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BM, KERKÜK’TE YAPILAN SEÇİM YOLSUZLUĞUNA KARŞI ELLE SAYIMA
ÇAĞRISI YAPTI
18 Mayıs 2018

Birleşmiş Milletler, Irak’taki son seçim sürecine dair tüm şikayetlerin hemen soruşturulması
için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'ne çağrıda bulundu. BM, özellikle Kerkük’te
gerekirse kullanılan oyların elle sayılması gerektiğini vurguladı.
(http://www.turkmenelicephesi.com/bm-kerkuk-secim-hilesine-karsi-elle-sayima-cagriyapti.html)

KERKÜK
VALİSİ'NDEN
AÇIKLAMASI
20 Mayıs 2018

'SEÇİM

SONUÇLARINI

REDDEDİYORUZ'

Irak'ın Kerkük Vilayeti'nde Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim
sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.
Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Vali Rakan Said, vatandaşların seçimlere ciddi ve
aşikar bir şekilde şaibe karıştığını erken fark ettiklerini ve bunun kanıtlanması üzerine
binlerce vatandaşın günlerdir gösteri yaptığını vurguladı.
Şaibeli genel seçim sonuçlarını reddettiklerini belirten Said, seçimlere hile karışması
dolayısıyla seçmen ile seçim komiserliği arasında güvensizlik oluştuğunu ifade ederek, "kesin
sonuçlar ilan edilmesine rağmen oy pusulalarının elle sayılması talebimizden vazgeçmiş
değiliz. Ne yazık ki tüm olup bitenler Kerkük'teki etnik gruplar arasındaki barışı tehdit etmeye
başladı.'' dedi.
Yüzlerce seçim sandığının hala oy kullanılan merkezlerde bulunduğunu söyleyen Said,
"Kerkük'teki seçim komiserliği merkezine getirilmeyen ve oy pusulası sayılmayan tam 306
sandık bulunuyor. Bu sandıkların içinde hangi siyasi partiye ne kadar oy gittiği de hala
bilinmiyor." diye konuştu.
Kerkük'te Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun
olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek
gösteriler başlatmıştı. (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kerkuk-valisinden-secim-sonuclarinireddediyoruz-aciklamasi/1151597)

TÜRKMENLER DAKUK’TA GÖSTERİLERİNE DEVAM EDİYOR
20 Mayıs 2018

Irak’ta 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimleri sonuçlarının seçim komiserliği tarafından
açıklanmasına rağmen Türkmenler Arapların da katılımıyla Irak’ın Kerkük kenti genelinde
gösterilerine devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda Türkmen Kerkük’e bağlı Dakuk
ilçesinde seçimlerde yaşanan ihlaller ve usulsüzlüklerin ortaya çıkması için gösterilerini
sürdürüyor.
Dakuk İlçesi'nde çadır kurarak gösteri düzenleyen Türkmenler acilen oyların elle sayılması
talebinde bulundular. Dakuk İlçesi'ndeki öfkeli Türkmenler konuşmalarında diğer etnik
gruplara karşı düşman olmadıklarını dile getirdiler.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5279-turkmenler-ve-araplar-tavuk-tagosterilerine-devam-ediyor.html)

KERKÜK'TE DEMOKRASİ NÖBETİ DEVAM EDİYOR
21 Mayıs 2018

Irak genel seçimlerine şaibe ve hile karıştığını protesto eden binlerce Türkmen Irak’ın Kerkük
kentinde eylemler yaparak tepkilerini 12 Mayıs’tan bu yana sürdürüyor. Alanda toplanan ve
demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlar gerçeğin ortaya çıkması için oylarının elle
sayılmasını istiyor.
Türkmenler, Ticaret Bakanlığı'nın gıda deposu önünde eylem yaparak içerideki seçim
sandıklarının dışarı çıkmasını engellediler. Günlerdir alanda toplanan eylemciler, attıkları
sloganlarda ''hileye hayır'' ve ''seçim komiserliği bağımsız değildir'' diye pankartlar açtılar.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5293-kerkuk-te-demokrasi-nobeti-devamediyor.html)

