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BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Bakanımız, kamu 

kurum ve kuruluşlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli 

temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10’uncu Birleşimin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum.   

Gündemimizin bu kısmında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü bütçeleri ve kesin hesapları yer almaktadır.   

Değerli arkadaşlar, şimdi konuşmasını yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz 

veriyorum.  

… 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.  

Sayın Hamzaçebi, buyurun.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; ilk olarak hemen şunu ifade edeyim: 



2 

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bugünkü yapısıyla, geldiği bu aşama itibarıyla lağvedilmesi 

gereken bir bakanlıktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu Bakanlıkla görev 

olarak hiçbir ilgisi yoktur; eskiden de Başbakanlığa bağlı bir kurumdu, şimdi onun çok 

yakın çalıştığı ilgili kurum Millî Emlak Genel Müdürlüğüdür, Maliye Bakanlığına 

bağlanabilir veya Başbakanlığa bağlı olarak çalışabilir. Bunu Bayındırlık Bakanlığı 

bağlantısından kurtardığımız takdirde Bayındırlık Bakanlığının görevi kalmamaktadır. İller 

Bankası zaten yeni bir yapılanmaya girerse Hazine Müsteşarlığına bağlanabilir, başka bir 

yere bağlanabilir. Ne kalıyor geriye? Karayolları Genel Müdürlüğü ayrılmış durumda. Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü yeni bir yapılanmayla Başbakanlıkta Afet ve Acil Durumu Yönetimi 

Başkanlığı adı altında faaliyet gösterecek önümüzdeki yıl başından itibaren, bütçesi zaten 

burada yok. E, kamu ihaleleri diyeceksiniz, devletin artık yapım işlerini TOKİ yürütüyor. 

TOKİ, okuldan hastaneye, maliye binalarına kadar bütün binaları yapabiliyor. TOKİ, imar 

planları yapma yetkisine sahip. Gerçekten, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına kalmış bir 

görev yok. Şimdi, Sayın Bakanın burada sunduğu projelere bakıyorum. İşte, ne diyor? 

“222 aileye kredi verilmek suretiyle evlerin yapımı tamamlanacaktır.” Yani koskoca 

Bakanlığın uğraştığı proje, 222 ailenin evinin tamamlanması projesi, onlara kredi verecek 

ve tamamlanacak. Bu kredinin ne zaman verileceği meçhul. Bir başka projeden söz 

ediyor Sayın Bakan. “İskân projeleri kapsamında, yatırım programında, 13 ilde 18 projede 

yer alan 3.945 iskân konutunun yapım çalışmaları devam etmekte olup 270 adet konutun 

yapımının yıl sonunda bitirilmesi planlanmıştır.” Merak ettim, yatırım programına baktım. 

Bu projeler ne zamandan beri yatırım programında var? Ta 92 yılından beri yatırım 

programında bu projeler gözüküyor yani 92 yılında kendisine verilmiş görevleri de 

tamamlayamamış bir Bakanlık. Yani böyle bir Bakanlığın gerçekten faaliyette olmasına 

gerek yok diye düşünüyorum. Ana faaliyet birimleri kendisinden alınmış, ihaleler 

kendisinden alınmış, TOKİ’ye verilmiş, bütün bunlara seyirci olan bir Bakanlığımız var. 

Sayın Bakan bu konularda da bir iddia taşımadığını bu sunuş konuşmasıyla bize gösterdi. 

Peki, Sayın Bakan ne yapıyor? Sayın Bakan kendine kalmış alanda günlük politikayla 

uğraşıyor, vatandaşın yaşamını, hayatını ilgilendiren konuları maalesef alışık olmadığımız 

bir şekilde, bu Bakanlıkta görmediğim bir şekilde siyasete alet ediyor.   

Sayın Bakan, konuyu biliyorsunuz, Giresun’da sel felaketini yaşadık, 

televizyonlara çıktı. Kente olağanüstü hasar veren bir sel felaketiydi. Bu sel felaketine 

olan yaklaşımınız, tahmin etmediğim şekilde, sizden beklemediğim bir şekilde partizanca 

bir politikaya dönüştü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının politikası. Ne yaptınız? Evet, sizin 

emrinizde Afet İşleri Genel Müdürlüğü var Sayın Bakan, afet hâlinde, afetten zarar gören, 

etkilenen bölgelere, beldelere, o belediyelere yardım yapar. Sayın Bakan oradaki üç 

belde belediyemize hemen yardımı gönderdi, 100’er milyar lira, 100 bin TL. Hangileri 

bunlar? Giresun’un Çaldağ, İnişdibi ve Duroğlu belediyeleri. Evet, bu beldelerimizin 

ihtiyacı var, bu paraları hak etmişlerdir. Nüfusları sanıyorum 2.000 civarındadır. Giresun 

Belediyesi, nüfusu sanıyorum 100 bin civarındadır, Giresun Belediyesine de Sayın Bakan 

