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TÜRKMENELİ SAĞLIK KONSEYİ 
01 Ağustos 2016 
 

 
Ankara’da Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Türkmeneli Sağlık Konseyi 
yapıldı. Konseyde Irak’ın ve Türkmenlerin sağlık durumları değerlendirildi. Türkmenlerin 
sağlık durumlarının iyileştirilmesi için çeşitli projeler üzerinde konuşuldu. Konseyin açılış 
konuşmasını Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı yaptı. Dr. Aydın 
Beyatlı konuşmasında üzerine düşünülen projeleri açıkladı. (Türkmeneli Televizyonu)  
 
 
SALİHİ’DEN ADALET ÇAĞRISI 
02 Ağustos 2016  

 
 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve 
Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak 
Parlamentosundaki yolsuzluk iddiaları 
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adı 
yolsuzluklara karışanlar hakkında 



suçların tespit edilmesi halinde adaletin yerini almasını isteyen Salihi, bunun en kısa sürede 
kesinleştirilmesini istedi. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
TÜRKMEN ÇOCUKLARA SÜNNET ŞÖLENİ 
02 Ağustos 2016  
 

 
Irak Türkmen Cephesi ve Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Ankara’daki 
Türkmeneli Kültür Merkezi’nde Türkmen çocuklara sünnet şöleni düzenlendi. 150’den fazla 
Türkmen çocuk sünnet edildi. Çocuklarını sünnet ettiren aileler bu işe katkıda bulunan 
herkese teşekkürlerini iletti. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
SALİHİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ 
04 Ağustos 2016 

 
Irak Türkmen Cephesi 
Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi, 
Washington'daki temasları 
kapsamında Amerika 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
William Joseph Burns ile 
görüştü. Salihi, Amerika'lı 
yetkiliye Türkmenlerin 
sorunlarını anlattı. 
Görüşmede terör örgütü 



IŞİD’den kurtarılan bölgelerin geleceği ele alınırken, Diyala'daki göçmenlerin durumu ve 
Tuzhurmatu'da Türkmenleri ilgilendiren olaylar da detaylı bir şekilde görüşüldü. Salihi ayrıca 
kurtarma operasyonlarının intikam duygusundan uzak, dayanışma içinde olması gerektiğini 
kaydetti. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
ITC MUSUL TOPLANTISI  
06 Ağustos 2016 
 

 
Musul'u kurtarma operasyonuna doğru çalışmalar yapılırken, Türkmenler de süreç 
içerisindeki stratejilerini şekillendirmeye çalışıyor. Musul’u terör örgütü IŞİD’den kurtarma 
operasyonu ve Türkmenlerin durumu Irak Türkmen Cephesi'nde masaya yatırıldı. Irak 
Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin 
Kaplan, Kerkük'teki Musul, Muhallebiye ve Telaferlilerle bir araya gelerek konu hakkındaki 
son gelişmeleri paylaştı. Nurettin Kaplan konuşmasında Musul'da idarenin nasıl olacağı ve 
IŞİD sonrasındaki süreç için diğer partilerle görüşmelerde bulunduklarını kaydetti. 
(Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITC BAŞKANI SALİHİ'DEN DEĞERLENDİRME  
10 Ağustos 2016 
 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi 10 Ağustos günü 
Irak Parlamentosunda gündeme gelen 
Tuzhurmatu olayları ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Salihi Türkmeneli Televizyonuna 
yaptığı açıklamasında parlamentodaki 
yolsuzluk iddiaları ile ilgili de konuşarak 
Türkmenlere mesaj verdi. (Türkmeneli 
Televizyonu) 

 
 
