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İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MODÜLLERİ

Nedir?

İl, ilçe ve bucakların adlarının değiştirilmesi, mevcut il, ilçe, bucak, belediye ve köyler 
ile mezra, oba, yayla gibi köy altı yerleşim birimi olan bağlılara ait bilgilerin kayde-
dilmesi, yeni kurulan, tüzel kişiliği kaldırılan, idari bağlılığı ile merkezi veya adı deği-
şen, il, ilçe, bucak, belediye, köy, bağlı ve mahallelerine ait bilgiler ile ilgili işlemlerin 
Coğrafi Birim Modülü üzerinden; İlçelerin ve bucakların idari bağlılık değişiklikleri, 
köy kurulması ve köy merkezi değiştirilmesi, köy tüzel kişiliği kaldırılması, tek ve iki 
il idari bağlılık değiştirilmesi ile ilgili işlemlerin Mülki Ayrılma Birleşme Modülü 
üzerinden; Vali, Vali Yardımcıları ve İl Hukuk İşleri Müdürlerinin imza örnekleri-
nin görüntülenmesi, hudut ve sınır kapıları ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi, azınlıklar 
ve derneklerle ilgili faaliyetler ile ilgili işlemlerin Bilgi Toplama Modülü üzerinden; 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başta güvenlik olmak üzere çeşitli neden-
lerle köylerinden ayrılan ailelerden gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin kendi 
köyleri civarında veya arazisi müsait başka yerlerde iskan edilmeleri ve gerekli sosyal 
ve ekonomik alt yapının tesisi ile bu yerleşim yerlerinde sürdürülebilir yaşam koşul-
larının sağlanması amacıyla Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi işlemlerinin Köye 
Dönüş Modülü üzerinden; 5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar-
ların Tazmini Hakkında Kanun gereğince yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve 
karara bağlanması ile ilgili işlemlerin Terör Tazminat Modülü üzerinden; 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 
kapsamında ilgili valilik tarafından hazırlanan nakdi tazminat dosyaları hakkında ka-
rar alınması ile ilgili çalışmaların 2330 Nakdi Tazminat Modülü üzerinden; İki veya 
daha fazla coğrafi birim arasında oluşan sınır anlaşmazlıkları müracaatları ilgili işlem-
lerin Sınır Anlaşmazlığı Modülü üzerinden; valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 
girişi yapılmış Geçici Köy Korucu sayıları ve iletişim bilgilerinin Geçici Köy Korucu-
ları Modülü üzerinden e-içişlerine kayıt edilmesini, arşivlenmesini ve raporlanmasını 
sağlayan modüller setidir.

Temel Amacı

Terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören va-
tandaşlarımızın bu zararlarının karşılanmasına ilişkin bilgilerin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde, terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç et-
mek durumunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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•	 T.C vatandaşlarının terörden dolayı kaybettikleri maddi varlıklarının tazmini 
taleplerinin elektronik ortamda kayıtlarının yapılabilmesi ve bu zararların 
tespitinde kullanılacak ortak standartlar belirlenerek, değer aralıklarını 
gösteren tablolar oluşturularak işlemlerin hızlanmasının sağlanabilmesi,

•	 Derneklerin yapacakları toplantı, konferans, basın, gösterim gibi faaliyetlerin 
kayıtlarının yapılabilmesi,

•	 Ülkemizde yaşayan azınlık cemaatleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
bu kapsamda Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun Sekretarya 
görevinin yürütülebilmesi,

•	 Vali, Vali Yardımcıları ve İl Hukuk İşleri Müdürlerinin imza örneklerine 
ulaşılabilmesi,

•	 Mevcut veya yeni kurulan il, ilçe, bucak, belediye ve köyler ile mezra, oba, yayla 
gibi köy altı yerleşim birimi olan bağlılara ait bilgilerinin kaydedilebilmesi ve 
karteks bilgilerinin tutulabilmesi,

•	  Yerleşim birimlerinin sayıları konusunda istatistiki bilgiler tutulabilmesi,
•	 Merkez tarafından yeni bir coğrafi birim ekleme, coğrafi birim tip değişikliği, 

coğrafi birimler arasındaki birleştirmelerin elektronik ortamda yapılabilmesi,
•	 Değiştirilen köy adları ile mühim ve tabii yer adlarının ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına bildirilebilmesi,
•	 Köylerine dönüş yapmak isteyen vatandaşların elektronik ortamda kayıtlarının 

yapılabilmesi,
•	 Göç durumları ve proje takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi,
•	 Köylerin kurulması, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, iki il arasındaki 

değişiklikler ile ilgili kayıtların ve gerekli güncellemelerin yapılabilmesi,
•	 Tazminat alacak kişilerin elektronik ortamda kayıtlarının yapılabilmesi,
•	 Yaralı, ölüm, sakat bilgilerinin tutulduğu veya tazminatı onaylanan/reddedilen 

ya da halen görüşülen kayıtların raporlarının elektronik ortamda alınabilmesi,
•	 Sınır anlaşmazlığı olan coğrafi birimlerin kayıtlarının yapılabilmesidir.

