
 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 Gazilerimize ikinci istihdam hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların ana ve babalarına 

bağlanan aylığa alt sınır konulması, şehitlerimizin tüm çocuklarına ve terörle mücadelede 

malul sayılmayacak derecede yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanlara kamuda 

istihdam hakkı verilmesi amacıyla hazırlanan “Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

 

Gereğini saygıyla arz ederim. 19 Eylül 2018 

 

 

 

(1) Mustafa KALAYCI 

       Konya Milletvekili 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL GEREKÇE 

 

 Şehit er ve erbaşların ana ve babalarına çok düşük aylık bağlanması sözkonusu 

olmaktadır. Bu aylığın belli düzeyde olması sağlanmalıdır.   

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile 

ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa 

eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile 

kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması 

durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba veya kardeşlerin bu 

hakkı kullanmaması halinde eş veya çocuklardan toplam iki kişiye istihdam hakkı verilmiştir. 

 

Görüldüğü üzere şehidin birden fazla çocuğu varsa sadece birine istihdam hakkı 

tanınmakta, diğerlerine sahip çıkılmamaktadır. Şehitlerimizin emaneti çocuklarına sahip 

çıkılmalı, şehitlerin tüm çocuklarının herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin devlet 

kurumlarında istihdam edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Yine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre, gazilerin kendileri veya eş veya 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 

toplam bir kişiye istihdam hakkı verilmiştir. Gazilerimize ikinci istihdam hakkı verilmelidir. 

 

Terörle mücadelede şehit olanların ailelerine ve malul olan gazilere çeşitli haklar 

verilmekte ve aylık bağlanmaktadır. Ancak, terörle mücadelede görev almış ve malul 

sayılmayacak derecede yaralanmış olan “Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir haktan 

yararlanamamaktadır. Hatta aylarca tedavisi devam edenler, malul sayılmadıkları ve 

"askerliğe elverişli değildir." raporu alamadıkları için hiçbir haktan yararlanamamaktadır.  

 

Bu Kanun Teklifinde;  

 Şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığa alt sınır konulması,   

 Şehitlerimizin tüm çocuklarına kamuda istihdam hakkı tanınması, 

 Gazilerimize ikinci istihdam hakkı verilmesi,  

 Terörle mücadelede fiilen görev ifa ederken malul sayılmayacak derecede 
yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanların kendilerine kamuda istihdam 

hakkı verilmesi 

  öngörülmektedir. 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

 Madde 1- Şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığın belli düzeyde 

olması amaçlanmaktadır. 

  

 Madde 2- Şehitlerimizin emaneti çocuklarına sahip çıkılması amacıyla tamamına 

kamuda istihdam hakkı tanınması, Gazilerimize ikinci istihdam hakkı verilmesi ve terörle 

mücadelede fiilen görev ifa ederken malul sayılmayacak derecede yaralanmış olan erbaş ve 

erlerden terhis olanların kendilerine kamuda istihdam hakkı verilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 

 

Madde 4- Yürütme maddesidir. 



 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

 

 

MADDE 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci 

maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Birinci fıkranın (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında hayatını kaybedenler ile bu bentler 

kapsamında bulunmasa dahi Kanun kapsamında aylık bağlanmasına hak kazananlar ile bu 

kapsamda aylık almakta iken vefat edenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, malulün 

ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan düşük olamaz, bu nedenle ilgililere fazla olarak 

yapılan ödemeler, faturası karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumunca Hazineden tahsil edilir.” 

 

MADDE 2- 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) 

bendi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü 

fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

 

“d) Terörle mücadelede fiilen görev ifa ederken malul sayılmayacak derecede 

yaralanmış olan erbaş ve erlerden terhis olanlar” 

 

“a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eşi ve 

çocuklarının tamamı; çocuğu yoksa eşi ve ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak 

üzere toplam iki kişi; eş ve çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak 

üzere toplam iki kişi; ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer 

kardeşi, 

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malul olup ta çalışabilir olanların 

kendileri ile eş veya çocuklarından birisi olmak üzere toplam iki kişi; çalışamayacak durumda 

olanların eşi ile çocuklarından biri, çocuğu yoksa ana, baba veya kardeşlerinden biri olmak 

üzere toplam iki kişi; kendisi ve eşi çalışamayacak durumda olanların çocuklarından ikisi;  eşi 

veya çocuğu yoksa kardeşlerinden ikisi,” 

 

“d) İkinci fıkranın (d) bendinde belirtilenlerin kendileri” 

 

 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

  

 

 


