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Hayatta kalanlar ve aileleri artık bekleyemez! 
Irak'ta IŞİD’le Çatışma Döneminde Yaşanan Cinsel Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tazminat Yasa 

Tasarısı Taslağı 
 

 
Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından,hayatta kalan Yezidi kadınları hakkında hazırlanan yasa 
tasarısı taslağının Irak Parlamentosu’na onay için gönderilmesinin üzerinden bir yıldan fazla 
zaman geçmiştir. Bu yönde atılan adımların çok olumlu gelişmeler olsa da daha fazla 
ilerlemeyeihtiyaç duyulmaktadır. 
 
25 Irak sivil toplum kuruluşu tarafından Adil Tazminat Koalisyonu (C4JR) oluşturulmuştur. 
Koalisyon, Irak'ta IŞİD’le çatışması sırasında yaşanan cinsel şiddet mağdurları için bir tazminat 
tasarısı hazırlamıştır. Söz konusu yasa tasarısı hayatta kalanların acil ihtiyaçlarını karşılayacak 
maddeler kapsamaktadır. 
 
C4JR Koalisyonu, Irak'ta IŞİD’le çatışma dönemi ile ilgili cinsel şiddet mağdurlarına yönelik 
kamuoyu tartışmalarını ve söz konusu kişlere tazminat verilmesi konusunu  canlandırmaya 
çalışmaktadır.. Bununla birlikte hayatta kalan kadınlar yasasının iyileştirilmesi ve Irak 
Parlamentosu’nda kabul edilmesi amaçlanmaktadır. 
 
C4JR Koalisyonun Yasa Tasarısı: 

• Bu yasa Irak'ta IŞİD’le çatışma sırasında cinsel şiddete maruz kalan tüm mağdurlara, Irk 
veya etnik köken, toplumsal cinsiyet, mevcut konum veya failin kimliğinden bağımsız 
olarak ayrımcılık yapmadan uygulanır. 

• Hayatta kalan Yezidi kadınlara dair yasa tasarısını göz ardı etmeyip, ancak onun 
çerçevesine dayanır (Tazminat, Yezidilere karşı soykırımın tanınması, faillere yönelik 
affın önlenmesi, yıldönümlerinin anılması, vb.). 

• Çatışma sırasında cinsel şiddet maruz kalanlara yönelik tazminatları düzenleyen 
uluslararası insan hakları standartlarından en iyi şekilde yararlanılmasını taahhüt eder. 

• Sadece mali tazminatları değil (aylık maaş, konut arsaları, geçim yardımı), aynı 
zamanda bir dizi diğer telafi edici önlemleri de içerir (iade/tazmin- işe geri dönülmesi, 
eğitim, kamu hizmetlerinin sağlanması, altyapı ve dini kutsal yerlerin yeniden 
yapılması), rehabilitasyon (ruh sağlığı, tıbbi ve yasal hizmetler, eğitim fırsatları, geçim 
programları, aile danışmanlığı ve topluma yönelik programlar), tatmin (IŞİD'in Yezidiler 
ve diğer azınlıklara karşı yapılan soykırım ve işlenen korkunç suçların kabul edilmesi ve 
özür dilenmesi), anma (*Çatışma Zamanında Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması 
Ulusal Günü), ve (Yezidi Soykırımı Anmak İçin Ulusal Gün). Simgesel yapıların 
oluşturulması ve eğitim müfredatlarının değiştirilmesi, suçun tekrarlanmasını 
engelleyen garantiler (Cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan yasal reformu). 



 

• Halen IŞİD’in tutsağı olarak hayatta kalanların ve mağdurların bulunduğu yerlerin 
aranması ile söz konusu şiddetten   etkilenen aileler için özel bir veritabanı oluşturmak 
devletin sorumluluğundadır. Ayrıca hayatını kaybeden mağdurların cenazelerinin 
usulüne uygun bir biçimde defnedilmeleri amacıyla ailelerine iade edilmeleri 
sağlanmalıdır. 

