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MADDE 66 - 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesinin 

dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, 2330 sayılı Kanuna göre eşinden, çocuklarından veya baba veya anasından dolayı dul 

ve yetim aylığına müstahak olmaları, bu maddeye göre bağlanan aylığın kesilmesini 

gerektirmez." 

MADDE 67 - 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2 - Bu maddeyi düzenleyen Kanun ile ek 16 ncımaddede yapılan 

değişiklik sonucu anılan madde kapsamına girenlerden müracaat edenler, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan madde hükümlerinden 

yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir 

ödeme yapılmaz. 

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici köy koruculuğu yapanlardan 

ek 16 ncıve ek 17 nci maddelerde yer alan şartları taşıyanlara yazılı müracaatları üzerine bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu madde hükümleri 

uygulanır. Ancak geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz." 

MADDE 68 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 56 ncımaddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

"Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve 

yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına 

öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim 

Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü 

hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel 

Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel 

Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk 

Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve 

intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde 

hedef alınarak hayatını kaybedenlerin, hak sahibi yakınları veya sakatlığının derecesi itibarıyla 

bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler birinci fıkra hükümlerinden aynı 

şekilde yararlandırılırlar." 

MADDE 69 - 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan 

dolayı veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi 

Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında mütalaa edilen 

görevler nedeniyle veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

giren olaylar sebebiyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık 

almaktayken ölenlerin, baba veya analarına; yukarıda belirtilen kanunların veya bu Kanunun 

56 ncımaddesi kapsamına girecek şekilde hayatını kaybeden erbaş ve erlere veya 56 



ncımaddede belirtilen öğrencilere ya da bunlardan aynı sebeplerle aylık almakta iken ölenlerin 

ana veya babalarına; ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olarak malullük ve muhtaçlık 

şartı aranmaksızın aylık bağlanır, hayatını kaybeden erbaş ve erler ile yedek subay okulu 

öğrencilerinin ana ve babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyük işçiler için tespit 

edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz." 

MADDE 70 - 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının 
başına"BuKanunun 56 ncımaddesinde belirtilen haller kapsamında,", (a) bendine "uzman 
erbaşlar,"   

ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar," ve (b) 

bendine "azami rütbe tavanı subaylarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "(öğrenim durumuna 

bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)" ibareleri eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "başkomiser" ibaresi "öğrenim durumuna bakılmaksızın 

üçüncü sınıf emniyet müdürü" ve ikinci fıkrasında yer alan "asgari ücretin net tutarı" ibaresi 

"16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki 

katı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve 

mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri şeklinde teselsül ettirilmiştir. 

"c) Sivil iştirakçiler ile bu Kanunun 56 ncımaddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 

(e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere 

uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim 

durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

yükselebilecekleri derece ve kademedir." 

"e) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan 

personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık 

kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer 

personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır 

MADDE 71 - 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 224 - Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci 

maddede yapılan değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar ilgili mevzuatına uygun olarak 

bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz. 

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen 56 ncımadde, 72 nci maddenin dördüncü 

fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce hayatını kaybeden veya malul olanlar, müracaatları üzerine; bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan maddelerde belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde aynı haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, 

emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez. 

İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü 

fıkrasının birinci cümlesinde bu maddeyi düzenleyen Kanunla yapılan değişiklik neticesinde 

aylık bağlama şartları yeniden düzenlenenler için bu maddenin yürürlük tarihinden önce 

bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Bu 

maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar 

taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi 

uzatılır, faizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir." 

MADDE 72 - 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "tahkikle" ibaresinden sonra gelmek 

üzere ", trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla" 

ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 73 - 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

"tahkiki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak" ibaresi 

eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde ve (d) bendinde yer alan "Ceza" ibaresi "Tutuklu ve 

hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. 



"c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine 

yönelik görev yapan mülki idare amirlerini;" 

MADDE 74 - 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "64 üncü maddesi" ibaresi "mülga 64 üncü maddesi, 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci 

maddesinin sekizinci fıkrası," şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

"12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi kapsamında 

aylık bağlanmış olanlar için aynı maddede belirlenmiş olan usul ve esaslar saklı kalmak 

kaydıyla verilecek faizsiz konut kredileri de bu madde kapsamındadır." 

MADDE 75 - 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c), (d) ve (h) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen 

"Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti 
ileödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı veİçişleri 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Bu Kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine 

yapılan gayrimenkul hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve 

döner sermaye ücretlerinden ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için tahakkuk 

edecek damga vergisinden müstesnadır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı 

bunları hibe edenler tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 

uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum kazancından indirilebilir." 

"c) Konut kredisinden istifade bakımından 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; bir konut ile sınırlı 

olmak üzere, malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul aylığı bağlanan eşi, dul 

aylığı bağlanacak eşin olmaması halinde yetim aylığına müstehak çocuklarının tamamının 

müşterek hakkı olarak bir çocuğu, çocuklarının da olmaması durumunda ana veya babası 

hakkında da uygulanır. 

d) Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, ana ve 

babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları, yurt içinde 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 

ücretsiz seyahat ederler. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler bu hakkın kullanılmasına ilişkin 

gerekli tedbirleri alır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü 

alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle 

düzenlenir." 

