TÜRKİYE’DE ŞEHİTLİK VE GAZİLİK
KAVRAMLARI İLE SAĞLANAN HAKLAR

Terör terimi, Latince “terrere” kelimesinden gelmekte olup “korkudan sarsıntı geçirme,
korkudan dehşete düşmeye sebep olma” anlamlarını taşımaktadır.
Terörist eylem ise bir toplumun değerlerine zarar veren çeşitli faaliyetleri içine alan; ilgili
toplumdaki devlet güç ve otoritesini zaafa uğratarak o toplumu içten çökertme hedefine
yönelik bir sosyal sapma anlamına gelmektedir.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. Maddesinde « Terör » şöyle tanımlanmıştır:
Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ya da tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî,
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek,
Devlet otoritesini zaafa uğratmak ya da yıkmak ya da ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri
yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ya da genel sağlığını bozmak
amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden
eylemlerdir.
Terörizm, dünyanın dört bir yanındaki farklı bölgelerde can kaybına, yaralanmalara, sakat
kalmalara yol açan bir faaliyettir. Beraberinde getirdiği psikolojik zararlar ve ekonomik
etkileri nedeniyle tüm dünyanın gündeminde yer alan önemli bir konudur.

Türkiye’de yoğun terör hareketlerinin başlangıcı 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 1961
Anayasası ile oluşturulan geniş hürriyetler ortamı toplumda yeni ve farklı arayışlara sahne
olmuştur.
1960'lı yıllarda başlayan sokak hareketleri sağ-sol çatışması ile halk arasında korku
yaratırken, ortaya çıkan çeşitli terör örgütleri binlerce insanın ölümüne yol açmıştır.
Asala'nın 1975'te ortaya çıkması ile Ermeni terörü tekrar Türkiye’ye yönelmiş, 1983 yılına
kadar özellikle yurt dışındaki büyükelçilere ve Türk temsilciliklerine yönelik terör
eylemlerinde
onlarca
Dışişleri
mensubu
şehit
edilmiştir.
Ülkemizde faaliyet göstermeye çalışmakta olan ETA, Hizbullah, İrlanda Cumhuriyet Ordusu
(IRA), El Kaide, Hamas, Abu Nidal, Japon Kızıl Ordusu, 17 Kasım, RAF, Kızıl Tugaylar gibi
onlarca terör örgütü arasında en kanlısı PKK olarak dikkat çekmektedir.
27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kurulduğu bilinen PKK terör
örgütünün ilk eylemini düzenlediği 15 Ağustos 1984 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği
yaklaşık 100 bin terör saldırısında 9 binden fazla güvenlik görevlisi şehit olmuş, bu
saldırılarda 7 bin 500 sivil hayatını kaybederken, 16 bin sivil de yaralanmıştır.
Bugüne kadar yapılan 58.000 PKK eyleminin Ülke ekonomisine vermiş olduğu zarar yaklaşık
olarak 500 milyar dolardır.
Türk hukukunda “Gazilik” kavramı; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile “Muharip Gazi” (İstiklal, Kore ve Kıbrıs harbi
gazileri) ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve
Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun ile “Malul Gazi” (görevde, operasyonda ve
terör sebebiyle gazi olanlar) olmak üzere temelde iki şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile “Vazife Malulü” ve “Harp Malulü” olmak üzere
malullük kavramı tanımlanmıştır.

Türkiye’de gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütme ve koordine etme
görevi, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı
KHK’nin 14. maddesine istinaden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesi altında faaliyet gösteren
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet
Komutanlıkları (Kara, Deniz ve Hava), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren şehit ve gazi işlem daire başkanlığı/ şube müdürlüğü/kısım amirliği gibi
birimler de gazi ve şehit aileleri ile ilgili çalışmalar yapmakta ve kanun oluşturulma aşamalarında
görüş ve önerilerde bulunmaktadır. Gazilere ve şehit ailelerine yönelik çalışma yapan STK’lara
bakılacak olursa; başta “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği” ve “Türkiye

Muharip Gaziler Derneği” olmak üzere “TSK Mehmetçik Vakfı”, “TSK Dayanışma Vakfı”, “Ordu
Yardımlaşma Kurumu”, “Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” gibi STK’lar bulunmaktadır

2019 yılı itibariyle 58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulü
bulunmakta olup
5510 Sayılı Kanunda yer alan malullük tanımları şu şekildedir;
VAZİFE MALULLÜĞÜ:
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yani Kamu Görevlilerinin Vazifelerini
yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait
başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş
yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya
işyerinde meydana gelen kazadan dolayı malul hale gelmelerine Vazife Malûllüğü ve bunlara
uğrayanlara da Vazife Malûlü denir.

