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BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap) 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap) 

  
BAġKAN – Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri arkadaĢlarım; Komisyonumuzun 

14’üncü BirleĢiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe ve kesin 

hesaplarını görüĢeceğiz.  
… 
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Öztürk.  
Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe 

Komisyonunun değerli üyeleri, bürokrasinin değerli mensupları; ben de konuĢmamı son derece 
kısa tutacağım.  

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı görev alanı itibarıyla giderek daralan, küçülen bir Bakanlık. 
Önce Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına bağlı olmaktan çıkarıldı, 
ulaĢtırma politikasının bütünlüğü çerçevesinde böyle bir anlayıĢa dayalı olarak UlaĢtırma 
Bakanlığına bağlandı. Toplu Konut Ġdaresi sadece toplu konut yapan bir kurum olmaktan çıktı ve 
merkezî yönetimin de yapım iĢlerini önemli ölçüde yürüten bir kurum hâline gelmeye baĢladı. Yani 
Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının görev alanına giren birçok ihaleyi, birçok iĢi Ģu an Toplu Konut 
Ġdaresi yapmaktadır. TOKĠ’nin yasasında yapılan en son değiĢiklikle de merkezî yönetimin yapım 
birimi, inĢa birimi olarak, merkezî yönetimin bir kısım yatırım ödeneklerinin harcanma birimi olarak 
TOKĠ’nin belirlenmesine imkân veren bir düzenleme yapılmıĢtır. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündeminde olan bir kanun tasarısıyla da Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü BaĢbakanlığa bağlanmak 
üzeredir. Ġmar planı konusundaki yetkileri, diğer bir kısım yetkileri diğer bakanlıklara devredilmiĢtir. 
TOKĠ ve ÖzelleĢtirme Ġdaresi, zaten imar planı yapma konusunda Bayındırlık Bakanlığına ait 
olması gereken -yani belediyelere ait olanları saymıyorum- merkezî yönetimdeki imar planı yapma 
yetkisine sahip bir kurum olan Bayındırlık Bakanlığına ait olan imar planı yapma yetkilerini de 
almıĢtır diyebiliriz. Yani doğrudan belki bir yetki aktarımı yoktur diyecek Sayın Bakan ama merkezî 
yönetimde imar planı yapma yetkisine sahip tek birim Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı olmalıdır. 
BaĢka bir birim varsa bunda bir yanlıĢlık var demektir. Bunlar son derece önemli geliĢmeler.  

Öte yandan, Bakanlığın bütçesine bakıyorum, Bakanlığın bütçe ödeneklerini baĢlangıç 
ödenekleri ile kıyaslayacağım. Yıl sonu gerçekleĢmeleri rakamlarını kıyaslamayacağım çünkü yıl 
sonu gerçekleĢme rakamını kıyaslarsak yanlıĢ olur, merkezî yönetimdeki, genel bütçedeki 
kurumların yatırım ödenekleri yıl içinde Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına aktarıldığı için yıl sonu 
gerçekleĢmesi daima baĢlangıç ödeneklerinden yüksek oluyor. BaĢlangıç ödeneklerine 
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baktığımızda 2006 yılına kadar düzenli olarak her yıl artmakta olan Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı 
ödeneklerinin 2006 yılından sonra bir düĢüĢe geçtiğini görüyoruz. Örneğin 2007 yılı baĢlangıç 
ödeneği 2006 yılına kıyasla yüzde 4,56 azalmıĢtır, 2008 yılı baĢlangıç ödeneği 2007 yılına kıyasla 
yüzde 7,11 oranında azalmıĢtır, 2009 yılı baĢlangıç ödeneği 2007 yılına kıyasla yüzde 3,35 artmıĢ 
olmakla birlikte rakamsal olarak 2007 baĢlangıç ödeneğinin bile gerisindedir. Bunları vermemin 
nedeni Sayın Bakanın Bakanlığın görev alanı ve fonksiyonları konusunda bir değerlendirmeye 
gitmesi içindir. Acaba böyle bir tabloda Sayın Bakan Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının geleceğine 
yönelik olarak nasıl bir vizyon düĢünmektedir acaba? Giderek küçülen, baĢlangıç ödenekleriyle 
bile merkezî bütçeden giderek daha az pay alan bir Bakanlık bir dönem proje yatırım denildiğinde 
akla gelen Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Ģimdi oldukça küçülmüĢ bir durumda. Bu kadar büyük 
bir birikimi olan, teknik birikimi olan Bakanlığın acaba gelecekte ne yapması düĢünülmektedir? 
Mevcut yapılanma Sayın Bakanı tatmin etmekte midir? Mevcut yapılanma, mevcut fonksiyonlar 
Bayındırlık Bakanlığının birikimine uygun mudur? Örnek veriyorum: Yüksek Fen Kurulu gibi bir 
Kurul bu Bakanlıktadır ama yapım iĢlerini, inĢaat iĢlerinin çok büyük bir kısmı bu Bakanlığın 
dıĢındadır. Denilebilir ki, burası merkezî bir birimdir bütün kamuya hizmet verir ama eskiden bu 
iĢlerin çok büyük bir kısmı, çok önemli bir kısmı Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyordu.  

