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BASIN DUYURU 
 
KÖK Sosyal ve Stratejik Araş , 

’da, Irak ve Suriye’de cereyan eden son siyasî gelişmeleri ve bu çerçevede Türkiye 
Cumhuriyeti’nin özellikle bu ülkelere yönelik siyasetini ele alan ş

konulu ktir.  
 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar izlediği siyaset ve uygulamalara bağ
olarak Irak Türkmenlerinin içinde bulunduğu son durum ve Irak Türklüğünün geleceği konusunun 
yerleştirilmesine özel bir önem verilmiştir.  
 

da şiş Ş , E. Büyükelçi ve E. Ankara Milletvekili 
ŞI  E. Ankara Milletvekili Ş İ İ Ortadoğu’daki son gelişmeler 

ve Türkiye’nin Irak ve Suriye siyasetleri, KÖKSAV YK Üyesi ve KÖKSAV Ortadoğu Araş
Enstitüsü Müdürü Dr.  Irak Türkmen Mücadelesi ve Türkiye’nin siyasetinin Irak’tan 
görünüşü, Irak Türkmen Cephesi Kültür İşleri Baş İYA Irak Türkmenlerinin eğitim 

 bölgeyi tehdit eden terör olgusu üzerinde konuşma 
 

 

Orta Doğu bugün, Arap-İ ş  ve Suriye’deki mevcut durum, s ğ
petrol- ş din-mezhep f

şma malzemesi o Türkiye’ye ve bütün bölge ülkelerine 
doğrudan tehdit oluş – Kürdistan olgusu gibi meselelerle karş
karş   
 

şgali ile başlayan süreç şiğ ş, 
bölgenin ş güçlerin beslediği terör, Türkiye ve onun bütün diğer güney komş
tehlikeyle karş ş ştir.  
 

Irak’ta son zamanlarda cereyan eden geliş şla birlikte 
değerlendirildiğinde daha iyi anlaş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Irak ve 
Suriye’ye izlediği siyasetler, sağlamak yerine, 
bölge üzerinde 
kolaylaş ya yönelik olmuştur. Ortadoğu, bugün maalesef Tü şişlerinin 
kolaylaş ş
büyüyeceği bir ortama  
 

Türk hükümeti Irak ve Suriye’nin devlet birliği ve toprak bütünlüğünü esas alan temel siyasetinden 
sapmalar göstermiş, hatta neredeyse Irak ve Suriye 

devletlerinin iç iş ş , devletler ve ş
gelmiştir.  
 

Buna karş Saddam döneminden bugüne kadar bi ve sürekli zulme 
maruz kalan soydaş Irak Türkmenlerinin en iyi ve güvenli bir biçimde 
sürdürebilmeleri Türk Hükümeti’nin birinci öncelikli vazifesi iken ğ neredeyse yok 

ş, Irak’taki Türkmen nüfusu ş, Irak Türklerinin kaderini ABD’nin işgali 
ile devletleşme yolunda ilerleyen Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin eline ş .  
 

Türk devlet geleneğine tamamen ters düşen bu siyaset ve uygulamalar bir yandan Türk devletinin 

konumunu   
 

Kamuoyuna ruz. 
 

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER 
KÖKSAV Baş   

 
 

ş  
 

-  
 

 Gür KENT OTEL, Mithat Paş -  
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-  İstikl l Marş  
ş Konuş – Prof. Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (KÖKSAV Bşk.) 

 

  
 Dr. C. Eralp ALIŞIK (KÖKSAV YK Üyesi) 

 

ş  
 

- ğ ş    
 

 

-  Ş şişleri ğ   
“Ortadoğu’daki Son Geliş ş  
 

- Ş   
 

 

- -Cevap 
 

-  
 

 ğ   
 Dr. Mehmet ÖZDEMİR (KÖKSAV YK Üyesi) 

 
ş  

 

- Şevket İ İ   
“Ortadoğ  
 

- İYA İşleri Bş   
“ABD İşgalinin Irak Eğitim Sistemine Etkisi ve Türkmen Eğ  
 

- İİ ğ   
“Jeo-politik ve Petro-  
 

-  Soru-Cevap 
 

- ğ ş 
 
 
 
 
 
Haberleş  
E-          