 
TÜRKMEN YARALILAR ANKARA’YA GELİYOR 
11 Ağustos 2016 
 

 
Terör örgütü IŞİD’in Irak Kerkük şehrine bağlı Türkmen Tazehurmatu nahiyesine geçtiğimiz 
aylarda kimyasal silahlarla saldırısından etkilenen Türkmen Tazehurmatu yaralılarından 
üçüncü grup tedavi için Türkiye'ye geldi. Yaralı ve refakatçi olmak üzere sayıları 62 kişi olan 
üçüncü grup, Tazehurmatu nahiyesinden yola çıktı. Tedavi için Türkiye'ye gelecek olan 
Türkmenler, Türkiye'ye teşekkürlerini sundular. Türkiye’nin bu zor günlerinde bile 
Türkmenleri unutmadığını ifade ettiler. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 



IRAK PARLAMENTOSUNUN TUZHURMATU TERÖR OLAYLARINDA ZARAR 
GÖREN AHALİYE TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI 
11 Ağustos 2016  
 
Iraklı Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu 
Tuzhurmatu’da vuku bulan son terör olaylarında 
zarar gören Türkmen halkına tazminat ödenmesi 
konusunda Irak Parlamentosu’nun 11 Ağustos 
tarihinde bir karar aldığını bildirdi. Mimaroğlu, 
bu konuyu destekleyen 174 milletvekilinin 
imzasını almıştı. (Efkar Hurra) 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKMEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN GÖSTERİ 
15 Ağustos 2016  
 

14 Ağustos akşamı Türkmen sivil toplum 
örgütleri 15 Temmuz’da meydana gelen 
başarısız darbe girişimi ile ilgili bir gösteri 
düzenledi. Gösteri sırasında Türkmen sivil 
toplum örgütleri tarafından okunan bildiride 
halkların iradesine, temel hak ve özgürlüklere, 
demokratik yollarla seçilmiş hükümete 
saygının önemine vurgu yapıldı. (Türkmeneli 
Televizyonu) 
 

 
TÜRKİYE’DEKİ TÜRKMEN DERNEKLERİ FEDERASYONUNUN BİLDİRİSİ 
 15 Ağustos 2016  
 
Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmen Dernekleri 
Federasyonu yaptığı açıklamada, Irak’ın kabine 
revizyonu konusunda Türkmenlere hiçbir bakanlığın 
verilmediğine değinerek bunu Irak’ın üçüncü ana 
oluşumu olan Türkmen toplumunun haklarını 
çiğneme anlamına geldiğini vurguladı. Federasyonun 
yayınladığı kınama mesajında hiçbir toplumun kabine 
oluşumunda göz ardı edilmeyeceği sözünü veren Irak 



Başbakanı Haydar El-Abadi’nin sözünde durmadığı ve Türkmen toplumuna büyük haksızlık 
yapıldığı dile getirildi. (TÜFED) 
 
 
IRAK'TAKİ KABİNE REVİZYONUNA TÜRKMENLERDEN TEPKİ  
16 Ağustos 2016  
 

 
Iraklı Türkmenler, kabine revizyonu kapsamında göreve getirilen bakanlar arasında 
Türkmenlerin yer almamasına tepki gösterdi. Salihi, Irak meclisinde AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Irak Başbakanı Haydar El-Abadi'nin Türkmenlere karşı haksızlık yaptığı ve 
vefasızca davrandığını belirtti. "Irak'ta Türkmenleri sindirme politikası devam ediyor" diyen 
Salihi, "Kimse sanmasın ki Türkmenler Irak'ta kabine dışına itilerek yok olacak. Osmanlı 
İmparatorluğu sonrası Türkmenler Irak hükümetlerinde hiç yer almadı ama varlıkları devam 
etti ve bitmedi. Türkmenlerin mücadelesi de bu noktada devam etmeli" ifadelerini kullandı.  
 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, Irak'ta üzerinde anlaşmazlık 
olan ve Türkmenlerin de yaşadığı bölgelerden (Kerkük ve Diyala) IŞİD'in temizlenmesinin 
ardından, bu bölgelere terör örgütleri PYD ve PKK'nın yerleştirilme planı olduğunu savundu.  
 
