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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

CSumıhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarılbrahîmıoğîu'nun «Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım ve depolama» konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi ile Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün «Afetler Fonunun du ı umu ve kullanılmasını sağlamak amacıyla» Senato Araş
tırması isteyen önergeleri Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşimi ite yine 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1977 tarihli 24 ncü Birleşiminde kabul edilerek, Araştırma Ko
misyonumuz kurulmuş ve konular hakkımda gerekli bilgileri temin ederek raporu ve belgeleri ilişikte takdim edSf-
naiştir. 

SaygılarnnSa. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Saym Kemâl Sarı ibrahim» ğlu (Adana Senatörü) nün veridiği Araştırıma ömergesıiriide, üzerimde durulan konu: 
1. Memleketimiz deprem kuşağı üzerimde olduğuma göre sik sjlk vukübulan depremler nedeniyle her dep

remden sonra günlük tedbirlerim ötesinde, köklü ve ciddi tedbirler ataması düşünülmüş müdür? 
2. Memleketimlizde jeolojik, sismolojik ötüıtlier yapılmakta mıdır? Depremleri önoedetn tespit olanaksız mı

dır? 
3. Yerleşme poiitikaisı ve rriesfcen tip ve yapımları deprem zararlarını önleyecek nitelikte midir? 
4. Ulaştırma, depolama, dağıtım olanaklarımuz ne ölçüde düşünülmüştür? 

5. Büyük şehirler civarındaki gecekondu semtlerindeki yapıların, deprem koşullarına uymaması nedenliyle 
bir deprem felaketinde zararın daha büyük olacağı düşünülmüş müdür? 

Bu konlıarda, yanıi, depremle ilgili yerleşim, mestken, ulaşım, dağıtım ve depolama Ve benzeri çalışmaların 
ileriye dönük mil i bir plan ve programa bağlanması yapılmış mildir? Tedbirler araştırılap saptanmış mıdır?.. Bu 
konuda Senaito Araştırması istenmiştir. 

Bu ıkonuda kurulan Senato Araştırma Komisyonumuz 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşiminde Genel Kunılı-
da teşekkül ettirilmiş olup anoalk 17 . 11 . 1977 tarihli 10 ncu oturumunda Başkam, Sözcü ve Kâtip üyesimi 
seçmek suretiyle görev yapacak duruma gelmüştir. 

Komisyonumuzdan 18 . 11 . 1977 tarihinde İmar ve İskân, Ulaştırma ve D.P.T. Müsteşarlığıma yazı yaza
rak Araştırma önergesi istemlerine uygun ne gibi bir uğraşı yaptığı ve politika saptarlarının belirlenmesi bilgisi
ni istemiş ve geîen yazılardan edindiğimiz bilgilere göre: 
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A) DPT Müsteşarlığı yanıtına göre (Belge 1) 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar önerge istem konularında gerek güncel gerfâksiinmteler 

gerekse ileriye dönük gereksinmeler için herhangi bir planlama ve programlama yapılmamıştır. Ancak bu plan 
döneminde yıkılmış konutlardan 10 000 adedinin yenilenmesi hedef olarak verilmiştir. 

1977 yılı icra programında toplam proje tutarı 4 milyar 121 milyon TL. olan deprem projesi ille ilgili olarak 
Avrupa Konsayi İskân Fonundan 466 milyon TL. ikraz; edilmiş olduğu belirtilmiş iısede bunun nasıl kullanıldı
ğı gösterilmemiştir. 

Programa lalınan 101 köyün etütleri tamamlanmış olup, bunlardan 28'inde imar planı ve tıip proje çalışma
ları bitirilip ihaleye hazır duruma getirilmiş, 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiş ancak 3 köyün konuit 
Ve tarımsal tesisleri ihale edilecek hale getirilmiş olduğu yazıknafctadırki; bu İzahata göre hiçbir şey yapılma
dığı, ilgili idare ve dairelerin boş oturup günlerini gün ettiği anlaşılmaktadır. 

B) Ulaştırma Bakanlığı yanıtına göre : (Belge 2) 
I. - Demiryolları taşımacılığı açısından mevcut demiryolu ağı üzerinde, civarındaki yöreler için güncel ve 

ileriye dönük planlama ve programlamanın yapıldığı anlaşılmıştır. 
II. - Deniz taşımacılığı yönünden; sahillerimizde ve sahile yakın deprem bölgelerindeki yörelere en yakın 

liman ve iskeleler saptanmış ise de bunların yapımları çok yavaş •yürümektedir. Bu liman ve iskelelerin, bölge
deki felâketzedelerin tahliyesi için yolcu, yük feribot, RO-RJO gemilerinin yanaşmalarına elverişli hale getirilme
si süratle sağlanmalıdır. Bu mahallerde sıtok edilecek malzemeler için depo yapımı gerekli olduğundan, bütçeler
de para ve ödenek konmalıdır. Konu edilen yörelerin, an afcarayolliarına olan bağlantı yol ve köprülerin ıslah ve 
yapımları hızlandrfmalıdır. 

Diğer hizmetlerin yapılması için saptanması gerekli konuların Bakanlığın gayretiyle Hükümet içi bir çözüm
le saptanmış olduğu görüldüğünden gereken işlemlerin süratle yapılması gereklidir. 

ITT. - Hava ulaşımı yönünden, gerek taşıma, gerek haberleşme bakımından gerekli görülen meydanların 
tevsi, islah ve yapımı .ila kurulmakta olan haberleşme siz temlerinden yararlanması ile 'mümkün olacağı anlaşılmış
tır. 

Kaydedilen diğer 'kısa vadeli tedbirlerin hemen hemen hiçbirisine Bakanlık veya THY'larmca çözüm geti
rilmemiş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca uzun vadeli tedbirler meyanında sayılan tedbirlerin yerine getirilmesi için bütçelere gerekli para ve 
ödeneklerin konulması ve en kusa zamanda bu eksiklerin tamamlanması gerekli görülmüştür. 

IV. - Haberleşme hizmetleri açısından da sıralanan tedbirlerin alınabilmesi için öngörülen işlerin yapılma
dığı ve bunların biran önce yapılması için bütçeye gerekli ödeneklerin konulması gerekmektedir. 

Özeit olarak deprem tedbirleri konusunda Ulaştırma Bakanlığının veya ilgili genel müdürlüklerin olumlu bir 
gayreti olmadığı ya da çok az ilgi duyulduğu kanaatine varılmıştır. 

C) İmar ve İskân Bakanlığı yanıtına göre (Belge 3) (a) deprem öncesi tedbirler meyanında «Yurt çapında 
Akselerograf Şebekesi» kurulması gereğince Deprem Araştırma Enstitüsünce yurdumuzda çeşitli yerlere konan 
82 adat cihaz az bulunmaktadır. 

Mikro - Zon çalışma grupları ve Cihazları da az görülmektedir. Sismolojik İstasyonların kurulmasında da 
geç kalınmış olup adstleride az bulunmaktadır. 

Ayrıca bu konularda Çin, Rusya, Japonya, ve ABD gibi ülkelerde geliştirilen sistemler hakkında hariciye ve 
sözü geçen Devlet büyükelçiliklerinden bilgi istenmesi de uygun olur. 

Deprem Sigortası siıstemide derhal ele alınmalıdır. 
Afetlerin yoğunluk kazandığı bölgelerde, prefabrik masken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü 

acil yardım malzemelerini bulundurmak amacıyla kurulması düşünülen «Acil yardım bölge depolarının» ancak 
bir tanesinin Sakarya ilinde kurulmuş olması bu konuda ilgisizliğin bir örneğidir. Hemen hiç vakit kaybetmeden 
en az 15 ilde bu bölge depoları kurulmalıdır. 

Mesken yapımı konusunda bu Bakanlığın uğraşıları kifayetsizdir. Dördüncü Beş Yıllık Plan çerçevesinde 
56 000 adet meskenin planlandığı yazılmıştır. Bu bakanlık, kanaatimiz odur ki, bu planlamaları dahi yapamıa-
mıaktadır. 
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Raporumuzun başımda D P Teşkilatı Müsteşarlığımın cevabımda bidiriMiği üzere, 3 ncü Beş Yıllılk Plan dö
nemi içilin 10 000 adet konut planlaması yapıldığı halde ancak 3 köy meskenleri ihale edilecek hale getirilmiş 
oîduğu yazılmaktadır. 

Yukarıdaki izahat ve yanılta göre de bu Bakanlığın m esken planlasnıaisı veya yapımı konıusuınıda hemen, hemen 
hiçbir şey yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Mili bir konu olarak, Hükümetin bu konuya daha ciddi eğlmlasıini ve ilgili kuruluş ve bakanlıklara konu ile 
daJha ciddi olarak uğraşmalarını önermekteyiz. Ayrıca şimıdiye kadar yapıimaımış işler için iigİÜerîn sorguya 
çakitaal erini de gerekli görmekteyiz. 

Araştırma Komiisyanumuz deprem zararlarının azaltılması konusunda, bazı bilimsel ve teknik kuruluşların 
görüşlerine de başvurmuş olup bu görüşlerin, araştırıma dosyamızda olaın raporunu huzurunuzda okuduğumuz 
'takdirde yukarıda beürıtıtiğimiz ve genellikle yavaş çalıştıklarını ifade öttiğimiz, yetkili ve sorumluların, geHecek-
tek'i çalışmalannıa yararlı olacağı inancı ile, tavsiye ©timciyi uygun görüyoruz. 

Bu itibarla adı geçen öneriler, işbu raporuımıuzdıa ayrıntılı olarak yazılmıamıış olup, (Belge 4) eklenmlişltir. 
Yukarıda belirtiîen görüş ve önerilerimizin, gelecek te, yetkili ve sorumlular tarafınıdaın dikkatle uygulandığı, 

ve aymca gelişen yeni tdkriiklienin aynı dikkatle izlendiği ve önlemlerinin atadığı takdirde, deprem zararlarının 
daha azaltılacağı görüşündeyiz. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim Öztürk'ün 16 . 12 . 1976 tarihinde vermiş olduğu 
araştırma önergesi 7263 sayılı Yasa gereğince 25 . 5 . 1959 tarihinden itibaren afetler fonu kurulmuş olduğu 
ve 11 . 12 . 1959 tarihli Fon Sarf Yönetmeliğinin uygulanmaya konulduğu belirtilerek; fon harcamalarının 
1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren Sayıştay tarafından denetleneceği öngörüldüğüne göre 1968'den 1975 yılına 
kadar Sayıştay denetiminden kaçıldığı iddia ile; afetler fonunda toplanan paraların yasalara ve yönetmeliğe 
uygun harcanmadığı ile Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı linşaat amirliklerinin usulsüz harcamalar yaptığı, 
bunlardan örneğin deprem zammı adı altında Gediz depreminde 5,5 milyon, Bingöl depreminde 15,5 milyon 
keyfi ödemeler yapıldığını müfettişlerin incelemeleriyle usulsüzlükler saptanmış olduğu halde ödemelerin de
vam etmiş olduğu; 

Adı geçen fondan, dalgakıran, lise binası, dere ve kanal ıslah işleri de yaptırıldığı da ileri sürülmekte 
ve çok yararlı bir fonunun iyi kullanılmadığı ve başka amaçlara harcanmasının sakıncalı olduğu söylenerek, 

Sonuç olarak: «Afetler Fonunun» kurulduğu tarihten itibaren bugüne kadar geçirdiği aşamalar ile bu 
fonda toplanan paraların kaynakları, miktar ve harcandığı yerlerle yasalara ve yönetmeliğe uygun biçimde har
canıp harcanmadığı ile Sayıştay denetiminin yürüyüp yürümediği konuları saptanmak istenmektedir. 

Bu konuda kurulan Senato Araştırma Komisyonumuz 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşiminde Genel 
Kurulda teşekkül ettirilmiş, olup ancak 17 . 11 . 1977 tarihli 10 ncu Oturumunda Başkan, sözcü ve kâtip 
üyesini seçmek suretiyle görev yapacak duruma gelmiştir. 

