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Yasa Değişikliği 1: Doğu Türkistan Cumhuriyeti anayasasında yapılan değişiklikler, Doğu 
Türkistan diasporasının Sürgün Hükümeti'nin [benzersiz gereksinimlerine] uyacak şekilde 
değiştirildi. Bu nedenle, bu değişikliklerden bazıları Bağımsızlığımızı yeniden kazandıktan sonra 
Doğu Türkistan Cumhuriyeti resmi Anayasasına kaldırılabilir veya eklenebilir. Doğu Türkistan 
Sürgün Parlamentosu, 2/3 çoğunluk oyuyla değişiklik ekleyebilir veya kaldırabilir. 

Yasa Değişikliği 2: Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti adına başka bir dilde yapılan tüm 
açıklamalar veya yayınlar, Uygur dilini ve yazısını (devletin resmi yazısı ve dili) kullanılarak bu tür 
ifadeler veya yayınlar yapıldıktan sonra (veya aynı anda) yapılır. Başka bir deyişle, resmi Uygur 
dili ve yazı yayınlanmadan önce herhangi bir dilde ifade veya diğer yayınların yayınlanmasına 
izin verilmez. 

Yasa Değişikliği 3: Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti tarafından resmen kabul edilden bir web 
sitesi (www.East-Turkistan.Net) dışındaki Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti temsil eden başka 
bir web sitesinin açılması, oluşturulması veya kullanılması yasaktır (www.East-Turkistan.Net). Bu 
nedenle, bu web sitesi Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti tarafından atanan memurlar tarafından 
yönetilecektir. 

Yasa Değişikliği 4: Çin ile siyasi ya da ekonomik ilişki içerisinde bulunan kişilerin Doğu Türkistan 
Sürgün Parlamentosu Üyeleri olarak seçilmeleri ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Bakanları 
olarak atanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, Doğu Türkistan Sürgün Hükümetin veya Doğu 
Türkistan Sürgün Parlamentosu'nun bir üyesi veya temsilcisi olan herhangi bir kimsenin sebebi 
ne olursa olsun, Doğu Türkistan bağımsızlığını tekrar kazanana kadar, Çin'e ve / veya İşgal 
altındaki bölgelerine ziyaret etmesi yasaktır.  

Yasa Değişikliği 5: Anayasa'nın 17. Maddesi “Parlamento Üyeleri halk tarafından seçilecek” 
şeklinde belirtilmiş olmasına rağmen, diasporadaki gerçek durum göz önüne alındığında, Doğu 
Türkistan diasporası üyeleri, kendi ev sahibi ülkelerindeki kendi Doğu Türkistan temsilcilerini 
seçeceklerdir. Yerel seçimlerin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, adayların 
başkalarının kendilerine kefil olmaları şartıyla, Sürgün Hükümeti'ne Parlamento üyeliği için 
başvuruda bulunmalarına izin verilecektir. Bir deneme süresi ve tatmin edici bir sicil kontrolü 
yapıldıktan sonra, Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu’nun yeni Parlamento Üyeleri 
(“Milletvekilleri”) kabul edilecektir. Başka bir deyişle, Sürgündeki Parlamentoya katılmak için 
diasporaya varılmış (şüpheli koşullar altında değil), politik olarak aktif olmalı ve temiz ve dürüst 
bir karaktere sahip olmalı. Eğer herhangi bir Parlamento Üyesi yanlış seçilmişse veya kabul 
edilmişse - başka bir deyişle, milletvekili olduktan sonra, Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu 
veya Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti imajına - zarar verirse derhal görevden alınacaktır. 

Yasa Değişikliği 6: Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu üyeliğine kabul edilenler ve Doğu 
Türkistan Sürgün Hükümeti'ne seçilen ya da atanmış olanlar, görevlerinden dolayı Anayasa'yı 
kabul etmişlerdir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'ne veya Doğu Türkistan Sürgün 
Parlamentosu'na katıldıktan sonra, herhangi bir kimsenin Anayasayı reddetmesi, veya altüst 
etmesi yasaktır. Davranış yasaları Anayasa'ya aykırı olarak yorumlanacak ve Anayasa'yı ihlal 
eden ilk önce uyarılacak ve bu tür bir davranışa devam ederse Sürgündeki Parlamentodan 
kovulacaktır. 
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Yasa Değişikliği 7: Doğu Türkistan Hükümeti Genel Kurulu, Anayasa'da belirtildiği gibi her 4 
yılda bir toplanır. Genel Kurulun yeri ve zamanı ile bir Hazırlık Komitesi üyeliği, Parlamento 
tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Atama üzerine, Hazırlık Komitesi, 
Genel Kurul ile ilgili konularda ilgili liderlerle görüşür. 

Yasa Değişikliği 8: Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin yalnızca bir web sitesi olacaktır 
(www.East-Turkistan.Net). Bu web sitesi yeteneklerimize göre diğer dillerde sağlanacaktır. 
İnternet sitesinin yöneticileri şöyle olacaktır: İletişim ve Yayın Bakanı, Başbakan Yardımcısı, 
Sözcü ve ilgili personel. Bunlara ek olarak, teknik sorunları çözmek için teknik bir yönetici 
atanacaktır. Web sitesi dışında, diğer platformlarda web sitesiyle aynı şekilde yönetilecek olan 
tek bir resmi hesap oluşturulacaktır. Diğer platformlarda (WhatsApp gibi) Parlamento liderleri 
tarafından idare edilecek yalnızca bir Parlamento grubu bulunacaktır. Bu grup sadece 
Parlamento sorunlarını görüşmek ve internet üzerinden konferanslar düzenlemek için 
kullanılacaktır. Haberler, fotoğraflar ve diğer içerikler - reklamlar gibi - Parlamentosu’nun 
WhatsApp grubuna gönderilemez. Benzer şekilde, ilgisiz mesajlar, ses kayıtları ve metinler 
gönderilmeyecektir. 

Yasa Değişikliği 9: Hükümet olaylarına, toplantılarına ve meclislerine - ciddi bir mazeret 
olmadan – sürekli katılmamak, işten çıkarılma gerekçeleridir. 

Yasa Değişikliği 10: Parlamentoya seçildikten veya kabul edildikten sonra ve 6 ay süren deneme 
süresinin Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu Adayı Üyeleri olarak görevlendirilmesinden 
sonra, görevden alınma konusunda makul bir dayanak bulunmadığını varsayarak, bireyler 
Parlamentonun resmi üyeleri olacaktır. Bu Adaylık dönemi bir deneme süresidir. Bu süre 
zarfında bir sicil kontrolü yapılacak ve diasporadan geri bildirim istenecektir. Bu süre zarfında, 
zarar verebilecek doğrulanabilir ve tartışılmaz herhangi bir kanıt bulunursa, görevden 
alınacaktır. 

Yasa Değişikliği 11: Aday Parlamento Üyeleri, Parlamentoda oy kullanma hakkına sahip olacak, 
ancak [Parlamento üyeliği gerektiren diğer görevlere] seçilme imtiyazına sahip olmayacaktır. 

Yasa Değişikliği 12: Anayasanın yol gösterici ilkelerine aykırı olan veya zarar veren herhangi bir 
kuruluşta üye olan veya görev alan hiç kimse Parlamento Üyesi olarak kabul edilmez.  

Yasa Değişikliği 13: Hükümet içindeki iç uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapma ve çözme yetkisi 
(Parlamento dahil) Adalet Bakanlığına düşer. Hükümetin tüm üyeleri bu bağlayıcı arabuluculuk 
sürecine katılmayı kabul eder. 

 
 

 

http://www.east-turkistan.net/