"h) Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; terörle mücadele 

görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak ilgili mevzuatına göre malullük aylığı 

bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlar, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması 

hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile 

bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde 

düzenlenen haklardan yararlandırılır. Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy 

korucularından; aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması 

sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları 

ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması 

hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında 



er ve erbaşlar için bağlanacak aylıklar, bitirmiş oldukları okullar neticesinde hak kazandıkları 

unvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu görevleri sebebiyle daha yüksek aylık 

bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu 

olanlar sekizinci derecenin birinci kademesindeki, diğerleri ise eğitim durumlarına 

bakılmaksızın onuncu derecenin birinci kademesindeki "Memur" unvanlı kadrolarda 

bulunanların emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığı 

tutarından düşük olamaz ve bunlar için 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yükseltmelerde aynı unvan ve derece başlangıç olarak 

esas alınır ve derece yükselmelerinde kadro şartı aranmaksızın yüksek öğrenim mezunu gibi 

işlem yapılır." 

"i) Yedek subay okulu öğrencilerinden, harp okulları ile astsubay meslek 

yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri 

hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, 

Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve 

yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi 

hesabına öğrenim görmekteyken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam 

edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat 

Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet 

Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da 

buöğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef 

alınarak hayatını kaybedenler ile yaralanan veya sakatlananlardan ilgili mevzuatına göre 

malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, 2330 

sayılıKanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki 

haklardan, bunların eş, ana 

ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın 

(d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle 

hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken 

hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak 

çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) 

ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır. 

j) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin 

sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, 

yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu 

tarafından karara bağlanan sivillerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması 

koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması 

hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile 

bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde 

düzenlenen haklardan yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını 

kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını 

kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) 

bendindeki haklardan yararlandırılır. 

Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri kapsamına girenlerden terör 

olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar 

sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale 

getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında 

meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenler, 

birinci fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılır. 



Birinci fıkranın (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlerden bu Kanun kapsamındaki olaylar 

sebebiyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen 

süre içinde 5510 sayılı Kanuna göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan, aynı 

sebeplerle tedavi gören malul kamu görevlilerine ilişkin hükümler çerçevesinde yararlandırılır. 

Erbaş ve erler için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan 

tedaviler hariç, bu kapsamda yapılacak giderlerin tamamı; ilgililerin genel sağlık sigortalısı 

olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Ancak, bu 

kişilerden 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası kapsamında yer almayanlar için, 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmış olan giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; erbaş 

ve erler için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, diğerleri için Maliye Bakanlığından tahsil olunur." 

MADDE 76 - 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan "%1" 

ibaresi "%2" şeklinde, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları 

nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici 

ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci 

fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya 

kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması 

durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması 

durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya 

babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin, 

b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, 

çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa 

kardeşlerinden birisinin," 

"c) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamındakilerden hayatını 

kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; 21 

inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamındakilerden malul olanlardan çalışabilir 

durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından 

birisinin," 

MADDE 77 - 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce bu maddeyi düzenleyen 

Kanun ile 21 inci maddeye eklenen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimleri, müracaatları üzerine 

bu Kanunun durumlarına uygun hükümlerinden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 

yararlandırılırlar. Anılan maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamına giren er ve erbaşlar 

yönünden aylıkların yeniden belirlenmesinde müracaat şartı aranmaz. 

21 inci madde kapsamına girenlerden, daha önce her ne şekilde olursa olsun devam eden 

yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 21 inci madde ile sağlanan 

durumlarına uygun haklardan yararlandırılır. Davalardan feragat edilmesi halinde 

mahkemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek vekalet ücretleri ilgili kurumca tahsil edilmez. 

Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı, tazminat, tazminat 

farkı ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmez ve geriye dönük hak talep edilemez." 

MADDE 78 - 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir 

"GEÇİCİ MADDE 12 - Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen ek 1 inci maddede 

belirtilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlük tarihinden önce malul olanların kendileri, 

hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi yakınları ek 1 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde 

anılan maddeyle getirilen haklardan yararlanır." 



MADDE 79 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan "eski hükümlü işçiyi" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 21/6/1927 

tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve 

Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının 

sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 80 - 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 

Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1 - 16 yaşından büyükler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net 

tutarının; 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine 

yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde 

belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca 

belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye 

göre aylığa hak kazananların diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih 

ettikleri aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatlarını takip eden ay başından 

itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. 

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten 

itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sosyal Güvenlik 

Kurumuna yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen ay başından itibaren bu isteklerinden 

dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası 

karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir. 

Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim 

edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. 

