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5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 

Kanun” 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı,  bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan “Terör ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik” ise 20.10.2004 

tarih ve 25619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile terör 

eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeni ile maddi zarara 

uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının  sulhen karşılanması 

amaçlanmaktadır. 

  

Anılan Kanunun Geçici 2 nci Maddesinde “19.07.1987 tarihinden bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında 

zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış 

olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Kanundan farklı olanlardan, bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir  yıl içinde ilgili valilik veya kaymakamlıklara 

başvuranlara, yapılacak hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Kanuna göre almaları gereken 

tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik olan tutarın yasal faiziyle birlikte ödeneceği, 

ödenen tazminat tutarı fazla ise iade talep edilmeyeceği” hüküm altına alınmıştır. 

  

Yukarıda açıklanan madde kapsamında  zararlarının karşılanması amacıyla başvuruda 

bulunan kamu görevlileri yada mirasçılarının, müracaatlarının  İl Zarar Tespit 

Komisyonlarınca sonuçlandırılabilmesi için,  daha önce kurumlarından  tazminat alıp 

almadıklarının bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

İlgililerin yada mirasçılarının belgeleri bizzat temin etmelerinin veya İl Zarar Tespit 

Komisyonlarınca her başvuru için  (müracaatçının kurumu ile yazışmalar yapılarak) belge 

temin  edilmesinin, başvuru dosyalarının sonuçlandırılmasında gereksiz zaman kaybı, 

karışıklık ve güçlüklere sebep olduğu  gerek  Valiliklerimizin gerekse anılan Kanun 

kapsamında  başvuruda bulunan kamu görevlileri  yada mirasçılarının    Bakanlığımıza 

yaptıkları başvurulardan anlaşılmıştır.  
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Bu nedenle,  5233 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan kamu görevlileri  yada 

mirasçılarının işlemlerinin  herhangi  bir gecikme ve aksamaya meydan verilmeden 

sonuçlandırılması amacıyla, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen 

faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan  Bakanlığınız ( Bağlı  ve İlgili Kuruluşlar 

Dahil)/Kurumunuz personeline,  2330 sayılı “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun” ve  ilgili diğer  mevzuat uyarınca ödenen tazminat miktarlarının liste halinde  ilgili  

Valiliklere (Zarar Tespit Komisyonları) gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

  

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 

 

         Şahabettin HARPUT 

                      Vali 

                   Bakan a. 

                   Müsteşar 

 

 

DAĞITIM : 

Başbakanlığa 

Bakanlıklara  

Jandarma Genel Komutanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğüne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..../04/2005 Şef  : B.KURFALI 

..../04/2005 Şb.Md.  : A.FİDAN 
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