100 bin TL gönderdi. Kendisini yazın ziyaret ettim 4 Ağustosta yanlış hatırlamıyorsam -

belki 5 Ağustos- Meclis Başkanı seçmek için toplanmıştı. Bir ziyaret borcum vardı, hem 

hayırlı olsun… Aslında “Hayırlı olsun” ziyaretine gittim, Sayın Bakanı ziyaret ettiğimde 

kendisi “Bugün Giresun’a 100 bin daha gönderdik.” dedi. Aslında, ben Giresun’a kaç 

gönderildiğini de bilmiyordum. Yani onu takip etmiyordum çünkü Giresun Belediyesi, ilgili 



3 

 

milletvekillerimiz konuyla ilgili takip ediyorlar. Daha sonra öğrendim bu beldelere bu 

rakamın gönderildiğini. Sayın Bakan, sizi aradım, dedim ki “Burada açık bir haksızlık var.” 

Sayın Bakan “Efendim, zaten o, işte, altyapı zarar görüyor, onları biz yapacağız, merkezî 

Hükûmet yapacak, gerek yok ama hani istiyorsanız biraz daha göndereyim yani…” 

“Gönderin” dedim. Yani bu para ne için gönderiliyor? Bu para, o anda, o belediyenin acil 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderiliyor. Sayın Bakan, o günden bugüne oraya 5 kuruş 

göndermediniz. Bu, çok basit, politik bir çıkardır. Bu Bakanlıkta ben bunu ilk kez 

görüyorum. Bunu bu Bakanlığa yakıştıramıyorum ve ayıplıyorum bunu. Giresun 

Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili olması nedeniyle, Sayın Bakan Giresun 

Belediyesini, Giresun halkını cezalandırmaktadır. Evet, Sayın Bakan bunlar uğraşıyor, 

yani TOKİ’nin şu imar yetkilerini alayım, Bayındırlık Bakanlığını tekrar eski hüviyetine 

kavuşturayım değil hedef. 92 yılında programa girmiş, bugüne kadar tamamlanamayan 

şu iskân projelerini bitireyim değil, 222 aileye değil de 22 bin aileye ev kredisi vereyim gibi 

bir iddiayla karşımıza gelmiyor. Sayın Bakan afette nasıl politika yapacağının hesabını 

yapmaktadır. Sayın Bakan, göreve başladıktan sonra, hangi belediyeye Afet İşleri Genel 

Müdürlüğünden hangi yardımı yaptınız? Bunu öğrenmek istiyorum.  

Sayın Bakan ifade ediyor: “Yurt dışı ve yurt içi müteahhitlere şu kadar belge 

verdim.” diyor. Sayın Bakan, yurt dışı müteahhitlik sektörünün sorunlarına niye 

değinmiyorsunuz? Bu sektörün olağanüstü sorunları var. Bu sektörle övünmeye gelince, 

Hükûmet olarak övünüyorsunuz: “Yurt dışında şu kadar ihale aldık, şu kadar tutara 

ulaştı.” Sormuyor musunuz bu sektöre, bu sektörün sorunları nelerdir? Teminat 

mektubunda hangi sorunu yaşıyorsunuz? Şu kadar belge verdik demeyi biliyorsunuz 

ama. Bunu bir başarı olarak buraya, faaliyet olarak sunuyorsunuz. Teminat mektubunda 

karşılaştığı sorunu niye çözmüyorsunuz? Bu insanların Sosyal Güvenlik Yasası nedeniyle 

yurt dışında karşılaştıkları sosyal güvenlik zorluğunu neden aşmayı düşünmüyorsunuz, 

neden gündeminize almıyorsunuz, neden Bakanlığınızda böyle bir birim 

oluşturmuyorsunuz? On beş tane proje saymışsınız, üç tanesi çığla ilgili ama yurt dışı 

müteahhitlik sektörünün sorunlarını çözmeyle ilgili bir tane proje koymamışsınız. Siz, 

şimdi, bu mevcutla yetineceksiniz. TOKİ ihale alanını biraz daha genişletecek. Bunlara 

ses çıkarmayacaksınız. İstanbul’da sel felaketleri olacak, dereler yapılaşmaya açılacak, 

Ayamama Deresi’nin hemen yanında TOKİ konutlar yapacak, bunlara müdahale 

etmeyeceksiniz, sonra gelip burada “Üç tane çığ projesi, işte falan dokümanları internete 

girdik, vatandaş ulaşabilir.” Vatandaş nasıl ulaşacağını da bilmiyor, onu da burada 

söylemiyorsunuz, bunları söylüyorsunuz siz. Biz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 

makroprojeler bekliyoruz, makro, makro, Türkiye’nin sorunlarını kavrayan, detaylarda 

kaybolmuş, buralarda bir şey yapamayan, 92’den beri üstlendiği görevi tamamlayamayan 

bir bakanlık beklemiyoruz.   

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, başarılı çalışmalar yapıyor Genel Müdürümüz. 