HARP MALULLÜĞÜ:
Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki
sigortalılardan;
- Harpte fiilen ateş altında,
- Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin
sebep ve etkileriyle,
- Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,
- Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve
etkisiyle,
- Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve
sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki
sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa
olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan
denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
- Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin

bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde
veya yurda dönüş sırasında, vazife malûlü olanlara, Harp Malûlü denir.

ŞEHİTLİK KAVRAMI:
Şehit kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse”
olarak tanımlanmaktadır.
Türk hukukunda yasal mevzuatta birçok yerde “Şehit” kavramı kullanılmasına rağmen şehitlik ile ilgili
herhangi bir tanımın bulunmaması, en temel hukuk usullerine aykırılık teşkil etmektedir

Mevzuatımızda şehitliğin tanımını yapan bağlayıcı bir düzenleme bulunmamakta olup. Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi tarafından bir kimsenin şehit sayılabilmesi için Şehitlik Yönergesi
hükümlerine uygun olarak ölmesi gerektiği belirtilmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Şehitlik Yönergesi’ ne göre;
1)Fiilen ateş altında ölenler,
2)Harpte yaralanıp tedavi sırasında ölenler,
3)İç güvenlik görevlerinde veya terör ve anarşi ile mücadelede ölenler ile
İç güvenlik görevinde yaralanıp tedavi sırasında ölenler,
4)Eğitim Ya da Tatbikat Yapan Askerlerden Görev sırasında veya görev yerinden ayrıldıktan
sonra meydana gelen olayda ölenler,
5)Görev sırasında yaralanıp da sonradan bu yaranın sebep ve tesiriyle ölenler,
6)Kaçakçılığın men ve takibinde çatışmada ölenler,
7)Sınır emniyet hizmetlerinde iken silahlı çatışmada ölenler,
8)Sınır emniyet hizmetine yönelik faaliyetler sırasında kaza ve olaylarda ölenler,
9)Aileleri istediği takdirde; ölen savunma bakanları, orgeneraller ve oramiraller,
10)TSK mensubu ve ayrılanlardan asker olmaları nedeniyle teröre maruz kalmaları sonucu
ölenler,
11)Herhangi bir askeri tesisin afetlere maruz kalması sonucu ölenler,
12)Vazifeli olarak askeri uçak veya helikopter, gemi ve denizaltının herhangi bir sebep ile
düşmesi, batması, infilak etmesi sonucu ölenler,
13)Görev için yurt dışında bulunan TSK personelinden; bu görevlerinden dolayı maruz
kaldıkları tedhiş veya suikast sonucu ölenler şehit olarak tanımlanmaktadır.

PKK Terör örgütünün son 3 yılda Ankara, İstanbul, Kayseri ve Diyarbakır’ın da aralarında
bulunduğu illerde canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 121 sivil
hayatını kaybederken, 420 vatandaş da yaralanmıştır.
15 Ağustos 1984 — Mart 2009 tarihleri arasında 6.520 kamu görevlisi (asker, polis ve geçici
köy korucuları) şehit olmuş, 5.669 sivil vatandaş hayatını kaybetmiş ve 4.274 sivil vatandaş
da yaralanmıştır.
7 Haziran 2015 ile 21 Ocak 2017 arasındaki terör olayları’nda 596 sivil, 580 asker ve 311
polis yaşamını yitirmiş, Korucular, darbe girişiminde ve ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını
kaybedenler de dahil edildiğinde toplam sayı 1864’e ulaşmıştır.

