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          b) 15.01.1996 tarih ve B050İLİ0070001/376 sayılı genelgemiz.    
 
 
 Asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında 
görevlendirilen, bu nedenle 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında 
değerlendirilen; 
 
 Bakanlığımız mensuplarının, 
 
 Köy korucuları, gönüllü köy korucuları ve Geçici Köy Korucuları’nın, 
 
 Kendilerine terörle veya kaçakçılıkla mücadele ile ilgili bir hizmette görev verilen 
sivillerin, 
 
 Asayişin korunmasında güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve 
faydalı oldukları yetkililerce kabul edilmiş şahısların, 
 
 Yukarıda sayılanların bu görevleri ve yardımları sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, 
füru, ana, baba ve kardeşlerinin, 
 
 Nakdi tazminat işlemleri Bakanlığımız Nakdi Tazminat Komisyonunca incelenip karara 
bağlanmaktadır. İllerden Bakanlığımıza intikal eden dosyaların incelenmesi sırasında, 
işlemleri aksatan birtakım eksik ve yanlışlıklar görülmemektedir. 
 
 Bilindiği gibi yaralanma, sakatlanma ve ölüm olaylarında düzenlenecek tahakkuk 
belgeleri 18.01.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp değişikliği de 13.02.1996 Tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 17.maddesinde açıkça belirtilmiş ise de illerden 
alınan dosyalardaki eksiklikler, ilgililerin mevzuata uyarlılıkta yeterince titizlik göstermediğini 
ortaya koymaktadır. 
 
 Özellikle geçici köy korucusu istihtam edilen doğu ve güneydoğu illerinden alınan 
dosyalarda önemli görülen hususlar ile ençok rastlanan aksaklıklar ilgi genelgemizle 
bildirildiği halde halen devam eden hatalar özetle aşağıya çıkarılmıştır. 
  

1.Tazminat işlemlerinin daha süratli değerlendirilmesine yardımcı olan ve Nakdi 
Tazminat Komisyonunun karar almasını kolaylaştıran “DURUM BELGESİ” nin 18.01.1993 
tarihli Yönetmelik ekinde gösterilen şekliyle, düzenlenerek gönderilmesine devam 
olunacaktır. 
 



Durum belgesi ilçelerde İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakam ile Vali veya yetkili Vali 
Yardımcısı tarafından imzalanmalıdır; il merkezinde Merkez İlçe Jandarma Komutanı, İl 
Jandarma Komutanı ve Vali tarafından imzalanmalıdır. 

 
2.Ölüm dosyalarında vukuatlı nüfus kayıt örneğinin bulunduğu bilinmektedir. İsim, 

tarih, baba adı gibi noktalarda maddi hatalara meydan verilmemesi bakımından, yaralanma 
ve sakatlanma dosyalarında da “nüfus kayıt örneğinin” bulunması gerekli görülmektedir. 
 
            ./.. 

3.Olayın Cereyan tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan “olay 
tutanağı”okunaksız el yazısı ile tutulmakta, suretleri okunamayacak fotokopi şeklinde 
gönderilmekte; belgelerin suret ve fotokopilerinin tasdik işlemi mühürsüz ve imzasız 
olabilmektedir. 

 
4.Görev emri konusunda, olay ve kişiye göre farklılıklar olacağı düşünülmelidir. Resmi 

görevliler hakkında öncelikle kurum belgesi veya göreve “atama onayı” olmalıdır. Köy 
korucuları ile Gönüllü Köy Korucuları için bu belge, 442 sayılı Köy Kanununun 70 veya 74. 
Maddelerine göre alınmış, mülki idare amiri görevlendirme onayıdır. Geçici Köy Korucuları 
için ise, 24.10.1986 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Geçici Köy Korucuları 
Yönetmeliğine göre Vali onaylı atama belgesidir. 

 
Görev Belgesi olarak bunların gönderilmesi yanında, ayrıca ilgilinin “olaydaki özel 

görevi” de belgelenerek bu husus dosyasında bulunmalıdır. 
  

5.Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu ve 
yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik “Görev verilen sivillerin” görevleri ile görevlendiren 
makamlar belirgin olmalıdır. 
 

6.İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili 
olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce 
kabul edilmiş şahısların bu durumları açıkca ve yetkili kişilerce belgelenmeli, bu belgenin 
mühürlenmesi ihmal edilmemelidir. 
 

7.Yaralanmalarda verilen “Kesin Sağlık Raporu” veya kurul raporlarında gösterilen 
gün sayısı ve yaralanmanın şekli tazminat hesabında ölçü kabul edilmektedir. Bu itibarla 
sağlık raporlarında yaralının “kaç gün iş ve gücünden geri kaldığı”, “yaranın arıza bırakıp 
bırakmayacağı” belirtilmelidir. Yaralıların dosyasına nüfus kayıt örneği ek olarak konulmalıdır. 
 

8.Yaralanmalardan  farklı olarak, sakatlanmalar için alınacak rapor mutlaka en az üç 
uzman hekim tarafından imzalanmış “Sağlık Kurulu Raporu” olmalıdır.       
 