Bundan dört beş sene bir şikâyetimi Genel Müdüre bildirdim, yakinen ilgilendi ama 

yapabileceği bir şey yoktu. Bir vatandaşın bir şikâyetini, şikâyet değil, pardon, İstanbul 

tapusundaki bir işlemini İstanbul Tapu Sicil Müdürü Genel Müdürlüğe intikal ettirmiş, 

Genel Müdüre ben rica ettim bir an önce sonuçlandırsın diye, Genel Müdür, yardımcısını 

görevlendirdi. Genel Müdür Yardımcısıyla bir şube müdürü arasında -ilgilisini de ben 

gönderdim, görüştü onlarla- o vatandaş belki bir ay, belki iki ay gitti geldi. Basit bir yazı. 
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Şube müdürü diyor ki: “Genel Müdür Yardımcısında, hazırladım, onda.” Genel Müdür 

Yardımcısına soruyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Genel Müdür Yardımcısı “Şube 

müdüründe, bana yazı gelmedi.” diyor. O yazı bir türlü çıkamıyor, bir türlü çıkamıyor. 

Genel Müdür samimiyetle ilgilendi, samimiyetine eminim ama yapabileceği bir şey yoktu. 

Sonunda yazı çıktı, gitti ama vatandaş acaba, acaba sorusunu bana sordu. O zamanki 

Sayın Bakana da söyledim. Tabii ki bunun delili yok, bir şey yok. Ben sadece bir kanaat 

ifade edebilirim, o kadar.  

Evet, Sayın Bakan, tablo bu, Bakanlığınızın tablosu bu. Dere yataklarındaki 

yapılaşmaya seyirci kalan bir Bakanlığımız var. Bakın, İstanbul’daki sel felaketinde NTV 

yayınını izledim o gün, muhtelif televizyonları izledim. Ömerli, Elmalı, Sazlıdere baraj 

havzalarında 2003 ila 2008 arasındaki yapılaşmayı gösterdi televizyon, haritalarıyla, hava 

fotoğraflarıyla. Yapılaşma açık. Soruyorum: Sizin Bakanlığınız şimdi ne yapmaktadır? Bu 

görev İstanbul Belediyesine mi bırakılmıştır, İSKİ’ye mi bırakılmıştır? Bakanlığınız hiçbir 

şey yapmayacak mıdır, seyirci mi kalacaktır? 92’den beri programa giren ve 

sonuçlanamayan faaliyetlerle ilgili yuvarlak cümlelerle bize bilgi vermeyi mi tercih 

edeceksiniz yoksa gerçekten Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapacak mısınız? Ben merak 

ediyorum.   

Teşekkür ederim.  

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.  

… 

SORULAR VE CEVAPLAR  

… 

Sayın Hamzaçebi, buyurun lütfen.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.   

Sorularım şunlar: Birincisi, 22’nci Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan 

arkadaşlar hatırlayacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu 

görüşürken Toplu Konut İdaresinin bütçelerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi 

tasarıda yer alıyordu. Daha sonra, burada bir önergeyle TOKİ’nin bütçesinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisine gelmemesi yönünde düzenleme yapıldı. Yani Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu kapsamından çıkarıldı. Daha sonra, çeşitli yasalarla TOKİ’ye âdeta 

devletin inşaat birimi, inşaat ofisi gibi bir görev verildi. İfade ettiğim gibi, okuldan 

hastaneye, maliye binaları yapımına kadar çok geniş alanda kamu binaları yapıyor, 

bunların ihalelerini de yapıyor. TOKİ kapalı bir kutu, ne yaptığını bilmiyoruz. Orada bu 

ihaleler nasıl yapılıyor? Saydam bir şekilde usulüne uygun olarak yapılıyor mu, yapılmıyor 

mu bilmiyoruz. Bütçesi nasıldır? Bu paralar nasıl kullanılıyor? TOKİ âdeta hesap 

sorulamayan, denetlenemeyen bir kurum, devlet içinde devlet gibi. Bu konuyu belki 

Türkiye Büyük Millet Meclisine bir genel görüşme önergesiyle veya Meclis araştırması 

önergesiyle getirmek gerekir ama acaba Sayın Bakan işlevsiz kalan Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığına bir görev olmak üzere TOKİ’nin bu görevlerini almayı düşünür mü? Yani 

inşaat yapım işlerini, kamu kurumlarının inşaat yapımına, hizmet binalarının veya diğer 

binalarının yapımına ilişkin görevi TOKİ’den alıp Bakanlığına vermeyi düşünür mü? Böyle 

bir projeyi düşünüyor mu?  
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İkincisi de, 92 yılından bu yana sonuçlanmamış iskân projeleri var, bunları 

bitirebilmek için hemen burada, şimdi bir önergeyle gerekli ödeneği bütçesine koymayı 

düşünür mü?   

Teşekkür ederim.   

BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.   

… 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Evcin.   

Komisyonumuzun değerli üyeleri, müzakereler burada tamamlandı.   