Komisyonumuzdan 18 . 11 . 1977 tarihinde imar ve iskân Bakanlığına yazı yazılarak araştırma önergesi 
istemlerine uygun ne gibi bir bilgi, uygulama ve harcama takipleri yapıldığı konusunda bilgi istenmiş ve ge
len cevaptan edinilen bilgilere göre : 

1. imar ve iskân Bakanlığının yanıtına göre (Belge 5 ve ekleri) 
7263 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesine göre teşekkül ettirilen afetler fonu, fon harcama usul

lerine ilişkin yönetmeliğin 33 - 34 ve müteakip maddelerine göre harcanabilir. 
12: . 6 , 1970 tarihîne kadar Amiri ita Mutemetliği şeklinde devam eden bu usul, son mesul muhasipliğe 

dönüşmüştür. Bu nedenle : 
12 . 6 . 1970 tarihine kadar afetler fonunda toplanan paralar il imar müdürlüklerine, inşaat kontrol 

amirliklerine, yıllık uygulama programları ve münferit olanlara istinaden gönderilip, sarf yapılanlar merkeze 
intikal ettirildiğinde, incelenip mahsuba bağlanarak ve kuruluşların hesabından tenzil edilmek suretiyle işlem 
yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

12 . 6 . 1970 tarihinden sonra amiri ita mutemetliğinden, mesul muhasipliğe geçişi sağlayan Fon Harca
ma Yönetmeliği yürürlüğe girince, saymanlıklar kendi hesabına merkez muhasebesi kanalıyla Sayıştaya ver
mekle yükümlü kılınmışlardır. 
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Bu duruma göre Komisyonumuzca 1970 tarihinden itibaren yapılan harcamaların, Sayıştay denetiminden 
geçmiş olması itibarıyla; harcamaları ve yönetmeliğe uygun biçimde yapılıp yapılmadığım Komisyonumu
zun ayrıca saptamasına gerek olmadığı kanısına varılmıştır. 

Ancak, yapılan sarf konularında: Bordro ile ödemeler, malzeme alım faturaları (Kereste, demir, çimento, 
çivi, cam, sıhhi tesisat malzemesi, elektrik tesisat malzemesi, kanalizasyon malzemesi) ile nakliyelerin ihale 
konularına uygun olup olmadığı, gereken miktardan fazla alınıp alınmadığı, fazla alınmış ise bunların artan
larının muhafaza edilip edilmediği veya israf olup olmadığı, çalınmaya, tahribe sebebiyet verilip verilmedi
ği, mukavele veya sözleşmelerinde ileri sürülen koşullara uyup uymadığı konularının iincelenmesine gereksin
me duyulabilir ki geçmiş deprem olaylarında, bu gibi konuların izleri de kapanmış olacağından ve esasen 
Korrtisyonumuzca da böyle bir araştırmaya ne zaman ne de görev bakımından imkân olmayacağı nedeniyle 
bu gibi konular üzerinde durulmamıştır. 

Ancak, verilen bilgi (Belge ve eklerinden) yıllar itibarıyla fonun gelir ve gider durumları öğrenilmiştir ki 
bu bilgileri Komisyonumuz aktarmayı faydalı bulmuştur. Şöyle ki, bunlara özet olarak : 

Afetler fonundan toplanan paralar : 
1959 Yüında 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yok 
80 636 371,64 
147 474 607,06 
221 328 471,49 
169 040 385,12 
183 001 050,92 
197 834 808,55 
213 741 594,34 
239 520 546 
316 143 183,80 
474 004 466,58 
733 901 195,88 

1 146 090 235,24 
1 616 284 860,35 
1 884 684 435,55 
1 932 994 866,58 
2 716 531 210,70 
3 071 328 777,98 

TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

Toplam 15 344 541 067,78 TL. olduğu görülür. 

(Belge 4 ve ekleri) incelendiği zaman görülür ki giderler bölümünde inşaat masrafları, personel ve idari 
masraflar, kamulaştırma, demirbaş ve sabit kıymetler kalemleri büyük rakamlar göstermektedir. 

İnşaat giderleri ödemelerinden araştırma önergesinde iddia edilen; Dalgakıran, lise binası, dere ve kanal ıs
lahı gibi işlerin yaptırılıp yaptırılmadığı konularının, Sayıştayın ve Bakanlık Denetleme Kurulunun araştır
ması uygun olur kanısındayız. 

Ayrıca, başka amaçlara harcanıp harcanmadığı da yukarıdaki kuruluşlarca araştırılmalıdır. 
Personel ve idari masraflar bölümünden Gediz'de 5.5 milyon, Bingöl depreminde 15.5 milyon keyfi öde

meler yapılıp yapılmadığı ve bordrolarda deprem zammı konusunda ilgisi olmayan kişilere ödemelerin yapılıp 
yapılmadığını da saymanlıkların, merkez muhasebe müdürlüklerinin ve Sayıştayın araştırması ve hatta Bakan
lık Denetleme Kurullarının bunu tetkik etmesi gerekir kanısındayız. 

Önerge sahibinden bu konularda somut isim ve örnekler istenildiği takdirde, Komisyonumuz bu konular
da araştırma yapabilir. Bu halde dahi mahalline gidip bütün ihale evraklarını, malzeme faturalarını, nakliye 
ihale dosyası veya faturalarını, personel ödeme bordrolarım tek tek araştırıp tetkik etmenin güçlüğü düşünü
lürse, böyle «somut bir isim verilmesi istemi cihetine de gerek görülmemiştir, 
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Ancak gerek ilgili saymanlık ve Sayıştaya, gerek denetleme İle görevli Bakanlık yetkililerine bu gibi ko
nulara ilgi göstermelerini tavsiye etmek gereği duyulmaktadır. 

Son olarak da, önergede konu edilen her işleme Bakanlık personelinden ve yetkililerinden başlayarak afet 
işi ve deprem fonu harcamaları ile ilgili her yetkili ve görevlinin dikkat göstermeleri gerektiği kanaati ile 
durumu Genel Kurulun takdirlerine arz ederiz. ' r i ; , 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca 
Şerif Tüten 

Sözcü 
Bursa 

Barlas Küntay 

Çanakkale 
îmadettin Elmas 

Toplantıda bulunamadı 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

Toplantıda bulunamadı 

s. tt Kütahya 

Kâtip 
Hatay 

H. Kemal Kılıçoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Osman Albayrak 

TC 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

KD. : 4.5.8-3-77-5170 

12 . 12 . 1977 

Konu : Deprem ve depremle ilgili 
çalışmalar Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : Araştırma Komisyonu 18 . 11 . 1977 gün Esas No. : 10/59-5213 karar No. : 13631 Sura No. : 6 sa
yılı yazısı. 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun vermiş olduğu araştırma önergesi ile ilgili olarak, 
ÜBYKP'm ve yıllık programlarda yer alan tabii afetler konusu incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşar V. 
Mustafa Ernam 

TC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜTALAASI 

Konu : Deprem ve Depremle ilgili çalışmalar Hk. 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 18 . 11 . 1977 gün Esas No. : 10J/59-5213 Karar No. : 

13631 Sıra No. : 6 sayılı yazısı. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı; tabii afetler nedeni le meydana gelecek konut ihtiyacının tamamının 

karşılanmasını uzun dönemli gelişme olarak kabul etmiş ve geçmiş dönemlerde şehirlerde afetler nedeniyle 
yıkılmış konutlardan 10 ODO'nin yenilenmesini hedef olarak vermiştir, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 797) 



1977 yıh Programı icra Planı 232 Nolu tedbiri Birinci derecede deprem kuşağında bulunan köy konutları
nın belli bir program içinde yenilenmesi için gerekli çalışmaların yıl içinde başlatılmasını öngörmektedir. 

Toplam proje tutarı 4 milyar 12li milyon TL. olan deprem projesi ile ilgili olarak Avrupa Konseyi İskân 
Fonundan 466 milyon TL. ikraz edilmiştir. 

Programa alınan 101 köyün etüdleri tamamlanmış olup bunlardan 28'inde imar planı ve tip proje çalış
maları bitirilerek ihaleye hazır duruma getirilmiştir. 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiştir. 3 köyün 
konut ve tarımsal tesisleri ihale edilmek üzeredir. 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 22 . 12 . 1977 

Araştırma ve Geliştirme Kurulu 
Başkanlığı 

AGK : 055.77/1552-28077 
Konu : Deprem ve depremle ilgili çalışmalar 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hgü : 18 . 11 . 1977 gün ve 10/59-5213-13631-7 sayılı yazınız. 
Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun «Deprem ve deprem ile ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, 

dağıtım, depolama ve benzeri çalışmaların yetkili ve etkili bir kuruluş tarafından ele alınması, plan ve progra
ma bağlanması ve milli bir politika olarak sürdürülmesinin bir zaruret haline geldiğine» dair, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına verdiği araştırma önergesi üzerine ulaştırma ve haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak ha
zırlanan not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

DEPREMLE İLGİLİ ALINAN VEYA ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

h Demiryolu Taşımacılığı Açısından 
1. Afet bölgesine tercihan vagon tahsisinin planlanması. 
2. Yüklenen vagonların süratle varış yerlerine ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması. 
3. Felaket mahalline gönderilecek Kızılay Personeli ve diğer ekiplerin bu yerlere iletilmesi felâketzedelerin 

başka yerlere iskânı hallerinde kendileri, eşyaları ve varsa hayvanları için ilgili kuruluşlarca verilecek prog
rama uygun ek tren seferlerinin yapılması. 

İL Deniz Taşımacılığı Açısından 
1. Sahillerimizde ve sahile yakın birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerindeki yörelere en yakın li

man ve iskelelerin saptanması. 
2. Saptanacak mahallerin : 
2.1. Bölgeye yardım malzemesi nakli. 
2.2. Bölgedeki felaketzedelerin tahliyesi için yolcu, yük, feribot, Ro-Ro gemilerin yanaşmalarına elverişli 

hale getirilmesi. 
3. Bu mahallerde önceden stok edilecdk veya afet vukuundan sonra gelecek yardım malzemelerinin muha

fazası için depo yapımı veya depo olarak kullanılacak binaların tespit edilmesi. 
4. Konu edilen yörelerin anakanayolarına olan bağlantı yol ve köprülerin ıslahı. 
5. Gelecek yardım malzemesini boşaltma ve istif işlerinde kullanılacak personel, deniz ve kara araç ve 

gereçlerin tespit edilerek bunları afet bölgesine ve iskelelere gönderecek veya tahsis edecek kuruluşların be
lirlenmesi. 
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6. Yardım malzemesiini yörede (tahliyenin yapılacağı iskelelerde) teslim alaca'k amirin ve koordinasyonu 
sağlamakla yükümlü kurulun görev ve sorumluluklarının saptanması. 

7. Yardım malzemelerini taşıyacak gemilere tanınacak kolaylıklar meyanında; 
7.1. Yardım malzemesi yüklemek veya boşaltmak maksadıyla bütün limanlara resmi ve özel üskel elere 

yapılacak uğraklarda: 
a) Münhasıran yardım malzemesi yüklenmesi ve boşaltılması yapmak. 
b) Veya o liman veya iskelede yapacağı yükleme -: boşaltmanın en az % 10'u yardım malzemesi teşkil 

etmesi halinde, bu gemilerin hemen, gerekirse başka gemiler demire çıkartılmak suretiyle rıhtım veya iskele
lere alınması. 

7.2. Yükleme veya boşaltmaların süratle ve günün 24 saatinde çalışmak suretiyle yapılabilecek bir düzeyin 
yörede sağlanması. 

8. Yardım malzemesinin navlunsuz taşınması halinde ve talep edildiği takdirde; 
8.1. Münhasıran yardım malzemesi yüklemek veya boşaltmak için yapılan uğraklarda bu gemilere hiç

bir liman masrafı tahakkuk ettirilmemesi veya bu masrafın taşıtmayı yaptıran kuruluş tarafından 'karşılan
ması. 

8.2. Kısmi yardım malzemesi yükleyecek veya boşaltacak gemiilere yardım malzemesini kapsayan yükün 
masrafının tahakkuk ettirilmemesi. 

9. Kabotaj hattında yardım malzemesi nakledecek germilerden bu maksada tahsis edildikleri süre içinde 
kullanacakları bunker (akaryakıt, kömür) için Gümrük resmi alınmaması. 

10. İç ve dış yardımın afet mahalline süratle naklini sağlamak için kara, dentiz ve hava (askeri ve sivil) 
araçlar arasında koordinasyonu temin edecek bir sistem planının hazırlanması ve bu planda kuruluşların gö
rev, yetki ve sorumluluk sınırlarının saptanması. 

