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IRAK MECLİS'İNDE "TÜRKMEN GRUBU" KURULDU  
04 Eylül 2018  
 

 
 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Irak Parlamentosu’nda yaptığı basın toplantısında 
9 milletvekilinden oluşan Türkmen Grubu’nun kurulduğunu belirtti. Türkmenlerin haklarını 
garanti altına almak için yeni dönemde de çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Erşat 
Salihi, Türkmenlerin çıkarı doğrultusunda hareket edeceklerini ve bu kapsamda en yakın 
meclis grubuyla ittifak sağlayacaklarını kaydetti.  

Erşat Salihi, “Türkmenler olarak hükümette etkin şekilde yer almak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Salihi, sosyal medya hesabında da, "Yeni dönemde seçilmiş Türkmen 
milletvekillerimiz ile kurulması planlanan hükümet için toplantı gerçekleştirdik. Yeni 
hükümetin içinde Türkmenlerin önemli rol almasını sağlamak için elimizden geleni 
yapacağız." ifadelerinde bulundu.   

(www.bizturkmeniz.com/tr/index.php?page=article&id=102592)   

 

 

 



 
TÜRKMEN İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI 
05 Eylül 2018  
 

 
 

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde 
bölgedeki gündeme ilişkin Ankara’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Türkmeneli’de 
yaşayan Türkmenlerin siyasi, sosyal, ekonomi, kültürel ve güvenlik sorunları etraflıca 
görüşüldü. Bahse konu olan sorunların çözümü konusunda, orta ve uzun vadeli projeler 
hakkında görüşüldü. Ayrıca, bir istişare kurulunun kurulması ve bu toplantının daha kapsamlı 
bir şekilde Kerkük’te yapılması konusu üzerinde fikir birliği sağlandı. 
(www.bizturkmeniz.com/tr/index.php?page=article&id=102594 ) 

 

KERKÜK’TE ATIL PETROL BORU HATTINA SABOTAJ 
9 Eylül 2018  

 
Terör örgütü IŞİD, ülkenin güneyindeki 
gösteriler ve hükümet kurma çalışmalarıyla 
meşgul olan Irak’ın Kerkük kentinde atıl 
durumdaki bir petrol boru hattına sabotaj 
düzenledi, iki itfaiye görevlisi yaralandı. 

Kerkük’ün Dibis İlçesi’nde atıl durumdaki 
ham petrol boru hattına daha önce teröristlerce 
yerleştirilen bombalar uzaktan kumandayla 
patlatıldı. 

Patlama sonrası olay bölgesine gelen itfaiyecilerin, yangını söndürmek isterken ikinci bir 
patlama daha meydana geldi ve iki görevli yaralandı. Yaralı itfaiyeciler ambulanslarla 
Kerkük’teki hastaneye kaldırıldı. (afkarhura.com/tr/?p=5541)  



“TÜRKMENLER IRAK’TA GEREKEN YERLERİNİ ALMALILAR” 
10 Eylül 2018 
 

 
Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi gerçekleştirmiş olduğu bir panelde Türkmen bölgelerinde 
kültürel duyarlılığı yüksek seviyelere çıkarmak için bu bölgelerde kültür merkezlerinin 
açılması görüşüldü. Meclis Başkan Yardımcısı Abdulkerim Dergezelli panelde yaptığı 
açıklamada: “Türkmenler yeni hükümet içinde en yüksek mevkilerde görev alabilecek 
seviyede siyasi bilgi tecrübe, üstün yetenek ve dürüstlük ilkelerine sahiptir. Türkmenler Irak 
halkına ve özellikle Türkmen halkına büyük çapta hizmet sunabilecek yetişmiş kadroları 
vardır” şeklinde ifadelerde bulundu. Paneldeki konuşmacılar Türkmen halkının kültürel 
seviyelerini yükseltmek üzere Türkmen müesseselerini tarih, edebiyat, politika, bilim ve dil 
alanlarında Türkmen belde ve köylerinde kültür merkezleri açmaya ve bu merkezlerde 
kütüphaneler ve spor tesisleri açmaya davet ettiler.     

(www.bizturkmeniz.com/ar/index.php?page=article&id=102598)  

 

 

 

 

 

 

 



TÜRK HEYETİ BAĞDAT’TA OVAKÖY SINIR KAPISINI GÖRÜŞTÜ 
10 Eylül 2018  
 

 
Türk ve Iraklı heyetler Bağdat’ta iki ülke arasında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı 
için bir araya geldi. Türkiye‘nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, “Irak ile Türkiye arasında 
ikinci sınır kapısının açılmasına yönelik ilk heyetler arası görüşmeyi bugün Bağdat’ta 
gerçekleştirdik.” dedi. 
 