Şimdi, Sayın Bakanım, açıklamaları ve soruları aldınız. Yazılı olarak da cevap 

verebilirsiniz.   

Mikrofonunuzu açıyorum.   

Buyurun.   

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) –  Sayın 

Başkanım çok teşekkür ediyorum.   

… 

Bu arada, ben, hemen diğer konulara da geçmeden, Sayın Hamzaçebi’nin ilk 

şahsıma karşı yönelttiği bir eleştiriye cevap olması açısından, belki de yanlış anlaşılan bir 

şey vardır, iyi anlaşılması açısından şunları ifade etmekte fayda görüyorum: Bakanlık 

görevine geldiğimde, hemen, mayıs ayının başında bu görev tevdi edildi bize. Temmuz 

ayı içerisinde Bartın’dan Artvin’e kadar tüm Karadeniz’de ciddi anlamda sel afetleri oldu. 

Bunlardan bir tanesi de Giresun vilayetimizdeydi. Ondan önce Ordu’da olmuştu, daha 

sonra Rize’de. O arada Artvin’de, Zonguldak ve Bartın’da, daha sonra, bildiğiniz gibi 

Tekirdağ’da, İstanbul’da… Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak, bu afet bölgelerinin 

tamamında on iki saati geçmeden, Bakan olarak bizzat orada, afet mahallinde oldum. 

Giresun’da akşam on bir, on bir buçuk civarında yoğun yağış alma başladı. Dört, dört 

buçuk saatlik zaman dilimi içerisinde, 156 kilogram 1 metrekareye yağış aldı Giresun, 

özellikle Aksu Deresi istikametinde. Bir de öyle oldu ki tüm vadi aynı anda yağışı alınca 

zaten dar bir dereye sahip, ciddi anlamda taşkınlara sebebiyet verdi. Giresun Belediye 

sınırları içinde merkezde bir dere yatağının üzerinin kapatılmasından dolayı, orada o su 

kendi deresini buldu, baskınlara sebebiyet verdiği gibi dere yatağını olduğu gibi, o 

kaplama ne varsa, orayı patlattı. Ben oradaki çalışmalarımı yaptım. Sayın Başkanın 

çalışmalarını yerinde izledik, varsa ihtiyaçlarını sorduk. Sayın Valimiz, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları, herkes, orada hem kurtarma hem hasar giderme, hayatı normale 

döndürme çalışmalarında en etkin bir şekilde katılım gerçekleşti. Rize’de de aynı şekilde. 

Can kayıplarımız oldu bildiğiniz gibi Perşembe’de, diğer sel bölgelerimizde. Bizi en çok 

üzen, telafisi asla mümkün olmayan şey can kaybıdır. Bunun dışındaki tüm sel afetinden 

dolayı meydana gelen aksaklıkların, hasarların ve ilk andan itibaren kurtarmak, hayatı 

normale döndürme çalışmaları konusunda çok etkin bir çalışma yürütülmüştür. Yirmi dört 

saat geçmeden, tüm afet bölgelerinde yüzde 95’in üzerinde bir oranda hayat normale 

döndürülmüştür.   

Bu afetler gerçekleştiğinde, bizim il müdürlüğümüz, İller Bankası bölge 

müdürlüklerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri hemen hasar tespit 

çalışmalarına başlıyor. Biz bu konuda da çok verimli, etkin, hemen hasar tespitlerini 

yaptık, yapıyoruz. Belediye altyapılarındaki hasar tespitleri de İller Bankası 
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elemanlarımızca yapılmaktadır.   

Giresun Belediyesinin ve diğer belediyelerin hasar tespitleri bizim elimizde 

mevcut. Hasar tespitleri Giresun’dan daha az olup Giresun’dan daha fazla afet acil 

yardım alan bir tane belediye Türkiye’de yok. Sadece bunu ifade etmekle yetinmek 

istiyorum. Belki, oradaki belediye başkanımızın… Daha sonra ben tekrar gittim, o bölgede 

yerindeki son çalışmaları da gözlemledik. Başkanımıza neler yapıp yapamayacağımızı, 

neler olması gerektiğini de kendisiyle görüştük ama orada bir yanlış anlaşılma var. Yani 

acil afet ödeneğini siyasi olarak kullandığımızı ifade etti ama asla böyle bir şey söz 

konusu değil Sayın Hamzaçebi. Bunun böyle olmamış olabileceğini de düşündüğünüzü 

ben düşünüyorum.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Kesinlikle… Benim adıma, lütfen… Ben 

kendi kanaatimi ifade edeceğim.   

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Anlıyorum.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Çok açık, net siyaset yapıyorsunuz 

orada. Şu anda da devam ediyorsunuz buna. Söz hakkımı kullanacağım zaten, orada 

açıklayacağım.   

