
ŞEHİT AİLELERİ VE
GAZİLERİN SORUNLARINI

Şehit Aileleri ve Gaziler
Koordinasyon Merkezi

Şehit Aileleri ve Gaziler
Koordinasyon Merkezi

ÇözeceğizBARINMA
Şehit aileleri ve malul gazilere mülk edinebilmeleri için TOKİ tarafından 
bir defaya mahsus bedelsiz konut imkânı sağlayacağız.

Şehit aileleri ve malul gazilere özgülenmiş konuk evlerinin yapılmasını 
sağlayacağız.

Şehit aileleri ve malul gazilerimizin kamu misafirhanelerinin 
tamamından, ilgili kurumun en üst düzey yöneticisi gibi koşulsuz 
şekilde yararlandırılmalarını sağlayacağız.
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EĞİTİM
Şehit çocukları, malul gazi ve çocuklarının yurtiçi ve yurtdışı her 
seviyedeki eğitimlerini destekleyeceğiz ve ilgili kurumlarca 
ücretlerinin karşılanmasını sağlayacağız.

Şehit ve malul gazi çocuklarına her yıl yapılan eğitim ve öğrenim 
yardımlarının yeterli seviyeye çıkarılmasını sağlayacağız.
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Madde 10 - Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Madde 61 - Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, 
malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar.

Anayasa



CUMHURİYET HALK PARTİSİ

İSTİHDAM

SAĞLIK

SOSYAL HAKLAR

Şehit aileleri ve malul gazilere sağlanan istihdam olanaklarını genişleteceğiz.

Şehit aileleri ve malul gazilere tanınan istihdam hakkının sayı kısıtlamasını 
kaldıracağız. Atamalarını eğitim durumlarına göre (A) kadrodan yapacağız. 
Kurum içinde kariyer ilerlemesi için her türlü önceliği vereceğiz.

Malul gazilerimizin istihdam hakkından kaynaklanan emekliliklerinde 
01/2000 tarihinden önceki haklarının tekrar sağlanması için gerekli 
düzenlemeleri sağlayacağız.

Şehit aileleri, malul gazi ve aileleri ile vazife malullerinin sağlık 
haklarından yararlanmaları konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
özel ve kamu hastanelerinin tamamından ücretsiz ve koşulsuz bir şekilde 
yararlanmalarını sağlayacağız.

Görme engelli olan malul gazi ve vazife malullerinin yapay zekâlı gözlük 
gibi hayati ihtiyaçlarının SGK tarafından ödenmesini sağlayacağız.

Şehit aileleri, malul gazi ve vazife malullerinin kullandıkları ortez, 
protez, tekerlekli sandalye, diş implantı ve tüp bebek gibi ihtiyaçlarının 
SGK ödemelerindeki kısıtlamaları kaldıracağız.

Şehit ailesi, malul gazi ve aileleri ile vazife malullerinden ilaç fark payı adı 
altında yapılan kesintinin ve muadil ilaç uygulamasının kaldırılmasını 
sağlayacağız.

Şehit anne ve babalarına asgari ücretin yarısı oranında verilen maaşın 
her birine ayrı ayrı asgari ücret oranında verilmesini sağlayacağız. 

18 Mart Şehitler Gününde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Gününde 
malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız.

3713 sayılı kanun kapsamında malul gazi olanların çalışmayan eşlerinin, 
evlendikleri tarih itibariyle emekliliğe esas olmak üzere sosyal güvenlik 
primleri 7200 gün prim esasıyla devlet tarafından ödenmesini 
sağlayacağız. Çalışan eşlerinin ise ½ oranında yıpranma payından 
yararlandırılmalarını sağlayacağız.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan şehit aileleri 
ve malul gazilere ödenen maaşlarda emsal maaş düzenlemesinin 
yapılmasını sağlayacağız. (Erbaş ve erler uzman çavuşluğa, uzman 
çavuşlar astsubaylığa, astsubaylar subaylığa, şehitler vefat tarihinden, 
malul gaziler ise yaralandıkları tarihten itibaren nasıpları düzenlenir. 
Paraşüt, komando ihtisas ve komando tazminatları da ödenir.)

Şehit aileleri, malul gazi ve vazife malullerine elektrik ve suda olduğu 
gibi doğalgazda da indirim sağlayacağız. 

Malul gazi çocuklarının, dilemeleri halinde askerlikten muaf olmasını 
sağlayacağız. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tabi olan malul gazilerimize ÖTV, 
MTV ve KDV'den muaf bir şekilde 3 yılda bir araç alma hakkı 
sağlayacağız.

Malul gazilerin yurtdışı çıkışlarında konsolosluk hizmetlerinden 
faydalanmalarını sağlayacağız.

1005 sayılı kanuna göre şeref aylığı alan muharip gazilerimizin 
arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesini sağlayacağız.

Onlar Vatana
Onlara Sahip Çıkıyor!
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