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 FETÖ’nün ilk elden ele geçirmeye çalıştığı bu yerlere savaş uçağı, helikopter, tank 

gibi ağır askeri silahlarla müdahale edildiği halde gerek yetkililerin gerekse halkın karşı 

koymasıyla buralar ele geçirilememiştir. Söz konusu merkezlerde şehit olan resmi görevlilerin 

yanı sıra 15 Temmuz Kalkışmasında halktan sembol isimler de buralardaki mücadelelerde öne 

çıkmışlardır. Resmi görevi olmayan, hatta askeri tecrübesi de çoğunlukla bulunmayan bu 

insanların büyük bir kısmı kendi ifadeleriyle vatan, millet sevgisi ve demokrasi savunması 

için bu merkezlere yürümüş, herhangi silah ve donanımdan yoksun olarak ve daha çok 

Kalkışma içindeki askerleri vaz geçirmek üzere harekete geçmişlerdir. Açık kaynaklarda o 

gece Kalkışma içindeki askerle halk arasında gerçekleşen mücadelenin birincil delilleri 

mevcuttur. Hatta bunlardan bazılarında, halkın ikna çalışması ile bir kısım Kalkışmacı 

askerlerin vaz geçtiği görülmektedir. Buna rağmen her yerde böyle olmamış, bazı 

merkezlerde silahsız siviller öldürülmüş, Kalkışmanın ülkemize ve insanımıza faturası 

ağırlaşmıştır. 15 Temmuz sonrası yapılan çeşitli çalışmalarda Kalkışmaya karşı koyanlardan 

kolluk kuvvetleri ve sivillerden 246 kişinin şehit, 2195 kişinin ise yaralı olduğu ifade 

edilmiştir. 16 ila 55 yaş arasında pek çok meslek grubundan sivilin şehit olduğu FETÖ Darbe 

Kalkışmasına hemen her siyasi görüşten ve sosyal gruptan insanımızın katıldığı da 

gözlemlenmektedir. 

Şehitlerle beraber 15 Temmuz Kalkışmasına müdahale etmeye çalışan 

vatandaşlarımızdan bazıları olaylar esnasında insan gücünü aşan irade ve kararlılık ortaya 

koyarak sembolleşmişlerdir. Bunların arasında açık kaynaklarda, medyada yer alanların 

bazıları Türk Milletinin darbeye ve FETÖ’ye karşı tutumunun içselleştirilmesi bakımından 

dikkat çekicidir.  

Atatürk Havaalanı’na Darbecilere karşı koymak üzere gelen Vasfi Yılmaz (44) art arda 

üstüne gelen iki tanka karşı durmuş, ezileceği sırada tankın altına girerek korunmuştur. Olayın 

aynı gün içinde sosyal medyadan ve tv’lerden yayılması, darbe karşıtı söylemi güçlendirmiş, 

halkta darbeye karşı cesaret hissi yükselmiştir.  

Ev hanımı Şerife Boz (51) eşinin darbeye karşı sokağa çıkarken kendisine evden 

çıkmamasını tembih etmesine rağmen, eşinin hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçmiş, 

üstelik kamyonun kasasına bindirdiği kişilerle, darbecilerin kontrol altına aldığı Boğaziçi 

Köprüsü’ne gelmiştir. Kendisi çarşafla örtülü bu ev hanımının yanında, kamyonun ön 

kısmında modern giyimli ve başı açık komşusuyla çekilen fotoğraf ve video, milletimizin 

darbeye karşı nasıl kenetlendiğinin bir göstergesi olarak kayıtlara geçmiştir.  
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Darbe Kalkışmasının olduğu gece İstanbul’da yürütülen tanklardan birinin vatandaşlar 

tarafından ele geçirildiğini öğrenen İstanbul Büyükşehir Bld. çalışanı, kamyon şoförü 4 çocuk 

babası Mehmet Köse hayatında hiç kullanmadığı halde tankı kısa bir zamanda çalıştırarak 

İETT garajına çekmiştir.  

Burada sivillerden bazılarına yer verilen simge isimlerin önümüzdeki günlerde 

yapılacak çeşitli çalışmalarda daha ayrıntılı olarak tespit edilmesi gerekir. Sadece sivillerden 

değil askerlerden de askeri kışlalardaki çatışmalarda, FETÖ 15 Temmuz Darbe Kalkışmasına 

karşı kahramanca mücadele edenlerin kayıtlara geçirilmesi yönünde sağlam adımlar 

atılmalıdır.  

