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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifim ve gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.
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GEREKÇE

Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını ve Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü sağlanması
için kendisine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten
çekinmeyerek görev yaparken hayatını kaydeden şehitlerin geride kalan dul ve yetimleri ile
malûl ve gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden önce Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli görevidir.

Anayasanın sosyal güvenlik bakımmdan özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61.
maddesinde " Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri
korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar" hükmü yer almaktadır.

Bu madde kapsamında bulunan bireylerin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması,
yaşam seviyelerinin toplumda kendilerine yaraşır seviyeye çıkaniması sosyal devletin de temel

görevlerinden biridir. Aynı zamanda Anayasamızın lOuncu maddesine yeni eklenen çocuklar,
yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasansının 76ıncı maddesi a) bendi ile 3713 sayılı kanunun Ek linçi maddesinin a)

fıkrası düzenlenerek şehit ailelerimize iki iş hakkı tanınmıştır. Bu düzenlemeye göre şehitlikten

doğan iş hakkmdan birini şehidin eşi ya da çocuklarından biri, diğerini ise kardeşleri ya da
anne, babası kullanabilmektedir. Şehidimizin evli olmadığı durumlarda ise kardeşlerden ikisi

ya da anne baba bu hakkı kullanabilmektedir. Mevzuatımızdaki düzenleme ile iş hakkı

konusundaki aksaklıklar yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiği Kanun teklifimizin temelini

oluşturmaktadır. Şehidimizin iki veya üç çocuğu olduğu durumlarda ikinci iş hakkı şehidin

kardeşlerinden birine verildiğinden şehidin çocuğu açıkta kalmaktadır. Bu durum şehidin eş ve

çocukları ile anne baba kardeş arasında anlaşmazlıklara, dargınlıklara ve kırgınlıklara yol

açmakta zaten dağılmış ailede daha da parçalanmalara sebep olmaktadır. Devlet olarak ne yazık

ki şehit aileleri parçalanabilmektedir. Şehitlerimizden evli olup iki veya üç çocuklu şehidimiz

çok az sayıdadır. Son kanun ile 16.000 Şehit yakınım iş sahibi yapan devletimiz bütün

Türkiye'de sayıları 400 kadar olan Şehitlerin ikinci veya üçüncü çocuklarına sahip çıkacak

güçtedir. H/l/
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Şehit yakınlanna tanınan iş hakkı konusundaki aksaklıklar yaşanmasının önüne
geçmek, şehit yakmları ve ailelerine verilen iş hakkının artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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"3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- MADDE 1- 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1
inci maddesinin üçüncü fıkrasınm (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklan;
çocuklarının olmaması halinde eşi, ana, baba veya kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam üç
kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam üç kişi,
ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam
iki kişi,"

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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