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Madde 1 - Denizli İli Buldan İlçesi ve çevresinde ve Sarayköy ve Güney İlçelerinde 

26.7.2003 tarihinde, Hakkari İli ve çevresinde 25.1.2005 tarihinde, Bingöl İli Karlıova İlçesi ve 

çevresi ile Erzurum İli Çat İlçesinde 12-14.3.2005 tarihlerinde, Adıyaman İli Çelikhan İlçesinde 

26.2.2004 tarihinde, Muğla İli Akyaka Beldesinde 21.12.2004 tarihinde, Bingöl İli Yedisu ve 

Adaklı İlçelerinde 12-14.3.2005 tarihlerinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye sınırları ile mücavir alanlarında 

belirlenen yıkılmış veya ağır hasarlı konut ve işyeri sahibi afetzedeler için konut, işyeri ve her 

türlü alt yapı ve sosyal donatılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı veya Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı tarafından yapılan veya yaptırılan konut, işyeri ve her türlü alt yapı ve sosyal 

donatılar, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

arasında düzenlenen bir protokol ile afetzedelere verilmek üzere Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığına devredilir. Orta hasarlı olduğu tespit edilen konut veya işyeri sahibi afetzedelere 

ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onarım işleri için kredi verilebilir. 

Söz konusu işler için gerekli giderler Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde yer alan 

afet tertiplerine ödenek aktarmak suretiyle karşılanır. Bu şekilde sağlanan ödenekten bilahare 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kaynak aktarılır. 

Bu Kanundan yararlanacakların belirlenmesi, kredilerin kullandırılması, geri dönüşü, 

yapılacak olan konut ve işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar meydana gelecek deprem afetlerinde 

de bu Kanun ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.  

 

Madde 2 - Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve 

arazi temininde 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 21, ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler 

uygulanır. Bu araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın harita, her 

türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve 

onanır. 

 



Madde 3 - 2 nci madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek 

veya onarılacak alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, 

ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler 

ile tapu ve kadastro müdürlükleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler 

her türlü vergi, resim, harç, fon, pay ve ücretten muaftır. Bu madde kapsamında 

gerçekleştirilecek işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi kapsamında sayılır. 

 

Madde 4 – (15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 5 – (17.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