kayıtlarının tutulmasını, çatışma, baskın, mayına basma, kaza gibi durumlarda kişi-
lerin yaralanma, sakatlanma ya da ölümle sonuçlanan olayların kayıtlarının tutulma-
sını, aylık ve 3 aylık olmak üzere azınlıklar ve derneklerle ilgili faaliyetlerin kayıtları 
yapılarak raporlarının alınabilmesini, havaalanları, limanlar ve sınır kapılarının ve 
buradaki mülki idare amirlerinin bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını,  köy 
kurulması ve köy merkezinin değiştirilmesi işlemlerini, coğrafi birimlerin bilgilerinin 
ayrıntılı kayıtlarının tutulmasını, sınır anlaşmazlıkları olan coğrafi birimlerin kayıt-
larının yapılabildiği, raporlarının alınabildiği bir sistemin kurulmasını sağlamaktır.

•	 Taleplerin onaylanıp/reddedilip vatandaşa en kısa zamanda sağlıklı bilgi 
verilmesi ve zararının tazmin edilmesi,

•	 Yapılan taleplerin hızlı bir şekilde merkezde toplanması,
•	 Değişikliklerin anında sisteme yansıması ile bilgilere kolay ulaşılması,
•	 Veri gizliliğinin  ve güvenliliğinin sağlanması,
•	 Klasik kağıt süreçlerinin oluşturduğu maliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır.

İşlevleri

Kamu Yararı
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Türkiye de bulunan sivil hava meydanları, kara hudut kapıları ve limanlardan sorumlu 
olan Mülki İdare Amirlerinin bilgilerinin kayıt altına alınması ve iş süreçlerinin kolay-
laştırılması amacıyla uygulamaya alınmış İller İdaresi Genel Müdürlüğü modülüdür.

Sivil Hava Meydanları, limanlar, kara hudut kapılarının ve bağlı bulundukları il ve 
ilçelerin  mülki idare amir bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını, apostil yetkili 
kişi sorgulamalarının yapılabilmesini  elektronik ortamda sağlamaktır.

•	 Sivil Hava Meydanları, limanlar ve kara hudut kapılarının ve bağlı bulundukları 
il ve ilçelerin  mülki idare amir bilgilerine ulaşılabilmesi,

•	 Apostil yetkili kişi imza sirküleri ve mühürlerinin sistemden kontrol 
edilebilmesi,

•	 Apostil istatistik raporunun alınabilmesidir.
Böylece; yetkili kişi imza sirkülerinin taratılarak sistemde tutulması ve yetkili kişilerin 
ıslak imzaları ile karşılaştırma olanağının verilmesi, sivil hava meydanları, limanlar ve 
kara hudut kapılarının  ve buradaki yetkili mülki idare amir  bilgilerinin elektronik 
ortamda tutulması ile iş süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

BİLGİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME MODÜLÜ

Nedir?

Dini farklılıklar esas alınarak, Lozan antlaşması ve ikili antlaşmalarla ülkemiz tabiiye-
tinde kalmaları kabul edilen Ermeni, Rum, Yahudi ve Bulgar asıllı gayrimüslim vatan-
daşlarımızın başta Lozan antlaşması olmak üzere, uluslararası sözleşmelerden doğan 
haklarının korunması ve bu yöndeki taleplerinin değerlendirilmesi görevi Azınlık So-
runlarını Değerlendirme Kuruluna verilmiştir. Söz konusu kurul ülkemizde yaşayan 
azınlıklar ile ilgili çalışmalarını, iç hukukumuz ve ulusal politikalar çerçevesinde de-
ğerlendirerek karar almak, alınan kararların uygulanmasını takip etmekle görevlidir.

Ülkemizde bulunan azınlıkların kurdukları derneklerle bir araya gelerek, dönemler 
halinde yapacakları toplantı, basın, konferans, gösterim gibi faaliyetler ile ilgili işlem-
lerin yapıldığı modüldür.