HL Hava Ulaşım ve Meydan Hizmetleri Açısından 

A) HAVA ULAŞIMI 

Deprem ve depremle 'i'lgül'i olarak, Havayolu ulaşımı konusunda Türk Havayolları Genel Müdürlüğünce 
alınabilecek tedbirler havaalanlarının ülke sathına yayılma durumuna bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
inşaası planlanmış olan yeni havaalanlarının servise girmesi ve tesisi planlanmakta olan Bölgesel Uçak işletme
sinin faaliyete başlamasıyla birlikte, hava ulaşım hizmetlerinin daha geniş bölgelere yayılması mümkün ola
cak ve deprem sonrası faaliyetleri sırasında, bu bölgelerde, yardım malzemes'i, yardımcı personel ve yaralı va
tandaş taşımalarına THY Anonim Ortaklığı daha fazla katkıda bulunabilecektir. İlaveten mevcut ve kurul
makta olan haberleşme sistemlerinden de yararlanılması mümkün olabilecektir. 

B) MEYDAN HİZMETLERİ 

a) Kısa Vadeli Tedbirler : 
1. Dışardan yardım getirecek uçakların müsaade işlemleri, uçuş planları, kalkış mesajları, trafikte bu 

uçaklara öncelik verilmesi FIR girişlerine ait uygulama usullerini tespit etmek, gerekli NOTAM'lan anında 
yayınlamak. 

Havadan nakledilecek malzemenin cinsine göre önceliği tespit, meydan durumuna göre uçuş planlarını 
tanzim ve yardımın muntazam bir şekilde akışını sağlamak maksadıyla havacılık kuruluşlarından oluşan bir 
komlite kurulması ve bu komiteye DHMÎ temsilcilerininde katılması. 

2. Bu komitenin afet ihbarı 'ile beraber, emir beklemeden Ulaştırma Bakanlığında toplanması ve havayolu 
ile yardım işlerinin sonuna kadar devamlı görev yapması. 

3. Deprem bölgesline yakın hava meydanlarının tespiti ve bunların 24 saat, gece ve gündüz açık bulundu
rulmasının temini ve icabında personel ve teçhizat takviyesinin yapılması. 

4. Pist ışıkları yok ise ördeklerle pistin ışıklandırılması maksadıyla gerekli işlemin yapılması. 
5. Hangi meydanlara hangi tip uçakların inebileceğinin tespiti. 
6. Hangi meydanlarda ne cins yakıt ikmali yapılabileceğinin tespiti. 
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7. Yardım malzemesi getiren uçaklardan konma - konaklama ücreti alınmaması, (bu husus AIF'de kayıt
lıdır.) 

8. Yardım malzemesi getiren uçaklara ücretsiz yakıt ikmali yapılmasının etüt edilmesi. 
9. Bu uçaklara yapılan yer Handling ücretinin alınmaması hususunun sağlanması. 
10. Seyrüsefer yardımcıları ile muhabere teçhizatının devamlı faal tutulması. 
b) Uzun Vadeli Tedbiler : 
L Deprem bölgelerinde, bilhassa deprem bölgelerinin yakın meydanların her türlü hava şartlarıma, gece 

ve gündüz uçak iniş ve kalkışlarında tahditlerin asgariye indirilmesi maksadıyla teçhizatlandırılması. 

2. tcap eden meydanlarda kullanılmak üzere portatif pist ışıkları Mobil NDB, VOR, DME cihazları
nın temini ve elde bulundurulması için yatırım programlarına ödenek konulması. 

3- Mobil SSY cihazları tesis edileceği mahallerin evvelden tespiti ve uçuş kontrollarının yapılması. 
4. Deprem bölgesinde inşa edilecek veya edilmiş hava meydanları apronlarının, daha fazla uçağın park 

etmesiini sağlamak bakımından geniş tutulması, mevcutların tevsilerinin planlanması. 
5. Hava meydanlarına gelecek yardım malzemelerinin de icabında depo edilebilmesi için belirli meydan

larda hangar inşa edilmesinin planlanması. 
6.- Deprem bölgelerine yakın olarak inşaası planlanan bazı meydan pist uzunluklarının ve LCN değerleri

nin her türlü uçağın harekâtına müsait olacak şekilde yapılmasının planlanması, 

IV. - Haberleşme Hizmetleri Açısından : 

Köylere telefon tesisi yıllık programlarda yer almış bir husustur. Son yıllarda bu hizmetlere giderek artan 
bir önem ve ağırlık verilmiştir. 

tmar ve İskân Bakanlığının deprem bölgeleri iskân çalışmalarına paralel olarak, yıllık programlar tadil edil
mek suretiyle haberleşme sistem ve tesislerine öncelik verilerek haberleşme imkânları sağlanmaktadır. 

L Yeniden yapılacak binaların projelendirilmeleri ile tatbikatlarında ve mevcut binaların tamirat ve ta
dilatlarında 9 Haziran 1975 gün ve 15260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar ve İskân Bakanlığı afet böl
gelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik esasları titizlikle uygulanmaktadır. 

2. Binaların hasar görmesi ve boşaltılması gerekmesi halinde iklim şartlarına uygun MKE vs. firmalar
dan temin edilen barakalar en kısa zamanda mahalline sevkedilip bina problemi halledilmektedir. 

3. Afetin meydana gelmesi ile birlikte artan telekomünikasyon hizmetlerinde gözönünde tutularak kesinti
siz faaliyeti temin edilmektedir. 

4. 8 nolu Kanun madde 2'si gereği yardım isteme haberleşmeleri- 24 . 5 . 1977 gün 10362 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile genişletilerek 15 günlük ücretsiz haberleşme temin edilmiştir. 

5. Ülkemizde gerek şehirler ve milletlerarası, gerekse şehirleriçi telekomünikasyon sistemleri ihtiyacı çok 
yüksek olduğundan, bunların imal, ithal ve tesisinde birikmiş ihtiyaçların tamamının karşılanamaması nede
niyle fevkalade haller için elde boş sistemler bekletilememektedir. 

6. Harp ve tabii afetler gibi fevkalade hallerde o anda varsa hizmet görmeyen veya hizmetdeki teleko
münikasyon sistemlerinde ihtiyaç duyulan kadan vaka mahallerine süratli bir şekilde naklen tesis edilerek acil 
ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

7- Bu uygulamanın bazı hallerde yetersizliği, sistemin hizmetten ahkonduğu mahallerde yarattığı olum
suz etkiler gözönüne alınmış ve çeşitli sayıda elektrojen grupları, taşınabilir radyo - link ve mültipleks sis
temleri ile treylerlere monte edilmiş telefon santrallan temin edilmesi için 1973/1977 yılları arasında toplam 
tutarı 50 900 000 TL. ve 1977 yılı ödeneği 27 412 CÖOt TL. olan 73 E 05 0120 sayüı «Fevkalade Hal Transmis
yon Teçhizatı ve Teferruatı» projesi yürürlüğe konmuştur. Bu projeden 6 adet 15 KvA; 2 adet 20i KvA gücün
de seyyar grup elektrojen ve dört atlamalı 960 kanal kapasiteli taşınabilir R/L sistemi satınalınmış, bunlar
dan grup elektrojenler çeşitli acil yerlerde (Lice ve Van deprem bölgeleri dahil) kullanılmış, R/L sıistemi ise 
önce Kıbrıs- Türkiye bağlantısı için daha sonra Esen boğa - Ankara ve Mersin - Adana bağlantıları için kul
lanılmıştır. 

Bu projeye bilinen tasarruf tedbirleri uyarınca 1978 yılı bütçesinden ödenek konulamamıştır. 
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8. Çağdaş seviyesinin çok altında bulunulması, ihtiyacın hızlı artış göstermesi ve Genel Kalkınmayı çok 
yakından etkilemesi, memleket savunması ve fevkalâde hal ve tabii afetlere ilişkin haberlerin ulaştırılmasın-
dafci önemi nedeniyle haberleşme hizmetlerinin ve haberleşme olanaklarının tatminkar hale getirilebilmesi için 
daha fazla yatırım imkânının sağlanması. 

9. Haberleşeme Sektörü yatırımlarına ayrılan ödeneğin büyük kısmı yurt dışından alınan makina, teçhizat 
ve malzemenin Gümrük vergisi için harcanmakta olduğundan, hizmet arzı, ödenen Gümrük versigi nisbetinde 
az olmaktadır. Gümrük Muafiyetinin PTT'nin ithal edeceği bütün makine teçhizat malzemeye uygulanması. 

10.-. Köylerde ve küçük yerlerde oturanların haberleşme ihtiyacının kısa sürede karşılanması PTT idaresi
nin imkânları ile mümkün olamayacağından, bu iş için her yıl Devlet Bütçesine yeterli miktarda ödenek ko
nulması. 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 14 . 12 . 1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı: C/3 - 29/274 
Konu : Adana Senatörü Kemâl Sarıibrah'imoğlu'nun, 
yazılı soru önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 11 . 1977 gün ve 10/59 - 5213, 13631 sıra 8 sayılı yazınız* 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun Bakanlığımızın, «Deprem ve depremle 

ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım, depolama ve benzeri çalışmalar ile plan ve programa bağlanması 
konularında ne gibi bir uğraşı yaptığı ve politika saptadığının belirlenmesine» dair araştırma önergesi ile 
ilgili olarak istenilen bilgi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakam 

Çok büyük bir kısmı deprem kuşağında olan ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı çeşitli kuruluşlar tarafın
dan deprem öncesi, deprem anında ve depremden sonrası için 7269 ve 1051 sayılı Afetler Kanunu uyarınca 
önleyici ve zararı en aza indirici çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine Bakanlığımız kuruluşlarından olan Deprem Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar dahil olmak 
üzere deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri ve yapılacak çalışmaları yönlendirici çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. 

1963 yılında yürürlüğe girmiş olan deprem bölgeleri haritasındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması 
amacıyla yeni bir deprem bölgeleri haritası hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun 23 . 12 . 1972 gün ve 7/5551 
sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Deprem bölgeleri haritasına uygun yeni bir yönetmelik hazırlamak 
amacıyla başlatılan çalışmalar 1975 yılında bitirilmiş ve yeni yönetmelik 9 Haziran 1975 tarih ve 15260 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ülkemizde, kamu ve özel kesimde çalışan inşaat mühendisleri ve şehir plancılarının deprem ve depreme 
dayanıklı yapı yapma konusundaki büyük bilgi eksikliklerini ortadan kaldırmak ve bu konudaki yeni teknolo
jik gelişmeleri bu meslek gruplarına tanıtmak ve benimsetmek amacıyla, Nisan 1973 yılında «Deprem 
Araştırma Enstitüsü Bülteni» adında töknik bir bülten çıkarılmaya başlanmıştır. 4 ayda bir yayınlanan bu 
'bültenin bugün 18 nci sayısı çıkmış olup, bülten kamu ve özel kesimdeki tüm ilgililere ücretsiz olarak gön
derilmektedir. Aynı amaç için her yıl ülkemizin değişik bölgelerinde deprem mühendisliği seminerleri dü
zenlenmektedir. 
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Ülkemizde, kırsal alanda mesken inşa eden usta ve kalfalara evini bizzat yapan halkın depreme dayanık
lı yapı konusundaki bilgisizliğini ortadan kaldırmak amacıyla «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma 
konusunda halk eğitimi» projesi adı altında geniş kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Bu proje gereğini ilk 
olarak 500 000 adet renkli duvar levhası bastırılmış ve en küçük yerleşme ünitelerine kadar dağıtılmıştır. 

Proje halen uygulama planına göre yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki deprem kayıt şebekesinin geliştirilmesi ve meydana gelen depremde yapıların karşılaştığı kuv-

vetlerin ölçülmesi amacıyla «Yurt çapında Akselerograf Şebekesi» kurulması projesi halen, yürütülmekte 
olup, enstitüce yurdumuzun çeşitli yerlerine 82 adet cihaz kurulmuştur. 