Ülkemizin Kıbrıs Barış Harekatından vermiş olduğu şehit sayısı 497, Terör olaylarının
başladığı 1984 yılından günümüze kadar ise 6 bin 105 askerimiz, 805 polisimiz, bin 440
güvenlik korucumuz olmak üzere toplam 8 bin 305 şehidimiz bulunmaktadır.
15 Temmuz günü meydana gelen darbe girişimi esnasında ise 248 kişi hayatını kaybetmiş
olup şehit statüsünde kabul edilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görev esnasında meydana gelen bir olayı sonucu hayatını
kaybeden kişinin yakınlarına aylık bağlanması için 3 şart bulunmaktadır.
Bunlar:
-Kişinin Kamu Görevlisi Olması
-Olayın Görev Esnasında olması

-Hayatını kaybeden kişinin olayda her hangi bir kastı ya da kusurunun bulunmaması halinde
hayatını kaybeden kişiyi Şehit olarak kabul etmekte ve yakınlarına dul-yetim aylığı
bağlanmaktadır.

Bu aylıklardan şehidin eşine ve çocuklarına bağlanan aylıklara dul-yetim aylığı, anne ve
babasına bağlananlara ise muhtaçlık aylığı denilmekte olup dul-yetim aylığı hak sahiplerinden
olan eşin yeniden evlenmesi durumunda, erkek çocuğun 18 yaşını doldurması sonucunda kız
çocuğun ise evlenmesi ya da bir kamu kurumunda işe başlaması durumunda bağlanan aylık
kesilmekte olup şehidin eşi ve kız çocuğu eski statülerine döndükleri zaman yeniden
bağlanmaktadır.
Anne ve babaya bağlanan muhtaçlık aylığı ise ölüm halinde sonra ermekte ve kız kardeşe
intikal etmemektedir.
GAZİLİK KAVRAMI:
Gazi kelimesi TDK’ya göre Savaştan sağ olarak dönen kimse ya da Olağanüstü yararlıklar
göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı anlamına
gelmekte olup "Gazi Mustafa Kemal." Örneği bu konuda en açıklayıcı örnektir.

Bugün herhangi bir savaşa fiilen katılan TSK personeline “muharip gazi” denilmektedir. Her
hangi bir savaşta veya terörle mücadelede yaralanan ve tedavi sonrasında sakatlığı raporla
kesinleşip hakkında TSK’da görev yapamaz kararı verilenlere “malul gazi” denilmektedir.
İstiklal savaşına, Kore savaşına ve Kıbrıs harekatına katılanlar ise istiklal savaşı gazisi
ünvanıyla anılmaktadır.
Muharip gazi ve malul gazi kavramlarını inceleyecek olursak
MUHARİP GAZİ

: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade
etmektedir.

MALUL GAZİ

:Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti
sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya
devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı
mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya
harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve
hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı
rapor ile kesinleşenleri ifade etmektedir.

Gazilik kavramı her ne kadar TSK mensuplarına özgü bir kavram olarak ifade edilse de
günümüzde kamu görevinin icrası esnasında meydana gelen her türlü terör olayı sonucunda
yaralanarak hakkında tam teşekküllü devlet hastanesi tarafından verilmiş maluliyet raporu
bulunan kişiler hakkında gazilik hükümleri uygulanmakta ve kendi statülerine göre tanınan
haklardan

yararlanmaktadır.

Gazi kavramı uygulama da vazife malulü olarak değerlendirilmekte olup bu statüdeki kişilere
3713 Sayılı kanun ve 2330 sayılı kanun kapsamında haklardan tanınmaktadır.
Hangi Hallerde Vazife Malullüğü Hükümleri Uygulanmaz?
Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;
a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,
b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,
c-) Yasak fiilleri yaparken,
d-) İntihara teşebbüsten,
e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme
çabasında içindeyken, meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar
hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.
Yukarıda detaylı bir şekilde açıklamış olduğumuz üzere görev esnasında meydana gelen bir
terör olayı sonucu hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 3713 S.K. ve 2330 S.K.
hükümlerince aylık bağlanmakta ve kişiler şehit kabul edilmekte, görev esnasında meydana
gelen terör olayı sonucu malul hale gelenler ise vazife malulü olup bu kişilere 3713 S.K. ve
2330 S.K. kapsamında vazife malulü emekli aylığı bağlanmakta ve bu kişiler gazi kabul
edilmektedir.

