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Biz atagrda imzasr bulunan Tiirk Harb-it Sendikasr Uyeleri olarak;

1- Ytllardrr gahganlann Ucretleri Tiirkiye Ekonomisinin bijyumesine e5defer bir di]zeyde artmamakta, hem doErudan
hem de dolayh olarak ddedigimiz vergilerle ocretimiz daha cebimize girmeden vergi adr altrnda geri alrnmakta, ocak aytnda
aldrgrmrz Ucretimiz Aralrk ayrna kadar giderek azalmakta ve erimektedir.

Bu nedenle biz galrSanlar olarak; Ulkemizde yasanan vergi adaletsizlifine artrk bir son verilmesini, gelir ve vergi dalrlrmr
adaletinin gdzetildigi bir bijtge olugtu rulmasrnr, bunun iginde Asgari Ucretten ahnan vergi ve iicretlerimiz iizerindeki aEtr vergi
yiiktinUn kaldrnlarak, toplum kesimleri arasrndaki sosyal bang ve sosyal adaletin sallanmasrnr,

2- Askeri igyerlerinde gahsan i$Ciler olarak; zaman zaman yurt igi ve yurt drgr g6revlere gidiyor, silahh kuwetlerimizce
kullanrlmakta olan her tiirlii silah, araC, gere9, radar ve haberlegme sistemlerinin bakrm, onarrm ve anzalaflnt gideriyoruz,

8u giirevler esnasrnda harctrah miktannrn diiSUklijEU ve g0n srnrrlamasr nedeniyle srkrntrlar yagryor, kimi zaman yatacak
yer bulmakta zorluk gekiyor, buldu[umuz yerlerde ise konaklama bedeli igin bize 6denen iicretlerin diigukliigij nedeniyle
faturanrn ljzerini cebimizden karSrlamak zorunda kalryoruz.

Bu nedenle, Harcrrah Kanununda yaprlacak degigiklikle harcrrah miktarlarrnrn artrnlmasrnr ve yatacak yer temini icin
6dedigimiz konaklama bedellerinin herhangi bir srnrrlamaya tabitutulmadan tamamrntn 6denmesini,

3- Biz, hayatrnr riskli islerde galr$arak kazanan, 0lke savunmasrnrn adsrz kahramanr, askeri ityerlerinde gahsan igciler
olarak, fiili hizmet stiresi zammrnrn bizimde hakkrmrz olduluna inanryor, Fiili Hizmet siiresi zammr'ntn bizimle birlikte agrr ve
tehlikeli iglerde gahsan tUm meslek gruplannda geri getirilmesini,

4- Askerlik ve kamu g6revini yerine getirirken yaralanan ancak mevcut herhangi bir kanun kapsamrnda
degerlendirilmeyip o kanunlarca verilen herhangi bir haktan yararlanamayan "Malul Sayrlmayan Gaziler" igin yasal
deEigikliklerin yaprlarak yagadrklafl malduriyetlerin giderilmesini,

5- 5510 sayrlt Kanunun 4'iincu maddesiyle Crrak veya stajyer dgrenci olarak gahgrrken bir taraftan sigortalr sayrlp gtrak
veya stajyer olarak galgmaya baglanrlan tarih sigortahlrk baglangrg tarihi olarak kabul edilmesine ra[men, diler taraftan bu
haklann sadece krsa vadeli sigorta kollan ile srnrrlr tutulmasr egitsizli€e ve dolayrsryla da grrak ve stajyer 6grenciler igin
maEduriyete neden olmaktadrr. Bu nedenle, grrak ve stajyer dErenci olarak ge9irdidimiz sUrelerin malullLjk, ya$hhk ve dlLjm
sigortasr kapsamrnda sayrlmasr iein tarafrmtza borglanma hakktnrn verilmesini,

6- Emekli olabilmek igin gerekli prim g0n sayrsr ve sigorta|lrk si.iresini tamamlamasrna ralmen, yag engeli yiiziinden bu
hakkt elde edemeyen tUm Calrsanlann, krsaca "Emeklilikte Yaga Takrlanlarrn" maEduriyetlerinin giderilmesinr,

Bu Bi.jyuk Devleti Yoneten HUkUmetimiz ve TBMM'de grubu bulunan tum siyasi Partilerin Milletvekillerinden insanca ve
insan onuruna yakt5tr bir Sekilde yagayabilecegimiz bir T0rkiye igln yukarrda belirtilen adaletsizliklerin bir an 6nce giderilerek
gerekli dUzenlemelerin yaprlmasrnr,

talep ediyoruz,
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