BM KERKÜK BÜROSU'NA YÜZ BİN İMZALI ŞİKAYET MEKTUBU SUNULDU
21 Mayıs 2018

12 Mayıs'ta Irak’ta yapılan parlamento seçimlerindeki şaibeler ülke gündeminin ilk sıralarında
yer almaya devam ediyor.
Türkmen eylemci gençlerden oluşan bir heyet, Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Kerkük
Bürosu'nda Siyasi İşler Müsteşarı Helena Habraken ile bir araya geldi. Heyet, parlamento
seçimlerindeki hilelerle ilgili Habraken'e yaklaşık 100 bin imzalı bir şikayet mektubu sundu.
Eylemcilerin barışçıl yollar izlemesini memnuniyetle karşıladığını belirten Habraken,
eylemcilerin oyların elle sayılması gibi meşru haklarını talep etmelerini anlayışla karşıladığını
da belirtti. (http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5292-bm-kerkuk-burosu-na-yuzbin-imzali-sikayet-mektubu-sunuldu.html)

KAKAİ:
“KERKÜK’TEKİ
SONUÇLARLA EŞLEŞMEDİ”
21 Mayıs 2018

SEÇİM

MERKEZLERİNİN

%67’Sİ

KESİN

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Üyesi Said Kakai yaptığı bir açıklamada, 12 Mayıs
tarihinde Irak’ta yapılan genel seçimlerde ve özellikle Kerkük'teki seçimlerde çok sayıda hile
ve şaibenin yapıldığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Said Kakai yaptığı açıklamada, Kerkük'teki seçim merkezlerinin %67'sinin kesin sonuçlarla
uyumlu olmadığını ortaya çıkardı. Komiserlik üyesi açıklamasının devamında ayrıca, diğer
altı kentteki seçim merkezlerinin sonuçlarının uyumlu olmadığını sözlerine ekledi. Bu
açıklamalarla birlikte genel seçimlerde büyük sayıda şaibenin olduğuna işaret edildi. Said
Kakai açıklamasının devamında, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, seçim yasası
gereği uygulanması gereken parmak izi sistemi oy kullanımını ülkedeki 12 milyon seçmene
kullandırtmadığını belirtti.
(http://www.turkmenelihaber.net/irak/item/5291-kakai-kerkuk-teki-secim-merkezlerinin-67si-kesin-sonuclarla-eslesmedi.html)

KERKÜK'TEKİ ŞAİBELİ SEÇİMLERLE İLGİLİ ITC'DEN YAZILI AÇIKLAMA
YAPILDI
22 Mayıs 2018

Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te Irak’ta
gerçekleşen parlamento seçimlerinde yapılan hileleri ortaya çıkarmak için Irak Türkmen
Cephesi yetkililerinin çalışmaları anlatıldı.
12 Mayıs’tan bu yana hakları için eylem yapan Türkmen Milletine teşekkür edilen
açıklamada, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Irak Türkmen Cephesi yetkililerinin
bazı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşülen yetkililer arasında Irak Başbakanı
Haydar Abadi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki ve Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi
Amiri'nin yer aldığı ve görüşmelerde Kerkük'teki durumun tehlikeleri ve oyların elle
sayılması gerektiği bildirildi.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5308-kerkuk-teki-saibeli-secimlerle-ilgiliitc-den-yazili-aciklama-yapildi.html)

176 MİLLETVEKİLİ, SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ADIM ATTI
23 Mayıs 2018

12 Mayıs’ta Irak’ta gerçekleşen parlamento seçimlerinde yaşanan yolsuzluklardan sonra Irak
siyasi sahasında ve özellikle parlamento içinde genel seçimlerin iptal edilmesi ve Aralık
ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte yapılması için önemli adımlar atıldığı ifade ediliyor.
Basına açıklamalarda bulunan Ulusal Reform Hareketi Milletvekili Tevfik El-Kaabi,
parlamento çatısı altında 176 milletvekilinden oluşan bir grubun hile ve şaibenin karıştığı
genel seçimlerin iptal edilmesi ve Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği meclisi
üyelerinin görevden alınması için önemli adımlar attıklarını ifade etti.
Parlamento çalışma sürecinin Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini ifade eden ElKaabi, bu yüzden seçimlere ilişkin özel oturumlar düzenleme imkanı olduğunu ve seçim
komiserliğinin çalışmasını yakından takip etme şansları olduğunu sözlerine ekledi.
Genel seçim ve seçim sonuçlarına itiraz eden milletvekili sayısının 176’yı bulduğunu belirten
milletvekili El-Kaabi, önümüzdeki parlamento oturumunda yarıdan fazla sayıyı tutturabilme
imkanları olduğunu ve bunların taleplerinin, seçimlerin yeniden yapılması ya da elle oy
sayımı ve yurtdışındaki oyların iptal edilmesi olduğunu söyledi.
(http://www.turkmenelihaber.net/irak/item/5321-176-milletvekili-secimlerin-iptal-edilmesiicin-adim-atti.html)