2.3.2.4.3. Şehitler, Gaziler ve Diğer Mağdurlar 

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin FFETÖ mensuplarınca planladıkları saat 21:00 

de başlatılmasını müteakip, özellikle Ankara ve İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı 

içerisinden silah seslerinin gelmesi, Jetlerin çok alçaktan uçarak sonik patlama sesleri 

çıkarması, Boğaziçi köprüsünün Doğu-Batı istikametinde askerlerce kapatılması, sokaklarda 

tank ve zırhlı araçların görünmeye başlaması ve bu hareketliliğin medyada naklen yer almaya 

başlamasıyla birlikte başlangıçta şaşkınlıkla karşılanan bu durumun bir darbe girişimi 

anlaşılınca halkımız doğaçlama olarak sokaklara çıkmaya başlamıştır.  

Sayın Başbakanımızın saat 23:00 civarında televizyonlara bağlanarak "TSK içerisinde 

malum yapının bir kalkışma girişiminde bulunduğunu" ifade etmesiyle halkımız olayın 

farkına varmış ve sokaklar yavaş yavaş kalabalıklaşarak hareketlenmeye başlamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 00:26 da CNN TV'ye cep telefonu üzerinden görüntülü 

olarak canlı bağlantıda hain darbe girişimine karşı halkımızı meydanlara çağırması ve 

kendisinin de halkın arasına katılacağını ifade etmesinden sonra binlerce vatandaşımız 

meydanları doldurmuştur. Özellikle Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önü, Beştepedeki 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çevresi, Çankaya Köşkü çevresi, Emniyet 

Müdürlüğü, Yenimahalle MİT yerleşkesi,Kazan ilçesindeki darbecilerin üs olarak 

kullandıkları 4. Ana Jet Üs Komutanlığı çevresi, TRT binası ve bazı askeri kışlaların çevresi, 

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğü, 

Büyükşehir Belediyesi, Çengelköy, bazı askeri kışlaların çevresi gibi darbecilerin yoğun 
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faaliyetlerinin olduğu bölgelerde toplanan vatandaşlarımız ellerinde "çakı" dahi olmaksızın 

darbecilere karşı durmuştur. 

Hain FETÖ mensubu darbeciler kendilerince önemli olan yerleri işgal edip kontrolü 

sağlamaya çalışırken kendilerine karşı koyan Vatansever halkımız, polisimiz ve 

askerlerimizin üzerine tüfek, makinalı tüfek, ZPT, Tank, helikopter ve uçaklardan ateş 

açmışlardır. 

Hain FETÖ darbecilerinin açtıkları ateş ve zırhlı araçlarla ASPB verilerine göre 4 

asker, 62 polis ve 183 sivil vatan daşımız olmak üzere toplam 249 vatansever şehit olmuş 

(Tablo 1:), 2301 vatandaşımız da yaralanarak gazi olmuştur. 

Türk Milletinin hain darbecilerin silahlarına, zırhlı araçlarına, tanklarına, 

helikopterlerine, uçaklarına bedenlerini siper ederek karşı koyması ve geri adım atmayarak 

darbecilerinderdest edilmelerini sağlamaları tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. 

Devletimiz 15 Temmuzda Şehit ve gazi olan vatandaşlarımız ve ailelerine sosyal 

devlet anlayışı gereği yaptığı düzenlemelerle bazı haklar sağlamıştır. 

15 Temmuz Şehitlerine, "15 Temmuzda Malul Sayılacak Şekilde Yaralanan Gazilere" 

ve "Malul Sayılacak Şekilde Yarası Olmayan Gazilere" sağlanan haklar aşağıdadır: 

15 Temmuz Şehitlerine Sağlanan Haklar 

Aylık Bağlanması 

Hayatını kaybeden sivil vatandaşların hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca 

aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları 

esas alınmakta, ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve 

kademe üzerinden hesaplaması yapılmaktadır. Bu çerçevede, bağlanacak en düşük aylık tutarı 

3.203 TL’dir.  

Nakdi Tazminat Ödemesi  

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kanuni mirasçılarına 88.596 TL, tazminat 

ödemesi yapılmaktadır.  
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Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi  

Hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine 150.613 TL tutarında ek tazminat ödenecektir.  

İstihdam Hakkı  

Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi 

olmak üzere toplam iki kişi kamuda istihdam edilecektir.  

Faizsiz Konut Kredisi:  

Şehitlerimizin 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 verilecektir. 2016 yılı itibariyle faizsiz konut 

kredisi tutarı 94.000 TL’dir.  

Ücretsiz Seyahat Hakkı: 

Şehitlerimizin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları 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 ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.  

Elektrik ve Su Ücret İndirimi:  

Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini % 50’den ve elektrik 

ücretini de % 40’tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına 

sahiptirler.  

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı:  

Şehit çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenimde ise 

2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, 2017 yılında ek 

ödeme yapılacaktır.  