Ben bu çerçevede Sayın Bakanın ilgi alanına bir konuyu sunmak istiyorum, görevi azalan 
bir Bakanlığa bir görev öneriyorum: DıĢ müteahhitlik hizmetleri sahipsizdir Türkiye’de. DıĢ 
müteahhitlik hizmetleri iki yıldır Plan ve Bütçe Komisyonunda sayın bakanların bütçe sunuĢlarında 
izliyorum Devlet Bakanı KürĢat Tüzmen tarafından sahipleniliyor gözüküyor çünkü dıĢ 
müteahhitlik hizmetleri sektöründeki ilerleme, geliĢim hepimizi mutlu eden o rakamlar Sayın 
KürĢat Tüzmen tarafından dile getiriliyor ama sektörün sorunlarını Sayın Tüzmen’e ilettiğimiz 
zaman burada Sayın Tüzmen onlarla ilgilenmiyor, Bakanlığının, o yapılanmanın onunla ilgilenme 
Ģansı da yok belki bilemiyorum. Bu sektörün teminat mektubu sorunu vardır, bu sektörün proje 
kredisi sorunu vardır, bu sektörün yurt dıĢındaki çeĢitli ülkelerde yaptığı iĢlerde karĢılaĢtığı risklere 
karĢı sigorta sorunu vardır, bu sektörün yurt dıĢına götürdüğü personelle ilgili olarak Türkiye’de 
ödemek zorunda kaldığı sosyal güvenlik primlerinden dolayı bir prim sorunu vardır. Bunları Sayın 
Bakanın ilgisine sunmak istiyorum.  