Deprem bölgelerinde kurulmakta veya genişletilmekte olan sanayi bölgelerinin ve büyük şehirlerin kurula
cağı yerlerdeki zemin özelliklerini tespit etmek ve elde edilen sonuçlara göre depremleri en az zararla atlat
mayı gerektiren uygulamayı uygulayıcılara önerebilmek amacıyla, teknik adı mikro - zon çalışma grupları ku
rulmuş bulunmaktadır. Bu gruplar ülkemizde yapılması düşünülen tüm büyük yatırımların yapılacağı yerler
de çok değişik tip ve sayıdaki cihazlarla ve en son Uluslararası teknoloji yakından takip edilerek çalışmalar 
yapmaktadır. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte deprem mühendisliği araştırma laboratuvarı ile zemin dina-: 
miği araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Kandilli Rasathanesi ile de 6 adet yeni sismolojik istasyon kurul
ması için çalışmalara başlamıştır. 

Enstitü ayrıca aşağıda belirtilen acil konularda çalışmalara başlamıştır. 
1. Ülkemizdeki kırsal yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması, 
2. Kırsal yapıların takviye metotları, 
3. Etkili bir proje ve uygulama kontrol sisteminin geliştirilmesi, 
4. Ülkemiz için deprem sigortası sisteminin geliştirilmesi, 
5. Önemli mühendislik yapılarının depremlere karşı projelendirilmesi esasları, 
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 9 Haziran 1975 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönet

melik gereğince afet bölgelerinde yeniden yapılacak ya da değiştirilecek ya da büyütülecek ya da esaslı ona
rım görecek resmi ve özel tüm yapıların bağlı olacağı teknik koşullar bu yönetmelikteki ilkelere uyularak 
yerine getirilir, yine bu yönetmeliğe göre; afet bölgelerinde yapılacak yapılar gerek malzeme, gerekse işçilik 
bakımından, Türk Standartlarına ve Bayındırlık Bakanlığı «Genel Teknik Şartnamesi» kurallarına uygun ola
caktır. 

Bakanlar Kurulunun 23 . 12 . 1972 gün ve 7/551 sayılı kararı ile yayınlanan deprem bölgeleri haritasın
da, ülkemiz dört deprem bölgesine ayrılmış ve bu yönetmelikte her deprem bölgesi için değişik deprem 
bölge kat sayıları saptanmıştır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz de planlama, projelendirme ve afet konutları yapımı gibi çalışmalarının 
yanısıra acil yardım çalışmalarının bir gereği olarak; tabii afetlerin meydana getirdiği can ve mal kaybın
dan doğan zararların azaltılması ve afetin vukuundan itibaren en kısa zamanda afetzedelerin ilk acil ihtiyaç
larının kendilerine ulaştırılmasını temin, bakımından, afetlerin yoğunluk kazandığı bölgeler ve bu bölgeler
deki nüfus yoğunluğu, ulaşım imkânları ile illerimizin diğer olanakları gozönüne alınarak, memleketimizin 
muhtelif bölgelerinde; prefabrik mesken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım mal
zemelerini her an şevke hazır vaziyette bulundurmak amacıyla acil yardım bölge depoları kurulmasını uy
gun görmüş ve Marmara - Trakya ve kısmen Karadeniz bölgesine hakim olması nedeniyle ilk bölge deposu 
Sakarya ilinde kurulmuştur. 

Ayrıca; 6 ilde daha bu tip bölge depolarının kurulması tasarlanmaktadır. 
Bir geçici iskân tarzı olan «çadırlı iskân» konusunda Kızılay ile işbirliği yapılmaktadır. 
Son afetler nedeniyle, Kızılay'daki çadır stoklarının azalması ve geçmiş afetlerin bize kazandırdığı dene

yimlerin ışığında, bezi Bakanlığımızca temin edilmek üzere Kızılay ile 10 000 çadırlılk bir anlaşma yapılmış 
ve bu çadırların dikimine başlanmıştır. 

Yine afet öncesi tedbirlerden olarak, afetin meydana geldiği bölgelerde hayatın biran önce normale dön
mesi, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi acil yardım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 
için hazırlanan «Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu» na göre il acil yardım plan-. 
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lan yapılmıştır. Acil yardımlar Bakanlığımızca ayni ve nakdi olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu yar
dımlarda acil yardım süresi afetin türüne ve büyüklüğüne göre değişmek üzere 15 gündür. Ayni yardımlar 
ise mülbayaa usulüyle yapılmaktadır. 

Meskenleri oturulamayacak derecede hasar gören afetzedelerin geçici iskânlarının sağlanması için mes
ken, baraka, yapımı, kiralanması, veya bu işlerin kısa sürede yapılamayacağı haller ile geçici iskân tedbir
lerini kendileri almak isteyenlere nakdi yardım yapılmakta ve çok büyük afetlerde, gerektiği hallerde başka 
illerde geçici iskâna alınmaktadır. Bu işler için afetzedeler borçlandırılmazlar. 

Hak sahibi afetzedelere mesken yapımı 20 - 30 yıl gibi uzun vadelerle borçlandırılarak yapılmaktadır. 
Meskenleri orta ve az derecede hasar gören afetzedelere ise onarım yardımı yapılmaktadır. 
Dördüncü 5 Yıllık Plan çerçevesinde de 56 000 meskenin yapımı Bakanlığımız tarafından planlanmıştır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü Tarih : 10 . 4 . 1978 

TBMM Ankara No. : GS - 5 - 78 

Mart ayı sonunda zatıalinizle yapılan görüşme üzerine Komitemizce hazırlanan rapordan 1 adet ekte su
nulmaktadır. 

Raporda belirtilen konularda daha geniş bilgi vermek ve açıklamalarda bulunmak gerekli görüldüğü tak
tirde Komitemizin heran yardıma hazır olduğunu belirtir, saygılar sunarım. 

Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi 
Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Aybars Gürpınar 

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 

TÜRKİYE'DE DEPREM ZARARLARININ AZALTILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEM
LER HAKKINDA RAPOR. 

MART — 1978 
A N K A R A 

Türkiye'nin Karşı Karşıya Bulunduğu Deprem Tehlikesi : 

Yeryüzünün çok aktif deprem kuşaklan içerisinde bulunan Türkiye'nin, tarihin en eski çağlarından gü
nümüze değin çolk büyük depremlere sahne olduğu ve meydana gelen depremler nedeniyle Anadoluda eski
den yaşamış bazı medeniyetlerin tamamen yok olduğu bilinmektedir. 

Bugünkü bilgilere göre ülke topraklarının % 92'si deprem bölgeleri içerisine girmekte ve nüfusun ^/t 95'i 
bu topraklarda yaşamaktadır. Bu toprakların % 44'ü çok tehlikeli deprem bölgeleri (aktif fay zonları) olarak 
değerlendirilmiştir ve bu alanlarda nüfusun % 60'ı yaşamaktadır. Daha açık bir deyişle şu anda ülke nüfusu
nun % 60'ı her an olabilecek büyük bir depremin tehdidi altında yaşamaktadır. 

Konuya ülke ekonomisi açısından bakıldığında ise görülen manzara şudur; kurulmuş bulunan büyük sa
nayi merkezlerinin % 99'u deprem bölgeleri içerisindedir ve bunların % 74'ü çok tehlikeli bölgelerde yer al
maktadır. Yapılmış olan veya yapılması planlanan barajların ise % 92'si deprem bölgeleri içerisindedir ve 
bunların da % 32'si çok tehlikeli deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Son 50 yıl içerisinde meydana gelen 
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depremlerin neden olduğu zararlar ise, verilerin oldukça eksik ve hatalı olmalarına rağmen, Türkiye'de dep
remlerden yılda ortalama olara'k 1 250 kişinin öldüğünü, 1; 980 kişinin yaralandığını veya sakat kaldığım ve 
7 526 yapının yıkıldığını göstermektedir. Bu zararların kaba bir yaklaşımla ekonomik değerinin, yıllık top
lam milli gelirin 1/130'ini aştığı görülmektedir. Bu hesaplamanın yapıldığı süre içerisinde Türkiye'nin yük
sek nüfus yoğunluklu sanayileşmiş bölgelerinde (İstanbul - Kocaeli - İzmir - Bursa gibi) büyük depremlerin 
olmadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Türkiye'nin depremselliği (sismisitesi) üzerinde yapılan incelemelerden, Türkiye'de yılda en az bir defa 
hasar yapan bir depremin ve ortalama olarak 20 yılda en az bir defa da çok büyük depremlerin meydana 
geldiği görülmektedir. Aktif deprem kuşakları üzerinde bulunulduğuna göre bundan sonra da aynı büyük
lükteki olayların, benzer zaman süreleri içerisinde meydana gelebilecekleri bilinmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi son 50 yıl içerisinde İstanbul - Kocaeli - Bursa - İzmir gibi büyük sanayi ya
tırımlarının bulunduğu bölgelerde iyi bir tesadüf eseri olarak büyük depremler meydana gelmemiştir. Yakın 
geçmişte büyük depremlere sahne olmuş olan bu bölgelerde büyük bir deprem meydana gelirse hiçbir ciddi 
önlem alınmadan kurulmuş olan bu sanayilerin zarar görmesinin doğuracağı ekonomik kayıplar yukarıda ve
rilen sayısaldeğerlerden çok daha büyük boyutlara ulaşacak ve tüm ülke ekonomisi büyük dar boğazlarla kar
şılaşacaktır. Genellikle gelişme sürecinde olan ülkelerden sanayileşmiş bölgelerde meydana gelecek olan bü
yük deprem zararları dolaylı olarak, işsizlik, yurt içi ve yurt dışı göçleri, yeni fiyat artışları, vergi artışları, 
yeni kaynaklar bulma nedeniyle girişilen büyük faizli dış borçlanmalar v.b. gibi olumsuz etkilerle yalnızca 
depremden etkilenen bölgede değil, tüm ülkede büyük ekonomik ve sosyal krizlere yol açabilmektedir. Bu 
nedenle de gelişmekte olan ülkeler kendi öz kaynaklarını depremlerin doğurabileceği zararlara karşı gelişmiş 
ülkelerden çok daha dikkat ve önemle korumak zorundadırlar. 

Türkiye yukarıda özetlenen deprem tehlikelerine karşı bugüne kadar ne gibi koruyucu önlemler almıştır? 
Sorusuna olumlu yanıt vermek maalesef olanaksızdır. Nitekim Türkiye'nin depremler nedeniyle uğradığı ka
yıplar dünyanın aktif deprem bölgelerinde bulunan diğer ülkelerin kayıpları ile karşılaştırıldığında ülkemizin 
en ön sıralarında yer aldığı görülmektedir. 

Bu durumun ananedenleri aşağıda özetlenmiştir. 

Deprem Zararlarının Azaltılmamasiimı Ananedenleri : 

Bu bölümde, deprem zararlarının azaltılamamasının yalnızca ananedenlerine başlıklar halinde değinilmiş 
ve konu uygulama, eğitim ve araştırma olmak üzere iki kısımda verilmiştir. Aslında her iki kısım biribirinin 
tamamen içerisinde olup, biri diğerinin sonucu olmaktadır. 

Uygulama Açısından : 

Türkye'de bugüne değin devletin deprem zararlarının azaltılması konusunda ülkenin yerleşme ve konut 
politikaları ile uyumlu, bir politikası olmamış ve deprem olayına hep depremler olduktan sonra ortaya çı
kan büyük boyutlu ve öncelikli konut ihtiyacına çok acele çözüm bulmak amacıyla yaklaşılmıştır. Ayrıca 
deprem zararlarının azaltılması kavramı çok yanlış bir şekilde yaraların sarılabilmesi boyutuna indirilmiştir. 
Halbuki zarar azaltma kavramı, önceden alınacak önlemlerle kayıpların küçük boyutlarda kalmasını sağla
mayı, buna karşın yara sarma kavramı, kayıpların büyük boyutlarda olabileceği kabul ederek, olaydan son
ra eski duruma nasıl gelinebileceğini kapsamaktadır. Yukarıda da açıklandığı şekilde olay bazen sarılama-
yacak boyutlarda sosyal ve ekonomik yaralar açabilmektedir. Bu nedenle de Türkiye'de halen uygulanmakta 
olan yara sarma yaklaşımı ile olayın çözümü yoktur. 

Deprem zararlarının azalüîanıamasmın en büyük nedeni devletin olaya yaklaşımındaki bu hatadır. Devlet 
olaya hatalı yönde çözüm arayınca, doğru yöndeki çözümlere, halkın ve çeşitli kamu kuruluşlarındaki kişile
rin görgü, bilgi ve olanakları 'ile ulaşılabilmesi olasılığı çok azalmıştır. Bu yönde de başarı sağlanamaması 
aşağıdaki nedenlere bağlanabilir. 

