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Ben on beş gün önce o köye gittim, yer anlaşmazlığı da bitti. Biz bu dönem içerisinde takriben,
tahmin ediyoruz... Şimdi, Bayındırlık Bakanlığımızın sekiz tane elamanı kesin tespit hasar raporu
nu düzenlemek üzere Elâzığ'dadırlar. Behemehal şunu söylüyorum: 1.200'e yakın ağır hasar tespit
edilecek olan bizim evler olacaktır. Biz orta hasarlı evleri de ağır hasar olarak kabul ediyoruz, çün
kü, mühendislik çalışması yapılmamış olan evlerdir bu evler. Yani, kırsal kesimde bu 1.200 ev -yak
laşık diyorum ben- henüz tespit edilmiş değil. Bunları, inşallah...
BAŞKAN - Sayın Türkoğlu, lütfen, son cümlelerinizi rica ediyorum.
ABDULBAKİ TÜRKOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım.
Ekim ayına gelmeden önce, inşallah, bunları bitireceğiz, hak sahiplerine vereceğiz.
Malatya'da da keza yer teslimi çalışmaları yapılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı, müdürlüğümüz
le görüştüm ben. O çalışmalar da yapılacak. Pütürge ve Doğaneli ilçelerimizde de hak sahiplerine
teslim edilecektir inşallah sonbaharda diye temenni ediyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Türkoğlu.
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitti, ancak, Hükümet cevap verecektir. Her üç
konuşmaya da müştereken cevap verecek Sayın Bakan.
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; üç değerli konuşmacımıza cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi bu
vesileyle saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizin afet gerçeğini değerli arkadaşlarımız anlattılar. Aktif fay zonları içerisinde yer alan
ve zaman zaman büyük deprem afetlerine maruz kalan bir ülkemiz var. Bizim Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü verilerimize göre 1900 ile 2005 yılları arasında büyüklüğü 5 ila 6 olan 1.170, 6 ila 6,9 olan
155, 7 ila 8 olan 34 deprem meydana geldi. Tabii bu, ülkemizde her ay 5 ila 6 büyüklüğünde bir
depremin, her sekiz ayda bir 6 ila 6,9 büyüklüğünde 1 depremin, her üç yılda bir 7 ila 8 büyüklü
ğünde 1 depremin de oluştuğunu gösteriyor.
Özellikle, ülkemizin topraklarının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde,
yüzde 34'ü ise diğer dereceli deprem bölgelerinde. Nüfusumuzun yüzde 70'i birinci ve ikinci dere
celi deprem bölgelerinde, yüzde 30'u ise diğer dereceden deprem bölgelerinde yaşıyor. 1999 Mar
mara Bölgesi ve Düzce depremleriyle önemi daha da artan endüstri alanlarının yüzde 51'i birinci
derecede, yüzde 25'i ise ikinci derecede deprem bölgesinde -endüstri alanlarımız- inşa edilmiş.
Son yüz yılda meydana gelen depremlerden 495 bin, heyelanlardan 63 bin, sellerden 61 bin,
kaya düşmesi, afetlerden 26.500, çığdan 5.154 konut yıkıldı. Yani, toplam 650.654 -gibi oldukça
büyük bir rakam- konutumuz yıkıldı. Bu da afetler nedeniyle yılda 6 bin tane konut yapmamız ge
rektiğini gösteriyor. 1990 ve 2000 yılları arasında, on yıllık süre içinde meydana gelen doğal afet
lerden dolayı 19.964 kişi hayatını kaybetmiş, 56 bin kişi yaralanmış, yaklaşık 17 milyar dolarlık bir
mali kayıp ve 1 milyon 78 bin kişi evsiz kaldı bu son dönemde özellikle. Bugüne kadar meydana
gelen afetlerdeki can ve mal kaybına göre deprem afeti, ülkemizdeki tüm afetler içinde yüzde 61'lik.
Şimdi, 17 Ağustos depremi bize şunu öğretti: "Deprem olursa ne yapmalı" yerine "deprem ol
madan ne yapmalı" bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağladı. Hepimizin bildiği gibi, Hüküme
timizde, ülkemizin mevcut afet durumunun değerlendirildiği, gerekli planlama ve strateji esasları
nın belirlendiği Deprem Şûrası düzenledik. Burada bir eylem planı hazırlandı. Burada, aşağıda siz
lerle paylaşmak istediğim önemli konularda kararlar alındı ve uygulamaya geçildi:
Ulusal sismik ağ iyileştirildi ve geliştirildi. Ulusal Sismik Ağ Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
başlatıldı. Zayıf istasyon sayısı, 2006 yılı sonunda, 2003 yılına oranla üç yılda yüzde 142 artırıldı.
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