9.Sakatlananların kendilerine, ölenlerin yakınlarına, ilgili sosyal güvenlik kurumunca 
aylık bağlanabileceği düşünülerek, Ekli listede belirtilen belgelerin,mümkünse dosya ile 
birlikte hazırlanarak gönderilmesi uygun olacaktır. Sakatlananların dosyasında ayrıca nüfus 
kayıt örneği bulunmalı, ilgilinin sakatlığı nedeniyle görevden ayrılış tarihi de belirtilmiş 
olmalıdır. 
 

10.Bazı belgeler okunaksız, imzasız,mühürsüz gönderilmektedir. Belgelerin aslı veya 
imzalı mühürlü olarak tasdikli suretlerinin dosyada bulunmasına özen gösterilmelidir. 
 
 11.Belgeler arasında tutarsızlık bulunmamalı, isimler nüfus kaydına uygun olmalı, 
tarih, isim ve ifade çelişkileri bulunmamalıdır. 
 
 12.Olayın izinde iken vuku bulması halinde, dosyada “İzin Belgesi” bulunmalıdır. 
 



 13.Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan, sakatlanan veya ölenlerin durumu etraflıca 
araştırılmalıdır. Olayın terörle ilgili ve kişinin görevi sebebiyle olup olmadığı; kısacası 2330 
sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik kapsamında olup olmadığının tereddüte meydan 
vermeyecek şekilde belgelenmesi gereklidir. Bu konuda şahit  ifadeleri, teknik bilirkişi raporu 
gibi yollardan yararlanılması düşünülmelidir. 
 
 14. Tazminat talebiyle ilgili olarak doğrudan  Bakanlığımıza gönderilen dilekçelerin  
Valiliklere 
intikal ettirilmesi üzerine, Valilikler bu gibi talepleri  kanun ve yönetmelik çerçevesinde 
değerlendirmeli ve dosya tanzim ederek Bakanlığa göndermelidirler. Nakdi tazminat 
mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle dosya tanzim edilmemesi halinde, hukuki 
gerekçeler açıklanarak sonucunda Bakanlığa bilgi verilmelidir. 
 
  
            ./… 
 

15. Bakanlığa gönderilecek dosya açısından; 
 
 Yaralılar için (1) takım dosya yeterlidir. Sakat ve şehitler iiçin ise (2) takım dosya 
hazırlanmalıdır. Aylık işlemi için ise Ekteki belgeler ayrıca (1) takım olarak gönderilmelidir. 
 
 16. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesi 
gereğince, nakdi tazminat ödenmesi, aylık bağlanması, öğretim ve sağlık yardımlarıyla ilgili 
hükümler; yaralanma, sakatlanma, ve ölüm olayının “görevli kişinin kendi kastı” sonucu 
meydana geldiğinin idarece saptanması halinde uygulanmamaktadır. 
 
 Böyle durumlarda olayın gelişimi ve kasıt unsuru açıkça belirtilmeli, gerekirse ek 
bilgilere yer verilerek, olay kesin bir şekilde belgelenmelidir. 
 

Tereddüt hasıl olan bazı  dosyalar konusunda, Valiliğinden görüş istenilmektedir. Bu 
durumlarda, Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonuna ışık tutacak Valilik görüşünün, ilgi (b) 
genelgemiz de gözönünde bulundurularak hazırlanmasına özen  gösterilmelidir. 
 
 Dosyaların hazırlık safhasında Kanun, Yönetmelik Genelgelerimiz çerçevesinde 
gösterilecek itina, haksız uygulamaları önleyeceği gibi Bakanlık Nakdi Tazminat 
Komisyonunun sağlıklı karar alınmasını da kolaylaştıracaktır. 
 
 Bunu teminen, “dosyadaki olayın Kanun ve Yönetmelik kapsamında bulunduğu, 
olayın cinsine göre istenen belgelerin Yönetmeliğin 17.maddesi ile Bakanlık genelgelerine 
uygun ve eksiksiz olarak düzenlendiği” hususunun, Valilik üst yazısında ayrıca belirtilmesi 
uygun olacaktır. 
 
 Diğer taraftan dosyaların süratle hazırlanarak bir an önce Bakanlığa intikal ettirilmesi, 
asayiş hizmetinde fedakarlığı sabit olan görevli ve sivil vatandaşlarımızın yararlarını nisbeten 
saracak ve Devlete olan güven duygularını daha da güçlendirecektir. 
 
 İlgi (a) genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 Bilgi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 
 
 
        
 
         Doç.Dr.Ülkü GÜNEY 
          Bakan 
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VALİLİKLER DAĞITIM LİSTESİ 
 
 
1. ADANA 
2. ADIYAMAN 
3. AĞRI 
4. BİNGÖL 
5. BİTLİS 
6. DİYARBAKIR 
7. ELAZIĞ 
8. ERZİNCAN 
9. ERZURUM 
10. GAZİANTEP 
11. HAKKARİ 
12. HATAY 
13. KARS 
14. MALATYA 
15. KAHRAMANMARAŞ 
16. MUŞ 
17. SİİRT 
18. SİVAS 
19. TUNCELİ 
20. ŞANLIURFA 
21. VAN 
22. BATMAN 
23. ŞIRNAK 
24. ARDAHAN 
25. IĞDIR 
26. KİLİS 
 

 

 

 

 

 
 


