
 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Gaziler ve maluller ile şehit, gazi ve malul ailelerine, kendilerini tanıtacak şekilde 

seyahat kimlik kartı düzenlenmesi ve terörle mücadelede fiilen görev ifa ederken malul 

sayılmayacak derecede yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanların, ücretsiz ulaşım ve 

indirimli elektrik ve su ücreti hakkından yararlandırılması amacıyla hazırlanan “Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 

gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
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GENEL GEREKÇE 

 

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda; şehit ailelerine, gazilere, 

engellilere ve yaşlılara ücretsiz ulaşım ve indirimli elektrik ve su ücreti hakkı verilmiştir.  

 

Buna göre; muharip gaziler ve vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile harp ve 

vazife malullerinin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış 

çocukları, anne ve babaları; %40 ve üzerinde engelli olanların kendileri, ağır engellilerin 

kendileri ile birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve 

şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, 

müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait 

şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır. 

 

Gaziler ve maluller ile şehit, gazi ve malul ailelerine verilen ücretsiz seyahat kartında 

“Şehit Yakını, Gazi/Gazi Yakını ve Vazife Malulü/Yakını” ibarelerinin hepsi birlikte yer 

almaktadır. Kimin ne olduğu belli olmamaktadır. Seyahat kartında ilgilinin durumuna göre 

“ŞEHİT AİLESİ” veya “GAZİ” veya “GAZİ AİLESİ” veya “VAZİFE MALULÜ” ya da 

“VAZİFE MALULÜ AİLESİ” olduğu belirtilmeli ve kartın alt kısmında gazi ise statüsü, aile 

ise eş, çocuk, ana veya baba durumu yazılmalıdır. 

 

Yine, muharip gaziler ve vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile harp ve vazife 

malulleri ve bunların aylık bağlanan dul ve yetimlerinin, ikametgâhlarında kullandıkları 

elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az 

indirim içermemek üzere belirlenen tarife üzerinden alınmaktadır. 

 

Terörle mücadelede görev almış, malul sayılmayacak derecede yaralanmış olan 

“Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir maaş ve haktan yararlanamamaktadır.  

 

Bu Kanun Teklifinde; gaziler ve maluller ile şehit, gazi ve malul ailelerine, kendilerini 

tanıtacak şekilde seyahat kimlik kartı düzenlenmesi ve terörle mücadelede fiilen görev ifa 

ederken malul sayılmayacak derecede yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanların, 

ücretsiz ulaşım ve indirimli elektrik ve su ücreti hakkından yararlandırılması öngörülmektedir. 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1- Terörle mücadelede fiilen görev ifa ederken malul sayılmayacak derecede 

yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanlara yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik 

unvanı verilmesi ve ücretsiz ulaşım ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkından 

yararlandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Ayrıca, Ücretsiz seyahat hakkı bulunan gaziler ve maluller ile şehit, gazi ve malul 

ailelerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından seyahat kimlik kartı düzenlenmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

 



 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET 

TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  

KANUN TEKLİFİ 

 

 

MADDE 1- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri 

Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci 

maddesinin 10 uncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

“Terörle mücadelede fiilen görev ifa ederken yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis 

olanlara yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilir ve bu maddenin ikinci ve 

onuncu fıkrası hükümlerinden yararlandırılır.  

 

Bu kanuna göre ücretsiz seyahat hakkı bulunanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı tarafından seyahat kimlik kartı düzenlenir. Kartın sağ üst kısmında kırmızı renkle 

belirgin şekilde  ilgilinin durumuna göre “ŞEHİT AİLESİ” veya “GAZİ” veya “GAZİ 

AİLESİ” veya “VAZİFE MALULÜ” ya da “VAZİFE MALULÜ AİLESİ” olduğu belirtilir ve 

kartın alt kısmında gazi ise statüsü, aile ise eş, çocuk, ana veya baba durumu yazılır. Terörle 

mücadelede fiilen görev ifa ederken yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanlar “GAZİ” 

olarak dikkate alınır. Seyahat kimlik kartına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı tarafından belirlenir.” 

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

 


