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KONU: 5233 Sayılı Kanun ile Terör ve Terörle                                                                       22/10/2004 

             Mücadeleden Doğan Zararların  

             Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin  

             Uygulanması. 

GENELGE 

2004/140 

 

 Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeni ile maddi zarara 

uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin bu zararlarının karşılanmasına  ilişkin olarak 

17.07.2004 tarih ve 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 

Kanun 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

 5233 Sayılı Kanuna dayalı olarak çıkartılan ve uygulanmasına ilişkin esasları düzenleyen Terör 

ve Terörle Mücadeleder Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe konulması 

Bakanlar Kurulunca 04.10.2004 tarihinde kararlaştırılmış (Karar Sayısı 2004/7955) ve anılan Yönetmelik 

20.10.2004 tarih ve 25619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak;  

 Terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeni ile zarara uğrayan 

gerçek kişiler ile  özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının yargı yoluna  gitmelerine gerek 

kalmadan, idarece en kısa süre içinde ve tam olarak tespit edilerek sulh yoluyla ödenmesi büyük önem 

taşımaktadır.  

 

 Kanun ve Yönetmelikte de düzenlendiği gibi, Kanun ve Yönetmelik kapsamında yapılacak 

başvurular üzerine Valiliklerce 10 gün içinde Zarar Tespit Komisyonları kurulacaktır. Komisyonların 

etkili ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yeterli oda ve personel görevlendirilmesi 

yapılacaktır. 

 

 Zarar Tespit Komisyonları Vali Yardımcısı Başkanlığında il merkezlerinde kurulacaktır. Ancak 

yapılan başvuru sayısı ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, gerekli görülmesi halinde Vali onayı 

ile il merkezlerinde birden fazla Komisyon kurulması mümkündür. Birden fazla komisyon kurulması 

durumunda Komisyonların görev dağılımı Vali tarafından merkez ilçe ve diğer ilçelerinin Komisyonlara 

paylaştırılması şeklinde yapılacaktır. 

 

 Yönetmeliğin ekinde belirtilen Zarar Tespit Komisyonu başvuru Kayıt Defteri ile Zarar Tespit 

Komisyonu Karar Defterleri bastırılacaktır. Defterler, sayfa numaraları verilip mühürlenerek, Komisyon 

başkanı tarafından tasdik edilecektir. Komisyona yapılan başvurular ve Komisyon kararları düzenli bir 

şekilde defterlere işlenecektir.Komisyonlara elden yapılan başvurularda müracatçılara ayrıca alındı 

belgesi verilecektir. 

  

Durumları 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde değerlendirilerek kendilerine nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına karar verilen kişilerin  

yada mirasçılarının 5233 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları 

durumunda, 2330 Sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve bağlanan aylık miktarı ile ilgili bilgi ve        

belgeler  Kurum,  Kuruluş  ve  Bakanlıklardan  temin  edilerek, Zarar Tespit Komisyonlarınca tazminat 

ödenmesine karar verilmesi durumunda, ödenecek tazminatın hesaplanması ve mahsup işlemleri 5233 

Sayılı Kanunun geçici 2.Maddesi ile Yönetmeliğini 18. ve 24. Maddelerine göre yapılacaktır. 

 

 Zarar Tespit Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda, imzalanan sulhname tasarılarına 

göre ödenecek zarar  miktarları gözönünde bulundurularak Bakanlıktan ödenek talep edilecektir. 
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SAYI  : B050İLİ0070001. 337/6276 /                                                                     A N K A R A         

KONU: 5233 Sayılı Kanun ile Terör ve Terörle                  29/03/2004 

             Mücadeleden Doğan Zararların  

             Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin  

             Uygulanması. 

 

  

Zarar Tespit Komisyonlarına yapılan başvurular ve alınan  kararlarla ilgili olarak, bir örneği ekte 

gönderilen bilgi formları düzenlenerek, müteakip ayın 10. işgünü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İller 

İdaresi Genel Müdürlüğünün 0 312 418 21 26 nolu faksına gönderilecektir. Birden fazla Komisyon 

bulunan illerde, bütün Komisyonların bilgileri birleştirilip tek bir bilgi formu düzenlenerek 

gönderilecektir.  

 

 5233 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile Yönetmeliğin 21. Maddesinde yaralanma, sakatlanma ve 

ölüm hallerinde yapılacak ödemeler düzenlenmiştir. Bua göre;  

 

 Yaralananlara 7000 görterege rakamının memur maaş katsayısı (bugün için uygulanmakta olan 

38610) ile çarpımı sonucunda bulunan (7000x38610=270.270.000) miktarın onda birinin (27.027.000) 

doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve gücü engel olma süresi ile çarpım sonucunda bulunan 

miktarda ödeme yapılacaktır. Örneğin 7 gün iş ve güce engel raporu bulunan bir kişiye bugün için 

ödenecek miktar  (7x27.027.000) 189.189.000 TL dir. 

 

 Yaralananlara ödencek miktar 7000 gösterge rakamının memur maaş  katsayısı ile çarpımı 

sonucunda bulunan miktarın altı katını (bugün için 6x 270.270.000= 1.621.620.000 TL.) geçemeyecektir. 

 

 Sakatlananlara 7000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan 

miktarın (270.270.000) çalışma gücü kaybı derece ve oranları için Yönetmeliğin EK-D’deki tabloda 

belirtilen katı ile çarpımı sonucunda bulunan  miktarda ödeme yapılacaktır. Örneğin işgücü kaybı 2. 

Derece ve işgücü kaybı oranı % 68 olan bir kişiye bugün için ödenecek miktar ( 35x270.270.000) 

9.459.450.000 TL dir. 

 Ölenlerin mirasçılarına 7000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda 

bulunan miktarın elli katı tutarında (bugün için 50x270.270.000= 13.513.500.00 TL) ödeme yapılacaktır. 

 

 Yukarıda belirtilen esaslar da gözönünde bulundurularak, 5233 Sayılı Terör ve Terörle 

Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı olarak çalıştırılan 

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında 

gerekli titizliğin gösterilmesini rica ederim. 

 

Zekeriya ŞARBAK 

Bakan a. 

  Müsteşar Yardımcısı V. 

 

EKLER    : 

Ek-1 Bilgi Formu 

 

DAĞITIM: 

Gereği      :                                                                                     Bilgi: 

81 İl Valiliğine                                                                               Bakanlık Bağlı Kuruluşlarına 

                                                                                            Bakanlık Merkez Birimlerine 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