Terör örgütleri tarafından öldürülen veya yaralanan ya da güvenlik kuvvetleri tarafından 

etkisiz hale getirilen veya yaralanan terör örgütü mensupları ile bunların birinci fıkraya göre 

belirlenecek yakınlarına ve terör suçlarından dolayı hüküm giyenlere, bu madde kapsamında 

aylık bağlanmaz. Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki suçlar 

sebebiyle herhangi bir hüküm giymeden önce bu madde hükümlerine göre aylık bağlanmış 

olanların aylıkları hükmün kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Haksız ödenen tutarlar 

ilgililerden tahsil olun 

MADDE 81 - 5233 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör 

olayları sebebiyle malul olanların kendilerinin, hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi 

yakınlarının müracaatları halinde; ek 1 inci maddede belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla 

aynı maddede belirtilen usul ve esaslar ile aylık miktarları üzerinden ve bu maddenin yayımı 

tarihini takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre 

aylığa hak kazanırlar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için 

herhangi bir ödeme yapılmaz." 

MADDE 82 - 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle, 

onbeşinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve son fıkrasından önce 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya 

görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir 

müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip 

eden ay başından itibaren aylık bağlanır." 

"d) 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya 

görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam 

edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir. Bunların sınıf 

veya görev değiştirdikleri tarihten sonra geçen çalışmaları dolayısıyla yeniden aylık bağlanması 



için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle 

görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları 

durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen 

çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme 

yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır." 

"İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen 

uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep 

ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında sekizinci fıkranın (e) bendi 

kapsamına girenlere ilişkin hükümler uygulanır." 

MADDE 83 - 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"f) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen 

kişiler ile bunların eşleri, (6) ve (8) numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile bunların bakmakla 

yükümlü olduğu kişiler, (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, vazife malulleri ile 4 üncü 

maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar." 

"g) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle 

yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak 

sağlık hizmetleri." 

MADDE 84 - 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine son fıkrasından önce gelmek 

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncımaddesi 

veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde 

sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 

sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için 

gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu 

raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi 

bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. 72 nci maddede belirtilen usullere göre 

bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca 

yönelik yeni ürün talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır. 

Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, tedavileri 

sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık 

hizmetleri ve diğer haklardan aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılırlar." 

MADDE 85 - 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki 

cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 

malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı 

Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini 

doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir." 

"İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen 

uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep 

ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü 

maddesi hükümleri aynen uygulanır." 

MADDE 86 - 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olup sınıf veya görev değiştirenlerden bu 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sigortalı olarak çalışmaya devam edenler ile aynı kapsamda çalışmaya devam eden er ve 

erbaşlara, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk onayına 

istinaden müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bunlara ve bu maddenin 



yürürlük tarihinden önce sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenlerden bu maddenin birinci fıkrasının 

(d) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı alanlardan emeklilik 

ikramiyesi tutarları ödenmeyenlere (er ve erbaşlar hariç), bu fıkranın yürürlük tarihini takip 

eden ay başında yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiyesi 

ödenir 

MADDE 87 - 5510 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamına giren ve malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık 

Kurulunca karar verilen geçici ve gönüllü köy korucuları ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan hizmetlerinden dolayı malullük 

aylığı bağlananlar 442 sayılı Kanunda öngörülen yaş hadlerine kadar, er ve erbaşlar askerlik 

çağı dışına çıktıkları tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir." 

MADDE 88 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci 

maddesinin (A) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "12" ibaresi "24" şeklinde 

değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 - Her kademedeki askeri okullarda veya Türk Silahlı Kuvvetleri 

hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler ile Emniyet Teşkilatında 

görevlendirilmek üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği 

kesilenler ile belirtilen eğitim kurumları veya bu eğitim kurumları dışındaki eğitim 

kurumlarında Devlet hesabına öğrenimini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine 

getirmeyenlerden ilgili mevzuatı gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlu 

hale gelip borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat 

edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri 

hakkında bu madde kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak başlamış olan borç takibi 

işlemlerine son verilir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı her derecedeki eğitim kurumuna 1997 ve sonraki yıllarda 

giren ve askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan veya sağlık sebepleri dışında askeri 

öğrencilikten çıkarılanlardan; yüklenme ve kefalet senetlerinde yazılı olsa dahi ilaç ve tedavi 

giderleri, kitap, kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ile yiyecek giderinin yarısı ve bunlara 

tekabül eden faizleri geri alınmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ödemeleri devam 

edenler ile bu konuda açılmış davaları sonuçlanmamış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da 

bu madde hükümlerinden yararlandırılır. Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde 

yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz. Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığınca 

müştereken belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 2 - 15/6/2012 tarihinden önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

geçici 67 nci maddesi uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri 

için dava açılmaz, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş 

ise Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına ve vekalet ücretine hükmedilmeksizin 

tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir ve bu davalara ilişkin 

olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra taraflara tebliğ edilen kararlar uyarınca 

işlem yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3 - 278 sayılı Kanunun, bu Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen 5 

inci maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Başkan için de uygulanır. 

MADDE 89 - Bu Kanunun 43 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 