3713 VE 2330 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ŞEHİT VARİSLERİ İLE
MALUL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
ŞEHİT YAKINLARINA SAĞLANAN HAKLAR:

Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç): 3713, 2330 kanunları
kapsamında,
Nakdi tazminat ödenmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması: 3713, 2330, 5510,
5434, 5233, 1005 sayılı kanunlar kapsamında,
SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713, 2330,
5510, 5434 kanunları kapsamında,
SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 kanun kapsamında,
SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma:
3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64.
Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,
SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi
(erbaş/er hariç): 3713 kanun kapsamında,
SGK tarafından ek ödeme yapılması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434
sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47.
Maddesi kapsamında,
SGK tarafından eğitim öğretim yardımı yapılması: 3713 ve 2330 sayılı
Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510
sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,
Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması: 3713, 2330, 5510, 5434,
1005 kanunları kapsamında,
Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma: 3713, 2330, 1005 ve 3292 sayılı
Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510
sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er,
yedek subay için): 3713 (tüm kardeş ve çocuklar için), Diğer kanunlar
kapsamında bir kardeş.
Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): 3713 sayılı
Kanun kapsamında
Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması: 3713 ve 2330 sayılı
Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510
sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,
Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713, 2330 kanunları
kapsamında,
Şehit ve Gazi çocuklarının özel öğretim kurumlarından ücretsiz
yararlanması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56,
mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,
Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlardan,
yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması:
Şehit çocuklarına Yükseköğrenim Kredi Yurtlar
karşılıksız burs verilmesi:

Kurumu

tarafından

Şehit yakınlarına iki, gazilerimiz, vazife malulleri ile terör mağduru sivil
vatandaşlarımıza bir (eş, çocuk, anne- baba ve kardeş) istihdam (iş) hakkı
verilmesi:
Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah
bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713, 2330
kanunları kapsamında,
Mesken Vergisi muafiyeti:1005, 3713, 2330,5434, 5510 sayılı kanunlar
kapsamında,
Gelir Vergisi indirimi: 193 sayılı kanun kapsamında,
Elektrik enerjisi ücret indirimi: 1005, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434
sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47.
Maddesi kapsamında,

Su ücret indirimi: 1005, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı
Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi
kapsamında,
Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: Birinci, ikinci ve üçüncü derece
kadrolarda bulunan kişiler, bu kişilerin eşleri ve yanlarında yaşayıp evli
bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden 25 yaşını
doldurmamış çocukları.
Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi
öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 kanun kapsamında,
Şehit yakınlarının “18 Mart Şehitler Günü” nde idari izinli sayılmaları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı
verilmesi: 3713 kanun kapsamında,
İlk destek yardımı ödenmesi (TSK): 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,
Devlet Övünç Madalyası verilmesi: Cumhurbaşkanının kararı ve tevcihi ile
yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde
feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul
olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilir.
Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 kanun
kapsamında,
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma: 3713,
2330, 1005, 5434, 5510 sayılı kanunlar kapsamında (eş, anne, baba ve
çocukları kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden
bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre
yararlandırılır.)
Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması:
07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulunun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında
Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı
Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Kararının 1 inci maddesinde ki “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli
Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını
kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005
sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar
ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program
sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu
madde kapsamına girmekle birlikte 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılına ilişkin
kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen
öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-öğretim Yılına
ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ret ve iadeler
kaleminden iade edilir.” Hükmü doğrultusunda yükseköğretimde katkı payı
ve öğrenim ücreti alınmamaktadır.

Aylık Bağlanması:
Sosyal

Güvenlik Kurumu

tarafından

3713

sayılı

Kanun kapsamında

değerlendirilen olaylar yani terörle mücadele görevi esnasında meydana gelen
olay sonucu vefat eden kamu görevlilerinin (asker veya polis) dul ve yetimlerine
görevde bulunan emsallerine ödenmekte olan görev aylığı esas alınarak aylık
bağlanmaktadır. Şehit olan kişinin emsallerinin batı görevinde almış olduğu
maaş hak sahiplerine emekli maaşı olarak bağlanmaktadır.
3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman
jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay,
uzman jandarma, uzman erbaş ve polislere bağlanan aylıklar, bunların görev de
olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK
tarafından ödenir.
3713 sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen görevler nedeniyle hayatını
kaybedenler ile vazife malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden
erbaş ve erlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır.