Görüşmede, Bağdat ve Ankara‘nın projeyi hayata geçirme yönünde kararlı olduklarını aktaran 
Yıldız, iki tarafın da konu üzerinde mutabık kaldıklarını dile getirdi. Irak-Türkiye arasındaki 
ikinci sınır kapısının sadece iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmakla kalmayıp, Basra ile 
Fişhabur arasında oluşturulacak ulaştırma ağı sayesinde Avrupa ile Asya‘yı birbirine 
bağlayacağını belirten Büyükelçi Yıldız, Irak‘ın bu stratejik potansiyelini kullanacağı 
değerlendirmesinde bulundu.  
 
(www.turkmenelicephesi.com/turk-heyeti-bagdatta-ovakoy-sinir-kapisini-gorustu.html)  
 
 
 
 
 



KERKÜK’TEKİ TÜRKMENLER’DEN BASRA’YA DESTEK 
10 Eylül 2018  
 

 
Basra’da temiz içme suyu sıkıntısı çeken insanlara Kerkük’teki Türkmenlerden destek geldi. 
Türkmen gençler Basra’ya temiz içme suyu gönderdi. Toplanan bağışlarla satın alınan temiz 
içme suları Basra’ye gönderildi. 
  
Basra’ya gönderilen temiz içme suyu kampanyasında yer alan Saygın Haceroğlu, Basra’daki 
su krizi sona erene kadar Basra’ya temiz içme suyu göndermeye devam edeceklerini söyledi. 
(www.turkmenelicephesi.com/kerkukteki-turkmenlerden-basraya-destek.html)  
 
KÜRT PARTİLERİ TÜRKMENLERDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR 
11 Eylül 2018 

 
Irak Türkmen Cephesi Siyasi Daire Üyesi Mardin 
Gökkaya, Kürt partilerin temsilcilerinin Karaincir 
nahiyesinde yapmış oldukları toplantı hakkında 
“Bizler, Karaincir nahiyesinde toplanan Kürt partileri 
temsilcilerinden milli ve ahlaki sorumluluklarını göz 
önünde bulundurarak son on dört yıl içinde Kerkük 
şehrindeki tüm oluşumlara karşı neden oldukları 
olumsuz olaylar dolayısıyla özür dilemelerini 
bekledik. Kürt partileri, başta Türkmenler olmak 
üzere, Kerkük halkı hiçbir baskı ve emrivaki kabul 
etmeyeceklerini bilmelidirler. Kürt liderleri böyle bir 

politikayı Türkmenlere kabul ettireme çabasından vazgeçmelidirler. Türkmenler, kaynağı ne 



olursa olsun, tek taraflı bir projeyi reddetmektedir. Kerkük valilik makamı artık Türkmenlerin 
olacaktır” şeklinde ifadelerde bulundu.  (http://afkarhura.com/?p=14898)  
 
 
KERKÜK’TE RESUL EL-AZAM HÜSEYNİYESİ'NDE MUHARREM MERASİMİ 
DÜZENLENDİ  
11 Eylül 2018  
 

 
 
Muharrem ayı münasebetiyle ülke genelinde olduğu gibi Kerkük’ün farklı bölgelerinde de 
etkinlikler düzenlendi. Kerkük'te bulunan Resul El-Azam Hüseyniyesi’nde Muharrem ayının 
gelmesi dolayısıyla merasim düzenlendi. 
 
Düzenlenen merasimde, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, çok sayıda 
yetkili, din adamları ve Kerküklüler hazır bulundu. Ayetullah Sistani’nin Kerkük Temsilcisi 
Kanber El-Musavi, Türkmeneli Televizyonuna konuşarak Muharrem ayı münasebetiyle Resul 
El-Azam Hüseyniyesi’nde düzenlenen merasim ile ilgili bilgi verdi. 
 
 (www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/6860-kerkuk-te-resul-el-azam-huseyniyesi-nde-
merasim-duzenl)  
 

 

 

 



ALİ MÜFTÜ: “KERKÜK TÜRKMEN ŞEHRİDİR, BU TOPRAKLARIN SAHİBİ 
BİZLERİZ” 
12 Eylül 2018 
 

 
Türkmeneli Partisi Sözcüsü Ali Müftü, KYB 
liderlerinden Halit Şivani’nin açıklamalarına 
cevap vererek “Kerkük bir Türkmen şehridir, 
toprak sahibi bizleriz” şeklinde yanıt verdi. 
Müftü cevabında: “Halit Şivani’nin Kerkük 
Kürdistan’ın bir parçasıdır şeklindeki ifadesi 
tamamen gerçeklere aykırıdır. Kerkük halkının 
çoğunluğu Kürt’tür şeklindeki sözü gerçekle 
bağdaşmaz. Bu tür davranışlarınız Kerkük’te 

krize yol açar” ifadesini kullandı. (afkarhura.com/?p=14904)  

 

 

 




