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konuda, hükümetler, hatalı politikalar izlemektedir. Yıllara sâri olan ve evini bekleyen vatandaşlar,
giderek, devlete güvenini yitirmektedir.
1995 bütçe yılı içinde "doğal afetlerin zararlarını önleme ve giderme" başlığı altında, bu hiz
metleri görmek için 31 milyar lira para ayrılmıştır. 29 bin küsur konutun beklediği, sahiplerinin ev
sahibi olmak istediği bir ortamda, 31 milyar lirayla hiçbir şey yapılamayacağı açıktır. O bakımdan,
devlet ve devlet adına Hükümet, izlenen bu hatalı politikalardan vazgeçmelidir; daha çok kaynak
ayırarak, Afet Fonunda biriken tüm gelirleri bu alana ayırarak, bundan zarar gören, doğal afetten
zarar gören yurttaşların sıkıntısını hemen gidermelidir. Konut bekleyen -hatta bazılarında, sahibi
ölmüş olan- kişilerle görüşme yapılmalı, gerekirse, bunların bu talepten vazgeçtiğine ilişkin belge
ler alınarak ve gerekirse para ödeyerek bu taleplerini karşılamalı ve bu sorunu da çözüme kavuş
turmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, sorun uzun. Gerçekten, ülkemizin kanayan yaralarından biri. Tümünü
detayıyla anlatmamıza da süremiz elvermiyor. Konuşmamı burada noktalarken, tümünüzü saygıy
la selamlıyorum; teşekkür ediyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Sayın Yılmaz muhalefet milletvekili gibi konuşuyor...
BAŞKAN- Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Yılmaz'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Sayın Çulhaoğlu; buyurun
efendim.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın afetler ve afet konutlarıyla ile il
gili gündeme getirdiği içerikli konuşmasına ve bu çok doğru tespitleri nedeniyle de kendisine hu
zurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, gerçekten, ülkemiz, topraklarının yüzde 92'si deprem kuşağında olan
ve nüfusumuzun yüzde 95'i de bu deprem tehdidinin altında yaşayan bir coğrafî konumdadır.
Afet zararlarının azaltılabilmesi, ancak, afet olmadan önce alınacak idarî, yasal ve teknik ted
birlerle mümkündür. Afetler olduktan sonra yapılan çalışmalar; ancak, yara sarma ve gelecek için
daha emniyetli ve sağlıklı bir yeni yaşam çerçevesi oluşturulması amacına yöneliktir. Bu gerçek
ten hareketle; şu anda, Bakanlığımızda, yeni bir afet yasası hazırlanması, 1571 sayılı Deprem Fo
nunun güncelleştirilmesi, yapıda denetim ve sigorta konusunda yeni bir yasa ve 3194 sayılı İmar
Yasasında yerleşme ve yapılaşmalara denetim getiren düzenleme çalışmaları devam etmektedir ve
en kısa zamanda Yüce Parlamentonun huzuruna getirilecektir.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Mustafa Yılmaz'ın, kısa ve
orta sürede gereken tedbirler konusundaki düşüncelerine, ben de aynen katılıyorum. Bu konu
da, üzerimize düşen sorumluluğu alarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bir gerçeği vurgulamadan geçemeyeceğim. Depremler ve diğer doğal afetlerle mücadele, topyekûn ele alınması gereken bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, en sade vatandaştan en yet
kili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Öncelikle, vatandaşlarımız, kır
sal alanda evlerini yaparken, yaşadıkları ülkenin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini dikkate ala
rak, çok basit birtakım teknik kurallara uymanın, kendi hayatlarını emniyete alacağını bilmek du
rumundadırlar. Bu konuda, Bakanlığımızca hazırlanmış olan, binlerce eğitsel yayın, kitap, dokü
man, film bulunmaktadır ve bunlar sürekli olarak dağıtılmaktadır.
Belediyelerimiz ise, yapı ve yerleşmelerin denetimine büyük önem ve öncelik vermek duru
mundadırlar. Yasal görev ve sorumlulukları da bunu gerektirmektedir. Kaçak yerleşme ve yapılaş- 11 -

