
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

EK MADDE 1 - (Ek: 13.11.1995 - 4131 s. Y. m.) 

A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin 
yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi 
kadrolarının % 0.5`ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve 
etkisiyle; 

a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların 
varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin 
veya,  

b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, 

İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak 
veya atamak zorundadırlar. 

İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe 
girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini göz önüne almak suretiyle, işe 
alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu 
kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları 
sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, 
kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur. 

Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve 
esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel 
Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca 
üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; 

a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların 
varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya,  

b) Malul olup da çalışabilir durumda olanları, 

Talep halinde, işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde (aynı il hudutları 
içinde birden fazla işyeri bulunanlar için toplam işçi sayısı dikkate alınır.) % 2 oranında, 
daimi işçi statüsünde, istihdam ile yükümlüdürler. 

Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 2`nin 
hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar 
tama iblağ edilir. 

İlgili idarelerce, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya vekilleri hakkında, 
çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen asgari ücretin 10 
katı para cezası verilir. 



Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istihdamında takip 
edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak 
suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. İşveren, çalıştırmak zorunda olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile sağlar. 

 


