
 

 

 

Sayı: 2021/1940                                                                                                             7.4.2021 

Konu: Sendika Taleplerimiz 

 

T.C. 

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NA 

 

1-)  3713/2330 Sayılı Terörle Mücadele yasasınca ; Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan 

Şehit ve Gazi yakınlarımızın en önemli sorunlarından kurum içerisinde Eğitim ve Öğretim 

durumlarına göre kurum içinde bir defaya mahsus yükselmektir.  

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Şehit ve Gazi Yakınlarının Eğitim 

durumlarına göre kurum içerisinde görevde yükselme veya ünvan değişikliği yapılması 

talebimizi  binlerce şehit gazi yakını adına dile getirmekte yarar görmekteyiz. 

 Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere  bazı kurumlarda birçok şehit gazi yakınına 

sınavsız unvan değişikliği 2016’dan önce yapılmış olup 2016’dan sonra bir uygulama 

yapılmamıştır. Bu tarihten itibaren üst unvan talebinde bulunanlara red cevabı verilmiş ve bu 

arkadaşlarımız yapılan uygulamayı adaletsiz bulup hukuki mücadeleye başlamıştır. Mahkeme 

kapılarında aylarca hatta yıllarca, tabiri caizse sürünen bu arkadaşlarımız, Mücadele sonucu 

yüzlercesi  hakkına kavuşmuşken bir o kadarıda  mağdur edilmiştir. 

 Bu mahkeme sürecinde davalarını kazanan şehit gazi yakınlarına devlet tarafından 

ödenen avukatlık ücretleri ve ilgili mahkemelerdeki zaman kaybı ile aynı davalarda aynı 

konuda davalarını kaybeden şehit ve gazi yakınlarımızca devlete ve avukatlara ödenen onca 

para ve mahkemelerde oluşan zaman kaybının dikkate alınmasını bu maddi ve manevi 

tahribatın son derece ciddi boyutlara  ulaştığını,  “ben şehit yakını değilmiyim” sorusunun 

sorulmaya başlandığına  dikkat çekmek zorun kaldığımızı ifade etmek isteriz. 

 Bu birbirinden farklı uygulamalar  Anayasamızda  eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu 

konunun  mahkemelere bırakılmadan çözülmesi, Şuanda binlerce dava açmış ve açılmakta 

olan Şehit ve Gazi Yakınlarının derdine derman olacaktır. 

 Eğitim durumlarına göre görevde yükselme  veya ünvan değişikliği yapmayan 

kurumlarda çalışmakta olan Şehit ve Gazi Yakınlarına büyük bir tahribata yol açan bu haksız 

uygulamanın bir an önce yasal bir zemine kavuşturulması en büyük arzumuzdur.  

 Özetle ilgili kanunda bir değişiklik yapılıp kamuda çalışan bütün Şehit ve Gazi 

Yakınlarının sınavsız olarak eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmalı. Önce veya sonra 

diye bir ayrıma gidilmemelidir. 

 

 



 

 

  

 Şehit ve Gazi Yakınlarına tanınacak bu yasal düzenleme ile tüm Şehit ve Gazi 

Yakınları okumaya teşvik edecek ve daha kaliteli bir iş gücü oluşacağı inancını taşımaktayız. 

Defaatle arz ettiğimiz bu konu her gün büyümekte ve biriken kamu çalışanı sorunu olarak 

devam etmektedir.  

   

 Özellikle yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlarınızın 2018/4 sayılı genelgeyle 

alakalı yaşanan sıkıntılarda göz önünde bulundurulmalı Lise ve Üniversite eğitimini 

tamamlayan ve hala yardımcı hizmetler sınıfında bulunan arkadaşlarımızın bir üst 

ünvana atanması bu hizmet sınıfında yaşanan sıkıntılarada acil bir çözüm sunmuş 

olacaktır. Yardımcı hizmet sınıfının kaldırılmalı alakalı tüm STK ların teklif sunduğu 

bu dönemde Şehit ve Gazilerimizin emanetlerinin bu hizmet sınıfında olmaları ve halen 

atanmaya devam etmeleri ayrıca üzüntü verici bir durum oluşturmaktadır. 

 

2-)  Bunlarının yanısıra sivil şehit yakınlarına tanınan haklar konusunda ciddi bir ikililik 

oluştuğu ve bu konu ile alakalı çok sık şikayetler dile gelmektedir. Kısmende olsa sivil şehit 

hakları konusunda iyileşmeye gidilme talebimizde diğer önemli konular arasında gelmektedir.   

 Şehit ve gazi yakınlarına tanınan hakların yeniden değerlendirilip bir an önce adil 

çözümler bulma konusundan adımlar beklemekteyiz. Devletimizin bu makul ve birikmiş 

sorunlarımıza çözüm bulacağına olan inancımız tamdır. 

 

3-) Bütün Kamu kuruluşlarında Kurumlar arası geçiş ile tayin konusunun Şehit ve Gazi 

yakınları için kolaylaştırılması konusunda ; 

 

Gereğini arz ederim.  

 

         Şehit Gazi Birlik-Sen 

               Genel Başkan 

              Adem YETKİN 