Ve bir soruyla konuĢmamı tamamlamak istiyorum: Ġller Bankası Genel Müdürlüğü 
Trabzon Bölge Müdürünün bir talebiyle 3 personeli, 3 mühendisi Trabzon dıĢına tayin etti. Ben o 
zaman hem Sayın Bakanı aradım hem Sayın Genel Müdürü aradım. Bu personelden bir tanesi 
benden yardım talebinde bulundu, yerinde kalmak istedi. Sayın Bakan ilgilendi. Sayın Genel 
Müdür de ilgilendi ancak Sayın Genel Müdürün bana söylediği: “Bölge Müdürü bu 3 mühendisin 
bölgelerinde çalıĢmasını sakıncalı gördüğü yönünde bir yazısı vardır.” Evet, doğru, Bölge Müdürü 
eğer bir kısım personelin kendi bünyesinde çalıĢmasını sakıncalı görür bunun tayinini önerirse 
doğal olarak Genel Müdürlük bu tayini yapar. Bunu son derece doğal karĢılıyorum, bu yönüne 
herhangi bir eleĢtirim yok. Dolayısıyla bu tayinle ilgili herhangi bir düzeltme yapamayacağını ifade 
etti. Sayın Bakan da aynı Ģeyleri ifade ettiler. Bütün bunların hepsini son derece doğal 
karĢılıyorum. Ancak bu 3 personelden bir tanesi daha sonra yerinde kaldı. Sayın Bakana ben 
bunu sorduğumda onun çocuğunun rahatsız olduğunu söyledi. Benim söylediğim personelin de 
annesi kanser tedavisi görüyor, o da aynı mazereti olan bir personel. Daha sonra o çocuk gitti 
diğeri kaldı. Bunu son derece yadırgadığımı burada ifade etmek istiyorum. ġimdi, duyduğum 
Ģeyleri ifade etmek istemiyorum ama burada bir çifte standart uygulanmıĢtır. Bunu Sayın Bakana 
ve Bakanlığa yakıĢtıramadığımı, uygun bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer bir kural 
koymuĢsanız, 3 kiĢiyi tayin ediyorsanız 3 kiĢi gider. Birisine bir mazeret nedeniyle bir ayrıcalık 
tanıyorsanız diğerlerinin mazeretine de bakmak zorundasınız. Onun mazereti onun çocuğu hasta, 
onun annesi hasta dolayısıyla çocuğu hasta olanı orada bırakırım, annesi hasta olanı bırakmamı 
Sayın Bakan kabullenmiĢ değilim. Tabii, tayinle ilgili herhangi bir Ģu an bir talepte bulunmuyorum 
çünkü ilgili kiĢi yargıya gitti, kazandı, döndü tekrar aynı görevinde çalıĢıyor. Ama bu çifte 
standardı ben anlayabilmiĢ değilim. Bugüne kadar, bunu, bunun açıklamasını bulabilmiĢ değilim. 
Sayın Bakan da bu açıklamayı bana yapabilmiĢ değil. Burada bir kez daha Sayın Bakandan bu 
konuda bir açıklama rica ediyorum.  

TeĢekkür ederim.  
… 
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Baratalı.  
Evet, değerli arkadaĢlar, söz talepleri tamamlanmıĢtır. Sayın Bakana söz vereceğim.  
Sayın Bakanım, Ģu ana kadar ortaya konan görüĢler var, eleĢtiriler var, sorular…  
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Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) –  
… 
Afet iĢleriyle ilgili Ģöyle… En fazla eleĢtirildiğimiz konu ki -Sayın Ersin Arıoğlu bizi çok 

eleĢtirdi, Sayın BaĢbakanımızın huzurunda da brifing verdi, kendisine teĢekkür ederim 
duyarlılığından dolayı- bu hepimizin konusu afet iĢleri. ġimdi, bir Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü var, 
bir BaĢbakanlık Acil Durum var bir de sivil savunma var. ġimdi burada eĢ güdüm yok, doğru. Ne 
olacak? ĠĢte, risk öncesiyle ilgili hazırlıkları biz yapabiliyoruz, gayet de baĢarılıyız. Risk anında 
valilerimiz, ĠçiĢleri Bakanlığı devreye giriyor, Kızılay, sivil toplum, sivil savunma ondan sonrada 
yine biz iĢte hasar tespitinden, arazi planlamasına ve yapıma kadar üstleniyoruz, proje, finansman 
vesaire. ġimdi, burada, Ģöyle söylendi, biz Sayın BaĢbakanımızla oturuldu, konuĢuldu, orada 
ortaya Ģu çıktı: Bir kurum oluĢsun bu üç kurum birleĢsin ve Sayın BaĢbakanımız bunu bir 
bakanlığımıza versin bu da büyük ihtimalle bizim Bakanlığımız olacak ve belki de burada daha 
hızlı hareket etmek, daha doğru karar vermek ve daha az zararla bu afetlerden kurtulma yoluna 
gidebiliriz.  

Tabii ki, Akif Bey’in de dediği gibi yani hiçbir bakanı bakanlığının küçülmesi veya önemli 
kuruluĢlarının ayrılması mutlu etmez ama bu bir Bakanlar Kurulumuzun almıĢ olduğu bir karardır. 
Biz de Ģuna inanıyoruz: Teknik AraĢtırma Uygulama olarak, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü olarak, 
Ġller Bankası olarak, Yapı ĠĢleri olarak ve Tapu Kadastro olarak daha yeni bir yapılanma, daha 
çağdaĢ, daha hızlı, daha Ģeffaf, daha verimli bir yapılanmaya gitmek istiyoruz.  

