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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın özsoy.
Şimdi, sorulara geçiyorum.
Sayın Aslan Polat?.. Yok.
Sayın Yıldırım, buyurun.
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan
aşağıdaki soruları sormak istiyorum. Öncelikle, tasarının hayırlı olmasını diliyorum, hatta geç kal
mış bir tasarıdır diyorum; çünkü, Marmara ve Eskişehir depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağ
men, halen yaralar sarılmamış, Kızılay Meydanında seslerini duyurabilmek için miting yapmak
tadırlar.
Sorulara geçiyorum:
1.- Tüm tabiî afetlerden; yani, deprem, sel, dolu, kuraklık, yangın, heyelan gibi afetlerden,
vatandaşın ve çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, acil olarak genel tabiî afet kanunu getir
meyi düşünüyor musunuz?
2.- Eskişehir'de, 17 Ağustosta depremde evini kaybeden Zöhre Bari, İrfan Aydoğan,
Yenimahalle Muhtarı Ahmet Kurban halen hiçbir yardım almamışlardır. Bu depremzedelere ne
zaman devlet elini uzatacaktır?
3.- Eskişehir'de, 1999 yılında deprem olmasına rağmen, Eskişehir'in hiçbir belediyesi afet
kararnamesine neden alınmamıştır? İzah eder misiniz?
4.- Hükümetin ekonomik ve siyasî depreminden zarar gören vatandaşların zararını kim
ödeyecektir; açıklar mısınız?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Sayın Seven; buyurun.
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Devletimizin bu konuda destek vermesi çok önemli; çok takdirle karşılıyorum; yalnız, belirt
mek istediğim şu: 1976 senesinden beri benim İlçem Diyadin'de deprem için yapılması gereken ev
ler gelmiş geçmiş hükümetler tarafından yapılmamıştır. Bugüne kadar yapılmayan afet konutları
acaba yapılacak mı? Doğubeyazıt, Eleşkirt, Patnos, Ağrı aynı şekilde mağdur durumdadırlar. Bu
konuda Sayın Bakanımız, yine eski hükümetlerin yaptığı gibi mi yapacak; yoksa, bu sene programa
alıp, bu konuyu titizlikle yapacaklar mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Bakan.
Sayın Bakanım, cevaplandırabilirsiniz. İsterseniz, yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. Takdir
sizin efendim.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya)- Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiî, sorumluluğunu üstlendiğim Bakanlığın bilgileri
dahilinde sorulara cevap vermeye gayret edeceğim.
Öncelikle, Sayın Yıldırım, Marmara depremi üzerinden üç yıl geçtiğini ve üç yıl içerisinde
yaraların sarılmadığım ifade ettiler. Ben kendisini bu hafta sonu Marmara Bölgesine davet
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