Salihi, bu görüşünün ABD ziyaretinde netlik kazandığını ifade ederek, şunları söyledi: 
"ABD'ye son ziyaretim sırasında PYD'yi Kerkük ve anlaşmazlık yaşanan diğer bölgelere 
yerleştirme siyasetinin olduğunu gördüm. Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in PYD Eş Başkanı 
Salih Müslim'i iki defa kentte ağırlaması da buna işaret ediyordu. PKK'nın varlığı da Kerkük, 
Dakuk, Tuzhurmatu, Sincar ve tartışmalı tüm bölgelerde arttı. IŞİD sonrası Türkmen bölgeleri 
alevlenecek." Türkmenlerin Irak vatandaşı ancak Türk dünyasının da bir parçası olduğuna 
dikkati çeken Salihi, Türkiye'den Türkmenlere desteğini artırmasını talep etti. (Anadolu 
Ajansı)   
 
 
 



DAVA GRUBU VE TÜRKMENLER 
17 Ağustos 2016 
 

 
Irak Parlamentosu’ndaki Dava Partisi Grubu yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar El-
Abadi’den kabinedeki boş olan üç bakanlıktan birini Türkmen grubuna verilmesini talep etti. 
Türkmen oluşumunun yeni Irak için çok kan dökmüş olduğunu, Amirli, Tuzhurmatu, Beşir, 
Kerkük ve Telaferlilerin tutumlarının inkar edilemez olduğunu ve Türkmenlerin 2003 
tarihinden itibaren tüm kabinelerde temsil edilmişken şimdiki kabinede Türkmenlere yer 
verilmemesini hayretle karşıladıklarını dile getirdi. Parlamentodaki en büyük grup olan Dava 
Partisi bu hususta başbakanla görüşeceğini açıkladı. (Efkar Hurra) 
 
 
TÜRKMEN HEYET ANKARA’DA 
17 Ağustos 2016  
 

Başkent Ankara’da Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi Parlamentosu 
Türkmen vekilleri ve Erbil İl 
Meclisinden oluşan heyet ORSAM’ın 
düzenlediği program çerçevesinde 
önemli ziyaretlerde bulundu. Ziyarete 
on kişilik Iraklı Hacı Bektaşi heyeti 
de katıldı. 17 Ağustos günü öncelikle 
Türkiye Kamu Diplomasisi Kurumu, 
Türk İş Birliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ziyaret 

edildi. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Türkmenlerin ilişkileri, Türkiye’nin tecrübelerinin 
bölgeye aktarılması gibi önemli konular üzerinde duruldu. Türkmen heyet öncelikle Kamu 
Diplomasisi Koordinatörü (KDK) Ali Osman Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantıya katıldı. 



Toplantıda Iraklı Bektaşi heyetide hazır bulundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkmen 
Milletvekili Aydın Maruf ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Heyet KDK 
ziyaretinden sonra TİKA’nın toplantısına katıldı. Toplantıya TİKA Başkan Yardımcısı Ali 
Maskan katıldı. Son olarak heyet AFAD’la temaslarda bulundu.  (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
KARAR PARTİSİ HÜKÜMETİ KINADI  
18 Ağustos 2016  
 
Türkmen Karar Partisi, Irak hükümetinin yeni kabinede Türkmenlere temsil hakkı 
tanımamasını kınadı ve konuya ilişkin bir bildiri yayınlandı. Türkmen Karar Partisi 
bildirisinde Bakanlar Kurulu ve Parlamento'nun Türkmen haklarını göz ardı ettiğinin altını 
çizdi. Bildiride yeni kabinenin parlamentoya sunulduğu oturumda Türkmen Milletvekilleri 
tarafından gösterilen duruşun memnuniyet verici olduğuna işaret edilerek, Türkmen 
haklarının verilmesi için yükselen seslerin gurur verici olduğuna değinildi. Bildiride Türkmen 
haklarının verilmesi için Türkmen Milletvekilleri tarafından yapılan çalışmalara sonsuz destek 
verildi. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
TURAN TİSİN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ 
19 Ağustos 2016  
 