ġimdi, benim çok değer verdiğimiz üstadımızı tabii üzdük belki, kusura bakmasın ama 
Ģimdi burada doğru 3 mühendis disiplin cezası aldı, bizi de aradı konuĢtuk. Biz tabii burada 3 
arkadaĢımızı iĢ ahengimizi bozması nedeniyle Van Bölge Müdürlüğüne tayin ettik. Bunlardan bir 
tanesinin çocuğunun ağır hasta olması nedeniyle durdu, diğer arkadaĢları da geri geldiler. ġunu 
söyleyeyim, yani biz bir vatandaĢ olarak, bir Bakan olarak, bir milletvekili olarak hiçbir kiĢinin 
görevden alınmasını, baĢka bir yere verilmesini, özellikle evlenmiĢ, evli barklı, eğitimi olan hiç 
kimsenin gönlü buna razı olmaz ama burada üstadı kırdığımıza göre demek ki mecbur kaldık. 
Eğer bir hatamız olmuĢsa da kusura bakmayın üstat sizi üzdük herhâlde. Ama yapabileceğimiz 
oydu yoksa sizi kırmayacağımızı biliyorsunuz yani. 

MEHMET AKĠF HAMZEÇEBĠ (Trabzon) – Yani “Yapabileceğimiz oydu.” derseniz hâlâ 
düĢünceniz aynı demek buna daha çok üzülürüm Sayın Bakanım.  

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Yok yani 
yapabilirdik de yapmadık mı diyelim üstadım yani? Yani ben doğruyu söylemek durumundayım 
size.  

MEHMET AKĠF HAMZEÇEBĠ (Trabzon) – Sayın Bakanım, bunu gayet iyi biliyorsunuz sizi 
bir baĢka milletvekili aradı onu durdurdunuz.  

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Hayır, hayır.  
MEHMET AKĠF HAMZEÇEBĠ (Trabzon) – O öyle ben biliyorum.  
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Ġnanın ki hiçbir 

milletvekili sizden öne geçti diye bir Ģey düĢünmeyin onu söyleyeyim.  
FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ġki Trabzon milletvekili her Ģeyi baĢarır ona 

inanıyorum.  
HARUN ÖZTÜRK (Ġzmir) – Neyse yargıyla döndüğüne göre orada kalsın artık. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Peki, tamam 

inĢallah. 
MEHMET AKĠF HAMZEÇEBĠ (Trabzon) – Tayin edebilir hiç öyle bir Ģey yok.  
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Hayır öyle bir Ģey 

yok tabii.  
ġimdi Anayasa Mahkememiz kararıyla  bazı belediyelerimizin kapanmaktan kurtulduğu 

anlaĢılıyor. Bunlar “Ortada bazı listelerin dolaĢtığını da duyuyorum.” dedi Sayın Baratalı. ġimdi 
Bakanlığımız ve DPT tarafından belirlenen turizm belediyeleri listesinde yer alan 94 belediyeden 
8’i de Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kapatılmaktan kurtuldu. Bunları okuyayım: 
Aydın-Geyre, Muğla-Turunç, Mersin-Uzuncaburç, Trabzon-Uzungöl, Çorum-Alacahöyük, 
NevĢehir-MustafapaĢa, Kütahya-Zafertepe-Çalköy, Kırıkkale-Hasandede. Bunlar kurtulan 
belediyeler. Diğer belediyelerimiz zaten kapanan belediyelerimizle ilgili… 

HARUN ÖZTÜRK (Ġzmir) – Öbürlerini niye yaktınız o  zaman? 
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BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Hayır, o 
kapananları da… Bakın, efendim, 1.124 tane bize gelen liste. 

FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – O sizin bakanlığınızda… 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Hayır, bizim 

bakanlığımız değil. Biz turizm bölgesi ilan edilenler kurtarabiliyor. Bizim direkt turizm… 
FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – 50’lik bir liste vardı? 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Benim ondan 

haberim yok. 1.124 tane belediyenin kapanma listesi burada ama mahkeme de, devam eden 
mahkemeler de var dediğiniz gibi. Bu turizm belediyeleri listesinde kriter nedir? Belediyelerin 
talepleri doğrultusunda bu liste belirlendi. Her yıl taleplere bağlı olarak bu listede değiĢiklikler 
yapılmakta. Bakanlığımız DPT’ye teklif ediyor, DPT’de onaylanmaktadır. Hâlen 2008 itibarıyla 94 
tane belediyemiz var. Biz bunlara bize ayrılan ödeneklerden yardım yapmaktayız gerek 
kamulaĢtırma gerek turizmle ilgili. 

Beton santralleriyle ilgili burada tabii bu bizim faaliyet raporumuzda var Mevlüt Bey, orada 
Yapı ĠĢleri bölümüne bakarsanız. Bizim bu 400 arkadaĢımız Türkiye’de 263 tane hazır beton 
piyasa gözetim denetimi yapıldı. Bunlarda baĢlarda yüzde 8 mertebesinde olan kusur bugün 
itibarıyla yaptığımız denetimler sonucu yüzde 1’ler seviyesine indi. 

FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ġstanbul’un Avrupa yakasını söylüyorum.  
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Tabii, bunların bir 

birliği var. O birlikle bize geldiler. Onlar da istiyorlar ki herkes bu birliğe katılsın, laboratuvarlarımızı 
çalıĢtıralım. Tabii fiyat konusuna biz karıĢamıyoruz ama dediğiniz konu çok hassas bir konu, 
doğru.  

Sizin afetle ilgili talebiniz… 
FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakanım, orada yardım istedim. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Tamam, o konuda 

o  zaman size bilgiyi Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğümüzle ilgili bilgi…  
Sanırım, hak sahipleriyle ilgili bir sorun var. Burada bir bilgi notu var. 
FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Tamam efendim, biliyorum konuyu. Ben 

yardım istedim. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Evet, 2008’de 5 

trilyon 469 YTL ödenek ayrılmıĢ. 2009 yılında bitirilmesi planlanmıĢtır.  Bunu size yazılı olarak da 
verebiliriz. 

FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hayır efendim. Ben Mustafa Bey’le görüĢtüm.  
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Antalya Limanı’nın 

geniĢletilmesi ve büyütülmesine iliĢkin imar planı hazırlandı. Kıyı Kanunu uyarınca ilgili kurumlara 
görüĢ de sunuldu. GörüĢler tamamlanma aĢamasında. GörüĢlerin tamamlanmasından sonra imar 
planı onaylanacak. Zaten faaliyet raporumuzda bunu belirtmiĢtik. 

Evet, Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyoruz. 
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 
Değerli arkadaĢlar, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı bütçesinin programlarını okutuyorum: 
  
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ VE KESİN HESABI 
  
(01 okundu) 
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir. 
(02 okundu) 
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir. 
(04 okundu) 
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir. 
(06 okundu) 
BAġKAN – Önerge var, okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına 
Cetvelde gösterilen değiĢikliğin aĢağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 
            M. Akif Hamzaçebi                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu                        Bülent 

Baratalı 
            Trabzon                               Malatya                                               Ġzmir 
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BAġKAN – Sayın Bakan, katılıyor musunuz? 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Müsaade ederseniz 

bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. 
Tabii 2011’de Trabzon’da 2011 Avrupa Olimpik Gençlik Festivali yapılacak.  Bununla ilgili 

Ģu anda 5 bin kiĢilik bir kapalı salon il özel idaresi tarafından arsası verildi, projesi bitiyor.  
Yine bir tramplenli bu müsabakaların yapılabileceği bir yüzme havuzu. Yine Söğütlü’de 

yapılan atletizm pistine bir tribün yapımı için gerekli ödenekler ayrıldı, projelendirme yapıldı.  
ġimdi, Akif Bey’in söylediği konu Ģu, talep ettiği: Ben onu müsaadenizle size arz edeyim. 