Aylık ve 3 aylık olmak üzere azınlıklar ve derneklerle ilgili faaliyetlerin kayıtlarının 
yapılabilmesini ve  raporlarının alınabilmesini sağlamaktır.

•	 Azınlıkların ve derneklerin yapacakları toplantı, konferans, basın, gösterim 
gibi faaliyetlerin kayıtlarının yapılabilmesi,

•	 Azınlık ve derneklerin faaliyetleri ile ilgili kayıtların sistemde tutulabilmesi ve 
bu kayıtlara istenildiğinde hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi,

•	 Derneklerin faaliyetleri ile ilgili aylık ya da 3 aylık raporların alınabilmesi,
•	 Derneklerin faaliyetleri ile ilgili bilgilerin güncellenebilmesi,
•	 Ülkemizde yaşayan azınlık cemaatleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesidir.

Böylece; dernek faaliyetleri ile ilgili arşiv kayıtlarının oluşturulması ve bu kayıtlara 
hızlı bir şekilde ulaşılması, azınlıkların ve derneklerin faaliyet kayıtlarının düzenli ve 
sağlıklı bir şekilde raporlanmasının yapılması, veri gizliliğinin ve güvenliliğinin sağ-
lanması, klasik kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması amaç-
lanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

AZINLIK SORUNLARI MODÜLÜ

Nedir?
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Köylerin tüzel kişilikleri, birim değişikliği ile ilgili bilgilerin düzenlendiği modüldür. 

Köy kurulması ve köy merkezinin değiştirilmesi, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, 
tek ve iki il arası  idari bağlılık değişikliği  ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini 
sağlamaktır.

•	 Köy kuruluşu bilgilerinin kaydedilebilmesi ,
•	 Yıllık çalışma planı raporunun alınabilmesi,
•	 Köy merkezi değişikliği taleplerinin yapılabilmesi,
•	 Köy tüzel kişiliği kaldırılmasına ilişkin talep ve sonuçlarının 

değerlendirilebilmesi,
•	 Tek il ve iki il arası  idari bağlılık değişikliğine ilişkin talep ve sonuçlarının  

kaydedilebilmesi ve güncellenebilmesidir. 
Böylece, köy tüzel kişilikleri, birim değişiklikleri, yeni köy kuruluşları ile ilgili bil-
gilerin  anında sisteme yansıması ve ilgili raporlamaların hızlı şekilde elde edilmesi 
sağlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞME MODÜLÜ

Nedir?

İki veya daha fazla coğrafi birim arasında oluşan sınır anlaşmazlıkları müracaatlarının  
yapılabilmesi için uygulamaya alınmış İller İdaresi Genel Müdürlüğü modülüdür.

Sınır anlaşmazlıkları olan coğrafi birimlerin müracaatları doğrultusunda kayıtlarının 
yapılıp, dosyalarla ilişkilendirildiği, karara bağlanıp raporlarının alınabildiği bir siste-
min kurulmasını sağlamaktır.

•	 Sınır anlaşmazlığı olan coğrafi birimlerin kayıtlarının yapılabilmesi,
•	 Sınır anlaşmazlığı detay bilgisinin (müracaat durumu, konu, gerekçe, sonuç, 

açıklama, birimler)  girilebilmesi,
•	 Sınır anlaşmazlıkları işlemlerinin raporlanmasının yapılabilmesidir.

Böylece; sınır anlaşmazlıkları ile ilgili güncel kayıtların tutulabilmesi, sınır anlaşmaz-
lıkları ile ilgili raporlamaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

SINIR ANLAŞMAZLIKLARI MODÜLÜ

Nedir?
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Türkiye’de yeni oluşan coğrafi birimlerin ya da tip değişikliği olan birimlerin valilik-
ler tarafından İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi ile gerekli değişikliklerin 
yapılarak MERNİS, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili valiliğe coğrafi birimlerin son 
halinin gönderilip, bu verilerin http://www.illeridaresi.gov.tr/ adresinde paylaşılması-
nı sağlayan modüldür.

Böylece ; il, ilçe, bucak, belediye, köy, bağlı ve mahallelerin nüfus, harita, yüz ölçümü, 
tarihçe gibi bilgilerine ulaşılması ve bu bilgilerin güncel tutulması, bir ilin ilçelerinin, 
köylerinin, bucaklarının, belediyelerinin listelenmesi ve raporlanması, Türkiye İsta-
tistiki İller Durum Raporu’nun hızlı şekilde alınması, uygulama ile zaman tasarrufu-
nun sağlanması, klasik kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır.

