
KARAR METNİ 

Irak Parlamentosunun 21 Nisan 2012 tarihli 37 nolu özel oturumda okunan rapor ve 

Milletvekillerinin yaptıkları konuşmalar Işığında “Türkmenlerin Durumu ve İstekleri” ile 

ilgili geçici Komisyon tarafından hazırlanan rapor kabul edilmiştir. 

 

RAPOR 

Türkmenlerin, Saddam döneminde durumları ve isteklerini özel gündemde görüşülmesi için 

74 Milletvekili tarafından imzalanan özel görüşme önergesi 21Nisan 2012 tarihine 

gerçekleşmiştir. Başkanlık Heyetinin kabul ettiği rapor okunmuştur. 39 Milletvekili konuşma 

yapmıştır. Meclis Başkanlığı, İnsan Hakları Komisyonu, Savunma ve Güvenlik Komisyonu, 

Kanun Komisyon ve Barış Komisyonu, Rapor ve Konuşmalarda yer alan sorun ve talepleri 

görüşmek Meclisin onayına sunulmak üzere bir rapor hazırlamalarını talep etmiş, başkanlığın 

kabulü, Meclisin onayı ile aşağıdaki karar alınmıştır: 

 

Irak Parlamentosu, Türkmenlerin, etnik ve mezhep kimliklerinden dolayı baskı ve 

mezalimlere maruz kaldıklarını, binlerce Türkmen’in idam ve mahkûm edildiğini ve zorunlu 

göçe tabii tutulduklarını, köy, mahalle, kasaba ve şehirlerinin yıkıldığını, arazi, mal ve 

mülklerine el konulduğunu kabul eder. Türkmenlerin maruz kaldığı baskı ve mezalimlere Irak 

Anayasasında işaret edilmiştir. Okunan rapor ve konuşmacı milletvekilleri, özellikle Türkmen 

haklarının verilmesinin geciktirildiğini Güvenlik kurumlarında denge bulunmadığını, egemen 

mevkilerde Türkmenlerin bulunmadığını belirtiler. Türkmenlerin, Irakta üçüncü ana unsur 

olduğunu vurgulayarak yasal ve anayasal tüm haklarını almaları gerektiği vurgulanarak; 

 

- Irak Parlamentosu Saddam döneminde Türkmenlerin kimliklerinden dolayı zülüm 

ve baskılara maruz kalmaları kınanmaktadır. 

 

- Irak Parlamentosu, Türkmenlerin üçüncü ana unsur olduğunu kabul eder. Buna 

dayalı olarak tüm ayasal ve anayasal haklarının verilmesini, siyasal, idari, kültürel, 

eğitim, federal hükümet, federal bölgeler, federal bölge olarak düzenlenmeyen 

illerde, yerel yönetimlerde, haklarını kullanmalarını sağlayacak gerekli yasal ve 

anayasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgular. Türkmen vatandaşların 

ihtiyaçlarını karşılamak, köy ve kasabaların imarı, Türkmen sosyal, kültürel, 

eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının kurulması amacı ile Türkmen İşleri Yüksek 

Kurulu kurulması, federal bütçeden ödenek tahsis edilmesini ve bu amaçla ilgili 



olarak anayasanın 3. maddesi, 4. maddesinin 4 ve 5. fıkraları, 9. maddenin 1/A 

fıkrası, 125., 108., ve 116. maddeleri uyarınca Türkmen Hakları Yasası 

çıkarılması, 

 

- Türkmenlerin, gasp edilen haklarının iadesi, bulundukları illerde nüfusları 

oranında,  temsillerinin gerçekleştirilmesi. Türkmen ve diğer milliyetlerin yerel 

yönetimlerde haklarını kullanacakları yasal düzenlemelerin yapılması, 

 

- Savunma, içişleri, güvenlik teşkilatları, bağımsız kurullar, bakanlıklarda ve 

başbakanlıkta Türkmenlerin ve diğer milliyetlerin adil temsilini sağlayacak ulusal 

dengenin gerçekleştirilmesi, 

 

- Arazi anlaşmazlıkları davalarının sonuçlandırılması (Tarım Reformu dışında İtfa –

İstimlâk –Müsadere edilen ) arazilerin gerçek sahiplerine iade edilmesi. Şu anda 

kullananlara tazminat ödenmesi, 

 

- Telafer’de barış çalışmalarının yeniden başlatılması, askeri operasyon ve terör 

eylemlerinin izlerinin silinmesi. Askeri operasyon ve terör eylemlerinden zarar 

görenlere tazminat ödenmesi, şehirde durumun normalleştirilmesi ve kalkınması 

için özel bütçe tahsis edilmesi, şehrin özel durumu dikkate alınarak özel idari 

reform uygulanması, yatırımların teşvik edilmesi, 

 

- Türkmen Halkının yaşadığı bölgelerde demografik yapıyı değiştirecek kararların 

alınmaması ve uygulamaların engellenmesi. Türkmenlerin Irakta varlılarının 

korunması ve varlıklarının devamına veya hak ve özgürlüklerini kullanmalarına 

muhtemelen zarar verecek etkinliklere engel olunması, 

 

- Türkmen halkı, kamu ve özel de kendi dili ve ona uygun harfleri kullanma hak ve 

özgürlüğüne sahiptir. Bu bağlamda ilgili anayasa maddelerinin uygulanması, 

 

- 2003 öncesi Irak muhalefeti saflarında bulunan Türkmen savaşçıların ötekiler gibi 

güvenlik birimlerine katılmalarının sağlanması veya emeklilik haklarının 

verilmesi, geçmiş yıllarla mütevellit mağduriyetlerinin giderilmesi, 

 



- Askeri ve polis fakültelerinde Türkmen öğrencilere kontenjan ayrılması, 

 

- Yurt dışı öğrenci eğitim programlarında Türkmen örencilere kontenjan ayrılması, 

 

- Türkmen halkını, planlı terör saldırılarından korumak maksadı ile Türkmen 

bölgelerinde güvenlik teşkilatlarının güçlendirilmesi. Bu amaçla ilgili olarak; 

Kerkük’ün güneyinde, Tuzhurmatu, Diyala ve Telafer’de Federal polise bağlı 

birlikler kurulması kararlaştırılmıştır. 