BAŞKAN – Sayın Bakanım siz cevaplarınıza devam edin.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

milletvekillerimizden Sayın Kalaycı’nın, Konya ilimizde Bozkır beldesinde meydana gelen 

etkili yağış sonucu Bozkır ve Çağlayan…  

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Çağlayan ve Harmanpınar belediyesi.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Ben bunu 

hemen notunu alayım. Şu anda bir şey ifade edemiyorum ama size bunu ben bilgi olarak, 

yazılı olarak da ben size onu iletirim Sayın Kalaycı.  

Bir de özelleştirme kapsamındaki işlerle ilgili ödemeye başlamışlar. O konuyla ilgili 

yargı kararından sonra arkadaşlarımız…  

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Bugün aradılar da Sayın Bakanım, inşallah…  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Öyle mi? 

Tamam.  

Yine Sayın Kalaycı’nın, kadastro çalışmalarıyla ilgili, yani firmalarda kadastro 

elemanlarının…  

… 

Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.  

BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.  

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkanım, bir on beş saniyelik…  

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi’nin de herhâlde on beş saniyelik bir talepleri var.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

Öncelikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili gündeme getirdiğim konuya 

açıklık getirmek istiyorum. Sayın Bakan, farklı bir konuda cevap verdi. Belki başka 

arkadaşlar bir soru olmuş olabilir, benim söylediğim şu: Tapu sicil müdürlükleriyle ilgili 

herhangi bir olumsuz değerlendirmem olmadı, hiç değerlendirmem olmadı. 

Değerlendirme yapacak olursam olumlu değerlendirme yaparım. Tapu sicil müdürlükleri 

son yıllarda daha iyi çalışıyor, daha güzel çalışıyor. Sayın Genel Müdüre teşekkür etmek 

gerekir.  
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Benim sözünü ettiğim konu: Bir vatandaşın İstanbul Tapu Sicilinde yaşadığı bir 

sorun değil. Tapu sicil müdürlüğü tereddüt ediyor, tereddüdü genel müdürlüğe intikal 

ettiriyor. Konu bu. Tapu sicil müdürlüğü tereddüt edebilir, bunda herhangi bir sorun yok 

ama bu konunun cevabını takip eden vatandaş bir genel müdür yardımcısıyla bir şube 

müdürü arasında günlerce, haftalarca gidiyor, geliyor. Sonuçta bir cevap verilecek, 

olumlu, olumsuz her neyse. Ben, bunu ifade ettim. Tapu sicil müdürlüklerine ilişkin 

herhangi bir olumsuz değerlendirmem yok. Bu konuda bir cevap vermenizi de bekliyor 

değilim.  

Asıl üzerinde durmak istediğim konu şu: Giresun’daki sel felaketi nedeniyle 

yapmış olduğunuz yardımlara yönelik olarak benim eleştirdiğim ve sorduğum konulara 

Sayın Bakan, cevap vermediniz. Ben size tekrar soruyorum, yazılı cevap verebilirsiniz: 

Siz, nüfusu 2 bin civarında olan 3 belediyeye 100’er bin TL yardım yaptınız. Yapın, o 

belediyelerin hakkıdır, ona yönelik bir olumsuz değerlendirmem yok ama nüfusu 100 bin 

olan Giresun Belediyesine yapmış olduğunuz yardımın toplamı 200 bin TL’dir. Ben, size 

açık net bir eleştiri yapıyorum: Siz bu yardımlar üzerinden bir politika yapıyorsunuz, insan 

hayatını ilgilendiren konularda, o kentteki insanın yaşam güvenliğini hiçe sayıyorsunuz. 

Neden? Çünkü o belediye Cumhuriyet Halk Partili. Bakın, hiçbir sayın bakana, ben bu 

konuda bugüne kadar o bakanların görev alanlarında bu kadar açık bir şekilde itham 

etmedim. Ama size bu ithamı yöneltiyorum. Buna doyurucu açıklama yapamadınız. 

Verdiğiniz cevap: Hasar tespiti Giresun’dan daha az olup Giresun’dan daha fazla yardım 

alan belediye yoktur. Ben, size sormak istiyorum: Giresun Belediyesinin, İzmir Büyükşehir 

Belediyesinden ve diğer belediyelerden getirdiği iş makineleri nedeniyle o iş makinelerinin 

mazot parası nedir acaba? Sizin verdiğiniz rakam o mazot paralarına bile yetmez.   

Üçüncü olarak da şunu söyleyeyim: Ben, Sayın Bakandan, Bayındırlık 

Bakanlığının geleceğine ilişkin bir ufuk projesi bekliyordum. O projeyi açıkladı. “Biz 

planlama birimi olacağız.” diyor. “Biz, planlayan, araştıran, koordine eden bir birim 

olacağız.” Sorum şuydu: TOKİ, devletin inşaat işlerini yapıyor. Yani siz bunu almayı 

düşünmüyorsunuz o zaman. Siz buna seyircisiniz. Yani kalan Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğünün görev alanındaki diğer işleri de TOKİ’ye vermeyi mi düşünüyorsunuz? 