1. Kırsal bölgelerde yaşayan halkın kendi olanakları ile yaptığı konutlar için yeterli parasal gücü yok
tur. 
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2. Kırsal bölgelerde yaşayan ve kendi evini kendisi yapan halkın depreme dayanıklı yapı yapma konu
sunda hiç bilgisi yoktur. 

3. Kırsal bölgelerde iyi ve kaliteli bölgesel yapı malzemeleri çok kıttır ve bazı yörelerde hiç bulunma
maktadır. 

4. Kırsal bölgelerde ehliyetli ve bilgili yapı ustalan çok azdır ve bu nedenle de yapı işçilikleri genellikle 
kötüdür. 

5. Kontrol slistemi kırsal alanlara inememiştir ve yerel yöneticiler kanun ve yönetmeliklerden habersiz
dirler. 

6. Kırsal alanlardaki yerleşme birimleri kontrolsuz ve plansız olarak yerleşip, gelişmektedirler. 
7. Kentlerde ve sanayileşmiş bölgelerde depreme dayanıklı yapı yapma konusunda büyük bir bilgi yeter

sizliği ve bunun sonucu olarak da her kademede önemsemezlik vardır. 
8. Yasa ve yönetmeliklere uymama, hem inşaat yapımcıları ve hem de kontrolla görevli resmi kurum

larca alışkanlık haline getirilmiştir. 
9. Kamu kuruluşları da dahil olmak üzere şehirleşme ve sanayileşmenin bölgesel veya yerel ölçekte plan

laması safhasında depremlerin önemi bilinmemekte veya dikkate alınmamakta ve her kamu kuruluşu ve kişi 
ilerde karşılaşabileceği deprem tehlikelerini hiç düşünmeden ve hiçbir ciddi önlem almadan dilediği gibi bü
yük yatırımlar yapabilmekte ve bunların projelerini kontrol mercilerine tasdik ettirebilmektedir. 

Eğitim ve Araştırma Açısından : 
Bu konudaki tüm eksiklikler yukarıda değinildiği üzere tamamen devletin deprem zararlarını azaltılması 

konusundaki hatalı politikasından kaynaklanmaktadır. Zira eğitim ve araştırmanın geliştirilmesinin sorumlulu
ğu tamamen devlete ait bir görevdir. Devlet bu görevini yerine getirmediği içinde uygulama açısından yu
karıda sayılan eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu alandaki başlıca problemler aşağıda özetlenmiştir. 

1. Bugün Türkiye'de İnşaat Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı ve Sismolog yetiştiren Üniversite, Akademi 
ve Yüksekolkullann çok azında deprem mühendisliği ve mühendislik slismolojisi eğitimi yapılmaktadır. Bu 
durum, uygulamada kendilerine büyük görevler düşen meslek sahibi kişilerin dahi, deprem zararlarının azal
tılması konusunda temel bilgilerden yoksun olmasına neden olmaktadır. Halbuki Türkiye'de bu mesleklere 
sahip olan kişilerin deprem bölgeleri dışında uygulama yapma olasılıkları hemen hiç yoktur. 

2. Yukarıdaki problemle ilişkili olarak Türkiye'de deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırma 
yapacak yeterince teknik eleman yetişmemekte ve araştırma yapılamamaktadır. Halbuki bütün dünyada Dep
rem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi konulan yenli gelişmekte ve üzerinde en çok araştırma yapılan 
konular arasında bulunmaktadır. 

3. Deprem zararlarının azaltılması konusundaki araştırma çalışmaları her kademede ilgisizlikle karşılan
makta ve destek görmemektedir. 

4. İlk üç maddede sıralanan problemlerin sonucu olarakta, 
a) Türkiye'nin genç tektonik yapısı doğru olarak ortaya çıkarılamamakta, 
b) Tarihsel depremsellik ve tarihi depremlerin sonuçlan kesin olarak bilinememekte, 
c) Olan tüm depremleri kaydedebilecek yeterli sayıda sismik istasyon şebekesi kurulamamakta, 
d) Depremler nedeniyle yapılara gelen, dinamik yükler aletsiz olarak saptanamamakta, 
e) Yapı modelleri üzerinde deneysel araştırmalar yapılıp, proto tipleri geliştirilememekte, 
f) Yerel zemin özellikleri jeoteknıik yöntemlerle ortaya çıkarılamamakta, 
g) Depremlerin önceden bilinmesi konusundaki ön çalışmalara başlanamamaktadır. 
Bu bölümde ortaya konan nedenler süratle ortadan kaldırılmadığı taktirde nüfusu hızla artan ve hızlı ve 

sağlıksız şehirleşip, sanayileşen Türkiye'de gelecekte olacak depremlerin, geçmiştekilerden çok daha büyük bo
yutlarda zararlara yol açacağı açıklıkla görülmektedir. 

Deprem Zararlarının Azaltılabilmesi tçin Alınması Gereken Önlemler : 

Deprem zararlarının azaltılması konusunda alınması gereken önlemlerin bundan önceki bölümde açıkla
nan zararın azaltılamamasının nedenlerine benzer şekilde uygulama ve eğitim ve araştınna olmak üzere iki 
kısımda ortaya konması yararlı görülmüştür. 
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Uygulama Açısından Alınması Gereken Önlemler : 

Öncelikle devlet deprem zararlarının azaltılması konusunda bugüne değin izlediği; «depremler olduktan 
sonra olayın yarasını sarma» politikasını terfcetmeli ve kayıpların fiziiksel boyutlarını en düşük düzeyde tu
tacak tüm teknik idari ve yasal önlemleri depremler olmadan önce almayı amaçlayan yeni bir deprem poli
tikası benimsemelidir. 

Bu politika içerisinde depremler sırasında ve depremlerden sonra alınacak önlemler ve yapılacak çalış
malarda yeniden belirlenmelidir. Depremler olmadan önce alınması gereken önlemlerin büyük bir bölümü 
eğitim ve araştırma açısından alınması gereken önlemler kısmında incelenmiştir. Ancak burada daha çok uy
gulamayı ilgilendiren önemli konulara kısaca değinilecektir. 

1. Bugün Türkiye'de deprem zararlarının azaltılması konusuyla yasal olarak görevlendirilmiiş bir kuruluş 
olan İmar ve İskân Bakanlığı, Afetler fonu adı altında elde ettiği toplam gelirlerinin en az % 20'sini deprem 
zararlarının azaltılması konusundaki araştırma çabşmalarma ayırmalıdır. 

2. 7269-1051 sayılı yasaların 5 nci maddesi gereğince deprem zararlarını azaltmak amacıyla İmar ve İs
kân Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olan Deprem Araştırma Enstitüsü kendisinden beklenen görevi tam 
anlamıyla yapacak şekilde yetkilendıirilmeli ve eleman ve parasal kaynakları artırılmalıdır. 

3. Bu Enstitüce 1974 yılında uygulamaya konmur. olan «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma» ko
nusundaki halk eğitimi projesi gerek bakanlık ve gerekse eğitim amaçlı tüm kurumlar tarafından desteklenme
lidir. Ülkemizde kırsal alandaki deprem zararlarının azaltılması büyük ölçüde bu projenin etkili olarak yü
rütülmesine bağlıdır. 

4. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dayanıksız ve can kaybı olasılığı çok yüksek 
olan kırsal konutların belirli bir program içerisinde yenilenmesi çalışmalarına süratle başlanmalıdır. Bu konu
da Köy İşleri Bakanlığınca Avrupa İskân Fonundan sağlanan parasal kaynak öncelikle Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu bölgesine yatırılmalıdır. 

5. Ülkede çok çeşitli nedenlerle yüriitülemediği herkesçe bilinen yapı projelerinin ve yapım (işleminin 
kontrol ve denetlenmesi hizmetlerine mutlaka yeni bir esas getirilmelidir. Bu konuda etkili olabilecek deprem 
sigortası uygulaması, yapı polisi kurulması, cezai önlemlerin alınması vb. gibi konuların etkinlikleri ve ola
bilirlikleri araştırılmalıdır. 

6. İmar ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca hazırlanan bölge ve imar planlarının hazırlanması sı
rasında yerel deprem tehlikeleri mutlaka ciddiyetle araştırılmalı ve fiziksel planlama sırasında deprem zararla
rının azaltılması için gereken önlemler alınmalıdır. 

7. Depremler sırasında acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kâğıt üzerinde kurulduğu 
varsayılan il acil yardım ve kurtarma örgütlerinin görevleri arasından, «özel ekipman ve eğitilmiş elemanı 
gerektiren kurtarma ve ilk yardım» görevi çıkarılmalı ve bu görev hizmetin gerektirdiği biçimde örgütlen
miş daimi kuruluşlara verilmelidir. Bu görevi yürütmek üzere il seviyesinde Sivil Savunma örgütleri kurula
bileceği gibi, itfaiye Örgütleri yeniden düzenlenerek bu görev yaptırılabilir veya askeri birliklere bu hizmet gö
rev olarak verilebilir. Her üç alternatifle mevcut uygulamadan daha yararlı sonuçlar verecektir. 

8. İmar ve İskân Bakanhğının acil yardım ve geçici barındırma konularında önceden hazırlıklı olması 
ve bu amaçlar için kullanılabilecek eşya ve malzemeleri Türkiye'nin değişik yerlerinde kuracağı merkezlerde 
depolaması gerekmektedir Ayrıca aynı Bakanlığın uzun süreli geçici yerleşmelerde kullanılmak üzere ucuz 
ve portatif baraka tipleri geliştirmesi gerdelidir. 

9. İmar ve İskân Bakanlığınca bugüne kadar daimi iskân döneminde uygulanmakta olan yâlnızca ko
nut yapma politikası tamamen değiştirilmelidir. Zira depremlerin ortaya çıkardığı sorun, yalnızca bir yerleşme 
biriminin konut ihtiyacının karşılanması sorunu değil, sosyal, ekonomik ve fiziksel bütünlüğü topyekûn felce 
uğramış bir yerleşme biriminin tüm ihtiyaçlarının daha ileri düzeyde yeniden karşılanması sorunudur. 

Konu bu şekilde ele alınmadığı sürece yapılan konutların beğenilmesi ve kullanılması olanaksızdır. Bu uy
gulama için 7269-1051 sayılı yasalarda gereken değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. 
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Eğitim ve Araştırına Açısından Alınması Gereken Önlemler 

Deprem Zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalarda başarı sağlanması ancak depremler olmadan önce 
yapılmış ve yapıllmıakta oton araştırma çalışmalarının başarılı oltması ve bu çalışmalardan elide edilen sonuçlanın 
uygulamaya başarılı şekilde aktarılması ve uygulanabilmesi ilie mümkündür. Daha açık bir ifadeyle deprem 
zararlarını azaltmanın kısa vadeli çözümü yoktur, ve mutlaka üDkenıkı eksiklikleri konusunda gerekli artaşitırma-
lar yapıldılktan sonra sonuç elde edilebilir. Bu kısımdaki önerilere geçmeden önce, bugün Türkiye'de deprem ko
nusundaki tüm çalışrnıaltarı ve çalışan kuruluşları bünye sinde toplayan ve böyl elikte zaten yetersiz olan teknik 
insangücü ve anaç - gereci en etkili biçimde kullanmayı amaçlayan Deprem Mühendisliği Türk Mili Komitesi 
hakkında bilgi verilmıesi yararlı görülmüştür. 

Kuruluş çalışmaları 1970 yılında başlayan Milli Komite, İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Ensti
tüsü, İstanbul Telknik Üniversitesi, Onta Doğu Telknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin yakın işbirliği 
ile 1974 yılı sıonlarmda aktif olarak görev yapacak hala gelmiştir. Milli komıiltenin amacı, deprem mühendis
liği alanında uluslararası ve ulusal düzeydeki pratik tecrübe ve arastana sonuçlarıyla yeni bilgi ve bulguları 
yaıymıalk, bu alanda ülkenin sorumlarım saptayarak gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını ilgili kamu ve 
özel sektör kuruluşlarına aktarmak, bu (kuruluşlara deprem mühendisliği konusunda danışmanlık yapmaktır. 
Daha kısa bir ifadeyle mili komitenin amacı, «Türkiye'de deprem zararlarının azaltılabilmesi için gerteken her 
türlü çalışmayı yapmak» olarak özetlenabil'ir. 