Askerlik Muafiyeti 
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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 tamamına 

askerlik muafiyeti hakkı sağlanmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti  

Hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana 

veya babasından birisine bir defaya mahsus olmak üzere araç alımında ÖTV muafiyeti 

sağlanmıştır. 

Mesken Vergisi Muafiyeti 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu 

haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına 

başvurmaları gerekmektedir. 

Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması 

Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak 

üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi 

çocuklarına öncelik verilmekte olup, bu haktan 15 Temmuz şehitlerinin çocukları da 

yararlanabilecektir. Yararlanmak isteyen hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak sahipliği 

belgesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna 

başvurmaları gerekmektedir. 

Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin  

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli 

olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu 

kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari 

izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. 

Sosyal Tesislerden Yararlanma  

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve 

çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu 



677 
 

	

kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi 

personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma  

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak 

Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve 

turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)  

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine 

oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 

amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği)  

Şehitlerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan 

öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde 

kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.  

Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti  

Şehitlerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları 

üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 

15 Temmuzda Malul Sayılacak Şekilde Yaralanan Gazilere Sağlanan Haklar 

Aylık Bağlanması 

Malul hale gelen sivil vatandaşların, kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık 

bağlanacaktır.  
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Nakdi Tazminat Ödemesi  

Başkasının bakımına muhtaç hale gelen malullere 177.192 TL, diğer malullere ise, 

malullük derecelerine göre 22.149 TL ila 66.447 TL arasında, tespit edilen tutarda nakdi 

tazminat ödenmektedir. 

 Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi  

Bakıma muhtaç malullere 150.613 TL, diğer malullere ise 101.885 TL tutarında ek 

tazminat ödenmektedir. 

İstihdam Hakkı  

Gazilerimize kendisi veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi 

veya anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı 

sağlanmıştır. 

Faizsiz konut kredisi:  

Gazilerimize, bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak 

kredi verilecektir. 2016 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir. 

Ücretsiz seyahat hakkı: 

Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları 

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 ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.  

Elektrik ve su ücret indirimi:  

 Gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40 tan 

az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler.  

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı:  
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Gazilerimizin çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenimde 

ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet 

derecelerine göre 2017 yılında ek ödeme yapılacaktır. 

Sağlık Yardımı  

Bu kapsamda ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı 

üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır.  

Gazilerimizin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer 

iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik 

Kurumunca karşılanacaktır.  

Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar 

sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri 

sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık 

hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır. 

Mesken Vergisi Muafiyeti  

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu 

haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına 

başvurmaları gerekmektedir. 

Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması 

Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak 

üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi 

çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan 

alacakları hak sahipliği belgesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel 

öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 

Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin  

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli 

olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu 
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kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari 

izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir. 

Sosyal Tesislerden Yararlanma  

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve 

çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi 

personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma  

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak 

Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve 

turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)  

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine 

oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 

amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği)  

Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle 

yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden 

yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.  

Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti  

Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları 

üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 
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15 Temmuzda Malul Sayılacak Şekilde Yarası Olmayan Gazilere Sağlanan 

Haklar 

Nakdi Tazminat Ödemesi  

Gazilerimize tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşunun kayıtları 

esas alınmak suretiyle, engellilik ve yaralanma derecesine göre 4.429,65 TL ile 88,595 TL 

arasında tazminat ödenmektedir.  

İstihdam Hakkı  

Gazilerimizin kendisi veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi 

veya anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı 

sağlanmıştır. 

Faizsiz konut kredisi:  

Gazilerimize, bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak 

kredi verilecektir. 2016 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir. 

Ücretsiz seyahat hakkı: 

Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları 

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 ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.  

Elektrik ve su ücret indirimi:  

Gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek su ücretinin % 50’den ve elektrik ücretinin de % 40 

tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler.  

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı:  

Gazilerimizin çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenimde 

ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet 

derecelerine göre 2017 yılında ek ödeme yapılacaktır. 
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Sağlık Yardımı  

Bu kapsamda ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı 

üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır.  

Gazilerimizin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer 

iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik 

Kurumunca karşılanacaktır.  

Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar 

sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri 

sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık 

hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır. 

Mesken Vergisi Muafiyeti  

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu 

haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına 

başvurmaları gerekmektedir. 

Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması 

Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak 

üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi 

çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan 

alacakları hak sahipliği belgesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel 

öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 

Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin  

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli 

olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu 

kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari 

izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir. 

Sosyal Tesislerden Yararlanma  
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2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve 

çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi 

personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma  

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak 

Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve 

turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı 

zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)  

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine 

oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 

amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği)  

Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle 

yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden 

yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.  

Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti  

Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları 

üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 