Bunları almayı düşünmediğinize göre veya ne düşünüyorsunuz? Bu sorularıma cevap 

alabilmiş değilim.  

Teşekkür ederim.  

… 

BAŞKAN – Sayın Bakanım, isterseniz yazılı olarak da cevap verebilirsiniz ya da…  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Şöyle, 

isterseniz…  

Çok teşekkür ediyorum sayın milletvekillerimize tekrar.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Bir de hangi belediyeye ne kadar 

yardım yaptınız, onu herhâlde yazılı vereceksiniz.  

BAŞKAN – Yazılı olarak verecekler.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Tabii.  

Şimdi, Sayın Hamzaçebi’ye ben bir kere daha şunu ifade edeyim: Burada şöyle 

bir yanlış, belki eksik bilgi var ama ben Sayın Hamzaçebi’ye bu konuda net bir şekilde 

ifade edeceğim, şunu kastediyorum: Mesela, nüfusu 3 bin olabilir bir belediyenin ama o 
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üç belediyenin hasar tespiti Giresun Belediyesinden selde daha fazla olabilir, kastım o. 

Olduğunu, şu anda o hasar tespitlerinin raporları benim yanımda yok.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – O, elinizde yoksa o cümleyi nasıl 

kullandınız?  

BAŞKAN – Bilgi olarak var.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

Hamzaçebi, biz, Giresun’da… Siz, şöyle ifade ettiniz: Afet acil ödeneğini, benim, Bakan 

olarak siyasi amaçla özellikle Giresun ilinde kullandığımı ifade ettiniz. Şu anda, hangi 

belediyeye ne kadar para gönderildiği burada hepsi var ama burada diyelim, 3 bin-5 bin 

nüfuslu bir belediyeye 70 bin gitmiştir Giresun Belediyesine 200 bin lira göndermişiz.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – 3 belediyeye 100’er bin “70 bin” 

demiyoruz.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Tamam.   

100 bin olan da var…  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Siz, benim soruma cevap 

vermiyorsunuz.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

Hamzaçebi, Bulancak’a 150 bin gitmiş. Bakın, Bulancak’ın hasar tespiti Giresun’un en az 

2-3 katı.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Siz, benim soruma yine cevap 

vermediniz. 3 belediye söyledim ben size.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Onlara da 

geleceğim. Bir sabır…  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Gelmiyorsunuz ama.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Bakın, 

Kovanlık 55 bin, Çanakçı 30 bin, Karabük 50 bin –listesi var burada- fakat bu verdiğimiz…  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Benim soruma yine cevap 

vermiyorsunuz.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sizin burada 

“100 bin” dediğiniz Çaldağ… Hangi belediyeleri ifade etmiştiniz.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Ben ifade ettim. Ekibiniz orada not 

almıştır Sayın Bakanım.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Duroğlu, ve 

Çaldağ. Giresun’a 200 bin göndermişiz. Şimdi, ben, size, Duroğlu, Çaldağ’ın hasar tespit 

raporlarını, Giresun’un hasar tespit raporlarını getirip siz eulaştıracağız. Orada, 

sanıyorum ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Tamam, elinizde rapor yok, rakam yok 

ve iddia ediyorsunuz. Hasar tespiti Giresun’dan…  

BAŞKAN – Prensip olarak söylüyorlar Sayın Hamzaçebi…  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Bakanlar rakamlarla konuşur, 

böyle…  

BAŞKAN – Yazılı olarak da iletecekler size.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

Hamzaçebi ama sizin elinizde de rapor yok. Ben ifade ediyorum, yazılı olarak size 
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göndereceğim.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Bizde olmaz ki sizde olacak.  

BAŞKAN – Yazılı olarak ileteceklerini söylüyorlar.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Olmaz, bakanlar böyle açıklama 

yapmaz Sayın Bakanım.  

BAŞKAN – Sayın Hamzçebi, Sayın Bakanım, yazılı olarak ileteceğini söylediler.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

Başkanım, hemen şunu ifade etmekte de fayda görüyorum: Sayın Sali, çok önemli bir şey 

ifade etti. Biz, özellikle bu kırsal yapılaşmayla ilgili Kayseri’de bir pilot çalışma yaptık. 

Bakanlığımız, yöresel mimari ve yöresel malzemeleri tespit için bir üniversitenin mimarlık 

fakültesinin bir kürsüsüyle bir proje dâhilinde bir çalışma yaptırttı. Pilot çalışma şeklinde 

yapıldı. Oradaki geleneksel, yerel tasarım kullanım tipleri çıkartıldı bir de malzeme 

tespitleri yapıldı, bunlardan modeller üretildi, bir rehber kitap hazırlandı. Ben, şu anda 

onların hazırladığı, Plan Bütçe Komisyonu üyelerimize varsa Sayın Müsteşarım bir 

ulaştıralım. Biz bunların sunumunu ve tanıtımını Kayseri’de yaptık. Şimdi, bir çalışma 

yapıyoruz. Şu anda teşkilat kanunumuzda bununla ilgili bize verilmiş ciddi bir yetki yok. 