Milli komite kurulduğundan bu yana ülkenin deprem sorunu konuisundaJki eksikliklerini ve bu etoilMifclerin 
ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışma ve araştırıma programlarını saptamış ve çalışmalara baş
lamıştır. Yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların başlı çaları aşağıda özetlenmiştir. 

1. Öncelikte 1968 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve büyük eksiklikleri olduğu bilinen «Afet bölgelerinde 
yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik» yeniden elle alınarak yeni bir yöneitimelik hazırlanmış ve 9 Haziran 
1975 tarih ve 15260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmıasi sağlanmıştır.. 

2. Türkiye'de deprem mühendisliği konusundaki bilgi Ve eğitim eksikliğini ortadan fcaıldırabilimsk amacıyla 
Deprem Araştırma Enstitüsünce ele alınmış olan deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konusundaki halk 
eğitimi çailışmalarıyla, yine aynı enstitü tarafından organize edilen bölgesel deprem, mühendisliği Seminerleri et
kin şekilde desteklenmektedir. 

3. İnşaat mühendisi ve şehir plancısı yeltiştirem üniversite, akademi ve yüksekokulların eğitim programları
na deprem mühendisliği konusunda dersler konulması ve bu konuda Türkçe kitaplar hazırlanması çalışmalarına 
başlanmıştır. 

4. Deprem mühendisliği konusunda uluslar arası işbirliği va bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla şimdilik 
Balkan ülkelerini kapsayan, deprem zararlarınım azalltılmaısıı için «bölgesel proje» adı altındaki bir çalışmanın 
önhtazırlifclaırı tamamlanmıştır. Bu proje muhtemelen 1978 yılı içerisinde uygulamaya girecektir. 

5. Milli komitenin etkili girişimleri sonucunda her dört yılda bir yapılmakta olan Dünya Deprem Mühen
disliği konferanslarının 7 nciısinin, 1980 yılında Türkiye'de yapılması sağlanmıştır. Dünyada deprem mühendisli
ği konularında çalışıma ve araştırmalar yapan 1 000' in üzerinde bilim adamının katılacağı bu konferansın, ül
kemizdeki eğitim ve araştırma çalışmalarına katkısı büyük olacaktır. 

6. Deprem Mühendisliği Türk M-iUi Komitesi ülkemizdeki deprem sorununun tüm boyutlarını kapsayan 
13 çalışma grupu kurmuştur. Bu gruplar öncelikte aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktadır. 

a) Kırsal yapıların durumlarının ve önceliklerinin saptanması ve bu yapılardaki deprem zararlarının azat-
tılımabitoesi için takviye Ve düzeltme imkânlarının ariaştırıltması, 

b) Hasar görmüş yapıların onarım tekniklıerıinin geiişitirillmesi, 
c) Prefabrike yapılar için yeni bir deprem yönetmeliği hazırlanması, 
d) Köprüler, barajlar, nükleer santraller v.b. giıbi ınühendiislik yapıları için bir deprem, yönetmıeliği hazırlan-

maısı, 
e) Dayanaklı kırsal yapılların değişik bölgeler için prototiplerimin geliştirilmesi,* 
f) Türkiye'nin sismiisiitesıi ve deprem riski çalışmalarının geliştirilmesi, 
g) Kuvvetli yer hareketlerinin alötsel olarak saptanması ve yapı hesaplarına aktarılma yöntemlerinin ge-

liştirilmıesi, 
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h) Depremlerin doğurduğu sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkarılması ve giderilme yöntemlerimin 
geliştirilmesi, 

•i) Mevcut «Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki» Yönetmeliğin geliştir ilmesi, 
j) Depremlerin önceden bilinmesi konusundaki pilot çalışmaların organizasyonu ve uygulanması, 
Yukarıda özetlenen bu çalışmalar şimdilik İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Boğaziçi Üniversitesi ve İmar ve İskân Bakanlığı Dep rem Araştırma Enstitüsünün çok sınırlı olanakları ile yü
rütülmektedir. Böyle olmasına rağmen araş turna olanakları, insangücü kaynaklıarı ve sımrlı teknik ekipmanın bir 
araya gelmesi ve ülkenin öncelikli sorunlarına yönlendirileibiknssi halinde büyük adımlar aıtılabilceği ve pek 
çok sorunun kolayca çözülebileceği kısa sürede görülmüştür. Ancak çalışmalara Devletin ilgi ve desteği hem 
görev nemde zorunluktur. 

Bu kıisıımıda açıklanan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi ülke
mizin deprem kanuısunda çahşmia yapan tüm insangücü ün bir araya gafcirmiş ve eğitim ve araştırma açnsından 
alınması gereken önlemleri ve bu önlemlerin önceliğini saptayarak çalışmalara başlamıştır. Bu durumda alınma
sı gereken başlıca önlemler olarak, 

1. Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesine araştırma için gereken parasal kaynakların Devletçe sağlan
ması, 

2. Ülkenin deprem sorunlarının çözümünde m;M: komitenin görüşlerinin mutlaka alınması ve uygulama
ların bu yönde yapılması, 

3. Afetlerle ilgili Devlet Balkanına bağlı olarak rolü komitenin öncülüğünde bir ulusal deprem savaş konse
yinin kurulması ve her yıl yapılacak toplantılarla alınması gereken yrlhk önlemlerin bu konsey tarafından saptan
ması ve değişik kamu kuruluşlarının yıllık çalışma programlarının konsey kararları doğrultusunda gelişmesinin 
Sağlanması, 

4. İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma En.3ktüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasat
hanesinin deprem zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalarına Devletçe öncelik verilmesi ve bu kuruluş
ların yetişmiş eleman, âlet ve parasal kaynak açısından desteklenmesi, konuları sayılabilir. 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 . 12 . 1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3 - 30/273 
Konu : Ankara Senatörü İbrahim Öztürk'ün 
Araştırma Önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Araştırma Komisyonu Başkanlığının 18 . 11 . 1977 gün ve 10/54-5213-13631 sayılı yazısı. 
b) 14 . 12 . 1977 gün C/3-30/273 sayılı yazımıza ek. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün «Afetler Fonunun durumunu ve kullanılmasını sap

tamak amacıyla, vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine komisyonlarınca istenilen bilgilerin büyük bir bö
lümü ilgi «b» deki yazımızla takdim edilmiş ve geriye kalan bilgilerin bilahara gönderileceği belirlenmişti. 

Bu defa hazırlanan mütebaki bilgiler ilişikte sunulmuştur. 
Gereğim müsaadelerine arz ederim. 

M. Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakam 

Afetler Fonunun tatbikatı ile alakalı olarak istenilen hususlardan, Afetler Fonunun teşekkülü itibarıyla ge
lir - gider durumu ve Sayıştay mevzuu aşağıya çıkarılmıştır. 

7269 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesine göre teşekkül ettirilen Afetler Fonu, yine aynı Kanunun 
37 nci maddesine göre hazırlanan fon harcama usullerine ilişkin yönetmeliğin 33, 34 ve müteakip maddelerine 
göre harcamrdı. 
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Amiri ita mutemetliği şeklinde 12 . 6 . 1970 tarihine kadar devam eden bu usul sözkonusu tarihten sonra 
mesul muhasipliğe dönüşmüştür. 12 . 6 . 1970 tarihine kadar Afetler Fonunda toplanan paralar il imar mü
dürlüklerine, inşaat kontrol amirliklerine, yıllık uygulama programları ve münferit olurlara istinaden gönde
rilir, sarfı yapılanlar merkeze intikal ettirildiğinde tetkik edilerek mahsuba bağlanır ve kuruluşların hesabın
dan tenzil edilirdi. 

Yine Fonun genel durumu 12 . 6 . 1970 tarihine kadar meri olan harcama yönetmeliğinin 35 nci madde
sine göre makama sunularak kesinhesaba bağlanması gerekiyordu. 

12 . 6 . 1970'den sonra amiri ita mutemetliğinden mesul muhasipliğe geçişi sağlayan Fon Harcama Yö
netmeliği yürürlüğe girerek saymanlıklar kendi hesabına merkez muhasebesi kanahyla Sayıştay'a vermekle 
yükümlü kılınmışlardır. 

27 . 2 . 1967 tarihinde değişikliğe uğrayan 832 sayılı Yasa Fonları 1 . 1 . 1968'den itibaren denetimine 
aldığından, Sayıştay denetimine intikal edecek devre ile makamın onayına sunulacak devrenin hesabı tadat 
edilemediği için iş uzun müddet Sayıştay Başkanlığı ile yazışma safhasına dökülmüş bu yazışma 1970 yılı or
talarına kadar devam etmiş ve bu tarihten sonra Sayıştay'ın denetim koşulları saptandığından 1968 ve 1969 
yılları hesaplan gönderilmiştir. (Ek : 1). 

1970 ve müteakip yılları hesaplarının verilmesi konusunda Sayıştay Başkanlığı ile yazışmalar devam et
mektedir. (Ek : 11). 

Fonların gelir durumları : 7269 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesi Fonun gelir kaynaklarını aşağı
da oluşan anamaddelerden saymış bulunmaktadır. 

1. Her yıl îmar ve tskân Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenek, 
2. Nakdi bağışlar 
3. Fon hesaplarına tahakkuk eden faizler, 
4. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilanço kârlarının % 3 fon hissesi, 
5. Satış gelirleri, 
6. Gayrimenkul borç taksitleri, 
7. Oluşan afetler nedeniyle kararnamelere istinaden genel bütçeden aktarılan miktarlar. (Tekel Fonu) 

Yüzde mevzuu : 

Bingöl İnşaat Amirliğine 16 286 723 Tl. tutarında ödemede bulunulmuştur. 

Gediz İnşaat Amirliği, Burdur İnşaat Amirliği, Merkez Deprem İcra Heyeti Başkanlığı ile İcra Heyeti Baş
kanlığına bağlı Prefabrik İmalat Dairesi Başkanlıklarınca yapılan ödeme tutarları ile mutabakat çalışmaları 
devam eden 1975 - 1976 yılları hesapları (Bir hafta içinde) sunulacaktır, 

Afetler Fonunun seneler itibarıyla gelir ve giderlerini gösterir cetvelde (Ek : 111) gönderilmiştir. 1966 yı
lına ait gelir ve giderler cetveli bilahara sunulacaktır. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Recai Kutan 
imar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 797) 



Ek - 14 

Yıllar İtibariyle Fonun Gelir va Sarf Durumları 
1959 Yılı: 

1959 
GELİRLER 
1. Devlet Bütçesinden alman 
2. Sair gelirler 
3. Muhtelîf al&MİSâr 

68 988 639,67 
52 515,89 

150 408,26 
69 191 563,82 

GİDERLER 

MASRAFLAR 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari mas. 
3. Afet masrafları 

MEVCUTLAR 

Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

41 761 281,66 
3 200 405,37 
1 529 622,20 

747 925,12 
16 867 893,13 
5 055 008,43 

29 427,91 

46 491 309,23 

69 191 563,82 

GELİRLER 

Devlet Bütçesi 
Hususi K. Tan. 
% 3'ler 
Ayni teberru 
Faizler 
Sair gelirler 
Fon bakiyeleri 
M. Alacaklılar 

1960 

30 000 000.— 
15 000 000.— 
24 454 080,61 

1 489 515,53 
4 708,79 

697 009,84 
80 636 371,64 

1 457 665,04 153 739 351,45 

GİDERLER 

MEVCUTLAR 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari gider 
3. Afetlerle ilgili giderler 

111 328 596,08 
5 562 046,63 

128 890,11 

117 019 532,82 

MEVCUTLAR 

Demirbaş ve sabit Kıy. ve malzeme 
M. borçlular 
Bankalar 
Kasa 

785 990,46 
22 133 365,26 
13 754 147,50 

46 315,41 153 739 351,45 
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GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'1er 
3. Nakti teberru 
4. Faizler 
5. Sair gelirler 
6. Fon bakiyeleri 
7. Muhtelif alacaklılar 

