
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 24.09.2018  

           Alpay Antmen 

         Mersin Milletvekili 
 

 Teröristlerle çatışma esnasında veya görev anında sakatlanan, yaralanan ve zarar gören 

askerlere, % 60 bedensel bir engel ile karşı karşıya kalmamış iseler gazilik hakkı verilmemekte, bu 

nedenle yaşanan çatışmalarda yaralanan askerlerde bedensel bir engel oluşmaması durumunda 

“Terörle Mücadele Sırasında Yaralananlar (TMSY)” şeklinde bir tanımlama konulmakta, askerlik 

sürecinde de “askerliğe elverişlidir” raporu verilmekteydi. 

15 Temmuz sonrası dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, hain darbe girişimi esnasında sokağa 

çıkan vatandaşlar için “O meydana inenler, tırnağı bile yaralanmışsa onlar da gazi olacak ve gazilik 

haklarından yararlanacaklar. Çünkü onlar Türkiye’nin geleceğini kurtardılar. Ayrıca gazilerimize iş 

vereceğiz” demişti. Daha sonra 15 Temmuz’da yaralanan vatandaşlara 675 Sayılı KHK ile hiçbir 

bedensel engel şartı aranmadan gazilik unvanı verilerek ilgili haklardan yararlanmalarının önü açıldı. 

FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı duran bütün vatandaşlarımız tarihsel bir kahramanlık ör neği 

sergiledikleri için her zaman tarihin en saygın sayfalarında yerlerini alacaklardır. Ancak PKK ile 

mücadele ederken yaralanan, zarar gören askerlerimiz de ülkemizin milli bütünlüğü adına canını 

tehlikeye atmış ve bedenini ülkeye siper etmiştir. Gazilerimiz arasında ayrım yapmak en başta 

ülkemizin birlik, beraberliğine aykırılık teşkil etmektedir. Türkiye genelinde yaklaşık 19000 

‘gazimiz’, gazilik hakkının kendilerine tanınması için mücadele başlatmış ve bunu da demokratik 

kurallar çerçevesinde sürdürmektedir.  

Terörle mücadele esnasında kolunu, parmaklarını ve uzvunu kaybeden bazı askerlere 

verilmeyen gazilik unvanı ile ilgili daha sonra “yüzde 60 bedensel engel” şartı kaldırılarak yerine 684 

Sayılı KHK ile “1 den 6 a kadar derecelendirme” yöntemiyle gazilik hakkının terörle mücadele 

esnasında yaralanan vatandaşlara da verileceği açıklandı. Ancak terörle mücadele esnasında bedensel 

ve psikolojik olarak zarar gören vatandaşların çoğu bahsi geçen kanun maddesinden faydalanamadı ve 

yaptıkları başvurular reddedildi.  

Bu bağlamda;  

1 – Gazilerimiz arasında ayrım veya derecelendirme yapılmasını doğru buluyor musunuz? Bu 

ayrımın ülkenin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar ve halkın arasında yarattığı ayrım 

ortadayken bunun giderilmesi adına bir adım atılacak mıdır?  

2 – Terör örgütleriyle çatışırken veya görev esnasında yaralanan, bedensel ve psikolojik zarar 

gören ancak gazi sayılmayan kaç kişi bulunmaktadır?  

3 – SGK’ya kaç yurttaşımız gazilik unvanı ve hakkı için başvuruda bulunmuştur? Kaçının 

başvurusu olumlu değerlendirilmiş ve unvanları verilmiş, kaçı olumsuz cevap almıştır? 

Bunların gerekçesi nedir? 

4 – Ülkemizde şu anda kaç gazimiz bulunmaktadır? Gazilerimizin kaçı, sırasıyla belirtilmek 

üzere hangi terör örgütü veya görev esnasında yaralanmış ve gazi olmuştur?   


