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2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimleri
ne Tütün ve Alkol. Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
nun 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı: 83.1995 Sayı: 22221) 

Kanun No Kabul Tarihi 
4082 28.2.1995 

MADDE 1. - 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 30.12.1987 tarihli ve 306 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik (a) bendi ile 7.6.1990 tarihli ve 3658 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Ölenlerin kanunî mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 
60 katı tutarında, 

b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği 
ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara 100 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tuta
rın % 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralan
ma derecesine göre, 

Nakdî tazminat ödenir. 
Bu nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki 

en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 
MADDE 2. - 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın

da Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
Nakdî tazminat ödenmesine ilişkin işlemler, ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından 

onaylandıktan sonra olayın bu Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme iş
lemi geciktirilemez. 

MADDE 3. - 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30.12.1987 tarihli ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Şehit olanların kanunî mirasçılarına kıstas aylığın 60 katı, 
c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla birlikte gö

revlerinden ayrılmalarına neden olmuş ise, (a) bendinde belirtilen miktarın % 20'sı, 
Tutarında maddî ve manevi tazminat ödenir. 

Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylığı, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki 
kıstas aylığıdır. 
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MADDE 4. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 18.5.1987 tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik harp malullüğü zammı gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İştirakçiler, erbaş ve erler ile 

Maluliyet Derecesi sivil görevliler için 

1 . 1 100 
2 950 
3 800 
4 600 ' 
5 500 
6' 400 

MADDE 5.-13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve 
Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (b) 
bendinde yer alan gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Derecesi Göstergeler 
1 23 000 
2 21000 
3 15 000 
4 13 000 
5 11500 
6 10 000 

MADDE 6. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi
nin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (e), 
(f), (g) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tu
tan, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların terör nede
niyle öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna gö
re kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri yapa
mayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul 
ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 
30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla ola
rak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir. 

d) Malul olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri ve reşit olmayan çocukları ile dul ve yetim bırak
madan ölenlerin anne ve babalan, yurtiçinde Devlet Demiryollannda, Denizyolları Şehir Hatların
da ve Belediye toplu taşıt araçlarında ücretsiz seyahat ederler. 

e) Eksilen vücut organlan, yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması 
mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır. 

f) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar, yetkili sağlık kuruluşlarının raporlanna istinaden 
yurtdışında tedavi ettirilirler. 

g) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve hu-
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zurevlerinde parasız olarak veya masraflan devlet tarafından karşılanmak üzere banndınlır, baktı-
nlır ve tedavilen yaptırılır. 

h) Yukarıdaki (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen haklardan, terörle mücadelede görev ifa 
ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 2330 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu hükümleri 
uygulanmış olan erbaş ve erler de aynen yararlanırlar. 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Savfa 

36 114 491 
58 92 211 
80 80 195:198 

I. - Gerekçeli 646 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80 inci Birleşim 
tutanağına bağlıdır. 

II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür. 

III. - Esas No. : 1/556 


