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DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE 
DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN 

GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER 
HAKKINDA YETKİ KANUNU 

(Resmi Gazete ile yayımı: 29.8.1999 Sayı: 23801) 

Kanun No Kabul Tarihi 
4452 27.8.1999 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin 

belirlenmesi, bu afetler nedeniyle doğan zararların giderilmesi, yeni yerleşim 
alanlarının kurulması, imar, ihale, müteahhitlik, müşavirlik hizmetleri ile kültür ve 
tabiat varlıklarını koruma, sivil savunma, mevcut fonların işleyişi ve gerektiğinde ilave 
fon kurulması, her türlü bağış ve yardımların etkin kullanımı, ekonomik konularda 
düzenleme, doğal afetler sonucunda doğacak zararların karşılanmasına yönelik bir 
sigorta sisteminin oluşturulması ve teşkilât kanunlarında yapılacak değişiklikler ile 
ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; 

imar, ihale, müteahhitlik, müşavirlik hizmetleri ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma, 
doğal afetler, sivil savunma, mevcut fonların işleyişi ve her türlü bağış ve yardımların 
etkin kullanımı ve gerektiğinde ilave fon kurulması, ekonomik konularda yapılacak 
düzenlemeleri, doğal afetler sonucunda doğacak zararların karşılanmasına yönelik bir 
sigorta sisteminin oluşturulmasını ve teşkilât kanunlarında yapılacak değişiklikler ile 
çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde doğal afetlerle ilgili değişiklikleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak 

kaydıyla, 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 
a) Doğal afetlere maruz kalan yerlerde normal yaşamın devamını sağlayacak 

hizmetlerin verimli, etkin ve hızlı bir biçimde yürütülmesini, 
b) Doğal afet bölgesindeki hasar ve tahribatın bir an önce giderilmesini, 



-585-

4452 27.8.1999 

c) Doğal afet bölgesindeki hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kuruluşlar arasında 
eşgüdümün sağlanmasını, 

d) Ülke çapında depreme dayanıklı çağdaş bir yapılaşmanın sağlanmasını, 
e) Doğal afet meydana gelen bölgelerin ekonomisinde dengelerin ve güven 

ortamının sağlanmasını, istikrarın gerçekleştirilmesini ve hızlı kalkınma için gerekli 
tedbirlerin alınarak verimin yükseltilmesini, 

f) Doğal afet bölgelerinde afetten kaynaklanan hukukî ihtilafların çözümüne dair 
işlemlerin hızlandırılmasını, 

g) Doğal afet bölgelerinde çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerin 
yürütülmesini, 

Gözönünde bulundurur. 
Yetki süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun 

yayımından itibaren üç ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden 
fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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