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ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.

AA'nın haberine göre, Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) Meclisi'nden yapılan yazılı

açıklamada, Meclis'in, Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) Büyük Millet

Meclisi'nin (TBMM (http://www.hurriyet.com.tr/index/tbmm)) aldığı Türk

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) askerlerinin Irak'ta kalma süresinin uzatılmasıyla ilgili

kararını kabul etmediği ve bununla ilgili kararı onayladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aldığımız karar, Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index

/turkiye)'nin Bağdat Büyükelçisi'nin çağrılıp nota verilmesi, Türk güçlerinin 'işgalci güçler'

olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin

Irak'a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan (http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan)'ın açıklamalarının

kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk

güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin BMGK ve BM'ye acilen başvurması, hükümetin

ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini

içeriyor." 
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Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr/index/hurriyet)’e bilgi veren yetkililer, Irak

Parlamentosu’nun Türk askerinin çekilmesini istemesine gerekçe olarak, 1 Ekim’de açılan

TBMM’de aynı gün Irak ve Suriye tezkeresinin kabul edilmesini gösterdiğini söylediler. Türk

kaynaklar, “Irak Parlamentosu’nun aldığı bu kararla özellikle Musul yakınlarındaki Başika

Kampı’ndaki Türk askeri varlığının hedeflendiğini” söylediler. Bir Türk yetkili Hürriyet’e şunları

söyledi:

“Tezkere bu yıl Irak kamuoyuna farklı yansıtıldı. Gerçekle ilgisi olmayan bir şekilde Türkiye’nin

Musul’a gireceği öne sürülüyor. Parlamentonun bu kararından sonra Irak makamları ve ABD’li

yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor. Tezkerenin ne anlama geldiğini bir kez daha Bağdat

yönetimine anlatıyoruz. Bazı çevreler bilinci olarak gerçekle ilgisi olmayan iddiaları gündeme

taşıyor. Türk askeri Bağdat yönetiminin talebi üzerine Başika’da. Türk askerinin geri çekilmesi

söz konusu değil. Temaslar sonrası sıkıntının giderileceğini düşünüyoruz.”
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