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 MADDE 12 – (1) Kamu görevlilerinden Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 

sigortalı olanların malullükleri; 

 a) Vazifelerini yaptıkları sırada, 

 b) Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait 

başka işleri yaparken bu işlerden, 

 c) Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,  

 ç) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında, 

 d) İşyerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen kazadan, 

 doğmuş olması halinde veya vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa 

uğrayanların, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam edenlerin, 

hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre vazife malullüğü durumu, Kurumca 

oluşturulan Vazife Malullüğü Tespit Kurulu tarafından karara bağlanır ve vazife malullüğü 

kabul edilenler hakkında Kanunun 47 nci maddesi hükmü uygulanır. 

 (2) Vazife malûllükleri; keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, kanun, 

tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, yasak fiilleri yapmaktan, intihara teşebbüsten, 

her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme 

amacından meydana gelmesi halinde, haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz. 

Bunlar hakkında malullük hükümlerine göre işlem yapılır. 

 (3) Vazife malullüklerinin bildirimleri; 

 a) Vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi 

mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal, 

 b) Kuruma en geç 15 iş günü içinde, 

 Kamu idarelerince yapılır. Kuruma aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak 

sahiplerince de bildirim yapılabilir. Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin 

yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında ilgililerin bildirimi, kamu 

idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 (4) Kuruma bildirim süresi; vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği 

tarihten, hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü 

hükümleri uygulanacaklar için hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair kesin işlemli 

raporun onay tarihinden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona erdiği tarihten 

itibaren başlar. 

 (5) Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm 

ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından başlar.  

 (6) Vazife malûllüğü, süresi içerisinde bildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da 

sigortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife malûllüklerinin 

belgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla, bu Kanunun zamanaşımı hükümleri dikkate 

alınmak suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olan aylıklar düzeltilir. Bu 

durumda, sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylık ya da aylık farklarının, vazife 

malûllüğünün bildirildiği tarihe kadar olan toplam tutarı, Kurumca ilgili kamu idaresine 

ödettirilir. Kuruma bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın vazife malullüğü 

kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış 

ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan 

Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilir. 

 (7) Kamu idaresinin kontrolü dışındaki yerlerde vazife malullüğüne ilişkin olay olması 

halinde, kamu idaresinin olayla ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, olayın 

öğrenildiği tarihten itibaren en geç onbeş iş günü içinde o yer yetkili kolluk kuvvetlerince 

veya sigortalılar veya hak sahiplerince Kuruma bildirilir. 



 (8) Vazife malûllüğüne sebep olan olayla ilgili bilgi ve belgeler kamu idaresi 

tarafından doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilir. Adi posta veya kargo ile yapılan 

bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile 

yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır. 


