HABER

TBMM, Terörle Mücadele Kahramanlarına 150 Bin YTL Bağışladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, "Terörle Mücadele Kahramanlarına

Destek

Kampanyası'na

150 bin YTL bağışladı. Habertürk ve Milli Takımın işbirliğiyle başlatılan ve diğer ulusal televizyon kanal
larının da desteklediği kampanyaya, TBMM Başkanlığı da 150 bin YTL ile destek olma kararı aldı.
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Gazi ve Malûllerden "Pozitif Ayrımcılık" İsteği
" T B M M Başkanı Koksal
Toptan, Türkiye Harp
Malûlü Gaziler, Şehit
Dul ve Yetimleri Derne
ği Başkanı Taner Uran
ve beraberindeki heyeti
kabul etti.

Meclis Bülteni- T B M M
Başkanı Koksal Toptan Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği Başkanı
Taner Uran ve beraberindekile
ri makamında kabul ederek bir
süre görüştü.
3 Ekim'deki kabulde konuşan Uran, yeni hazırlanan

lere rağmen, bu kadar şehit verilmesine rağmen terörle

Anayasa taslağında, yürürlükteki Anayasada bulunan "...

mücadelede yüzde 100 sonuç alınamaması, terör örgütü

harp malulü gaziler, şehit dul ve yetimleri için toplumda

nün gücünden daha çok, güçlü bazı dünya devletlerinin

kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlanır" hükmüne

terör örgütünü zaman zaman kullanma isteğinden, zaman

yer verilmediğini söyledi. Taner Uran, gaziler, şehit dul ve

zaman başka sebeplerle desteklemesinden kaynaklan

yetimleri için Anayasa'da düzenlenen pozitif ayrımcılığın

maktadır. Çünkü belli ülkelerden destek alamayan terör

devam etmesini istediklerini söyledi.

örgütlerinin, Türkiye'yi rahatsız etmesi mümkün değildir"

Parlamentoda görev yapan bazı milletvekillerinin bölücü

dedi.

örgüt militanlarına dönük "sempatik" ifade kullanmala
rının kendilerini çok rencide ettiğini belirten Uran, bu
durumda olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının
kaldırılarak yargılanmalarını talep ettiklerini söyledi.

"Bizim de Kırmızı Çizgilerimiz Var"
Terörün, Beytüşşebap'ta olduğu gibi hiç çekinmeden
sivil hedefleri de katledebildiğine dikkati çeken Toptan,

Malul olan gazilerin de hem fiziken hem de ruhen yüzde

Türkiye'nin terörle mücadeleden geri durmayacağını

100 eski haline dönmelerinin mümkün olmadığını belirten

veya vazgeçemeyeceğini söyledi. Başta güvenlik güçleri

Toptan, "Sadece oralarda görev yapıp gazi olan arkadaş

olmak üzere Türkiye'nin akıttığı kanı kimsenin göz ardı

larımız değil, orada idarecilik yapan sivil görevlilerin,

edemeyeceğini kaydeden Toptan, T B M M ' n i n bu konudaki

oradan döndükten sonra nasıl bir şok içinde olduklarını

hassasiyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da

hep beraber gördük. Öyle gözüküyor ki

sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadelesi bir süre

Parlamenter olarak "Kürsü bağımsız

daha devam edecektir. Tüm gayret

lığını" savunduğunu belirten Başkan
EGEMENLIK

KAYITSIZ ŞARTSIZ

MILLETINDIR
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