 
Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, Kerkük'ün 
Tisin bölgesinden bir heyeti kabul etti. Görüşmede mülkiyet sorunları ve Türkmen 
arazilerinin sahiplerine geri verilmesi için Irak Parlamentosunda yapılan çalışmalar üzerinde 
duruldu. Kerkük İl Meclisi Üyesi Kasım Hamza da ziyarette hazır bulundu. Eski rejim 
zamanında Türkmenlerin elinden alınan arazilerin sahiplerine geri verilmesi için parlamento 



tarafından yapılan çalışmalar konuşuldu. Turan arazilerin geri verilmesi için gelinen noktanın 
verimli olduğunu söyledi. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
SALİHİ: “TÜRKMENLER IRAK SİYASETİ DIŞINA İTİLMEKTEDİR” 
19 Ağustos 2016  
 

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 19 Ağustos günü Irak’ın 
Kerkük şehrinde gerçekleşen, “Türkmen Halkı ile buluşma” konferansına baş konuşmacı 
olarak katıldı. “Türkmen Halkı ile Buluşma” konferansına Türkmeneli ve Irak genelinden 
katılımın yoğun olduğu gözlendi. + 

Erşat Salihi yaptığı konuşmada, “Türkmenler Irak siyaseti dışına itilmektedir. Konu sadece 
Türkmen bakanının yer almaması değil, konu Irak siyasetinin içinde Türkmen etkisinin ne 
olacağı konusudur. Bize verilen Türkmen Bakan listesinde hiçbir değişiklik yapmadan 
Başbakan Abadi’ye sunduk, hangi isimle devam eder o Başbakanın bileceği bir konudur. 
Benim, Niyazi Mimaroğlu’nun, Jale Neftçi’nin ve Hasan Turan’ın Türkmen bakan listesinde 
adlarımız yoktur. Yani kimse sanmasın ki biz kendi adımıza çalışıyoruz, bizim adımız listede 
yer almıyor. Biz sadece Başbakan Abadi’ye, siyasetten anlayan iyi bir Türkmen’in bakan 
olmasını öneriyoruz, siyasetten anlamayan bir Türkmen’in bakan olması Türkmenler için 
hiçbir faydası olmayacaktır” şeklinde konuştu. (Avrupa Türkmen Gazetesi) 

 

TÜRKMENELİ DERNEKLER FEDERASYONU BASIN TOPLANTISI  
22 Ağustos 2016  

  

Türkmeneli Dernekler 
Federasyonu basın 
açıklamasında bulundu. 
Yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 



Değerli Basın Mensupları,  

Bin yıldır Irak topraklarında yaşayan Türkmenler, şerefli bir geçmişe ve köklü bir kültüre 
sahip bir millettir. Bu bin yıllık süre içerisinde Irak topraklarında derin izler bırakarak fikir, 
din, edebiyat, müzik, mimari gibi alanlarda çok sayıda şahsiyet yetiştirmişlerdir. Irak 
devletinin kurulmasından sonra ise, sadık birer vatandaş olarak devletin oluşumunda yer 
almışlar, hiç bir zaman devlete karşı gelmemişler, kimseye silah çekmemişlerdir.  

Saddam döneminde diğer halklar kadar zulüm görmüşler, binlerce şehit vermişler, işkence 
görmüşler ve topraklarımdan sürülmüşlerdir. 1990 yıllından sonra Saddam'a karşı toparlanan 
muhalefetin içinde yer almışlar ve Saddam'ın devrilmesinden sonra da iyi niyetli olarak siyasi 
sürece olumlu katkılar sağlamışlardır.  

2003 yılından sonra, son Abadi kabinesi hariç, her kabinede Türkmenlerin bir bakanları 
olmuştur. Son Maliki Hükümetinde üç bakanları olmakla beraber dördüncü bir bakanlık da 
uhdelerine verilmiştir. Son on yıl içerisinde onlarca bakanın adı yolsuzluk ve rüşvete 
karışırken, hiç bir Türkmen bakan hakkında en ufak bir şaibe olmamıştır.  

