetenekleri 
kazandırarak geleceğin şampiyonalarını 
hazırlıyoruz. Bu salondan yaklaşık 2 bin 
evladımız faydalanıyor.  Ben inanıyorum 
ki sağladığımız imkânların sonucunda ül-
kemiz, Bayrampaşa’da sporu yaşam tar-
zına dönüştüren gençlerimizle sporun 
tüm dallarında, sesini dünyaya daha fazla 
duyurma şansına sahip olacaktır. Sağlık-
lı bir hayat için sporu bir yaşam biçimi-
ne dönüştürmemiz gerekiyor. Bu neden-
le bugüne kadar sporun tüm branşlarına 
gereken önemi verdik, vermeye de devam 
edeceğiz” dedi.
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‘GENÇ ATLETLER’ RÜZGÂRLA YARIŞTI‘GENÇ ATLETLER’ RÜZGÂRLA YARIŞTI‘GENÇ ATLETLER’ RÜZGÂRLA YARIŞTI
Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa Belediyesi ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Ata-
türk Kır Koşusu’nda kıyasıya mücadele eden Bayrampaşalı öğ-
renciler, profesyonel atletlere taş çıkarttı.

Bayrampaşa Kayma-
kamlığı, Bayrampa-

şa Belediye Başkanlığı ve 
Bayrampaşa İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından 
ortaklaşa düzenlenen ‘Ata-
türk Kır Koşusu’ Bayram-
paşa Şehir Parkı’nda yapıl-
dı. Koşuda ortaokul ve lise 
öğrencileri dereceye gire-
bilmek için kıyasıya müca-
dele etti. Küçük Kızlar, Kü-
çük Erkekler, Yıldız Kızlar, 
Yıldız Erkekler, Genç Kızlar 
ve Genç Erkekler katego-
rilerinde gerçekleştirilen 
koşuda toplam 300 öğren-
ci okulları için ter döktü. 
Koşunun ardından düzen-
lenen törende dereceye 
giren öğrencilere kupa ve 
madalyaları takdim edildi.

Dereceye Giren 
Sporcular ve Okul-

ları Şöyle:
Genç Erkekler: 1. Mah-

mut Aydoğan - İnönü Mes-
leki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, 2.Umur Balkaya - 
Sağmalcılar Anadolu Lise-
si,              3. Emirjan Gerrica 
- Kaptan Ahmet Erdoğan 
Uluslararası İmam Hatip 
Lisesi.
Yıldız Erkekler: 1. Ab-

dülkadir Yüca - Cevatpaşa 
Ortaokulu, 2. Mehmet Emin 
Karaer - Cevatpaşa Orta-

okulu, 3. Hasan Siraç Arslan - Şehit Ümit Yolcu İmam 
Hatip Ortaokulu.
Genç Kızlar: 1. Betül Erol - Sağmalcılar Anadolu Li-

sesi, 2. Ravza Yılmaz - Tuna Anadolu Lisesi, 3. Eda Ka-
ragül - Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi.
Yıldız Kızlar: 1.Ece Yıldırım - Yahya Kemal Ortaokulu, 

2. Nurgül Özdemir - Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu, 3. 
İpek Didar Kemal - Nuri Örs Ortaokulu.
Küçük Kızlar: 1.Esmanur Eşin - Fetihtepe Ortaokulu,  

2. Rüveyda Beleben - Ali Ülker Ortaokulu, 3. Mihrian Çe-
tinkaya - Fetihtepe Ortaokulu.
Küçük Erkekler: 1. İshakcan Uğurlu - Fetihtepe Orta-

okulu, 2. Muhammed Enes Keserci - Fetihtepe Ortaoku-
lu, 3. Behram Zorlu - Cevatpaşa Ortaokulu.






