
Malul olanlarla aylığa müstehak dul ve yetimlere yardım 

             Madde 21 –– (…)(2) kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa 

ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör 

eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 

sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca; 

             a) (Değişik: 28/2/1995 -  4082/6 md.) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul 

ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta 

oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise,dul ve yetimlerine 

bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından 

az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine 

muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet 

memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi 

emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, 

faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.  

             b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların 

kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen 

özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından 

yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu 

konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde 

ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe 

karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri 

halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.  

             c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul 

kalan eşi,eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında da uygulanır.  

             d) (Değişik: 8/7/1999 - 4404/1 md.) Malül olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri, T.C. 

Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmıyan ve bu 

kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül 

ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları, yurtiçinde 

Devlet Demiryollarında,    Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile 

belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım 

işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.  

e) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.; Değişik: 29/6/2006-5532/15 md.) Malûl olanlar ile ölenlerin 

dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca kendilerine verilen tanıtım 

kartlarını ibraz etmeleri durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde 

muayene ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi giderleri; ilgililerin herhangi bir kamu 

kurumu veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu kurum veya kuruluşça, emekli, yaşlılık, 

malûllük veya dul ve yetim aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik 

kurumunca, herhangi bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 

Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun kapsamında aylık alanlar hariç emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim 

aylığı almamaları durumunda Millî Savunma veya İçişleri Bakanlığınca karşılanır. Malûl 

olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre 

yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır. 

             f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar, yetkili 

sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında(…) (1) .  

             g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz 

olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel 

rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları 

devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır.baktırılır (…) (1) . 



             h) (Değişik: 8/7/1999 - 4404/1 md.) Terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak 

veya sakatlanarak haklarında 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler, yukarıdaki (d), (e), 

(f) ve (g) bentlerindeki haklardan; ölen erbaş ve erlerin dul kalan eşleri ve T.C. Emekli 

Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan 

aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül ve muhtaç 

olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları ise, yukarıdaki (d) 

bendindeki haklardan aynen yararlanırlar. 

             ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.; Değişik: 29/6/2006-5532/15 md.) Terörle 

mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin 

çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.      

             Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı 

gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da 

yararlanamazlar. 

 