İki veya daha fazla coğrafi birim arasındaki sınır anlaşmazlığı bilgisinin tutulmasını, 
idari bağlılık yada tip değişikliklerini ve birleştirmelerini esas alan kayıtların yapılma-
sını, coğrafi birimlerin bilgilerinin ayrıntılı kayıtlarının tutulmasını sağlamaktır.

•	 Mevcut il, ilçe, bucak, belediye ve köyler ile mezra, oba, yayla gibi köyaltı 
yerleşim birimi olan bağlılara ait bilgilerin kaydedilebilmesi ve karteks 
bilgilerinin tutulabilmesi,

•	 Yeni kurulan, tüzel kişiliği kaldırılan, idari bağlılığı ile merkezi veya adı 
değişen il, ilçe, bucak, belediye, köy, bağlı ve mahalle bilgilerinin bilgisayarda 
ve kartekste gerekli kayıt, silme ve düzeltmelerin yapılarak güncel hale 
getirilebilmesi,

•	 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesine göre değiştirilen köy 
adları ile mühim ve tabii yer adlarının  ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
bildirilmek üzere elektronik ortamda raporlanabilmesi

•	 Yerleşim birimlerinin adları, kuruluş tarihleri ile idari bağlılık değişikliklerinin 
kayıtlarının yapılabilmesi,

•	 Yerleşim birimlerinin sayıları konusunda istatistiki bilgiler tutulabilmesi,
•	 Merkez tarafından yeni bir coğrafi birim ekleme, coğrafi birim tip değişikliği, 

coğrafi birimler arasındaki birleştirme işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılabilmesi,

•	 Eski ve yeni kayıtların sistemde tutulması, istenildiğinde bütün kayıtlara hızlı 
bir şekilde ulaşılabilmesidir.

İşlevleri

Temel Amacı

COĞRAFİ BİRİM MODÜLÜ

Nedir?
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KDRP Modülü; proje kapsamındaki 14 ilde (Ağrı, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli , Van) köye dönüş  
başvurularının takip edilmesini ve bu illerde sosyal içerikli projelerin (toplum merke-
zi, gençlik merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.) hayata geçirilmesi için gerekli 
işlemlerin (başvuru, onay, ödenek aktarımı, raporlama) elektronik ortamda yapılması 
ve takibi amacıyla hazırlanan modüldür.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadık-
ları yerlerden göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri 
dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması, geri dönülen yerlerde gerekli 
sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturul-
ması ile ilgili işlemlerin  elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.

Rehabilitasyon Projeleri Modülünün amacı, geri dönmek istemeyen vatandaşlarımı-
zın mevcut yaşadıkları yerlerde şehir hayatına uyumlarının geliştirilmesi, ekonomik ve 
sosyal durumlarının iyileştirilmesini sağlamak üzere alt projelerin hayata geçirilmesi 
ile ilgili işlemlerin  elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.

•	 Köylerine dönüş yapmak isteyen vatandaşların elektronik ortamda kayıtlarının 
yapılabilmesi,

•	 Göç bilgilerinin, aile fert bilgilerinin sorgulanabilmesi,
•	 Haneye yapılan yardım bilgilerinin sorgulanması ve kaydedilebilmesi,
•	 Göç başvurusunda bulunan kişinin terör tazminatı alıp almadığı bilgisinin 

sorgulanabilmesi,
•	 Kişiye ait adres ve telefon bilgilerinin kaydedilebilmesi,
•	 Yapılan kayıtların ve eski kayıtların sistemde arşivlenebilmesi,
•	 Proje kapsamında illerin ilçe ve köylerinde yapılacak olan projelerin  belirtilen 

sürede sisteme kayıtlarının yapılıp İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden onay 
alınabilmesi,

•	 Projelerin veri bütünlüğü içinde genel müdürlüğe elektronik ortamda 
gönderilebilmesi,

•	 Proje onay ve ödenek gönderme işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi,
•	 Göç durumları ve proje takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi,
•	 Proje Değerlendirme Formatı Raporu ve Proje Teklif Formatı  Raporlarının  

alınabilmesi,
•	 “Merkez-İller” onay mekanizmasının kurulması ile illerin proje için ödenek 

isteklerinin  merkez tarafından onaylanıp işlemlerin yapılabilmesidir.
Böylece; programın tek bir merkez tarafından yönetilmesi, proje ile ilgili raporların 
hızlı ve sağlıklı şekilde alınması, valiliklerdeki kullanıcıların İller İdaresi Genel Mü-
dürlüğü ile her an iletişim halinde olması, uzun dönem fayda sağlayan projelerin uy-
gulanması, illerde proje oluşturma kapasitesinin arttırılması, klasik kağıt süreçlerinin 
ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması  amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

