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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 
17/7/2004 tarihli 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte 
sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 21 Ocak 2015 
 
Saygılarımla, 
 Umut Oran 
 CHP İstanbul Milletvekili 
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GENEL GEREKÇE 
 
Ülkemizde, son 30 yıldır süregelen terör ve terörle mücadele süreci toplumun her kesimden 
mağdurlar yaratmıştır. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 90’lı yıllar boyunca 
binlerce yerleşim birimi boşaltılmış; yüz binlerce yurttaşımız zorunlu göç mağduru olmuştur. 
Bu vatandaşlarımızın uğramış oldukları maddi zararların karşılanması amacıyla 2004 yılında 
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
çıkarılmıştır. 
 
Ancak bu yasanın uygulanmasından kaynaklanan kimi yakıcı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu 
yasada bugüne kadar 11 yıl içerisinde 5442, 5562, 5666, 6353, 6462 ve 6495 sayılı yasalarla 6 
kez değişiklik yapılması de halen soruna çözüm bulunamadığının göstergesidir. Yasa 
kapsamındaki zararların saptanmasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar İdare 
mahkemelerince iptal edilmesine ve bu kararlar Danıştay tarafından onaylanmasına karşın 
ilgili idari zarar tespit komisyonları bunları uygulamamaktadır. 
 
Ayrıca, yasaya aykırılıkları mahkeme kararlarıyla belirlenmiş bu usul ve esaslar dahi idari 
yöneticilerin karakteri ve anlayışına bağlı olarak keyfi bir şekilde ve kanunun ruhuna ve 
amacına aykırı şekilde yorumlanarak uygulanmıştır. İdari uygulamanın her aşamasında 
vatandaşlar adeta komisyon kararlarını kabul etmeye zorlanmaktadır. İdari uygulamalar 
nedeniyle terör ve terörle mücadele nedeniyle bu vatandaşların uğramış oldukları 
mağduriyetin giderilmesi amacıyla çıkarılan 5233 sayılı yasa amacına ulaşmadığından bu 
yasada 7’nci kez değişiklik yapılarak yeni bir yasal düzenleme yapılması zorunlu hale 
gelmiştir. 
 
Çıkarılacak yeni yasayla bütün başvuruların bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararlarındaki 
hükümler çerçevesinde geriye dönük olarak yeniden değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Böylece 
5233 sayılı yasanın uygulamasından kaynaklı haksızlıkların giderilmesi ile mağdur 
vatandaşlarımızın fazlasıyla gecikmiş hakları kendilerine teslim edilecektir. 
 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Zarar Tespit Komisyonlarına toplam 360.803 
başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 316.675 adedi sonuçlandırılırken, bunlardan 170.404’ü 
(yüzde 87,77) için tazminat ödenmesine karar verilmiş, 146.271 başvuru ise reddedilmiştir. 
Belirlenen tazminat miktarı incelendiğinde, genel olarak ödenmesi gereken miktarın yüzde 
33,9’una denk düşen kısmın ödendiği görülmektedir. Bu açıdan yapılan ödemeler ve çıkan 
tazminatlar incelendiğinde; 170.404 başvuruda ödenen 2 milyar 946 milyon 249 bin 153 TL 
dikkate alındığında sadece tarım arazilerinden kaynaklanan gelir kaybına ilişkin ödenmesi 
gereken toplam miktarın 8 milyar 691 milyon 400 TL olduğu görülmektedir. Mart 2013 
itibariyle eksik ödenen miktarın yaklaşık 5 milyar 744 milyon 751 bin 147 TL, tüm başvurular 
sonuçlandığında ise yaklaşık 6 milyar 545 milyon 233 bin TL olacağı öngörülmektedir. 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNE ATATÜRK’ÜN VASİYETİNİ ÇİĞNEYEREK BUGÜN İTİBARİYLE 5 
MİLYAR TL MALİYETLE SARAY YAPAN VE DÜNYANIN 19. BÜYÜK EKONOMİSİ OLMAKLA 
ÖVÜNEN BİR İKTİDAR İÇİN TERÖRDEN ZARAR GÖREN KÖYLÜSÜNE 6,5 MİLYAR TL 
ÖDEMENİN YÜK OLUŞTURMAMASI GEREKMEKTEDİR. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
 
MADDE 1- 5233 sayılı yasa kapsamında zarar tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve birim fiyatların, Danıştay tarafından da 
onanarak kesinleşmiş İdare Mahkemesi kararlarıyla iptal edilmesi dolayısıyla yeni bir durum 
ortaya çıkmış olup; yasanın uygulamasından kaynaklı geriye dönük haksızlıkların giderilmesi 
amacıyla yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Maddeyle bu boşluk kapatılacaktır. 
 
