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Konuşma : 

 

 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Sayın Başkan, değerl i  mil letveki l ler i ;  bugün görüşülen kanun 

tekl i f iyle,  kuruluş tar ih i  Büyük Hun İmparatoru Mete Han' ın tahta çıkış 

tar ih i  o lan mi lat tan önce 209 yı l ını esas alan yani geçmişi  ik i  b in ik i 

yüz yirmi sekiz yı l  önceye dayanan ordumuz yeniden 

şeki l lendir i lmekte ve  zorunlu askerl ik hükümlerinde bir takım 

değişik ler yapı lmak istenmektedir .  Askerl ik Kanunu'nda çok önemli 

değiş ik l ik ler yaparken alçak ve hain FETÖ taraf ından zamanında 

ordumuza karşı yapılanları,  kurulan Ergenekon, Balyoz ve Askerî  

Casusluk gib i  kumpas davalarıyla  Türk Si lahl ı  Kuvvet ler in in yok 

edi lmeye çal ışı ldığın ı b ir  an iç in b i le akı ldan çıkarmamak ve bundan 

sonra Türk Si lahlı  Kuvvet ler inde sadece l iyakate önem veri lmesi 

gerekt iğin i  unutmamak gerekmektedir.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  bu bağlamda i lk söy lenecek söz,  ordumuz 

t icarethane deği ld ir .  Bedel l i  askerl iği  p lansız,  programsız 

yapamazsınız.  Ayr ıca,  bedel l i  askerl ik ücret i  15 bin l i rayken bedel in 

31 bin l i raya çıkarı lması gar iban, yoksul gençler imiz i le  var l ık l ı  

gençler arasında onarı lamayacak bir  eş i ts iz l iğ i  ortaya çıkaracakt ır ,  

buna hakkımız o lmadığı kanısındayım. Ayr ıca,  askerî okul ların 



kapatı lması uzun vadede ordumuza ciddi  zarar  verecekt i r ,  bunu da 

bel i r tmek ist iyorum.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  Türkiye 'n in onca problemi,  ordumuzun 

onca sorunu va rken ikt idarın derdi  saraya daha fazla yetki  vermek 

midir  ve ayr ıca ordumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın  keyf ine amade 

etmek midir? Bu ordu bu halkın evlat larından oluşmaktadır.  Bu yoksul 

halk şehit  vermektedir ,  bu yoksul halk evladını  vatan iç in askere 

göndermektedir .  Bugün bu sıra larda oturuyorsak o yoksul bırakt ığın ız 

halkın evlat ları ,  şehit ler imiz ve gazi ler imiz sayesindedir .   

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  burada, kanayan bir  yarayı daha di le 

get i rmek ist iyorum: PKK'yla mücadele ederken yaralanan, zarar gören 

askerler imiz canını tehl ikeye al tmış ve bedenini  ü lkeye siper etmişt i r .  

Gazi ler imiz arasında ayır ım yapmak en başta ülkemizin b ir l ik ,  

beraberl ik ve kardeşl iğine aykır ı l ık teşki l  etmektedir .  Türkiye 

genel inde yaklaşık 19 bin gazimize gazi l ik  hakkı  ver i lmemi şt i r .  

Terör le mücadele esnasında kolunu, parmaklarını ve uzvunu 

kaybeden bazı askerlere ver i lmeyen "gazi l ik"  unvanıyla i lgi l i  daha 

sonra yüzde 60 bedensel engel şart ı  kaldır ı larak yer ine 684 sayıl ı  

KHK'yle 1 'den 6 'ya kadar derecelendirme yöntemi get i r i lmiş  ve gazi l ik  

hakkının terör le mücadele esnasında yaralanan vatandaşlara 

ver i leceği bel i r t i lm işt i r  ancak terör le mücadele esnasında bedensel ve 

psikolo j ik o larak zarar gören vatandaşların çoğu bahsi geçen kanun 

maddesinden faydalanamadı ve yaptık ları başvuru lar  reddedi ld i.  

Gelin,  bu sorunu çözel im çünkü gazi ler imizin b ize borcu yok,  b izim 

gazi lere borcumuz var.   

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  madem Askerl ik Kanunu'nu yeni l iyoruz 

neden uzman erbaşların ve uzman çavuşların sorunları da 

çözmüyoruz? Örneğin,  uzman erbaşlar.  Neden onlara 3600 ek 

göstergel i  kadro vermiyoruz? Uzman erbaşlar doksan gün ist i rahat, 

hava değişimi a l ınca neden görevden at ıyoruz? Ya da uzman erbaşlar 

iç in "Erler in yaptığı görevler i  yapar."  tanımlaması yer ine kadro 

görevler in i  neden bel i r lemiyoruz? Neden geçic i  görevler i  doğu 

hizmet inden sayılmıyor? Neden zat î tabancaları devlet  taraf ından 



veri lmiyor? Peki,  neden yaka spolet i ,  sınıf  işaret i  takabi lmeler ine 

engel o luyoruz? Bu arada, neden okul ları yok? Neden askerî 

kamplardan ve orduevler inden yararlanmıyorlar? Ayrıca niye lo jman 

imkânlarını geniş letmiyoruz?  

 Madem kanun yapıyoruz bari  tam yapalım sayın mi l letveki l ler i .   

 Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.  

 