SALİHİ VE YILDIZ BAĞDAT'TA BİR ARAYA GELDİ
24 Mayıs 2018

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Kerkük’teki seçim usulsüzlükleri
bağlamındaki gelişmeler ele alındı. Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı
açıklamada, ''ITC Başkanı Salihi’ye Türkmen kardeşlerimizin hak arayışlarında yanlarında
olmaya devam edeceğimizi vurguladım.'' ifadelerine yer verdi.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5342)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SADR’A TEBRİK TELEFONU
25 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’taki genel seçimlerde en yüksek oyu alan Sairun
İttifakı’nın lideri Mukteda Sadr’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam gerçekleşen telefon
görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta IŞİD’in mağlup edilmesinin ardından 12
Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ın birlik ve beraberliğine büyük önem
verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irak’ta seçimleri müteakiben hükümetin
kurulmasında da Mukteda Sadr’a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı
Türkmenlerin Kerkük’teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da
kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda Sadr’dan söz konusu
usulsüzlüklerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi.
Mukteda Sadr da, Irak’ta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sairun İttifakı’nın lideri Mukteda Sadr, görüşme vesilesiyle,
Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladı.
(http://www.turkmenelicephesi.com/cumhurbaskani-erdogandan-sadra-tebrik-telefonu.html)

KERKÜK'TE ARAPLARA TÜRKMENLERİN SEÇİM PROTESTOSUNA KATILIM
ÇAĞRISI
27 Mayıs 2018

Irak’ın Kerkük kentinde Türkmenler, Araplara Irak genel seçimlerine şaibe karıştırıldığı
iddiasıyla başlattıkları gösterilere katılım çağrısı yaptı.
Kent merkezindeki 12 Mayıs'tan bu yana gösterilerin yapıldığı Bağdat yolu semtinde basın
toplantısı düzenleyen Arap Kapısı Listesi Başkanı Vasfi El-Asi, Kerküklülerin iradesini
çalmak isteyenlere karşı, Türkmenlerin yanında kentteki tüm Arapların da durmasını istedi.
Protestonun yapıldığı alanda Türkmenlerin yalnız bırakılmamaları gerektiğini dile getiren ElAsi, "Arap siyasi partilerin taraftarları ve seçmenleriyle, Türkmenler ve Araplar olarak, bu
irade hırsızlarına karşı tek sesle haykırmalıyız.'' diye konuştu.
Asi, seçimlere şaibe karıştırılmasının arkasında peşmerge ve Kürt siyasi partilere bağlı asayiş
silahlı güçlerinin Kerkük'e tekrar getirilmesi oyununun olduğunu söyledi.
Hile ve şaibenin karıştığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini kaydeden El-Asi, henüz
federal mahkemenin onaylamadığı bu seçim sonuçlarını reddettiklerini ve Kerkük'te yeniden
seçimlerin yapılmasını istediklerini dile getirdi.
Kerkük'te Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun
olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek
gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Irak Başbakanı Haydar Abadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için
gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden
sayım için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin kararı gerekiyor. Komiserlik ise
henüz bu yönde bir karar almadı.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5380-kerkuk-te-araplara-turkmenlerinsecim-protestosuna-katilim-cagrisi.html)

IRAK'TA SEÇİM İPTAL OLACAK MI?
27 Mayıs 2018

Irak'ta, sonuçlarına itiraz edilen seçimlerin ardından meclis ilk kez toplandı. Türkmen
Parlamenter Niyazi Mimaroğlu, meclise seçimin iptal edilmesi yönünde bir tasarı sunduklarını
açıkladı. CNN Türk'e konuşan Mimaroğlu tasarının detaylarını anlattı.
Irak Parlamentosu'nun Türkmen üyesi ve meclis başkanlık divanı üyesi Niyazi Mimaroğlu,
meclis gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Mimaroğlu, seçim sonuçlarının iptaline yönelik
kanun tasarısını meclise sunduklarını belirtti. "Özellikle bu seçim sonuçlarını iptal etmek için
bir kanun hazırladık. 175 milletvekilinin imzasını topladık. Başkanlık heyetine teslim edildi"
dedi.
Mimaroğlu, "bu kanun 6 maddeydi. Birinci madde seçimin sonuçlarını iptal etmek. İkinci
maddesi seçim komiserliğini görevden almak. Bir de seçim komiserliğinde 9 hakim tenzip
etmek. Son olarak seçim 22 Aralık'ta mahalli seçimlerle beraber genel seçim olsun" dedi.
Irak Parlamentosu'na sunulan kanun tasarısı 27 Mayıs ve 28 Mayıs günü oturumlarda
görüşülecek. Ardından cumartesi oylamasına geçilecek. Tasarının kanun olabilmesi için 165

milletvekilinin onayı gerekiyor. (https://www.cnnturk.com/video/dunya/irakta-secim-iptalolacak-mi)

