TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
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GENEL GEREKÇE
Mersin’de 06-07 Ocak 2020 tarihlerinde yaşanan yoğun yağışlarda metrekareye en az
170 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Alınan tedbirler, yağışların afete dönüşmesini
engelleyememiş, maddi hasarın yanında maalesef biri taşan derenin arabasını sürüklemesiyle
diğeri heyelan nedeniyle evinin göçük altında kalmasıyla iki yurttaşımız hayatını
kaybetmiştir.
Yaşanan afet sonucunda çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmış, bölgede yoğun
olarak yapılan seracılık faaliyetleri afetten olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca hayvancılıkla
geçinen çok sayıda vatandaşımızın ağılları zarar görmüş, onlarca hayvan telef olmuştur. Sular
altında kalan alanların önemli bir kısmının, DSİ yatırım programında bulunan ve ıslah
edilmesi gereken ancak ödenek yokluğu gerekçesiyle yıllardır ıslah edilmeyen derelerin
taşması sonucunda zarar görmüş olması, vatandaşlarımızın afetten zarar görmesinde Devletin
sorumluluğunun da bulunduğunu gözler önüne sermiştir.
Bu kanun teklifi ile Mersin ili ve çevresinin afet bölgesi ilan edilerek 06-07 Ocak 2020
tarihlerinde meydana gelen sel, heyelan, hortum gibi doğal afetler sonucunda evleri, işyerleri,
malları, hayvanları ve tarım alanları zarar gören afetzedelerin yardım almaları amaçlanmıştır.

15/5/1959 TARİHLİ VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER
DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 27- Mersin ili ve çevresi 06-07/01/2020 tarihlerinde meydana
gelen ve genel hayata etkili olan sel, hortum ve heyelan sonucu afet bölgesi ilan edilmiştir.
Bu afet bölgesi ilan edilen yerlerde vatandaşların afetten zarar gören konut, işyeri ve
tarım alanları için alacakları yardımlarda bu kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.

