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yaprağının en azından 275 lira olması gerekin Hal
buki hükümet, 1985 yılında 140 lira, 1986 yılında ise
177 lira fiyat vermiştir. Sonra, televizyona çıkıp, her
konuda «Biz şöyle fiyat verdik, böyle memnun ettik»
diye Türk üreticilerine ve halkına doğru olmayan ifa
deler kullanırsınız.
Sayın hükümet, artık ne yaparsanız yapınız bu
halk yutmuyor. Yüce Mecliste mebus pazarlığı kur
manız dahi, iktidarınızın ilk seçimlerde yuvarlanma
sına mani olamayacaktır.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler,
SHP sıralarından alkışlar)
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kayseri'ye uğrama oyarlar seni.
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Emirbayer.
3. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin
Emiroğlu'nun, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın
gündem dışı konuşmasına cevabı.
BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ayhan
Fırat'ın konuşmasına cevap vermek üzere, hükümet
adına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Me
tin Emiroğlu, buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Malatya - Adıyaman böl
gemizde vuku bulan deprem konusunda Sayın Fırat
açıklama yaptılar. Ben de, bana intikal eden bilgileri
sizlere sunmak suretiyle, bu konuda hükümetin elin
den geleni yaptığını bu vesileyle ifade etmiş olacağım
ve bu konuda yapılan yardımlar hakkında da bilgi
vermeye çalışacağım.
Efendim, gerçekten 5 Mayıs 1986 tarihinde sabah
leyin 6.30'da vuku bulan bu deprem olayı, şiddeti
itibariyle rihter ölçeğine göre 5,8 gibi ihmal edilemeye
cek bir dereceyi ifade etmektedir; fakat neticeleri
itibariyle bir miktar maddî kayıp ve evlerde hasar ol
makla beraber, ölü ve yaralı sayısının az olması do
layısıyla da, oldukça iyi atlatılmış bir deprem olarak
nitelendirilebilir. Buna şükrediyoruz; Sayın Fırat da
buna değindiler.
'
Hükümetimiz, bu deprem olayının duyulmasından.
itibaren gerekli tedbirleri almış ve başta Sayın İçiş
leri Bakanımız derhal bölgeye intikal etmişler ve ma
hallî idare yetkilileri, askerî ve mülkî erkânla birlik
te, depremin vuku bulduğu bölgede tespit çalışmala
rını yapmışlar ve vatandaşın acılı anlarında yanların
da olmuşlardır. Daha sonra, Sayın Başbakanımızla
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beraber Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız, Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanımız ve ben birlikte .dep
rem bölgesine gittik.
Basınımız, her meselede gösterdiği hassasiyeti b^ı
konuda da göstermiştir. Gittiğimiz zaman, basın men
suplarının, köylerde bu konuda yapılan faaliyetleri
izlemekte olduğunu da bu vesûle ile gördük. Hatta,
bazı basın mensupları, «Biz çok deprem felaketi gör
dük; fakat bu derece seri müdahale edilen bir olayla
ilk defa karşılaşıyoruz. Deprem bölgesinde, gerçek
ten, hükümet, mahallî idareler, belediyeler, valiler ge
rekli hassasiyetin içerisindedirler ve vatandaşın acı
sına, en kısa sürede çare bulunması için büyük bir
gayret göstermektedirler. Bunu tespit etmekten dola
yı mutluluk duyduk» demişlerdir.
Değerli, milletvekilleri, bu bölgelerde mevsimin
müsait olması yani depremin kış şartlarında olma
yışı yardımın zamanında ulaşmasını ve tevziatım ko
laylaştırmıştır. Sayın Fırat, şu anda 6 bin civarında
çadıra ihtiyaç olduğunu söylediler, eğer yanlış anla
madıysam; benim elimdeki bugün aldığım listeye gö
re, 7 028 çadır mahalline ulaştırılmış bulunmaktadır.
Öncelikle bunu ifade etmek isterim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ama dağıtılmadı.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Dağıtılmış
mı Sayın Bakan?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Dağıtılıyor
efendim.
8 050 adet battaniye, 200 adet yatak, 1 810 kilog
ram gıda yardımı, Etimesgut'tan, Adana'dan, Erzu
rum'dan muhtelif vasıtalarla deprem mahalline inti
kal ettirilmiştir.
Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede bir in
celeme yapacaklar, ben de birlikte gideceğim ve son
durum hakkında, yani intikalin yapılıp yapılmadığı
konusunda, dönüşte de yine sizlere bilgi arz etme fır
satım olacak.
Yalnız, şunu söylemek isterim ki, hükümetimiz bu
meselede, deprem anında, mümkün olan en kısa süre
içerisinde, vatandaşın yanında olmuştur ve devletin
imkânlarını en seri vasıtalarla vatandaşa ulaştırma im
kânını bulmuştur. Ölü ve yaralı «ayısının az olması,
mevsimin de müsait olması, bu seriliği temin etmiştir;
buna şükrediyoruz. Cenabı Allah'tan, bir daha böyle
felaketlere milletimizi maruz bırakmamasını diliyor ve
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