IŞİD belası Irak'a musallat olduktan sonra hem en çok zararı Türkmenler görmüş, hem de 
ciddi mağduriyetler yaşamışlardır. Tamamen Türkmenlerden oluşan Telafer hâlâ IŞİD'ın 
elindedir. Kerkük'ün güneyindeki Türkmen Emirli ve Beşir gibi yerleşim bölgeleri IŞİD'tan 
çok zarar görmüştür. Yerini terk etmek zorunda kalan Türkmenlerin sayısı 500 bin 
civarındadır.  

2003 yılından günümüze kadar Kerkük'e yerleştirilen Kürt nüfusu, mevcut nüfusun iki katı 
kadar olup şehrin demografik yapıyı alt üst etmiştir. Bu sebepten dolayı mahalli seçimler 
sürekli ertelenmektedir. Şimdi de bu mesele ile ilgili kanunun 23. Maddesi'ne aykırı olarak 
Kerkük'te mahalli seçimlerin yapılması istenilerek İl Meclisinin de yapısı değiştirilmek 
istenilmektedir.  

Bütün taraflar IŞİD'e karşı silahlanabilirken Türkmenlerin kendi bölgelerini IŞİD'den 
kurtarmak ya da korumak için silahlanmalarına ne merkezi hükümet ne de Kürt idaresi izin 
vermektedir. Bunun neticesinde kadim bir Türkmen yerleşim bölgesi olan Tuzhurmatu'da 
Peşmergelerle Türkmenler arasında ciddi ihtilaflar çıkmakta ve Türkmenlerin kendi 
varlıklarını hissettirmelerine izin verilmek istenmemektedir.  

İbadi Kabinesinde yapılan son değişiklikte de Türkmenlere önceden söz verildiği halde yer 
verilmemesi önemli bir göstergedir. Türkmenlerin bütün taraflarca gözden çıkarıldığını, 
tamamen dışlandıklarını, topraklarının artık taraflarca paylaşılacağını göstermektedir. 
Türkmenler Irak’ta bertaraf edilerek siyasi süreçten silinmek istenmektedir. Varlıkları, 
şehirleri ve siyasi teşekkülleri yok sayılmaktadır.  

Yurtdışında yaşayan Türkmen sivil kuruluşları olarak Irak topraklarına gönülden bağlı 
insanlar olduğumuzu bütün dünyaya beyan etmek isteriz. Herkes gibi bizlerin de yoğunlukta 
yaşadığımız şehirlerimiz ve yönetimde yer alabilecek yetenekli şahsiyetlerimiz var. Bizleri 
dışlayarak Irak iflah olamaz ve toprak bütünlüğü korunamaz. Bizler Irak toplumunun 
ayrılmaz bir parçasıyız ve üçüncü büyük milletiyiz. Her zaman dürüst, çalışkan ve yetenekli 



olan insanlarımız bakan, bakan yardımcısı, genel müdür gibi makamlarda çalışarak Irak’a 
hizmet etmek istemektedir. Türkmenlerin yoğunlukta yaşadıkları şehirlerde Türkmenler de 
söz sahibi olabilmeli ve üst yönetim kademelerinde yer alabilmelidir. Irak Parlamentosu 
Türkmenleri üçüncü en büyük millet olarak kabul ettiği halde ne bir bakanları, ne bir valileri 
ne de bir il meclis başkanları var. Bu da kasıtlı olarak Türkmenlerin bütün taraflarca 
dışlanmasından başka bir şey değildir.  

İnsan hakları çerçevesinde talep etmekte olduğumuz bu isteklerin yerine gelmesini şiddetle 
talep ediyoruz. İsteklerimiz ulusal bazda karşılanmadığı ve ilgi görmediği takdirde 
uluslararası mahfillerde haklı taleplerimizi dile getireceğiz. 15 Ağustos 2016 günü Irak 
Parlamentosunda Türkmen milletvekillerinin haklı itirazlarının yanında olduğumuzu beyan 
eder, Türkmenlerin istekleri yerine gelene kadar mücadele ve faaliyetlerimiz devam edecektir.  