KERKÜK’TE BÜYÜK PAZARDA YANGIN
28 Mayıs 2018

Irak’ın Kerkük kentinde Büyük Pazar'ın çatısında yangın çıktı. Büyük Pazar'da çıkan
yangında, pazar çatısında ve bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangında ayrıca,
bir vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Elektrik kablolarının birbirine temas etmesi
nedeniyle çıkan yangında çok sayıda işyeri hasar gördü.
(http://www.turkmenelihaber.net/turkmeneli/item/5387-kerkuk-te-buyuk-pazardayangin.html)

SORUŞTURMA BAŞLADI: IRAK BAĞIMSIZ YÜKSEK SEÇİM KOMİSERLİĞİ
ÜYELERİ İFADEYE ÇAĞIRILDI
28 Mayıs 2018
Irak’ta parlamento seçimleriyle ilgili şikayetlerin
artması üzerine Irak Bakanlar Kurulu şikayetleri
değerlendirmek üzere kurduğu üst düzey komisyonun
şaibeli seçim sonuçlarına karşı başlattığı soruşturma
kapsamında bağımsız seçim komiserliğinin başkan ve
üyelerini ifadeye çağırdı.
Irak Ulusal İstihbaratı'nın da yer aldığı komisyon,
Kerkük ve Irak’ın diğer bölgelerinde yapılan hileleri
görmezden gelen bağımsız seçim komiserliğinin genel
başkanı Maan El-Haiti’yi, seçim dairesinin genel
müdürü Riyaz Bedran’ı ve diğer komiserlik üyelerini
ifadeye çağırdı.
Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada ifadeye
çağrılan seçim komiserliği üyelerinin 24 saat süre
içerisinde hazır bulunmaları gerektiğini vurguladı.
Komisyon ayrıca seçim komiserliği üyelerinden Kerkük’te hilelerin yaşandığı seçim
merkezlerindeki oy oranlarının da bulunduğu SDRAM hafıza kartlarını getirmelerini de istedi.
(http://www.turkmenelicephesi.com/sorusturma-basladi-irak-secim-komiserligi-uyeleriifadeye-cagirildi.html)

IRAK’TA OYLAR ELLE SAYILACAK
28 Mayıs 2018
Irak seçimlerinde yapılan
hilelere karşı itirazlar sonuç
verdi. Irak Türkmen Cephesi
Başkanı
Erşat
Salihi,
seçimlerde
hile
olup
olmadığına dair araştırma
başlatıldığını duyurdu. Erşat
Salihi, resmi Twitter hesabında
yaptığı
açıklamada,
"
İrademizle, gücümüzle, milli
benliğimiz ile zafer yine bizim
oldu. Zafer Türk’ün oldu. Milletimizin 15 günlük kutlu direnişi sayesinde, bugün Parlamento
oyların elle yeniden sayılması yönünde kararın alınmasını sağladık. Irak genelinde oyların
%10'u el ile tekrar sayılacaktır. Eğer %25 oranında elektronik sonuçlarla eşleşmezse tüm

sandıklar açılacaktır. Bugün Irak Parlamentosu, Kerkük'te SDRAM cihazları değiştirilen
sandıklardaki oyların el ile yeniden sayılması kararını aldı." ifadelerini kullandı.
(http://www.bizturkmeniz.com/tr/index.php)

KERKÜK’TEKİ DEMOKRASİ NÖBETİNE HAVANLI SALDIRI
29 Mayıs 2018

Irak’ın Kerkük kentinde seçim usulsüzlüklerine karşı 17 gündür devam eden Türkmenlerin
demokrasi nöbetine havanlı saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırıda ölen ve yaralanan olmadı,
demokrasi nöbeti de devam ediyor.
(http://www.turkmenelicephesi.com/son-dakika-kerkukte-demokrasi-nobetine-havanlisaldir.html)
TİKA’DAN BAĞDAT’TAKİ TÜRKMENLERE İFTAR
29 Mayıs 2018
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak’ın başkenti Bağdat’ta
Türkmenlere 250 kişilik iftar yemeği verdi, gıda yardımında bulundu.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda yapılan iftar etkinliğine Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih
Yıldız, TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer ve Türkmenler katıldı.
İftar programı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıldı. Dağıtım sırasında konuşan
TİKA Bağdat Koordinatörü Esmer, ramazan ayında Türkmenlere yönelik yardım faaliyetine
Bağdat’tan başladıklarını, sırasıyla Telafer, Musul ve Kerkük’e de yardım edeceklerini
söyledi.

