
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 
 
 

15/5/1959 tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında  
Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
    Umut Oran 

İstanbul Milletvekili 



 

GENEL GEREKÇE 
 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi ile 
Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gereği, afet hallerinde bölge halkının 
ekonomik olarak yaşadığı zorlukların giderilmesi, bölgedeki iktisadi hayatın 
canlanması sürecinin hızlandırılması ve bölge halkının üzerindeki finansal baskıların 
giderilmesi sağlanacak, bu yolla toplumsal dayanışmanın bir sonucu olarak afet 
bölgesinin normal yaşama dönüşlerine destek olacaktır. 



 
MADDE GEREKÇELERĠ 

 
Madde 1- Maddeyle Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gereği, afet 
hallerinde bölge halkının ekonomik yaşamının yaşadığı zorlukların giderilmesi, 
bölgedeki ekonomik hayatın canlanması sürecinin hızlandırılması ve bölge halkının 
üzerindeki finansal baskıların giderilmesi için küçük, orta ve büyük işletmelerle 
bireyler tarafından alınarak hali hazırda kullanılmakta olan tüm kredilere ilişkin 
borçların ödenmesi, ayrıca bir faiz olmaksızın ertelenmekte, böylece gerçek ve tüzel 
kişilerin sosyal hayata geri dönmeleri için şart olan ekonomik imkanların 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.  
 
 
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir. 
 
Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir. 
  



7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi 

 
Madde 1-  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Madde 22 başlıklı maddeden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.  
 
“Geçici Madde 23- 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da yaşanan 
deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve kamu kurumları hariç tüzel kişilerin hali 
hazırda kullanmakta oldukları tüm ticari, bireysel ve zirai kredi borç ödemeleri 1 
Ocak 2014 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenir. 23/10/2011 tarihi itibariyle borcu 
bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki ay 
içerisinde borçlu bulundukları bankaya depremden zarar gördüklerini beyan ederek 
yazılı olarak müracaat ederler. Ertelenen krediler nedeniyle, bu kararın yayımı 
tarihinden itibaren erteleme süresinin sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz. 
Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukütü anlamına 
gelmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını vermez.” 
 
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