• Kurtarma operasyonları sırasında ailelerin maruz kaldığı zarar ve yapılan masraflar için 
için ödeme yapılmalıdır. 

• Irak'ta erkek ve kadınlar arasında cinsiyete dayalı şiddetinönlenmesi, hukukta ve 
gerçek hayata toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek dönüştürücü bir etkiye neden 
olacaktır. 

• Hayatta kalanların, bu kanunun uygulanmasına ciddi katılımı teşvik edilmektedir. 
• STK'ların kanunun uygulanmasına büyük oranda katılımları teşvik edilmektedir. 
• IŞİD’le çatışma dönemineilişkin tecavüz sonucu doğan çocuklarla ilgili sürecin 

yönetilmesinde birincil ilke olarak çocuğun yüksek yararına hizmet etmektedir.  
• Yolsuzluk ve zararın tanzimi için ayrılan bütçenin  kötüye kullanılmasını önlemek için 

tazminatla ilgili tüm harcamalara ilişkin finansal kayıtlar yıllık bağımsız dış denetime 
tabidir. 

• Hayatta kalanların yapacağı başvurularda kolay takip edilecek prosedürlerle, 
mağdurların iddialarını destekleyecek kanıt elde etme konusunda karşılaşabilecekleri 
zorlukların hafifletmesi için tazminat taleplerisürecinde izlenecek basit kanıt 
prosüdürlerinin oluşturulması önerilmektedir.. 

• Tazminat talebini reddeden birincil inceleme kararına karşılık itiraz hakkı 
sunulmaktadır. 

 
 
Bu kanunu yürürlüğe girmesi, IŞİD’le çatışma dönemine ilişkin cinsel şiddetin önlenmesi ve 
müdahalesiyle ilgili olarak Irak Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Ortak 
Açıklamada belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmesinin yanısıra (2016), aynı zamanda 
çatışma sonrasında hayatta kalanların gördükleri zararın tazmininin tanınması,, iade-i itibar ve 
ele alınacak  tedavi konusunda örnek olacaktır.  
 
C4JR, hayatta kalanları, Iraklı yetkilileri, ulusal ve uluslararası kuruluşları ve tüm iyi niyetli 
kişileri C4JR Yasası'nda belirtilen çözümleri desteklemeye davet eder ve uygun alternatifler 
sunarak veya tartışmaya katılarak onlara fırsat tanır. 
 
C4JR Yasa Tasarısı İngilizce, Arapça ve Kürtçe bulunmaktadır. 
 
 
 
C4JR Koalisyonu Hakkında: 
C4JR, Irak'ta Irk, etnik ve dini çeşitliliği temsil eden Irak sivil toplum kuruluşlarından oluşan 
Koalisyondur. IŞİD ile çatışma sırasında hayatta kalanlar ve diğer mağdurlar için tazminat 
taleplerinin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. C4JR, IŞİD’le Irak’ta yaşanan çatışmalardan 
dolayı mağdur olan tüm sivillerin tazminat alma hakkını teşvik etmek için uluslararası insan 
hakları ve ulusal yasalara dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. 



 

 

C4JR hakkında daha fazla bilgi için www.c4jr.org web sitesini ziyaret edin. 

 
 
 
Daha fazla bilgi için: 
 
 
Arapça daha fazla bilgi için: 

Mr. Ahmed Bajalan—C4JR Koordinasyon Komite üyesi 

ahmed.ghalib@pfo-ku.org 

Tel. 07504200821 

 

Kürtçe daha fazla bilgi için 

Mr. Hasan Ali Omar—C4JR Koordinasyon Komite üyesi 

h.ali@jiyan-foundation.org 

Tel. 07504534626  

 

İngilizce daha fazla bilgi için: 

Ms. Delkhwaz Haciy—C4JR Koordinasyon Komite üyesi 

delkhwaz.haciy@yazda.org 

 

Türkmence daha fazla bilgi için: 

Mr.   Amer AL Mawlu  —C4JR Koordinasyon Komite üyesi 

aamer.merza@gmail.com 

Tel. 07706000094  