Mehmet TÜTÜNCÜ  
Türkmeneli Dernekler Federasyonu  
Başkan Yardımcısı  
 
 
TÜRKMENLER KABİNEYİ PROTESTO ETTİ  
22 Ağustos 2016  
 

 
Türkmenlerin, yeni kabinede haksızlığa uğraması Başkent Ankara'da yaşayan Türkmenler 
tarafından protesto edildi. Türkmenler Irak Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. 
Türkmenler daha sonra Birleşmiş Milletler Ankara temsilciliğine de giderek kendilerine 
yapılan haksızlıkları anlattı. Türkmeneli Dernekler Federasyonu üyesi bir grup, Irak 
Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösteriden sonra basın açıklaması yaptı. Türkmeneli 
Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, grup adına yaptığı açıklamada, Türkmenlere 
yapılan haksızlığa tepki gösterdi. (Türkmeneli Televizyonu) 



SALİHİ ABD ELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ 
22 Ağustos 2016  
 

 

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Amerika'nın Bağdat 
Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu ile Kerkük’te bir araya geldi. Salihi, Amerikalı yetkililere 
2014 Haziran ayı sonrası Irak'ta yaşayan Türkmenlerin durumu hakkında genel bilgi verdi. 
IŞİD'in Türkmen bölgelerini ele geçirmesi ve 250 bin Türkmen ailenin göç etmesini ve 
Türkmenlerin Amirli ve Beşir kasabasını nasıl geri aldıkları konusunu görüştü. Ayrıca 
Tuzhurmatu bölgesinde karşılaştıkları zorlukları bildirdi. Salihi, Türkmen halkının terörle 
mücadele ettiklerini dile getirirken, merkezi ve yerel hükümet tarafından her zaman ve her 
yerde göz ardı edildiklerini dile getirdi. Salihi, Amerika ve müttefiklerinin Kerkük'te ve 
Tuzhurmatu'da kampları olan PKK'yı derhal ülke dışına çıkarmalarını istedi. (Türkmeneli 
Televizyonu) 

 

 

 

 

 



KERKÜK'TE BOMBALAR PATLATILDI 
23 Ağustos 2016  
 

Irak’ın Kerkük şehrinde yeniden patlamalar 
meydana geldi. 22 Ağustos gecesi Kerkük'ün 
değişik bölgelerinde canlı bomba ve yola 
yerleştirilen bombalar patladı. İlk olarak 
Kerkük'ün Vasıti semtindeki Cafer El Sadık 
Hüseyniyesine canlı bomba saldırısı 
gerçekleştirildi. İkinci meydana gelen olayda bir 
Haziran semtinde yola yerleştirilen bir bomba 

patlatıldı. Kerkük güvenlik güçleri ise Tisin bölgesinde bir canlı bombayı etkisiz hale 
getirdi.14 yaşında olan canlı bombanın üzerindeki iki bombalı kemer söküldü. Patlamalar 
sonucu 6 kişi yaralandı. (Türkmeneli Televizyonu) 
 
 
POLİS MÜDÜRÜNDEN CANLI BOMBA AÇIKLAMASI  
23 Ağustos 2016  
 

 

Irak’ın Kerkük şehrinde 22 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen patlamalarla ile 
ilgili Kerkük polis müdürlüğünden açıklama geldi. Polis Müdürü Albay Hattap Ömer 
düzenlediği basın toplantısında olaylarla ilgili bilgi verdi. 22 Ağustos akşamı tutuklanan canlı 
bombanın 2001 doğumlu olduğunu açıkladı. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

 



TÜRKMEN CEPHESİ BM’Yİ ZİYARET ETTİ 
23 Ağustos 2016  
 

 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ve Telaferli Türkmen 
Milletvekili Muhammed Taki Mevla’dan oluşan bir heyet, Birleşmiş Milletler Irak 
Misyonu’nun Bağdat’taki bürosunu ziyaret etti. Ziyaretçi heyet Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Yardımcısı ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede 
ülkedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede özellikle Musul ve Telafer’in kurtarılması 
masaya yatırıldı. (Türkmeneli Televizyonu) 

 