Şehadet belgesi kime nasıl verilir?
Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesinin 2’inci Bölüm 8’inci
Maddesine göre; Şehit personelin bekar ise anne veya babasına (anne ve
baba boşanmış ise her ikisine), evli ise ayrıca eşine şehadet belgesi verilir.

İstihdam Hakkı:
3713 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen olaylar yani terörle mücadele
görevi esnasında meydana gelen olay sonucu vefat eden kamu görevlilerinin
(asker veya polis) Eş veya çocuğundan birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden
birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya
çocuklarından toplam iki kişi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kamuda
istihdam edilecektir. 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 51 inci
maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “ile kırk beş yaşını bitirmiş
olanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 45 yaşından büyük hak sahipleri
65 yaşına kadar başvuruda bulunabilir. Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul,
ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve
yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim
durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları
unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları
memur, ilkokul ve ortaokul mezunları ise hizmetli unvanlı kadro ve
pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Üçüncü
fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve
670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından
yararlandırılanların

kendilerinin

istihdam

hakkından

yararlanmaları

ve

ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur
unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri
sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır. İki hak sahipliği durumunda; eş veya

çocuklardan bir kişi, anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam 2
kişi,
•

Eş veya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam 2 kişi,

•

Anne, baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam 2 kişi,

•

Ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya
çocuklardan toplam 2 kişi,

•

Tek hak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve çocukları
yoksa kendisi veya kardeşlerinden 1 kişi.

Faizsiz Konut Kredisi:
Şehidin yakınları faizsiz konut kredisinden yararlanabileceklerdir. Dul ve
yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi
hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir
konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya
evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta
olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan
çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya
olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut
İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Kredi bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla
Toplu Konut İdaresince kredi verilecektir.

Krediden yararlanacak hak sahibinin belirlenmesi;
(1) Hayatlarını kaybedenler için; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve

64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar
kapsamında hayatlarını kaybedenlerden öncelikle; dul eşine, eşi hayatta değilse
veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı
almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte
bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle
anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu
Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi
verilir.
(2) Harp veya vazife malulleri için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren
kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık
bağlananlardan

öncelikle;

malulün

kendisine,

faizsiz

kredi

hakkından

yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse,
kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması
kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına
müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana
veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir
konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.
(3) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya
görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuata

göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler
de faizsiz konut kredisi hakkından 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre yararlanırlar.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) faizsiz konut kredisi
kimlere verilmektedir?
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi
ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre
harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara
bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak
kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını
kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı
almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını
kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere,
öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak
çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık
bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına
müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak
üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut
İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
Ayrıca 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminde
hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile, malul olan ve malul sayılmayacak
derecede yaralanan vatandaşlarımıza da faizsiz konut kredisinden
yararlanma imkanı sağlanmıştır.
Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu
görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle
ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.
Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile
Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik
13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Uygulamalar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda
yapılmaktadır.

Hak sahiplerine;
1-Kredi istek dilekçesi,
2-Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi
kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname,
3-SGK hak sahipliği belgesi,
4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5-Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer
belgelerle kredi açılmaktadır.
Hak sahiplerinin yönetmelikte belirtilen belgelerle krediye aracılık eden
banka şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi):
Şehidimizin eşi ve çocuğu ile annesi ve babası 1 inci derece olan maluliyet
derecesi üzerinden her yıl bir defaya mahsus olmak üzere ek ödemeden
yararlanacaklardır. 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu
maddesine göre tütün ikramiyesi; Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci
ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren
kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara,
bu madde uyarınca ek ödeme verilir.
Eğitim Öğretim Yardımı:
3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64.
Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamından yararlananlara bu
imkan sağlanmıştır. Şehidin çocuklarına, ilköğretim öğrencileri için (1250), lise

öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge
rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her
yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri
arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci
olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde
SGK tarafından toptan ödenir.
Ücretsiz Seyahat Hakkı:
Şehidimizin eşi ve çocuğu ile anne ve babası yurtiçinde Devlet Demiryollarında,
Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye
tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu
taşıma işinde kullanılan araçlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
düzenlenecek kart vasıtasıyla ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.
Eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları bu hakka sahiptir.

