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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ  

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ GENÇLİK TEŞKİLATI 

TÜRKMENELİ GENÇLİK ÇALIŞTAYI 

SONUÇ RAPORU ve BİLDİRGESİ 

  

28 Mart 2021 tarihinde, Ankara Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde gerçekleştirilen 

Türkmeneli Gençlik Çalıştayı, ITC Türkiye Temsilciliği Gençlik Teşkilatı tarafından organize 

edildi. Çalıştay’a Ankara, İstanbul, Konya, Bursa ve Gaziantep’ten alanında ve Türkmen 

kuruluşlarında deneyimi olan gençler katılım sağladı. 

1 gün süren Çalıştay’da özellikle Türkiye’de ikamet eden öğrenci ve gençlerle ilgili proje 

önerileri ele alındı. 

Çalıştay, Türkiye’deki öğrencilerin ve gençlik birliklerinin sorunlarının tespit edilerek bunlara 

somut çözüm önerileri getirmek amacıyla gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda önce ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü gençlerle tanışarak Türkmen davası 

konusunda deneyim ve tavsiyelerini paylaştı. Sonrasında gençler kendilerini tekrar tanıtarak 

Çalıştay kapsamında öneriler alınarak projeler tartışıldı. 

Özellikle birlik beraberlik üzerinde durularak milli şuurun kazandırılması ve kuvvetlendirilmesi 

üzerinde duruldu. 

Çalıştay boyunca Türkmenlerin medyada eksiklikleri dile getirildi. Bu konuda daha efektif 

çalışmak gerektiği deklare edildi. Bu kapsamda medyanın etkin kullanılması için medya ve 

medya tasarımları konusunda uzman gençlerin konuyla ilgili talepte bulunan gençlere birebir 

eğitim vermesi teklif edildi. 

Son dönemde meydana gelen olaylar ışığında Türkmenlere daha küçük yaşlardan milli şuurun 

kazandırılması adına çalışmalar yapılması gereği dile getirildi. Gençleri milli ruh kapsamında 

teşvik etmek, özgüvenlerini artırmak, gençlerin geride durmalarının sebeplerinin tespit edilerek 

onları davaya kazandırmak gereği üzerinde duruldu. 

Özellikle medyada kullanılan sözlü dilin Türkmen lehçesi, yazılı dilin ise Türkiye Türkçesi 

olması gerektiğinin şerh düşülmesi katılımcılar tarafından teklif edildi. 

Çalıştay sonucunda aşağıda yer alan maddeler üzerinde mutabık kalındı. Çalıştay’ın sürekli hale 

getirilmesi ve makul bir süre sonrasında ikincisinin düzenlenmesine karar verildi. 
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SONUÇ: 

Çalıştay sonucunda hedeflenen projeler ile alınan kararlar aşağıdaki gibidir. 

1- Irak’tan Türkiye’ye gelecek öğrenciler için çevrimiçi bir üniversite bilgi sistemi oluşturulması,  

bu kapsamda kişilerin sisteme kimlik bilgileri ve referans ile kaydolması, bölgeden bir kişinin 

referansları kontrol etmek üzere görevlendirilmesi ve bu kişinin tespit edilmesi, sistemde yer alan 

kişilerin Türkiye ve Türkiye dışında diğer üniversitelerdeki kontenjanlara göre yönlendirilmesi, 

bu sistemin yapısal, idari ve hukuki alt yapısının değerlendirilerek oluşturulması için gerekli 

adımların atılması, bu sistemin hangi kurum kapsamında oluşturulmasının belirlenmesi. 

2- Türkiye’de bulunan çeşitli öğrenci ve gençlik platformlarının ortak projeler yapabilmesi adına 

bu platformlarla iletişime geçecek ve tarafları bir araya getirecek, 5 kişilik bir “istişare kurulu” 

oluşturulması. 

3- Özellikle Ankara’da ikamet eden Türkmen sayısının fazla olması sebebiyle muhtemel merkezi 

Ankara’da olacak bir spor kulübü kurulması; kulübün hukuki ve idari gerekliliklerinin yerine 

getirilmesi için Türkiye’deki ilgili kurumlarla yardımlaşılması. 

4- Medya üzerinde eğitilmek üzere başlangıçta 3 veya 4 kişinin tespit edilmesi. 

5- Çalıştay’ın tekrarlanması ve başka şehirlerde düzenlenmesi. 

6- Yukarıda bahsi geçen çevrimiçi öğrenci kayıt sistemi bünyesinde yine çevrimiçi bir YÖS 

kursunun yapılması, bunun için gerekli eğitmenlerin ücretli olarak istihdam edilmesi. 

Yukarıda sayılan maddeler, II. Çalıştay’da kontrol edilerek gelişmeler değerlendirilecektir. 