KÖYE DÖNÜŞ VE REHABİLİTASYON PROJESİ MODÜLÜ (KDRP)

Nedir?
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5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanun’a göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyet-
ler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu 
zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak; zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, ça-
lışma usulleri ve görevleri ile komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek husus-
ların belirlenmesi, cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi 
ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi, mahsup 
edilecek miktarların hesaplanması, nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma 
gücü kaybı oranlarının tespiti, bu işlemler ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi için 
hazırlanan modüldür.

Terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören va-
tandaşlarımızın bu zararlarının ulusal ve uluslararası yargı makamlarına gidilmesine 
gerek kalmaksızın hızlı, etkin ve adil bir şekilde sulhen karşılanmasını sağlamaktır.

•	 T.C vatandaşlarının terörden dolayı kaybettikleri maddi varlıklarının tazmini 
taleplerinin elektronik ortamda kayıtlarının yapılabilmesi,

•	 Taşınır ve taşınmaz mallarda meydana gelen zararlar ile tarım ve hayvancılıkla 
ilgili zararların tespitinde kullanılacak ortak standartlar belirlenerek, 
değer aralıklarını gösteren tablolar oluşturularak işlemlerin hızlanmasının 
sağlanabilmesi,

•	 Taleplerin onaylanıp/reddedilip vatandaşa en kısa zamanda sağlıklı bilgi 
verilebilmesi ve zararının tazmin edilebilmesi,

•	 Terör tazminatı raporlarının istenilen yer ve zamanda dosyayla 
ilişkilendirilebilmesidir.

Böylece; terör nedeniyle zarar gören vatandaşların  taleplerinin hızlı bir şekilde mer-
kezde toplanması, vatandaşın mağduriyetinin hızla tazmin edilmesi, klasik kağıt sü-
reçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması, uygulama ile zaman tasarru-
funun sağlanması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

5233 TERÖR TAZMİNATI MODÜLÜ

Nedir?
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Bakanlığımız mensupları ile geçici köy korucuları, gönüllü köy korucuları, güvenlik 
ve asayişin korunması hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce ken-
dilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlilerinin ve sivillerin, iç güvenlik 
ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak gü-
venlik kuvvetlerine yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce belgelenmiş şahıs-
ların, devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan 
kamu görevlilerinin, yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici görev nedeniyle 
bulunan ve bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurt dışında tedhi-
şe maruz kalan veya suikasta uğrayan Türk uyruklu kamu personelinin ve bu kişilerin 
yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba 
ve kardeşlerinin alacağı nakdi tazminat miktarını hesaplayan modüldür.

Çatışma, baskın, mayına basma, kaza gibi yaralanma, sakatlanma ya da ölümle sonuç-
lanan olayların kayıtlarının yapıldığı, olay cinsine göre belirlenen miktarlarda mağdur 
vatandaşlara tazminat ödenmesi gibi işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağ-
lamaktır.

•	 Tazminat alacak kişilerin elektronik ortamda kayıtlarının yapılabilmesi,
•	 Tazminat alacak kişinin ad, soyad, görev yeri unvanına göre aranabilmesi ve bu 

bilgilerin güncellenebilmesi,
•	 Kayıtların sistem üzerinde dosya ile ilişkilendirilebilmesi ve arşivlenebilmesi,
•	 Kişiye ait kararlar alınırken tazminat miktarının girilen katsayı oranına göre 

hesaplanabilmesi,
•	 Yaralanma, ölüm, sakatlanma bilgilerinin tutulduğu raporlarının elektronik 

ortamda alınabilmesi,
•	 Kararların aranabilmesi ve raporlamalarının yapılabilmesi,
•	 Tazminatı onaylanan/reddedilen ya da halen görüşülen kayıtların raporlarının 

elektronik ortamda alınabilmesidir.
Böylece; yıl bazında görüşülen dava dosyası, tazminat ödenen kişi sayısı, ödenen taz-
minat miktarı, ölüm, sakatlık, yaralı, red bilgilerinin bulunduğu raporlama işleminin 
hızlı bir şekilde yapılabilmesi, veri gizliliğinin  ve güvenliliğinin sağlanması, klasik 
kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

NAKDİ TAZMİNAT MODÜLÜ

Nedir?
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