-19 
1961 

35 000 000.— 
21 750 014.35 

281 008,75 
420 000,97 
153 444,47 

147 474 607,06 
1 524 172,50 206 603 248,10 

GİDERLER 

MASRAFLAR 147 702 527,45 
1. İnşaat masrafları 141 656 195,09 
2. Personel ve idari masraf. 5 830 508,57 
3. Afet masrafları 215 823,79 
MEVCUTLAR 1 488 506,26 
Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler: 
M. Borçlular 29 244 885,06 
Bankalar 28 109 787,21 
Kasa 57 542,12 2Q6 603 248,10 

1962 

GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'ler 
3. Nakti teberru 
4. Gayrimenkul borç taksitleri 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. Muhtelif alacaklılar 

35 000 000.— 
13 099 045,31 

193 496.— 
134 347,67 
796 400,20 

1 568 264,76 
221 328 471,49 

1 533 933,39 273 653 958,82 

GİDERLER 

Masraflar 185 423 490,51 
1. İnşaat masrafları 175 692 006,11 
2. Personel ve idari masraflar 8 355 450,21 
3. Afet masrafları 1 376 034,19 
Mevcutlar 1620 774,03 
Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler 2 400.— 
Ayniyat Hes. esham ve tahviller 128 451,61 
M. Borçlular 49 433 424,03 
Bankalar 36 986 472,23 
Kasa 58 946,41 273 653 958,82 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayışı : 797) 



— 20 

1963 

GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 
2. ;% 31er 
3. Nakti teberru 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon gelir bakiye 
8. M. Alacaklılar 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve ddari masrafları 
3. Afet masrafları 
Mevcutlar 
Demirbaş, sabit kıymet malzeme 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat hesabı 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

30 000 000.— 
16 560 980,14 

18 498,67 
115 546,21 
941 519,34 
225 424,84 

169 040 385,12 
1 146 303,48 

122 725 278,94 
10 357 574,51 

1 211 177,39 

2 198 935,74 
17 300.— 

465 358,22 

134 294 030,84 

2 681 593,96 

57 463 852,73 
23 590 214,12 

18 966,15 

218 048 657,80 

218 048 657,80 

1964 

GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 32 000 000.— 
2. % 3'ler 18 527 374,16 
3. Nakti teberru 187 859,86 
4. Gayrimenkul borç 265 182,64 
5. Faizler 464 131,61 
6. Sair'gelirler 317 230,11 
7. Fon bakiyeleri 183 001 050,92 
8. M. Alacaklılar 882 108,58 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafı 132 410 683,90 
2. Personel ve idari Mas. 10 687 524,75 
3. Afet masrafları 1 108 225,26 
Mevcutlar: 
1. Demirbaş ve sabit kıymetler 5 974 879,93 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat hesabı 502 790,14 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

235 644 937,5 

144 206 433,91 

6 477 670,07 

73 408 792,62 
11 521 566,79 

30 474,49 235 644 937,? 
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GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 
2. % 3'1er 
3. Nakti yardım 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. M. Alacaklılar 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari Mas. 
3. Afet masrafları 
Mevcutlar 
Demirbaş ve sabit kıymetler 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

— 21 — 

1965 

22 362 000.— 
19 207 254,11 

640.— 
106 528,92 
420 563,48 
441 386,58 

197 834 808,55 
1 164 131,21 

131 644 898,48 
15 512 720,37 
1 251 023,16 

3 587 656,46 
5 430.— 

464 150,14 

148 408 642,01 

4 057 236,60 

81 808 732,90 
7 222 518,57 

40 182,77 

241 537 312,85 

241 537 312,85 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 21 , 3 l 1978 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3 - 7/27 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Komisyonunuza 18.11.1977 gün ve 10/34-9213-13631 sayılı yazılarına karşılık 
b) 14 * 12 s 1977 gün ve c/3-30/273 
c) 29.12.1977 gün ve c/3-30/273 
d) 13.2.1978 gün ve c/3-7/27 sayıh yazılarımıza ektir* 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Oztürk*ün «Afetler Fonunun durumu ve kullanılmasını 
saptamak amacı ile vermiş olduğu soruşturma önergesi» üzerine ilgi (a) yazmızca istenilen bilgiler ilgi (b) ve 
(c) deki yayılarımıyh komisyonlarına gönderilmiş ve 1966 ym geMr ve gider beaaplanmn bulunamadığı, aran» 
dığı, bulunduğunda gönderileceği arz edibmştir. 

Yapılan araştırmalarda 1966 yıh gefir ve gider hesapları bulunmuş olup ilişikte sunufcnuştıuv 
Gereğini arz ederim. 

Ahmet Karaaslan 
İmar ve İskân Bakam 
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GELİRLER 
Fon gelirleri 
Fon gelir bakiyeleri 
M. alacaklılar 
Tasfiye 

GİDERLER 
İnşaat masrafları 
Personel ve idari giderleri 
Afet gidejrleri 

MEVCUTLAR 
Sabit kıymet ve demirbaş 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 

M. BORÇLULAR 
Banka 
Kasa 

_ & _ 

im 

143 589 322,98 
213 741 594,34 

607 617,29 
2 407 648,49 360 346 183,10 

139 916 248,59 
132 475 806,11 

5 157 148,54 
2 283 293,94 

4 314 978,53 
3 781 382,91 

5 550,— 
528 045,62 

212 251 716,09 
3 808 516,78 

54 723,11 360 346 183,10 

GELİRLER 

1967 

ı< 
2, 
3, 
4, 
5. 
6, 
7. 

8. 
9. 

Devlet Bütçesi 
% 3'ler 
Naktü Bağışlar 
Gayrimenkul Borç 
Faizler 
Sair Gelirler 
Fon Bakiyeleri 

M. Alacaklılar 
Tasfiye Hesabı 

87 890 000.— 
23 446 619,57 
6 065 372,66 
1 272 635,55 

180 006,44 
227 130,77 

239 520 546— 

689 472,43 
2 ^M 648,49 361 719 362,91 

GİDERLER 
Masraflar 
il. İnşaat Masrafları 
2, Personel ve Jdjari GjD, 
3. Afet Gederleri 

MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıy. Mal. 
Esham ve TaMaıt 
Ayniyat Hesabı 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

122 892 241,42 
5 054 978,13 
"2 283 578,17 

4 300 408,22 
-5 55a— 

40 843,— 

130 230 797,72 

4 346*22 

225 597 980,15 
1 470 857,74 

72 926,08 361 719 362,90 
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GELİRLER 
1, Devlet Bütçesi 
2, % 31er 
3. Nakit Yardım 
4- Gayrimenkul Borç 
5. Faizler 
6< Sair Gelirler 
7. Fon Bakiyeleri 

8, Muhtelif Alacaklılar 
9. AlacakMar Hesabı 

10. Tasfiye 

MASRAFLAR 
ti. İnşaat Masrafları 
2̂  Personel ve İdari Masraf 
3. Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniîyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

— 23 — 

İ9Ö8 

140 776 ÖOÛ — 
34 176 531,83 

1 205 823,08 
337 294,J16 
303 898,77 
75 020,49 

316 143 183,80 

1 098 270,33 
1 408 891,87 
2 407 648,49 

96 998 744,78 
10 886 220,24 

1 799 106,91 

6 566 660,57 
5 550— 

'40 843— 

109 684 071,93 

6 613 053,57 

380 152 178,49 
1 294 959,53 

188 299,30 

497 932 562,82 

497 932 562,82 

1969 
GELİRLER 
L 
2. 
3w 
4. 
5, 
6. 
7, 

Devlet Bütçesi 
% 3'Ier 
Nakit Yardım 
Gayrimenkul Borç 
Faizler 
Sair Gelirler 
Fon Bakiyeleri 

219 22» 000 — 
37 910 482,70 

362 701,26 
1 223 533,06 

79 238,04 
1 662 132,69 

474 004 466,58 

8. Muhtelif Alacaklılar 
9. Alacaklılar 

10, Tasfiye 
GİDERLER 
MASRAFLAR 
1 j înşaat Masrafları 
2. Personel ve İdari Masraflar 
3, Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

1 444 742,15 
16 254 208,12 
2 407 648,49 

1Ö1 268 119,60 
14 14-3 227,95 
1 175 570,46 

7 408 637,94 
5 550,— 
40 843,— 

754 577 153,09 

116 583 918,01 

7 455 030,94 

628 312 758,96 
2 138 023,72 
87 421,46 754 577 153,09 
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1970 
GELİRLER 
1. Devlet Bütçesi 
2. % 31er 
3. Nakit Yardım 
4. Gayrimenkul Borç 
5. Faizler 
6. Sair Gelirler 
7. Fon Bakiyeleri 

8. Muhtelif Alacaklılar 
9. Tasfiye 

10.- Alacaklılar 

GİDERLER 
Masraflar 
\j İnşaat masrafları 
2. Personel ve İdari Masraflar 
3. Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

309 706 152,53 
44 513 918,34 
66 541 852,62 
2 469 758,21 

5 769,83 
17 694,35 

733 901 195,88 

1 422 012,41 
2 407 648,49 
1 408 891,87 

120 072 499,17 
9 017 221,04 
2 035 678,71 

7 472 467,44 
5 550— 

40 843,— 

1 162 394 921,53 

131 125 398,92 

7 518 860,44 

1 018 557 788,70 
5 149 939,23 

42 934,24 1 162 394 921,53 

GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'ler 
3. Nakit yardım 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. Muhtelif alacaklar 
9. Tasfiye 

10. Alacaklı 
Giderler: 
MASRAFLAR 
1, İnşaat harcamaları 
2, Personel ve idari Ms. 
3, Afet masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

1971 

414 267 529,37 
47 833 313,70 
19 30f7 300,53 
3 243 992,07 

41 357,65 
45 944,89 

1 146 090 235,24 
4 101 805,08 
2 407 648,49 
1 408 891,87 

130 933 63431 
11 209 867,52 
3 333 940,58 

16 565 359,63 
5 550 00 

411 160,49 

1 638 748 018,89 

145 477 442,41 

16 612 070,12 

1 450 209 432,19 
26 423 524,25 

25 549,92 1 638 748 018.89 
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1972 

Gelirler: 
1. Deprem fonu 
2. Devlet bütçesi 
3. % 3'ler 
4. Nakit yardım 
5. Gayrimenkul borç 
6. Faizler 
7, Sair gelirler 
8. Fon bakiyeleri 
9. Muhtelif alacaklılar 

10. Ayni yardım 
11. Alacafcirlar 
12, Tasfiye 
13. Muvakkat mutavassıt 

Giderler : 
Masraflar 
1. inşaat masrafları 
2. Personel ve idari M s. 
3. Afet masraf lan 
4. Fon giderleri 
Mevcutlar 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

506 789 924,83 
121 931 250 00 

55 818 924,83 
3 390 597,66 
6 144 821,06 

752 812,33 
801 945,83 

1 616 284 860,35 
5 138 556,69 

16 861 828,01 
1 408 891,87 
2 407 648,49 

27 534 488,49 

133 298 519,60 
10 085 537,20 
6 132 677,36 

410 651 384,79 

16 637 7C8,23 
5 550 00 

41 160,49 

560 168 118,95 

16 684 418,72 

1 344 373 393,29 
443 959 871,53 

80 747,95 

2 365 266 550,44 

2 365 266 550,44 

1973 

GELİRLER 

1. 
2. 
3.. 
4, 
5. 
6.. 
li 

8. 
9. 

10, 
11. 