MADDE 2- Komisyonlar tarafından karar alma sürecinin belirsizliği, yargı süreci de dahil 
olmak üzere 8 yılı bulabilen uzunluğu, karar alma sürecinde usule ve esaslara ilişkin 
tutarsızlıklar ve ayrıca komisyonlar tarafından mahkeme kararlarının uygulanmaması 
dolayısıyla vatandaşlarda haklarını elde edebileceklerine ilişkin umutsuzluk, onları Komisyon 
kararlarını kabul etmek zorunda bırakmış olup bu çerçevede vatandaşlar açısından mutlak bir 
haksızlık söz konusudur. Bu maddeyle yapılacak düzenleme ile geriye dönük olarak Komisyon 
uygulamaları dolayısı ile haksızlığa uğramış tüm başvuranların zararlarının giderilmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
MADDE 3- 5233 sayılı yasa çerçevesinde nüfusu tümüyle boşalmış yerleşim birimlerinden 
yapılmış başvurular Komisyonlar tarafından yasa kapsamında değerlendirilip tazminat 
ödenmiş olup; nüfusu tümüyle boşalmamış yerleşim birimlerinden kaynaklı başvurular ise 
reddedilmiştir. Danıştay kararlarıyla, nüfusu tümüyle boşalmamış yerleşim birimlerinden 
kaynaklı başvuruların dahi başvuranların bu yerlerdeki malvarlıklarına ulaşamamalarına 
ilişkin nesnel ve somut güvenlik kaygısının varlığı halinde yasa kapsamında 
değerlendirilebileceğine hükmedilmiştir. Bununla birlikte, ilgili Komisyonlar bu gerekçelerin 
varlığına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapmadan ve sunulan idari ve adli bilgi, belgeleri göz 
ardı ederek başvurulara ilişkin ret kararları vermişlerdir. Bu nedenle, bu durumdaki 
başvuranların uğradıkları geriye dönük haksızlıkların da giderilmesi için yasal düzenleme 
gereği hasıl olmuştur. 
 
MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 
 
MADDE 5- Yürütme maddesidir. 
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17/7/2004 tarihli 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi 
 
MADDE 1- 17.7.2004 tarih ve 5233 sayılı Kanunu 8’nci maddesine aşağıdaki fıkra (3) numaralı 
fıkra olarak eklenmiştir. 
 
“Bu yasanın 7. Maddesi c. bendi kapsamında karşılanacak zararların tespitinde, İl Tarım 
Müdürlüğü tarafından söz konusu ilin toprak yapısı dikkate alınarak saptanmış tarımsal 
münavebe sistemi ve tarımsal gelirlere ilişkin ortalama birim fiyatları esas alınır.” 
 
 
MADDE 2- 17.7.2004 tarih ve 5233 sayılı Kanuna, aşağıdaki madde (Geçici Madde 6) olarak 
eklenmiştir:  
 
“Geçici Madde 6- Bu kanunun Geçici 1. Maddesi kapsamında Zarar Tespit Komisyonları 
tarafından sonuçlandırılmış başvurular, vatandaşlar tarafından yeni bir başvuruya gerek 
olmaksızın ilgili Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci, 
başvuruları reddedilmiş, başvuruları sulh yoluyla sonuçlandırılıp tazminat ödenmiş veya 
komisyon kararına karşı uyuşmazlık tasarısı imzalayıp yargı yoluna başvurmuş bütün 
başvuranları kapsar. Yeniden değerlendirme sonucunda belirlenen tazminat miktarı, varsa 
şimdiye kadar ödenmiş tazminat miktarı mahsup edildikten sonra kalan kısmı ilgiliye ödenir. 
Bu maddeye göre yapılacak değerlendirme, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 1 
yıl içinde sonuçlandırılır.” 
 
MADDE 3- 17.7.2004 tarih ve 5233 sayılı Kanuna, aşağıdaki madde (Geçici Madde 7) olarak 
eklenmiştir: 
 
“Geçici Madde 7- “Bu kanunun Geçici 1. Maddesi kapsamında değerlendirilip, nüfusu 
tümüyle boşalmamış yerleşim birimlerinden kaynaklı olduğu gerekçesiyle reddedilmiş 
başvurular, terör ve terörle mücadele dolayısıyla malvarlığına ulaşılamadığına ilişkin nesnel 
ve somut güvenlik kaygısının, bu yasanın 8’nci Maddesinin 1’nci Fıkrasında belirlenen esaslar 
çerçevesinde tespiti halinde yasa kapsamında değerlendirilir ve ilgiliye tazminat ödenir. Bu 
bağlamda, ilgili Komisyonlar tarafından nüfusu tümüyle boşalmamış yerleşim birimlerinden 
kaynaklı başvurularda tazminat ödenmesine ilişkin verilmiş kararlar nesnel ve somut güvenlik 
kaygısının varlığı hususunda mutlak karine olarak değerlendirilir.” 
 
MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 5- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 