Belli yetkiler var ama biz o yetkiyi alıp protokolle birlikte kırsaldaki yapılaşmaya oradaki 

rehber kitaba göre proje üretimi ve yerel malzemelerle kırsal yapılaşmayı geliştirmeyi 

planlıyoruz. Bunu diğer Anadolu kentlerine de bu pilot uygulamadan sonra 

yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Balıkesir’de bu konuda, evet öncelikler arasına alabiliriz. Bir 

de imar…  

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Bakanım, siz kişisel inisiyatifinizle mi 

gönderiyorsunuz bu ödenekleri?  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Hayır.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Aynen öyle oluyor Sayın Ünüvar.  

BAŞKAN – Sayın Bakanım prensipte…  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Tespitler, 

talepler raporlara… Yalnız şu da var: Belediyelerin alt yapılarıyla ilgili…  

BAŞKAN – Sayın Bakanım, prensibi söyledi.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Acil 

ödeneklerle ilgili… Acil ödenekler nereye kullanılıyor? Ayrıca, kurtarmaya da falan da 

mazota falan filan da kullanılmıyor, onu da ifade etmek istiyorum. Kullanıldığı yerler: 

Oradaki afete uğrayan, maruz kalan insanımızın iaşesi, barınması, eğer hasar görmüş 

evler varsa onlara kira yardımı için kullanılan ödeneklerdir. Eğer afete maruz kalan 

bölgede genel hayata etkinlik kararı alınmışsa İller Bankası aracılığıyla tespitler yapılır, 

bunlar bakanlığımıza gelir, biz, talebimizi Maliye Bakanlığına yazarız. Maliye Bakanlığı, 

belediyelerin altyapı hasarlarıyla ilgili o tespit edilen hasar miktarlarını direkt belediyenin 

hesabına gönderir. Bizim, belediyelere aslında altyapı hasarları için ödenek gönderme 

yetkimiz de yoktur. Bizim o gönderdiğimiz paralar yalnızca barınma, iaşe, bu tür 

çalışmalarla ilgili gönderilmektedir.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Bakan, ben sizi ziyaret ettiğimde, 

hayırlı olsun ziyaretimde, pardon, telefonla bu, adaletsizliği ben size ilettiğimde dediniz ki: 

“Belediyelerin hasar tespitleri bize gelecek, biz ona göre buradan yardım yapacağız.” 

Şimdi, diyorsunuz ki: Altyapı için zaten yardım gönderemeyiz. Bakın, altyapı için yardım 
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gönderemiyorsanız biraz önce söylediğinizi de tekzip ediyorsunuz.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Hayır.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – “Hasar tespiti fazla olan belediye 

olabilir.” diyorsunuz. Ayrıca, siz o paraları hemen selin akabinde gönderdiniz. Başka 

hasar tespitleri gelmiş miydi size?  

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Yazılı olarak cevap verir.  

BAŞKAN – Yazılı olarak cevap vereceğinizi belirttiniz zaten.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın 

Hamzaçebi, buna yazılı cevap veririz ama şunu da ifade edeyim: Ben size “Hasar tespiti 

geldiğinde Maliye Bakanlığına yazacağız, oradan para gönderecekler.” ifadesinde 

bulundum. Yani acil afet ödeneği başkadır, hasar tespitle ilgili yapılan, Maliye 

Bakanlığının gönderecek olduğu ödenek farklıdır.  

Sayın Başkanım, yine bir sayın milletvekilimizin sorusuydu, Sayın Denizli 

milletvekili Mehmet Bey’in. Bu özellikle tarımsal amaçlı belli yapılarla alakalı İmar 

Kanunu’nda…  

BAŞKAN – Seralarla alakalı.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Seralarla ilgili.  

Bununla ilgili komisyondan geçti, şu anda yasalaşmayı bekliyor Genel kurulda, 

sırada. Onu Bayındırlık Bakanlığımıza bağlı bayındırlık il müdürlüklerimiz tarafından 

ücretsiz fennî mesullüğü, kontrolünü onlar üstlenebilecek. Dolayısıyla o yükten 

kurtaracağız.  

Bu, İmar Kanunu’ndaki değişiklikle birlikte -yine sorular içerisinde var idi- getirilen 

bir sistemle birlikte müteahhitlere sicil sistemini, elektronik ortamda tutup, ruhsat ve 

eklerine aykırı yapı yapan müteahhide –özel yap sat dediğimiz müteahhide- o eksikliği ve 

aksaklığı giderene kadar ikinci bir yapı yapma imkânını kaldırıyoruz. Bu gerçekleştiğinde 

otomatik olarak projeye, ruhsata ve eklerine aykırı yapı yapan müteahhit bir kez o suçu 

ancak işleyebilecek, eksikliği yapabilecek. Eğer onu yapmışsa ikinci, sıfırdan yeni bir 

binayı müteahhit olarak yapamayacak.   