Devlet Bütçesi 
Deprem fonu 
Nakit yardım 
Ayni yardim 
Gayrimenkul borç 
Faizler 
Sair gelirler 
Cezalar 
Fon bakiyeleri 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat ve Mut 

24 750 000,— 
708 018 683,54 

717 465.44 
5 298 389,25 

11 466 907,89 
865 454,94 

1 694 293,02 
498 435,10 

1 884 684 435,55 
4 960 945,32 

17 403 310,11 2 726 569 747,44 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 797) 



— 26 — 

GİDERLER 
MASRAFLAR 

1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari masraflar 
3. Kendi evini yapana, yardım 
4, Orta ve hafif hasar 
5. Kamulaştırma 
6. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

190 069 747,10 
36 772 054,91 

3 313,92 
277 500,— 
429 182,— 
748 890,18 

16 783 524,19 
5 550,— 

34 183 418,66 

1 

228 300 688,11 

50 972 492,85 

487 403 872,13 
959 858 113,83 

34 580,52 2 726 569 747,44 

1974 

1. Devlet Bütçesi 
2. Deprem fonu 
3. % 3 1er 
4. Nakit yardım 
5. Gayrimenkul borç 
6. Ayni yardım 
7. Sair gelirler 
8, Satış gelirleri 
9 Cezalar 

10. Fon bakiyeleri 
11. Muhtelif alacaklılar 
12. Muvakkat ve Mut. 

GİDERLER 
MASRAFLAR 

1, İnşaat masraf lan 
2. Personel ve idari masrafları 
3. Kendi evini yapana yardım 
4. Afet masrafları 
5. Orta ve hafif hasar 
6. Kamulaştırma 
7. Acil yardım 

MFVTTTTT AT? 
ıvxxj v v^u ı ±^/\j\. 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Tasfiye ...... ~ 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

37 750 000 — 
792 815 005,29 
106 615 411,49 

6 218,39 
12 586 566,33 

767 265,11 
619 600,52 

8 854 406,62 
95 844,05 

1 933 994 866,58 
6 060 842,36 

17 408 272,33 

138 439 320,54 
37 674 249,67 

1 293 490,24 
166 942,93 

16 942 263,81 
5 550 — 

93 684 392,80 

2 

2 917 574 299,07 

177 574 003,38 

137 246 133,34 
492 054 740,58 

67 215,16 2 917 574 299,07 
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1975 YILI 

GELİRLER 

L Devlet bütçesi 
2. Deprem Fonu (Tekel Fonu) 
3, ..% 31er 
4, Nakit yardım 
5. Satış gelirleri 
6. Gayrimenkul 
7- Faizler 
8- Sair gelirler 
9, Cezalar 

10. Fon gelirleri 
İL Muhtelif alacaklılar 
12. Muvakkat ve mut. 

GİDERLER 
1. Personel ve idari masraflar 
2. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
L Demirbaş ve sabit kıymetler 
2. Esham ve tahvilat 
3. Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLAR 
1 < Bankalar 
2> Kasa 

26 750 000.— 
50 000 000.— 

163 851 764,29 
163 688 041,54 

7 044 666,40 
15 353 760,70 
1. 284 877,06 
1 144 866,21 

37 500.— 
2 716 531 210,70 

6 821 730,15 
17 399 627,09 

74 345 608,92 
72 953 323,39 
1 392 285,53 

117 106 070,70 
23 206 743,60 

5 550.— 
93 893 777,10 

2 614 199 393,58 
364 251 306,29 

5 664,65 

3 169 908 044,14 

3 169 908 044,14 

Not : 1975 yılı içinde iç tediyelerden 475 000 000.- TL. alınmıştır. Bunun 425 000 000.- TL.1 sı Maliye Ba
kanlığınca 1974 yılında Tekel Fonundan geri alındığından 1975 yılında Maliye Bakanlığından Tekel Fonu ola
rak 50 000 000.- TL. gösterilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 797) 



— 28 — 

1976 YILI 

GELİRLER 
1, Devlet bütçesi 
2< Deprem fonu 
3, ,% 3'1er 
4. Nakit yardım 
5- Ayni yardım 
6. Gayrimenkul borç 
7, FaizİeB 
8. Sair gelirler 
9. Satış gelirleri 

10, Cezalar 
İL Fon gelirleri 
12. Muhtelif alacaklılar 
13. Muvakkat ve mut. 

GİDERLER 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari masraflar 
3* Kamulaştırma 
4. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
L Demirbaş ve sabit kıy. 
2. Esham ve tahvilat 
3. Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

24 500 000.— 
590 000 000.— 
159 094 973,05 
203 626 535,52 

1 000.— 
12 027 141,37 
2 395 321,11 
5 130 444,19 
3 178 823,30 

24 700.— 
3 071 328 777,98 

10 442 373,48 
28 282 198,72 

97 421 578,76 

96 403 747,84 
61 593,80 

956 237,12 
136 648 372,42 
45 085 692,20 

5 550.— 
91 557 130,22 

3 621 364 545,69 
254 402 329,51 

195 465,34 

4 110 032 291,72 

4 110 032 201,72 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Bakanlık Basmüşavirliği 

Sayı : C/3-30/273 
14.12.1977 

Konu : Ankara Senatörü İbrahim Öz-
türk'ün Araştırma önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztfirk'ün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına «Afetler 
Fonunun durumunu ve kullanmasını saptamak amacıyla» vermiş olduğu Araştırma önergesi münasebetiyle 
Komisyonlarınca istenilen bilgiler ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Recai Kutan 
tmar ve fskân Bakanı 
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Çok büyük bir kısmı deprem kuşağında olan ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı çeşitli kuruluşlar tarafın. 

dan deprem öncesi, deprem anında ve depremden sonrası için 7269 ve 1051 Sayılı Afetler Kanunu uyarınca 
önleyici ve zararı en aza indirici çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine Bakanlığımız kuruluşlarından olan Deprem Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar dahil olmak 
üzere deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri ve yapılacak çalışmaları yönlendirici çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir, 

1963 yılında yürürlüğe girmiş olan deprem bölgeleri haritasındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması ama
cıyla yeni bir deprem bölgeleri haritası hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/5551 sa
yılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Deprem bölgeleri haritasına uygun yeni bir yönetmelik hazırlamak ama
cıyla başlatılan çalışmalar 1975 yılında bitirilmiş ve yeni Yönetmelik 9 Haziran 1975 tarih ve 15260 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ülkemizde, kamu ve özel kesimde çalışan İnşaat Mühendisleri ve şehir plancılarının deprem ve dep
reme dayanıklı yapı yapma konusundaki büyük bilgi eksikliklerini ortadan kaldırmak ve bu konudaki yeni 
teknolojik gelişmeleri bu meslek gruplarına tanıtmak ve benimsetmek amacıyla Nisan 1973 yılında «Deprem 
Araştırma Enstitüsü Bülteni» adında teknik bir bülten çıkarılmaya başlanmıştır. 4 ayda bir yayınlanan bu 
bültenin bugün 18 sayısı çıkmış olup, bülten kamu ve özel kesimdeki tüm ilgililere ücretsiz olarak gönderil
mektedir. Aynı amaç için her yıl Ülkemizin değişik bölgelerinde deprem mühendisliği seminerleri düzenlen
mektedir, 

Ülkemizde, kırsal alanda mesken inşa eden usta ve kalfalara evinli bizzat yapan halkın depreme dayanıklı 
yapı konusundaki bilgisizliğini ortadan kaldırmak amacıyla «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konu. 
sunda Halk Eğitimi» projesi adı altında kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Bu proje gereğince ilk olarak 500 000 
adet renkli duvar levhası bastırılmış ve en küçük yerleşme ünitelerine kadar dağıtılmıştır. 

Proje halen uygulama planına göre yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki deprem kayıt şebekesinin geliştirilmesi ve meydana gelen depremde yapıların karşılaştığı 

kuvvetlerin ölçülmesi amacıyla «Yurt çapında Akselerograf Şebekesi» kurulması projesi halen, yürütülmekte 
olup, Enstitüce Yurdumuzun çeşitli yerlerine 82 adet cihaz kurulmuştur. 

Deprem bölgelerinde kurulmakta veya genişletilmekte olan sanayi bölgelerinin ve büyük şehirlerin ku
rulacağı yerlerdeki zemin özelliklerini tespit etmek ve elde edilen sonuçlara göre depremleri en az zararla 
atlatmayı gerektiren uygulamayı uygulayıcılara önerebilmek amacıyla, teknik adı mikro - zon çalışma grup
ları kurulmuş bulunmaktadır Bu gruplar ülkemizde yapılması düşünülen tüm büyük yatırımların yapıla
cağı yerlerde çok değişik tip ve sayıdaki cihazlarla ve en son Uluslararası teknoloji yakından takip edilerek 
çalışmalar yapmaktadır. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte deprem mühendisliği araştırma laboratuvarı ile zemin dinamiği 
araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Kandilli Rasathanesi ile de 6 adet yeni sismolojik istasyon kurulması 
için çalışmalara başlamıştır. 

Enstitü ayrıca aşağıda belirtilen acil konularda çalışmalara başlamıştır^ 
1. Ülkemizdeki kırsal yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması, 
2. Kırsal yapıların takviye metodları, 
3. Etkili bir proje ve uygulama kontrol sisteminin geliştirilmesi, 
4. Ülkemiz için deprem sigortası sisteminin geliştirilmedi, 
5. Önemli mühendislik yapılarının depremlere karşı projelendirilmesi esasları, 

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 9 Haziran 1975 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Yö
netmelik gereğince afet bölgelerinde yeniden yapılacak ya da değiştirilecek ya da büyütülecek ya da esaslı 
onarım görecek resmi ve özel tüm yapıların bağlı olacağı teknik koşullar bu yönetmelikteki ilkelere uyula
rak yerine getirilir, Yine bu yönetmeliğe göre; afet bölgelerinde yapılacak yapılar gerek malzeme, gerekse 
işçilik bakımından, Türk Standartlarına ve Bayındırlık Bakanlığı «Genel Teknik Şartnamesi» kurallarına uy
gun olacaktın 
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Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/551 sayılı kararı ile yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasın
da, Ülkemiz dört deprem bölgesine ayrılmış ve bu Yönetmelikte her deprem bölgesi için değişlik deprem böl
ge kat sayıları saptanmıştır, 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce planlama, projelendirme ve afet konutları yapımı gibi çalışmalarının 
yanısıra acil yardım çalışmalarının bir gereği olarak; tabii afetlerin meydana getirdiği can ve mal kaybın
dan doğan zararların azaltılması ve afetin vukuundan en kısa zamanda afetzedelerin ilk acil ihtiyaçlarının 
kendilerine ulaştırılmasını temin, bakımından, afetlerin yoğunluk kazandığı bölgeler ve bu bölgelerdeki nüfus 
yoğunluğu, ulaşım imkânları ile İllerimizin diğer olanakları gözönüne alınarak, Memleketimizin muhtelif 
bölgelerinde; prefabrik mesken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım malzemelerini 
her an şevke hazır vaziyette bulundurmak amacıyla adil yardım bölge depoları kurulmasım uygun görmüş 
ve Marmara - Trakya ve kısmen Karadeniz bölgesine hakim olması nedeniyle ilk bölge deposu Sakarya 
ilinde kurulmuştur. 

Ayrıca; 6 ll'de daha bu tip bölge depolarının kurulması tasarlanmaktadır. 
Bir geçici iskân tarzı olan «çadırlı iskân konusunda Kızılay ile işbirliği yapılmaktadır. 
Son afetler nedeniyle, Kızılay'daki çadır stoklarının azalması ve geçmiş afetlerin bize kazandırdığı dene

yimlerin ışığında, bezi Bakanlığımızca temin edilmek üzere Kızılay ile 10 000 çadırlık bir anlaşma yapılmış 
ve bu çadırların dikimine başlanmıştır. 

Yine afet öncesi tedbirlerden olarak, afetin meydanaı geldiği bölgelerde hayatın biran önce normale dön
mesi, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi acil yardım hizmetlerinin aksamadan yürütülme-* 
si için hazırlanan «Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu» na göre il acil yardım plan
ları yapılmıştır. Acil Yardımlar Bakanlığımızca ayni ve nakdi olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır, Bu 
yardımlarda acil yardım süresi afetin türüne ve büyüklüğüne göre değişmek üzere 15 gündür. Ayni yardım
lar ise mubayaa usulüyle yapılmaktadır. 

Meskenleri oturulamayacak derecede hasar gören afetzedelerin geçici iskânlarının sağlanması için mes
ken, baraka, yapımı, kiralanması, veya bu işlerin kısa sürede yapılamayacağı haller ile geçici iskân tedbirleri
ni kendileri almak isteyenlere nakdi yardım yapılmakta ve çok büyük afetlerde, gerektiği hallerde başka il
lerde geçici iskâna alınmaktadır. Bu işler için afetzedeler borçlandırılmazlar. 

Hak sahibi afetzedelere mesken yapımı 20 - 30 yıl gibi uzun vadelerle borçlandırılarak yapılmaktadır. 
Meskenleri orta ve az derecede hasar gören afetzedelere ise onarım yardımı yapılmaktadır. 
Dördüncü Beş Yıllık Plan çerçevesinde de 56 000 meskenin yapımı Bakanlığımız tarafından planlanmış

tır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Recai Kutan 
imar ve iskân Bakam 
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