ġimdi, bu olimpiyatlarla iliĢkilendirilerek bir Trabzonspor Hüseyin Avni Aker Stadının yerinden 
kaldırılması ve Darıca’da değil ama Akyazı’da dolgu alanında ki 660 bin metrekare dolgu alanı bir 
evvelki  Trabzonspor yönetimi tarafından Maliye Bakanlığından alınarak parası ödenerek burası 
Trabzonspor’a kazandırıldı. Sayın BaĢbakan da bu projeyi gördü “Ben bu projeyi destekliyorum 
ancak finansmanını değil bunun hukuki altyapısını çözeceğim.” demiĢti. Zira burada kıyı kenar 
var. Kıyı kenarla ilgili burada bir Ģey yapmak mümkün değil ama Sayın BaĢbakanımızın da talebi 
ve Murat Bey’in de destekleriyle, sizlerin de destekleriyle hep beraber, CHP, Akif Bey, hep 
beraber destek verdik. Burada bu stadın yapılabilmesi ve yanına konaklama yapılmasıyla ilgili 
yasayı… Yasa da Ģöyle: “Olimpiyatların olabileceği yerlerde Spor Bakanlığının izniyle bu tip stada 
ve konaklamaya izin verilir.” dendi. ġimdi,  biz bununla ilgili çalıĢmalara baĢladık. Bu dolgu, 
denildiği gibi, bu rakamlara çıkmaz. Tabii bu baĢlangıç rakamı olabilir ama biz hesabını… 

FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Biz size verelim, eliniz rahatlasın. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Hayır, hayır. Bunu 

Ģöyle söyleyeyim ben Mevlüt Bey. Bu parayla bu olmuyor, olamıyor. Bunu biz takasla yapmayı 
düĢünüyoruz Kayseri’de olduğu gibi, Bursa’da yapılacağı gibi, Konya’da yapılacağı gibi. Nasıl 



 6 

yapılacak? Avni Aker’i vereceğiz, yanında Yavuz Selim’i ve yanındaki kapalı spor salonunu 
vereceğiz bir giriĢimciye, o bize burayı yapacak. Fakat biz Ģimdi bu konuda iki tane Türkiye’nin en 
önemli isimleriyle beraber oturduk, baktık ki 660 bin metrekare ki 10 metreyi buluyor en uçta 
derinlik, bunun tahkim edilmesi, dolgu yapılması, kazık temeli vesaire burada 100 milyon dolarlık 
bir dolgu çıkıyor, tahmin edildiği gibi değil. Üzerindeki stadyum da 42 bin kiĢilik olacak. Çarpı 2 bin 
dolar, 84 milyon dolar da o yani 184 milyon dolarlık  bir proje, yalnızca stat ve dolgu. ġimdi, bunu 
yapmak mümkün değil yatırımcı için ama bunu önceden ortaya atanlar  çok iyi hesaplamadıkları 
için böyle bir rakam ortaya çıktı. 

ġimdi, biz iki tane uluslararası firmayla konuĢtuk. Hatta bir tanesi dolgu yapmadan denizin 
üzerine enteresan bir gemi gibi stat projesi hazırladı, onun çalıĢmalarına devam ediyoruz. 
Dolgusuz olabilecek belki Akif Bey. Önüne bir mendirek koyacağız çünkü dolgu inanılmaz bir 
rakam. O bakımdan, bu çalıĢmaları yapıyoruz. Eğer baĢaramazsak ve beceremezsek ne 
yapabileceğiz? Belki kara yollarımız burayı dolduracak, 100 bin metrekaresini dolduracak ve 
üzerinde bir yatırımcı bulabilirsek bu global kriz geçiĢinde inĢallah bunu yapacağız. Ancak Ģunu 
da söyleyeyim: 2011 Olimpik Festivalinde stada gerek yok. Trabzon’daki Avni Aker Stadyumu bu 
iĢi görebilir 2007’deki Karadeniz oyunlarını gördüğü gibi. Yani bu konuda bilgi vereyim ve o 
bakımdan böyle bir Ģeye ben olumlu bakmıyorum. 

