
 

Değerli Basın Mensupları; 

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletine ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı 

düzenlenen irticai FETÖ kalkışması sonrasında Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve yayınlanan Kanun 

Hükmünde Kararnameler ile bazı tedbirler alınmıştır. 

Bunlardan; TSK’nın emir komuta yapısının değiştirilmesi, Askeri Okulların kapatılması, Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanması, Yüksek Askeri Şüra’nın yapısının 

değiştirilmesi, GATA ve Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile ilgili kararlar TSK’lerini 

olumsuz olarak etkileyip, siyasallaşmasına zemin hazırlayacağından, yeniden gözden geçirilmeli ve 

gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 

Değerli basın mensupları, bugün ülkemiz çok önemli iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ancak, maalesef ülkemizin ve hükümetimizin gündemi tamamen anayasa değişikliğine yöneliktir ve 16 

Nisan’da yapılacak halk oylamasına kilitlenmiştir. 

Anayasa değişikliği ya da kamuoyunda bilinen adıyla başkanlık/partili cumhurbaşkanlığı konusu ülkenin 

tüm enerjisini almakta, diğer konulara yoğunlaşmayı önlemektedir. Bu husus ayrıca farklı görüşteki 

insanlar arasında tartışma ortamı yaratarak birlik ve beraberliğimize de zarar vermektedir. 

Bu konuda en çarpıcı örnek, değişiklik teklifini hazırlayan ve kabul edilmesini isteyen hükümet ve en üst 

düzey yöneticilerin, teklife karşı olanları FETÖ ve PKK Terör Örgütleri ile bir olmakla suçlamalarıdır. 

Buradaki değerli katılımcıların büyük çoğunluğunun, denge ve denetleme mekanizmaları olmadan tüm 

yetkileri tek kişide toplayan, üstelik bu kişinin partili olduğu bir anayasa değişikliğine, ülkemizin 

geleceği, birlik ve beraberliği için karşı oldukları bir gerçektir. 

İkinci bir gerçek de, yine buradaki asker kökenli katılımcıların birçoğunun PKK ile doğrudan çatışmış ve 

kumpas davalarında FETÖ’nün hedefi olmuş, sivil katılımcıların ise kumpas davaları sürecinde FETÖ ile 

kıyasıya mücadele etmiş olmalarıdır. 

Yine buradaki topluluk, PKK ile yürütülen açılım sürecine, terörist ile müzakere olmaz diyerek karşı 

çıkmışlardır. 

Bu nedenle; anayasa değişikliğine karşı olanlara yöneltilen bu suçlama son derece yanlış ve temelsizdir. 

O halde devlet yönetiminde bulunanlar, ülkenin birlik ve beraberliğinin sağlanmasından sorumlu 

olduklarını unutmamalı, konuşmalarında çok dikkatli olmalı, söz ve davranışları ile insanları birleştirmeli 

ve kucaklamalıdırlar. 

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını 

feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