BAŞKAN – Bayağı müteahhitleri etkileyecek yani.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Ne zamana 

kadar? O eksikliği giderene kadar. Gidermediği sürece Türkiye sınırlarında herhangi bir 

yerde ikinci bir yapıya başlayamayacak. Bir de o yasada, inşaatta çalışacak olan ustalara 

da sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Eğer bir tesisatçı, bir boyacı, bir kalıpçı, bir demirci, 

inşaatta çalışabilmesi, o işi üstlenebilmesi için, mutlaka belgesi olan bir usta olma 

mecburiyeti getiriyoruz. Eğer yasalaşırsa, kalite anlamında da ruhsata, projeye ve 

eklerine aykırı yapı yapma kavramı yüzde 98-99, ufak tefek ihmallerin dışında Türkiye'nin 

gündeminden kalkacak.  

Kaldı, bir kaçak yapılaşmayla ilgili de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 

Kaçak yapıyla ilgili, bildiğiniz gibi, kaçak yapıyla ilgili mevzuat düzenlenmez çünkü zaten 

kaçaktır, mevzuata aykırı yapı kavramıdır, mevzuatı olmayan bir yapı demektir ama biz 

getirecek olduğumuz düzenlemeyle, kaçak yapıya katkı sağlayan ilgili sorumlular, kamu 

yöneticileri başta olmak üzere, ilgililer başta olmak üzere, malzeme veren, malzeme 

taşıyan, bizzat onu yapan herkese çok ciddi müeyyideler getireceğiz. Artık, ondan sonra o 

getirilen müeyyideleri uygulama oranında kaçak yapının da önünü tamamen kapatmış 
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olacağız.   

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Kaçak yapıya elektrik, su bağlamak için 

kanun çıkardık biz.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Bizim bazı gelişmeler 

ülkelerle bugün yarıştığımız, onların önüne geçme gayreti içerisindeyiz, bizzat 

sorduğunuzda belli ülkelerde, o işi bilen yetkililerine, ilgililerine veya belediye yetkilisine, 

ruhsat veren yetkilisine, ülkenizde kaçak yapı yapıldığı zaman veya işte, ruhsatlı bir yapı 

olup da üzerine bir kat ilave olduğunda, ruhsata aykırı yapı yapıldığında ne yapıyorsunuz 

diye sorarsanız, ne sorduğunuzu anlamadığını göreceksiniz.   

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Öyle bir kavram yok.  

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Evet, öyle bir 

kavram yok çünkü. Kaçak yapı yapılabilir diye bir hafıza yok. Projeye, ruhsat ve eklerine 

aykırı yapılır diye bir bilgi yok. Sizlerin de destekleriyle biz Türkiye’de çok bedel ödüyoruz 

çünkü afetlerde. Hatta, yıkılmayan binalarda yaşarken çok sağlıksız bir çevrede 

insanlarımız yaşatıyoruz, olmaması gereken yerlerde onları barındırıyoruz ve çok büyük 

bir enerji israfı söz konusu. Kentlerimizin oluşumunda bir defa sağlıklı bir çevrede 

yaşatmadığımızı görüyoruz. Bunlar, tavizsiz, sağlıklı, etkin düzenlemelerle ve çok etkin 

çalışmalarla ancak bunların önüne geçilir. Bakanlığımız bu konuda üzerine düşen görevi 

yapmaktadır şu andaki yetkileri çerçevesinde ama yetkileri yeterli değildir. Yüce 

Meclisimize getirecek olduğumuz tasarı ve teklif olarak düzenlemelerle eğer bunlar 

yasalaştığında, Bakanlık çalışanları olarak da bizler bu konuda gayretli çalışmaları yerine 

getirdiğimizde ve halkımızın da desteğini yanımıza bulduğumuzda ki mutlaka bulacağız 

bundan bir endişemiz yok, Türkiye’yi artık kaçak, güvensiz sağlıksız yapı kavramlarından 

kurtarmak durumundayız. Bu da hepimizin borcudur diye düşünüyorum.  

Sayın Başkan, tekrar teşekkür ediyorum.  

BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım ve katkıda bulunan komisyon 

üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.  

Değerli arkadaşlar, kurum bütçeleriyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.  

Şimdi, kurum bütçelerinin oylamasına geçiyoruz.  

Birinci olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını 

okutuyorum:  

(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2010 yılı bütçeleri ile 2009 yılı kesin hesapları 

okundu, oylandı, kabul edildi.)  

BAŞKAN - Şimdi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını 

okutuyorum:  

(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 yılı bütçeleri ile 2009 yılı kesin 

hesapları okundu, oylandı, kabul edildi.)  

Komisyonumuzun değerli üyeleri,  gündemimizde bulunan bütçe ve kesin 

hesaplar kabul edilmiştir.  

Sayın Bakanım, hayırlı uğurlu olsun.  

        Kapanma Saati : 22.07  

  