BAġKAN – Evet, önergeyle ilgili açıklama alalım kısacak. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
Sayın Bakanın açıklamasından ben Ģunu anladım: Sayın BaĢbakan  2007 22 Temmuz 

seçimlerinden bir gün önce veya belki 20-21 Temmuzda Trabzon Meydanı’nda bir miting yaptı. 
Mitingde, miting meydanının bir köĢesinde bu proje asılıydı, maalesef Trabzonspor’un o günkü 
yönetimi bu projeyi siyasete alet etti mitinge onu asmak suretiyle. Sayın BaĢbakan da orada bütün 
herkesin gözü önünde bu stadın yapımına destek sözü verdi. Bunu Trabzonspor’a müjdeledi.  Bir 
gün sonra seçimi yapıyoruz. Ancak Sayın Bakanın açıklamalarından anlıyoruz ki Sayın 
BaĢbakanın bu sözü yapım sözü değilmiĢ. Bakın, aradan bir buçuk yıla yakın zaman geçiyor, 
Sayın Bakan hukuki problemlerini çözme konusunda destek vermiĢmiĢ. Meydanda söylenen bu 
değildi.  

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Meydanda söylenen 
de oydu. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Meydanda söylenen o değil Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Hayır… Hayır… “Bu 

projeyi destekliyorum.” demiĢti. Ancak… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bu projeyi destekliyor. O zaman Sayın 

BaĢbakan der ki, bu projenin hukuki problemlerini…  
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Zaten kıyı kenar 

olduğu için yapılması mümkün değildi üstat. Kıyıya çivi çakamazsınız, biliyorsunuz. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Müsaade ederseniz bitireyim Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Tabii, tabii, buyurun. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ġimdi, ben denizin doldurularak stadın 

yapılmasına hiçbir zaman taraftar olmadım, hiçbir zaman. Trabzon’a yeni bir stat yapılabilir, 
ihtiyacımız vardır, yapılması gerekir ama bu stadı karada bir yerde yapmalıyız. Trabzon’da 
üniversite var, Karadeniz Teknik Üniversitesi var, Ģehir plancıları var, Ģehirde müthiĢ bir birikim var 
her konuda. Bu birikim değerlendirilerek biz daha düĢük bir kamulaĢtırma bedeliyle bu stadı 
yapabiliriz fikrini ben her zaman savundum. Ancak Hükûmetiniz bir yasa getirdi, kıyı kenar 
çizgisinin bu hâllerde aranmayacağı yönünde bir yasa getirdi ve aĢağıda biz Trabzon’a burada bir 
stat yapılacak diye… Mademki Hükûmet kararını, tercihini böyle verdi, denizi doldurarak stat 
yapacak, artık bunu destekleyelim, bunun üzerinde gidelim çünkü bizim politika belirleme 
Ģansımız yok.  

ġimdi Sayın Bakan, burada da bir baĢka Ģey söylüyor. Burada stadın çok pahalı olacağını 
söylüyor. 100 milyon dolara dolgusunun çıkacağını söylüyor, statla beraber 184 milyon dolar. 
Sadece dolgu 100 milyon dolar. Peki, o zaman yasayı neden çıkardınız Sayın Bakan? 

HARUN ÖZTÜRK (Ġzmir) – BaĢka bir yerde bir kıyı çizgisi daha vardır. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bakın, Ģimdi sadece zaman kaybediyoruz. 

Mademki doldurarak bir stat yapma sonucuna vardınız, Sayın BaĢbakan da bu stadın yapılması 
konusunda söz verdi. O zaman bu stadın yapımını tamamen kulübe yıkmak insafsızlık olur. 
Dolgusunu yapın bari de üstüne de Trabzon kendi imkânlarıyla finansmanını bularak stadını 
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yapsın. Benim verdiğim önerge budur değerli arkadaĢlar. Hiçbir Ģekilde popülizmin olmadığı, 
Sayın BaĢbakanın da verdiği söz paralelinde ona uygun bir önerge.  

