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Konu: Bedelli Askerlik

Saygrde§er Bagbakammrz,

Gegtigimiz Haziran ayrnda bedelli askerlik konusuyla ilgili gerek nezdinizde gerekse
Bakanlar Kurulu'nda bir takrm geliqmeler kaydedildi. Hiikiimetinizin ve y.urtdrqrndaki sivil
toplum kuruluElarrmn bu konuya olan alakasr ve Hiikiimetin STK'larla siirekli diyalog
igerisinde bulunmasr bizled. ziyadesiyle meÍrnun etmekÍedir. Biz de Den Haag Tiirk
Platformu (TPD) olarak bu geliqmeleri yakinen takip ediyoruz. Hatta bu konuyla ilgili Den
Haag Ttirk Platformu (TPD) Yönetim Kurulu olarak size 06106/2013 tarihli nacizane bir
mektup göndermigtik.

Size daha önceden gönderdi§imiz mektupta, bedelli askerli§in 10 bin Avrodan 2 bin Avroya
dtigiirÍilmesini talep etmigtik. Bu talebi yaparken de bir takrm argtimanlan hesaba katarak
makul bir sonuca varmak istemiqtik. Niyetimiz gerek milletimizin gerek devletimizin
menfaatlerini korumak tizerine oldusundan böyle bir katkr yapmak istedik.

Daha sonraki yasanan siiregte 17/0612013 tarihinde Ankara Rixos Otel'inde, yurtdrqr
temsilcileriyle yaptr§rmz toplantryr televizyonlardan canh olarak ilgiyle izledik. Butoplantrda
qahstruzm bu konuyla bizzat alakadar olmasr ve yine gahsrruzm vatandaglanmrzla ilgili
sorunlan kamuoyuna taqrmauru da memnuniyetle karqrladrk. Bunu mtiteakiben askerlik
bedelinin diiqtirtilece§inin miijdesini verdiniz ve bu ttim diinyada yankr buldu. inammz ki
yurtdrqrnda yasayan Ttirkler bunu sevingle karqrladrlar. Bundan dolayr size miitegekkiriz.
Ayncà, bu toplantrda Yurtdrqrndaki STK'lardan iqsiz genglere iq bulmalan konusunda
yapíSnttzga§nya da dikkat gekmek istiyoruz. Sizde takdir edersinizki sözii edilen STK,lann
ne yazrkki böyle bir imkanlan yoktur. Ve böyle bir misyon tistlenmeleride miimkiin desildir.
Zkaiqsiz genglere iq imkanlan ymatma hiiktimetlerin politikalan dosrultusunda, devlei
kurumlaflmn ve özel sektördeki iqverenlerin sunaca§r olanaklarla rnórt mtimkiin olabilir.
Tabiki STK'lar bu iqsiz genglerin neden iqsiz kaldrklarmln tespitine, yaqadrklan sorunlara
yönelik giriqimde bulunurlar ve yetkili mercilere öneri ve tavsiye raporlan sunarlar.
Sonrasmda ise imkanlar dahilinde sorunlann göztimii iqin etkin lobigahqmalan yaparlar.

Bu toplantrdan sonra Bakanlar Kurulu toplandr ve askerlik bedelinin diiqiiriilmesine ve
bedelin 6 bin Avro olmasr yöniinde karar verdi. Elbetteki TPD olarak bóyle bir karal asla
sorgulamtyoruz sadece duygularrm:zbirazkangrk. Öncelikle, askerlik bedelinin artrk 10 bin
Avro olmamasr hepimiz igin sevindiricidir. Lakin yaptr§rmrz araqtrrmalar bunun heniiz yeterli
olmadr§rru göstermektedir.
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Bakanlar Kurulunun dtivizle askerli§i 6 bin Awo olarak karar altrna almasr, yurtdrqrnda
yasayan genglerin ve ailelerinin beklentilerini kargrlamadr§rru ve bu miktan ödemekte de
bfiyfik sorunlar yaqanaca§rm vurgulamak istiyoruz.

Bizim endigemiz bu yeni uygulamadan dolayr dahafazlagencimizin Tiirkiye Cumhuriyeti
vatandagh§mdan grkmak igin giriqimlerde bulunacak olmalandr. Dolayrsryla devletimize ve
AK Parti hiiktimetine olan gtivenlerinde ve Ttirkiye'-ye bakry agrlannda olumsuz de§igmeler
olacaktrr.
Bunnn sinyallerini de ne yazrkki almaya baqladrk. Genglerle yaptr§rmrz sohbetlerde bir gok
geng konu ile ilgili tiziintiilerini ve hayal krnkhklanru dile getirirken, Fas Kraliyeti'nin
askerlikle ilgili ytirtirltikÍe olan muaf tutmauygulamasrm ömek göstererek, Ttirkiye'nin hem
ekonomik hem de sosyal alanda Fas'rn gok ilerisinde olmasrna ra§men, dövizle askerlik igin
yurtdtqmdaki Ttirk genglerinin 6 bin Awo ödemek zorunda olduklanna bir anlam
veremediklerini biiytik bir bir burukluk ve sitemle ifade ettiler.
Genglerimizinbu durumunu dikkate alarak biz TPD olarak yurtdrqrndaki genglerin askerlikten
tamamen muaf tutulmalan igin yeni bir gahgma baqlatrlmasrm sizden özellikle talep ediyoruz.
E§erki askerlikten muaf tutulma Ttirkiye kanunlanna göre mtinktin de§il ise, o zaman dövizle
askerli$n 2 bin Awo ve 21 gtin askerlik hizrneti olarak tekrar ele ahnmasrm sizden istirham
ediyoruz.

Genglerimizin bu stkmttlanna kulak vermek bizim görevimiz. Unutulmamahdrr ki onlann
saadeti, mutlulu§u bizim de mutlulu§umuzdur.

Cenab-r Allah (C.C) yaptr§rruz gahgmalarda sizleri muvaffak lalsrn.

Saygrlanmula,
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