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 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ile terör eylemleri nedeniyle 

şehit ve malul olanların yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini olanak 

tanınmıştır. 

 Terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının kamu kurum ve 

kuruluşlarında istihdam edilmesinin usul ve esasları “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olanların 

Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 

 Buna göre; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden 

şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 

toplam iki kişinin; şehidin anne, baba ve kardeşi bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum 

ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma 

imkanlarının olmaması hallerinde eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya 

çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor 

olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde anne 

veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, anne veya babanın bu hakkı 

kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, kamu kurum ve 

kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. 

 Ancak, Yönetmelik, hak sahiplerinden birinin diğer hak sahiplerinden birisi lehine feragat 

etmesi halinde, lehine feragat edilenin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine olanak 

tanımamaktadır. Yönetmeliğin, hak sahibi kişinin bir başka hak sahibi lehine feragat etmesine 

olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, Kanunun istihdam için koyduğu iki kişi ile sınırlama 

kuralına da aykırılık teşkil etmeyecektir. Bunun için de, Yönetmeliğin 2 inci ve 7 inci maddelerinin 

feragat halinde istihdama olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Şehitlerin yakınlarının ve terör nedeniyle malul olanların bir ölçüde mağduriyetlerinin 

giderilmesi ve toplum içinde yaşamlarını kolaylıkla idame ettirmeleri Bakanlığınızın da 

sorumluluğu altındadır.     

 Bu bağlamda; 

1- Terör nedeniyle şehit olanların yakınları veya malul olanların kamu kurum ve 

kuruluşlarında istihdamları ile ilgili beklentileri ve çözüm arayışları çerçevesinde 

Bakanlığınıza müracaat eden kişi sayısı ne kadardır?     



2- Hak sahibi olanlardan birinin, diğer hak sahiplerinden birisinin lehine feragat etmesi 

halinde, lehine feragat edilenin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine 

olanak sağlayacak şekilde yukarıda anılan Yönetmelikte düzenleme yapılması 

konusunda İçişleri Bakanlığı ile müştereken bir çalışma başlatılması düşünülmekte 

midir? 

3- Terör nedeniyle şehit olan ve 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin kapsamına 

girenlerin yakınlarının kamuda istihdamı için Kanunun Ek 1 maddesiyle iki kişi olarak 

sınırlanan sayının artırılmasına yönelik toplumun hassasiyetlerini ve şehit yakınlarının 

beklentilerini karşılayacak şekilde Bakanlığınızca başlatılmış bir çalışma var mıdır? 

Yok ise bu konuda bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?  

  