ġimdi, ben doğrusu üzüntüyle karĢıladım Sayın Bakanın açıklamalarını. Ayrıca Ģunu da  
çok yadırgadım. Biz Trabzonspor’un stadını vereceğiz, Hüseyin Avni Aker Stadını bir yatırımcıya 
vereceğiz… 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Gençlik Sporun 
üstat, Trabzonspor’un değil. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ĠĢte, neyse, biz o stadı… 
Gençlik Spor derken Trabzonspor’a intifa hakkı verilmiĢ değil mi? Kiralaması verilmiĢ 

değil mi? 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Hayır, kira veriyor, 

yıllık kira veriyor. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Kira veriyor. Sonuçta Trabzonspor kullanıyor. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Devlet fedakârlık 

yapıyor üstadım. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Nasıl fedakârlık yapıyor? 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Öyle yapıyor. “Ben 

Kayseri’deki stadı modernleĢtirdim, Trabzon da buna layıktır.” diyor. Sayın BaĢbakan bunu 
düĢünüyor ve Trabzon mutlaka… 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bakın, siz Ģimdi birkaç Ģey söylüyorsunuz. 
“Bir, stadı modernleĢtirmek.” diyorsunuz 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Hayır, yeni statla 
modernleĢtirmek. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Peki, Ģimdi Ģunu yadırgıyorum: Bu stadı 
vereceğiz bir yatırımcıya… 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Evet. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Sayın Bakan, bunun kararını siz nasıl verdiniz 

Ģimdi? Siz mi verdiniz bu kararı, Sayın BaĢbakan mı verdi, bilemiyorum. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Tabii ki Hükûmet 

olarak verebiliyoruz üstadım. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim,  demek ki iki-üç sene önce bir 

yatırımcı, Hilton, yatırım yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına baĢvurmuĢtu. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı da çeĢitli valiliklere yazı yazmıĢtı, otuza yakın valiye yazı yazmıĢtı, birisi de 
Trabzon’du, kamuya ait taĢınmazların listesi yapılmıĢtı, Trabzon’da da Hüseyin Avni Aker Stadı 
yazıyordu. Hüseyin Avni Aker Stadı Hilton için verilecek… 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Onları ilk defa 
duyuyorum ben. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Hatırlayacaksınız. Sayın Atilla Koç Kültür ve 
Turizm Bakanıydı. Trabzon Havaalanında karĢılaĢtık. 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – O yanlıĢ bir bilgiydi. 
Ama hiç haberi olmadığını söyledi size. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Hayır, Sayın Atilla Koç onu hemen iptal etti. 
Sayın Atilla Koç’un samimiyetine inanıyorum ama öyle anlıyorum ki Ģimdi bu fikir ta o zamandan 
beri var. Yatırımcıya burayı verelim. Bütün bunları da Trabzonspor’un gıyabında herhâlde 
planlıyorsunuz çünkü Trabzonspor’un Trabzon kamuoyunun böyle bir projeden, sizin böyle 
düĢündüğünüzden haberi yok. Sizin Trabzon’da çok özel bir yeriniz var. 

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Üstadım, 
Trabzonspor da bunu istiyor, yapmayın. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Ben öyle bir Ģey bilmiyorum. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Trabzonspor’un 

istemediği bir Ģeyi yapamayız biz.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Ben doğrusu böyle bir Ģeyin istendiğini ilk kez 

duyuyorum. Eğer böyle bir Ģey kapalı kapılar ardında planlanıyorsa bunu yadırgıyorum. 
BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Sizin nasıl haberiniz 

olmaz üstadım. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Benim haberim yok Sayın Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Kulüp baĢkanı 
defalarca BaĢbakanımızla konuĢtu. Bir evvelki, bir sonraki, beraber konuĢtuk. Yatırımcılarla 
konuĢuyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü… 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Hayırlı olsun. Eğer siz kulüp baĢkanıyla 
bunları planlıyorsanız, bu konularda da kulüp baĢkanı Trabzon’un diğer milletvekillerine, Milliyetçi 
Hareket Partisine ve bize haber verme ihtiyacını duymuyorsa, bu benim önerim de eğer sizlerin 
kararlaĢtırdığı prosedürden uzak kalmıĢsa, ona oturmuyorsa düĢünceniz, projeniz hayırlı olsun.  

BAġKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul 
edilmemiĢtir. 

 


