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Türkiye, 1974’te Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımıza yapılan katliama, zulme ve 

soykırıma dur demek için adaya çıkartma yapmış ve soydaşlarımızın barış ve huzur içerisinde 

yaşamasının yolunu açmıştır. Bu esnada da Türkiye’den giden askerlerimizin 497’si şehit 

olurken binlercesi de gazi olmuştur.  

Türk askerlerinin büyük kahramanlık ve fedakarlık gösterdiği 1950 ve 1953 yılları 

arasında yaşanan Kore Savaşında 734 şehidimiz ve binlerce de gazimiz bulunmaktadır.  

Ülkemizde bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ana nedeni olan; bu topraklar adına, 

halkı adına şehit düşen ve uzuvlarını kaybeden; savaşan ve canını tehlikeye atan 

kahramanlarımız her makamın üzerindedir. Onlara gösterilecek saygı bütün bir ülkeye; 

geçmişe ve geleceğe de gösterilmiş demektir. Ancak Kore’de ve Kıbrıs’ta savaşan; gazi 

olarak anavatana dönen gazilerimizin önemli bir kısmının aradan uzun yıllar geçmesine 

rağmen madalyalarını alamamaları hem kamuoyunun hem de gazi ve gazilerimizin ailelerinin 

vicdanını yaralamaktadır.  

Bu bağlamda;  

1– Kıbrıs Çıkartması ve Kore Savaşı sonrasında gazilik unvanı alan kaç gazimiz vardır? 

Gazilerimizin kaçı vefat etmiş kaçı yaşamaktadır? 

2– Kıbrıs ve Kore gazilerimizin önemli bir bölümüne halen neden madalyaları 

verilmemektedir? Kıbrıs Çıkartmasından 44, Kore savaşının üzerinden 69 yıl geçmesine 

rağmen neden bu madalyalar halen gazilerimize verilmemektedir?  

3– Kıbrıs Çıkartması ve Kore Savaşı sonrasında gazilik unvanı alan gazilerimizden 

kaçına madalyaları verilmiştir? Bu madalyalar ne zaman verilmiştir? Madalyası verilmemiş 

kaç gazimiz bulunmaktadır?  

4– Madalyasını almadan ölen kaç Kore ve Kıbrıs Gazisi vardır? En azından bu 

gazilerimizin yakınlarına madalyalarını teslim etmek için herhangi bir çalışma yapmayı 

düşünmekte misiniz?  

5– Kıbrıs Çıkartmasına ve Kore Savaşına katılan; ancak madalya verilmeyen ya da 

gazilik unvanı alamayan kaç kişi bulunmaktadır? Gazilik unvanı ve madalya verilmemesinin 

gerekçesi nedir?  

6– Kıbrıs ve Kore Gazilerimizin maaş, sosyal güvence ve yararlandıkları diğer haklar 

ile 15 Temmuz gazilerimizin maaş, sosyal güvence ve yararlandıkları haklar arasında fark 

bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?  


