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....................................VALİLİĞİNE
İLGİ: a) 20/06/1996 tarih ve B050İLİ0070001-Nak.Taz./5050 sayılı genelgemiz.
b) 27/09/1996 tarih ve B050İLİ0070001-Nak.Taz./8687 sayılı genelgemiz.
c) 20/11/1997 tarih ve B050İLİ0070001-Nak.Taz./8046 sayılı genelgemiz.
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama
Yönetmeliği uyarınca yapılan nakdi tazminat ödemeleriyle ilgili olarak düzenlenen dosyalarda
ve diğer yazışmalarda aşağıda belirtilen aksaklıkların olduğu görülmektedir.
1- Valiliklerden, daha önce nakdi tazminat ödenen kişilere ait, aynı olayla ilgili yeniden
dosya düzenlenerek gönderilmekte ve mükerrer ödeme yapılması söz konusu olmaktadır.Her
ilde önceki ödemeler ile ilgili fihrist düzenlenmeli ve yeni müracaatlar buna göre işleme
konulmalıdır. Yaralanma sonucu nakdi tazminat ödendikten sonra, bu yaralanmadan dolayı
sakatlık söz konusu olduğunda, sakatlanmanın bu yaralanma sonucu meydana geldiği sağlık
kurulu raporunda belirtilmeli, önceki ödemeyle ilgili belgeler yazışmalara eklenmelidir.
2- Nakdi tazminat dosyalarının düzenlenmesinde sekreterya hizmetlerini bazı illerde il
jandarma komutanlıkları, bazılarında ise yazı işleri, özel kalem, mahalli idareler müdürlükleri
yapmakta, bazen aynı olay ile ilgili değişik dairelerden yazışma yapılmaktadır.Uygulamada
birliğin sağlanması ve problemlerin en aza indirilmesi için il yazı işleri müdürlüklerinde bu
konuyla ilgili özel bir büro oluşturulması gerekmektedir.
3- Dosyalarda, olayın 2330 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği ve nakdi tazminat
ödenmesi gerekip gerekmediği vali görüşü ile açıkça belirtilmelidir.
4- Olay, 2330 sayılı Kanun kapsamına girmemesine rağmen, sivil vatandaşlarla ilgili
dosya düzenlenip gönderilmektedir. Ayrıca, 2330 sayılı Kanun kapsamına girmeyen
başvurularda, değişik nedenlerle ödeme kapsamına alınması için bazı belgeler
düzenlenmekte, olay 2330 sayılı Kanun kapsamındadır şeklinde onaylanmaktadır. Bütün
başvuruların titizlikle değerlendirilerek 2330 sayılı Kanun kapsamına girmeyen başvurularda
kişilerin mağdur olmaması için yargı yolunun açık olduğu göz önüne alınarak, olayın 2330
sayılı Kanun kapsamına girmediği hususu belirtilerek dosyalar gönderilmelidir.
5- Türkiyenin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar
herkesin çocuk sayıldığı göz önüne alınarak, geçici ve gönüllü köy korucularının yaş
durumları 442 sayılı Köy Kanunu ve 1986 tarihli Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği
çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeli, imkan bulunduğu takdirde uygun yaş sınırları
içerisinde olmayan korucuların başka alanlarda değerlendirilmeleri yoluna gidilmelidir.
6- Tereddütlü ve çelişkili dosya düzenlenip gönderilmektedir. Dosyalar eksiksiz ve
tereddüte meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

7- Dosyadaki belgelerde isim, doğum tarihi, olay tarihi, baba adı v.b. gibi konularda
zaman zaman farklılıkların olduğu, bunların nedeni sorulduğunda, hiçbir hukuki değer ifade
etmeyen düzeltme belgelerinin gönderildiği görülmektedir. Dosyadaki belgeler şüpheye yer
bırakmayacak şekilde titizlikle düzenlenmeli, bütün belgelerin aslının veya üzerinde sonradan
düzeltme yapılmamış onaylı fotokopilerinin olmasına özen gösterilmelidir.
8- Yapılan yazışmalarda, önceki yazışmalar ilgi tutulmamaktadır. Bütün yazışmalarda
önceki yazışmalar ilgi tutulmalıdır.
9- İlgi genelgelerimizde 2 adet dosya istenmesine rağmen daha fazla dosya
gönderilmektedir. Her olayla ilgili sadece 2 adet dosya gönderilmelidir.
10- Yapılan yazışmalara makul süre içerisinde cevap verilmemektedir. Hak sahiplerinin
daha fazla mağdur olmaması için yazışmalara makul süre içerisinde cevap verilmelidir.
2330 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yukarıdaki hususlar ile Kanun
kapsamına girmeyen konularda veya mükerrer ödeme yapılacak şekilde dosya gönderilmesi
halinde ilgililer hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılacağının ilgili bütün personele
duyurularak titizlik gösterilmesinin sağlanmasını rica ederim.
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