
Kurumlarınca gönderilecek olan vazife malullüğünün tespitinde esas alınacak 

belgeler (Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ) 

 MADDE 15 – (1) Kamu idareleri olayın oluş sebebine göre, aşağıda belirtilen 

belgeleri, kesin işlemli raporun fotoğraflı onaylı aslı ile diğerlerinin aslı veya aslına 

uygunluğu onaylanmış şekilde düzenleyerek Kuruma gönderirler; 

 (a) Malullüğün, vazifelerini yaptıkları sırada meydana gelmesi halinde; 

 1 – a) Görev belgesi, görev veya emir sözlü olarak verilmiş ise; bu görev veya emri 

veren yetkiliye ait görev veya emir verdiğine dair yazılı, imzalı beyanı, 

 b) Olay yeri tespit tutanağı, 

 c) Kıta mazbatası ve durum belgesi, 

 ç) Görgü tanıkları ifade tutanakları,  

 d) İlk müdahale raporu, 

 e) Görülen tedaviler ve kullanılan istirahat raporları sonunda, Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek kesin işlemli 

sağlık kurulu raporu,  

 f) Ölüm halinde; ölü muayene ve otopsi raporu, 

 g) Adli ve idari tahkikat raporu, 

 ğ) İlgili kurum tarafından tanzim edilen harcırah ödenip ödenmediğine dair belge, 

 h) Güzergah krokisi, 

 2 – Trafik kazalarında, bu maddenin (a) bendinin 1 inci alt bendinde belirten belgelere 

ek olarak; 

 a) Trafik kazası tespit tutanağı, 

 b) Görevlendirilen sürücü ise; sürücüye ait alkol tespit tutanağı ile sürücü belgesi,  

 c) Araçtan veya görevli olan kamu görevlisinin üzerinden çıkan ve savcılık tarafından 

tanzim edilen eşya tespit tutanağı, 

 3 – Silah kazalarında, bu maddenin (a) bendinin 1 inci alt bendinde belirten belgelere 

ek olarak; 

 a) Savcılık iddianamesi, 

 b) Mahkeme kararı, 

 4 – Malullüğün, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında meydana gelen olaylar neticesinde 

oluşması halinde, bu maddenin (a) bendinin 1 inci alt bendi ile 2 nci alt bendinde belirten 

belgelere ek olarak; 

 a) Olayın oluş şekline göre yetkili mahkemelerce alınan mahkeme kararı, 

 b) Savcılıkça düzenlenen; iddianame, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, daimi 

arama kararı, fezleke, olayda kullanılan silahlara ait ekspertiz raporu, savcılık tarafından 

alınan sanık ifade tutanakları, nakdi tazminat komisyon kararı, olay görevden ayrıldıktan 

sonra veya görev haricinde meydana gelmiş ise son defa kamu görevlisi olarak görev 

yaptıkları kamu idaresince düzenlenecek olan, olayın ilgililerin görevi ile ilişkisini gösteren 

belgeler, 

 (b) Malullüğün, vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu 

idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden meydana gelmesi halinde bu maddenin (a) 

bendinde belirtilen belgelere ek olarak;  

 a) İşin gördürülmesini talep eden kurumun oluru, 

 b) Görev yaptığı kamu idaresinin görevlendirmeye yetkili amiri tarafından başka bir 

kamu idaresine ait görevi yapmak üzere görevlendirildiğini gösteren görev belgesi,  

 (c) Kamu idarelerinin menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken doğmuş olması 

halinde, bu maddenin (a) bendinin 1 inci alt bendinin b,ç,d,e,f,g, şıklarında belirtilen belgelere 

ek olarak, ilgililerin görev yaptığı kamu idaresinin yetkili amirince düzenlenen ve olayın, 

kamu idaresinin menfaatini koruma maksadından meydana geldiğini gösteren yazı, 



 (ç) Malullüğün, kamu idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü 

sırasında meydana gelmesi halinde, bu maddenin (a) bendinin 1 inci alt bendinin b,c,ç,d,e,f ve 

g şıkları ile 2 nci bendinin a ve b şıklarında belirtilen belgelere ek olarak; 

 a) Olay tarihinde izinli veya istirahatli (raporlu) olmadığını, 

 b) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine göre aracın 

idarece sağlandığını, 

 gösteren belgeler. 

 (d) Malullüğe neden olan kazanın işyerinde meydana gelmesi halinde, bu maddenin 

(a) bendinin 1 inci alt bendinin b,ç,d,e,f ve g şıkları ile (a) bendinin 4 üncü alt bendinin (ç) 

şıkkında yer alan olay tarihinde izinli veya istirahatli (raporlu) olmadığını belirten belgeler, 

 (2) Malullüğün veya ölümün yapılan görevin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 

sebeple ve çalışma koşullarından dolayı meydana gelmesi halinde kamu idareleri, aşağıda 

belirtilen belgeleri, kesin işlemli raporun fotoğraflı onaylı aslı ile diğerlerinin aslı veya aslına 

uygunluğu onaylanmış şekilde düzenleyerek Kuruma gönderirler; 

 a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne 

uygun düzenlenecek kesin işlemli sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı tüm tıbbi 

belgeleri. 

 b) Hastalık veya ölümün oluşmasına neden olabilecek çalışma yeri ve şartlarını 

gösteren belgeler. 

 (3) Kurum, bu belgelere ek olarak olayların yer, zaman, oluş şekli vb. nedenlerden 

dolayı ek bilgi ve belgelerin de düzenlenerek gönderilmesini kamu idarelerinden ister. 

 