Elektrik ve Su İndirimi: Şehidimizin yakınları ikametgahlarında kullandıkları
ve tahakkuk ettirilecek su ücreti için % 50’den az indirim içermemek üzere
belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden ve indirim oranı %
40’ı geçmemek üzere belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden, indirimli su ve
elektrik kullanım hakkından yararlanabileceklerdir. Bu haklardan faydalanmak
için elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; bağlı oldukları
Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir. su sayaçlarının üzerlerine
kayıtlı olması şartıyla ise ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.
ÖTV İndirimi: Şehidimizin eşi ve çocuğu veya ile anne ve babasından birisi
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere araç alımında Özel Tüketim
Vergisinden muaf olacaklardır.
Nakdi Tazminat Ödenmesi: Milli Savunma Bakanlığınca 2330 sayılı Kanun
hükümlerine göre şehidimizin varislerine Nakdi Tazminat ödenmektedir.

Emekli İkramiyesi Ödenmesi(erbaş/er hariç):SGK tarafından 30 hizmet yılı
üzerinden emekli ikramiyesi ödenmektedir.
10 yıl süreyle konut kira yardımı(erbaş/er hariç): 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanunu’nun 21’inci madde (b) fıkrası gereği, kamu konutlarından
yararlanmakta iken malulen emekli olanların kendileri, ilişiğinin kesildiği
tarihten itibaren 1 yıl süreyle lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masrafların
kendisi tarafından karşılanması kaydıyla bu konutlardan yararlanmaya devam
ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan
yararlanmayanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt
içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır.
DİĞER YARDIMLAR:
1. TSK mensubu ve üyeliği varsa OYAK,Mehmetçik Sigorta,Mehmetçik
Vakfı,TSK Dayanışma Vakfından vefat yardımları ödenmektedir
2. Emniyet mensubu ve üyeliği varsa polsan dan vefat yardımı
ödenmektedir.

GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
1) Emsal Aylık(erbaş/er hariç): 3713 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen olaylar sonucu
engelli hale gelen kamu görevlilerinin kendilerine veya bu kapsamda vefat eden kamu
görevlilerinin dul ve yetimlerine görevde bulunan emsallerine ödenmekte olan görev aylığı
esas alınarak aylık bağlanmaktadır.

2) İkinci Aylığa Hak Kazanma: 5434 sayılı Kanunun 45 ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci
maddesi uygulanarak aylık bağlanan vazife malulü kamu görevlileri hariç olmak üzere
hangi sigortalılık statüsüne tabi olursa olsun göreve girenlerin aylıkları
kesilmemektedir. Vazife ve harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra geçen hizmetler
ile ikinci bir aylığa hak kazanılması halinde bu aylık da ayrıca bağlanmaktadır.
3) Bakım Ücreti: Tüm vazife ve harp malullerinden başka birinin sürekli bakımına
muhtaç derecede malul olanlara aylıklarına ilave olarak asgari ücretin 2 katı tutarında
ek ödeme yapılmaktadır.
4) Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi): Yılda bir defa maluliyet derecelerine göre
belirlenmiş gösterge rakamlarının Ocak ayında yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan tutar ek ödeme olarak tüm vazife malullerinin kendilerine veya hak
sahiplerine ödenmektedir.
5) Sanal İntibak(erbaş/er hariç): Tüm vazife ve harp malullerinin, öğrenim durumlarına
göre intibakları her yıl bir kademe her üç yılda da bir derece verilmek suretiyle
yükselebilecekleri son dereceye kadar yükseltilmektedir.
6) Şartsız Aylık Bağlama: Vazife ve harp malullerinin anne ve babalarına herhangi bir
şart aranmaksızın aylık bağlanmaktadır. Anne ve babanın bu kapsamda aylık alması
aynı dosyadan aylık almakta olan diğer hak sahiplerinin aylık miktarlarında herhangi
bir değişiklik yaratmamaktadır. Erbaş ve erlerin anne ve babalarına bağlanan
aylıkların toplamının hiçbir şekilde asgari ücretin net tutarının altında kalmayacağı
hükme bağlanmıştır.
7) Eğitim Öğretim Yardımı: Her yıl 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında kayda geçen
dilekçelerine istinaden tüm vazife ve harp malullerinin ilköğrenimde 18, orta
öğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmamış çocukları ile kurumdan vazife
ve harp malullüğü nedeniyle aylık almakta olan çocuklara yukarıdaki yaş hadlerini
aşmamak üzere ödenmektedir.
8) Ölüm Yardımı: 5434 sayılı Kanuna göre Kurumdan vazife ve harp malullüğü aylığı
almakta iken ölenlerin yasada belirlenmiş hak sahiplerine ödenmektedir.
9) Evlenme İkramiyesi: 5510 sayılı sayılı Kanun hükümlerince vazife ve harp
malullüğü nedeniyle yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocuklara son defa aldıkları
aylığın 24 katı tutarında evlenme ödeneği ödenir.

10) Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi: Tüm vazife ve harp malullerinden
hayatta olanların kendileri ile bu haktan yararlanmaksızın ölenlerin aylık almakta olan
öncelikle eşi, eşi yoksa en az biri aylıkta olmak koşuluyla çocukları, bunlar da yoksa
öncelik annede olmak üzere anne ve babası bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz
konut kredisi kullanma hakkına sahiptir. Bu belge SGK tarafından düzenlenir.
11) Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifelerinde İndirim: SGK tarafından
ilgililere hangi kanuna göre aylık bağlandığını gösterir belgeler düzenlenmekte, bu
belgelere istinaden ilgili kurum ve kuruluşlarca vazife malulleri ile aylık almakta olan
hak sahiplerinin ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ve su ücretleri
indirimli olarak tahakkuk ettirilmektedir.
12) İstihdam ve Ücretsiz Seyahat Hakkı: SGK tarafından sunulan ve yukarıda sayılan
hakların dışında, tüm vazife ve harp malullerinin kendilerine veya hak sahiplerine
İstihdam ve Ücretsiz Seyahat Hakkı tanınmakta olup, konu ile ilgili başvuruların Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili birimlerine yapılması gerekmektedir.
13) 10 yıl süreyle konut kira yardımı(erbaş/er hariç): 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nun 21’inci madde (b) fıkrası gereği, kamu konutlarından yararlanmakta iken
malulen emekli olanların kendileri, ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle
lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masrafların kendisi tarafından karşılanması
kaydıyla bu konutlardan yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu
konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların istekleri halinde
ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile
Devletçe karşılanır.
14) Emekli ikramiyesi ödemesi: SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli
ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 kanun kapsamında,
15) Nakdi Tazminat Ödenmesi: Milli Savunma Bakanlığınca 2330 sayılı Kanun
hükümlerine göre ödenmektedir.
16) Maluliyet

(sakatlık) derecelerinin belirlenmesine
ilişkin talepler için hangi kuruma müracaat edilir?

17)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na müracaat edilmektedir.

Askerlik Hizmetinden kimler muaftır?
Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan,
hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını
gerektirecek biçimde malul olanların;

a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da
annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli
olmadıkça silahaltına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir,
b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş
olması durumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması
halinde terhis edilir, silahaltında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan
kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş
istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında
hayatını kaybedenlerden;
a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren
sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma
kardeşlerinin tamamı,
b) Kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dâhil) kendilerinden olma
çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,
istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde
terhis edilir.
Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör
eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde
mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı
anne ve babadan kardeşlerinin tamamı da askerlik hizmetinden muaftır.

Devlet Övünç Madalyası kimlere verilmektedir?
24.10.1983 tarihli ve 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun
uygulamasına yönelik 7.8.1988 tarihli ve 19892 Sayılı Devlet Madalya ve
Nişanları
Yönetmeliği
hükümlerince,
Devlet
Övünç
Madalyası;
Cumhurbaşkanının kararı ve tevcihi yurtiçinde veya dışında gösterdiği
sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık
dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur
kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin, mirasçılarına
verilen madeni ve altın kaplama semboldür.

DİĞER YARDIMLAR:

18) TSK mensubu ve üyeliği varsa OYAK,Mehmetçik Sigorta,Mehmetçik Vakfı,TSK
Dayanışma Vakfından maluliyet yardımları ödenmektedir
19) Emniyet mensubu ve üyeliği varsa polsan dan maluliyet yardımı ödenmektedir.