İlk etapta Bağdat’ta 500 aileye gıda paketi dağıttıklarını söyleyen Esmer, bu yardıma ek
olarak 250 kişiye de iftar yemeği verdiklerini dile getirdi.
Esmer, TİKA’nın 30 Mayıs günü Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Musul’un Telafer
ilçesinde 2 bin gıda kolisi dağıtacağını söyledi.
Yıldız, Türkmenlere yönelik yardımlarından dolayı TİKA’ya teşekkür etti.
(http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_dan_bagdat_taki_turkmenlere_iftar-44436)
SEÇİM KOMİSERLİĞİ TOPLANIYOR: “PARLAMENTONUN KARARLARI ELE
ALINACAK”
30 Mayıs 2018
Irak
Bağımsız
Yüksek
Seçim
Komiserliği, parlamentonun ''yurtdışı
seçimlerinin iptal edilmesi ve oy
sandıklarının % 10'unun elle sayılması''
kararını ele almak üzere komiserlik
meclisinin perşembe günü önemli bir
toplantı yapacağını duyurdu.
Komiserlik Meclisi üyesi Hazım ElRideyni, Komiserlik Meclisi'nin gerekli
adımları atmak üzere 31 Mayıs günü yapacağı oturumda parlamentonun kararını ele alacağını
belirtti.
Öte yandan komiserlik meclisi başkanı Riyad El-Bedran da parlamentonun kararı hakkında
konuştu. Yasaların yurtdışı seçimlerinin iptal edilmesine izin vermediğini belirten El-Bedran,
seçim sonuçlarına itirazda bulunulmasının iç savaşa yol açabileceğini konusunda uyardı.
(http://www.turkmenelihaber.net/irak/item/5415-secim-komiserligi-yarin-toplaniyorparlamentonun-kararlari-ele-alinacak.html)

IRAK'TA BİNDEN FAZLA SEÇİM SANDIĞINDAKİ OYLAR İPTAL EDİLDİ
30 Mayıs 2018

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, binden fazla seçim sandığındaki oyların
"usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.
Komisyonun yazılı açıklamasına göre, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 1021 sandıkta
kullanılan oyların tamamen iptaline karar verildi. İptal edilenler arasında Irak dışında 6 ülkede
kurulan bazı sandıklar da yer aldı.
Ülke genelinde iptal edilen oyların yaklaşık 10 vilayet ve göçmen kamplarını kapsadığı
belirtilen açıklamada, kararın sandıklarda usulsüzlük yapılması gerekçesiyle alındığı
kaydedildi.
En çok iptal kararının verildiği vilayet, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat
Partisi'nin (KDP) güçlü olduğu Duhok oldu. 224 sandığın iptal edildiği Duhok'u, Musul 195,
Kerkük 186, Anbar ise 101 sandıkla takip etti.
Yurt dışında ise oyların en çok iptal edildiği ülke 31 sandıkla ABD oldu.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe iddiaları damga vurmuştu. Kerkük'teki
Türkmenler başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki yaklaşık 6 siyasi parti,
seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına büyük tepki gösterip oylarının çalındığını iddia etmişti.
Ülke genelinde oyların elle sayılmasının sonuçlar üzerindeki tartışmaları alevlendirmesinin
yanı sıra hükümetin kurulması ve siyasi kriz meydana gelmesi gibi riskleri beraberinde
getirebileceği ifade ediliyor.
(https://www.aa.com.tr/tr/dunya/irakta-binden-fazla-secim-sandigindaki-oylar-iptal-edildi/1160846)

KERKÜK TERÖRLE MÜCADELE BİRLİĞİ SON DURUM AÇIKLAMASI YAPTI
31 Mayıs 2018

Irak Terörle Mücadele Birliği Komutanı Maan El-Saadi, sosyal medyada üzerinden terörle
mücadele birliğinin çekildiğine yönelik çıkan iddiaları yalanladı.
El-Saadi düzenlediği basın açıklamasında sosyal medya üzerinden terörle mücadele
birliklerinin Kerkük’te çekileceğini ve yerine Mesut Barzani’nin partisi olan KDP’nin gelmesi
yönünde çıkan iddiaların asılsız olduğunu, terörle mücadele timlerinin Kerkük’ten
çekilmeyeceğini kentte federal otorite sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
(http://www.turkmenelicephesi.com/kerkuk-terorle-mucadele-timi-son-durum-aciklamasiyapti-2.html)

